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Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 623 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αγορανοµικές παραβάσεις. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την ισχύουσα παράγραφο 1 του άρθρου 36 (µετά την κατάργηση της παρ.2 
του ιδίου άρθρου) του Αγορανοµικού Κώδικα (Ν∆ 136/1946), για κάθε παράβαση 
των διατάξεων του διατάγµατος αυτού και την "εις εκτέλεση αυτού διατάξεων", που 
γίνεται, στα ξενοδοχεία φαγητού και ύπνου, τα εστιατόρια κάθε είδους και στα εκεί 
αναφερόµενα λοιπά επισιτιστικά καταστήµατα, στα αρτεργοστάσια, κρεοπωλεία και 
γενικώς τα καταστήµατα, εργοστάσια και εργαστήρια και δηµόσια κέντρα, 
τιµωρούνται ως αυτουργοί "ο κύριος της επιχειρήσεως, ο διευθυντής και ο επόπτης 
του εστιατορίου ή ξενοδοχείου και λοιπών ως άνω καταστηµάτων, εργοστασίων, 
εργαστηρίων κ.λπ.". Εξάλλου, κατά το άρθρο 30 στοιχ.12 του Ν∆ 136/1946 
τιµωρούνται µε φυλάκιση ή µε χρηµατική ποινή ή και µε αµφότερες τις ποινές αυτές 
οι µη συµµορφούµενοι µε τις από τις από την αρµόδια χηµική υπηρεσία εκδιδόµενες 
οδηγίες, γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις, µε τις οποίες καθορίζονται οι όροι τους 
οποίους πρέπει να πληρούν τα προσφερόµενα σε κατανάλωση εδώδιµα και ποτά, 
όπως και τα αντικείµενα χρήσεως και οι όροι οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά την 
κατεργασία και την συντήρηση αυτών προς φύλαξη της δηµοσίας και την συντήρηση 
αυτών προς φύλαξη της δηµοσίας υγείας και αποφυγή απάτης των αγοραστών. 
Περαιτέρω κατά το άρθρο 30 στοιχ.15 του Ν∆  136/1946 µε τις αυτές ως άνω 
προβλεπόµενες στο πρώτο εδάφιο του άρθρου αυτού ποινές τιµωρούνται οι 
οπωσδήποτε παραβαίνοντες τις εκδιδόµενες κατά το νόµο αυτόν (Αγορανοµικό 
Κώδικα) αγορανοµικές και άλλες αστυνοµικές διατάξεις που ρυθµίζουν αγορανοµικά 
αντικείµενα. Κατά δε το άρθρο 33 του Ν∆ 136/1946 αν οι παραβάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 30, 31 και 32 αυτού έχουν τελεσθεί από αµέλεια επιβάλλεται 
φυλάκιση το πολύ έξι µηνών ή χρηµατική ποινή. Ακόµη κατά τη διάταξη του άρθρου 
5 παρ.11 του ν. 2741/1999 όποιος παράγει η διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιµα κατά 
παράβαση των προδιαγραφών των προτύπων και των κανόνων που τίθενται από το 
νόµο ή µε εξουσιοδότηση νόµου τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως ... . Κατά τα 
οριζόµενα δε στην παράγραφο 12 του ιδίου ως άνω άρθρου, όπως ισχύει µετά την 
αντικατάσταση της µε το άρθρο 10 του Ν. 3139/2003 υπεύθυνοι κατά των οποίων 
ασκείται ποινική δίωξη είναι, προκειµένου περί ανωνύµων εταιρειών και ο ή οι 
εντεταλµένοι Σύµβουλοι καθώς και ο Γενικός ∆ιευθυντής ή ο διευθυντής τους και σε 
περίπτωση υποκαταστήµατος, αντί του Γενικού ∆ιευθυντή ή ∆ιευθυντή των Α.Ε., ο 
∆ιευθυντής του υποκαταστήµατος στο οποίο τελέσθηκε η παράβαση.  
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- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα 
οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη, που 
εφαρµόσθηκε. Κατ' ακολουθίαν, για να έχει η καταδικαστική απόφαση για 
παραβάσεις του άρθρου 30 στοιχ.12 και 15 του Ν∆ 136/1946 την επιβαλλόµενη από 
τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία απαιτείται, εκτός των άλλων, να αναφέρεται σ' αυτήν ότι 
ο κατηγορούµενος, κατά το χρόνο τελέσεως της αξιοποίνου πράξεως είχε µια από τις 
τρεις προαναφερόµενες στο άρθρο 36 παρ.1 του Ν∆ 136/1946, ιδιότητες ή κάποια 
από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 12 του άρθρου 5 του Ν. 2741/1999, όπως 
ισχύει ιδιότητες του εντεταλµένου συµβούλου, γενικού διευθυντή ή διευθυντή, 
προκειµένου για υπεύθυνο ανώνυµης εταιρείας, καθώς και τα πραγµατικά 
περιστατικά που αποδείχθηκαν και προσδίδουν στον κατηγορούµενο µία από τις 
ιδιότητες αυτές.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,  
Ν∆: 136/1946, άρθ. 30, 31, 32, 33, 36,  
Νόµοι: 3139/2003, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ανακριβής δήλωση περιουσιακής κατάστασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1228 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανακριβής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. ∆όλος. Έλλειψη της απαιτούµενης 
από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 περ. ιβ του Ν. 2429/1996, στα 
πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλουν στον αρµόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου δήλωση της περιουσιακής τους καταστάσεως, περιλαµβάνονται και οι 
δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 25 παρ. 1 του ίδιου νόµου, η δήλωση περιουσιακής κατάσταση περιέχει 
λεπτοµερώς τα υφιστάµενα κατά τον χρόνο της υποβολής περιουσιακά στοιχεία. Ως 
περιουσιακά στοιχεία δηλώνονται: α) τα ακίνητα, καθώς και τα εµπράγµατα 
δικαιώµατα σε αυτά, µε ακριβή προσδιορισµό τους, β) τα πλωτά µέσα, τα εναέρια 
µεταφορικά µέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήµατα, γ) η συµµετοχή σε κάθε 
είδους επιχείρηση, δ) Τα χρεόγραφα και οι καταθέσεις σε τράπεζες, ταµιευτήρια ή 
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, ε) Τα εισοδήµατα και οι οικονοµικές ενισχύσεις από κάθε 
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πηγή κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος. Εξάλλου, κατά τη διάταξη της παρ. 3 
του άρθρου 27 του ιδίου Ν. 2429/1996, ελεγχόµενος που παραλείπει να υποβάλει την 
κατά τα άρθρα 24 και 25 δήλωση ή υποβάλλει εν γνώσει του ανακριβή στοιχεία, 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή. Στον 
υπαίτιο επιβάλλεται και στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων από ένα (1) έως 
τέσσερα (4) έτη. Στη συνέχεια οι παραπάνω διατάξεις και γενικώς όλες οι ρυθµίσεις 
που περιείχαν τα άρθρα 24 έως και 29 του πιο πάνω νόµου 2429/1996 
επαναδιατυπώθηκαν στα άρθρα 1 µέχρι και 4 του Ν. 3213/2003 "∆ήλωση και έλεγχος 
περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών κ.λ.π.", του οποίου η 
ισχύς άρχισε από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (31.12.2003) 
και ο οποίος µε το άρθρο 12 παρ. 1 αυτού, κατήργησε τα παραπάνω άρθρα 24 έως και 
29 του πρώτου νόµου (Ν. 2429/1996). Έτσι στο νέο Ν. 3213/2003, µε το άρθρο 1 
παρ. 1 περ. ια' ορίστηκε, ότι δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης και της 
περιουσιακής κατάστασης των συζύγων τους και των ανηλίκων τέκνων τους 
υποβάλλουν και οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, µε το άρθρο 2 παρ. 1α 
αυτού προσδιορίσθηκε το περιεχόµενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η 
οποία, σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, πρέπει να περιέχει, λεπτοµερώς, τα υφιστάµενα 
κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι, ιδίως, τα έσοδα από 
κάθε πηγή κατά τα τρία τελευταία οικονοµικά έτη πριν από την αρχική υποβολή της 
δήλωσης και κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος για τις µετέπειτα υποβαλλόµενες 
δηλώσεις, τα ακίνητα, καθώς και τα εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά, οι µετοχές, τα 
οµόλογα, τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, οι καταθέσεις σε τράπεζες ταµιευτήρια και άλλα 
πιστωτικά ιδρύµατα, τα πλωτά και τα εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς και τα κάθε 
χρήσης οχήµατα και η συµµετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση. Ακόµη, µε τη διάταξη 
του άρθρου 4 παρ. 3 του ίδιου Ν. 3213/2003 ορίστηκε ότι ελεγχόµενος, που 
παραλείπει να υποβάλει την κατά τα άρθρα 1 και 2 δήλωση ή υποβάλει εν γνώσει του 
ανακριβή στοιχεία, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε 
χρηµατική ποινή. Στον υπαίτιο επιβάλλεται και στέρηση των πολιτικών του 
δικαιωµάτων από ένα (1) έως τέσσερα (4) έτη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 27 παρ.2 εδ.α' του ΠΚ, "όπου ο νόµος απαιτεί να έχει 
τελεστεί η πράξη εν γνώσει ορισµένου περιστατικού, δεν αρκεί ο ενδεχόµενος 
δόλος". Από τις παραπάνω διατάξεις και ειδικότερα, εκείνη του άρθρου 27 παρ. 3 εδ. 
τελ. Ν. 2429/96 σε συνδυασµό µε αυτή του άρθρου 27 παρ.2 α ΠΚ, προκύπτει ότι για 
τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της υποβολής δηλώσεως περιουσιακής 
καταστάσεως µε εν γνώσει ανακριβή στοιχεία απαιτείται, αντικειµενικώς, η 
απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει 
τη γνώση µε την έννοια της βεβαιότητας (εντελούς γνώσης- επίγνωσης), ότι τα 
υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν συµπεριληφθεί στην ανωτέρω δήλωση 
του σύµφωνα προς την ενδόµυχη πεποίθηση του και τη θέληση του υπόχρεου προς 
δήλωση να προβεί στην πράξη, µε την οποία πραγµατώνεται η αντικειµενική 
υπόσταση του εν λόγω εγκλήµατος. Εποµένως, στο εν λόγω έγκληµα της υποβολής 
δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως, στην οποία ο υπόχρεος δράστης δήλωσε εν 
γνώσει του ανακριβή στοιχεία, η αιτιολογία, της καταδικαστικής αποφάσεως εκτός 
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από τα περιστατικά που απαρτίζουν κατά νόµο την έννοια του εγκλήµατος και την 
τέλεση της πράξεως εν γνώσει ορισµένων περιστατικών, διότι απαιτείται άµεσος 
δόλος από µέρους του υπαιτίου και δεν αρκεί απλός ή ο ενδεχόµενος δόλος, πρέπει να 
εκτείνεται και στη γνώση αυτή της ανακρίβειας και παραλείψεως δηλώσεως 
περιουσιακών στοιχείων, µε παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν τη 
διαληφθείσα γνώση και την ηθεληµένη ενέργεια αποκρύψεως περιουσιακών 
στοιχείων εν γνώσει του δράστη ότι υποβάλλει ανακριβή δήλωση περιουσιακής 
καταστάσεως.  
- 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.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως υπάρχει όχι µόνο όταν το 
δικαστήριο της ουσίας 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 ως αποδεδειγµένα στη διάταξη που 
εφαρµόστηκε αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, όταν δηλαδή 
στο πόρισµα της απόφασης, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε 
το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, 
οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 27,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2429/1996, άρθ. 24, 27, 29, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 662 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ληστεία. Συναυτουργία. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 299 παρ.1 ΠΚ "Όποιος µε πρόθεση σκότωσε άλλον, τιµωρείται µε 
την ποινή του θανάτου ή µε ισόβια κάθειρξη" και παρ.2 "Αν η πράξη αποφασίστηκε 
και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής επιβάλλεται η ποινή της πρόσκαιρης 
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κάθειρξης". Ούτω για την στοιχειοθέτηση της ανθρωποκτονίας από πρόθεση 
απαιτείται αντικειµενικώς µεν η αφαίρεση ξένης ζωής µε θετική ενέργεια ή µε 
παράλειψη οφειλοµένης από τον νόµο ενεργείας, υποκειµενικώς δε δόλος που 
περιλαµβάνει τη γνώση των αντικειµενικών στοιχείων της πράξεως και τη θέληση της 
καταστροφής της ζωής του άλλου. Ο δόλος γενικώς διαγιγνώσκεται από τα µέσα που 
χρησιµοποιήθηκαν και τις ειδικότερες συνθήκες υπό τας οποίας ετελέσθη η πράξη, 
ήτοι το πληγέν σηµείο του σώµατος, την ένταση του πλήγµατος, την απόσταση 
δράστου και θύµατος, πρέπει δε να κατευθύνεται προς την αφαίρεση της ζωής άλλου 
(έστω και µη προσδιορισµένης ταυτότητος), και αρκεί για την θεµελίωση της 
υποκειµενικής υποστάσεως της άνω ανθρωποκτονίας και ενδεχόµενος δόλος, ο 
οποίος υπάρχει όταν, παρότι ο δράστης εθεώρησε ως ενδεχόµενο αποτέλεσµα της 
πράξεως ή παραλείψεώς του τον θάνατο άλλου, εντούτοις δεν απέστη, αποδεχόµενος 
την πραγµάτωση αυτού. Βεβαίως απαιτείται προς τούτο να διακριβωθεί ότι ο δράστης 
ηθέλησε την πράξη του και στην περίπτωση ακόµη που ήθελε επέλθει το εγκληµατικό 
αποτέλεσµα που προέβλεψε. Περαιτέρω ο δόλος στην ανθρωποκτονία από πρόθεση 
έχει δύο διαβαθµίσεις, ήτοι υπάρχει ο προµελετηµένος (της παρ. 1) και ο 
απροµελέτητος (της παρ. 2) όταν υπάρχει βρασµός ψυχικής ορµής. Στην πρώτη 
περίπτωση απαιτείται ψυχική ηρεµία του δράστου είτε κατά την απόφαση είτε κατά 
την εκτέλεση της πράξεως, ενώ στη δευτέρα απαιτείται ο δράστης να βρίσκεται υπό 
το κράτος ψυχικής υπερδιεγέρσεως και κατά την λήψη της αποφάσεως και κατά την 
εκτέλεση της πράξεως. ∆ιο και απαιτείται ειδική αιτιολογία ότι ο δράστης - 
κατηγορούµενος ευρίσκετο εις ήρεµη ψυχική κατάσταση είτε µόνο κατά την 
απόφαση είτε µόνο κατά την εκτέλεση, ή να εκτίθεται προµελέτη η οποία λογικώς 
αποκλείει την ψυχική ορµή.  
- Κατ' άρθρον 380 παρ. 1 Π.Κ. "Όποιος µε σωµατική βία εναντίον προσώπου ή µε 
απειλές ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής αφαιρεί από άλλο ξένο 
(ολικά ή µερικά) κινητό πράγµα ή τον εξαναγκάζει να του το παραδώσει για να το 
ιδιοποιηθεί παρανόµως, τιµωρείται µε κάθειρξη. Ούτω για την στοιχειοθέτηση της 
ληστείας απαιτείται αντικειµενικώς αφαίρεση ξένου κινητού πράγµατος (ολικά ή 
µερικά) από την κατοχή άλλου, η αφαίρεση να γίνει µε σωµατική βία κατά προσώπου 
ή απειλές ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής (εδ. α'), υποκειµενικώς δε 
δόλος που περιλαµβάνει τη γνώση ότι το πράγµα είναι ξένο, κατέχεται από άλλον και 
δεν υπάρχει συναίνεση εκείνου, καθώς και τη θέληση να το αφαιρέσει και να το 
υπαγάγει στην κατοχή του ή την κατοχή τρίτου. Τα άνω εγκλήµατα της 
ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της ληστείας συρρέουν αληθώς, όταν η θανάτωση 
του θύµατος περιλαµβάνεται στο δόλο του δράστου και έγινε προς τον σκοπόν 
αφαιρέσεως των κινητών πραγµάτων που ανήκουν στο θύµα και η αφαίρεση αυτών 
συνδέεται αµέσως µε την θανάτωση.  
- Κατά το άρθρο 45 ΠΚ "Αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη 
πράξη, καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός της πράξης". Με τον όρο "από κοινού" 
νοείται αντικειµενικά σύµπραξη στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως και υποκειµενικά 
κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε συµµέτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγµάτωση της 
αντικειµενικής υποστάσεως του διαπραττοµένου εγκλήµατος γνωρίζοντας ότι και οι 
λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τελέσεως του ιδίου εγκλήµατος. Η σύµπραξη 
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στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως µπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας 
πραγµατώνει την όλη αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος ή ότι το έγκληµα 
πραγµατώνεται µε συγκλίνουσες επί µέρους πράξεις των συµµετόχων ταυτόχρονες ή 
διαδοχικώς (ΟλΑΠ 50/1990). Και πρέπει να αναφέρονται τα πραγµατικά περιστατικά 
της κατά συναυτουργία τελέσεως, χωρίς όµως να είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται η 
δράση του καθ' ενός συναυτουργού (ΟλΑΠ 50/1990).  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, (όπως το τελευταίο ετροποποιήθη και ισχύει, µε το άρθρο 
2 παρ. 5 Ν. 2408/1996) ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, 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 καταδικάσθη ο 
κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά 
και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή αυτών των 
τελευταίων στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. ∆ια την ύπαρξη της 
τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά 
µέσα κατ'είδος γενικώς, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά εξ ενός εκάστου 
αυτών ούτε να διευκρινίζεται από ποίο ή ποία αποδεικτικά µέσα απεδείχθη η κάθε 
παραδοχή. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των 
διαφόρων αποδεικτικών µέσων µεταξύ των, ούτε απαιτείται να ορίζεται ποίο βαρύνει 
περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται µόνο να 
προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη του και συνεξετίµησε όλα τα 
αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο µερικά εξ αυτών κατ' επιλογήν, όπως αυτό 
επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ.1 και 178 ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 1/2005) ενώ το 
γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπ' όψη τα άλλα. 
∆εν αποτελούν, όµως, λόγους αναιρέσεως ή εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και 
ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους συσχετίσεως και 
εκτιµήσεως, καθ' όσον στην περίπτωση αυτή πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Η απαιτουµένη κατά τ' άνω αιτιολογία εκτείνεται 
όχι µόνο στην απόφαση για την ενοχή, αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, 
ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφίεται 
εις την διακριτική ή ανέλεγκτη κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, που τις 
εξέδωσε. Ούτω και η παραδοχή ή µη αιτήµατος αναβολής απόκειται µεν εις την 
ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, όµως οφείλει τούτο να απαντήσει στο αίτηµα αυτό 
και σε περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως 
την απόφασή του. Η επιβαλλοµένη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των 
αποφάσεως, επίσης πρέπει να υπάρχει όχι µόνο ως προς την κατηγορία, αλλά να 
εκτείνεται και στους προβαλλοµένους από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του, 
κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, αυτοτελείς ισχυρισµούς. Αυτοί δε είναι εκείνοι, οι 
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οποίοι προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ.2 
και 333 παρ.2 ΚΠ∆ και τείνουν στην άρση του αδίκου χαρακτήρος της πράξεως ή της 
ικανότητος προς καταλογισµό ή στην µείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου 
της πράξεως ή στη µείωση της ποινής. Ο αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισµός δεν 
είναι αυτοτελής, γι' αυτό και το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει υποχρέωση να 
αιτιολογήσει την απόρριψή του ειδικώς.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 Ε' ΚΠ∆ λόγον αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλµένη 
ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία 
υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη που 
πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως 
συντρέχει, όταν το δικαστήριο της ουσίας χωρίς να παρερµηνεύει τον νόµο δεν 
υπάγει στην αληθινή έννοιά του τα πραγµατικά περιστατικά που εδέχθη ότι 
προέκυψαν από τη διάταξη που εφηρµόσθη αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παρεβιάσθη εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισµα της αποφάσεως που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 299, 380, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1421 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ. 1 του ΠΚ, "όποιος επιφέρει από αµέλεια το 
θάνατο άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών" ενώ κατά τη 
διάταξη του άρθρου 28 του ΠΚ, "από αµέλεια πράττει όποιος, από έλλειψη της 
προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλλει, είτε 
δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που προκάλεσε η πράξη του, είτε το 
πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι για τη θεµελίωση της αξιόποινης πράξεως της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια, απαιτείται η διαπίστωση, αφενός µεν ότι ο δράστης δεν 
κατέβαλε την απαιτούµενη κατά αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία οφείλει να 
καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος, κάτω από τις ίδιες 
πραγµατικές καταστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που 
επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισµένη πορεία 
των πραγµάτων και αφετέρου, ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και αποφύγει το 
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αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο 
µε την πράξη ή την παράλειψη. Η παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος 
αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται, στην µη καταβολή της 
προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη 
παράλειψη, αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε 
για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε 
παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 του Π.Κ. Κατά τη 
διάταξη αυτή, όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης, απαιτεί να έχει 
επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του, τιµωρείται όπως η πρόκλησή του 
µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης, είχε ιδιαίτερη (δηλαδή ειδική και όχι 
γενική) νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Η 
ιδιαίτερη αυτή νοµική υποχρέωση (προς ενέργεια τείνουσα στην παρεµπόδιση του 
αποτελέσµατος), µπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόµου ή από σύµπλεγµα 
νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του υπόχρεου ή 
από σύµβαση ή από ορισµένη προηγούµενη συµπεριφορά του, από την οποία 
δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληµατικού αποτελέσµατος.  
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 περ. ∆' του ΚΠ∆ 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 (αποδεικτικά µέσα) 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.  
- Λόγο αναίρεσης της απόφασης αποτελεί κατά το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Ε' του 
ΚΠ∆, η εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 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 πράγµατι έχει. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 17, 28, 79, 302,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1533 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ. 1 του ΠΚ, "όποιος επιφέρει από αµέλεια το 
θάνατο άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών", και κατά τη 
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διάταξη του άρθρου 28 του ΠΚ, "από αµέλεια πράττει όποιος, από έλλειψη της 
προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε 
δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που προκάλεσε η πράξη του, είτε το 
προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών, προκύπτει, ότι, για τη θεµελίωση της αξιόποινης πράξεως της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια, απαιτείται η διαπίστωση, αφενός µεν, ότι ο δράστης 
δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατά αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία οφείλει 
να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος, κάτω από τις ίδιες 
πραγµατικές καταστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που 
επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισµένη πορεία 
των πραγµάτων και αφετέρου, ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και αποφύγει το 
αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο 
µε την πράξη ή την παράλειψη. Η παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος 
αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται, στην µη καταβολή της 
προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε 
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα, 
κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά 
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν 
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 28, 84, 302,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 660 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ.1 του ΠΚ τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως 
τουλάχιστον τριών µηνών εκείνος που από αµέλεια επιφέρει τον θάνατο άλλου. Από 
το συνδυασµό της διάταξης αυτής µε εκείνη του άρθρου 28 ΠΚ, κατά την οποία 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, προκύπτει ότι, για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από 
αµέλεια, απαιτείται να διαπιστωθεί, αφενός ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την 
απαιτούµενη, κατά αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλει 
κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος, κάτω από τις ίδιες πραγµατικές 
καταστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις 
συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων 
και αφετέρου ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο 
αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε την 
πράξη ή την παράλειψη. Η παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, 
εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στην µη καταβολή της προσοχής, 
δηλαδή σε 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 ΠΚ, κατά το 
οποίο, όπου ο νόµος, για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει 
ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκληση του µε 
ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης 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) υποχρέωσης του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει 
στην παρεµπόδιση του αποτελέσµατος, για την επέλευση του οποίου ο νόµος απειλεί 
ορισµένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή, 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 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. Στην περίπτωση αυτή, για την 
εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσµατος, µε το οποίο αποδίδεται στον κατηγορούµενο 
το έγκληµα της ανθρωποκτονίας από αµέλεια που τελέστηκε µε παράλειψη σύµφωνα 
µε τα άρθρα 15, 28 και 302 παρ.1 του ΠΚ, εκτός των προβλεπόµενων στο αρθρ. 321 
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§ 1 του ΚΠ∆ άλλων στοιχείων, πρέπει επί πλέον να αναφέρονται τα πραγµατικά 
περιστατικά από τα οποία προσδιορίζεται η ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση του υπαίτιου 
να ενεργήσει, και σε περίπτωση που αυτή πηγάζει από επιτακτικό κανόνα δικαίου να 
προσδιορίζεται και ο κανόνας αυτός. Η υποχρέωση να περιέχει τα πρόσθετα αυτά 
στοιχεία το κλητήριο θέσπισµα, επιβάλλεται και από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 
εδαφ. α της ΕΣ∆Α, που κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/1974 και αποτελεί εσωτερικό δίκαιο, 
το οποίο ορίζει ότι "..ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να πληροφορείται στη 
βραχύτερη προθεσµία, στη γλώσσα την οποία εννοεί και µε κάθε λεπτοµέρεια, τη 
φύση και το λόγο της εναντίον του κατηγορίας ...", παρεποµένου ότι το δικαίωµα της 
λεπτοµερούς πληροφόρησης εµπεριέχει και τη γνώση του επιτακτικού κανόνα 
δικαίου από τον οποίο υποκειµενικώς και αντικειµενικώς απορρέει η υποχρέωση του 
να ενεργήσει. Αν δεν περιέχονται στο κλητήριο θέσπισµα και τα πρόσθετα αυτά 
στοιχεία, που απαιτούνται για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από 
αµέλεια που τελέστηκε µε παράλειψη, µολονότι ο κατηγορούµενος είχε ιδιαίτερη 
νοµική υποχρέωση να ενεργήσει, τότε το κλητήριο θέσπισµα και µαζί µε αυτό η 
κλήτευση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο, είναι άκυρα, σύµφωνα µε το άρθρο 
321 § 4 του ΚΠ∆. Την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσµατος, που είναι σχετική και 
αφορά σε πράξη προπαρασκευαστική της διαδικασίας στο ακροατήριο, αν δεν 
καλυφθεί, αν δηλαδή ο κατηγορούµενος εµφανιστεί στη δίκη και προβάλλει εγκαίρως 
αντίρρηση για την πρόοδο της, µπορεί, εφόσον η σχετική ένσταση του απορρίφθηκε, 
να την προτείνει, επαναφέροντας την µε λόγο εφέσεως και στη δευτεροβάθµια δίκη 
(173 § 1 ΚΠ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 302,  
ΚΠ∆: 321,  
ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 740 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία εξ αµελείας. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Παραβίαση της αρχής της προφορικότητας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ.1 ΠΚ, όποιος επιφέρει από αµέλεια το θάνατο 
άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών, κατά δε τη διάταξη του 
άρθρου 28 Π.Κ., από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία 
όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλλει, 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 του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, 
απαιτείται η διαπίστωση, αφ' ενός ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατ' 
αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλει κάθε µέσος συνετός 
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και ευσυνείδητος άνθρωπος, κάτω από τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις 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.  
Όταν το εξ αµελείας έγκληµα είναι απότοκο της συνδροµής αµελείας περισσοτέρων 
προσώπων, το καθένα από αυτά κρίνεται και ευθύνεται αυτοτελώς και ανεξαρτήτων 
των άλλων κατά το λόγο της αµελείας που επιδείχθηκε από αυτό και εφόσον το 
επελθόν αποτέλεσµα τελεί σε αιτιώδη συνάφεια προς αυτήν. Η πράξη ή η παράλειψη 
του δράστη τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε το αποτέλεσµα που επήλθε όταν αυτή, 
κατά την κοινή αντίληψη, είναι εκείνη που άµεσα προκάλεσε το αποτέλεσµα και 
συνεπώς βρίσκεται σε άµεση αιτιότητα προς αυτό. Αρκεί δε, προς θεµελίωση της 
ευθύνης, η πράξη ή η παράλειψη να ήταν ένας από τους ενεργούς παραγωγικούς 
όρους του αποτελέσµατος χωρίς το οποίο δεν θα επερχόταν αυτό, αδιαφόρως αν 
συνέβαλαν και άλλοι όροι αµέσως ή εµµέσως.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 505 παρ.2 του ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκεί αναίρεση κατά οποιασδήποτε αποφάσεως 
αθωωτικής ή καταδικαστικής µέσα σε τριάντα ηµέρες από την καταχώρηση αυτής 
καθαρογραφηµένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ.3 του ΚΠοιν∆ και για 
όλους τους λόγους του άρθρου 510 παρ.1 του ιδίου Κώδικα, µεταξύ των οποίων και η 
έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ 
απαιτουµένης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Ειδικά δε, προκειµένου για 
αθωωτική απόφαση, ενόψει του τεκµηρίου της αθωότητας του κατηγορουµένου που 
θεσπίζεται από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.2 της ΕΣ∆Α (Ν∆ 53/1974), τέτοια 
έλλειψη αιτιολογίας που ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆. 
ΚΠοιν∆, υπάρχει όταν δεν εκτίθενται καθόλου στην απόφαση τα πραγµατικά 
περιστατικά της πράξεως και οι λόγοι για τους οποίους το δικαστήριο δεν πείσθηκε 
από τα αποδεικτικά µέσα που το δικαστήριο δεν πείσθηκε από τα αποδεικτικά µέσα 
που αναφέρονται στα πρακτικά για την ενοχή του κατηγορουµένου, χωρίς όµως να 
απαιτείται να εκθέτει το δικαστήριο πραγµατικά περιστατικά από τα οποία πείσθηκε 
για την αθωότητα του κατηγορουµένου δεδοµένου ότι αντικείµενο αποδείξεως στην 
ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουµένου.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 362, 364, 358, 369 ΚΠ∆ 
προκύπτει ότι η λήψη υπόψη και η συνεκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας ως 
αποδεικτικού µέσου εκθέσεως πραγµατογνωµοσύνης που διατάσσεται στην ποινική 
διαδικασία υπό την συνδροµή των οριζοµένων στο άρθρο 183 ΚΠ∆ όρων ανακριτικό 
υπάλληλο και το συµπέρασµα της οποίας είναι αντίθετο µε το αποδεικτικό πόρισµα 
της αποφάσεως του ∆ικαστηρίου, χωρίς να αναγνωσθεί η έκθεση αυτή κατά την 
προφορική στο ακροατήριο συζήτηση της υποθέσεως παραβιάζεται η αρχή της 
προφορικότητας της διαδικασίας και µαταιώνεται η άσκηση του από το άρθρο 358 
του ιδίου Κώδικα απορρέοντος δικαιώµατος του κατηγορουµένου να προβεί σε 
δηλώσεις, παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά µε το εξετασθέν αυτό αποδεικτικό 
µέσο και έτσι επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο που 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' , σε συνδυασµό µε το άρθρο 171 παρ.1 
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περιπτ. δ' του ΚΠ∆ λόγω αναιρέσεως. Για να αναιρεθεί η απόφαση για την από το 
άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠ∆ λόγο µπορεί να προταθεί η απόλυτη ακυρότητα που 
συνέβη κατά τη διαδικασία το ακροατήριο, όπως η ακυρότητα αυτή καθορίζεται από 
το άρθρο 171 του ιδίου Κώδικα και η οποία µπορεί να προταθεί και από τον ίδιο τον 
διάδικο ή τον Εισαγγελέα από την ενέργεια ή παράλειψη του οποίου προήλθε κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 173 παρ.3 ΚΠ∆. Η απόλυτη ακυρότητα που προκύπτει κατά τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 171 παρ.1 εδαφ. δ' ΚΠ∆. από µη τήρηση διατάξεων που 
καθορίζουν την εµφάνιση, υπεράσπιση, εκπροσώπηση και άσκηση των δικαιωµάτων 
που παρέχονται στον κατηγορούµενο στις περιπτώσεις και υπό τις διατυπώσεις που 
επιβάλλει ο νόµος, έχει τεθεί υπέρ του κατηγορουµένου και δεν µπορεί να καταλήξει 
σε βάρος του σε καµία περίπτωση µε συνέπεια να µη µπορεί να την προτείνει εκτός 
από τον κατηγορούµενο του οποίου προσβλήθηκαν τα δικαιώµατα ούτε ο 
Εισαγγελέας σε βάρος του κατηγορουµένου αυτού, ούτε έτερος συγκατηγορούµενος 
ή ο πολιτικώς ενάγων. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 302, 
ΚΠ∆: 171, 173, 183, 329, 331, 362, 364, 358, 369, 505, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 510 
παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 815 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατ' άρθρο 302 παρ. 1 ΠΚ "όποιος επιφέρει από αµέλεια τον θάνατο άλλου 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών" και κατά το άρθρο 28 Π.Κ. "από 
αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποίαν όφειλε κατά τις 
περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα 
που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα 
επερχόταν". Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για την 
στοιχειοθέτηση της αξιοποίνου πράξεως της ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται 
η διαπίστωση αφ' ενός µεν ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτουµένη κατ' 
αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποίαν όφειλε να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός 
και ευσυνείδητος άνθρωπος υπό τις ίδιες περιστάσεις, µε βάση τους νοµικούς 
κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, την λογική 
και την συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων και αφ' ετέρου ότι είχε τη δυνατότητα, 
µε βάση τις προσωπικές ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητές του να προβλέψει και να 
αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό 
αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη ή την παράλειψη. Βεβαίως η παράλειψη ως έννοια 
ενυπάρχει σε κάθε είδους αµέλεια, εφ' όσον το εν 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 προηγήθη 
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του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως 
εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του 
άρθρου 15 ΠΚ κατά το οποίο "όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης 
απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, ή 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 
ιδιαιτέρας (δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) υποχρεώσεως του υπαιτίου προς ενέργεια 
που τείνει στην παρεµπόδιση του αποτελέσµατος, για την επέλευση του οποίου ο 
νόµος απειλεί ορισµένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει από ρητή 
διάταξη νόµου ή από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη 
έννοµη σχέση του υποχρέου ή από εκουσία ανάληψη της υποχρεώσεως παροχής 
προστασίας (από σύµβαση ή και σιωπηρώς ή από προηγούµενη πράξη του υπαιτίου 
που εδηµιούργησε άµεσα τον κίνδυνο επελεύσεως του εγκληµατικού 
αποτελέσµατος). Περαιτέρω η κατά την έννοια της άνω διατάξεως του άρθρου 28 
Π.Κ. αµέλεια ως εξετέθη είναι µη συνειδητή, κατά την οποίαν ο δράστης από έλλειψη 
της προσηκούσης προσοχής δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε 
η πράξη του, και ενσυνείδητη, κατά την οποίαν προέβλεψε µεν ότι από την 
συµπεριφορά του µπορεί να επέλθει το αποτέλεσµα αυτό, επίστευεν όµως ότι θα τα 
απέφευγεν. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη υπό των άρθρων 98 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ όπως το τελευταίο ετροποποιήθη µε το άρθρο 2 παρ.5 Ν. 
2408/1996, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον 
εκ του άρθρου 510 παρ.1 περ.∆' ΚΠ∆ λόγον αναιρέσεως όταν σ' αυτή περιέχονται µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο σχετικά µε τα υποκειµενικά και 
αντικειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι αποδείξεις (αποδεικτικά µέσα κατ' είδος), 
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 εφηρµόσθη. Για την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ειδικά δε επί εγκλήµατος εξ αµελείας, που συνίσταται σε 
παράλειψη, πρέπει να προσδιορίζεται στην αιτιολογία της αποφάσεως και από πού 
πηγάζει η ιδιαιτέρα υποχρέωση του υπαιτίου προς ενέργεια (αποτρεπτική του 
αποτελέσµατος) και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου, και ο κανόνας 
αυτός. Εν σχέσει µε τα αποδεικτικά µέσα δεν υπάρχει ανάγκη ειδικοτέρας αναφοράς 
των, ούτε αναφοράς των όσων προέκυψαν εξ ενός εκάστου αυτών, πρέπει όµως να 
υπάρχει βεβαιότης ότι το δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη του το σύνολον αυτών και όχι 
µόνον ορισµένα εξ αυτών κατ' επιλογήν όπως επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 
177 παρ.1 και 178 ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 1/2005). Το γεγονός δε ότι εξαίρονται ορισµένα δεν 
υποδηλώνει ότι δεν ελήφθησαν υπ' όψη τα άλλα, αφού δεν εξηρέθησαν. Επίσης δεν 
είναι απαραίτητη η συγκριτική αξιολόγηση των αποδεικτικών µέσων µεταξύ των, δεν 
απαιτείται δε να ορίζεται ποίο βαρύνει περισσότερο για τον σχηµατισµό της 
δικανικής πεποιθήσεως, η παράλειψη των οποίων δεν συνιστά λόγον αναιρέσεως, 
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όπως επίσης δεν συνιστά τοιούτον η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων ή µαρτυρικών 
καταθέσεων καθώς και η εσφαλµένη αξιολόγηση και ανάλυση αυτών, διότι στις 
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας. Περαιτέρω η κατά το άρθρο 178 ΚΠ∆ απαρίθµηση των αποδεικτικών µέσων 
κατά την ποινική διαδικασία είναι ενδεικτική και αφορά τα κυριότερα από αυτά, 
χωρίς να αποκλείει άλλα. Ειδικά η πραγµατογνωµοσύνη, η οποία διατάσσεται κατά 
το άρθρο 183 ΚΠ∆ µε την συνδροµή ορισµένων προϋποθέσεων, από ανακριτικό 
υπάλληλο, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν 
αιτήσεως των διαδίκων ή του εισαγγελέως αποτελεί ιδιαίτερο είδος και αυτοτελές 
αποδεικτικό µέσο, διακρινόµενο των εγγράφων το οποίο µνηµονεύεται και στην 
αναφεροµένη διάταξη του άρθρου 178 ΚΠ∆, πρέπει δε για την δηµιουργία 
βεβαιότητος ότι έλαβε και αυτήν υπ' όψη του το δικαστήριο, να αναφέρεται ειδικά 
µεταξύ των αποδεικτικών µέσων (εκτός εάν το συµπέρασµά τους δεν είναι αντίθετο 
µε το αποδεικτικό πόρισµα της προσβαλλοµένης αποφάσεως, οπότε εκ των 
πραγµάτων (προκύπτει ότι) ελήφθη υπ' όψη). Η κατά τ' άνω απαιτουµένη ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία απαιτείται να υπάρχει όχι µόνο στην απόφαση για την 
ενοχή, αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι 
οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφίεται εις την διακριτική η 
ανέλεγκτη η κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας που τις εξέδωσε. Ούτω 
και η παραδοχή ή µη αιτήµατος αναβολής υπόκειται µεν εις την ελεύθερη κρίση του 
δικαστηρίου, όµως τούτο οφείλει να απαντήσει στο τοιούτο αίτηµα και σε περίπτωση 
απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως την απόρριψή του. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 302,  
ΚΠ∆: 177, 178, 183, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1426 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη µε πρόθεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1α ΠΚ, "όποιος µε πρόθεση προξενεί σε 
άλλον σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών 
ετών", κατά δε τη διάταξη του άρθρου 309 του ιδίου Κώδικα, "αν η πράξη του 
άρθρου 308 τελέστηκε µε τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο 
για τη ζωή του ή βαριά σωµατική βλάβη (άρθρ. 310 παρ. 2) επιβάλλεται φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απλής σωµατικής βλάβης (άρθρ. 308) απαιτείται 
πρόκληση σωµατικής κάκωσης ή βλάβης της υγείας άλλου και δόλος του δράστη 
κατευθυνόµενος στην παραγωγή αυτών των αποτελεσµάτων, ενώ η αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος της επικίνδυνης σωµατικής βλάβης συνίσταται στην 
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πρόκληση της κατά το άρθρο 308 παρ. 1 σωµατικής βλάβης κατά τρόπο που 
µπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή του παθόντος ή βαριά σωµατική βλάβη, 
όπως ενδεικτικά αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 310 παρ. 2 ΠΚ. Για την 
υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της επικίνδυνης σωµατικής βλάβης 
απαιτείται δόλος, δηλαδή γνώση της αφηρηµένης δυνατότητας του κινδύνου της ζωής 
ή της βαριάς σωµατικής βλάβης και θέληση του υπαιτίου να προξενήσει σωµατική 
κάκωση ή βλάβη της υγείας χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εξειδίκευση του δόλου, 
αρκεί να προκύπτει από τα δεκτά γενόµενα πραγµατικά περιστατικά. Ενόψει της 
παραπάνω διαζευκτικής διατυπώσεως της δεύτερης από τις διατάξεις αυτές, είναι 
απαραίτητο στην καταδικαστική για επικίνδυνη σωµατική βλάβη απόφαση να 
καθορίζεται ποία από τις ως άνω δύο διακινδυνεύσεις δέχεται το δικαστήριο ότι 
συνέτρεξε στη συγκεκριµένη περίπτωση δηλαδή διακινδύνευση για τη ζωή ή για 
βαριά σωµατική βλάβη. Αυτό δε στερείται εννόµων συνεπειών, διότι η παραδοχή της 
µιας ή της άλλης περιπτώσεως, αν και στις δύο περιπτώσεις η πράξη τιµωρείται µε τα 
αυτά όρια ποινής, πρακτικώς οδηγεί σε διαφοροποίηση της ποινικής µεταχειρίσεως 
του δράστη, αφού στην πρώτη πλήττεται έννοµο αγαθό υπέρτερο από τη σωµατική 
υγεία και ακεραιότητα και η ποινή του θα καθορισθεί, βάσει των κατ' άρθρο 79 ΠΚ 
κριτηρίων. Αν υπάρχει ασάφεια αναφορικά µε το είδος της διακινδυνεύσεως, τότε 
συντρέχει περίπτωση εκ πλαγίου παραβιάσεως της ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 
309 του ΠΚ και ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγος 
αναιρέσεως, διότι ο Άρειος Πάγος αδυνατεί να ελέγξει ακυρωτικά την απόφαση, για 
το αν δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας εφάρµοσε σωστά ή µη το νόµο µε 
αποτέλεσµα η απόφαση να στερείται νοµίµου βάσεως.  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα 
λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν εκτίθενται 
σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, και 
αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση 
τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει από την απόφαση 
µε βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί όλα στο σύνολό τους και όχι 
ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, 
έστω κατά το είδος τους(µάρτυρες, έγγραφα κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης 
αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το 
γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα από αυτά, δεν υποδηλώνει ότι δε λήφθηκαν υπόψη 
τα άλλα. Η αιτιολογία αυτή πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς, 
δηλαδή στους ισχυρισµούς που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα 
µε τα άρθρ.170 παρ.2 και 333 παρ. 2 ΚΠ∆ από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό 
του και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας προς 
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καταλογισµό ή τη µείωση της ποινής, εφόσον, όµως αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο 
σαφή και ορισµένο, µε όλα δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία είναι 
αναγκαία για τη θεµελίωσή τους, χωρίς να αρκεί µόνη η επίκληση της νοµικής 
διατάξεως η οποία τους προβλέπει ή του χαρακτηρισµού µε τον οποίο είναι γνωστοί 
αυτοί στη νοµική ορολογία. Το δικαστήριο, οφείλει να απαντήσει και περαιτέρω να 
αιτιολογήσει ιδιαιτέρως και ειδικώς την παραδοχή ή την απόρριψη ενός ισχυρισµού, 
µόνον όταν αυτός συνιστά αυτοτελή ισχυρισµό, όχι δε και όταν ο φερόµενος ως 
αυτοτελής ισχυρισµός δεν είναι στην πραγµατικότητα αυτοτελής, κατά την έννοια 
που προαναφέρθηκε, αλλά είναι αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισµός, διότι η 
αιτιολογία ως προς τους τελευταίους εµπεριέχεται από τα πράγµατα στην κύρια 
αιτιολογία της αποφάσεως για την ενοχή.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη 
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα 
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού προς το 
σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 308, 309,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 523 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ακυρότητα κατά τη 
διαδικασία στο ακροατήριο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ. 1 ΠΚ "όποιος επιφέρει, από αµέλεια το 
θάνατο άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών", κατά δε τη 
διάταξη του άρθρου 28 ΠΚ "από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής, 
την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν 
προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε 
ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". 
Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του 
εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται α) να µην καταβλήθηκε από 
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το δράστη η επιβαλλόµενη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε 
µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει να καταβάλλει υπό τις ίδιες 
πραγµατικές περιστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που 
επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να µπορούσε ο δράστης, σύµφωνα µε τις 
προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και ιδίως εξαιτίας της 
υπηρεσίας ή του επαγγέλµατός του, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο 
αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, το οποίο από έλλειψη της 
προαναφερόµενης προσοχής είτε δεν προέβλεψε, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, 
πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της 
ενέργειας ή παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. 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 ΠΚ, 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 του µε ενέργεια, αν ο 
υπαίτιος της παραλείψεως είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος". Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι 
αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή, ειδικής 
και όχι γενικής) υποχρεώσεως του υπαιτίου προς ενέργεια που τείνει στην 
παρεµπόδιση του αποτελέσµατος, για την επέλευση του οποίου ο νόµος απειλεί 
ορισµένη ποινή. Η ιδιαίτερη αυτή υποχρέωση του υπαιτίου να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος µπορεί να πηγάζει είτε από ρητή διάταξη νόµου ή από 
σύµβαση ή από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων που συνδέονται µε ορισµένη 
έννοµη σχέση του υπαιτίου ή από ορισµένη προηγούµενη συµπεριφορά του, 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 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 ανθρωποκτονία 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. 
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- Λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' 
ΚΠοιν∆, 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 της ουσίας δεν έκανε σωστή υπαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών, που δέχθηκε ως αποδεδειγµένα, στη διάταξη που 
εφήρµοσε, αλλά και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει 
όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, σχετικώς µε τα 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. 
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 331, 364 παρ. 1 και 
369 του ΚΠ∆, αποδεικτικά µέσα θεωρούνται τα αναφερόµενα στην απόδειξη της 
ενοχής ή της αθώωσης του κατηγορουµένου και τα συντελούντα στη διαµόρφωση της 
κρίσης του δικαστηρίου, για την ποινή που πρέπει να επιβληθεί. Στα αποδεικτικά 
αυτά µέσα δεν περιλαµβάνεται η έκθεση για την έφεση, της οποίας η µη ανάπτυξη 
από τον εισαγγελέα, κατά παράβαση των οριζοµένων στο άρθρο 502 παρ. 1 του ΚΠ∆ 
δεν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, κατά το άρθρο 
171 του ΚΠ∆, αφού η παράβαση αυτή δεν περιλαµβάνεται στις περιπτώσεις 
ακυρότητας που αναφέρονται στην παραπάνω διάταξη, εκτός αν η ανάγνωση της 
έφεσης (όχι η ανάπτυξη), ζητήθηκε από τον κατηγορούµενο ή τον εισαγγελέα και το 
δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί στο αίτηµά τους, οπότε επέρχεται ακυρότητα της 
ακροαµατικής διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 170 του ΚΠ∆. Το πιο πάνω άρθρο 
502 παρ. 1 του ΚΠ∆ δεν επιτάσσει κάτι υπέρ του κατηγορουµένου, ούτε αναφέρεται 
στην υπεράσπιση ή εκπροσώπηση ή άσκηση των δικαιωµάτων που προσήκουν σε 
αυτόν, για τα οποία τα άρθρα 96-100, 328, 340, 344, 346-348, 354, 360, 369 του 
ΚΠ∆, αλλά απλώς καθιερώνει τρόπο διαδικασίας, χωρίς παραπέρα συνέπειες σε 
περίπτωση παράλειψης. Με την κλήση του από τον εισαγγελέα εφετών, κατά το 
άρθρο 500 του ΚΠ∆, ο εκκαλών λαµβάνει γνώση του λόγου για τον οποίο καλείται 
στο ακροατήριο του δικαστηρίου και συνεπώς µπορεί να προπαρασκευάσει την 
υπεράσπισή του, ως προς την έφεσή του, της οποίας γνωρίζει το περιεχόµενο ή 
µπορεί να λάβει γνώση αυτής εάν αυτή ασκήθηκε από τον εισαγγελέα. Η µη 
ανάπτυξη παραπέρα της έφεσης από τον εισαγγελέα δεν προσκρούει ούτε στο άρθρο 
329 ΚΠ∆, µε το οποίο καθιερώνεται η δηµόσια συζήτηση στο ακροατήριο και 
απαγγελία της απόφασης, ούτε και στο άρθρο 331 κατά το οποίο η διαδικασία στο 
ακροατήριο γίνεται προφορικά. 
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 331, 364 παρ. 1 και 
369 του ΚΠ∆, αποδεικτικά µέσα θεωρούνται τα αναφερόµενα στην απόδειξη της 
ενοχής ή της αθώωσης του κατηγορουµένου και τα συντελούντα στη διαµόρφωση της 
κρίσης του δικαστηρίου, για την ποινή που πρέπει να επιβληθεί. Στα αποδεικτικά 
αυτά µέσα δεν περιλαµβάνεται η έκθεση για την έφεση, της οποίας η µη ανάπτυξη 
από τον εισαγγελέα, κατά παράβαση των οριζοµένων στο άρθρο 502 παρ. 1 του ΚΠ∆ 
δεν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, κατά το άρθρο 
171 του ΚΠ∆, αφού η παράβαση αυτή δεν περιλαµβάνεται στις περιπτώσεις 
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ακυρότητας που αναφέρονται στην παραπάνω διάταξη, εκτός αν η ανάγνωση της 
έφεσης (όχι η ανάπτυξη), ζητήθηκε από τον κατηγορούµενο ή τον εισαγγελέα και το 
δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί στο αίτηµά τους, οπότε επέρχεται ακυρότητα της 
ακροαµατικής διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 170 του ΚΠ∆. Το πιο πάνω άρθρο 
502 παρ. 1 του ΚΠ∆ δεν επιτάσσει κάτι υπέρ του κατηγορουµένου, ούτε αναφέρεται 
στην υπεράσπιση ή εκπροσώπηση ή άσκηση των δικαιωµάτων που προσήκουν σε 
αυτόν, για τα οποία τα άρθρα 96-100, 328, 340, 344, 346-348, 354, 360, 369 του 
ΚΠ∆, αλλά απλώς καθιερώνει τρόπο διαδικασίας, χωρίς παραπέρα συνέπειες σε 
περίπτωση παράλειψης. Με την κλήση του από τον εισαγγελέα εφετών, κατά το 
άρθρο 500 του ΚΠ∆, ο εκκαλών λαµβάνει γνώση του λόγου για τον οποίο καλείται 
στο ακροατήριο του δικαστηρίου και συνεπώς µπορεί να προπαρασκευάσει την 
υπεράσπισή του, ως προς την έφεσή του, της οποίας γνωρίζει το περιεχόµενο ή 
µπορεί να λάβει γνώση αυτής εάν αυτή ασκήθηκε από τον εισαγγελέα. Η µη 
ανάπτυξη παραπέρα της έφεσης από τον εισαγγελέα δεν προσκρούει ούτε στο άρθρο 
329 ΚΠ∆, µε το οποίο καθιερώνεται η δηµόσια συζήτηση στο ακροατήριο και 
απαγγελία της απόφασης, ούτε και στο άρθρο 331 κατά το οποίο η διαδικασία στο 
ακροατήριο γίνεται προφορικά. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 82, 302, 
ΚΠ∆: 170, 96 -100, 328, 340, 344, 346-348, 354, 360, 369, 500, 502, 331, 364, 369, 
510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1263 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία εξ αµελείας. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 302 παρ. 1 του ΠΚ, 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 (άνευ 
συνειδήσεως αµέλεια), είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα 
επερχόταν (ενσυνείδητη αµέλεια). 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, ης συνήθειες που επικρατούν στις 
συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, 



 

[23] 
 

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. Η παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, 
εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στην µη καταβολή της προσοχής, 
δηλαδή σε παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη 
αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη 
θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε 
παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ, κατά το 
οποίο, 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 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. Σε αυτήν 
την περίπτωση πρέπει στην αιτιολογία να αναφέρεται και η συνδροµή αυτής της 
υποχρέωσης και να προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας δικαίου από τον οποίο 
πηγάζει. Εν όψει των ανωτέρω, υπάρχει ποινική ευθύνη του ιατρού για 
ανθρωποκτονία από αµέλεια στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το αποτέλεσµα 
του θανάτου, ως συνέπεια ιατρικής πράξης ή παράλειψης, οφείλεται σε παράβαση 
από τον ιατρό των κοινώς αναγνωρισµένων κανόνων της επίσηµης για τους οποίους 
δεν µπορεί να υπάρξει αµφισβήτηση και η ενέργεια του αυτή δεν ήταν σύµφωνη µε 
το αντικειµενικά καθήκον επιµέλειας (ΑΠ 640/ 2011). 
- 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.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως υπάρχει όχι µόνο όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ως 
αποδεδειγµένα στη διάταξη που εφαρµόστηκε αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάστηκε εκ πλαγίου, όταν δηλαδή στο πόρισµα της απόφασης, που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το σκεπτικό και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 
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Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. E, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 973 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. 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. Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 
28 του ΠΚ, από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε 
κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο 
αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως 
ότι δεν θα επερχόταν. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, απαιτείται η 
διαπίστωση αφενός ότι ο δράστης δεν κατέβαλε κατ' αντικειµενική κρίση την 
προσοχή που κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος όφειλε, υπό τις ίδιες 
περιστάσεις, να καταβάλει µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που 
επικρατούν στις συναλλαγές και κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, την 
πείρα και τη λογική και αφετέρου ότι αυτός µπορούσε µε βάση τις προσωπικές 
ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες του να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο 
αποτέλεσµα του τελεσθέντος εγκλήµατος. 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. Εξ άλλου όταν το έγκληµα είναι απότοκο 
της συγκλίνουσας αµέλειας περισσοτέρων προσώπων, το καθένα από αυτά ευθύνεται 
αυτοτελώς και ανεξαρτήτως των άλλων. 
- 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 
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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 παράθεση τους και µνεία του τι 
προκύπτει από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και 
σύγκριση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα εκάστου. Η 
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, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Αποπλάνηση παιδιών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 931 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποπλάνηση παιδιών. Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Eσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Ανάγνωση εγγράφων. 
- Από την διάταξη του άρθρου 339 παρ. 1 του ΠΚ (όπως ίσχυε κατά το χρόνο 
τελέσεως της πράξεως, ήτοι πριν από την τροποποίησή του µε το άρθρο 3 παρ. 4 του 
Α' Κεφαλαίου του Ν. 3727/2008), που έχει ως σκοπό την προστασία της αγνότητας 
της παιδικής ηλικίας, προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
αποπλανήσεως παιδιού απαιτείται η τέλεση ασελγούς, από οποιαδήποτε άποψη, 
πράξεως µε πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών, κατά τις σχετικές ως προς την 
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ηλικία διακρίσεις, η οποία αντικειµενικά µεν προσβάλλει το κοινό αίσθηµα της 
αιδούς και την περί των ηθών κοινή αντίληψη, υποκειµενικά δε κατευθύνεται στην 
ικανοποίηση ή διέγερση της γενετήσιας ορµής και επιθυµίας του δράστη. Με την 
έννοια αυτή αποτελεί ασελγή πράξη όχι µόνον η συνουσία και η παρά φύση ασέλγεια, 
αλλά και η ψαύση και οι θωπείες των γεννητικών οργάνων ή άλλων απόκρυφων 
µερών του σώµατος, η επαφή των γεννητικών οργάνων του δράστη στα γεννητικά 
όργανα του ανήλικου, ο εναγκαλισµός και η καταφίληση στο πρόσωπο και το σώµα 
του παιδιού, εφ' όσον κατατείνουν στην διέγερση ή ικανοποίηση της γενετήσιας 
επιθυµίας του δράστη, αφού και αυτές προσβάλλουν την αγνότητα της παιδικής 
ηλικίας. Υποκειµενικώς απαιτείται δόλος άµεσος ή ενδεχόµενος και πρέπει να 
καταλαµβάνει όλα τα στοιχεία και ιδίως γνώση της ηλικίας του παθόντος, δηλ. 
θεµελιώνεται ενδεχόµενος δόλος αν ο δράστης αµφιβάλλει και αδιαφορεί συνάµα 
περί της ηλικίας του παθόντος. Η συναίνεση του ανηλίκου ή η παρ' αυτού 
πρωτοβουλία ή και πρόκληση δεν έχει σηµασία. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 337 
παρ.1 ΠΚ, "όποιος µε ασελγείς χειρονοµίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς 
πράξεις προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής 
του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους ή χρηµατική ποινή". Κατά την παρ. 2 
του ίδιου άρθρου, "µε φυλάκιση τριών µηνών µέχρι δύο ετών τιµωρείται η πράξη της 
προηγούµενης παραγράφου, αν ο παθών είναι νεότερος των 12 ετών". Από τη 
διάταξη αυτή, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης του 
εγκλήµατος της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, αρκεί να λάβουν χώρα 
ασελγείς χειρονοµίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις, προσβλητικές, κατά 
τρόπο βάναυσο, της αξιοπρέπειας του άλλου στη σφαίρα της γενετήσιας ζωής. Σε 
αντίθεση µε τις ασελγείς πράξεις, οι "ασελγείς χειρονοµίες" είναι ελαφρότερες 
ερωτικές πράξεις που δεν φθάνουν στο σηµείο της ασελγούς πράξεως, αλλά πάντως 
τελούνται σε σωµατική επαφή, όπως λ.χ. ψαύσεις, ή θωπείες στο στήθος, στους 
µηρούς κ.λπ. του παθόντος. Οι "προτάσεις" µπορούν να γίνουν ρητά ή µε χειρονοµίες 
που πρέπει να αφορούν στην τέλεση ασελγών πράξεων και δεν προϋποθέτουν 
σωµατική επαφή. Για τη στοιχειοθέτηση δε της υποκειµενικής υποστάσεως του άνω 
εγκλήµατος απαιτείται δόλος, συνιστάµενος στη γνώση και τη θέληση πραγµατώσεως 
των στοιχείων της πράξεως. Όταν η πράξη του δράστη δεν είναι µια ήσσονος 
σηµασίας ερωτική πράξη (ως στιγµιαίος εναγκαλισµός και ασπασµός), αλλά είναι µια 
πράξη µε έντονο γενετήσιο και ηδονιστικό χαρακτήρα, που κατέτεινε στην διέγερση 
και ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυµίας του και η οποία προσβάλλει το κοινό 
αίσθηµα της αιδούς και των ηθών, αλλά και την ακώλυτη γενετήσια εξέλιξη του 
παθόντος, τότε δεν συντρέχει προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά το άρθρο 337 
του ΠΚ. Τέλος, αν περισσότερες διακεκριµένες πράξεις του δράστη στρέφονται κατά 
του ίδιου προσώπου, πρόκειται για έγκληµα κατ` εξακολούθηση (άρθρο 98 ΠΚ). 
- 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 
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υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική 
ποινική διάταξη. 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. 
Περαιτέρω, από το άρθρο 178 του ΚΠοιν∆, το οποίο ορίζει τα κυριότερα αποδεικτικά 
µέσα στην ποινική διαδικασία, προκύπτει ότι η πραγµατογνωµοσύνη ως αποδεικτικό 
µέσο αποσκοπεί στην ενίσχυση της κρίσεως του δικαστή, όταν ανακύπτει ζήτηµα που 
απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις. Η πραγµατογνωµοσύνη αυτή εκτιµάται ελευθέρως 
από το δικαστήριο ή το δικαστικό συµβούλιο, κατ' εφαρµογή του άρθρου 177 του 
ίδιου Κώδικα, µε την έννοια ότι δεν το δεσµεύει η γνωµοδότηση των 
πραγµατογνωµόνων. Οφείλει, όµως, όταν δεν αποδέχεται τα προκύπτοντα από αυτήν 
συµπεράσµατα, να αιτιολογεί την αντίθετη δικαστική του πεποίθηση, παραθέτοντας 
τα αποδεδειγµένα εκείνα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποκλείουν αυτά που οι 
πραγµατογνώµονες θέτουν ως βάση της γνώµης τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση και 
ειδικότερα επί ιδιωτικής πραγµατογνωµοσύνης (απλής γνωµατεύσεως ή 
γνωµοδοτήσεως) ή πραγµατογνωµοσύνης που ενεργήθηκε δυνάµει αποφάσεως 
πολιτικού δικαστηρίου ή χωρίς να τηρηθούν οι νόµιµες διατυπώσεις το πόρισµά της 
εκτιµάται ελευθέρως µαζί µε τις άλλες αποδείξεις. 
- Kατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη 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 
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αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (ΟλΑΠ 3/2008). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333 παρ.2, 364 και 369 
του ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της 
κρίσεώς του περί της ενοχής του κατηγορουµένου, εγγράφων που δεν είναι βέβαιο ότι 
αναγνώσθηκαν κατά την προφορική συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, 
επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας κατά το άρθρο 171 παρ.1 εδ. δ' του 
ίδιου Κώδικα, που ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, διότι αποστερείται έτσι ο κατηγορούµενος του δικαιώµατος να εκθέσει 
τις απόψεις του και να προβεί σε παρατηρήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό µέσο 
(άρθρο 358 ΚΠοιν∆), εκτός αν αυτά αποτελούν στοιχεία του κατηγορητηρίου ή το 
υλικό αντικείµενο του εγκλήµατος ή είναι έγγραφα διαδικαστικά ή αναφέρονται 
απλώς διηγηµατικά στην απόφαση ή το περιεχόµενό τους προκύπτει από άλλα 
αποδεικτικά µέσα. 
- Με το άρθρο τρίτο παρ. 4 του Ν. 3625/24.12.2007 "Κύρωση, εφαρµογή του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σχετικά 
µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες 
διατάξεις" προστέθηκε στον ΚΠοιν∆ άρθρο 226 Α, κατά το οποίο, ως ισχύει: "1. 
Κατά την εξέταση ως µάρτυρα του ανήλικου θύµατος των πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 323Α παρ. 4, 323Β εδάφιο α`, 324, 336, 337 παράγραφοι 3 και 4, 338, 
339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 349, 351, 351Α του ΠΚ, καθώς και στα 
άρθρα 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 του ν. 3386/2005 διορίζεται και παρίσταται, ως 
πραγµατογνώµων, παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση έλλειψής 
τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, χωρίς να εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των 
άρθρων 204-208. 2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος προετοιµάζει τον 
ανήλικο για την εξέταση, συνεργαζόµενος προς τούτο µε τους προανακριτικούς 
υπαλλήλους και µε τους δικαστικούς λειτουργούς. Για το σκοπό αυτόν χρησιµοποιεί 
κατάλληλες διαγνωστικές µεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα και 
την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου και διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή 
έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Κατά την εξέταση 
παρίσταται ο παιδοψυχίατρος ή ο παιδοψυχολόγος και ο ανήλικος µπορεί να 
συνοδεύεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του, εκτός εάν ο ανακριτής απαγορεύσει την 
παρουσία του προσώπου αυτού µε αιτιολογηµένη απόφαση του για σπουδαίο λόγο, 
ιδίως σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων ή ανάµειξης του προσώπου αυτού 
στην ερευνώµενη πράξη. 3. Η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται εγγράφως και 
καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό µέσο, όταν αυτό είναι δυνατόν. 
Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου αντικαθιστά τη φυσική 
παρουσία του στα επόµενα στάδια της διαδικασίας. 4. Η γραπτή κατάθεση του 
ανηλίκου αναγιγνώσκεται πάντοτε στο ακροατήριο. Αν ο ανήλικος κατά την 
ακροαµατική διαδικασία έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος, µπορεί να 
παρίσταται αυτοπροσώπως. 5. ... 6. ...". Η νοµοθετική αυτή παρέµβαση έγινε σε 
εφαρµογή του άρθρου 12 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, 
που κυρώθηκε µε το Ν. 2101/1992, και του άρθρου 8§§1, 3 του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου της και έχει ως σκοπό την εξασφάλιση αντικειµενικής και 



 

[29] 
 

ανεπηρέαστης από τα συναισθήµατα καταθέσεως των ανηλίκων θυµάτων των ως άνω 
πράξεων. Όµως, η ισχύς του άρθρου αυτού και, εποµένως, η εφαρµογή των σ` αυτό 
οριζόµενων διατυπώσεων για τη λήψη καταθέσεως ανήλικου παθόντος, 
καταλαµβάνει µόνο τις καταθέσεις που έγιναν µετά την έναρξη ισχύος του, µετά, 
δηλαδή, τη δηµοσίευση του Ν. 3625/2007 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 
ένατο αυτού), όχι δε και αυτές που έγιναν σε προγενέστερο χρόνο στα πλαίσια 
ανακρίσεως για την έρευνα της τελέσεως σε βάρος του ανηλίκου αξιόποινης πράξεως 
από τις αναφερόµενες στην παρ. 1 του άρθρου 226 Α του ΚΠοιν∆, οι οποίες 
(καταθέσεις), για να είναι αποδεικτικώς αξιοποιήσιµες και να µπορούν να εκτιµηθούν 
από το δικαστήριο, αναγιγνώσκονται στο ακροατήριο χωρίς να απαιτείται η νέα 
εξέταση του ανηλίκου µε την τήρηση, πλέον, των διατυπώσεων που επιβάλλονται 
από τις παραπάνω διατάξεις. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 98, 337, 339, 
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ. A, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. E, 
Νόµοι: 3625/2007,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Αρπαγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 771 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αρπαγή ανηλίκου. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 324 του ΠΚ, οι οποίες ορίζουν ότι 
όποιος αφαιρεί ανήλικο από τους γονείς, τους επιτρόπους ή από οποιονδήποτε 
δικαιούται να µεριµνήσει για το πρόσωπό του ή όποιος υποστηρίζει την εκούσια 
διαφυγή του ανηλίκου από την εξουσία των παραπάνω προσώπων, τιµωρείται µε 
φυλάκιση και αν ο ανήλικος δεν έχει συµπληρώσει τα δεκατέσσερα χρόνια του, 
επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, συνάγεται ότι η αρπαγή ανηλίκου, που είναι 
έγκληµα διαρκές και υπαλλακτικώς µικτό, συντελείται και µε την εκ µέρους τρίτων 
αφαίρεση του ανηλίκου ή την υποστήριξη της εκούσιας διαφυγής αυτού από την 
εξουσία των γονέων, των επιτρόπων ή οποιουδήποτε δικαιούται να µεριµνήσει για το 
πρόσωπό του, είτε και µε τους δύο αυτούς τρόπους. Ως αφαίρεση νοείται η 
αποµάκρυνση του ανηλίκου από τον τόπο της διαµονής του σε άλλον, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε αυτός που δικαιούται ν' ασκεί την επιµέλειά του, σύµφωνα µε το νόµο ή 
µε δικαστική απόφαση, να στερείται διαρκώς ή προσκαίρως της δυνατότητας 
ανατροφής και επιβλέψεώς του. Οποιαδήποτε θετική ενέργεια ή παράλειψη µε άµεσο 
στόχο την παρακώλυση ή το ανέφικτο της ελεύθερης ασκήσεως του δικαιώµατος 
επιµελείας και ανατροφής του ανηλίκου εκ µέρους του κατά νόµον δικαιουµένου, 
συνιστά τρόπο τελέσεως του αδικήµατος. Υποκειµενικά απαιτείται δόλος (και 
ενδεχόµενος δόλος αρκεί), που συνίσταται στη γνώση του δράστη ότι ο ανήλικος 
τελεί υπό γονική µέριµνα, επιµέλεια ή σε σχέση τέτοια που βάσει αυτής άλλο 
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πρόσωπο δικαιούται να µεριµνήσει για το πρόσωπό του, και την θέληση του δράστη 
να τον αφαιρέσει από αυτήν. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 42 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος, 
έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει κακούργηµα ή πληµµέληµα, επιχειρεί πράξη που 
περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης, τιµωρείται, αν το κακούργηµα ή πληµµέληµα 
δεν ολοκληρώθηκε, µε ποινή ελαττωµένη. Ως αρχή εκτελέσεως θεωρείται κάθε 
ενέργεια του δράστη, η οποία αποτελεί τµήµα, εν όλω ή εν µέρει, της αντικειµενικής 
υποστάσεως του εγκλήµατος που έχει αποφασίσει να τελέσει και που οδηγεί κατ' 
ευθείαν στην πραγµάτωση αυτού ή τελεί προς αυτήν σε άµεση και αναγκαία σχέση 
συναφείας, ώστε, κατά την κοινή αντίληψη, να θεωρείται τµήµα αυτής, προς την 
οποία θα κατέληγε αµέσως, αν δεν ήθελε ανακοπεί για οποιονδήποτε λόγο. Από τον 
συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι το έγκληµα της αρπαγής ανηλίκου 
βρίσκεται σε απόπειρα, όταν εκείνος που το αποφάσισε, επιχειρεί πράξη που περιέχει 
τουλάχιστον αρχή εκτελέσεώς του, τέτοια δε θεωρείται κάθε ενέργεια του δράστη, η 
οποία, σε περίπτωση επιτυχούς εκβάσεώς της, οδηγεί στην πραγµάτωση της 
αντικειµενικής του υποστάσεως, δηλαδή στην αφαίρεση του ανηλίκου από την 
εξουσία των προαναφερθέντων προσώπων. 
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του 
ιδίου Κώδικα, όταν αναφέρονται σε αυτό, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την 
ανάκριση και θεµελιώνουν την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων ενοχής του 
κατηγορουµένου για το αποδιδόµενο σε αυτόν έγκληµα, οι αποδείξεις από τις οποίες 
προέκυψαν, τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις και συλλογισµοί βάσει των οποίων 
το συµβούλιο έκρινε ότι από τα περιστατικά αυτά προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για 
παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σχετικά µε τα αποδεικτικά µέσα, αρκεί να 
µνηµονεύονται αυτά γενικά κατά το είδος τους, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τί 
προέκυψε από το καθένα, απαιτείται όµως να προκύπτει ότι το συµβούλιο για τον 
σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης, έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα τα 
αποδεικτικά µέσα και όχι κατ' επιλογή µερικά από αυτά.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει λόγο αναιρέσεως 
από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. β' του ΚΠ∆, υπάρχει και όταν το συµβούλιο δεν 
υπήγαγε σωστά τα περιστατικά που δέχθηκε, στην διάταξη που εφαρµόστηκε. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 42, 324, 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Αδικήµατα - Ασέλγεια µε κατάχρηση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 484 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Η πρόταση της απόλυτης ακυρότητας για πράξεις 
της προδικασίας πρέπει να γίνεται µέχρι την αµετάκλητη παραποµπή του 
κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Κλήτευση διαδίκων από τον Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου. Προθεσµία άσκησης αναίρεσης. 
- Κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 351 Α του Π Κ, το οποίο προστέθηκε µε 
το άρθρο 9 του Ν. 3064/2002, "η ασελγής πράξη µε ανήλικο που τελείται από 
ενήλικο µε αµοιβή ή µε άλλα υλικά ανταλλάγµατα ... τιµωρείται ως εξής: α) ... β) αν ο 
παθών συµπλήρωσε τα δέκα, όχι όµως και τα δεκαπέντε έτη, µε κάθειρξη µέχρι δέκα 
ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ και γ)...". 
Στοιχείο, εποµένως, του εν λόγω εγκλήµατος είναι η τέλεση από ενήλικο ασελγούς, 
από οποιαδήποτε άποψη, πράξεως µε ανήλικο, κατά τις σχετικές ως προς την ηλικία 
διακρίσεις, η οποία αντικειµενικά µεν προσβάλλει το κοινό αίσθηµα της αιδούς και 
την περί των ηθών κοινή αντίληψη, υποκειµενικά δε κατευθύνεται στην ικανοποίηση 
ή διέγερση της γενετήσιας ορµής και επιθυµίας του δράστη. Με την έννοια αυτή 
αποτελεί ασελγή πράξη όχι µόνον η συνουσία και η παρά φύση ασέλγεια, αλλά και η 
ψαύση και οι θωπείες των γεννητικών οργάνων ή άλλων απόκρυφων µερών του 
σώµατος, η επαφή των γεννητικών οργάνων του δράστη στα γεννητικά όργανα του 
ανήλικου, ο εναγκαλισµός και η καταφίληση στο πρόσωπο και το σώµα του 
ανηλίκου, εφ' όσον κατατείνουν στην διέγερση ή ικανοποίηση της γενετήσιας 
επιθυµίας του δράστη.  
- Η απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 
παρ. 1 ∆ ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως της καταδικαστικής αποφάσεως, υπάρχει, όταν 
περιέχονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα 
πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, για το 
οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούµενος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν 
τα περιστατικά και, τέλος, οι σκέψεις και οι συλλογισµοί, βάσει των οποίων έγινε η 
υπαγωγή τους στην ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας, είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό της αποφάσεως που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να µνηµονεύονται 
τα αποδεικτικά µέσα γενικώς κατ' είδος, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τί 
προέκυψε χωριστά από τον καθένα, αρκεί να συνάγεται ότι το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη του και τα συνεκτίµησε όλα ανεξαιρέτως και όχι µόνο µερικά από αυτά κατ' 
επιλογή, όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 177 
παρ. 1 και 178 ΚΠοιν∆. 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 
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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. Επίσης, 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.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που θεµελιώνει 
τον από το άρθρο 510 παρ. 1 Ε ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης, υφίσταται όταν ο δικαστής 
προσδίδει σε αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που έχει πραγµατικά ή όταν δεν 
υπήγαγε σωστά τα περιστατικά που έγιναν αποδεκτά στις εφαρµοσθείσες διατάξεις.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 171 παρ. 1 στοιχ δ' , 173 παρ. 2, 174 
παρ. 1 και 176 παρ. 1 ΚΠοιν∆ 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 δικαστικό συµβούλιο µέχρι την αµετάκλητη παραποµπή 
του κατηγορουµένου στο ακροατήριο, οπότε αυτό απεκδύεται από κάθε δικαιοδοσία 
επί της υποθέσεως.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠοιν∆, ο Εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του 
∆ικαστηρίου του Αρείου Πάγου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 514 εδ. α' ίδιου 
Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εµφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται. Από 
τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό και προς εκείνη της παρ. 3 του άρθρου 513 ίδιου 
Κώδικα, προκύπτει ότι αν, κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, δεν 
εµφανισθεί στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου ο αιτών την αναίρεση ή δεν 
εµφανισθεί προσηκόντως µε συνήγορο, αν και κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 155-161 ΚΠοιν∆ και πριν από την προθεσµία που ορίζει το 
άρθρο 166 ίδιου Κώδικα, για να παραστεί, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως 
ανυποστήρικτη και καταδικάζεται ο αναιρεσείων, κατά το άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοιν∆, 
στα δικαστικά έξοδα.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 507 παρ.1 και 473 παρ.1 και 3 ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι 
η προθεσµία για άσκηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως από τον κατηγορούµενο που 
ήταν παρών κατά την απαγγελία της είναι δέκα ηµέρες και αρχίζει από τότε που η 
απόφαση θα καταχωρηθεί καθαρογραµµένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη 
γραµµατεία του ποινικού δικαστηρίου. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 476 
παρ.1 ΚΠοιν∆, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το 
δικαίωµα ή εναντίον αποφάσεως ή βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν 
ασκήθηκε εκπρόθεσµα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το 
νόµο για την άσκησή του ..., το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο 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 
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την εκτέλεση της αποφάσεως ή του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και την 
καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο µέσο. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 351, 
ΚΠ∆: 171, 173, 174, 176, 177, 178, 473, 476, 507, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 
στοιχ. ∆, 513, 514,  
 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
Αδικήµατα - Βιασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 751 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Βιασµός. Στοιχεία εγκλήµατος. Αποπλάνηση ανηλίκων. Ειδική αιτιολογία. 
Υπέρβαση εξουσίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 336 παρ.1 ΠΚ όπως ίσχυε µετά την αντικατάστασή 
του µε το άρθρο 9 του Ν. 1419/1984, όποιος µε σωµατική βία ή µε απειλή σπουδαίου 
και αµέσου κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία εξώγαµη ή σε ανοχή ή 
επιχείρηση ασελγούς πράξεως τιµωρείται µε κάθειρξη. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για τη συγκρότηση του εγκλήµατος του βιασµού απαιτούνται: 
α)εξαναγκασµός κάποιου ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας σε εξώγαµη συνουσία ή σε 
ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς πράξεως, που συντρέχει όταν το πρόσωπο χωρίς τη 
θέλησή του υποβάλλεται σε εξώγαµη συνουσία ή σε ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς 
πράξεως και β)ο εξαναγκασµός του παθόντος προσώπου να γίνεται µε απειλή 
σπουδαίου ή αµέσου κινδύνου που στρέφεται κατά του σώµατος, της ζωής ή άλλου 
ουσιώδους δικαιώµατος του θύµατος ή µε σωµατική βία, που είναι η φυσική δύναµη 
η οποία δεν µπορεί να αποκρουσθεί ή που αναγκάζει έτσι κάποιον να υποστεί, χωρίς 
τη θέλησή του σαρκική συνάφεια ή να επιχειρήσει ή να ανεχθεί ασελγή πράξη. Ο 
εξαναγκασµός µπορεί να γίνει µε καθένα από τους παραπάνω αναφερόµενους 
τρόπους ή και µε τους δύο αυτούς τρόπους, αφού πρόκειται για υπαλλακτικώς µικτό 
έγκληµα. Ως ασελγής πράξη, µετά τη νοµοθετική αναθεώρηση του 1984 των 
διατάξεων για τα εγκλήµατα που αναφέρονται στη γενετήσια ζωή νοείται κάθε 
ασελγής ενέργεια που ανάγεται στη γενετήσια και προσβάλλει αντικειµενικώς το 
κοινό αίσθηµα της αιδούς και των ηθών (µεταξύ δε άλλων η παρά φύση ασέλγεια, η 
χρησιµοποίηση των γεννητικών οργάνων µε σκοπό ηδονιστικό και άλλες παρόµοιες 
πράξεις που γίνονται µε εξαναγκασµό) και συνιστούν σοβαρές προσβολές της 
γενετήσιας ελευθερίας, κατευθυνόµενες στην ικανοποίηση ή διέγερση της γενετήσιας 
επιθυµίας, διακρινόµενες από τη συνουσία κατά φύση που είναι η συνένωση των 
γεννητικών µορίων δύο ατόµων διαφορετικού φύλου. Υποκειµενικώς απαιτείται 
δόλος που συνίσταται στη γνώση και θέληση του δράστη να εξαναγκάσει άλλον, µε 
σωµατική βία η απειλή σπουδαίου και αµέσου κινδύνου ή και µε τους δύο τρόπους 
µαζί, στις παραπάνω πράξεις εξώγαµης συνουσίας ή σε ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς 
πράξεως και περιλαµβάνει και τη γνώση ότι το άλλο άτοµο δεν συναινεί στη 
συνουσία ή την ασελγή πράξη. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 339 παρ.1 ΠΚ, όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί µε το 
άρθρο 3 παρ.4 του Α'κεφαλαίου του Ν. 3727/2008, όποιος ενεργεί ασελγή πράξη µε 
πρόσωπο νεότερο από 15 ετών ή το παραπλανά µε αποτέλεσµα να ενεργήσει ή να 
υποστεί τέτοια πράξη τιµωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιµωρηθεί βαρύτερα 
για το έγκληµα του άρθρου 351Α, ως εξής: α)αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δέκα 
έτη µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. β)....γ)....Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 
για τη στοιχειοθέτηση του άνω εγκλήµατος απαιτείται η τέλεση ασελγούς από 
οποιαδήποτε άποψη πράξεως µε πρόσωπο νεότερο των δέκα ετών κ.λπ. η οποία 
περιλαµβάνει όχι µόνο την συνουσία και την παρά φύση ασέλγεια αλλά και όλες τις 
άλλες ερωτικές πράξεις µε έντονο γενετήσιο και ηδονιστικό χαρακτήρα κατά τα 
αµέσως προηγουµένως αναφερθέντα που αντικειµενικά προσβάλλουν το κοινό 
αίσθηµα της αιδούς και την περί των ηθών κοινή αντίληψη, µεταξύ των οποίων και η 
προστριβή του γεννητικού µορίου του δράστη στο σώµα του θύµατος ή η εισαγωγή 
αυτού στον πρωκτό του ανηλίκου. Υποκειµενικώς απαιτείται να κατευθύνεται η 
ασελγής πράξη στην ικανοποίηση ή διέγερση της γενετήσιας επιθυµίας του δράστη 
και δόλος αυτού άµεσος ή ενδεχόµενος που πρέπει να καταλαµβάνει όλα τα ως άνω 
αντικειµενικά στοιχεία της πράξεως και να εκτείνεται και στη γνώση του ότι το 
πρόσωπο κατά του οποίου κατευθύνεται η πράξη του έχει ηλικία κατώτερη των δέκα 
κ.λπ. ετών, αρκούντος ως προς το στοιχείο αυτό του ότι ο δράστης αµφιβάλλει ως 
προς την ηλικία του παθόντος. Μεταξύ του βιασµού και της αποπλανήσεως υπάρχει 
αληθής κατ'ιδέαν συρροή, διότι µεταξύ των εγκληµάτων αυτών δεν υφίσταται 
ταυτότητα των προσβαλλοµένων αγαθών, τα οποία συγκροτούνται από διαφορετικά 
στοιχεία το καθένα και κανένα δεν απορροφάται από το άλλο αφού κανένα δεν 
αποτελεί συστατικό στοιχείο ή επιβαρυντική περίπτωση ή αναγκαίο µέσο τελέσεως 
του άλλου και στο µεν έγκληµα του βιασµού προσβάλλεται το έννοµο αγαθό της 
γενετήσιας ελευθερίας ενώ στην αποπλάνηση παιδιών προσβάλλεται η αγνότητα της 
παιδικής ηλικίας από γενετήσιες προσβολές. 
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το 
άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. δ' του ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως όταν αναφέρονται σ' 
αυτό µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά τα 
οποία προέκυψαν από την κύρια ανάκριση και την τυχόν προηγηθείσα 
προκαταρκτική εξέταση και στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του συµβουλίου για τη 
θεµελίωση των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος για το 
οποίο ασκήθηκε κατά του κατηγορουµένου η ποινική δίωξη, τα αποδεικτικά µέσα 
από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά καθώς και οι σκέψεις και οι 
συλλογισµοί µε βάση τους οποίους το συµβούλιο έκρινε ότι από τα περιστατικά αυτά 
προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο 
ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. 
Σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα, πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους και όχι µόνο ορισµένα από αυτά. Για τη 
βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα έστω κατά το είδος τους 
(καταθέσεις µαρτύρων, έγγραφα κ.λπ.) χωρίς να είναι αναγκαία χωριστή αναφορά 
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κάθε αποδεικτικού µέσου και να γίνεται µνεία τι ακριβώς συνήγαγε από το καθένα το 
συµβούλιο. ∆εν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των 
διαφόρων αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο ή 
ποια βάρυναν περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. Αρκεί µόνο 
να προκύπτει ότι το Συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για το σχηµατισµό της 
κρίσεώς του όλα τα αποδεικτικά µέσα, όπως αυτό επιβάλλεται από τα άρθρα 177 
παρ.1 και 178 ΚΠοιν∆ και όχι µόνο µερικά από αυτά κατ'επιλογή, το γεγονός δε ότι 
εξαίρονται ορισµένα δεν σηµαίνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν 
λόγο 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 αξιολογικής συσχετίσεως των 
αποδεικτικών µέσων µεταξύ των, διότι στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η 
αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Συµβουλίου επί της ουσίας της υποθέσεως. 
- Υπέρβαση εξουσίας, ως λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. στ' 
ΚΠοιν∆, υπάρχει όταν το δικαστικό Συµβούλιο ασκεί δικαιοδοσία που δεν του 
παρέχει ο νόµος ή χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται κατά νόµο 
για την άσκηση της στη συγκεκριµένη περίπτωση ή όταν παραλείπει να ασκήσει τη 
δικαιοδοσία που του παρέχει ο νόµος καίτοι συντρέχουν οι απαιτούµενες για την 
άσκηση της προϋποθέσεις. Από τις διατάξεις των άρθρων 309 παρ. 1 εδαφ.α' , 310 
παρ.1 εδ.α' , 313 και 318 ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι το δικαστικό Συµβούλιο 
(Πληµµελειοδικών ή Εφετών) αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία, µεταξύ 
άλλων περιπτώσεων, και όταν δεν υπάρχουν καθόλου ενδείξεις ή αυτές που υπάρχουν 
δεν είναι σοβαρές για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Οι 
ενδείξεις θεωρούνται σοβαρές όταν πιθανολογούν την ενοχή του κατηγορουµένου ή 
από το αποδεικτικό υλικό που συγκοµίσθηκε προκύπτει µε βεβαιότητα ότι το 
δικαστήριο πρέπει να επιληφθεί και να εξεταστεί στο ακροατήριο τα πραγµατικά 
περιστατικά στα οποία στηρίζονται οι ενδείξεις. Για να κρίνει το Συµβούλιο αν 
υπάρχουν ή όχι επαρκείς ενδείξεις για την ενοχή του κατηγορουµένου και να 
αποφανθεί αιτιολογηµένα για την παραποµπή του στο ακροατήριο του αρµοδίου 
δικαστηρίου ή για την απαλλαγή του, θα συνεκτιµήσει το σύνολο των αποδεικτικών 
στοιχείων που συγκεντρώθηκαν αξιολογώντας και σταθµίζοντας τα στοιχεία αυτά 
που είτε ενισχύουν τις άνω ενδείξεις είτε τις αποδυναµώνουν. Το Συµβούλιο εν όψει 
της ανωτέρω υποχρεώσεις του να λάβει υπόψη και να συνεκτιµήσει το σύνολο των 
αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν υπερβαίνει την εξουσία που του 
παρέχουν τα άρθρα 309, 310 και 313 ΚΠοιν∆, αν περιορισθεί στον έλεγχο και την 
αξιολόγηση µόνο των στοιχείων που ενισχύουν τις ενδείξεις ή µόνον εκείνων που τις 
αποδυναµώνουν, εάν, όµως, κατά την έρευνα και αξιολόγηση των αποδεικτικών 
στοιχείων, δεχθεί το Συµβούλιο ως αληθινά ή όχι τα πραγµατικά περιστατικά που 
συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του αποδιδόµενου στον 
κατηγορούµενο εγκλήµατος, δεν υπερβαίνει την εξουσία του, εφόσον οι σχετικές 
παραδοχές στηρίζουν την κρίση του για την ύπαρξη ή ανυπαρξία σοβαρών ενδείξεων 
(ΟλΑΠ 9/2001). 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 336, 339,  
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ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Βιασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 925 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Βιασµός. Συναυτουργία και συνέργεια. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης. 
Έλλειψη ακροάσεως. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 336 παρ. 1 ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 
του Ν. 1414/1984, "Όποιος µε σωµατική βία ή µε απειλή σπουδαίου και αµέσου 
κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία εξώγαµη ή σε επιχείρηση ασελγούς πράξης 
τιµωρείται µε κάθειρξη". Από την διάταξη αυτή 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 θέληση 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 θέληση 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 
κατευθυνόµενη στην ικανοποίηση ή διέγερση της γενετήσιας επιθυµίας, διακρινόµενη 
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. Κατά δε την παρ. 2 του άρθρου 336 του 
ΠΚ, "αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου έγινε από δύο ή περισσότερους 
δράστες που ενεργούσαν από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών". 
Με την τελευταία αυτή διάταξη, διά της οποίας ρυθµίζεται ειδική παραλλαγµένη 
µορφή βιασµού, θεσπίζεται ο αυστηρότερος κολασµός του λεγοµένου οµαδικού 
βιασµού, που αντιδιαστέλλεται από τον κοινό βιασµό και την σ' αυτόν συµµετοχή µε 
την νοµική µορφή της συναυτουργίας ή συνέργειας, κατά την έννοια των άρθρων 45 
και 47 ΠΚ, και ο οποίος (οµαδικός βιασµός) υφίσταται όταν δύο ή πλείονες τελούν 
εις βάρος του θύµατος την γενετήσια πράξη, δηλαδή την συνουσία ή ασέλγεια, 
ταυτοχρόνως ή διαδοχικώς, αλλά σε συνεχόµενο χρόνο, έκαστος των οποίων ενεργεί 
για τον εαυτό του για τους ιδικούς του σεξουαλικούς ηδονιστικούς σκοπούς, 
ανεξαρτήτως από την προηγηθείσα συµπεριφορά του άλλου υπαιτίου, ο οποίος 
ενεργεί και αυτός ατοµικώς για τους ίδιους σκοπούς, προσβάλλοντας αυτοτελώς την 
γενετήσια ελευθερία του θύµατος, χωρίς να απαιτείται και η από όλους, από κοινού, 
άσκηση της παρανόµου βίας , αρκούσης της από ένα εξ αυτών ασκήσεως αυτής. 
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- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' και Ε' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της 
δικαστικής αποφάσεως συνιστά και η έλλειψη της υπό των διατάξεων των άρθρων 93 
παρ. 3 και 139 του ΚΠ∆ απαιτουµένης ειδικής και εµπεριστατωµένης δικαστηρίου, 
από την επ' ακροατηρίου διαδικασία ή γιατί κατά την έκθεση των περιστατικών 
αυτών υφίσταται αντίφαση είτε στην ίδια την αιτιολογία, είτε µεταξύ της ίδιας της 
αιτιολογίας που τα περιέχει και του διατακτικού, ώστε να µην είναι εφικτός από τον 
Άρειο Πάγο ο έλεγχος για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου οπότε η απόφαση 
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 δικαστηρίου της ουσίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ.β1 στοιχ. Β' του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως της 
αποφάσεως είναι και η έλλειψη ακροάσεως κατά το άρθρο 170 παρ. 2, η οποία 
επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας. Η ακυρότητα αυτή επέρχεται, κατά την διάταξη 
του άρθρου 170 παρ. 2 στοιχ. α' του ΚΠ∆, όπως αντεκατεστάθη µε το άρθρο 34 παρ. 
2 του Ν. 2173/1993, στην περίπτωση που ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορος του ή ο 
εισαγγελέας εζήτησαν να ασκήσουν δικαίωµα που ρητώς τους παρέχεται από τον 
νόµο και το δικαστήριο τους αρνήθηκε ή παρέλειψε να απαντήσει. Τέτοιο δικαίωµα 
είναι, κατά την διάταξη του άρθρου 364 παρ. 1 του ΚΠ∆ και εκείνο του 
κατηγορουµένου ή του συνηγόρου του να ζητήσουν από το δικαστήριο την ανάγνωση 
κάποιου εγγράφου. Η υποβολή όµως του αιτήµατος ή κάποιου αυτοτελούς 
ισχυρισµού, πρέπει να προκύπτει µόνον από τα κατά το άρθρο 141 συντασσόµενα 
πρακτικά της δίκης, µη επιτρεποµένης της αµφισβητήσεως της αληθείας αυτών χωρίς 
την προσβολή για πλαστότητα ή την διόρθωση αυτών κατά την υπό του άρθρου 145 
παρ. 3 ΚΠ∆ διαγραφόµενη διαδικασία. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 47, 336,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Βιασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 754 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Βιασµός.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Με αυτά που δέχθηκε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών, διέλαβε στην 
προσβαλλόµενη απόφασή του, µετά από επιτρεπτή αλληλοσυµπλήρωση αιτιολογικού 
και διατακτικού, την κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, εφόσον εκτίθενται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα, 
χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
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ακροαµατική διαδικασία και θεµελιώνουν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του παραπάνω εγκλήµατος του βιασµού, για το οποίο ο κατηγορούµενος 
κηρύχθηκε ένοχος, καθώς και τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία, αναφερόµενα 
παραδεκτά κατ' είδος, το δικαστήριο έλαβε υπόψη και στα οποία στήριξε την 
ανέλεγκτη για τα αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά κρίση του, όπως και τις 
σκέψεις µε τις οποίες υπήγαγε τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως 
αποδειχθέντα στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1, 27 παρ.1 και 
336 παρ.1 ΠΚ, τις οποίες ορθώς ερµήνευσε και εφάρµοσε και τις οποίες δεν 
παραβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου µε ελλιπείς ή ασαφείς ή αντιφατικές 
αιτιολογίες ή µε άλλον τρόπο. Οι ειδικότερες, αντίθετες αιτιάσεις του αναιρεσείοντος 
είναι αβάσιµες, αφού στο εκτενές σκεπτικό της προσβαλλόµενης απόφασης ,το οποίο 
συµπληρώνεται από το διατακτικό, γίνεται διεξοδική ανάπτυξη των πραγµατικών 
περιστατικών της εκµεταλλεύσεως από αυτόν (αναιρεσείοντα) της µειωµένης 
ικανότητας της παθούσας να αντισταθεί λόγω της καταστολής των αισθήσεων της 
στην οποία την είχε περιαγάγει θέτοντας το εν στύσει πέος του εντός του πρωκτού 
της, διενεργώντας παλλινδροµικές κινήσεις παρά φύσει συνουσίας θωπεύοντας 
ταυτόχρονα αυτήν και φιλώντας την στο στόµα, ικανοποιώντας µε τον τρόπο αυτόν 
τη γενετήσια επιθυµία του. Επίσης, στο σκεπτικό γίνεται αναφορά στην αυθηµερόν 
καταγγελία από την παθούσα και την άµεση εξέταση της από µαιευτήρες του 
Νοσοκοµείου Α. µε αναφορά στα ευρήµατα στην περιπρωκτική χώρα, την εξέταση 
από τον Ιατροδικαστή Ι. Α., την οποία το ∆ικαστήριο συνεκτίµησε µε τα λοιπά, 
αποδεικτικά στοιχεία. Ουδεµία δε αντίφαση µεταξύ σκεπτικού και διατακτικού 
υπάρχει αναφορικά µε την καταστολή των αισθήσεων της παθούσας, αφού, κατά τις 
παραδοχές της απόφασης, το φάρµακο Fentanyl είναι οπιοειδές, ισχυρό αναλγητικό 
και όχι υπνωτικό. ∆εν επιφέρει αναισθησία στο λήπτη, δηλαδή πλήρη απώλεια της 
συνείδησης και των αισθήσεων, αλλά µερική νάρκωση, που καταργεί την αίσθηση 
επώδυνων ερεθισµάτων, επιφέρει αδυναµία αντίδρασης, χωρίς να στερεί όµως τη 
δυνατότητα να αντιλαµβάνεται εξωτερικούς θορύβους. Εποµένως, ο µοναδικός λόγος 
της αιτήσεως αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ ∆' του ΚΠ∆, για έλλειψη 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της προσβαλλόµενης απόφασης, είναι 
αβάσιµος και απορριπτέος.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 336, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Βιασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 785 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Βιασµός. αποπλάνηση παιδιών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
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- Κατά το άρθρο 336 παρ. 1 ΠΚ, όπως ίσχυε µετά την αντικατάστασή του µε το 
άρθρο 9 του Ν. 419/1984, όποιος µε σωµατική βία ή µε απειλή σπουδαίου και άµεσου 
κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε εξώγαµη συνουσία ή σε ανοχή ή επιχείρηση 
ασελγούς πράξης τιµωρείται µε κάθειρξη. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
συγκρότηση του εγκλήµατος του βιασµού απαιτούνται: α) εξαναγκασµός κάποιου 
ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας σε εξώγαµη συνουσία ή σε ανοχή ή επιχείρηση 
ασελγούς πράξης, που συντρέχει όταν το πρόσωπο χωρίς τη θέλησή του υποβάλλεται 
σε εξώγαµη συνουσία ή σε ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς πράξης και β) ο 
εξαναγκασµός του παθόντος προσώπου να γίνεται µε απειλή σπουδαίου ή άµεσου 
κινδύνου που στρέφεται κατά του σώµατος, της ζωής ή άλλου ουσιώδους 
δικαιώµατος του θύµατος ή µε σωµατική βία, που είναι η φυσική δύναµη η οποία δεν 
µπορεί να αποκρουσθεί ή που αναγκάζει έτσι κάποιον να υποστεί, χωρίς τη θέλησή 
του σαρκική συνάφεια ή να επιχειρήσει ή να ανεχθεί ασελγή πράξη. Ο εξαναγκασµός 
µπορεί να γίνει µε καθένα από τους παραπάνω αναφερόµενους τρόπους ή και µε τους 
δύο τρόπους, αφού πρόκειται για υπαλλακτικώς µικτό έγκληµα. Ως ασελγής πράξη, 
µετά τη νοµοθετική αναθεώρηση του 1984 των διατάξεων για τα εγκλήµατα που 
αναφέρονται στη γενετήσια ζωή νοείται κάθε ασελγής ενέργεια που ανάγεται στη 
γενετήσια ζωή και προσβάλλει αντικειµενικώς το κοινό αίσθηµα της αιδούς και των 
ηθών (µεταξύ δε άλλων η παρά φύση ασέλγεια, η χρησιµοποίηση των γεννητικών 
οργάνων µε σκοπό ηδονιστικό και άλλες παρόµοιες πράξεις που γίνονται µε 
εξαναγκασµό) και συνιστούν σοβαρές προσβολές της γενετήσιας ελευθερίας, 
κατευθυνόµενες στην ικανοποίηση ή διέγερση της γενετήσιας επιθυµίας, 
διακρινόµενες από τη συνουσία κατά φύση που είναι η συνένωση των γεννητικών 
µορίων δύο ατόµων διαφορετικού φύλου. Υποκειµενικώς, απαιτείται δόλος που 
συνίσταται στη γνώση και θέληση του δράστη να εξαναγκάσει άλλον, µε σωµατική 
βία ή απειλή σπουδαίου και άµεσου κινδύνου ή και µε τους δύο τρόπους µαζί, στις 
παραπάνω πράξεις εξώγαµης συνουσίας ή σε ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς πράξης 
και περιλαµβάνει τη γνώση ότι το άλλο άτοµο δεν συναινεί στη συνουσία ή την 
ασελγή πράξη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 339 παρ. 1 ΠΚ, όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί µε το 
άρθρο 3 παρ. 4 του Α' κεφαλαίου του Ν. 3727/2008, όποιος ενεργεί ασελγή πράξη µε 
πρόσωπο νεότερη από 15 ετών ή το παραπλανά µε αποτέλεσµα να ενεργήσει ή να 
υποστεί τέτοια πράξη τιµωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιµωρηθεί βαρύτερα 
για το έγκληµα του άρθρου 351Α, ως εξής: α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δέκα 
έτη µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. ... Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του άνω εγκλήµατος απαιτείται η τέλεση ασελγούς από οποιαδήποτε 
άποψη πράξης µε πρόσωπο νεότερο των δέκα ετών κλπ, η οποία περιλαµβάνει όχι 
µόνο τη συνουσία και την παρά φύση ασέλγεια, αλλά και όλες τις άλλες ερωτικές 
πράξεις µε έντονο γενετήσιο και ηδονιστικό χαρακτήρα κατά τα αµέσως 
προηγουµένως αναφερθέντα που αντικειµενικά προσβάλλουν το κοινό αίσθηµα της 
αιδούς και την περί των ηθών κοινή αντίληψη, µεταξύ των οποίων και η πεολειχία. 
Υποκειµενικώς, απαιτείται να κατευθύνεται η ασελγής πράξη στην ικανοποίηση ή 
διέγερση της γενετήσιας επιθυµίας του δράστη και δόλος αυτού άµεσος ή 
ενδεχόµενος που πρέπει να καταλαµβάνει όλα τα ως άνω αντικειµενικά στοιχεία της 
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πράξης και να εκτείνεται και στη γνώση του ότι το πρόσωπο κατά του οποίου 
κατευθύνεται η πράξη του έχει ηλικία κατώτερη των δέκα ετών, αρκούντος ως προς 
το στοιχείο αυτό του ότι ο δράστης αµφιβάλλει ως προς την ηλικία του παθόντος. 
Μεταξύ του βιασµού και της αποπλάνησης υπάρχει αληθής κατ' ιδέαν συρροή, διότι 
µεταξύ των εγκληµάτων αυτών δεν υφίσταται ταυτότητα των προσβαλλοµένων 
αγαθών, τα οποία συγκροτούνται από διαφορετικά στοιχεία το καθένα δεν 
απορροφάται από το άλλο αφού κανένα δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο ή 
επιβαρυντική περίπτωση ή αναγκαίο µέσο τέλεσης του άλλου και στο µεν έγκληµα 
του βιασµού προσβάλλεται το έννοµο αγαθό της γενετήσιας ελευθερίας ενώ στην 
αποπλάνηση παιδιών προσβάλλεται η αγνότητα της παιδικής ηλικίας από γενετήσιες 
προσβολές. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από το άρθρου 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆' ΚΠοιν∆, όταν 
αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να 
εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα από αυτά. ∆εν αποτελούν όµως, λόγους 
αναίρεσης η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η 
παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η 
παράλειψη της αξιολογικής συσχέτισης µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον 
στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας. 
- Κατά το άρθρο 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: 336, 339, 351Α, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ ∆, 510 παρ. 1 στοιχ Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  



 

[41] 
 

 
Αδικήµατα - Εκβίαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1831 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εκβίαση. Απειλή. Τεκµήριο αθωότητας. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 385 παρ. 1 περ. β του ΠΚ, όπως ισχύει µετά την 
τροποποίησή του µε το αρθρ. 1 παρ. 10 του Ν. 2408/1996, "όποιος µε σκοπό να 
αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον µε 
βία ή µε απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία επέρχεται ζηµία στην 
περιουσία του εξαναγκαζόµενου ή άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
µηνών, αν δε µεταχειρίσθηκε βία ή απειλή βλάβης της επιχείρησης, του 
επαγγέλµατος, του λειτουργήµατός του, ή άλλης δραστηριότητας που ασκεί ο 
εξαναγκαζόµενος ή άλλος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή παρέχει προστασία για την 
αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο 
ετών....". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη συγκρότηση της αντικειµενικής 
υποστάσεως του εγκλήµατος της εκβιάσεως απαιτείται εξαναγκασµός κάποιου σε 
πράξη, παράλειψη ή ανοχή βλαπτική για την περιουσία του, µε βία ή µε απειλή ικανή 
να αποκλείσει την αυτοπροαίρετη απόφασή του. Ο εξαναγκασµός πρέπει να γίνεται 
µε σωµατική βία ή µε απειλή, δια της οποίας περιάγεται ο άλλος σε τρόµο ή 
ανησυχία, στρέφεται δε η βία ή η απειλή κατά της ελευθερίας της περιουσιακής 
διαθέσεως µε σκοπό να καµφθεί η θέληση του εξαναγκαζόµενου και να οδηγηθεί 
αυτός σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή. Τέτοιος σκοπός υπάρχει όταν ο δράστης 
γνωρίζει ότι το περιουσιακό όφελος που επιδιώκει δεν αποτελεί έκφραση του 
παρεχοµένου από τα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγµατος και 361 του ΑΚ 
στο πρόσωπο δικαιώµατος της βουλήσεώς του και τις ελευθερίες στις συναλλαγές. Η 
απειλή µπορεί να είναι ρητή και άµεση, να έχει διατυπωθεί προφορικώς ή εγγράφως, 
ή και εµµέσως να έχει µεταβιβαστεί και µε άλλον, αρκεί να είναι ικανή να αποκλείσει 
το αυτοπροαίρετο της αποφάσεως του εξαναγκαζόµενου. ∆εν αποκλείεται δε και µια 
προειδοποίηση ή σύσταση να περιέχει υποκρυπτόµενη απειλή. Είναι αδιάφορο αν 
αυτός που διατύπωσε την απειλή ήταν αποφασισµένος να την πραγµατοποιήσει, ή αν 
η απειλή ήταν πραγµατοποιήσιµη ή όχι, αρκεί ότι δια της απειλής εξαναγκάσθηκε σε 
πράξη, παράλειψη ή ανοχή εκείνος κατά του οποίου στράφηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση η απειλή. Για την υποκειµενική υπόσταση του ίδιου εγκλήµατος 
απαιτείται δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει τη γνώση, έστω και µε την έννοια του 
ενδεχόµενου δόλου (της αµφιβολίας) των στοιχείων που συγκροτούν την 
αντικειµενική υπόσταση του εν λόγω εγκλήµατος, και τη θέληση ή αποδοχή 
πραγµατώσεως αυτής (βασικός δόλος) και, επιπροσθέτως, σκοπός του δράστη να 
αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος (υπερχειλής δόλος), 
ανεξαρτήτως της επιτεύξεως ή µη του οφέλους. Αν η απειλή δεν επέφερε το 
σκοπούµενο αποτέλεσµα του εξαναγκασµού σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή του 
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απειλούµενου ή την επέλευση ζηµίας στην περιουσία αυτού ή άλλου, το έγκληµα της 
εκβιάσεως δεν ολοκληρώνεται, αλλά, σύµφωνα µε το άρθρο 42 παρ. 1 του ΠΚ, 
υπάρχει απόπειρα εκβιάσεως, δηλαδή πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή 
εκτελέσεώς της. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 333 παρ. 1 του ΠΚ "όποιος προκαλεί σε άλλον τρόµο 
ή ανησυχία απειλώντας τον µε βία ή άλλη παράνοµη πράξη ή παράλειψη τιµωρείται 
µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους ή µε χρηµατική ποινή". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει, ότι το στοιχείο της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος της απειλής 
είναι η πρόκληση στον άλλον τρόµου ή ανησυχίας, µε την απειλή βίας ή άλλης 
παράνοµης πράξεως ή παραλείψεως χωρίς να απαιτείται και σκοπός πορισµού 
οφέλους. Από άποψη υποκειµενικής υποστάσεως απαιτείται δόλος, ο οποίος 
προϋποθέτει γνώση του υπαιτίου ότι η απειλούµενη ενέργειά του συνιστά βία ή άλλη 
παράνοµη πράξη και τη θέληση να προκαλέσει στον άλλο τρόµο ή ανησυχία. 
Μεταβολή της κατηγορίας από απόπειρα εκβιάσεως σε απειλή είναι επιτρεπτή όταν ο 
δράστης, ο οποίος αποπειράθηκε να εξαναγκάσει κάποιον, µε απειλές, σε πράξη, 
παράλειψη ή ανοχή, δεν απέβλεπε στον πορισµό οφέλους. 
- Προκειµένου για αθωωτική απόφαση, ενόψει του τεκµηρίου αθωότητας, που 
θεσπίζεται και από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α, έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει είτε όταν δεν εκτίθενται στην απόφαση καθόλου ή 
εκτίθενται ελλιπώς ή κατά τρόπο ασαφή τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν 
από την αποδεικτική διαδικασία, είτε όταν δεν αιτιολογεί το δικαστήριο γιατί δεν 
πείσθηκε για την ενοχή του κατηγορουµένου από τα αποδεικτικά µέσα που 
αναφέρονται στα πρακτικά. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
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: 42, 333, 385, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΑΚ: 361, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Κατάληψη δηµοσίου κτήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1421 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κατάληψη δηµοσίου κτήµατος.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Παραγραφή. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 23 παρ.1 του ΑΝ 1539/1938, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 
παρ.2 του ΑΝ 263/1968, "ο αυτογνωµόνως επιλαµβανόµενος οιουδήποτε δηµοσίου 
κτήµατος, ευρισκοµένου αναµφισβητήτως υπό την κατοχή του ∆ηµοσίου, τιµωρείται, 
διωκόµενος αυτεπαγγέλτως, διά φυλακίσεως τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 
χρηµατικής ποινής τουλάχιστον 100.000 δραχµών". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται 
ότι για την πραγµάτωση του ανωτέρω εγκλήµατος απαιτείται: α)αυθαίρετη κατάληψη 
δηµοσίου κτήµατος β)το κτήµα να τελεί υπό την αναµφισβήτητη κατοχή του 
∆ηµοσίου και γ)η κατάληψη να έγινε εν γνώσει του δράστη, αρκούντος και του 
ενδεχόµενου δόλου, ότι πρόκειται για δηµόσιο κτήµα και ότι ανήκει στην 
αναµφισβήτητη κατοχή του ∆ηµοσίου. Η διάταξη αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
παρ.1 του ΑΝ 263/1968 εφαρµόζεται και στον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού. 
Περαιτέρω, µε τη διάταξη της παρ.1 εδ.α του άρθρου 29 του Ν.2971/2001, αντίστοιχη 
της προϊσχύσασας διάταξης του άρθρου 24 παρ.2α του ΑΝ 2344/1940, όπως είχε 
αντικατασταθεί µε το άρθρο 1 του ΑΝ 263/1968, ορίζεται ότι: όποιος χωρίς άδεια ή 
µε υπέρβαση αυτής ή µε άδεια που εκδίδεται κατά παράβαση του νόµου αυτού 
επιφέρει στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα οποιαδήποτε µεταβολή µε την 
κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους ή του πυθµένα µε τη 
λήψη χώµατος, λίθων ή άµµου ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ανεξάρτητα αν µε τον 
τρόπο αυτό επήλθε ζηµία σε οποιοδήποτε, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
έτους. "Αιγιαλός" δε κατά τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 1 του ίδιου νόµου, είναι 
"η ζώνη της ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις 
αναβάσεις των κυµάτων της". Ο καθορισµός της οριογραµµής του αιγιαλού γίνεται 
από την προβλεπόµενη από το άρθρο 3 του ίδιου Νόµου Επιτροπή, η οποία 
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, πλήν όµως, για τη θεµελίωση 
του ως άνω εγκλήµατος της µεταβολής του αιγιαλού, δεν απαιτείται, ως αναγκαία 
προϋπόθεση ο προηγούµενος καθορισµός της οριογραµµής του αιγιαλού από την 
ανωτέρω Επιτροπή, καθόσον, όταν δεν έχει γίνει τέτοιος καθορισµός της 
οριογραµµής του αιγιαλού, το δικαστήριο της ουσίας προβαίνει παρεµπιπτόντως στο 
καθορισµό των ορίων του στη συγκεκριµένη περίπτωση µε βάση τα ως άνω στοιχεία 
που προσδιορίζουν την έννοια του αιγιαλού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα εγκλήµατα 
των άρθρων 23 παρ.1 του ΑΝ 1539/38 και 29 παρ.1 του Ν.2971/2001 συρρέουν 
αληθώς.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, 
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όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για 
τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. Η απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
καταδικαστικής απόφασης, εκτείνεται όχι µόνον στην κρίση για την ενοχή, αλλά 
περιλαµβάνει και την αναφορά των αποδεικτικών µέσων, από τα οποία το δικαστήριο 
οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση. Για τη βεβαιότητα δε ότι έχουν ληφθεί 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα το σύνολο τους, αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω 
κατά το είδος τους. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. ∆εν αποτελεί, όµως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης 
κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως 
των αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η 
αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆, λόγο αναίρεσης της αποφάσεως 
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη 
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα 
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού προς το 
σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτελέσµατα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος, από 
τον Άρειο Πάγο, της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νοµίµου βάσεως.  
- Κατά τα άρθρα 111,112 και 113 του ΠΚ, το αξιόποινο εξαλείφεται µε την 
παραγραφή, η οποία προκειµένου για πληµ/τα είναι πέντε έτη και αρχίζει από τότε 
που τελέστηκε η πράξη. Η προθεσµία αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια 
διαδικασία και ωσότου να γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, πάντως όχι 
πέραν των τριών ετών για τα πληµ/τα. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε 
εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1 εδ. β, 370 στοιχ. β και 511 του ΚΠ∆, όπως το 
τελευταίο αντ/κε µε το άρθρο 50 παρ. 5 του Ν. 3160/2003, προκύπτει ότι η 
παραγραφή, ως θεσµός δηµόσιας τάξης, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο 
σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας, ακόµη και στον Άρειο Πάγο, ο οποίος 
διαπιστώνοντας την συµπλήρωση της παραγραφής και µετά την άσκηση της 
αναίρεσης, οφείλει να αναιρέσει την προσβαλλόµενη απόφαση και να παύσει 
οριστικά την ποινική δίωξη, λόγω παραγραφής, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι 
τυπικά παραδεκτή, για το λόγο ότι ασκήθηκε νοµότυπα και εµπρόθεσµα και 
περιέχεται σ' αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 474 παρ. 2 και 509 του ΚΠ∆, ένας 
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τουλάχιστον παραδεκτός λόγος αναίρεσης, από αυτούς που περιοριστικά 
αναφέρονται στο άρθρο 510 του ίδιου κώδικα, ο οποίος κρίθηκε βάσιµος. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 112, 113,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 511,  
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 23,  
ΑΝ: 2344/1940, άρθ. 24, 
ΑΝ: 263/1968, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 29,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 958 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κλοπή. Συναυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 372 παρ. 1 του ΠΚ "όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν 
µέρει) κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν το αντικείµενο της κλοπής 
είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Κατά την έννοια 
της διατάξεως αυτής, που προστατεύει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της κλοπής απαιτείται να αφαιρέσει ο δράστης µε 
θετική ενέργεια από την κατοχή άλλου, ξένο, ολικά ή εν µέρει, κινητό πράγµα 
παράνοµα. Η αφαίρεση συνίσταται στην άρση της ξένης κατοχής, η οποία υφίσταται 
στο κινητό πράγµα και στη θεµελίωση νέας σ' αυτό κατοχής από το δράστη ή τρίτο µε 
το σκοπό της παράνοµης ιδιοποιήσεως του, στην έννοια δε της κατοχής που εκφράζει 
εξουσίαση κάποιου προσώπου σε σχέση µε ένα πράγµα περιλαµβάνεται τόσο η 
πραγµατική εξουσία επί του πράγµατος, όσο και η βούληση για την εξουσίαση του. Η 
αφαίρεση αυτή απαιτείται να έγινε αυτογνωµονως και χωρίς τη συγκατάθεση του 
δικαιούχου του πράγµατος. Το έγκληµα της κλοπής θεωρείται τετελεσµένο ευθύς ως 
εκείνος που αφαίρεσε το ξένο πράγµα από την κατοχή του άλλου θέσει αυτό 
ολοκληρωτικά στη δική του φυσική εξουσία έστω και για ελάχιστο χρόνο. Η αξία του 
αντικειµένου της κλοπής δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειµενικώς υποστάσεως της 
εφόσον δεν χαρακτηρίσθηκε ως κλοπή µε αντικείµενο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ΠΚ αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού 
αξιόποινη πράξη, ο καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός. Με τον όρο "από κοινού" 
νοείται αντικειµενικά σύµπραξη στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως και υποκειµενικά 
κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε αυτουργός θέλει ή αποδέχεται την πραγµάτωση της 
αντικειµενικής υποστάσεως του διαπραττόµενου εγκλήµατος γνωρίζοντας ότι και οι 
λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε το δόλο τελέσεως του ιδίου εγκλήµατος. Η σύµπραξη 
στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως µπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας 
πραγµατώνει την όλη αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος ή στο ότι το έγκληµα 
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πραγµατώνεται µε συγκλίνουσες επί µέρους πράξεις των συµµετοχών, ταυτόχρονες ή 
διαδοχικές, χωρίς να είναι αναγκαίο να αναφέρονται στην απόφαση του ∆ικαστηρίου 
ή αντίστοιχα στο βούλευµα του συµβουλίου και οι επί µέρους πράξεις καθενός από 
τους συναυτουργούς, εκτός αν πρόκειται για έγκληµα πολύπρακτο ή εν στενή έννοια, 
οπότε η τοιαύτη αναφορά είναι επιβεβληµένη.  
- 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 από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική 
διαδικασία στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την συνδροµή των 
στοιχείων της αντικειµενικής και υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών 
αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Ως προς τις αποδείξεις, 
αρκεί αυτές να αναφέρονται στην απόφαση γενικώς, κατά το είδος τους, χωρίς να 
είναι ανάγκη να διευκρινίζεται από ποιο ή ποια αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η κάθε 
παραδοχή. Πρέπει όµως να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και 
συνεκτίµησε για να καταλήξει στην κρίση περί ενοχής του κατηγορουµένου όλα τα 
αποδεικτικά µέσα και όχι µόνον ορισµένα από αυτά, από τη στάθµιση του όλου 
περιεχοµένου του σκεπτικού της αποφάσεως.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η 
οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 372, 
ΚΠ∆: 352, 353, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1056 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση του νόµου περί ναρκωτικών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Απέλαση. 
- Κατά την διάταξη του άρ. 17 παρ. 2 Ν. 1729/1987, όπως αντικατεστάθη µε το άρ. 5 
παρ. 2 Ν. 3189/2003 (άρ. 35 παρ. 2 Ν. 3459/2006 Κωδ. Νόµων για τα Ναρκωτικά 
(Κ.Ν.Ν.), "για αλλοδαπούς που καταδικάζονται για παράβαση των άρθρων του 
παρόντος Κεφαλαίου σε ποινή καθείρξεως, το δικαστήριο διατάσσει την ισόβια 
απέλασή τους από την χώρα, εκτός αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, ιδίως 
οικογενειακοί, που δικαιολογούν την παραµονή τους, οπότε ισχύουν και γι' αυτούς οι 
ρυθµίσεις της παραγράφου 1. Για την εκτέλεση της απέλασης εφαρµόζεται το άρ. 74 
του Π Κ µε επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαµβάνονται σε διεθνείς 
συµβάσεις, οι οποίες έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα". Από την διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι η επιβολή της ισόβιας απέλασης αποτελεί παρεπόµενη ποινή και είναι 
υποχρεωτική για το δικαστήριο σε περίπτωση καταδίκης, για παράβαση του Ν. περί 
ναρκωτικών, σε ποινή καθείρξεως αλλοδαπού υπηκόου κράτους µη µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως στην περίπτωση αυτή, η επιβαλλοµένη από τις διατάξεις 
των άρ. 93 παρ. 3 του Συντ. και 139 του ΚΠ∆, όπως το τελευταίο αντικατεστάθη µε 
το αρ. 2 παρ. 5 Ν. 2408/1996, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της αποφάσεως 
για απέλαση, εκ της ελλείψεως της οποίας ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως εκ του άρ. 
510 παρ. 1 περ. ∆' ΚΠ∆, εκτείνεται µόνο στην αναφορά ότι πρόκειται για υπήκοο 
κράτους µη µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι αυτός κατεδικάσθη εις ποινή 
καθείρξεως για την ανωτέρω παράβαση (Ν. περί Ναρκωτικών, του Κεφαλαίου ∆' 
ΚΝΝ). Μόνον εφόσον προβληθεί από αυτόν, µε αυτοτελή ισχυρισµό, η συνδροµή 
σπουδαίου λόγου (ιδίως οικογενειακού), που δικαιολογεί την παραµονή του στη 
χώρα, η αιτιολογία της αποφάσεως που διατάσσει την απέλαση εκτείνεται και στην 
απόρριψη του ισχυρισµού αυτού (αυτοτελούς).  
- Κατά τη διάταξη του άρ. 74 παρ.1 ΠΚ, "Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την 
απέλαση αλλοδαπού που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη ή φυλάκιση µε την επιφύλαξη 
των σχετικών διατάξεων που περιλαµβάνονται σε διεθνείς συµβάσεις που έχουν 
κυρωθεί από τη χώρα... Η απέλαση εκτελείται αµέσως µετά την έκτιση της ποινής. Το 
αυτό ισχύει και όταν η απέλαση επιβλήθηκε από το δικαστήριο ως παρεπόµενη ποινή 
...". Εκ της διατάξεως του άνω άρθρου, που εντάσσεται εις το Τέταρτο Κεφάλαιο του 
Ποινικού Κώδικος και στο υπό στοιχ. III µέτρο ασφαλείας, προκύπτει ότι η άνω 
απέλαση α) είναι µέτρο ασφαλείας, β) επιβάλλεται υπό του δικαστηρίου, αν ο 
αλλοδαπός κατεδικάσθη σε κάθειρξη ή φυλάκιση (ή εάν κατά την παρ. 2 του άρ. 74 
ΠΚ, του επεβλήθη µέτρο ασφαλείας των άρ. 69, 71 και 72) και γ) επιβάλλεται κατά 
τρόπο δυνητικόν, αφού ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις της πράξεως και η 
προσωπικότης του καταδικασθέντος.   
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 74, 83, 84,  
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ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 17,  
Νόµοι: 3189/2003, άρθ. 5,  
Νόµοι: 3459/2006, άρθ. 35,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Νόθευση εγγράφου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1072 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Νόθευση εγγράφου. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 του ΠΚ που ορίζει ότι "µε την ίδια ποινή της 
παραγράφου 1 τιµωρείται ο υπάλληλος ο οποίος µε πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, 
βλάπτει ή υπεξάγει έγγραφο που του εµπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της 
υπηρεσίας του", προκύπτει ότι για την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος που προβλέπεται από τη διάταξη αυτή, απαιτείται: 1) ο δράστης να είναι 
υπάλληλος, κατά την έννοια του άρθρου 13 περ. α και 263 α του ΠΚ, 2) να έγινε από 
αυτόν νόθευση, καταστροφή, βλάβη ή υπεξαγωγή εγγράφου. Το έγγραφο λαµβάνεται 
µε την έννοια του άρθρου 13 περ. γ του ΠΚ, µπορεί δε να είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό. 
Ως νόθευση του εγγράφου, νοείται κάθε επενέργεια στο περιεχόµενο αυτού, µετά την 
έκδοσή του, εφόσον µε αυτή αλλοιώνεται ή µεταβάλλεται το περιεχόµενο και η 
έννοιά του, µπορεί δε να γίνει µε την προσθήκη στο αρχικό κείµενο λέξεων, ψηφίων 
ή αριθµών ή µε σβήσιµο αυτών µε οποιοδήποτε τρόπο και την αναγραφή στη θέση 
αυτών άλλων φράσεων, σηµείων κτλ. Η νόθευση µπορεί να γίνει και από αυτόν τον 
εκδότη του εγγράφου-υπάλληλο, εφόσον τούτο έπραξε χωρίς δικαίωµα, σε χρόνο 
κατά τον οποίο το έγγραφο είχε τεθεί σε κυκλοφορία ή είχε λάβει δηµοσιότητα και 
γενικά είχε λάβει, σύµφωνα µε τον προορισµό του, τη θέση του έναντι της έννοµης 
σχέσης ή κάποιος άλλος απέκτησε από αυτό δικαίωµα για τη διατήρηση του αρχικού 
του περιεχοµένου. Είναι αδιάφορο αν το περιεχόµενο, όπως αλλοιώθηκε, 
ανταποκρίνεται προς την αλήθεια, 3) να ήταν το έγγραφο εµπιστευµένο στον 
υπάλληλο ή να ήταν προσιτό σ' αυτόν λόγω της υπηρεσίας του, και 4) δόλος του 
δράστη, ο οποίος συνίσταται στη γνώση και τη θέληση των στοιχείων που αποτελούν 
την αντικειµενική υπόσταση του πιο πάνω εγκλήµατος. 
- 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 νοµικοί συλλογισµοί µε βάση 
τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη που στη συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόστηκε. Η αιτιολογία της 
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απόφασης 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 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 κτλ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνεία του τι προέκυψε 
από το καθένα. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 242, 263, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Οπλοφορία - Οπλοχρησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 743 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράνοµη κατοχή όπλων. Εισαγωγή και κατοχή απαγορευµένων ουσιών 
(αναβολικών). Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ.1 στοιχ.α'και δ'του Ν. 2168/1993, όπλα θεωρούνται και τα 
αντικείµενα που είναι πρόσφορα για επίθεση ή άµυνα και ιδιαίτερα τα αναφερόµενα 
στη διάταξη αυτή, µεταξύ των οποίων είναι τα πυροβόλα όπλα (πιστόλια, περίστροφα 
κ.λπ.), ενώ πυροµαχικά είναι τα πάσης φύσεως εφόδια βολής, ιδίως τα φυσίγγια 
πυροβόλων κ.λπ. όπλων, κατά δε το άρθρο 7 παρ.1, 2α και 8α του ίδιου νόµου η 
κατοχή των όπλων και πυροµαχικών απαγορεύεται, χωρίς άδεια της αρµόδιας 
αστυνοµικής αρχής, και οι παραβάτες τιµωρούνται µε τις προβλεπόµενες στο άρθρο 7 
παρ. 8α του νόµου αυτού ποινές.  
- Κατά το άρθρο 128θ παρ. 1 και 4 του Ν.2725/1999 "ερασιτεχνικός-επαγγελµατικός 
αθλητισµός κ.λπ", όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 60 του Ν.3057/2002. 
"1.Όποιος χορηγεί σε αθλητή φυσική ή χηµική ουσία η βιολογικό ή βιοτεχνολογικό 
υλικό ή εφαρµόζει σ'αυτόν µέθοδο που απαγορεύονται από την κοινή απόφαση του 
άρθρου 128Γ' του παρόντος, µε σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης 
ικανότητας....τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική 
ποινή, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάταξη....". "4.Όποιος 
κατασκευάζει....εισάγει, κατέχει, προσφέρει ή χρηµατοδοτεί την προµήθεια των 
ουσιών και µεθόδων της παραγράφου 1 µε σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής 
διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης αθλητών, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή 
εν όψει της συµµετοχής τους σ'αυτούς τιµωρείται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάταξη". 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την επιβαλλόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει των εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.∆' ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ'αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική 
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διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, λόγο αναίρεσης της αποφάσεως 
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη 
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα 
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού προς το 
σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος, από 
τον Άρειο Πάγο, της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νοµίµου βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2168/1993, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2725/1999, άρθ. 128Θ,  
Νόµοι: 3057/2002, άρθ. 60,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 795 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ανάγνωση εγγράφων. 
Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά το άρθρο 259 του ΠΚ, υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα 
της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο 
όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο 
ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική διάταξη. Από τη διάταξη αυτή, 
που σκοπό έχει την προστασία του γενικότερου συµφέροντος της οµαλής και 
απρόσκοπτης διεξαγωγής της υπηρεσίας, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της παραβάσεως καθήκοντος, αυτουργός του οποίου µπορεί να είναι 
µόνον υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ. α' και 263 Α του ίδιου 
Κώδικα, απαιτούνται: α) παράβαση, όχι απλού υπαλληλικού καθήκοντος, αλλά 
καθήκοντος της υπηρεσίας του υπαλλήλου, το οποίο καθορίζεται από το νόµο ή τη 
διοικητική πράξη ή τις ιδιαίτερες οδηγίες της προϊσταµένης αρχής ή ενυπάρχει στη 
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φύση της υπηρεσίας, β) δόλος του δράστη, συνιστάµενος, αφενός µεν στη γνώση, 
έστω και µε την έννοια του ενδεχόµενου δόλου (της αµφιβολίας), της παραβάσεως 
του καθήκοντος της υπηρεσίας και, αφετέρου, στη θέληση ή την αποδοχή του δράστη 
να παραβεί το καθήκον του αυτό και γ) σκοπός του δράστη να προσπορίσει στον 
εαυτό του ή σε άλλον παράνοµη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να βλάψει το κράτος ή 
κάποιον άλλο, αδιαφόρου όντος, αν ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε ή όχι. 
- 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. ∆' ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε 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, τα αποδεικτικά µέσα που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην 
εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι 
επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, 
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. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της ουσίας αποδίδει στο νόµο διαφορετική 
έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το 
∆ικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως 
αυτής, η οποία υπάρχει όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 358, 364 παρ.2 και 
369 του ΚΠοιν∆, 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' ΚΠοιν∆, σε συνδυασµό µε το άρθρο 171 παρ.1 περίπτωση δ' του 
ίδιου Κώδικα, λόγο αναιρέσεως, διότι έτσι παραβιάζεται η αρχή της προφορικότητας 
της συζητήσεως και 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. Αν δεν αναφέρεται το συγκεκριµένο έγγραφο στο οικείο 
σηµείο των πρακτικών, όπου γίνεται µνεία των αναγνωσθέντων εγγράφων, προκύπτει 
όµως από το σκεπτικό της αποφάσεως και από το όλο περιεχόµενό της, ότι το 
έγγραφο αναγνώσθηκε και έτσι ο κατηγορούµενος είχε την δυνατότητα να ασκήσει 
τα κατά τα άνω δικαιώµατά του, πληρούται ο σκοπός των ανωτέρω διατάξεων και δεν 
ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως. Τα ανωτέρω, όµως, δεν ισχύουν για τα έγγραφα 
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που αποτελούν τη βάση του εγκλήµατος για το οποίο έλαβε χώρα η καταδίκη του 
κατηγορουµένου και στοιχείο του σε βάρος του κατηγορητηρίου, διότι, στην 
περίπτωση αυτή, γνωρίζει ο τελευταίος την κατηγορία, προκειµένου να αντιτάξει την 
υπεράσπισή του κατ' αυτής και κατ' ακολουθία το περιεχόµενο των εγγράφων αυτών 
και µπορούσε, αν το ήθελε, να ασκήσει τα κατ' άρθρο 358 δικαιώµατά του. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 259, 263, 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 358, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 
παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 695 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 259 του ΠΚ, "υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει 
τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη 
ποινική διάταξη". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για να στοιχειοθετεί το 
έγκληµα της παράβασης καθήκοντος, δράστης του οποίου είναι υπάλληλος κατά την 
έννοια του άρθρου 13α του ίδιου Κώδικα, απαιτούνται: α) παράβαση υπηρεσιακού 
καθήκοντος, το οποίο καθορίζεται µε νόµο ή µε διοικητική πράξη ή µε ιδιαίτερες 
οδηγίες της προϊσταµένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας, β) πρόθεση 
του δράστη, δηλαδή δόλος που περιέχει τη θέληση παραβάσεως του καθήκοντος της 
υπηρεσίας και γ) σκοπός να προσπορισθεί στον ίδιο τον δράστη ή σε άλλον 
παράνοµη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να επέλθει βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον 
άλλον, χωρίς να απαιτείται και η επίτευξη του εν λόγω σκοπού. Για να συντρέχει δε ο 
σκοπός αυτός πρέπει όχι µόνον η βούληση του δράστη να κατατείνει προς αυτόν, 
αλλά και η συµπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται, να µπορεί αντικειµενικά να 
οδηγήσει στην επίτευξή του, αφού ο όρος µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτόν του 
ή σε άλλον παράνοµο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον λογικά 
σηµαίνει ότι η πράξη, όπως επιχειρείται από το δράστη, δύναται να οδηγήσει στην 
απόκτηση παράνοµου οφέλους ή στην πρόκληση βλάβης τρίτων (αντικειµενικό 
στοιχείο) και επί πλέον ότι η βούληση του δράστη κατευθύνεται στην απόκτηση του 
οφέλους ή στην πρόκληση της βλάβης (υποκειµενικό στοιχείο). Έτσι, µεταξύ της 
πράξεως και του σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει µια τέτοια αιτιώδης 
σχέση ώστε η πράξη της παραβάσεως καθήκοντος, αν δεν είναι ο αποκλειστικός 
τρόπος, πάντως πρέπει να είναι πρόσφορος περιποιήσεως του σκοπουµένου οφέλους 
ή της σκοπούµενης βλάβης, πράγµα που συµβαίνει όταν το σκοπούµενο όφελος ή η 
βλάβη δεν µπορεί να επιτευχθεί παρά µόνο µε την παράβαση του συγκεκριµένου 
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καθήκοντος. Όταν δε ο σκοπός συνίσταται σε βλάβη του κράτους, πρέπει να 
προσδιορίζεται και σε τι συνίσταται η βλάβη αυτή. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13α, 259, 
ΚΠ∆: 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1142 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Ψευδής καταµήνυση. Συκοφαντική δυσφήµηση. Έφεση 
Εισαγγελέα. Υπέρβαση εξουσίας. Υπέρβαση εξουσίας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 259 του ΠΚ, "υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει 
τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 
άλλον παράνοµο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική διάταξη". 
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για να στοιχειοθετηθεί το έγκληµα της 
παραβάσεως καθήκοντος, δράστης του οποίου είναι υπάλληλος, κατά την έννοια του 
άρθρου 13α του ιδίου Κώδικα, απαιτούνται α) παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, 
το οποίο καθορίζεται µε νόµο ή µε διοικητική πράξη ή µε ιδιαίτερες οδηγίες της 
προϊσταµένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας του υπαλλήλου, β) 
πρόθεση του δράστη, δηλαδή δόλος που περιέχει τη θέληση παραβάσεως του 
καθήκοντος της υπηρεσίας και γ) σκοπός να προσπορισθεί στον ίδιο το δράστη ή σε 
άλλον παράνοµη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να επέλθει βλάβη στο κράτος ή σε κρατικό 
οργανισµό ή σε κάποιον άλλον. Το έννοµο αγαθό που προστατεύει η διάταξη του 
άρθρου 259 του ΠΚ και προσβάλλεται µε την αξιόποινη πράξη που προβλέπεται από 
αυτή είναι η λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και των κρατικών οργανισµών 
αποκλειστικά προς το συµφέρον της πολιτείας και της κοινωνίας, που έχουν ταχθεί να 
εξυπηρετούν οι υπάλληλοι µε χρηστότητα και καθαρότητα. Έτσι, αξιόποινη είναι η 
ελεγχόµενη πράξη (ενέργεια ή παράλειψη) του υπαλλήλου µόνο αν συνιστά (θετικά ή 
αποθετικά) έκφραση πολιτειακής βουλήσεως και άσκηση κρατικής εξουσίας µέσα 
στον κύκλο των δηµοσίων υποθέσεων και όχι απλώς η παράβαση υποχρεώσεων, που 
ανάγονται και εξυπηρετούν άλλα συµφέροντα των δηµοσίων υπηρεσιών ή 
οργανισµών, όπως η εύρυθµη λειτουργία αυτών, η τήρηση της υπαλληλικής 
δεοντολογίας κλπ. Ως υπάλληλος κατά το άρθρο 13α του ΠΚ νοείται κάθε πρόσωπο 
στο οποίο έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δηµοσίου 
δικαίου. Ο δόλος του δράστη συνίσταται στη θέληση παραβάσεως των υπηρεσιακών 
του καθηκόντων. Σκοπός παράνοµης ωφέλειας ή βλάβης συντρέχει όταν ο δράστης 
επιδιώκει µε την παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων να επιφέρει την 
παράνοµη ωφέλεια ή τη βλάβη και, συγχρόνως, όταν η υπηρεσιακή παράβαση είναι 
αντικειµενικά πρόσφορη να οδηγήσει στην ωφέλεια ή τη βλάβη µε τον συγκεκριµένο 
τρόπο που σχεδιάστηκε και τελέστηκε από το δράστη, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει 



 

[54] 
 

την εν λόγω προσφορότητα. Τέτοια προσφορότητα υπάρχει όταν η ωφέλεια ή η 
βλάβη που επιδιώκει ο δράστης µπορεί να πραγµατωθεί µόνο µε την παράβαση του 
συγκεκριµένου καθήκοντος ή και µε την παράβαση αυτού. Για την ολοκλήρωση του 
εγκλήµατος του άρθρου 259 του ΠΚ δεν απαιτείται να πραγµατοποιηθεί η 
επιδιωκόµενη παράνοµη ωφέλεια ή βλάβη. Ενώ, αν η παράβαση καθήκοντος έγινε 
για άλλο σκοπό ή µε κανένα σκοπό ή η ωφέλεια ή η βλάβη επέρχεται ως 
συµπτωµατική συνέπεια της παραβάσεως, τότε το έγκληµα της παραβάσεως 
καθήκοντος δεν στοιχειοθετείται. Τέτοιο παράνοµο όφελος, κατά την έννοια του 
άρθρου 259 του ΠΚ, είναι κάθε όφελος, το οποίο επιδιώκεται µε την παράβαση του 
υπηρεσιακού καθήκοντος.  
- Κατά 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 αναφοράς προς 
την αρχή απαιτείται να έγινε ανακοίνωση µε οποιονδήποτε τρόπο σε Αρχή ότι 
τελέσθηκε από άλλον αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, το περιεχόµενο της 
αναφοράς να είναι αντικειµενικώς ψευδές και ο αναφέρων να είχε γνώση ότι είναι 
ψευδές και να έκανε την αναφορά µε σκοπό να προκληθεί ποινική ή πειθαρχική 
δίωξη σε βάρος εκείνου που αναφέρεται, χωρίς να απαιτείται και πραγµάτωση του 
σκοπού αυτού.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 362 και 363 του ΠΚ προκύπτει ότι 
για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως απαιτείται: 
α) ισχυρισµός ή διάδοση ενώπιον τρίτου γεγονότος για κάποιον άλλον, το οποίο θα 
µπορούσε να βλάψει την τιµή ή την υπόληψή του, β) το γεγονός αυτό να είναι ψευδές 
και γ) εκείνος που ισχυρίσθηκε ή διέδωσε το ψευδές γεγονός να προέβη ηθεληµένα 
στην ενέργεια αυτή και να τελούσε εν γνώσει της αναληθείας του και της 
δυνατότητάς του να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη τού άλλου. Ως γεγονός, κατά την 
έννοια των ανωτέρω διατάξεων, νοείται κάθε συγκεκριµένο περιστατικό του 
εξωτερικού κόσµου, που ανάγεται στο παρελθόν ή το παρόν, υποπίπτει στις 
αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως, καθώς και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή 
συµπεριφορά, αναφερόµενη στο παρελθόν ή το παρόν, που υποπίπτει στις αισθήσεις 
και αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια. "Τιµή" δε είναι το αγαθό όνοµα, η 
εκτίµηση που απολαµβάνει το άτοµο στην κοινωνία, µε βάση την ηθική αξία που έχει 
συνεπεία εκπληρώσεως απ' αυτό των ηθικών και νοµικών κανόνων, ενώ "υπόληψη" 
είναι το αγαθό όνοµα, η εκτίµηση που απολαµβάνει το άτοµο στην κοινωνία µε βάση 
την κοινωνική αξία του συνεπεία των ιδιοτήτων και ικανοτήτων που έχει για την 
εκπλήρωση των ιδιαιτέρων κοινωνικών του έργων ή του επαγγέλµατός του.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 474, 476 παρ. 2 και 498 του ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι η 
έκθεση που περιέχει τη δήλωση ασκήσεως του ενδίκου µέσου της εφέσεως πρέπει να 
διαλαµβάνει ορισµένο λόγο, όπως είναι και η κακή εκτίµηση των αποδείξεων. 
Προκειµένου, ειδικότερα, για έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως, η 
διάταξη του άρθρου 486 παρ. 3 του ΚΠοιν∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 19 
του Ν. 2408/1996, ορίζει ότι "η άσκηση εφέσεως από τον εισαγγελέα πρέπει να 
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αιτιολογείται ειδικά και εµπεριστατωµένα στη σχετική έκθεση, άλλως η έφεση 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη". Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι η 
αιτιολόγηση της ασκούµενης από τον Εισαγγελέα εφέσεως κατά αθωωτικής 
αποφάσεως αποτελεί πρόσθετο τυπικό όρο του κύρους του ενδίκου αυτού µέσου και 
πρέπει να είναι ειδική και εµπεριστατωµένη, δηλαδή, πρέπει να εκτίθενται µε 
σαφήνεια και πληρότητα οι συγκεκριµένες πραγµατικές και νοµικές πληµµέλειες που 
αποδίδονται στην προσβαλλόµενη αθωωτική απόφαση, δεδοµένου, µάλιστα, ότι, µε 
την απαγγελία της αθωωτικής απόφασης στο ακροατήριο (µε συνοπτική συνήθως 
αιτιολογία), ο Εισαγγελέας έχει άµεση πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία της 
δικογραφίας, καθώς και στα πρακτικά της συνεδριάσεως του δικαστηρίου, όπου η 
καταχώριση των µαρτυρικών καταθέσεων και η απολογία του κατηγορουµένου 
(ΟλΑΠ 9/2005). Αν η έφεση του Εισαγγελέα δεν έχει τέτοια αιτιολογία και το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο, αντί να την απορρίψει ως απαράδεκτη, την κρίνει 
παραδεκτή και, ακολούθως, εξετάζοντας την ουσία της υποθέσεως, καταλήξει στην 
καταδίκη του κατηγορουµένου, υποπίπτει σε θετική υπέρβαση της εξουσίας του, η 
οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η του ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13α, 229, 259, 362, 363, 
ΚΠ∆: 474, 476, 486, 498, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Παραβίαση κανόνων οικοδοµικής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 658 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση κανόνων οικοδοµικής. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 286 παρ.1 του Π Κ "όποιος κατά την εκπόνηση µελέτης ή τη 
διεύθυνση ή την εκτέλεση οικοδοµικού ή άλλου ανάλογου έργου ή µιας κατεδάφισης, 
µε πρόθεση ή από αµέλεια ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρισµένους τεχνικούς 
κανόνες και έτσι προξενεί κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία ανθρώπου, τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι πρόκειται για 
έγκληµα συγκεκριµένης διακινδυνεύσεως και ανήκει στα εγκλήµατα για την 
αντικειµενική υπόσταση των οποίων ως τετελεσµένων, απαιτείται κατά νόµο ως 
στοιχείο η επέλευση ορισµένου αποτελέσµατος, ήτοι η πρόκληση κινδύνου για τη 
ζωή ή την υγεία ανθρώπου. Στην έννοια της ενέργειας περιλαµβάνεται και η 
παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας, διότι εκείνος που παραλείπει να ενεργήσει κάτι 
σύµφωνα µε τους κανόνες ενεργεί παρά τους κανόνες τους κοινώς αναγνωρισµένους, 
ήτοι τους τεχνικούς κανόνες που εφαρµόζονται και ακολουθούνται στη συγκεκριµένη 
περίπτωση από εκείνους που ασχολούνται µε έργα οικοδοµικά ή κατεδάφισης και 
τους οποίους τηρούν µε την πεποίθηση ότι είναι σωστοί. Μεταξύ των υποκειµένων 
του εγκλήµατος του άρθρο 286 ΠΚ, είναι και ο διευθύνων το οικοδοµικό έργο, όπως 
ο επιβλέπων µηχανικός ή αρχιτέκτων, ο συντάξας τους στατικούς υπολογισµούς, 
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καθώς και εκείνος που διευθύνει την εκτέλεση του έργου και δίδει οδηγίες και 
διαταγές υποχρεωτικές για εκείνους που εκτελούν αυτές.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν περιέχονται σ' αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική 
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας 
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς, 
κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από καθένα 
από αυτά ούτε η αξιολογική συσχέτιση τους. Ενώ, το γεγονός ότι εξαίρονται 
ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. 
Επίσης, δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση όπου η αιτιολογία της 
αποφάσεως εξαντλείται στην επανάληψη του διατακτικού της, το οποίο περιέχει, 
εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου και πραγµατικά περιστατικά τόσο 
αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της 
διατυπώσεως του διατακτικού. ∆εν αποτελούν, όµως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα, η εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η 
εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την 
επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα 
πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Περαιτέρω, η κατά τις παραπάνω 
διατάξεις ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία πρέπει να επεκτείνεται και στους 
αυτοτελείς ισχυρισµούς, εκείνους δηλαδή που προβάλλονται στο δικαστήριο της 
ουσίας σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠ∆ από τον 
κατηγορούµενο ή το συνήγορο του και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της 
πράξης ή της ικανότητας για καταλογισµό ή στη µείωση αυτής ή στην εξάλειψη του 
αξιοποίνου της πράξης ή την επιβολή µειωµένης ποινής, εφόσον, όµως, αυτοί 
προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο µε όλα δηλαδή τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία κατά την οικεία διάταξη για τη θεµελίωση τους. 
∆ιαφορετικά, το δικαστήριο της ουσίας δεν υπέχει υποχρέωση να απαντήσει 
αιτιολογηµένα στην απόρριψη τους.  
- 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 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 
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αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος από τον ’ρειο Πάγο ο έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 286, 
ΚΠ∆: 170, 333, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1834 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 28 και 314 παρ. 1εδ. α' του ΠΚ 
σαφώς προκύπτει ότι, για τη θεµελίωση του προβλεπόµενου από αυτές 
πληµµελήµατος της σωµατικής βλάβης από αµέλεια απαιτείται: α) να µην 
καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την 
οποία κάθε µέτρια συνετός και ενσυνείδητος άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες 
πραγµατικές περισώσεις 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 εξ αιτίας της υπηρεσίας 
του ή του επαγγέλµατος του να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, 
το οποίο από έλλειψη της προαναφερθείσας προσοχής, είτε δεν προέβλεψε, είτε το 
προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν και γ) να υπάρχει αιτιώδης 
σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας ή παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσµατος 
που επήλθε.  
- 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. ∆' ταυ ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε 
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα, 
κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά 
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν 
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
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καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής-
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 18, 26, 28, 314, 315, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 802 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Εσφαλµένη ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Παράσταση πολιτικής αγωγής. Απόλυτη ακυρότητα. 
Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 315 παρ. 1 ΠΚ, στις περιπτώσεις των άρθρων 308 
και 314 η ποινική δίωξη ασκείται µόνο ύστερα από έγκληση. ∆εν απαιτείται έγκληση 
αν ο υπαίτιος της πράξης του άρθρου 314 ήταν υπόχρεος λόγω της υπηρεσίας ή του 
επαγγέλµατός του να καταβάλει ιδιαίτερη επιµέλεια ή προσοχή. Η οδήγηση οχήµατος 
εµπίπτει στο προηγούµενο εδάφιο όταν εξυπηρετεί τη βιοποριστική µεταφορά 
επιβατών ή πραγµάτων. Στην περίπτωση του άρθρου 314, αν η πράξη τελέστηκε κατά 
την οδήγηση οχήµατος και δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του δευτέρου 
εδαφίου του παρόντος, η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όµως 
µε διάταξη του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυµεί 
την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί µετά την άσκηση ποινική 
δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι 
το αδίκηµα της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, που προβλέπεται στο άρθρο 314 ΠΚ, 
διώκεται εξ επαγγέλµατος µόνο στην περίπτωση που αυτό διεπράχθη κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας του δράστη ή την άσκηση του επαγγέλµατός του, ήταν δε 
αυτός λόγω της υπηρεσίας του ή του επαγγέλµατός του υποχρεωµένος να επιδείξει 
ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή. Τέτοια υποχρέωση έχουν και τα πρόσωπα που 
ασχολούνται συνεχώς ή παροδικά µε κάποια δραστηριότητα ή ασκούν επάγγελµα, 
που απαιτεί ιδιαίτερες επιστηµονικές ή τεχνικές γνώσεις, περίσκεψη και ικανότητα 
των οποίων η εµπειρία δηµιουργεί δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη στον παθόντα ότι θα 
επιδείξουν την απαιτούµενη επιµέλεια και προσοχή για να αποτρέψουν το 
εγκληµατικό αποτέλεσµα που επήλθε. Ως υπηρεσία δε και ως επάγγελµα νοούνται 
εκείνες οι ενασχολήσεις, οι οποίες ασχέτως του βιοποριστικού ή µη χαρακτήρα τους, 
προϋποθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις, εµπειρία ή τέχνη και περίσκεψη και από τη φύση 
τους εµφανίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο για τη σωµατική κάκωση της υγείας άλλων 
ανθρώπων και εντεύθεν απαιτούν, για την αποφυγή του κινδύνου τούτου, ιδιαίτερη 
επιµέλεια και προσοχή, ήτοι υπέρτερη από εκείνη που επιβάλλεται για την αποφυγή 
του κινδύνου από τις συνήθεις ενασχολήσεις. Ως υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία 
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υπό την ευρεία αυτής έννοια που κάποιος εκτελεί κατόπιν εντολής της αρχής είτε 
απευθείας εκ του νόµου. Ως επάγγελµα δε νοείται κάθε κοινωνική δράση του ατόµου 
προς βιοποριστικό κυρίως σκοπό. 
- 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. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 1, 68 παρ. 2 και 171 παρ. 2 ΚΠ∆ προκύπτει 
ότι, αν η πολιτική αγωγή του ζηµιωθέντος από αξιόποινη πράξη εισαχθεί στο 
πολιτικό δικαστήριο και αυτό εξέδωσε οριστική απόφαση επ' αυτής και στη συνέχεια 
ο δικαιούχος της αξιώσεως, περιλαµβανοµένης και της χρηµατικής ικανοποιήσεως 
λόγω ψυχικής οδύνης, παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον του ποινικού 
δικαστηρίου για την ίδια απαίτηση, επέρχεται απόλυτη ακυρότητα, που θεµελιώνει 
τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης, αν το δικαστήριο της 
ουσίας δεχθεί την παράσταση αυτή υπό την προϋπόθεση όµως ότι προβλήθηκε 
αντίρρηση για το λόγο αυτό κατά της παραστάσεως αυτής ή ότι τέθηκαν υπόψη του 
δικαστηρίου τα πραγµατικά εκείνα περιστατικά, από τα οποία προκύπτει ότι η 
παράσταση δεν είναι νόµιµη, αφού άλλως το δικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα να 
ερευνήσει και να λάβει υπόψη στοιχεία που καθιστούν παράνοµη την παράσταση 
εφόσον αυτά δεν προκύπτουν από τη διαδικασία (ΟλΑΠ 1282/ 2002). 
- Κατά τα άρθρα: α) 302 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος επιφέρει από αµέλεια τον θάνατο 
άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών, β) 314 παρ. 1α ιδίου 
Κώδικα, όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, και κατά τη διάταξη του άρθρου 28 του 
αυτού 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 των εγκληµάτων της ανθρωποκτονίας και της 
σωµατικής βλάβης από αµέλεια, απαιτείται η διαπίστωση, αφενός ότι ο δράστης δεν 
κατέβαλε, κατ' αντικειµενική κρίση, την προσοχή που κάθε µετρίως συνετός και 
ευσυνείδητος άνθρωπος όφειλε υπό τις ίδιες περιστάσεις να καταβάλει µε βάση τους 
νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και κατά τη 
συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, την πείρα και τη λογική και αφετέρου ότι αυτός 
µπορούσε µε βάση τις προσωπικές ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητές του να 
προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα των τελεσθέντων εγκληµάτων. 
Ακόµη απαιτείται αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξεως ή 
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παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε, ως επακόλουθο της 
αµέλειάς του. 
- 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 κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, 
υπάρχει όταν σ' αυτήν εκτίθενται µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική 
διαδικασία και στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελίωσαν και οι σκέψεις µε τις οποίες έχουν υπαχθεί τα περιστατικά που 
αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 82, 302, 308, 314, 315,  
ΚΠ∆: 66, 68, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 977 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.Εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόλυτη ακυρότητα. Ανάγνωση 
εγγράφων. 
- Από το συνδυασµό της διατάξεως του άρθρου 314 παρ. 1 εδαφ.α' ΠΚ, κατά την 
οποία όµοιος 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 
προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε 
ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν, συνάγεται ότι για τη θεµελίωση της 
αξιόποινης πράξεως της σωµατικής βλάβης από αµέλεια απαιτείται: α) να µην 
καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη, κατ' αντικειµενική κρίση, προσοχή, την 
οποία κάθε µέσος συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει να καταβάλει κάτω 
από τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, 
µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και 
την κοινή πείρα και λογική, β) να µπορούσε αυτός, µε βάση τις προσωπικές του 
περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ιδιότητες και κυρίως εξ αιτίας της υπηρεσίας του 
ή του επαγγέλµατός του να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα και 
γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενεργείας του δράστη ή της 
παραλείψεώς του και του αποτελέσµατος που επήλθε. Όταν το εξ αµελείας έγκληµα 
είναι απότοκο συνδροµής αµέλειας πολλών προσώπων, το καθένα από αυτά κρίνεται 
και ευθύνεται αυτοτελώς και ανεξαρτήτως από το άλλο, κατά το λόγο της αµέλειας 
που επιδείχθηκε από αυτό και εφόσον το επελθόν αποτέλεσµα τελεί σε αιτιώδη 
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σύνδεσµο προς αυτήν. Αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξεως ή της παραλείψεως 
του δράστη προς το αποτέλεσµα που επήλθε υπάρχει όταν κατά την κοινή αντίληψη ή 
συµπεριφορά του δράστη είναι εκείνη που άµεσα προκάλεσε το αποτέλεσµα και 
βρίσκεται σε άµεση αιτιότητα προς αυτό. Η σωµατική βλάβη από αµέλεια είναι 
έγκληµα ουσιαστικό ή αποτελέσµατος, το οποίο µπορεί να τελεσθεί είτε µε πράξη 
που συνιστά θετική εκδήλωση της ανθρώπινης συµπεριφοράς είτε µε παράλειψη, η 
οποία συνιστά την αρνητική τοιαύτη. Σε κάθε είδος αµέλειας ενυπάρχει παράλειψη 
κατά το σκέλος που η ευθύνη συνίσταται στη µη καταβολή της προσοχής. Όταν όµως 
η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη αλλά αποτελεί σύνολο 
συµπεριφοράς του δράστη, η οποία προηγήθηκε του αποτελέσµατος τότε για τη 
θεµελίωση της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε 
παράλειψη απαιτείται η συνδροµή των όρων του άρθρου 15 ΠΚ. Η διάταξη αυτή 
προβλέπει ότι 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 είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να 
παρεµποδίζει την επέλευση του αποτελέσµατος. Προϋπόθεση εφαρµογής αυτής της 
διατάξεως για το προβλεπόµενο ειδικής µορφής έγκληµα, η αντικειµενική υπόσταση 
του οποίου τελείται όχι µόνο δι' ενέργειας αλλά και δια παραλείψεως, που 
εξοµοιώνεται νοµικώς µε την δι' ενεργείας παραγωγή του αποτελέσµατος, είναι ή 
ύπαρξη ιδιαίτερης, δηλαδή ειδικής υποχρεώσεως του υπαιτίου για 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, από 
σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του 
υπαιτίου, από ειδική σχέση που θεµελιώθηκε είτε συνεπεία συµβάσεως, είτε απλώς 
από προηγούµενη ενέργεια από την οποία ο υπόχρεος της παραλείψεως να δέχθηκε 
εκουσίως την αποτροπή κινδύνου στο µέλλον ή από ορισµένη συµπεριφορά του 
υπαιτίου από την οποία δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επελεύσεως του εγκληµατικού 
αποτελέσµατος. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 314 παρ. 1 εδαφ. α' και 315 παρ.1 
εδ. β' ΠΚ προκύπτει ότι στην περίπτωση σωµατικής βλάβης από αµέλεια, δεν 
απαιτείται έγκληση, αν ο υπαίτιος της πράξεως ήταν υποχρεωµένος λόγω της 
υπηρεσίας ή του επαγγέλµατός του, να καταβάλει ιδιαίτερη επιµέλεια ή προσοχή. Ως 
επάγγελµα νοείται οποιαδήποτε ενασχόληση, η οποία ασχέτως του βιοποριστικού ή 
µη χαρακτήρα της, προϋποθέτει ιδιαίτερη γνώση, εµπειρία ή τέχνη και περίσκεψη και 
από τη φύση της εµφανίζει µεγαλύτερο κίνδυνο για την πρόκληση σωµατικής 
κακώσεως ή βλάβης της υγείας άλλων ανθρώπων και απαιτεί για την αποφυγή της 
επελεύσεώς του ιδιαίτερη επιµέλεια και προσοχή ήτοι υπέρτερη από εκείνη που 
επιβάλλεται για την αποφυγή του κινδύνου από τις συνήθεις ενασχολήσεις. 
- 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. ∆' ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγµατικά περιστατικά, 
στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών 
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και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και 
οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε. Ως προς τις αποδείξεις αρκεί να αναφέρονται στην 
απόφαση γενικώς κατά το είδος τους χωρίς να απαιτείται να διευκρινίζεται από ποίο ή 
ποία αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού µε το διατακτικό 
που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ειδικώς επί εγκλήµατος εξ αµελείας, η οποία 
συνίσταται σε παράλειψη πρέπει να προσδιορίζεται στην αιτιολογία της αποφάσεως 
και από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση του υπαιτίου προς αποτρεπτική του 
αποτελέσµατος ενέργεια και, αν πηγάζει από επιτακτικό κανόνα δικαίου, να 
αναφέρεται και ο κανόνας αυτός. 
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως υπάρχει όταν ο δικαστής δεν 
υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε στην διάταξη που 
εφαρµόσθηκε καθώς και όταν η παραβίαση αυτή γίνεται εκ πλαγίου για το λόγο ότι 
έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητά του εγκλήµατος ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά µε αποτέλεσµα να 
καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 364 και 369 ΚΠ∆ σε 
συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 171 παρ. 1 στοιχ. δ' του ιδίου Κώδικα, προκύπτει 
ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας για το σχηµατισµό της κρίσεώς του 
για την ενοχή του κατηγορουµένου εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν επιφέρει 
απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 
στοιχ. Α' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, διότι έτσι ο κατηγορούµενος αποστερείται της 
δυνατότητος να εκθέσεις τις απόψεις του και να προβεί σε παρατηρήσεις σχετικές µε 
το αποδεικτικό αυτό µέσο. Περαιτέρω στα πρακτικά δηµοσίας συζητήσεως, 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 να µπορεί να διαγνωσθεί ποιο έγγραφο ανεγνώσθη και ελήφθη 
υπόψη και σε ποιο έγγραφο στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου και ο 
κατηγορούµενος γνωρίζοντας πλήρως την ταυτότητά του να έχει κάθε ευχέρεια να 
ασκήσει τα από το άρθρο ΚΠ∆ πιο πάνω δικαιώµατά του, δεδοµένου ότι η 
δυνατότητα αυτή του κατηγορουµένου να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικές 
µε το περιεχόµενο του δεν εξαρτάται µόνον από τον τρόπο µε τον οποίο αναφέρονται 
στα πρακτικά τα αναγνωσθέντα έγγραφα και από το εάν τα στοιχεία υπό τα οποία 
αναφέρονται αυτά συµπίπτουν µε τα στοιχεία του πλήρους τίτλου του εγγράφου και 
τα λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία του. ∆ιαφορετικό είναι το ζήτηµα, εάν, από την 
αόριστη αναφορά της ταυτότητος ενός εγγράφου που αναγνώσθηκε δηµιουργείται 
ασάφεια από το σκεπτικό της αποφάσεως ως προς το εάν το δικαστήριο της ουσίας 
έλαβε υπόψη του το έγγραφο αυτό και αν στήριξε ή όχι σε αυτό την κρίση του, οπότε 
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όµως δηµιουργείται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως 
για έλλειψη αιτιολογίας. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 314, 315,  
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 358, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 
παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 981 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση των διατάξεων του ΚΟΚ. Σωµατική βλάβη. Εγκατάλειψη. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1, 2 περ. α' , β' , γ' και 4 του ν. 2696/1999 ( 
ΚΟΚ), "Αν συµβεί τροχαίο οδικό ατύχηµα, από το οποίο επήλθε βλάβη σε πρόσωπα 
ή πράγµατα, κάθε οδηγός ή άλλος που χρησιµοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη µε 
οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχηµα, υποχρεούται να...... (παρ.1). Αν από το οδικό 
τροχαίο ατύχηµα επήλθε θάνατος ή σωµατική βλάβη, κάθε οδηγός ή άλλος που 
χρησιµοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη µε οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχηµα, 
υποχρεούται επιπλέον (των όσων ορίζει η παρ. 1 του ίδιου άρθρου): α) Να δώσει την 
αναγκαία βοήθεια και συµπαράσταση στους παθόντες, β) Να ειδοποιήσει την 
πλησιέστερη Αστυνοµική Αρχή και να παραµείνει στον τόπο του ατυχήµατος µέχρι 
την άφιξή της, εκτός αν είναι αναγκαία η αποµάκρυνσή του για την ειδοποίηση της 
Αστυνοµίας ή για την περίθαλψη των τραυµατιών ή του ίδιου ... γ) Να αποτρέψει 
οποιαδήποτε µεταβολή στον τόπο του ατυχήµατος (παρ.2). Αυτός που παραβαίνει τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση α' και β' του άρθρου αυτού, τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών" (παρ.4 εδ. α ). Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει, ότι για να θεµελιωθεί η πιο πάνω αξιόποινη παράβαση του άρθρου 43 
παρ. 2 εδ. α, β του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας απαιτείται, εκτός των άλλων, να 
επέλθει θάνατος ή σωµατική βλάβη από οδικό τροχαίο ατύχηµα, χωρίς να είναι 
ανάγκη να εξειδικεύεται η σωµατική αυτή βλάβη, και εµπλοκή µε οποιονδήποτε 
τρόπο στο οδικό αυτό τροχαίο ατύχηµα οδηγού ή άλλου που χρησιµοποιεί την οδό. 
Εµπλοκή µε την ευρεία αυτή έννοια µπορεί να υπάρχει και αν ο οδηγός δεν είναι 
υπαίτιος του τροχαίου ατυχήµατος και αν δεν συγκρούσθηκε το όχηµά του µε άλλο, 
όπως όταν παρέσυρε πεζό.  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα 
λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν εκτίθενται 
σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, και 
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αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση 
τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο και, σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα, πρέπει να προκύπτει από την απόφαση 
µε βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί όλα στο σύνολό τους και όχι 
ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, 
έστω κατά το είδος τους, χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι 
προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα 
αποδεικτικά µέσα, δεν υποδηλώνει ότι δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν 
όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η 
εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των 
µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου 
χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας (ΟλΑΠ 1/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΚΟΚ: άρθ. 43,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 796 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Εργατικό ατύχηµα. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
απολογία. Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσµατος. 
- Κατά τη διάταξη του αρ. 314 παρ. 1 εδ. α του ΠΚ, "όποιος από αµέλεια προκαλεί 
σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας του άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 
τριών ετών" και, κατά τη διάταξη του άρ. 28 του ίδιου Κώδικα, "από αµέλεια πράττει 
όποιος, από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και 
µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που προκάλεσε 
η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από 
το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι για τη θεµελίωση της αξιόποινης 
πράξεως της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, απαιτείται η διαπίστωση, αφενός µεν 
ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατά αντικειµενική κρίση προσοχή, την 
οποία οφείλει να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος κάτω 
από τις ίδιες πραγµατικές καταστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες 
που επικρατούν στις συναλλαγές την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισµένη 
πορεία των πραγµάτων, και αφετέρου, ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει, και να 
αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό 
αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη ή την παράλειψη. Η παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει 
σε κάθε είδος αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται, στην µη 



 

[65] 
 

καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. Όταν όµως, η αµέλεια δεν 
συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε 
του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, ως 
εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρ. 
15 του ΠΚ. 
Κατά τη διάταξη αυτή, όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξεις, απαιτεί να 
έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του, τιµωρείται όπως η πρόκληση 
του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης, είχε ιδιαίτερη (δηλαδή ειδική και όχι 
γενική) νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Η 
ιδιαίτερη αυτή νοµική υποχρέωση (προς ενέργεια τείνουσα στην παρεµπόδιση του 
αποτελέσµατος), µπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόµου ή από σύµπλεγµα 
νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του υπόχρεου ή 
από σύµβαση ή από ορισµένη προηγούµενη συµπεριφορά του, από την οποία 
δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Περαιτέρω, 
η ιδιαίτερη αυτή νοµική υποχρέωση για τον εργοδότη (νόµιµος εκπρόσωπος 
εργοδότριας εταιρίας) καθορίζεται µε το Π.∆. 17/1996, µε θέµα "Μέτρα ασφάλειας-
υγείας εργαζοµένων" το οποίο, στο Κεφάλαιο Γ' , στο άρθρο 7 και µε τον ειδικότερο 
τίτλο "Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών", ορίζει τα ακόλουθα: "παρ.1 Ο 
εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων 
ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν 
την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. παρ.5. Στα πλαίσια των ευθυνών του, ο 
εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των 
επαγγελµατικών κινδύνων, ενηµέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δηµιουργίας 
της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων µέσων." Στο άρθρο 8, 
ορίζεται: Επιπλέον ο εργοδότης οφείλει: α) Να αναγγέλλει στις αρµόδιες 
επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες "στις πλησιέστερες αστυνοµικές 
αρχές" του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος εντός 24 
ωρών όλα τα εργατικά ατυχήµατα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού 
ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για 
εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος. Επίσης, µε το άρθρο 24 του Ν. 2224/1994 
και µε τίτλο "∆ιοικητικές κυρώσεις", ορίζεται: "παρ. 1. Σε κάθε εργοδότη, 
κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα, προµηθευτή που παραβαίνει τις διατάξεις 
και ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και των 
προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση 
της επιβάλλεται ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, µε αιτιολογηµένη πράξη του 
ελέγχοντα επιθεωρητή εργασίας και ύστερα από προηγούµενη πρόσκληση του 
εργοδότη για παροχή εξηγήσεων: α. Πρόστιµο για καθεµία παράβαση, από χίλια 
(1.000) ευρώ µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ." 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη απολογία, 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 
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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 περαστικών 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 αποδεικτέα 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 αρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του ΚΠ∆, ως λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως 
µπορεί να προταθεί και η σχετική ακυρότητα που επήλθε κατά τη διαδικασία στο 
ακροατήριο (αρ. 170 παρ. 1), εφόσον δεν καλύφθηκε σύµφωνα µε τα άρ. 173 και 174 
του ίδιου Κώδικα. Εξάλλου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρ. 321 παρ. 1 στοιχ. δ' του 
ΚΠ∆, το κλητήριο θέσπισµα πρέπει να περιέχει, µεταξύ άλλων στοιχείων, τον ακριβή 
καθορισµό της πράξης, για την οποία κατηγορείται ο κατηγορούµενος, δηλαδή θα 
πρέπει στο κλητήριο θέσπισµα να περιγράφεται µε σαφήνεια και ακρίβεια η πράξη 
για την οποία κατηγορείται ο κατηγορούµενος, ήτοι να καθορίζονται επακριβώς τα 
πραγµατικά περιστατικό τα οποία πληρούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση εγκλήµατος όπως αυτό τυποποιείται στο νόµο, για να είναι σε θέση ο 
κατηγορούµενος να λάβει γνώση της αποδιδόµενης σ' αυτόν κατηγορίας και να 
προετοιµάσει ανάλογα την υπεράσπιση του. Τα ίδια προβλέπονται και από το άρ. 6 
παρ. 3 εδ. α' και β' της ΕΣ∆Α, που κυρώθηκε µε το Ν∆ 53/1974 και αποτελεί εγχώριο 
δίκαιο, το οποίο ορίζει ότι κάθε κατηγορούµενος έχει δικαίωµα α) να πληροφορείται 
στη βραχύτερη προθεσµία, στη γλώσσα την οποία εννοεί και µε κάθε λεπτοµέρεια, τη 
φύση και το λόγο της εναντίον του κατηγορίας και β) να διαθέτει το χρόνο και τις 
αναγκαίες ευκολίες για την προετοιµασία της υπεράσπισης του. Αν δεν περιέχεται 
στο κλητήριό θέσπισµα ο ακριβής καθορισµός της πράξης για την οποία κατηγορείται 
ο κατηγορούµενος, τότε αυτό και µαζί του η κλήτευση του τελευταίου στο 
ακροατήριο, είναι άκυρα, σύµφωνα µε το άρ. 321 παρ. 4 ΚΠ∆. Την ακυρότητα αυτή 
του κλητηρίου θεσπίσµατος, που είναι σχετική και αφορά σε πράξη 
προπαρασκευαστική της διαδικασίας στο ακροατήριο, αν δεν καλυφθεί, δηλαδή αν ο 
κατηγορούµενος εµφανιστεί στη δίκη και προβάλλει εγκαίρως αντίρρηση για την 
πρόοδό της, µπορεί, εφόσον η σχετική ένστασή του απορρίφθηκε, να την προτείνει, 
επαναφέροντας την µε λόγο εφέσεως και στη δευτεροβάθµια δίκη (173 παρ. ΚΠ∆). 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 26, 27, 28, 94, 114, 314, 315, 
ΚΠ∆: 173, 174, 321, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 511, 518,  
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Ν∆: 53/1974, άρθ. 6,  
Π∆: 17/1996, άρθ. 7, 8, 16,  
Νόµοι: 4043/2012, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Τοκογλυφία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1590 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Τοκογλυφία. Αίτηµα αυτοπρόσωπης εµφάνισης ενώπιον του Συµβουλίου. Απόλυτη 
ακυρότητα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία του παραπεµπτικού 
βουλεύµατος. 
- Απόλυτη ακυρότητα, κατά το άρθρο 171 παρ. 1δ' , που ιδρύει λόγο αναιρέσεως του 
βουλεύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 484 παρ. 1 εδ. α του ΚΠ∆, επάγεται και η µη 
τήρηση και παραβίαση της διατάξεως του άρθρου 309 παρ 2 του ΚΠ∆, όπως ίσχυε 
κατά το χρόνο εκδόσεως του άνω προσβαλλόµενου βουλεύµατος (16-4-2010), µε την 
οποία παρέχεται δικαίωµα στον διάδικο να ζητήσει την ενώπιον του συµβουλίου 
εµφάνιση του προς παροχή οποιασδήποτε εξηγήσεως. Εάν υποβληθεί τέτοια αίτηση, 
το Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο κατά την προαναφερθείσα διάταξη να διατάξει την 
εµφάνιση του διαδίκου ενώπιον του. Τότε µόνο είναι δυνατόν να απορρίψει την 
αίτηση για εµφάνιση, όταν συντρέχουν ορισµένοι λόγοι, οι οποίοι αναφέρονται ειδικά 
στο βούλευµα. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το Συµβούλιο οφείλει να 
απαντήσει επί της αιτήσεως του κατηγορουµένου και σε περίπτωση απορρίψεως της 
να αιτιολογήσει ειδικά και εµπεριστατωµένα, µε αναφορά των συγκεκριµένων λόγων 
οι οποίοι δικαιολογούν την µη εµφάνιση σε αυτό του κατηγορουµένου για την 
παροχή διευκρινίσεων.  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 404 παρ. 2 α, β, 3 του ΠΚ, προκύπτει ότι το έγκληµα 
της τοκογλυφίας είναι υπαλλακτικώς, µικτό και ως τέτοιο, µπορεί να τελείται και µε 
τη συνοµολόγηση ή και µε την επιδίωξη λήψης τοκογλυφικών ωφεληµάτων, στα 
οποία περιλαµβάνεται και η παραλαβή αξιόγραφων που ενσωµατώνουν 
τοκογλυφικούς τόκους, χωρίς να προσαπαιτείται και η είσπραξη του αναγραφόµενου 
σε αυτά ποσού. Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ του ΠΚ, κατ' επάγγελµα 
τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή 
από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης 
τέλεσης της πράξης προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος. Τούτο 
δε συµβαίνει και στο κατ' εξακολούθηση έγκληµα (άρθρο 98 ΠΚ), γιατί ενυπάρχει το 
στοιχείο της επανειληµµένης τέλεσης ενός και του αυτού εγκλήµατος, αλλά και όταν 
ο δράστης τελεί µία πράξη, αλλά από την τέλεση αυτής, ενόψει και της διάρκειας και 
των λοιπών περιστάσεων που τη συνοδεύουν, προκύπτει η επιδίωξη πορισµού 
εισοδήµατος βάσει σχεδίου δράσης. Κατά συνήθεια δε τέλεση, σύµφωνα µε την 
παραπάνω ιδία διάταξη, συντρέχει όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης 
προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριµένου 
εγκλήµατος, ως στοιχείο της προσωπικότητας του. Από τις παραπάνω διατάξεις 
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προκύπτει ότι το έγκληµα της τοκογλυφίας θεωρείται τετελεσµένο και 
αποπερατωµένο µε τη συνοµολόγηση της τοκογλυφικής σύµβασης και µάλιστα κατά 
την αρχική σύναψη ή και τη µεταγενέστερη παράταση ή και την ανανέωση της 
σύµβασης, έστω και αν στο οφειλόµενο ποσόν κεφαλαίου συµποσούνται και µέχρι 
τότε παράνοµοι τόκοι και αν εµφανίζονται ενιαία στο νέο οριστικοποιηθέν κεφάλαιο. 
Η αντικειµενική δε υπόσταση του παραπάνω εγκλήµατος πραγµατώνεται και µε τη 
συνοµολόγηση και µόνον της σύµβασης τοκογλυφικού δανείου, χωρίς να απαιτείται 
και λήψη- είσπραξη των παράνοµων τόκων. Η τοκογλυφία µπορεί να πραγµατωθεί 
και µε την επιδίωξη της εκπλήρωσης των τοκογλυφικών ωφεληµάτων, η οποία 
µπορεί να εκδηλωθεί και µε την κατάθεση αίτησης του δανειστή στο αρµόδιο 
δικαστήριο για έκδοση διαταγής πληρωµής σε βάρος του δανειολήπτη, µε βάση 
συναλλαγµατική που ενσωµατώνει τοκογλυφικούς τόκους. Οι παραπάνω τρόποι 
τέλεσης της τοκογλυφίας είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητοι µεταξύ τους και τελούν, 
εφόσον πραγµατωθούν, σε αληθινή πραγµατική και όχι φαινόµενη συρροή, 
δυνάµενοι να εµφανισθούν και µε τη µορφή του κατ' εξακολούθηση εγκλήµατος, 
εφόσον οι περισσότερες µερικότερες αυτοτελείς πράξεις τοκογλυφίας περιέχουν 
πλήρη τα στοιχεία του άνω άρθρου 404 ΠΚ και απέχουν χρονικά µεταξύ τους κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται από την ενότητα του δόλου του δράστη(ΑΠ 
793/2008). Τοκογλυφία είναι δυνατή και δια παρένθετου προσώπου. Τέλος, για να 
κριθεί ο δράστης ένοχος άµεσης συνέργειας σε πράξη κακουργηµατικής τοκογλυφίας, 
σε βαθµό κακουργήµατος και ο ίδιος, πρέπει, κατ' άρθρο 49 παρ. 2 του ΠΚ, να 
συντρέχουν και στο πρόσωπο του ιδίου οι άνω περιστάσεις του άρθρου 13 του ΠΚ, 
άλλως διαπράττει πληµµέληµα, έστω και αν γνωρίζει ότι ο δράστης της τοκογλυφίας 
δρά κακουργηµατικά ως παραπάνω (ΑΠ 67/2009). 
- Το παραπεµπτικό βούλευµα 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 484 παρ.1 στοιχ.δ' του ιδίου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του συµβουλίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων, του εγκλήµατος στον 
κατηγορούµενο, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά 
καθώς και οι σκέψεις και συλλογισµοί, βάσει των οποίων το συµβούλιο κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι από τα προκύψαντα πραγµατικά περιστατικά υπάρχουν σοβαρές 
ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Για την 
πληρότητα της αιτιολογίας του βουλεύµατος δεν απαιτείται χωριστή αναφορά κάθε 
αποδεικτικού µέσου και τι από αυτό συνήγαγε το συµβούλιο, αλλά αρκεί η µνεία του 
είδους των αποδεικτικών µέσων, στην αξιολόγηση των οποίων στήριξε αυτό την 
παραπεµπτική κρίση του. ∆εν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση 
των διαφόρων αποδεικτικών µέσων µεταξύ των ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται 
πόσο βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. Αρκεί µόνο να 
προκύπτει ότι το συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για το σχηµατισµό της 
δικαστικής κρίσεως όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο µερικά από αυτά κατ' 
επιλογή, όπως αυτό επιβάλλεται από τα άρθρα 177 παρ.1 και 178 ΚΠ∆.  
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- Κατά το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. β' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως του βουλεύµατος 
συνιστά η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που 
υπάρχει, όσον αφορά την εσφαλµένη ερµηνεία, όταν το συµβούλιο αποδίδει στην 
εφαρµοσθείσα διάταξη έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ 
εσφαλµένη είναι η εφαρµογή της όταν το συµβούλιο δεν υπάγει σωστά τα 
πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν 
η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου πράγµα που συµβαίνει, όταν στο πόρισµα 
του βουλεύµατος, όπως αυτό προκύπτει από το συνδυασµό του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε συνέπεια 
να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος περί της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε το βούλευµα στερείται νοµίµου βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 49, 98, 404, 
ΚΠ∆: 177, 178, 309, 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Υπεξαίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 828 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση σε βαθµό κακουργήµατος. Ασφαλιστικός πράκτορας. Έλλειψη ειδικής 
και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 375 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος ιδιοποιείται ξένο (ολικά ή 
εν µέρει) κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του µε οποιονδήποτε τρόπο, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και, αν το αντικείµενο της υπεξαίρεσης είναι 
ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της υπεξαίρεσης αντικειµένου 
ιδιαίτερα µεγάλης αξίας απαιτείται: α) η ύπαρξη ξένου ολικά ή εν µέρει κινητού 
πράγµατος κατά την έννοια του αστικού δικαίου αναφορικά µε την κυριότητα. Ως 
ξένο θεωρείται το πράγµα, όπως είναι και τα χρήµατα, όταν είναι υπό ξένη κυριότητα, 
και δεν περιήλθαν στην κατοχή του υπαιτίου µε κάποια µεταβιβαστική της 
κυριότητας πράξη, παραµένουν δε ξένα, όταν δίδονται δυνάµει συµβάσεως εντολής 
στον εντολοδόχο, και τα οποία υποχρεούται να αποδώσει ο εντολοδόχος σε 
περίπτωση που δε χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της συµβάσεως αυτής. β) 
περιέλευση του κινητού τούτου πράγµατος στην κατοχή του δράστη µε οποιοδήποτε 
τρόπο, δηλαδή είτε µε τη θέληση του ιδιοκτήτη, που γίνεται είτε µε σύµβαση 
(εντολής, µίσθωσης, παρακαταθήκης, κ.λ.π.) είτε χωρίς τη θέληση ή εν αγνοία αυτού, 
γ) παράνοµη ιδιοποίηση του πράγµατος από τον δράστη µε την έννοια της 
ενσωµάτωσης αυτού στην περιουσία του χωρίς τη συναίνεση του κυρίου ή άλλη 
νόµιµη δικαιολογητική αιτία. Υποκειµενικά απαιτείται δόλος του δράστη που 
περιλαµβάνει τη συνείδηση ότι το κινητό πράγµα είναι ξένο και τη θέληση να το 
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ιδιοποιηθεί παράνοµα που εκδηλώνεται και µε την κατακράτηση ή άρνηση απόδοσης 
αυτού στον ιδιοκτήµονα.  
- Κατά την παρ. 2 εδ. α' του ιδίου άρθρου 375 ΠΚ, όπως αντικ. µε την παρ. α' του 
άρθρου 1 ν. 2408/1996, η υπεξαίρεση τιµωρείται σε βαθµό κακουργήµατος µε 
κάθειρξη µέχρι 10 ετών, αν πρόκειται για αντικείµενο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, που 
το έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο, µεταξύ των άλλων, λόγω της ιδιότητάς του ως 
εντολοδόχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας. Ως διαχειριστής ξένης περιουσίας 
νοείται αυτός που ενεργεί διαχείριση αυτής, δηλαδή να ενεργεί όχι µόνο απλώς υλικές 
αλλά νοµικές πράξεις, µε εξουσία αντιπροσώπευσης του εντολέα, την οποία αντλεί 
είτε από τον νόµο είτε από σύµβαση. ∆ιαχειριστής µπορεί να είναι και ο εντολοδόχος 
αν έχει διακριτική ευχέρεια κατά την εκτέλεση της εντολής. Από τη διάταξη του 
άρθρου 719 ΑΚ προκύπτει ότι ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον 
εντολέα κάθε τι που έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την 
εκτέλεση της εντολής. Ο εντολοδόχος δεν έχει κυριότητα επί των χρηµάτων τα οποία 
αποκτά από την εκτέλεση της εντολής, είτε αυτά αποκτώνται µε µετρητά, είτε µε 
επιταγές ή συναλλαγµατικές, είτε µε κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασµό 
του. Γι' αυτό σε περίπτωση µη απόδοσης στον εντολέα και παράνοµης ιδιοποίησης 
όσων απέκτησε από την εκτέλεση της εντολής διαπράττει το αδίκηµα της 
υπεξαίρεσης του αρ. 375 ΠΚ.  
- Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ 
επιβαλλόµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο 
αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 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. ∆εν αποτελούν όµως λόγο 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η 
παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η 
παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, 
καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας.  
- Τον κατ άρθρο 510 παρ. 1 Ε' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως ιδρύουν η εσφαλµένη ερµηνεία 
και 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 
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ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 84, 375,  
ΚΠ∆: 139, 142, 144, 329, 330, 371, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1834 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Απλή συνέργεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Αναβολή συζήτησης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά δε το άρθρο 220 του ΠΚ για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, το οποίο συρρέει αληθινά µε τη χρήση πλαστού ή 
νοθευµένου εγγράφου, απαιτείται α) αναληθής βεβαίωση σε δηµόσιο, κατά την 
έννοια των άρθρων 438 και 439 ΚΠολ∆, έγγραφο για περιστατικό που µπορεί να έχει 
έννοµες συνέπειες, δηλαδή µπορεί να επιφέρει γένεση, αλλοίωση ή απώλεια 
δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης, β) η αναληθής βεβαίωση να προκλήθηκε µε 
οποιοδήποτε απατηλό µέσο εξαιτίας του οποίου παρασύρθηκε ο υπάλληλος έστω και 
από αµέλεια ή ευπιστία στην παροχή της βεβαίωσης και γ) δόλος του δράστη που 
συνίσταται στη γνώση ότι το βεβαιούµενος στο δηµόσιο έγγραφο γεγονός είναι 
αναληθές και µπορεί να έχει τις συνέπειες αυτές είτε για τον εαυτό του είτε για άλλον 
τρίτο. Τέτοιο δηµόσιο έγγραφο είναι, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του Π.∆/τος της 
8/13-7-1993 "τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών κλπ.", σε συνδυασµό µε το άρθρο 
13 εδ. γ' Π.Κ., η οικοδοµική άδεια, η οποία ως ατοµική εκτελεστή διοικητική πράξη, 
που επιτρέπει την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών σε οικόπεδο ή γήπεδο, εκδίδεται 
από αρµόδιο υπάλληλο της Πολεοδοµίας και προορίζεται για εξωτερική χρήση και 
απόδειξη έναντι πάντων των αναφερόµενων σ' αυτή πραγµατικών περιστατικών, 
όπως το δικαιούχο αυτής, το ύψος, τον όγκο και το ποσοστό κάλυψης, κατά τους 
ισχύοντες συντελεστές δόµησης σε κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα 
ή γήπεδα, της µε βάση αυτή ανεγειρόµενης οικοδοµής. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 47 παρ. 1 ΠΚ, απλός συνεργός είναι 
όποιος, µε θετική ή αποθετική ενέργεια του, µε πρόθεση του παρέχει στον αυτουργό, 
πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση ορισµένης αξιόποινης πράξης οποιαδήποτε 
συνδροµή, υλική ή ψυχική, η οποία, χωρίς να είναι άµεση, συντελεί στην από τον 
αυτουργό τέλεση της πράξης αυτής. Ο δόλος του απλού συνεργού συνίσταται στη 
γνώση της τέλεσης από τον αυτουργό της πράξης και στη θέληση ή αποδοχή να 
συµβάλλει µε τη συνδροµή του στην πραγµάτωση αυτής. 
- Η απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων, η έλλειψη της οποίας 
δηµιουργεί τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, 
υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν εκτίθενται σ' αυτή µε 
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πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις και λογικά κενά τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων της πράξης για την οποία 
κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούµενος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα 
περιστατικά αυτά και οι σκέψεις και νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε. 
- Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ.γ' του ΚΠοιν∆ ο Εισαγγελέας του Αρείου πάγου 
κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Αρείου 
Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται µε επίδοση σύµφωνα µε τα άρθρα 155-161 και µέσα 
στην προθεσµία του άρθρου 166 του ιδίου Κώδικα. Εξάλλου, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται από το άρθρο 515 παρ.1 του ιδίου Κώδικα, αν αναβληθεί η συζήτηση της 
υπόθεσης σε ρητή δικάσιµο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εµφανισθούν σ'αυτή χωρίς 
νέα κλήτευση και αν ακόµη δεν ήταν παρόντες, όταν δηµοσιεύθηκε η απόφαση για 
την αναβολή. Τέλος, κατά το άρθρο 515 παρ.2 εδ.α'του ΚΠοιν∆, εάν εµφανιστεί ο 
αναιρεσείων, η συζήτηση γίνεται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, ακόµη και 
να κάποιος απ'αυτούς δεν εξιφανίστηκε. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 47, 220, 
ΚΠ∆: 155 - 161, 166, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 513, 515, 
ΚΠολ∆: 438, 439,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 696 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ψευδορκία µάρτυρα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Πρακτικά συνεδρίασης. Παραβίαση διατάξεων που αφορούν στη σύνθεση του 
δικαστηρίου. 
- 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 της 
µηνύσεως ή ανακοινώσεως να είναι αντικειµενικώς ψευδές και ο µηνύσας ή 
ανακοινώσας να είχε γνώση ότι είναι ψευδές και να έκανε τη µήνυση ή ανακοίνωση 
µε σκοπό να προκληθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη σε βάρος εκείνου που 
καταµηνύεται, χωρίς να απαιτείται και πραγµάτωση του σκοπού αυτού.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 ΠΚ, προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του 
εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται ένορκη κατάθεση του µάρτυρα 
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ενώπιον αρµόδιας αρχής, τα πραγµατικά περιστατικά που αυτός κατέθεσε να είναι 
ψευδή και να υπάρχει άµεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση του µάρτυρα, µε 
την έννοια της βεβαιότητας - επίγνωσης, ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή.  
- Η 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 το να έχει τελεσθεί η πράξη "εν γνώσει" 
ορισµένου περιστατικού. Το τελευταίο συµβαίνει και στα εγκλήµατα της ψευδούς 
καταµηνύσεως και της ψευδορκίας µάρτυρα, που προβλέπονται από τα άρθρα 229 § 1 
και 224§1 του ΠΚ, για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως των οποίων 
απαιτείται άµεσος δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση ότι η καταµήνυση είναι 
ψευδής, στην πρώτη περίπτωση, και ότι τα ενόρκως κατατεθέντα είναι επίσης ψευδή, 
στη δεύτερη περίπτωση. Η ύπαρξη τέτοιου δόλου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς 
στην καταδικαστική απόφαση, µε παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν τη 
γνώση αυτή, διαφορετικά η απόφαση στερείται της ειδικής και εµπεριστατωµένης, 
κατά την ανωτέρω έννοια, 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 δράστη, χωρίς να απαιτείται παράθεση άλλων, σχετικών µε τη 
γνώση, περιστατικών. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το 
δικαστήριο για την καταδικαστική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας 
αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισµός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτική 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. 
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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 του άρθρου 510 του ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι δεν ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως όταν τα πρακτικά της δίκης ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας έχουν 
ουσιώδεις παραλείψεις, ώστε να αλλοιώνεται η εικόνα εκείνων που 
διαδραµατίστηκαν κατά την ακροαµατική διαδικασία ή όταν αναφέρεται σε αυτά ότι 
ο κατηγορούµενος διόρισε δικηγόρο για την υπεράσπισή του, ενώ αυτός 
παραστάθηκε χωρίς συνήγορο. Ακόµη, δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση του 
δικαστηρίου από ποια περιστατικά πείστηκε για το διορισµό συνηγόρου, αφού η 
δήλωση του διορισµού γίνεται ενώπιόν του και καταχωρίζεται στα πρακτικά της 
συνεδριάσεως, τα οποία κατά τα άρθρα 140 εδ. γ` και 141 παρ.3 του ίδιου Κώδικα 
παρέχουν ως προς τούτο πλήρη απόδειξη µέχρι την προσβολή τους για πλαστότητα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 141 παρ. 2 του ΚΠοιν∆, ο Εισαγγελέας και οι διάδικοι 
έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την καταχώριση στα πρακτικά κάθε δηλώσεως των 
εξεταζοµένων ή αυτών που µετέχουν στη δίκη, αν έχουν συµφέρον και δεν αντίκειται 
στο νόµο και να παραδίδουν γραπτώς σ' αυτόν που διευθύνει τη συζήτηση τις 
δηλώσεις τους που αναπτύχθηκαν προφορικά. Η απόφαση του δικαστηρίου που 
αρνείται ή περιορίζει την άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων, η οποία εκδίδεται 
µετά προσφυγή κατά της αρνήσεως του διευθύνοντος τη συζήτηση, προσβάλλεται µε 
τα ένδικα µέσα που επιτρέπονται εναντίον της οριστικής αποφάσεως και µόνο µαζί µε 
αυτήν. Κατά δε τη διάταξη της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, τα πρακτικά τηρούνται 
συνοπτικά και πρέπει να περιέχουν εκτός των άλλων τις δηλώσεις των 
κατηγορουµένων και των αστικώς υπευθύνων, τις αποφάσεις του δικαστηρίου και τις 
διατάξεις εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση και γενικά κάθε αξιόλογο γεγονός κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι τα πρακτικά της 
ποινικής δίκης αποδεικνύουν, µέχρι να προσβληθούν ως πλαστά, όλα όσα 
καταχωρούνται σ' αυτά, µεταξύ των οποίων και οι δηλώσεις, προτάσεις και αιτήσεις 
των διαδίκων, καθώς και οι αποφάσεις του δικαστηρίου και οι διατάξεις εκείνου που 
διευθύνει τη συζήτηση. Εποµένως, αιτήσεις ή δηλώσεις του κατηγορουµένου που δεν 
καταχωρήθηκαν στα πρακτικά, τα οποία δεν διορθώθηκαν κατά τούτο, ούτε 
προσβάλλονται ως πλαστά, θεωρούνται ότι δεν έγιναν. 
- Ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο επέρχεται για έλλειψη ακροάσεως, που 
ιδρύει λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, κατά τα άρθρα 170 παρ. 2 και 510 παρ. 1 
στοιχ. Β' του ΚΠοιν∆, όταν ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του ζήτησαν να 
ασκήσουν δικαίωµα που ρητά τους παρέχεται από το νόµο και το ∆ικαστήριο τους το 
αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για τη σχετική αίτηση. Τέτοιο δικαίωµα είναι 
και αυτό του κατηγορουµένου να ζητήσει την καταχώρηση στα πρακτικά δηλώσεώς 
του, από την οποία εξαρτά συµφέρον, ή, σύµφωνα µε το άρθρο 364 παρ. 1 του 
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ΚΠοιν∆, να υποβάλει αίτηµα αναγνώσεως εγγράφου που κατατέθηκε κατά τη 
διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας. Για να επέλθει, όµως, από την τελευταία, 
κατά το άρθρο 170 παρ. 2 ΚΠοιν∆, ακυρότητα της διαδικασίας, απαιτείται να 
υποβληθεί σαφές και ορισµένο αίτηµα από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του 
και επιπλέον, σε περίπτωση µη αποδοχής αυτού από το διευθύνοντα τη συζήτηση, 
άµεση προσφυγή τους σε ολόκληρο το ∆ικαστήριο και απόρριψη παρά το νόµο από 
αυτό της προσφυγής ή παράλειψή του να αποφανθεί. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 1 εδ. α` του ΚΠοιν∆, απόλυτη ακυρότητα, 
που δηµιουργεί λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α’ 
του ίδιου Κώδικα, επιφέρει η µη τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν τη σύνθεση 
του δικαστηρίου. Εξάλλου, κατά το άρθρο 14 παρ. 3 του ίδιου Κώδικα, ο δικαστής, ο 
οποίος έχει συµπράξει στην έκδοση αποφάσεως, κατά της οποίας ασκήθηκε έφεση ή 
αναίρεση, αποκλείεται να δικάσει στις δύο τελευταίες περιπτώσεις. Εκ τούτου 
παρέπεται ότι η συµµετοχή στη σύνθεση του δικάζοντος κατ’ έφεση δικαστηρίου 
δικαστή που µετείχε στη σύνθεση του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλοµένη 
απόφαση παράγει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας και ιδρύει τον, κατά τις 
ανωτέρω διατάξεις, λόγο αναιρέσεως. Τέτοια περίπτωση δεν συντρέχει όταν ο 
δικαστής, που µετείχε στη σύνθεση του Εφετείου, είχε µετάσχει στη σύνθεση του 
πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, το οποίο δεν εξεδίκασε την υπόθεση κατ’ ουσίαν, αλλά 
ανέβαλε, για οποιονδήποτε λόγο, τη συζήτηση, εφόσον ο εν λόγω δικαστής δεν 
µετείχε στην σύνθεση του δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση µετά την αναβολή, 
τούτο δε γιατί η αναβλητική απόφαση δεν αποφαίνεται επί της ουσίας της υποθέσεως, 
δεν εκφέρει καταδικαστική κρίση και δεν επιβάλλεται ποινή µε αυτή. 
Κατά µείζονα λόγο, δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από τη συµµετοχή στη σύνθεση 
του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση δικαστή που είχε 
µετάσχει σε δίκη επί συναφούς υποθέσεως, έστω και µε τους ίδιους διαδίκους 
(κατηγορούµενο ή µηνυτή). Εξάλλου, κατά το άρθρο 15 του ΚΠοιν∆, όλα τα 
δικαστικά πρόσωπα του προηγούµενου άρθρου είναι εξαιρετέα αν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισµού του άρθρου αυτού ή αν προκάλεσαν ή προκαλούν υπόνοιες 
µεροληψίας, δηλαδή αν υπάρχουν γεγονότα, που µπορούν να δικαιολογήσουν 
δυσπιστία για την αµεροληψία τους. Η τυχόν συνδροµή µόνο της τελευταίας 
περιπτώσεως δεν αποτελεί λόγο κακής συνθέσεως του δικαστηρίου όπως αποτελεί η 
συµµετοχή σ' αυτό δικαστικών προσώπων, που αποκλείονται κατά το άρθρο 14 του 
ΚΠοιν∆ από την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά λόγο εξαιρέσεως του 
διεγείροντος υπόνοιες µεροληψίας δικαστικού προσώπου, ο οποίος πρέπει να 
προταθεί κατά τα άρθρα 16 επ. του ίδιου Κώδικα πριν από την έκδοση της 
αποφάσεως, µόνο δε εάν γίνει αυτός δεκτός και, παρά ταύτα, συµµετάσχει ο 
εξαιρεθείς στην έκδοση της αποφάσεως, επέρχεται απόλυτη ακυρότητα, κατά το 
άρθρο 171 παρ. 1 περ. α' του ΚΠοιν∆, που ιδρύει τον ως άνω λόγο αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 229, 
ΚΠ∆: 15, 140, 140, 141, 170, 171, 364, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Ψευδορκία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 655 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία. Ηθικός αυτουργός. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τη διάταξη του άρ. 224 παρ. 2 ΠΚ προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρος απαιτείται: α) Ο µάρτυρας να εκθέσει ενόρκως 
ενώπιον αρχής η οποία είναι αρµόδια για την ένορκη εξέταση του, β) τα πραγµατικά 
περιστατικά που κατέθεσε να είναι ψευδή και γ) να υφίσταται άµεσος δόλος του ότι 
αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή ή ότι έχει γνώση των αληθών αλλά σκοπίµως τα 
αποκρύπτει ή αρνείται να καταθέσει. Η ένορκη κατάθεση του δράστη του πιο πάνω 
εγκλήµατος πρέπει να αναφέρεται σε γεγονότα αντικειµενικώς ανακριβή και όχι σε 
κρίσεις, γνώµες ή πεποιθήσεις, εκτός αν αυτές είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένες µε 
τα γεγονότα που κατέθεσε. 
- Από τη διάταξη του άρ. 46 παρ. 1 εδ. α' του ΠΚ, κατά την οποίο "µε την ποινή του 
αυτουργού τιµωρείται επίσης: α) όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την 
απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε", προκύπτει ότι για την ύπαρξη 
αξιόποινης ηθικής αυτουργίας απαιτείται, αντικειµενικώς, η πρόκληση από τον ηθικό 
αυτουργό σε κάποιον άλλον της αποφάσεως να τελέσει ορισµένη πράξη, η οποία 
συγκροτεί την αντικειµενική υπόσταση ορισµένου εγκλήµατος ή τουλάχιστον 
συνιστά αρχή εκτελέσεως αυτής, την οποία και τέλεσε. Η πρόκληση της αποφάσεως 
αυτής µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο, όπως, µε συµβουλές, απειλή ή 
µε εκµετάλλευση οποιασδήποτε πλάνης, πραγµατικής ή νοµικής ή περί τα 
παραγωγικά της βουλήσεως αίτια ή µε τη διέγερση µίσους κατά του θύµατος, µε 
πειθώ ή φορτικότητα ή µε την επιβολή ή την επιρροή προσώπου, λόγω της ιδιότητας 
και της θέσεως του και της σχέσεως του µε το φυσικό αυτουργό. Υποκειµενικώς δε 
απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη συνείδηση του ηθικού αυτουργού, ότι 
παράγει σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει άδικη πράξη και στη συνείδηση της 
ορισµένης πράξεως στην οποία παρακινεί το φυσικό αυτουργό, χωρίς να είναι 
αναγκαίος ο καθορισµός της πράξεως αυτής µέχρι λεπτοµερειών, αρκεί δε και 
ενδεχόµενος, εκτός αν για την υποκειµενική θεµελίωση του οικείου εγκλήµατος 
απαιτείται άµεσος ή υπερχειλής δόλος, οπότε ο δόλος αυτός πρέπει να συντρέχει και 
στο πρόσωπο του ηθικού αυτουργού. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
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 πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε 
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα, 
κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά 
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν 
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η 
οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 224,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδορκία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 755 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον συµβολαιογράφου. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 224 παρ. 2 ΠΚ µε την προβλεπόµενη σ' αυτό ποινή φυλακίσεως 
τιµωρείται όποιος, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως µάρτυρας ενώπιον αρχής αρµόδιας να 
ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει δώσει, καταθέτει εν γνώσει 
του ψέµµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει 
ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται 
ένορκη κατάθεση του µάρτυρα ενώπιον αρµόδιας αρχής, τα πραγµατικά περιστατικά 
που αυτός κατέθεσε να είναι ψευδή και να υπάρχει άµεσος δόλος, ο οποίος 
συνίσταται στη γνώση του µάρτυρα ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή. Από την ίδια 
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διάταξη προκύπτει επίσης ότι η αρµοδιότητα της αρχής, ενώπιον της οποίας δίδεται η 
κατάθεση, αποτελεί συστατικό όρο του εγκλήµατος της ψευδορκίας, θεωρείται δε ως 
αρµόδια αρχή εκείνη ενώπιον της οποίας είναι δυνατόν, κατά τη διάταξη νόµου, να 
γίνει ένορκη κατάθεση κάποιου, η οποία να µπορεί στη συνέχεια να ληφθεί υπόψη ως 
έγκυρο αποδεικτικό µέσο από Αρχή, που είναι και αυτή αρµόδια προς διάγνωση 
κάποιας διαφοράς. Εξάλλου, οι συµβολαιογράφοι είναι αρµόδιοι για τη λήψη 
ενόρκων βεβαιώσεων µαρτύρων, κατά τον Κώδικα συµβολαιογράφων (άρθρο 1 παρ. 
1 εδ. δ' του Ν. 670/1977, ήδη άρθρο 1 παρ. 1 εδ. ε' του Ν. 2830/2000), εφόσον αυτές 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως νόµιµο αποδεικτικό µέσο, όπως σε δίκη ενώπιον 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου κατά το άρθρο 270 παρ. 2 ΚΠολ∆, οπότε, αν τα 
βεβαιούµενα σε αυτές είναι ψευδή, πραγµατώνεται η αντικειµενική υπόσταση του 
ανωτέρω εγκλήµατος. Πρέπει, όµως, για να µπορούν να ληφθούν υπόψη ως νόµιµο 
αποδεικτικό µέσο, να έχει προηγηθεί, σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο 270 παρ. 2 
ΚΠολ∆, νόµιµη κλήτευση του αντιδίκου εκείνου που είχε την επιµέλεια της 
καταθέσεως, διότι διαφορετικά δεν αποτελούν νόµιµο αποδεικτικό µέσο και δεν 
µπορεί να στοιχειοθετηθεί το έγκληµα της ψευδορκίας µάρτυρα για όσα περιστατικά 
περιέχονται σ' αυτές.  
- Για την πληρότητα της αιτιολογίας καταδικαστικής για ψευδορκία µάρτυρα 
αποφάσεως, αν πρόκειται για ένορκη βεβαίωση του δράστη, πρέπει να αναφέρεται σ' 
αυτήν, εκτός άλλων, η διαπίστωση από το δικαστήριο της ουσίας ότι η ένορκη 
βεβαίωση έχει ληφθεί µετά από νόµιµη και εµπρόθεσµη κλήτευση του αντιδίκου 
εκείνου, µε επιµέλεια του οποίου έχει ληφθεί η ένορκη βεβαίωση. ∆ιαφορετικά, η 
απόφαση στερείται της απαιτούµενης κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 
139 ΚΠοιν∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και δηµιουργείται ο εκ του 
άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ αναιρετικός λόγος. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΚΠολ∆: 270, 
Νόµοι: 670/1977, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2830/2000, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Έγκληση & Πολιτικώς ενάγων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1080 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Έγκληση. Χορήγηση πληρεξουσιότητας από ανώνυµη εταιρεία. 
Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Ανάγνωση εγγράφων. 
Έλλειψη ακρόασης. Υπέρβαση εξουσίας. 
- Κατά το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972, µετά και την προσθήκη παραγράφου 5 σε αυτό µε 
το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α' του Ν. 2408/1996, "εκείνος ο οποίος εκδίδει επιταγή που 
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δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή, γιατί δεν είχε σ' αυτόν αντίστοιχα διαθέσιµα 
κεφάλαια κατά το χρόνο της εκδόσεως της επιταγής ή της πληρωµής της, τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα 
χιλιάδων δραχµών. Η ποινική δίωξη ασκείται µόνο ύστερα από έγκληση του κοµιστή 
της επιταγής που δεν πληρώθηκε". Σε σχέση µε την υποβολή της εγκλήσεως επί της 
επιταγής ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
42 ΚΠοιν∆, στις οποίες ρητά παραπέµπει το άρθρο 46 του ίδιου Κώδικα. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 42, η έγκληση γίνεται απευθείας στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, αλλά 
και στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο τον εγκαλούντα, είτε 
από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας µπορεί να δοθεί και µε 
απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να 
βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Το 
έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της 
εγκλήσεως. Περαιτέρω, µε το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 2190/1920 "Περί ανωνύµων 
εταιριών", όπως αυτός κωδικοποιήθηκε µε το Β∆ 174/1963 και ίσχυε κατά το χρόνο 
τελέσεως της ένδικης πράξεως (10.10.2003), ορίζεται ότι "η ανώνυµη εταιρία 
εκπροσωπείται επί δικαστηρίω και εξωδίκως υπό του διοικητικού αυτής συµβουλίου, 
ενεργούντος συλλογικώς", κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου "το καταστατικόν 
δύναται να ορίσει ότι εν ή πλείονα µέλη του Συµβουλίου ή άλλα πρόσωπα 
δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρείαν, εν γένει ή εις ορισµένου µόνον είδους 
πράξεις". Το άρθρο 22 του ίδιου Νόµου ορίζει στην παρ. 1 ότι "το ∆ιοικητικόν 
Συµβούλιον είναι αρµόδιον ν' αποφασίζη πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν 
της εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν 
του σκοπού της εταιρείας", στην δε παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 
παρ. 4 του Ν. 2339/1995, "το καταστατικό µπορεί να ορίζει θέµατα, για τα οποία η 
εξουσία του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να ασκείται ολικά ή µερικά από ένα ή 
περισσότερα µέλη του, διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους". Οι διατάξεις αυτές του ν. 
2190, αντίστοιχες µε εκείνες των άρθρων 65, 67 και 68 του ΑΚ, ρυθµίζουν την 
οργανική εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου της ανώνυµης εταιρίας, δηλαδή 
καθορίζουν το όργανο που εκφράζει τη βούληση του νοµικού αυτού προσώπου στις 
έννοµες σχέσεις µε άλλα πρόσωπα, το εκπροσωπεί στα ∆ικαστήρια και αποφασίζει 
για τη διοίκηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της για την 
πραγµάτωση του εταιρικού σκοπού. Ως τέτοιο όργανο ορίζεται (18 παρ. 1) το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, το οποίο (22 παρ. 1) είναι αρµόδιο να αποφασίζει 
για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας ή στη διαχείριση της 
περιουσίας της. Οι προαναφερόµενες διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 
του άνω ν. 2190/1920, που αλληλοσυµπληρώνονται, ρυθµίζουν το ζήτηµα της 
υποκαταστάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΕ, κατά τρόπο ώστε αυτή να 
είναι νόµιµη, µόνο εφόσον διενεργείται µε βάση µία από αυτές τις διατάξεις. Το 
άρθρο 18 παρ. 2 αναφέρεται αποκλειστικά στην εξουσία εκπροσωπήσεως της ΑΕ. 
Επιτρέπει στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα 
µέλη του ή άλλα πρόσωπα, που κατονοµάζονται, δικαιούνται να εκπροσωπούν 
(δικαστικώς ή εξωδίκως) την εταιρία γενικά ή σε ορισµένες µόνο πράξεις. Η διάταξη 
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του άρθρου 22 παρ. 3 περιλαµβάνει στο πεδίο εφαρµογής της τόσο τις πράξεις 
διαχειρίσεως όσο και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αντίθετα, όµως, προς το άρθρο 
18 παρ. 2, το οποίο συνιστά ειδική πρόβλεψη, µε την οποία το καταστατικό προβαίνει 
σε συγκεκριµένο καθορισµό προσώπων που κατονοµάζονται, στην περίπτωση του 
άρθρου 22 παρ. 3 το καταστατικό προβλέπει ορισµένα θέµατα για τα οποία είναι 
δυνατό να αποφασισθεί από το ∆.Σ. µεταβίβαση της εξουσίας του. Η µεταβίβαση 
αυτή κατά το άνω άρθρο 22 παρ. 3 µπορεί να διενεργηθεί προς οποιοδήποτε 
πρόσωπο, και όχι µόνο προς µέλη του ∆Σ ή διευθυντές της εταιρίας. Προϋποθέτει, 
όµως, σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρίας (ΟλΑΠ 1096/1976). 
Υποκατάσταση του διοικητικού συµβουλίου µε εξωτερική συµφωνία δεν είναι 
νόµιµη. Εποµένως, όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 18 παρ. 2 ή 22 
παρ. 3, το τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο το διοικητικό συµβούλιο ανέθεσε 
εκπροσωπευτική δραστηριότητα, δεν είναι υποκατάστατος του διοικητικού 
συµβουλίου, αλλά ενεργεί στα πλαίσια της από τα άρθρα 211 και 713 του ΑΚ 
προβλεπόµενης, αντίστοιχα, πληρεξουσιότητας ή εντολής. Ο υποκατάστατος του 
διοικητικού συµβουλίου, επειδή ενεργεί ως όργανο της εταιρίας, δεν έχει ανάγκη 
ειδικής πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδοτήσεως και βεβαιώσεως του γνήσιου της 
υπογραφής των µελών του ∆.Σ., όταν το απαιτεί νοµοθετική διάταξη, όπως όταν 
πρόκειται για την υποβολή εγκλήσεως ή για τη δήλωση παραστάσεως πολιτικής 
αγωγής. Στην περίπτωση, όµως, που το διοικητικά συµβούλιο ανώνυµης εταιρίας, για 
την υλοποίηση σχετικής αποφάσεως του, αναθέσει σε τρίτο, ως προς τον οποίο δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άνω άρθρων 18 παρ. 2 ή 22 παρ. 3 του Ν. 
2190/1920, να υποβάλει µήνυση ή έγκληση κατά του δράστη αξιόποινης πράξεως που 
τελέστηκε σε βάρος της εταιρίας, απαιτείται, ενόψει του ότι ο ανωτέρω τρίτος είναι 
απλός πληρεξούσιος - εντολοδόχος της τελευταίας, το πρακτικό του διοικητικού 
συµβουλίου, που περιέχει τη σχετική απόφαση του και το οποίο προσαρτάται στην 
εγχειριζόµενη έγκληση, να φέρει και βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του 
"εντολέα" και παρέχοντος την πληρεξουσιότητα, δηλαδή των µελών του διοικητικού 
συµβουλίου της εταιρείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις πιο πάνω διατάξεις των 
άρθρων 46 και 42 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠοιν∆ (ΟλΑΠ 4/2006).  
- Κατά το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠ∆ απόλυτη ακυρότητα που λαµβάνεται και 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 
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. Κατά δε 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 έως ότου γίνει αµετάκλητη η παραποµπή στο 
ακροατήριο και κατά το επόµενο άρθρο 174 παρ1, ακυρότητα που δεν προτάθηκε 
σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο καλύπτεται, ενώ κατά το άρθρο 176 παρ. 1 του 
ιδίου κώδικα, αρµόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας είναι 
το δικαστικό συµβούλιο και των πράξεων της διαδικασίας στο ακροατήριο, κυρίας 
και προπαρασκευαστικής, το δικαστήριο που αναλαµβάνει την εκδίκαση της 
κατηγορίας. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι η πρόταση της 
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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. Αν οι ακυρότητες αυτές 
προτάθηκαν και απορρίφθηκαν από το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο, δεν µπορούν 
να επαναφερθούν και να προταθούν και πάλι ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο 
αναλαµβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας, δεδοµένου, ότι τούτο δεν έχει πλέον 
αρµοδιότητα να κηρύξει ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας. Ούτε έχει την 
εξουσία το δικαστήριο να παραπέµψει πάλι την υπόθεση στην ανάκριση, προκειµένου 
να επαναληφθεί η ακύρως διενεργηθείσα ανακριτική πράξη. ∆ύναται όµως 
ακυρότητα πράξεως της προδικασίας, εφόσον δεν προτάθηκε ενώπιον του αρµοδίου 
δικαστικού συµβουλίου, να προταθεί µε την, ατ' άρθρ. 322 Κποιν∆ προσφυγή 
ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, εφόσον συνάπτεται µε τη βασιµότητα της 
παραποµπής του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Στην περίπτωση δε αυτή ο 
Εισαγγελέας Εφετών δύναται, εφόσον κρίνει ότι οι προτεινόµενοι λόγοι ακυρότητας 
της προδικασίας είναι βάσιµοι, ενώ από τα λοιπά στοιχεία δεν δικαιολογείται η 
παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο, να διατάξει τη συµπλήρωση της 
διενεργηθείσης προανακρίσεως. Αν οι ακυρότητες της προδικασίας δεν 
προεβλήθησαν δια της κατ' άρθρο 322 ΚΠοιν∆ προσφυγής ή προβληθείσες 
απορρίφθηκαν από τον Εισαγγελέα Εφετών, δεν επιδρούν επί του κύρους της δια 
κλητηρίου θεσπίσµατος παραποµπής του κατηγορουµένου στο ακροατήριο και 
συνεπώς δεν δύναται να προβληθούν ενώπιον του δικαστηρίου ως λόγοι ακυρότητας 
αυτής (ΟλΑΠ 1/2008).  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 171 παρ. 1 δ', 329, 331 παρ. 1, 333, 
364 παρ. 1 και 510 παρ. 1 στοιχ Α' και 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 δεν 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. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως 
είναι η έλλειψη της ακροάσεως κατά το άρθρο 170 παρ. 2, η οποία επιφέρει 
ακυρότητα της διαδικασίας. Η ακυρότητα αυτή επέρχεται κατά τη διάταξη του 
άρθρου 170 παρ. 2 στοιχ. Α' του ΚΠ∆ στην περίπτωση που ο κατηγορούµενος ή ο 
συνήγορός του ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωµα που ρητά τους παρέχεται από το νόµο 
και το δικαστήριο τους αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για τη σχετική αίτηση. 
Για να επέλθει όµως κατά το άρθρο 170 παρ. 2 ΚΠ∆ ακυρότητα της διαδικασίας 
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απαιτείται να υποβληθεί σαφές και ορισµένο αίτηµα από τον κατηγορούµενο και το 
συνήγορό του και απόρριψή του παρά το νόµο ή παράλειψη του ∆ικαστηρίου να 
αποφανθεί. 
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠοιν∆ υπέρβαση 
εξουσίας, που ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, 
υπάρχει, όταν το ∆ικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του παρέχεται από το νόµο 
ή υφίσταται µεν τέτοια δικαιοδοσία, δεν συντρέχουν όµως οι όροι οι οποίοι του 
παρέχουν την εξουσία να κρίνει στη συγκεκριµένη περίπτωση ή όταν αρνείται να 
ασκήσει δικαιοδοσία, η οποία του παρέχεται από το νόµο στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, αν και συντρέχουν οι απαιτούµενοι γι' αυτό κατά νόµον όροι. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 42, 46, 170, 171, 173, 174, 176, 322, 329, 331, 333, 364, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 
510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
ΑΚ: 65, 67, 68, 211, 713, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 22,  
Νόµοι: 5960/1933,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Έγκληση & Πολιτικώς ενάγων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1424 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. ∆ικαιούχος υποβολής έγκλησης. Εκπροσώπηση ανώνυµης 
εταιρείας για την υποβολή έγκλησης. Υπέρβαση εξουσίας. Εσφαλµένη ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 περί επιταγής (όπως αντικαταστάθηκε 
µε το Ν.∆. 1325/1972): "ο εκδίδων επιταγήν µη πληρωθείσαν επί πληρωτού παρά τω 
οποίω δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά τον χρόνον της εκδόσεως της 
επιταγής ή της πληρωµής ταύτης, τιµωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών 
µηνών και χρηµατικής ποινής τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχµών". Κατά την παρ. 5 
εδ. α' του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 15 
παρ3 του Ν. 3472/2006 "η ποινική δίωξη ασκείται µε έγκληση του κοµιστή της 
επιταγής που δεν πληρώθηκε ή του εξ αναγωγής υπόχρεου ο οποίος την εξόφλησε και 
έγινε κοµιστής της". Σε σχέση µε την υποβολή της έγκλησης επί της επιταγής, 
ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 ΚΠ∆, στις 
οποίες ρητά παραπέµπει το άρθρο 46 του ίδιου Κώδικα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου, η έγκληση 
γίνεται απ' ευθείας στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, αλλά και στους ανακριτικούς 
υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο τον εγκαλούντα, είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το 
έγγραφο της πληρεξουσιότητας µπορεί να δοθεί και µε απλή έγγραφη δήλωση. Η 
γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε 
δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας 
προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της έγκλησης. 
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- Κατά την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 "Περί ανωνύµων εταιριών", "η 
ανώνυµη εταιρία εκπροσωπείται επί δικαστηρίω και εξωδίκως υπό του διοικητικού 
αυτής συµβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς", κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου 
"το καταστατικόν δύναται να ορίσει, ότι εν ή πλείονα µέλη του Συµβουλίου ή άλλα 
πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρίαν, εν γένει ή εις ορισµένου µόνον 
είδους πράξεις". Το άρθρο 22 του ίδιου Νόµου ορίζει στην παρ. 1 ότι "Το ∆ιοικητικόν 
Συµβούλιον είναι αρµόδιον ν' αποφασίζη πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν 
της εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν 
του σκοπού της εταιρείας", στη δε παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 
παρ. 4 του ν. 2339/95 "το καταστατικό µπορεί να ορίζει θέµατα, για τα οποία η 
εξουσία του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να ασκείται ολικά ή µερικά από ένα ή 
περισσότερα µέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους". Οι διατάξεις αυτές του ν. 
2190, αντίστοιχες µε εκείνες των άρθρων 65, 67 και 68 του ΑΚ, ρυθµίζουν την 
οργανική εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου της ανώνυµης εταιρίας, δηλαδή, 
καθορίζουν το όργανο που εκφράζει τη βούληση του νοµικού αυτού προσώπου στις 
έννοµες σχέσεις µε άλλα πρόσωπα, το εκπροσωπεί στα δικαστήρια και αποφασίζει 
για τη διοίκηση της εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της για την 
πραγµάτωση του εταιρικού σκοπού. Ως τέτοιο όργανο ορίζεται [18 παρ.1] το 
διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας, το οποίο [22 παρ.1] είναι αρµόδιο να αποφασίζει 
για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας ή στη διαχείριση της 
περιουσίας της. Οι προαναφερόµενες διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 
του Ν. 2190/1920, που αλληλοσυµπληρώνονται, ρυθµίζουν το ζήτηµα της 
υποκατάστασης του διοικητικού συµβουλίου της ΑΕ, κατά τρόπο ώστε αυτή να είναι 
νόµιµη, µόνο εφόσον διενεργείται µε βάση µία από αυτές ης διατάξεις. Το άρθρο 18 
παρ. 2 αναφέρεται αποκλειστικά στην εξουσία εκπροσώπησης της Α.Ε. και επιτρέπει 
στο καταστατικό της εταιρείας να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα µέλη του ή άλλα 
πρόσωπα, που κατονοµάζονται, δικαιούνται να εκπροσωπούν [δικαστικώς ή 
εξωδίκως] την εταιρεία γενικά ή σε ορισµένες µόνο πράξεις. Η διάταξη του άρθρου 
22 παρ. 3 περιλαµβάνει στο πεδίο εφαρµογής της τόσο τις πράξεις διαχείρισης όσο 
και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αντίθετα, όµως, προς το άρθρο 18 παρ. 2, το 
οποίο συνιστά ειδική πρόβλεψη µε την οποία το καταστατικό προβαίνει σε 
συγκεκριµένο καθορισµό προσώπων που κατονοµάζονται, στην περίπτωση του 
άρθρου 22 παρ. 3 το καταστατικό προβλέπει ορισµένα θέµατα για τα οποία είναι 
δυνατό να αποφασιστεί από το ∆.Σ. µεταβίβαση της εξουσίας του. Η µεταβίβαση 
αυτή κατά το άνω άρθρο 22 παρ. 3, µπορεί να διενεργηθεί προς οποιοδήποτε 
πρόσωπο, και όχι µόνο προς µέλη του ∆.Σ. ή διευθυντές της εταιρείας. Προϋποθέτει, 
όµως, σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας(ΟλΑΠ 1096/76). 
Υποκατάσταση του διοικητικού συµβουλίου µε εξωεταιρική συµφωνία δεν είναι 
νόµιµη. Εποµένως, όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 18 παρ. 2 ή 22 
παρ. 3, το τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανέθεσε 
εκπροσωπευτική δραστηριότητα, δεν είναι υποκατάστατος του διοικητικού 
συµβουλίου, αλλά ενεργεί στα πλαίσια της από τα άρθρα 211 και 713 του ΑΚ 
προβλεπόµενης, αντίστοιχα, πληρεξουσιότητας ή εντολής. Ο υποκατάστατος του 
διοικητικού συµβουλίου, επειδή ενεργεί ως όργανο της εταιρείας δεν έχει ανάγκη 
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ειδικής πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδότησης και βεβαίωσης του γνήσιου της 
υπογραφής των µελών του ∆.Σ.,(όταν το απαιτεί νοµοθετική διάταξη), όπως όταν 
πρόκειται για την υποβολή έγκλησης ή για τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. 
Στην περίπτωση, όµως, που το διοικητικό συµβούλιο ανώνυµης εταιρείας, για την 
υλοποίηση σχετικής απόφασης του, αναθέσει σε τρίτο, ως προς τον οποίο δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άνω άρθρων 18 παρ. 2 ή 22 παρ. 3 του Ν. 
2190/1920, να υποβάλει µήνυση ή έγκληση κατά του δράστη αξιόποινης πράξης που 
τελέστηκε σε βάρος της εταιρείας, απαιτείται, ενόψει του ότι ο ανωτέρω τρίτος είναι 
απλός πληρεξούσιος - εντολοδόχος της τελευταίας, το πρακτικό του διοικητικού 
συµβουλίου, που περιέχει τη σχετική απόφαση του και το οποίο προσαρτάται στην 
εγχειριζόµενη έγκληση, να φέρει και βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του 
"εντολέα" και παρέχοντος την πληρεξουσιότητα, δηλαδή των µελών του διοικητικού 
συµβουλίου της εταιρείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις πιο πάνω διατάξεις των 
άρθρων 46 και 42 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠ∆ (ΟΛ.ΑΠ 4/2006 ΑΠ 67/2011, 1785/2010, 
1239/2007). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 του ΚΠ∆ ως λόγοι για να αναιρεθεί 
απόφαση µπορεί να προταθούν µόνο ... . Η) η υπέρβαση εξουσίας. Υπέρβαση υπάρχει 
όταν το δικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόµος και ιδίως όταν δ) 
καταδίκασε για έγκληµα για το οποίο δεν υποβλήθηκε η απαιτούµενη αίτηση ή 
έγκληση (άρθρα 41 και 46). 
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν το δικαστήριο 
αποδίδει σε αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε 
εφαρµογή τέτοιας διάταξης που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ 
λόγο αναιρέσεως υπάρχει όχι µόνο όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στις διατάξεις που 
εφάρµοσε, αλλά και όταν οι διατάξεις αυτές παραβιάστηκαν εκ πλαγίου, ήτοι όταν 
έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της απόφασης που περιλαµβάνεται στο σκεπτικό 
σε συνδυασµό µε το διατακτικό, το οποίο ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα 
του εγκλήµατος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου οπότε 
η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1. στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, που προέκυψαν από την 
αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχτηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις, που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών 
αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη, που εφαρµόστηκε. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 42, 46,  
ΑΚ: 65, 67, 68, 211, 713, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 στοιχ. 
Η, 
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Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 739 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία αγκλήµατος. ∆ικαιούχος υποβολής έγκλησης. Ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. Παράσταση πολιτικής αγωγής. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 Ν. 5960/1933 "περί επιταγών" 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 κεφάλαια κατά το 
χρόνο της εκδόσεως της επιταγής ή της πληρωµής της τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι το έγκληµα της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής είναι 
τυπικό και γι' αυτό απαιτείται για τη στοιχειοθέτησή της αφ' ενός 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 αφ' ετέρου 
έλλειψη των αντιστοίχων διαθεσίµων κεφαλαίων στον πληρωτή κατά το χρόνο της 
εκδόσεως ή πληρωµής, υποκειµενικώς δε γνώση του εκδότη έστω και µε την έννοια 
του ενδεχοµένου δόλου (της αµφιβολίας), της ελλείψεως αυτής (ανυπαρξίας 
διαθεσίµων κεφαλαίων) και τη θέληση η την αποδοχή πραγµατώσεως της 
αντικειµενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήµατος προσαπαιτείται ακόµη και η 
εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµή µέσα σε οκτώ ηµέρες από την εποµένη της 
αναγραφοµένης σ' αυτήν ως ηµεροµηνίας εκδόσεως εφόσον πρόκειται για επιταγή 
που εκδόθηκε και είναι πληρωτέα στην Ελλάδα. Κατά το άρθρο 88 του Ν. 1969/1991 
η βεβαίωση µη πληρωµής επιταγής δύναται να συντάσσεται και από κατάστηµα της 
πληρώτριας τράπεζας διαφορετικό από εκείνο στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός, επί 
του οποίου σύρεται η επιταγή, ή και από κατάστηµα Τράπεζας διαφορετικής από την 
πληρώτρια. Η τελευταία αυτή Τράπεζα ενεργεί µετά από σχετική εξουσιοδότηση του 
πληρωτή. Κατά την υπ' αριθµό 6617/Β104/1992 (ΦΕΚ Β' 100) απόφαση των 
Υπουργών Εθν. Οικονοµίας και Εµπορίου που εκδόθηκε σύµφωνα µε την παρ. 2 του 
άρθρου 88 του άνω Ν. 1962/1991 η βεβαίωση µη πληρωµής της επιταγής σύµφωνα 
µε την άνω διάταξη συντάσσεται µετά από σχετικές πληροφορίες και προκειµένου 
περί διαφορετικών τραπεζών µετά και από εξουσιοδότηση της πληρώτριας Τράπεζας 
επιτρεποµένης και επικοινωνίας και παροχής εξουσιοδότησης και µε ηλεκτρονικούς 
µηχανογραφικούς τρόπους. Η βεβαίωση γίνεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 
Ν∆1325/1972 µε µνεία της σχετικής εξουσιοδότησης όπου απαιτείται. Επί πλέον 
κατά το άρθρο 98 παρ. 1 ΠΚ επί εγκλήµατος κατ' εξακολούθηση, ήτοι επί τελέσεως 
περισσοτέρων οµοειδών πράξεων από το ίδιο πρόσωπο που απέχουν χρονικώς µεταξύ 
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των αλλά συνδέονται µε την ταυτότητα της προς εκτέλεση αποφάσεως (δόλου) 
µπορεί το δικαστήριο να επιβάλλει µια µόνο ποινή για την επιµέτρηση της οποίας 
λαµβάνει υπόψη το περιεχόµενο των µερικοτέρων πράξεων.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 1 Ν. 5960/1933, όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 1 Ν. 1320/1972 και το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 2408/1996 καθώς και το άρθρο 22 Ν. 
2721/1999 συνάγεται ότι η ποινική δίωξη για το έγκληµα της έκδοσης ακάλυπτης 
επιταγής ασκείται µόνον ύστερα από έγκληση του κοµιστή της επιταγής που δεν 
πληρώθηκε και ότι και πριν ρυθµιστεί σχετικά µε το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 
3472/2006 το ζήτηµα, δικαιούχος της εγκλήσεως δεν είναι µόνον ο τελευταίος 
κοµιστής της επιταγής που δεν πληρώθηκε όταν εµφανίσθηκε στον πληρωτή αλλά και 
κάθε άλλος υπογραφέας που πλήρωσε αυτήν ως εξ αναγωγής υπόχρεος και έγινε 
κοµιστής αυτής αφού αυτός τελικά υφίσταται τη ζηµία από τη µη πληρωµή της 
επιταγής και η ζηµία του είναι απότοκος της παράνοµης συµπεριφοράς του εκδότη 
και τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια µε αυτή. Το δικαίωµα αυτό του 
δικαιούµενου σε έγκληση προηγουµένου κοµιστή δεν αποκρούεται από τις ανωτέρω 
διατάξεις αφού σε αυτές δεν γίνεται αναφορά στο πρόσωπο του τελευταίου κοµιστή 
της επιταγής ως δικαιουµένου αποκλειστικά σε υποβολή της ούτε προκύπτει 
περαιτέρω από κανένα στοιχείο ότι ο όρος κοµιστής της επιταγής στη διάταξη του 
άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 5960/1933, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 1α 
του Ν. 2408/1996 χρησιµοποιείται µόνο µε την έννοια του τελευταίου κοµιστή 
(ΟλΑΠ 23, 24, 25, 29/2007). Η προσθήκη µε το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3472/2006 
που ισχύει από 4.7.2006 ότι δικαίωµα υποβολής εγκλήσεως έχει εκτός από τον 
κοµιστή της επιταγής που δεν πληρώθηκε και ο εξ αναγωγής υπόχρεος ο οποίος 
εξόφλησε την επιταγή και έγινε κοµιστής της έχει τεθεί προς άρση κάθε 
αµφισβήτησης και δεν τίθεται ζήτηµα αναδροµικής ή µη εφαρµογής αυστηρότερου 
νόµου µε επέκταση του δικαιώµατος υποβολής εγκλήσεως κατά του εκδότη 
ακάλυπτης επιταγής και σε άλλα πρόσωπα πλην του νοµίµου κοµιστή αυτής κατά το 
χρόνο µη πληρωµής της. 
- Η καταδικαστική ποινική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 
του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 
στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση 
του δικαστηρίου για τη συνδροµή των στοιχείων της αντικειµενικής και 
υποκειµενικής υποστάσεως 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 αναφορά των αποδεικτικών µέσων χωρίς να 
απαιτείται να διευκρινίζεται από ποιο ή ποια αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκαν τα 
περιστατικά που έγινε δεκτό ότι στηρίζουν κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού µε το διατακτικό 
που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Η ειδική αυτή και εµπεριστατωµένη αιτιολογία πρέπει 
να υπάρχει στην απόφαση και όταν απορρίπτονται αυτοτελείς ισχυρισµοί του 
κατηγορουµένου όπως είναι και ο ισχυρισµός του κατηγορουµένου περί συνδροµής 
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στο πρόσωπο του ελαφρυντικής περιστάσεως από τις αναφερόµενες στο άρθρο 84 
παρ.2 ΠΚ αφού η παραδοχή της οδηγεί στην επιβολή µειωµένης ποινής κατά το 
άρθρο 83 του ιδίου Κώδικα, υπό την προϋπόθεση ότι προβλήθηκε ο αυτοτελής 
ισχυρισµός κατά τρόπο σαφή και ορισµένο και µε προφορική ανάπτυξή του, διότι 
διαφορετικά, το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει ούτε να διαλάβει στην 
απόφαση του ιδιαίτερη αιτιολόγηση. 
- Λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ συνιστά και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο δεν απέδωσε στη διάταξη την έννοια που 
πραγµατικά έχει αλλά διαφορετική ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υφίσταται όταν δεν 
έκανε σωστή υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών που δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφάρµοσε αλλά και όταν η παραβίαση γίνεται εκ 
πλαγίου δηλαδή όταν το πόρισµα της αποφάσεως ως συνδυασµός σκεπτικού και 
διατακτικού που ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα της αξιοποίνου πράξεως 
για την οποία πρόκειται έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά 
που καθιστούν ανέφικτο τον έλεγχο από τον Άρειο Πάγο αν ορθώς εφαρµόσθηκε ο 
νόµος, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως. 
- Κατά το άρθρο 161 παρ. 2 ΚΠοιν∆ απόλυτη ακυρότητα, η οποία ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' λόγο αναιρέσεως προκαλείται όταν ο πολιτικώς ενάγων 
παρέστη παράνοµα στη διαδικασία στο ακροατήριο ήτοι µόνο για έλλειψη 
ενεργητικής ή παθητικής νοµιµοποιήσεως προς άσκηση πολιτικής αγωγής (αρθρ. 63, 
64 ΚΠοιν∆) καθώς και για παράβαση της τηρητέας ως προς το χρόνο και τον τρόπο 
ασκήσεως αυτής. Κατά το άρθρο 68 παρ.2 του ΚΠοιν∆ εκείνος που δικαιούται 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης µπορεί να υποβάλει την απαίτηση του 
στο ποινικό δικαστήριο µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας χωρίς 
έγγραφη προδικασία. ∆ικαιούχος της χρηµατικής αυτής ικανοποιήσεως είναι µόνο ο 
φορέας του δικαιώµατος ή εννόµου συµφέροντος που έχει προσβληθεί. Έτσι 
δικαίωµα παραστάσεως πολιτικής αγωγής έχουν και τα νοµικά πρόσωπα για 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που αφορά την πίστη και το κύρος του 
νοµικού προσώπου έναντι τρίτων. Η δήλωση παραστάσεως πρέπει κατά το άρθρο 84 
ΚΠοιν∆ να περιλαµβάνει συνοπτική έκθεση της υποθέσεως για την οποία δηλώνεται 
παράσταση πολιτικής αγωγής και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται δηλαδή αν 
πρόκειται για υλική ζηµία ή χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Για τον 
νοµότυπο της παραστάσεως δεν είναι αναγκαίο να διαλαµβάνεται ο ιδιαίτερος τρόπος 
προκλήσεως της ηθικής βλάβης που είναι άµεσο αποτέλεσµα των περιγραφοµένων 
γεγονότων που αποδίδονται στον κατηγορούµενο. Η δήλωση αυτή όταν 
επαναλαµβάνεται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο δεν είναι αναγκαίο να περιέχει όλα 
τα παραπάνω στοιχεία, αφού κρίνεται στο πλαίσιο που διατυπώθηκε στο 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο και κατά το µέτρο που έγινε δεκτή. Για αδίκηµα που 
στρέφεται κατά ανώνυµης εταιρείας η οποία κατά το ν. 2190/1920 είναι εταιρεία µε 
νοµική προσωπικότητα, που αναγνωρίζεται από τα άρθρα 1 παρ.1 και 7β παρ.10 του 
ως άνω νόµου και που αποκτάται από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών, δικαίωµα να παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα έχει µόνον η εταιρεία που 
ασκείται είτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που ενεργεί συλλογικώς είτε από ένα ή 
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πλείονα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλα πρόσωπα που ορίζονται ως 
εκπρόσωποι της εταιρείας µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γενικά ή για 
ορισµένου είδους πράξεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού και που πρέπει 
να έχουν την εντολή για να προβούν στη δήλωση παράστασης της εταιρείας ως 
πολιτικών ενάγουσας. Για το παραδεκτώς παραστάσεως της ανώνυµης εταιρείας δεν 
είναι αναγκαίο στην δήλωση στην οποία προέρχεται ο εκπρόσωπος αυτής ως 
πολιτικής ενάγουσας για χρηµατική ικανοποίηση να εξειδικεύει την ηθική βλάβη που 
υπέστη το νοµικό πρόσωπο της εταιρείας γιατί αυτή αναφέρεται στον αντίκτυπο που 
έχει στην πίστη στο κύρος και στη φήµη της η άδικη πράξη που τελέστηκε σε βάρος 
της. Εποµένως και η ανώνυµη εταιρεία που είναι κοµιστής της επιταγής και που 
εµφανίσθηκε προς πληρωµή και για την οποία διαπιστώθηκε η αδυναµία πληρωµής 
ελλείψει διαθεσίµων κεφαλαίων του εκδότη στην πληρώτρια τράπεζα δικαιούται να 
παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα για χρηµατική ικανοποίηση κατά τα άρθρα 932, 914 
ΑΚ λόγω ηθικής βλάβης κατά του κατηγορουµένου ως εκδότη της ακάλυπτης 
επιταγής χωρίς να απαιτείται να εξειδικεύεται στη δήλωση παραστάσεως πολιτικής 
αγωγής τη ζηµία της και το είδος της βλάβης της από την αποδιδόµενη στον 
κατηγορούµενο ανωτέρω άδικη πράξη. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 83, 84, 98, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 28, 29, 79, 
Νόµοι: 1969/1991, άρθ. 88,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 90 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. Αίτηµα συνεκδίκασης συναφών 
υποθέσεων. Ειδική αιτιολογία της απόρριψης του αιτήµατος. 
- Κατά το άρθρο 79 παρ.1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 1 του Ν. 1325/1972, εκείνος που εκδίδει επιταγή που δεν πληρώθηκε από 
τον πληρωτή, γιατί δεν είχε σ' αυτόν αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά το χρόνο 
της έκδοσης της επιταγής ή της πληρωµής της, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον 10.000 δραχµών. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι το έγκληµα της εκδόσεως 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, αδιάφορα αν η επιταγή εκδίδεται 
για ατοµικό του χρέος και σύρεται επί προσωπικού του λογαριασµού ή για χρέος 
άλλου ή εταιρίας που εκπροσωπείται από αυτόν και σύρεται επί λογαριασµού του 
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άλλου ή της εταιρίας, 3) εµπρόθεσµη εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµή, και 4) 
έλλειψη αντίστοιχων διαθέσιµων κεφαλαίων στον πληρωτή, οπωσδήποτε κατά το 
χρόνο εµφάνισης της επιταγής προς πληρωµή, υποκειµενικά δε γνώση και θέληση 
των στοιχείων της πράξης, δηλαδή της έκδοσης επιταγής που είναι ακάλυπτη. 
Ειδικότερα αναφορικά µε την υποκειµενική υπόσταση του παραπάνω εγκλήµατος, 
µετά την αντικατάσταση της διατάξεως της παρ. 1 του άνω άρθρου 79 µε το άρθρο 1 
του Ν. του 1325/1972, εξέλιπε από αυτό η παλαιότερη πρόβλεψη, η οποία, ενόψει του 
ότι έκανε λόγο για έκδοση ακάλυπτης επιταγής "εν γνώσει" του δράστη, άφηνε έξω 
από την περιγραφή της αναγκαίας για την κατάφαση του εγκλήµατος υπαιτιότητας 
του εκδότη τον ενδεχόµενο δόλο. Έτσι, για την πλήρωση της υποκειµενικής 
υποστάσεως του εγκλήµατος αυτού δεν απαιτείται ο εκδότης να τελεί "εν γνώσει" της 
ανυπαρξίας διαθεσίµων κεφαλαίων, αλλά αρκεί προς τούτο ότι αυτός θεωρεί την 
έλλειψη πιθανή και την αποδέχεται.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
ΚΠοιν∆, όταν αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα 
οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική 
ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση 
που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως, 
εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγµατικά 
περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η 
διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι 
κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση 
παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι υπάρχει, σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση, από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει 
πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού ή σκοπός 
επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, που 
ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για την καταδικαστική του κρίση, για την 
πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισµός τους, χωρίς να 
απαιτείται και αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα 
χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα 
συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από αυτά. Ακόµη, δεν είναι απαραίτητη η 
αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των 
µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο 
για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από τα 
αποδεικτικά µέσα, δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει 
ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. ∆εν αποτελεί, όµως, λόγο 
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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). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333 παρ.2, 364 και 369 
του ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της 
κρίσεώς του περί της ενοχής του κατηγορουµένου, εγγράφων που δεν είναι βέβαιο ότι 
αναγνώσθηκαν κατά την προφορική συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, 
επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας κατά το άρθρο 171 παρ.1 εδ. δ' του 
ίδιου Κώδικα, που ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Α' του ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, διότι αποστερείται έτσι ο κατηγορούµενος του δικαιώµατος να εκθέσει 
τις απόψεις του και να προβεί σε παρατηρήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό µέσο 
(άρθρο 358 ΚΠοιν∆), εκτός αν αυτά αποτελούν στοιχεία του κατηγορητηρίου ή το 
υλικό αντικείµενο του εγκλήµατος ή είναι έγγραφα διαδικαστικά ή αναφέρονται 
απλώς διηγηµατικά στην απόφαση ή το περιεχόµενό τους προκύπτει από άλλα 
αποδεικτικά µέσα. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 502 παρ. 1 εδ. γ' του 
ΚΠοιν∆, σε κάθε περίπτωση διαβάζονται και λαµβάνονται υπόψη από το δικαστήριο 
τα πρακτικά της πρωτοβάθµιας δίκης που περιέχουν τις καταθέσεις των µαρτύρων 
που εξετάσθηκαν και κατάλογο των αναγνωσθέντων εγγράφων. ∆ηλαδή, κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής, τα αναφερόµενα στα πρακτικά της πρωτοβάθµιας δίκης 
ως αναγνωσθέντα έγγραφα θεωρείται ότι αναγνώσθηκαν και στην κατ' έφεση δίκη 
και παραδεκτά λαµβάνονται υπόψη για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 128 παρ.2 και 139 του ΚΠοιν∆, όπως η τελευταία 
ισχύει µετά την τροποποίησή της µε το άρθρο 2 παρ.5 του Ν. 2408/1996, προκύπτει 
ότι ο κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα, όταν συναφή εγκλήµατα δικάστηκαν 
χωριστά στον πρώτο βαθµό και ασκήθηκαν εφέσεις, να ζητήσει από το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο τη συνεκδίκαση αυτών. Η παραδοχή ή µη του σχετικού 
αιτήµατος απόκειται µεν στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, οφείλει 
όµως αυτό να απαντήσει στο υποβαλλόµενο αίτηµα συνεκδικάσεως και, σε 
περίπτωση απορρίψεώς του, να αιτιολογήσει την κρίση του. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή 
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απορρίψει το εν λόγω αίτηµα χωρίς την απαιτούµενη ειδική αιτιολογία, ιδρύεται 
λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 128, 329, 331, 333, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 
παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 674 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των αρ.171 παρ.1δ, 329, 331 παρ.1 , 333,364, 
παρ.1, 369 και 510 παρ.1 Α'ΚΠ∆ συνάγεται, ότι επέρχεται η συνιστώσα λόγο 
αναίρεσης 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 την δηµόσια και προφορική συζήτηση στο ακροατήριο, οπότε 
παραβιάζει την άσκηση του από το αρ.358 του ίδιου Κώδικα πηγάζοντος δικαιώµατος 
του κατηγορουµένου να προβαίνει σε δηλώσεις και εξηγήσεις, σχετικά µε τα 
αποδεικτικά αυτά στοιχεία. Επί πλέον δε παραβιάζονται οι αρχές της προφορικότητας 
της συζήτησης στο ακροατήριο και της κατ' αντιµωλία διεξαγωγής της δίκης. Η 
ακυρότητα αυτή αποτρέπεται, αν το περιεχόµενο των µη αναγνωσθέντων εγγράφων 
διαπιστώνεται από άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ή αν τα έγγραφα αυτά αναφέρονται 
απλώς ιστορικά στο αιτιολογικό της πληττόµενης απόφασης, χωρίς να έχουν ληφθεί 
αµέσως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας για το σχηµατισµό δικανικής 
πεποίθησης, αναφορικά µε την συνδροµή των περιστατικών που συγκροτούν την 
αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, για το οποίο κήρυξε 
ένοχο τον κατηγορούµενο, καθώς και αν τα έγγραφα αυτά συνιστούν στοιχεία του 
κατηγορητηρίου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 171, 329, 331, 333, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 852 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανάγνωση εγγράφων. Ακυρότητα. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 364 και 369 του ΚΠ∆, σε 
συνδυασµό και προς εκείνη του άρθρου 171 παρ. 1 εδ. δ' του ίδιου Κώδικα, 
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προκύπτει ότι η λήψη από το δικαστήριο της ουσίας, προς σχηµατισµό της κρίσης του 
για την ενοχή του κατηγορουµένου, εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν, επιφέρει 
απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 
στοιχ. Α' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, γιατί έτσι αποστερείται ο κατηγορούµενος από 
τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του και να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, που 
είναι σχετικές µε το αποδεικτικό αυτό µέσο. Όµως, δεν είναι αναγκαίο να 
αναγνωσθούν στο ακροατήριο τα έγγραφα που αποτελούν τη βάση ή το υλικό 
αντικεί‘ενο του εγκλήµατος που αποδίδεται στον κατηγορούµενο και γενικώς τα 
διαδικαστικά έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, τα οποία δεν είναι έγγραφα της 
αποδεικτικής διαδικασίας και λαµβάνονται υπόψη από το δικαστήριο αυτεπάγγελτα, 
διότι, στην περίπτωση αυτή, γνωρίζει ο κατηγορούµενος την κατηγορία, προκειµένου 
να αντιτάξει την υπεράσπισή του κατ' αυτής. Επίσης, δεν συντρέχει η παραπάνω 
ακυρότητα της διαδικασίας, αν τα µη αναγνωσθέντα έγγραφα προκύπτουν από άλλα 
αναγνωσθέντα έγγραφα ή από άλλα αποδεικτικά µέσα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 358, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1060 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακυρότητα. Προδικασία. Περιεχόµενο κλητηρίου θεσπίσµατος. 
- 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 
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του κατηγορουµένου στο ακροατήριο, οπότε αυτό απεκδύεται από κάθε δικαιοδοσία 
επί της υποθέσεως.  
- Από τις διατάξεις του αρ. 321 παρ.1 και 4 του ΚΠ∆ προκύπτει, ότι το κλητήριο 
θέσπισµα πρέπει επί ποινή ακυρότητας να περιέχει: α) το ονοµατεπώνυµο και, αν 
παρίσταται ανάγκη και άλλα στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητα του 
κατηγορουµένου, β) τον προσδιορισµό του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου αυτός 
καλείται, γ) την χρονολογία, η µέρα της εβδοµάδας και ώρα της εµφανίσεως αυτού, 
δ) τον ακριβή καθορισµό της πράξεως, για την οποία κατηγορείται και µνεία του 
προβλέποντας αυτήν αρ. του ποινικού νόµου και ε) τον αριθµό του, την επίσηµη 
σφραγίδα και την υπογραφή του εισαγγελέα ή του δηµόσιου κατηγόρου ή του 
πταισµατοδίκη κατά το άρ.27 παρ.2. Τα ανωτέρω στοιχεία που πρέπει, επί ποινή 
ακυρότητας να περιέχει το κλητήριο θέσπισµα ορίζονται περιοριστικώς. Ακυρότητες 
της προδικασίας δεν αποτελούν λόγο ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσµατος, αφού 
δεν ορίζεται τούτο από το νόµο. Τέλος, κατά τις διατάξεις των άρ. 339, 340, 343 και 
349 παρ.1, 2 του ΚΠ∆, η κύρια διαδικασία στο ακροατήριο αρχίζει είτε µε την 
επίδοση της κλήσεως ή του κλητηρίου θεσπίσµατος στον κατηγορούµενο, είτε µε την 
εµφάνιση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο του ∆ικαστηρίου που καλείται και τη 
µη εναντίωσή του στην πρόοδο της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 171, 173, 173, 174, 176, 321, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακυρότητα - Προσβολή δικαιωµάτων κατηγορουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1605 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης βουλεύµατος από τον Εισαγγελέα. Παράβαση διατάξεως, που 
αναφέρεται στα δικαιώµατα του κατηγορουµένου για την εµφάνιση, την 
εκπροσώπηση και την υπεράσπισή του και την άσκηση των δικαιωµάτων που του 
παρέχονται. Αναιρείται το προσβαλλόµενο βούλευµα. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 479 α' και 483 παρ.3α του ΚΠ∆, όπως ισχύουν (άρθρ. 
24 παρ. 3 και 25 παρ. 2, αντίστοιχα Ν. 3904/2010), προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου µπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύµατος µε 
σχετική δήλωση στο Γραµµατέα του Αρείου Πάγου, µέσα σε προθεσµία ενός (1) 
µηνός από την έκδοσή του, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 484 
παρ.1 ΚΠ∆, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και αυτές της απόλυτης 
ακυρότητας (άρθρ. 484 παρ.1α'ΚΠ∆). Εποµένως, η εµπροθέσµως και νοµοτύπως 
ασκηθείσα αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά του 757/2011 
βουλεύµατος του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών, πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσίαν. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ.1δ'ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα που λαµβάνεται 
και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και 
στον Άρειο Πάγο ακόµη, προκαλείται αν δε τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν 
την εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουµένου και την 
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άσκηση των δικαιωµάτων που του παρέχονται, στις περιπτώσεις και µε τις 
διατυπώσεις που επιβάλει ο νόµος. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 309 παρ. 2 του 
ΚΠ∆ όπως η παράγραφος αυτή ισχύει ήδη µετά την αντικατάστασή της µε το άρθρο 
18 παρ.2 του Ν. 3904/2010, η οποία ως δικονοµική καταλαµβάνει κατά τα άρθρο 596 
και 601 του ΚΠ∆ και τις εκκρεµείς κατά το χρόνο ενάρξεως της ισχύος της εφέσεως 
κατά βουλευµάτων, "Το Συµβούλιο µε αίτηση ενός από τους διαδίκους είναι 
υποχρεωµένο να διατάσσει την εµφάνιση του συνηγόρου του ενώπιόν του µε την 
παρουσία και του Εισαγγελέα, για να δώσει κάθε διευκρίνιση. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις µπορεί να επιτρέψει και την ενώπιόν του εµφάνιση του αιτούντος 
διαδίκου. Το Συµβούλιο µπορεί να προβεί στις προηγούµενες ενέργειες και 
αυτεπαγγέλτως Πάντοτε όµως, όταν διατάσσει την εµφάνιση ενός από τους διαδίκους 
ή του συνηγόρου του, οφείλει να καλέσει και να ακούσει συγχρόνως και τους 
υπόλοιπους, αναλόγως. Αν, µετά το τέλος της ανάκρισης και την υποβολή των 
εγγράφων στον Εισαγγελέα, υποβλήθηκαν στο Συµβούλιο από ένα διάδικο έγγραφα 
και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην κρίση του 
Συµβουλίου, αυτό οφείλει αυτεπαγγέλτως να καλέσει τους υπόλοιπους διαδίκους ή 
τους αντικλήτους, για να ενηµερωθούν και να γνωστοποιήσουν τις παρατηρήσεις 
τους σε εύλογη προθεσµία, που την καθορίζει το ίδιο". Από τη σαφή διατύπωση, 
αλλά και το πνεύµα της διατάξεως αυτής, η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση των 
διαδίκων στην παροχή διευκρινίσεων και όχι στην εισαγωγή της κατ' αντιδικία 
συζήτησης ενώπιον των Συµβουλίων, αλλά και τις διατάξεις των άρθρων 20 του 
Συντάγµατος και 6 παρ. 3 της ΕΣ∆Α, που προστατεύουν το δικαίωµα κάθε 
κατηγορουµένου για αυτοπρόσωπη εµφάνισή του (σε εξαιρετικές περιπτώσεις), ή του 
συνηγόρου του (µε αίτηση του κατηγορουµένου) ενώπιον του Συµβουλίου, 
προκειµένου να αναπτύξει τις απόψεις του επί της κατηγορίας που τον βαρύνει, 
προκύπτει ότι, όταν το συµβούλιο µε αίτηση ενός των διαδίκων διατάσσει την 
εµφάνιση του συνηγόρου του ή αυτού ενώπιόν του, οφείλει να καλέσει και να 
ακούσει συγχρόνως όλους γενικώς τους υπολοίπους διαδίκους (αυτών συνηγόρους ή 
τους ίδιους) και εκείνους που δεν ζήτησαν να εµφανιστούν, συνακολούθως δε και 
τους συγκατηγορουµένους (ίδιους ή συνηγόρους αυτών) του αιτήσαντος την 
αυτοπρόσωπη ενώπιόν του εµφάνιση κατηγορουµένου ή του συνηγόρου του και 
µάλιστα αδιαφόρως αν αυτοί τελούν σε αντιδικία µεταξύ τους, αφού δεν είναι 
ασυνήθιστο στην πράξη οι συγκατηγορούµενοι τούτου να προβάλουν διαφορετικούς 
ισχυρισµούς και να έχουν ίδια και αυτοτελή υπεράσπιση, που αντικρούει τους 
ισχυρισµούς του κατηγορουµένου που υπέβαλε τη σχετική αίτηση στο Συµβούλιο, η 
οποία έγινε δεκτή. Η παράβαση της διατάξεως αυτής, που αναφέρεται στα 
δικαιώµατα του κατηγορουµένου για την εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την 
υπεράσπισή του και την άσκηση των δικαιωµάτων που του παρέχονται, στις 
περιπτώσεις και µε τις διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόµος, οδηγεί σε απόλυτη 
ακυρότητα του εκδοθέντος βουλεύµατος, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 171 
παρ. 1 δ' ΚΠ∆ και ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 1 α' ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως. Την 
ίδια απόλυτη ακυρότητα επάγεται και η παραβίαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 
2 του άρθρου 309 ΚΠ∆, καθιστώντας αναιρετέο το ακύρως εκδοθέν βούλευµα, αν 
αυτεπάγγελτα το Συµβούλιο Εφετών δεν καλέσει τους αντικλήτους των διαδίκων ή 
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τους ίδιους, για να επιφέρουν τις παρατηρήσεις τους, επί εγγράφων ή άλλων 
αποδεικτικών στοιχείων, που υποβλήθηκαν στο Συµβούλιο µετά το τέλος της 
ανάκρισης, από έναν των διαδίκων και που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην κρίση του 
Συµβουλίου (ΑΠ 1968/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 171, 309, 479, 483, 484, 596, 601,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Εκπρόθεσµη αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1310 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµη αίτηση αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 462 παρ. 2 και 473 παρ. 1 και 3 του ΚΠ∆, προκύπτει 
ότι η προθεσµία ασκήσεως του ενδίκου µέσου της αναιρέσεως κατά αποφάσεως είναι 
δέκα ηµέρες και αρχίζει από της εκδόσεως της αποφάσεως, παρόντος του δικαιούχου, 
άλλως από της νοµίµου επιδόσεώς της στον δικαιούχο σε αναίρεση και έχοντα 
γνωστή διαµονή στην ηµεδαπή, χωρίς να αρχίζει η προθεσµία, σε κάθε περίπτωση, 
πριν την καταχώρησή της στο ειδικό βιβλίο καθαρογραµµένων αποφάσεων που 
τηρείται στη γραµµατεία του ποινικού δικαστηρίου, ενώ τυχόν εκπρόθεσµη άσκησή 
της, τότε µόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 του ΚΠ∆ συντασσόµενη 
έκθεση ασκήσεώς της γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την 
ανωτέρα βία ή το ανυπέρβλητο κώλυµα που κατέστησε αδύνατη την εκπρόθεσµη 
άσκησή της καθώς και των αποδεικνυόντων τα περιστατικά αυτά αποδεικτικών 
µέσων, άλλως η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εξ άλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 476 παρ.1 εδ.α' και 513 
παρ.1 εδ.α' του ΚΠ∆, προκύπτει ότι όταν το ένδικο µέσο της αναιρέσεως ασκήθηκε, 
εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπροθέσµως, το δικαστικό συµβούλιο ή το 
δικαστήριο (σε συµβούλιο), που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από 
πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν εµφανιστούν, 
µετά από προηγούµενη ειδοποίηση του αναιρεσείοντος από τον γραµµατέα της 
Εισαγγελίας 24 ώρες πριν από την εισαγωγή της υποθέσεως, απορρίπτει ως 
απαράδεκτο το ένδικο µέσο της αναιρέσεως και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα 
δικαστικά έξοδα. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 462, 473, 474, 476, 513, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 745 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απόρριψη αιτήµατος αναβολής συζήτησης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Υπέρβαση εξουσίας. 
- Κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, οι δικαστικές αποφάσεις 
πρέπει να έχουν ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, κατά δε τη διάταξη του 
τρίτου εδαφίου του άρθρου 139 ΚΠ∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 5 εδάφ. Β' 
του Ν. 2408/1996 και ισχύει από 4-6-1996, αιτιολογία απαιτείται σε όλες χωρίς 
εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξάρτητα του αν αυτό απαιτείται ειδικά από το νόµο ή αν 
είναι οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική 
ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. 
Συνεπώς και η παρεµπίπτουσα απόφαση που απορρίπτει αίτηµα του κατηγορουµένου 
για αναβολή της δίκης, µολονότι η κρίση του δικαστηρίου για το αν πρέπει ή όχι να 
αναβληθεί η δίκη είναι ανέλεγκτη, πρέπει να έχει ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. ∆ιαφορετικά ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγος 
αναίρεσης. Αν δε το δικαστήριο απορρίψει το αίτηµα της αναβολής χωρίς την 
απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία και προχωρήσει στην έρευνα 
της υπόθεσης και την καταδίκη του κατηγορουµένου για την πράξη για την οποία 
ασκήθηκε ποινική δίωξη, τότε υποπίπτει στην από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' 
ΚΠ∆ πληµµέλεια της υπέρβασης εξουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 735 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ναρκωτικά. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Η παρεµπίπτουσα απόφαση 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογηµένη. 
- Η κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 
παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, απαιτείται όχι µόνον για την απόφαση περί 
της ενοχής, δηλαδή την καταδικαστική ή απαλλακτική για την κατηγορία απόφαση 
του δικαστηρίου, αλλά για όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή 
παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη 
κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Έτσι, η παρεµπίπτουσα απόφαση πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα αιτιολογηµένη, παρά το ότι η παραδοχή ή απόρριψη τέτοιας αιτήσεως έχει 
αφεθεί στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου, δηλαδή να αναφέρει στο αιτιολογικό 
της τα αποδεικτικά µέσα που εκτιµήθηκαν, τα πραγµατικά περιστατικά που 
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προέκυψαν και τις σκέψεις, βάσει των οποίων το δικαστήριο κατέληξε στην 
απορριπτική της αιτήσεως αυτής κρίση του. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 645 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηµα αναβολής δίκης. Υποχρέωση ειδικής αιτιολογίας απόρριψης του αιτήµατος. 
Υπέρβαση εξουσίας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ.1, 349 και 139 του ΚΠ∆, ως και του άρθρου 
93 παρ.3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο εκκαλών-κατηγορούµενος έχει δικαίωµα 
να ζητήσει την αναβολή της δίκης για σηµαντικά αίτια. Η παραδοχή ή µη του 
σχετικού αιτήµατος απόκειται στην κυριαρχική κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας, το 
οποίο, όµως, οφείλει να απαντήσει στο υποβαλλόµενο αίτηµα αναβολής και, σε 
περίπτωση απόρριψής του, να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένα την 
απόφασή του. ∆ιαφορετικά, αν απορρίψει το αίτηµα χωρίς την επιβαλλόµενη από τα 
ανωτέρω αιτιολογία, ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγος 
αναιρέσεως (ΟλΑΠ 7/2005), η δε, εν συνεχεία απόρριψη της εφέσεως, του νοµίµως 
και εµπροθέσµως κληθέντος εκκαλούντος-κατηγορουµένου ως ανυποστήρικτης, 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, µε την µορφή 
της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 340, 349, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 83 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιατάραξη κοινής ησυχίας.Παραγραφή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 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. ∆ του ίδιου Κώδικα 
λόγο αναίρεσης, όταν εκτίθενται σε αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις, η λογικά κενά,. τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν και 
συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος για το 
οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, και αναφέρονται οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους υπήχθησαν τα 
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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 και σε σχέση µε τα 
αποδεικτικά µέσα, πρέπει να προκύπτει από την απόφαση µε βεβαιότητα έχουν 
ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. 
Για την βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω και κατά το είδος 
τους (µάρτυρες έγγραφα κ.λ.π.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας 
του τι προέκυψε από το καθένα χωριστά, το γεγονός δε ότι εξαίρονται ορισµένα µόνο 
από αυτά δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Έλλειψη αιτιολογίας 
υπάρχει και όταν αυτή είναι εντελώς τυπική προς την οποία εξοµοιώνεται και εκείνη 
που παραπέµπει στα πραγµατικά περιστατικά του διατακτικού.  
- Από τις διατάξεις περί παραγραφής του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό µε αυτούς 
των άρθρων 370 ε. β και 511 εδ. γ του ΚΠ∆ προκύπτει ότι η παραγραφή ως θεσµός 
δηµόσιας τάξης, εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο σε κάθε στάση της 
δίκης ακόµη και από τον Άρειο Πάγο ο οποίος διαπιστώνοντας τη συµπλήρωση της 
οφείλει να αναιρέσει την προσβαλλόµενη καταδικαστική απόφαση και να παύσει 
οριστικά την ποινική δίωξη, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι τυπικά παραδεκτή και 
περιέχεται σ αυτή ένας τουλάχιστον παραδεκτός και βάσιµος λόγος από εκείνους οι 
οποίοι περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 510 παρ 1 του Κ.Π.∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 370, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 511, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 941 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αυτοτελείς ισχυρισµοί. Ελαφρυντικές 
περιστάσεις. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Μη 
χειροτέρευση της θέσης κατηγορουµένου. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρεί εν µέρει την 
προσβαλλόµενη απόφαση ως προς την απορριπτική, του αυτοτελούς ισχυρισµού του 
αναιρεσείοντος για την αναγνώριση των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 
παρ. 2α και ε' ΠΚ, διάταξή της και ως προς τη διάταξη για την επιβολή της ποινής. 
- 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 



 

[99] 
 

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 κατά τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας ιδρύει 
τον κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆' ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης, επί καταδικαστικών 
αποφάσεων πρέπει να υπάρχει, όχι µόνον ως προς την κατηγορία, αλλά να 
επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς, τους οποίους προτείνει ο 
κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του, στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 170 παρ. 2 και 333 αρ 2 ΚΠοιν∆, δηλαδή εκείνους που τείνουν στην άρση του 
άδικου χαρακτήρα της πράξης ή στην άρση ή µείωση της ικανότητας για 
καταλογισµό ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη µείωση της ποινής.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Ε' ΚΠοιν∆ λόγω 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. 
- Κατά το άρθρο 470 εδ α' ΚΠοιν∆ στην περίπτωση που ασκήθηκε ένδικο µέσο 
εναντίον καταδικαστικής απόφασης από εκείνον που καταδικάσθηκε ή υπέρ αυτού, 
δεν µπορεί να γίνει χειρότερη η θέση του ούτε να ανακληθούν τα ευεργετήµατα που 
δόθηκαν µε την απόφαση που προσβάλλεται. 
- Κατά το άρθρο δε 510 παρ. 1 στοιχ Η' ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης απόφασης ποινικού 
δικαστηρίου αποτελεί και η υπέρβαση εξουσίας, η οποία υπάρχει, εκτός από άλλες 
περιπτώσεις, και η χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουµένου από το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 84, 
ΚΠ∆: 470, 510 παρ. 1 στοιχ ∆, 510 παρ. 1 στοιχ Ε, 510 παρ. 1 στοιχ Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 935 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη εφαρµογή ή 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ηθικός αυτουργός. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. Αναστολή ποινής. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη υπό των άρθρων 98 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, όπως το τελευταίο ετροποποιήθη µε το άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 
2408/1996 ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον 
εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγον αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' 
αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν από την διαδικασία στο ακροατήριο σχετικά µε τα αντικειµενικά και 
υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, για το οποίο κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, 
τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νοµικοί 
συλλογισµοί µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή αυτών των περιστατικών στην 
εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Ειδικότερα ως προς την έκθεση των 
αποδείξεων αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να 
είναι αναγκαίο να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά εξ ενός εκάστου αυτών. Ούτε είναι 
απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών 
εγγράφων 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 υπόψη του και συνεξετίµησε για τον 
σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο 
µερικά εξ αυτών κατ' επιλογήν, όπως επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 
και 178 ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 1/2005). Το γεγονός δε ότι εξαίρονται ορισµένα, δεν 
υποδηλώνει, ούτε σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπ' όψη τα άλλα, αφού δεν 
εξηρέθησαν. ∆ια την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο. Η απλή επανάληψη στην αιτιολογία της αποφάσεως και δη 
στο σκεπτικό της, του διατακτικού, καθ' εαυτή δεν συνιστά έλλειψη αιτιολογίας, 
ειδικότερα όταν το διατακτικό είναι λεπτοµερίς, σαφές και πλήρες ως προς τα 
πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο και καταδικάσθη ο κατηγορούµενος ώστε να 
καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Η ύπαρξη 
του δόλου που ως υποκειµενικό στοιχείο ενυπάρχει κατά τα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 
παρ. 1 Π.Κ. στη θέληση παραγωγής των συγκροτούντων την αντικειµενική υπόσταση 
του εγκλήµατος πραγµατικών περιστατικών και εξυπακούεται ότι υπάρχει αυτός από 
την πραγµάτωσή τους, δεν απαιτεί ιδιαίτερη αιτιολογία, εκτός εάν ο νόµος αξιώνει 
πρόσθετα στοιχεία για την ύπαρξή του όπως την εν γνώσει ορισµένου περιστατικού 
τέλεση της πράξεως (άµεσος δόλος) ή ορισµένο περαιτέρω σκοπό (εγκλήµατα µε 
υπερχειλή υποκειµενική υπόσταση) ή εάν πρόκειται για ενδεχόµενο δόλο. ∆εν 
αποτελούν όµως λόγον αναιρέσεως ή εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και 
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ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη της συσχετίσεως του συγκεκριµένου 
αποδεικτικού µέσου µετ' αλλων και µε την αντίστοιχον, εξ αυτού, ήτοι, παραδοχή της 
αποφάσεως, καθ' οσον στην περίπτωση αυτή πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη περί 
τα πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. 
- Λόγον αναιρέσεως της αποφάσεως κατ' άρθρο 510 παρ.1 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 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 Άρειο Πάγο της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως. 
Για την κατά το άρθρο 46 ΠΚ ύπαρξη ηθικής αυτουργίας απαιτείται αντικειµενικώς, 
η πρόκληση απτό 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 ετέλεσε. 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 παροχή ή υπόσχεση 
αµοιβής ή δώρου µε πειθώ ή φορτικότητα ή παρότρυνση ή µε την επιβολή ή την 
επιρροή προσώπου, λόγω της ιδιότητος και της θέσεώς του ή και της σχέσεως 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). Στην περίπτωση δε της ηθικής αυτουργίας για 
να έχει η καταδικαστική απόφαση την απαιτουµένη από τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να 
αναφέρονται σ' αυτήν ο τρόπος και τα µέσα, µε τα οποία ο ηθικός αυτουργός 
προκάλεσε στο φυσικό αυτουργό την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που 
διέπραξε, καθώς και τα πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία το δικαστήριο 
συνήγαγε ότι ο ηθικός αυτουργός παρήγαγε µε τον τρόπο και τα µέσα αυτά στο 
φυσικό αυτουργό την απόφαση, να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. 
- Κατ' άρθρο 99 παρ. 1 ΠΚ, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2 
Ν. 3904/23-12-2010 "Αν κάποιος που δεν έχει καταδικασθεί αµετάκλητα για 
κακούργηµα ή πληµµέληµα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή, µεγαλύτερη από 
ένα έτος, µε µια µόνη ή µε περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το πιο πάνω όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρία 
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έτη, το δικαστήριο µε την απόφασή του διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της 
ποινής για ορισµένο διάστηµα ...", κατ' άρθρο 100 παρ.1 του ιδίου Κώδικος, όπως 
ίσχυε µε την αντικατάστασή του από το άρθρο 3 του αυτού ως άνω νόµου, "Αν 
κάποιος καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης µεγαλύτερη από τρία έτη και µέχρι πέντε 
έτη", όπως µετά τις λέξεις "τρία έτη" τίθενται οι λέξεις "και µέχρι πέντε έτη" µε το 
άρθρο 67 παρ.3 του Ν. 3994/2011 "και συντρέχει στο πρόσωπό του η προϋπόθεση 
του άρθρου 99 παρ.1 το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή της εκτέλεσης της 
ποινής του υπό όρους και υπό την επιµέλεια και επιτήρηση επιµελητή κοινωνικής 
αρωγής, 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 αξιοποίνων πράξεων". 
Εκ των διατάξεων αυτών σαφώς προκύπτει ότι εάν η επιβληθείσα ποινή είναι 
µεγαλυτέρα από τρία έτη και µέχρι πέντε έτη και συντρέχει η προϋπόθεση του 
άρθρου 99 παρ. 1 ΠΚ, το δικαστήριο είναι υποχρεωµένο να διατάξει την αναστολή 
υπό όρους. Αν υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον κατηγορούµενο και το δικαστήριο 
της ουσίας το απορρίψει, πρέπει να αιτιολογήσει την απόρριψη ειδικώς και 
εµπεριστατωµένως κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, άλλως 
ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.∆' ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 46, 99, 100,  
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 986 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ελαφρυντικές περιστάσεις. 
- 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 λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
ΚΠοιν∆, υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, 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 θεµελίωσαν και οι σκέψεις υπαγωγής 
των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Η 
αιτιολογία αυτή πρέπει να υπάρχει όχι µόνον ως προς την κατηγορία, αλλά να 
επεκτείνεται και στους προβαλλόµενους από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορο του 
αυτοτελείς ισχυρισµούς. Είναι δε αυτοτελείς εκείνοι οι ισχυρισµοί, οι οποίοι 
κατατείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή αποκλείουν ή µειώνουν 
την ικανότητα προς καταλογισµό ή οδηγούν στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή σε 
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µείωση της ποινής. Πρέπει, όµως, οι ισχυρισµοί αυτοί να προβάλλονται κατά τρόπο 
ορισµένο, δηλαδή µε όλα τα πραγµατικά περιστατικά που κατά νόµον απαιτούνται 
για τη θεµελίωση τους, έτσι ώστε να µπορούν να αξιολογηθούν και σε περίπτωση 
αποδοχής να οδηγούν στο ειδικότερο ευνοϊκό για τον κατηγορούµενο συµπέρασµα. 
∆ιαφορετικά, δεν υπάρχει υποχρέωση του δικαστηρίου της ουσίας να αποφανθεί επί 
των ισχυρισµών αυτών (αορίστων) µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός είναι και εκείνος που προβάλλεται από τον 
κατηγορούµενο για συνδροµή στο πρόσωπο του ελαφρυντικής περιστάσεως από τις 
αναφερόµενες στο άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ , αφού η παραδοχή της οδηγεί, κατά την παρ. 
1 του ίδιου άρθρου, στην επιβολή µειωµένης ποινής κατά το µέτρο του άρθρου 83 του 
ίδιου Κώδικα. Ως ελαφρυντικές περιστάσεις κατά το άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ 
θεωρούνται, µεταξύ άλλων, (υπό α') "το ότι ο υπαίτιος έζησε ως το χρόνο που έγινε 
το έγκληµα έντιµη ατοµική, οικογενειακή, επαγγελµατική και γενικά κοινωνική ζωή", 
και (υπό ε') " το ότι ο υπαίτιος συµπεριφέρθηκε καλά για σχετικά µεγάλο διάστηµα 
µετά την πράξη του". 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΠΚ: 83, 84, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1490 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Έλλειψη ακρόασης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως υπάρχει όταν, προκειµένου 
για καταδικαστική απόφαση, αναφέρονται 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 σκέψεις µε βάση τις οποίες υπήχθησαν τα 
περιστατικά αυτά στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Το ποινικό 
δικαστήριο, οφείλει να απαντήσει και περαιτέρω να αιτιολογήσει ειδικώς και την 
παραδοχή ή την απόρριψη ενός αυτοτελούς ισχυρισµού, µόνο όµως όταν έχει 
υποβληθεί κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, δηλαδή, αν αναφέρονται από τον 
κατηγορούµενο ή το συνήγορό του τα πραγµατικά περιστατικά που είναι αναγκαία 
για την κατά νόµο θεµελίωσή του, αλλιώς είναι απαράδεκτος ως αόριστος, οπότε δεν 
υπάρχει υποχρέωση του δικαστηρίου να αιτιολογήσει ειδικώς την απόρριψή του.  
- Η παρεµπίπτουσα απόφαση του δικαστηρίου που απορρίπτει αίτηση του 
κατηγορουµένου περί αναβολής της δίκης, λόγω σηµαντικών αιτίων, κατά το άρθρο 
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349 του ΚΠ∆ ή για κρείσσονες αποδείξεις, κατά το άρθρο 352 ΚΠ∆, πρέπει να είναι 
ειδικά αιτιολογηµένη, παρά το ότι η παραδοχή ή απόρριψη µιας τέτοιας αιτήσεως έχει 
αφεθεί στη διακριτική και ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου, δηλαδή πρέπει η 
απόφαση να αναφέρει στο αιτιολογικό της τα αποδεικτικά µέσα που εκτιµήθηκαν, τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν και τις σκέψεις, βάσει των οποίων το 
δικαστήριο κατέληξε στην απορριπτική της αιτήσεως αυτής κρίση του. Αν έγινε 
προβολή ή όχι και δη παραδεκτά, προκύπτει αποκλειστικά από τα πρακτικά του 
δικαστηρίου, που κατ' άρθρο 142 παρ. 3 του ΚΠ∆, αποδεικνύουν όλα όσα 
αναγράφονται σε αυτά µέχρι να διορθωθούν µε τη νόµιµη διαδικασία ή ωσότου 
προσβληθούν για πλαστότητα. Επίσης, αν το δικαστήριο αρνηθεί την άσκηση 
κάποιου νοµίµου δικαιώµατος στον κατηγορούµενο ή δεν απαντήσει σε υποβληθέν 
παραδεκτά αίτηµα αυτού, τότε ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ακρόασης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β' και 170 παρ. 2 ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 142, 349, 352, 465, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 287 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναβολή δίκης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 
παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, απαιτείται όχι µόνον για την απόφαση περί 
της ενοχής, δηλαδή την καταδικαστική ή απαλλακτική για την κατηγορία απόφαση 
του δικαστηρίου, αλλά για όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή 
παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη 
κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Έτσι, η παρεµπίπτουσα απόφαση, που 
απορρίπτει την αίτηση του κατηγορουµένου για αναβολή της δίκης για "σηµαντικά 
αίτια" κατά το άρθρο 369 παρ.1 ΚΠ∆, πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογηµένη, παρά 
το ότι η παραδοχή ή απόρριψη τέτοιας αιτήσεως έχει αφεθεί στην ανέλεγκτη κρίση 
του δικαστηρίου, δηλαδή να αναφέρει στο αιτιολογικό της τα αποδεικτικά µέσα που 
εκτιµήθηκαν, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν και τις σκέψεις, βάσει των 
οποίων το δικαστήριο κατέληξε στην απορριπτική της αιτήσεως αυτής κρίση του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 369, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 465 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, όταν 
αναφέρονται σε αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα 
προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγµατικά περιστατικά, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Η κατά τα άνω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφορά 
όλες τις δικαστικές αποφάσεις, ακόµη και τις παρεµπίπτουσες ή προπαρασκευαστικές 
και εκείνες των οποίων η έκδοση αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη 
κρίση του δικαστή, όπως είναι και η παρεµπίπτουσα απόφαση, µε την οποία 
απορρίπτεται αίτηση του κατηγορουµένου για αναβολή της δίκης για σηµαντικά αίτια 
κατ' άρθρο 349 του ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1217 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναίρεση εισαγγελέα. Εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Υπέρβαση εξουσίας. Μετατροπή της ποινής. Παραβίαση των 
εφαρµοσθεισών ουσιαστικών ποινικών διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 3811/2009. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το αρ. 505 παρ. 2 ΚΠ∆, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί να ζητήσει 
την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως µέσα στην προθεσµία του αρ. 479 παρ. 2, 
δηλαδή µέσα σε ένα µήνα από την καταχώρηση της αποφάσεως καθαρογραµµένης 
στο ειδικό βιβλίο του αρ. 473 παρ. 3 ΚΠ∆. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκεί αναίρεση κατά πάσης 
αποφάσεως οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου, καταδικαστικής ή αθωωτικής ή 
εκείνης που παύει οριστικά την ποινική δίωξη ή την κηρύσσει απαράδεκτη, για όλους 
τους λόγους του άρ. 510 παρ. 1 ΚΠ∆, µεταξύ των οποίων και η εσφαλµένη ερµηνεία 
και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και η υπέρβαση εξουσίας (άρ. 510 
παρ. 1 στοιχ. Ε' και Η' ΚΠ∆). Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως 
υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στη διάταξη διαφορετική έννοια από εκείνη που 
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πραγµατικά έχει και εσφαλµένη εφαρµογή όταν το δικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία 
στη διάταξη που εφήρµοσε, υπέρβαση δε εξουσίας συντρέχει όταν το δικαστήριο 
άσκησε δικαιοδοσία που δεν του παρέχεται από το νόµο ή όταν αρνείται να ασκήσει 
δικαιοδοσία η οποία του παρέχεται από το νόµο στη συγκεκριµένη περίπτωση, αν και 
συντρέχουν οι απαιτούµενοι γι' αυτό κατά νόµον όροι. 
- Με αυτά που δέχθηκε το δικαστήριο ψευδώς ερµήνευσε και εφάρµοσε τη 
µεταβατική διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 3811/09, θέτοντας ως προϋπόθεση της 
εφαρµογής της, τη µη προηγούµενη αναστολή υπό όρους της επιβληθείσας στον 
κατηγορούµενο στερητικής της ελευθερίας ποινής, για να µπορεί να τύχει του 
ευεργετήµατος που του χορηγεί ο νόµος της µετατροπής της σε χρηµατική. 
Εποµένως, παραβίασε ευθέως τη µεταβατική αυτή διάταξη και υπερέβη την εξουσία 
του. Ειδικότερα, µε την παράλειψή του αυτή, δηµιουργείται και από το αυτό άρθρο 
510 παρ.1 περ.Η του αυτού Κώδικα, λόγος αναιρέσεως της υπέρβασης εξουσίας, υπό 
την αρνητική της µορφή, διότι το ∆ικαστήριο παρέλειψε να αποφασίσει για ζήτηµα 
που είχε υποχρέωση στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του. Συνεπώς, οι από το άρθρο 510 
παρ.1 στοιχ. Ε και Η' του ΚΠ∆ προβαλλόµενοι λόγοι αναιρέσεως, µε τους οποίους 
πλήττεται η προσβαλλόµενη απόφαση για ευθεία και εκ πλαγίου παραβίαση των 
εφαρµοσθεισών ουσιαστικών ποινικών διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 3811/2009, 
αλλά και της υπέρβασης εξουσίας υπό την αρνητική της µορφή, είναι βάσιµοι και, ως 
τέτοιοι πρέπει να γίνουν δεκτοί, να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 στοιχ. H, 
Νόµοι: 3811/2009, άρθ. 26, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1228 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναστολή εκτέλεσης ποινής. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 99 παρ. 1 του ΠΚ αν κάποιος που δεν έχει καταδικαστεί 
αµετακλήτως για κακούργηµα ή πληµµέληµα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή 
ανώτερη των έξι µηνών, µε µία µόνη ή µε περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές τους 
δεν υπερβαίνουν συνολικά το ανώτερο όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν 
υπερβαίνει τα δύο έτη, το δικαστήριο µε την απόφασή του διατάσσει την αναστολή 
εκτελέσεως της ποινής 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 στοιχεία, ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το άρθρο 82 είναι απολύτως 
αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. 
Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, εφόσον υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η 
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αναστολή εκτελέσεως της επιβληθείσης ποινής είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο, 
εκτός αν κρίνει, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, ότι η εκτέλεσή της κατά το 
άρθρο 82, δηλαδή µε µετατροπή της ποινής σε χρηµατική, είναι απολύτως αναγκαία 
για να αποτρέψει τον καταδικασθέντα από την τέλεση νέων αξιοποίνων πράξεων, επί 
ποινής δε φυλακίσεως µέχρι δύο µηνών οφείλει το δικαστήριο να ελέγξει και χωρίς 
σχετικό αίτηµα την κατά τα ανωτέρω συνδροµή των προϋποθέσεων της αναστολής 
και να αιτιολογήσει ειδικώς την τυχόν αρνητική κρίση του, υποπίπτοντας σε αντίθετη 
περίπτωση στην αναιρετική πληµµέλεια του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆ 
για εκ πλαγίου παραβίαση (εσφαλµένη εφαρµογή) ουσιαστικής ποινικής διάταξης 
(ΑΠ 1359/2009). Τέτοια, ως ανωτέρω, ειδική αιτιολογία δεν συνιστά η αναφορά στην 
απόφαση ότι δεν υπάρχει στη δικογραφία δελτίο ποινικού µητρώου του 
κατηγορουµένου (ΑΠ 289,347/2000, 603/2002), ούτε ότι λόγω της απουσίας του 
κατηγορουµένου δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί κατόπιν σχετικής δηλώσεώς του, 
αν έχει καταδικασθεί αµετακλήτως µε προηγούµενη απόφαση σε ποινή στερητική της 
ελευθερίας ανώτερη των έξι µηνών. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆, 
όταν αναφέρονται σ'αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία και 
στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών 
και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και 
οι νοµικές σκέψεις για την υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Η ύπαρξη δόλου δεν είναι κατ' αρχήν 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 τούτου 
(δόλου) αιτιολογία στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή, και µόνο όταν για το 
αξιόποινο της πράξεως απαιτούνται, εκτός από τα περιστατικά που απαρτίζουν κατά 
νόµον την έννοια της πράξης αυτής, και ορισµένα πρόσθετα στοιχεία, όπως η τέλεση 
της πράξεως εν γνώσει ορισµένων περιστατικών (άµεσος δόλος), η αιτιολογία πρέπει 
να εκτείνεται και στη γνώση αυτή, µε παράθεση των περιστατικών που τη 
δικαιολογούν (ΑΠ 1192/2010). Την ίδια ως άνω ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει επίσης τον προρρηθέντα λόγο αναιρέσεως 
του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆, πρέπει να έχει και η απόφαση µε την 
οποία το δικαστήριο απορρίπτει αίτηµα αναβολής της δίκης λόγω σηµαντικών αιτίων 
στο πρόσωπο του κατηγορουµένου ή του συνηγόρου του που υπέβαλε ο 
κατηγορούµενος (άρθρ. 349 του ΚΠ∆), αφού τέτοια αιτιολογία επιβάλλεται και για 
την απόφαση αυτή από το άρθρο 139 παρ. 2 του ΚΠ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 82, 99,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 17, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αναίρεση - Παραίτηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 728 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από ένδικο µέσο. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 475 παρ. 1 του ΚΠ∆, ο διάδικος µπορεί να παραιτηθεί από τα 
ένδικο µέσο που έχει ασκήσει. Η παραίτηση δηλώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 474 
παρ. 1. Μπορεί να γίνει ακόµα και στο ακροατήριο, πριν αρχίσει η συζήτηση, µε 
δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης. Εξ άλλου, κατά το άρθρο 
476 παρ. 1 του ΚΠ∆, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 
18 του Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το 
δικαίωµα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν 
ασκήθηκε εκπρόθεσµα ή χωρίς να τηρηθούν οι νόµιµες 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 εµφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και 
διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και 
την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο µέσο. Από την τελευταία αυτή 
διάταξη προκύπτει, ότι όλες οι προαναφερόµενες περιπτώσεις, που αυτή προβλέπει, 
όπως είναι και η άσκηση του ενδίκου µέσου εναντίον απόφασης ή βουλεύµατος για 
τα οποία δεν προβλέπεται, καθώς και η νόµιµη παραίτηση από το ένδικο µέσο, 
ισοτίµως επάγονται την ίδια έννοµη συνέπεια, την απόρριψη δηλαδή του ενδίκου 
µέσου ως απαραδέκτου. Η δε παραίτηση από του ενδίκου µέσου, ως λόγος κηρύξεως 
αυτού απαραδέκτου, δεν τελεί σε σχέση επικουρικότητας ως προς τον επαγόµενον 
την αυτή έννοµη συνέπεια λόγο της ασκήσεως αυτού εναντίον αποφάσεως ή 
βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται. Κατά λογική συνέπεια, αν ο διάδικος 
παραιτήθηκε νοµότυπα από κάποιο ένδικο µέσο κατά αποφάσεως ή βουλεύµατος που 
αυτός έχει ασκήσει, το ένδικο αυτό µέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο, λόγω της 
παραιτήσεως αυτής, χωρίς να είναι ανάγκη να ερευνηθεί προηγουµένως αν 
προβλεπόταν η άσκηση ενδίκου µέσου κατ' αυτών.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 474, 475, 476, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1504 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπέρβαση εξουσίας. 
- Κατά το άρθρο 501 παρ. 1 εδ. 1 του ΚΠοιν∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
48 παρ. 1 του ν. 3160/2003 "αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο εκκαλών δεν 
εµφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου του, αν συντρέχει η περίπτωση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 340, η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη". Ορίζει δε 
η παράγραφος 2 του άρθρου 340, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 του Ν. 
3160/2003 και ακολούθως µε το άρθρο 13 του Ν. 3346/2005, ότι " σε πταίσµατα, 
πληµµελήµατα και (από την 17/6/2005, ηµέρα ενάρξεως της ισχύος του Ν. 
3346/2005) κακουργήµατα, επιτρέπεται να εκπροσωπείται ο κατηγορούµενος από 
συνήγορο, τον οποίο διορίζει µε έγγραφη δήλωση του ... . Στην περίπτωση αυτή ο 
κατηγορούµενος θεωρείται παρών και ο συνήγορος του ενεργεί όλες τις 
διαδικαστικές πράξεις γι' αυτόν". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι θεωρείται ότι 
είναι παρών ο εκκαλών, στην περίπτωση κατά την οποία, προς υποστήριξη της 
εφέσεως του, δεν εµφανίσθηκε ενώπιον του Εφετείου αυτοπροσώπως, αλλά δια του 
συνηγόρου του, τον οποίο ο ίδιος διόρισε µε έγγραφη δήλωση του για να τον 
εκπροσωπήσει.  
- Κατά το άρθρο 502 παρ. 1 εδ. 1 του ΚΠοιν∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
49 παρ. 1 του Ν. 3160/2003, "αν ο εκκαλών εµφανισθεί ο ίδιος ή ο συνήγορος του 
στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 340, η συζήτηση αρχίζει και ο 
Εισαγγελέας αναπτύσσει συνοπτικά την έφεση", κατά δε το τέταρτο εδάφιο της 
παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 49 παρ. 2 του 
Ν. 3160/2003, "κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 329-338, 340, 344, 347, 348, 
349, 352, 357-363, 366-373". Από τις διατάξεις αυτές, η διάταξη του άρθρου 344 
παρ. 1 εδ. α ορίζει ότι "η αποχώρηση του κατηγορουµένου κατά τη διάρκεια της 
δίκης δεν κωλύει καθόλου την πρόοδο της διαδικασίας". Τέλος, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4 του άρθρου 501 του ΚΠοιν∆, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 
3 του Ν. 3160/2003, "αν µετά την έναρξη της συζήτησης της έφεσης λάβει χώρα 
διακοπή ή αναβολή αυτής και κατά τη νέα συζήτηση ο εκκαλών κατηγορούµενος, αν 
και κλητεύθηκε νοµίµως, δεν εµφανισθεί όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, δικάζεται 
σαν να ήταν παρών". Από τις τελευταίες πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι, αν ο 
εκκαλών-κατηγορούµενος ή ο συνήγορος του εµφανίστηκε κατά την έναρξη της 
διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης για να υποστηρίξει την έφεση του και στη συνέχεια 
αποχώρησε, λογίζεται σαν να ήταν παρών και στο υπόλοιπο µέρος της δίκης, το δε 
δικαστήριο, δεσµευόµενο από την εµφάνιση του εκκαλούντος- κατηγορουµένου, δεν 
µπορεί να απορρίψει την έφεση του ως ανυποστήρικτη, κατά το άρθρο 501 του 
ΚΠοιν∆, αλλά οφείλει να την ερευνήσει στην ουσία. Το ίδιο ισχύει, για την 
οµοιότητα της περιπτώσεως, κατά µείζονα λόγο και όταν ο εκκαλών-κατηγορούµενος 
ή ο συνήγορος του, εµφανίσθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση 
δίκης, αλλά στη συνέχεια, µετά τη λήψη της ταυτότητας του, κατόπιν υποβολής 
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σχετικού αιτήµατος, η δίκη αναβλήθηκε και στη νέα, µετ' αναβολή, δικάσιµο ο 
κατηγορούµενος δεν εµφανίσθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από συνήγορο. Η άποψη 
αυτή συνάδει και µε τη σκέψη που διατυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση του 
σχεδίου του ΚΠοιν∆, για την αιτιολόγηση της ρυθµίσεως του άρθρου 501 παρ. 1 του 
ΚΠοιν∆, σύµφωνα µε την οποία εκείνος ο οποίος αδικαιολόγητα δεν εµφανίζεται για 
να υποστηρίξει την έφεση του παραιτείται σιωπηρά από αυτήν, αναγνωρίζοντας την 
ορθότητα της προσβαλλοµένης αποφάσεως, υπό την έννοια ότι δεν είναι νοητό η µετ' 
αναβολή µη εµφάνιση του εκκαλούντος- κατηγορουµένου, ο οποίος είχε εµφανισθεί 
και υποστηρίξει την έφεση του σε προγενέστερη συζήτηση της, να θεωρείται ως 
σιωπηρή παραίτηση του από την έφεση του και αναγνώριση της αποφάσεως που 
προσέβαλε. ∆ηλαδή, στην περίπτωση αυτή, η αναβολή θεωρείται ότι έγινε µετά την 
έναρξη της διαδικασίας και της συζήτησης της εφέσεως, οπότε ο κατηγορούµενος 
λογίζεται σαν να ήταν παρών στη νέα µετ' αναβολή δικάσιµο, και το δικαστήριο, 
δεσµευοµενο από την αρχική εµφάνιση του εκκαλούντος-κατηγορουµένου, δεν 
µπορεί να απορρίψει την έφεση του ως ανυποστήρικτη, αλλά οφείλει να τη δικάσει 
στην ουσία. ∆ιαφορετικά, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 
στοιχ. Η του ΚΠοιν∆, για υπέρβαση εξουσίας (ΟλΑΠ 3/2006, 8/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 340, 501, 502, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 384 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναβολή συζήτησης. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 501 παρ. 1 του Κ.Π.∆., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 
1 του ν. 3160/2003 "Αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο εκκαλών δεν εµφανισθεί 
αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου του, αν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 2 του 
άρθρου 340, η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη". Ορίζει δε η παρ. 2 του 
άρθρου 340, όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση της µε το άρθρο 13 του ν. 3346/05, 
ότι "Σε πταίσµατα, πληµµελήµατα και κακουργήµατα επιτρέπεται να εκπροσωπείται 
ο κατηγορούµενος από συνήγορο, τον οποίο διορίζει µε έγγραφη δήλωση του ... Στην 
περίπτωση αυτή ο κατηγορούµενος θεωρείται παρών και ο συνήγορος του ενεργεί 
όλες τις διαδικαστικές πράξεις γι' αυτόν". Από το συνδυασµό των παραπάνω 
διατάξεων 501 παρ. 1 και 340 παρ.2 του Κ.Π.∆., προκύπτει ότι στην περίπτωση κατά 
την οποία ο εκκαλών, για την υποστήριξη της έφεσης του, εµφανισθείς ενώπιον του 
Εφετείου όχι αυτοπροσώπως αλλά δια συνηγόρου, τον οποίο ο ίδιος έχει διορίσει µε 
έγγραφη δήλωση του, αυτός πλέον θεωρείται ότι είναι παρών.  
- Kατά το άρθρο 502 παρ. 1 εδ. 1 Κ.Π.∆., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 49 παρ. 
1 του ν. 3160/2003 "Αν ο εκκαλών εµφανισθεί ο ίδιος ή συνήγορος του στην 
περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 340, η συζήτηση αρχίζει και ο εισαγγελεύς 
αναπτύσσει συνοπτικά την έφεση", κατά δε το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του ίδιου 



 

[111] 
 

άρθρου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 49 παρ. 2 του Ν. 3160/2003, "Κατά 
τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 329 - 338, 340, 344, 347, 349, 352, 357 - 360, 366 - 
373" (Κ.Π.∆.). Από τις διατάξεις αυτές η διάταξη του άρθρου 344 παρ. 1 εδ. α' ορίζει 
ότι "η αποχώρηση του κατηγορουµένου κατά τη διάρκεια της δίκης δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαδικασίας". Ενώ σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 501 του Κ.Π.∆. 
που προστέθηκε µε το άρθρο 49 παρ. 3 του ν. 3160/2003 "Αν µετά την έναρξη της 
συζήτησης της έφεσης λάβει χώρα διακοπή ή αναβολή αυτής και κατά τη νέα 
συζήτηση ο εκκαλών κατηγορούµενος, αν και κλητεύθηκε νοµίµως, δεν εµφανιστεί 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, δικάζεται σαν να ήταν παρών. Από τις τελευταίες 
ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι αν ο εκκαλών - κατηγορούµενος ή ο συνήγορος του, 
εµφανίσθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης για να 
υποστηρίξει την έφεση του και στην συνέχεια µετά την έναρξη της συζητήσεως 
αποχώρησε, λογίζεται σαν να ήταν παρών και στο υπόλοιπο µέρος της δίκης, το δε 
δικαστήριο, δεσµευόµενο από την εµφάνιση του εκκαλούντος - κατηγορουµένου, δεν 
µπορεί να απορρίψει την έφεση του ως ανυποστήρικτη κατά το άρθρο 501 Κ.Π.∆. 
αλλά οφείλει να την ερευνήσει στην ουσία. Το ίδιο ισχύει για την οµοιότητα της 
περίπτωσης κατά µείζονα λόγο και όταν ο εκκαλών κατηγορούµενος ή ο συνήγορος 
του, εµφανίστηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης, αλλά στη 
συνέχεια µετά τη λήψη της ταυτότητας του, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος η 
δίκη αναβλήθηκε, αλλά ο κατηγορούµενος δεν εµφανίστηκε στην νέα µετ' αναβολή 
δικάσιµο ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο (ΟλΑΠ 3/2006). ∆ηλαδή στην 
περίπτωση αυτή η αναβολή θεωρείται ότι έγινε µετά την έναρξη της διαδικασίας και 
της συζήτησης της έφεσης, οπότε ο κατηγορούµενος λογίζεται σαν να ήταν παρών 
στη νέα µετ' αναβολή δικάσιµο και το δικαστήριο, δεσµευόµενο από την αρχική 
εµφάνιση του εκκαλούντος - κατηγορουµένου, δεν µπορεί να απορρίψει την έφεση 
του ως ανυποστήρικτη, αλλά οφείλει να τη δικάσει στην ουσία. ∆ιαφορετικά η 
απόφαση του Εφετείου είναι αναιρετέα κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του 
Κ.Π.∆. για υπέρβαση εξουσίας (ΑΠ 1359/ 2009).   
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 340, 501, 502, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 180 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Συζήτηση µε απουσία του εκκαλούντος. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 501 παρ. 4 του ΚΠ∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 48 
παρ. 3 του Ν. 3160/2003, " αν µετά την έναρξη της συζήτησης της έφεσης λάβει 
χώρα διακοπή ή αναβολή αυτής και κατά τη νέα συζήτηση ο εκκαλών 
κατηγορούµενος, αν και κλητεύθηκε νοµίµως, δεν εµφανιστεί, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1, δικάζεται σαν να ήταν παρών". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 
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όταν ο εκκαλών κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του, εµφανίστηκε κατά την έναρξη 
της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης, αλλά στη συνέχεια µετά τη λήψη της 
ταυτότητάς του, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος, η δίκη αναβλήθηκε, αλλά ο 
κατηγορούµενος δεν εµφανίστηκε στη µετ' αναβολή συζήτηση, ούτε εκπροσωπήθηκε 
από δικηγόρο, λογίζεται σαν να ήταν παρών. Η άποψη αυτή συνάδει και µε τη σκέψη 
που διατυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου του ΚΠ∆ για την 
αιτιολόγηση της ρυθµίσεως του άρθρου 501 παρ. 1 του ΚΠ∆, σύµφωνα µε την οποία 
εκείνος ο οποίος αδικαιολόγητα δεν εµφανίζεται για να υποστηρίξει την έφεσή του, 
παραιτείται σιωπηρά από αυτήν, αναγνωρίζοντας την ορθότητα της προσβαλλόµενης 
αποφάσεως, υπό την έννοια ότι δεν είναι νοητό η µετ' αναβολή µη εµφάνιση του 
εκκαλούντος-κατηγορουµένου, ο οποίος είχε εµφανισθεί και υποστηρίξει την έφεσή 
του σε προγενέστερη συζήτησή της, να θεωρείται ως σιωπηρή παραίτησή του από την 
έφεσή του και αναγνώριση της αποφάσεως που προσέβαλε. ∆ηλαδή, στην περίπτωση 
αυτή, η αναβολή θεωρείται ότι έγινε µετά την έναρξη της διαδικασίας και της 
συζητήσεως της εφέσεως, οπότε ο κατηγορούµενος λογίζεται σαν να ήταν παρών στη 
νέα µετ' αναβολή δικάσιµο, και το δικαστήριο δεσµευόµενο από την αρχική εµφάνιση 
του εκκαλούντος-κατηγορουµένου, δεν µπορεί να απορρίψει την έφεσή του ως 
ανυποστήρικτη, αλλά οφείλει να την δικάσει στην ουσία. ∆ιαφορετικά, η απόφαση 
του εφετείου είναι αναιρετέα κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η του ΚΠ∆ για 
υπέρβαση εξουσίας (ΟλΑΠ 3/2006, 8/2006, ΑΠ 495/2007, ΑΠ 863/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 501, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 417 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Απάτη. Απλός συνεργός.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του ΠΚ "Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο 
µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε γεγονός που µπορεί να 
έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών". Η χρήση 
του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας, απαιτείται, 
αντικειµενικώς µεν, η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος το 
εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση γνήσιου εγγράφου, δηλαδή η 
αλλοίωση της έννοιας του περιεχοµένου του, υποκειµενικώς δε, δόλος, που 
περιλαµβάνει τη γνώση και θέληση των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία 
απαρτίζουν την πράξη και περαιτέρω, σκοπός του υπαίτιου (υπερχειλής δόλος) να 
παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον, για γεγονός 
που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην παραγωγή, 
διατήρηση, µεταβολή, µεταβίβαση ή απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης ή 
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κατάστασης, δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσης. Οι πιο πάνω πράξεις της πλαστογραφίας 
λαµβάνουν κακουργηµατικό χαρακτήρα, κατά τη διάταξη της παρ.3 του αυτού 
άρθρου του ΠΚ, µετά την αντικατάσταση της µε το άρθρο 14 παρ. 2α, β του Ν. 
2721/1999, 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, οπότε 
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία 
υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δραχµών (73.000 
ευρώ). Με την ίδια ποινή τιµωρείται και ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες 
κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό το παράνοµο περιουσιακό όφελος 
που επιδίωξε o υπαίτιος, ή αντίστοιχη συνολική ζηµία που προκλήθηκε, υπερβαίνει 
το ποσό των 15.000 ευρώ. 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 ερµηνευόµενης 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 (ΟλΑΠ 3/2008).  
- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ, "όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος 
παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, 
παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή 
την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών και, αν η ζηµία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, 
µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών". Κατά 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 
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υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η 
προξενηθείσα ζηµία ή βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ". 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, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως 
αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών, από την οποία, ως 
παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην επιζήµια για τον ίδιο ή 
άλλον πράξη, παράλειψη ή ανοχή και γ) βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, 
περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τις παραπλανητικές ενέργειες 
του δράστη. Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδαφ. στ' του Π.Κ., όπως το εδάφιο στ' 
προστέθηκε στο άρθρο αυτό µε το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 2408/1996, κατ' επάγγελµα 
τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή 
από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης 
τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος. Από 
την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι, για τη συνδροµή της επιβαρυντικής 
περίστασης της τέλεσης του συγκεκριµένου εγκλήµατος κατ' επάγγελµα, απαιτείται 
αντικειµενικώς µεν, επανειληµµένη τέλεση αυτού, χωρίς απαραιτήτως να έχει 
προηγηθεί και καταδίκη του δράστη, υποκειµενικώς δε, σκοπός του δράστη να 
πορισθεί εισόδηµα από την επανειληµµένη τέλεση του. Επίσης κατ' επάγγελµα 
τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη µεν φορά, όχι όµως 
ευκαιριακά, αλλά βάσει σχεδίου, δηλαδή όταν, από την υποδοµή που έχει 
διαµορφώσει ο δράστης και την οργανωµένη ετοιµότητα του µε πρόθεση 
επανειληµµένης τέλεσης της πράξης αυτής, 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 στοιχείο της προσωπικότητας του 
δράστη.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 47 παρ. 1 ΠΚ, όποιος εκτός από τη περίπτωση της 
παρ.1, στοιχείο β, του άρθρου 46 ΠΚ, παρέσχε µε πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε 
συνδροµή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξης που διέπραξε, 
τιµωρείται ως συνεργός µε ποινή ελαττωµένη. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής 
απλή συνέργεια συνιστά οποιαδήποτε συνδροµή υλική ή ψυχική, θετική η αποθετική, 
η οποία παρέχεται στον αυτουργό, χωρίς να είναι άµεση, εφόσον εκείνος που την 
παρέχει γνωρίζει ότι ο αυτουργός διαπράττει ορισµένο έγκληµα. Για την πράξη της 
απλής συνέργειας υποκειµενικά απαιτείται δόλος του συνεργού, ο οποίος συνίσταται 
στη γνώση της τέλεσης από τον αυτουργό ορισµένης αξιόποινης πράξης και στη 
βούληση ή την αποδοχή να συµβάλλει µε την συνδροµή του στην πραγµάτωση της.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 47 παρ.1, 49 παρ.2 και 386 παρ. 1, 
3,α ΠΚ προκύπτει ότι οι επιβαρυντικές περιστάσεις της απάτης (τέλεση κατ' 
επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία να 
υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ) που της προσδίδουν κακουργηµατικό 
χαρακτήρα πρέπει να συντρέχουν ιδιαιτέρως και αυτοτελώς και στο πρόσωπο του 
απλού συνεργού για να έχει και γι' αυτόν η πράξη της απλής συνέργειας σε απάτη 
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κακουργηµατικό χαρακτήρα, γιατί δεν αρκεί η συνδροµή τους στο πρόσωπο του 
αυτουργού. (ΑΠ 54/2011).  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, 
όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε πληρότητα σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, τα πραγµατικά περιστατικά , στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου 
για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, 
οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίος έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. Ειδικότερα, ως προς την έκθεση των αποδείξεων, αρκεί η γενική, κατά 
το είδος, 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 
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.  
- Λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆ συνιστά και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας 
διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από 
εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υφίσταται όταν το δικαστήριο 
δεν υπήγαγε σωστά τα περιστατικά, που δέχθηκε, στη διάταξη που εφαρµόστηκε. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η παραβίαση αυτή αυτής γίνεται εκ πλαγίου γιατί δεν αναφέρονται στην 
απόφαση µε σαφήνεια, πληρότητα, και ορισµένο τρόπο τα πραγµατικά περιστατικά 
που προέκυψαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, από την ακροαµατική διαδικασία, 
ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση είτε στην ίδια αιτιολογία είτε µεταξύ της 
αιτιολογίας και του διατακτικού, ώστε να µη είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο 
Πάγο για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης 
βάσης. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 47, 49, 216, 386, 
ΚΠ∆: 358, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 926 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική απάτη.Υποχρέωση ανακοινώσεως. Κατ' εξακολούθηση έγκληµα. 
Συναυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- 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 και ήδη, κατ' άρθρο 25 παρ.1 δ του ν. 4055/2012, αν 
υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η 
προξενηθείσα ζηµία ή βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ και ήδη, 
κατ'άρθρο 25 παρ.1 δ του ν. 4055/2012, αν υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ. 
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. Οι ψευδείς δε παραστάσεις πρέπει να είναι πρόσφορες να 
παραπλανήσουν τον παθόντα. 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 
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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. Εξάλλου περιουσιακό όφελος συνιστά η αύξηση της περιουσίας του ίδιου 
του δράστη ή και άλλου καθώς και η ευνοϊκότερη διαµόρφωση της περιουσιακής 
κατάστασης οιουδήποτε από αυτούς. Το περιουσιακό αυτό όφελος είναι παράνοµο 
όταν ο δράστης ή το άλλο πρόσωπο δεν έχει νόµιµη αξίωση κατά του παθόντος. 
Περαιτέρω, η περιουσιακή βλάβη, που υπάρχει σε περίπτωση µειώσεως ή 
χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, θα πρέπει, ως στοιχείο της 
αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος της απάτης, να είναι άµεσο, αναγκαίο και 
αποκλειστικό αποτέλεσµα της περιουσιακής διαθέσεως, ήτοι της πράξεως, 
παραλείψεως ή ανοχής στην οποία προέβη εκείνος που πλανήθηκε από την απατηλή 
συµπεριφορά του δράστη. Θα πρέπει να υπάρχει, δηλαδή, αιτιώδης σύνδεσµος 
µεταξύ της απατηλής συµπεριφοράς και της πλάνης που προκλήθηκε από αυτή, 
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.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 98 παρ. 1,2 του ΠΚ, προκύπτει ότι κατ' εξακολούθηση 
έγκληµα είναι εκείνο το οποίο τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από 
περισσότερες (µικρότερες) οµοειδείς πράξεις, διακρινόµενες χρονικά µεταξύ τους, 
που προσβάλλουν το ίδιο έννοµο αγαθό και κάθε µια περιέχει πλήρη τα στοιχεία ενός 
και του αυτού εγκλήµατος, συνδέονται δε µεταξύ τους µε την ταυτότητα της προς 
εκτέλεση αποφάσεως. Έτσι επί απάτης, κατά την οποία ο δράστης προέβη διαδοχικά 
σε απατηλές διαβεβαιώσεις, κάθε µια από τις οποίες οδήγησε σε χωριστή πλάνη του 
εξαπατηθέντος και αντίστοιχη ιδιαίτερη περιουσιακή διάθεση από αυτήν, πρόκειται 
για κατ' εξακολούθηση τέλεση αυτής. Επί εγκλήµατος δε κατ' εξακολούθηση, για την 
αντικειµενική υπόσταση του οποίου ή το χαρακτηρισµό του ως κακουργήµατος ή 
πληµµελήµατος, απαιτείται ορισµένο ποσό οφέλους ή ζηµίας, το οποίο µετά την ισχύ 
του ν. 2721/1999, λαµβάνεται υπόψη στο σύνολό του, εφόσον όµως ο δράστης 
απέβλεπε στο συνολικό αποτέλεσµα, η αιτιολογία επεκτείνεται και στην επιδίωξη του 
δράστη για το συνολικό αυτό αποτέλεσµα.  
- Κατά το άρθρο 45 του ΠΚ, αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού την 
αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός. Με τον όρο "από κοινού" 
νοείται αντικειµενικά σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης και υποκειµενικά 
κοινός δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε αυτουργός θέλει ή αποδέχεται την πραγµάτωση της 
αντικειµενικής υποστάσεως του διαπραττόµενου εγκλήµατος, γνωρίζοντας ότι και οι 
λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήµατος και θέλει ή 
αποδέχεται να ενώσει τη δική του δράση µε εκείνη του άλλου προς πραγµάτωση της 
αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος. Η σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας 
πράξης µπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγµατώνει την όλη αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος, ή στο ότι το έγκληµα πραγµατώνεται µε συγκλίνουσες επί 
µέρους πράξεις των συµµετοχών, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να είναι αναγκαίο 
να αναφέρονται στη δικαστική απόφαση και οι επί µέρους πράξεις καθενός από τους 
συναυτουργούς. Απάτη µπορεί να τελεστεί και κατά συναυτουργία, όταν οι 
συναυτουργοί προβαίνουν στις ίδιες ψευδείς παραστάσεις είτε συγχρόνως από κοινού 
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είτε διαδοχικά και χωριστά, κατόπιν όµως κοινής συναπόφασης, δηλαδή µε κοινό 
δόλο, και µε σκοπό την παραπλάνηση του θύµατος και το παράνοµο περιουσιακού 
όφελος όλων ή και ενός από αυτούς, µε αντίστοιχη βλάβη του απατηθέντος. 
Περαιτέρω, 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 ως παραπάνω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των ποινικών 
αποφάσεων, απαιτείται και για την απόρριψη παραδεκτά υποβληθέντων αυτοτελών 
ισχυρισµών. Αυτοτελείς δε ισχυρισµοί στην ποινική δίκη, είναι εκείνοι που 
προβάλλονται από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του στο ποινικό δικαστήριο της 
ουσίας, κατά τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠ∆, έχουν ορισµένο αίτηµα και 
τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας προς 
καταλογισµό ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη µείωση της ποινής. Ήτοι είναι 
αιτήσεις ή ενστάσεις, που έχουν έννοµη σηµασία και πρέπει να απαντηθούν από το 
δικαστήριο, όπως είναι και οι ισχυρισµοί αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων 
του άρθρου 84 παρ.2 του ΠΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 84, 98, 386, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΑΚ: 197, 288, 330, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 743 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία του νόµου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 ΠΚ, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση 
του εγκλήµατος της απάτης, απαιτούνται 1)σκοπός του δράστη να αποκοµίσει ο ίδιος 
ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος χωρίς να προσαπαιτείται και η 
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πραγµατοποίηση του οφέλους β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως 
αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από τα οποία, 
παραγωγό αιτία παραπλανήθηκε κάποιος άλλος και προέβη στην επιζήµια για τον ίδιο 
ή έτερο πρόσωπο πράξη, παράλειψη ή ανοχή και γ) βλάβη ξένης κατά το αστικό 
δίκαιο, περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές 
ενέργειες και τις παραλείψεις του δράστη χωρίς να απαιτείται ταυτότητα 
παραπλανηθέντος και ζηµιωθέντος περιουσιακή βλάβη µπορεί να υπάρχει σε 
περίπτωση µειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος έστω και αν 
αυτός έχει ενεργό αξίωση προς ανόρθωσή της καθώς και σε περίπτωση 
συγκεκριµένης απειλής ή διακινδύνευσης της περιουσίας, όταν επιφέρει µείωση της 
ενεστώσας αξίας αυτής και µπορεί έτσι να αποτιµηθεί ως επελθούσα βλάβη. Κατά 
την παρ. 3 του ίδιου άρθρο 386 ΠΚ όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 4 του 
ν 2721/1998 η απάτη προσλαµβάνει κακουργηµατικό χαρακτήρα αν ο υπαίτιος 
διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η 
συνολική ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δρχ.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κ.Ποιν.∆. ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου κώδικα 
λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται 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 δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις 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.  
- Λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ για εσφαλµένη 
ερµηνεία του νόµου ιδρύεται όταν το δικαστήριο αποδίδει στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη έννοια διαφορετική από εκείνη που έχει στην πραγµατικότητα ενώ 
εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου υπάρχει όταν περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη 
που εφάρµοσε. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής, που εµπίπτει στον ίδιο 
αναιρετικό λόγο υπάρχει και όταν το δικαστήριο παραβίασε εκ πλαγίου τη διάταξη 
που εφάρµοσε, δηλαδή όταν στο πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό σκεπτικού µε το διατακτικό 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 στερείται νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 386, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 



 

[120] 
 

Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 688 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 136 στοιχ.ε ΚΠ∆ όταν ο εγκαλών ή ο ζηµιωµένος ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του παρέδρου σε 
πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 
122 έως 125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή από το αρµόδιο σύµφωνα µε τα 
άρθρα αυτά δικαστήριο σε άλλο οµοιόβαθµο και οµοειδές. Η παραποµπή αυτή της 
υποθέσεως νοείται όχι µόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την 
προδικασία συµπεριλαµβανοµένου και του σταδίου της εγέρσεως της ποινικής 
αγωγής και της διενεργείας της προκαταρκτικής εξετάσεως, αφού και στα στάδια 
αυτά συντρέχει ο αυτός δικαιολογητικός λόγος, δηλαδή της εξασφαλίσεως απολύτου 
ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και του αποκλεισµού κάθε 
υπόνοιας µεροληψίας εξ' αιτίας της συνυπηρετήσεως. Εξάλλου σύµφωνα µε το άρθρο 
137§1 Κ.Π.∆ στην ανωτέρω περίπτωση την παραποµπή µπορεί να την ζητήσει ο 
Εισαγγελέας ο κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς ενάγων, την αποφασίζει δε το 
Συµβούλιο Πληµµελειοδικών, αν πρόκειται για παραποµπή από ένα Πταισµατοδικείο 
σε άλλο στις περιπτώσεις των στοιχείων α και β του άρθρου 136, το Συµβούλιο 
Εφετών αν ζητείται η παραποµπή από ένα Μονοµελές ή Τριµελές Πληµµελειοδικείο 
ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όµοιο (άρθρο 137 παρ.1 εδάφιο β), ο Άρειος δε 
Πάγος, σε κάθε άλλη περίπτωση (άρθρο 137 παρ. 1 εδάφιο γ).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 369 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά το άρθρο 136 στοιχ ε' του ΚΠ∆, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του Παρέδρου σε 
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 
122-125 ΚΠ∆, δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή του σε άλλο ισόβαθµο και 
οµοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η 
εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και 
ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, οφειλοµένης στο γεγονός ότι ο 
παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο 
δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραποµπής όχι µόνο κατά 
το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν 
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ακόµη δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 137 παρ.1 
στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραποµπή στην περίπτωση αυτή µπορεί να ζητήσει ο 
εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς ενάγων, την αποφασίζει δε το 
Συµβούλιο Πληµµελειοδικών, αν πρόκειται περί παραποµπής από ένα 
Πταισµατοδικείο σε άλλο στις περιπτώσεις των στοιχείων α και β του άρθρου 136 το 
Συµβούλιο Εφετών αν ζητείται η παραποµπή από ένα µονοµελές ή Τριµελές 
Πληµµελειοδικείο ή ∆ικαστήριο Ανηλίκων σε άλλο όµοιο (άρθρο 137 παρ. 1 εδ.γ, ο 
Άρειος Πάγος, σε κάθε άλλη περίπτωση (άρθρο 137 παρ.1 εδ. γ) συνεπώς και στην 
περίπτωση της παραποµπής από τον αρµόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών σε άλλο 
ισόβαθµο εισαγγελέα ή από ένα Πρωτοδικείο σε άλλο εφόσον στην περιφέρεια του 
Εφετείου που είναι αρµόδιο να επιληφθεί του κανονισµού αρµοδιότητας Εφετείου, 
δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αρµοδιότητα - Κατά παραποµπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 760 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠ∆, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του παρέδρου σε 
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 
122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή της υποθέσεως από το κατά τα άρθρα 
αυτά αρµόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές. Από το δικαιολογητικό 
λόγο της ανωτέρω διατάξεως, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας 
της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για 
µεροληψία του, οφειλοµένης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο 
κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι 
περίπτωση τέτοιας παραποµπής συντρέχει όχι µόνο στο στάδιο της κυρίας 
διαδικασίας, αλλά και στο στάδιο της προδικασίας, περιλαµβανοµένου και του 
σταδίου της ασκήσεως ποινικής διώξεως. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 137 του 
ΚΠοιν∆, την παραποµπή αυτή µπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος ή 
ο πολιτικώς ενάγων και αποφασίζει γι' αυτή, αν δεν πρόκειται για τις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται από τα στοιχεία α και β του ιδίου άρθρου, ο Άρειος Πάγος σε 
συµβούλιο εφαρµόζονται δε αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 του 
ΚΠ∆. Στην προκειµένη περίπτωση ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θηβών αρχειοθέτησε, 
κατ' άρθρο 43 παρ. 2 ΚΠοιν∆, ως ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης την από 3-5-2010 
µήνυση του Σ. Κ., κατοίκου XXX, η οποία στρέφεται κατά του Εισαγγελέα Εφετών 
Αθηνών Ι. Σ., προϊσταµένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και της Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αθηνών Ε. Ρ., προϊσταµένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Με 
την 3/2011/∆-2010/856/17-1-2010 αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών η 



 

[122] 
 

ως άνω µήνυση, µαζί µε τα σχετικά έγγραφα, υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών 
Αθηνών, προς έγκριση ή µη της αρχειοθέτησης, σύµφωνα µε την πιο πάνω διάταξη 
του άρθρου 43 του ΚΠοιν∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 43, 122 - 125, 132, 134, 135, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αρµοδιότητα - Κατά παραποµπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 730 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. 
- Κατά το άρθρο 136 εδ. ε' του ΚΠ∆ "το δικαστήριο που είναι αρµόδιο σύµφωνα µε 
τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραποµπή σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές όταν ο 
εγκαλών ή ο ζηµιωµένος ή ο κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το 
βαθµό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο 
σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125 δικαστήριο ...". Στην έννοια του κατηγορουµένου 
περιλαµβάνεται και ο εγκαλούµενος όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της 
προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόµη ποινική δίωξη, για την ταυτότητα του 
νοµικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως 
και του αποκλεισµού υπονοιών µεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως στο ίδιο 
δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση 
της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός 
κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, οφειλοµένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο 
ζηµιωµένος ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο 
δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραποµπής όχι µόνο κατά 
το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν 
έχει ακόµη ασκηθεί ποινική δίωξη. 
- Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 137 παρ.1 β, γ' του ΚΠ∆, αρµόδιο να 
αποφασίσει την παραποµπή δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, που 
συνέρχεται σε Συµβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρµοδιότητα του Συµβουλίου 
Πληµµελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραποµπής από ένα Εφετείο σε άλλο ή όταν 
στην περιφέρεια ενός Εφετείου υπάρχει ένα Πρωτοδικείο, όπως στο Εφετείο Αθηνών. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ικαστές - Αποχή - Εξαίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1068 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση εξαίρεσης δικαστή. Απαράδεκτη αναίρεση. 
- Με το άρθρο 34 εδ. γ του Ν. 3904/23/12/2010 καταργήθηκε, από την έναρξη της 
ισχύος του, το άρθρο 482 του ΚΠ∆, το οποίο ρύθµιζε το δικαίωµα του 
κατηγορουµένου να ασκήσει αναίρεση κατά βουλευµάτων. Εξ άλλου, κατά το άρθρο 
22 του ΚΠ∆ "η απόφαση που δέχεται την εξαίρεση δεν προσβάλλεται µε ένδικο 
µέσο. Η απόφαση που απορρίπτει την εξαίρεση µπορεί να προσβληθεί µε έφεση, αν 
και η οριστική για την ουσία της υπόθεσης απόφαση προσβάλλεται µε έφεση και 
µόνο ταυτόχρονα µ' αυτήν". Το άρθρο αυτό ρυθµίζει το επιτρεπτό ή µη των ενδίκων 
µέσων κατά αποφάσεων ή βουλευµάτων. Έτσι από τις διατάξεις αυτές προκύπτει 
σαφώς ότι το βούλευµα µε το οποίο απορρίπτεται αίτηση εξαιρέσεως δικαστικού ή 
εισαγγελικού λειτουργού, δεν υπόκειται στο ένδικο µέσο της αναιρέσεως, αφού κατά 
τη διάταξη του άρθρου 22 επιτρέπεται µόνο έφεση και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή 
χορηγείται κατά του βουλεύµατος µε το οποίο εκρίθη κατ' ουσίαν η υπόθεση, οπότε 
και πρέπει να προσβάλλεται ταυτόχρονα µε αυτή. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 476 
παρ. 1 του ΚΠ∆ όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν έχει το 
δικαίωµα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύµατος για το οποίο δεν προβλέπεται..., το 
δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο (ως συµβούλιο) που είναι αρµόδιο να κρίνει 
σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που 
εµφανισθούν, κηρύσσει 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∆: 22, 476, 482, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 808 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Προθεσµίες άσκησης ενδίκων µέσων στα εγκλήµατα δια του τύπου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 367 ΠΚ προκύπτει 
ότι αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της κατά το άρθρο 361 εξυβριστικής εκδήλωσης και 
όταν αυτή, εκτός άλλων, γίνεται για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από 
άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον ή σε ανάλογες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση 
ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση αποτελεί το επιβαλλόµενο και αντικειµενικώς 
αναγκαίο µέσο για τη διαφύλαξη του δικαιώµατος ή την ικανοποίηση του 
δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος και ο σκοπός του δράστη δεν κατευθύνεται στην 
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προσβολή της τιµής του άλλου. Τέτοια περίπτωση εκδήλωσης δικαιολογηµένου 
ενδιαφέροντος συντρέχει όταν η εκδήλωση αυτή, αποτελώντας περιεχόµενο 
οφειλόµενης ή επιθυµητής φροντίδας του δράστη για την εξυπηρέτηση σκοπού του, 
δεν είναι αντίθετη µε το δίκαιο και τα χρηστά ήθη και ισοσταθµίζεται, ή δεν είναι 
φανερά δυσανάλογη, µε την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού, ο οποίος δεν 
µπορεί να επιτευχθεί µε άλλο τρόπο. 
- Η καταδικαστική απόφαση στερείται της από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος 
και 139 του ΚΠ∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, µε συνέπεια να ιδρύεται 
ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.∆ του ΚΠ∆ λόγος αναίρεσης όταν δεν περιέχονται σ' 
αυτήν µε πληρότητα και σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά επί των οποίων 
στηρίχτηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι 
νοµικές σκέψεις µε τις οποίες τα περιστατικά αυτά υπήχθησαν στην εφαρµοσθείσα 
ουσιαστική ποινική διάταξη. Εξάλλου, η επιβαλλοµένη ως άνω ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να υπάρχει, όχι µόνον ως προς τα 
περιστατικά που απαρτίζουν την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται και στους 
αυτοτελείς ισχυρισµούς. Είναι δε αυτοτελείς οι ισχυρισµοί εκείνοι, οι οποίοι 
προβάλλονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠ∆, στο 
δικαστήριο της ουσίας από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του και τείνουν στην 
άρση του αδίκου χαρακτήρα της πράξης, τον αποκλεισµό ή την µείωση της 
ικανότητος προς καταλογισµό ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή την µείωση της 
ποινής. Οι ισχυρισµοί αυτοί πρέπει να προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, 
δηλαδή µε τα πραγµατικά περιστατικά που είναι αναγκαία για την θεµελίωσή τους 
κατά την οικεία διάταξη, ώστε να µπορεί ο δικαστής, ύστερα από αξιολόγηση, να 
τους κάνει δεκτούς ή να τους απορρίψει, διαφορετικά το δικαστήριο της ουσίας δεν 
έχει υποχρέωση να απαντήσει αιτιολογηµένα στην απόρριψή τους. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 462, 473 παρ. 1 έως 3, 474 παρ. 1 και 507 παρ. 1 του 
ΚΠ∆ συνάγεται ότι, εφόσον µε ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζεται διαφορετικά, η 
προθεσµία για την άσκηση της αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης από 
εκείνον που καταδικάστηκε, αν είναι ηµεδαπός και παρών κατά την απαγγελία της 
απόφασης, είναι δέκα ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης στην περίπτωση που 
το ένδικο αυτό µέσο ασκείται µε δήλωση στο γραµµατέα του δικαστηρίου που 
εξέδωσε την απόφαση ή σ' εκείνον που διευθύνει τη φυλακή, αν ο αναιρεσείων 
κρατείται, και είκοσι ηµερών όταν ασκείται µε δήλωση που επιδίδεται στον 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, χωρίς όµως να αρχίζει η προθεσµία, σε κάθε 
περίπτωση, πριν από την καταχώριση της τελεσίδικης απόφασης στο βιβλίο 
καθαρογραµµένων αποφάσεων της παρ. 3 του άνω άρθρου 473 ΚΠ∆. Επίδοση της 
απόφασης, για να τρέξουν οι παραπάνω προθεσµίες, απαιτείται µόνον όταν ο 
κατηγορούµενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, και δεν 
εκπροσωπήθηκε στη δίκη δια πληρεξούσιου δικηγόρου σύµφωνα µε το άρθρο 501 
παρ. 3 του ΚΠ∆.  
Με την παρ. 1 του άρθρου µόνου του Ν. 2243/1994 καταργήθηκαν οι ουσιαστικές και 
δικονοµικές ποινικές διατάξεις του Ν. 5060/1931 "περί τύπου, προσβολών της τιµής 
εν γένει και άλλων σχετικών αδικηµάτων" και του ΑΝ 1092/1938 "περί τύπου" καθώς 
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και κάθε άλλη ουσιαστική ή δικονοµική ποινική διάταξη ειδικού νόµου σχετικά µε 
τον τύπο, εκτός από τα άρθρα 29 και 30 του Ν. 5060/1931, όπως αυτά ισχύουν, το 
άρθρο 47 του ΑΝ 1092/1938, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 2 του 
Ν.1738/1987 και την παράγραφο 3 του άρθρου µόνον του Ν.1178/1981. 
Συνεπώς καταργήθηκαν και οι διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 και 2 του Ν. 
5060/1931, που όριζαν ορισµένη βραχεία προθεσµία για την άσκηση αναιρέσεως από 
τον καταδικασµένο για τα δια του τύπου τελούµενα εγκλήµατα. Αντ' αυτών, 
σύµφωνα µε τα εδ. α' και β' της παρ. 3 του άρθρου µόνου του Ν. 2243/1994 οι 
παραπάνω προβλεπόµενες, δεκαήµερη και εικοσαήµερη, προθεσµίες για την άσκηση 
του ένδικου µέσου της αναίρεσης συντέµνονται στο ήµισυ. Έτσι, σύµφωνα µε τη 
διάταξη αυτή, που επιδιώκει την λόγω της ιδιοµορφίας και της ιδιαιτερότητας των 
αδικηµάτων του τύπου ταχεία περαίωση των εκκρεµών δικών, η προθεσµία για την 
άσκηση αναίρεσης από τον καταδικασθέντα κατηγορούµενο, είναι πέντε ηµέρες από 
τη δηµοσίευσή της απόφασης µε παρόντα τον κατηγορούµενο και δέκα ηµέρες από 
την καταχώρησή της στο ειδικό βιβλίο όταν γίνεται µε δήλωση προς τον Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου. 
- Κατά την παρ. 1 του άρθρου 476 του ΚΠ∆, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε 
εκπροθέσµως, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο (σε συµβούλιο), που είναι 
αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει 
τους διαδίκους που τυχόν θα εµφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και 
διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύµατος ή της απόφασης που έχει προσβληθεί και 
την καταδίκη του αναιρεσείοντος στα έξοδα. Εκπρόθεσµη άσκηση του άνω ένδικου 
µέσου τότε µόνο συγχωρείται όταν στην κατά το άρθρο 474 του ΚΠ∆ έκθεση γίνεται 
επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο 
κώλυµα, που κατέστησαν αδύνατη την εµπρόθεσµη άσκηση, καθώς και των 
αποδεικτικών µέσων που αποδεικνύουν τα περιστατικά αυτά.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 361, 367,  
ΚΠ∆: 170, 333, 462, 473, 474, 476, 501, 507, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 5060/1931, άρθ. 29, 30, 65, 
ΑΝ: 1092/1938,  
Νόµοι: 1178/1981,  
Νόµοι: 1738/1987, άρθ. 4,  
Νόµοι: 2243/1994,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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- 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 που 
υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως, καθώς και κάθε συγκεκριµένη 
σχέση ή συµπεριφορά, αναφερόµενη στο παρόν, ή το παρελθόν, που υποπίπτει στις 
αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, όταν 
αναφέρονται σε αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε 
η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών 
στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις 
υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόσθηκε. Τα αποδεικτικά µέσα αρκεί να αναφέρονται γενικώς και κατά το είδος 
τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει από 
το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση µεταξύ τους 
ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα εκάστου. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελούν, όµως, λόγους 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την 
επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα 
πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ' 
αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Όταν, όµως, για το αξιόποινο της 
πράξεως, απαιτούνται, εκτός από τα περιστατικά που απαρτίζουν την αντικειµενική 
της υπόσταση και ορισµένα πρόσθετα στοιχεία, όπως η γνώση ορισµένου 
περιστατικού, πράγµα που συµβαίνει και στα εγκλήµατα της συκοφαντικής 
δυσφηµήσεως, η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή, µε παράθεση 
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των περιστατικών που δικαιολογούν την γνώση, διαφορετική η απόφαση στερείται 
της ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Υπάρχει, όµως, και στις περιπτώσεις 
αυτές η εν λόγω αιτιολογία, όταν, σύµφωνα µε τις παραδοχές της αποφάσεως, ο 
σχετικός µε το ψευδές γεγονός ισχυρισµός του δράστη, θεµελιώνεται σε προσωπική 
πεποίθηση ή αντίληψη του ίδιου ή σε δική του πράξη ή παράλειψη, οπότε είναι 
αυτονόητη η σχετική γνώση του, χωρίς να απαιτείται παράθεση άλλων, σχετικών µε 
την γνώση, περιστατικών.  
- 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.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠ∆, 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, το οποίο υποχρεούται στα πλαίσια της 
δικαιοδοσίας του. Περαιτέρω κατά το άρθρο 173 παρ. 2 του ΚΠ∆, από τις απόλυτες 
ακυρότητες που µνηµονεύονται στο άρθρο 171, όσες αναφέρονται σε πράξεις της 
προδικασίας, µπορούν να προτείνονται ωσότου γίνει αµετάκλητη η παραποµπή στο 
ακροατήριο. Κατά δε το άρθρο 176 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αρµόδιο να κηρύξει την 
ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας είναι το δικαστικό συµβούλιο, ενώ των 
πράξεων της διαδικασίας στο ακροατήριο και της κύριας και της 
προπαρασκευαστικής, το δικαστήριο που αναλαµβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας.  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1,2 του ΚΠ∆, παρ. 1. Ο εισαγγελέας 
πληµµελειοδικών έχει δικαίωµα να ενεργεί: α) προκαταρκτική εξέταση, για να κρίνει 
αν υπάρχει περίπτωση ποινικής δίωξης β) προανάκριση, για να βεβαιωθεί αξιόποινη 
πράξη. παρ.2. Η προκαταρκτική εξέταση ενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 240 και 
241. Αν αυτή γίνεται ύστερα από µήνυση ή έγκληση κατά ορισµένου προσώπου ή αν 
κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης αποδίδεται σε ορισµένο πρόσωπο η 
τέλεση αξιόποινης πράξης, το πρόσωπο αυτό καλείται πριν από σαράντα οκτώ ώρες 
για παροχή εξηγήσεων και εξετάζεται ανωµοτί. Έχει δικαίωµα να παρίσταται µε 
συνήγορο, να αρνηθεί εν όλω ή εν µέρει την παροχή εξηγήσεων και να λάβει 
προθεσµία µέχρι σαράντα οκτώ ώρες για την παροχή τους, η οποία µπορεί να 
παραταθεί από εκείνον που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση. Επίσης, µπορεί να 
ζητήσει να του χορηγηθεί αντίγραφο της µήνυσης ή της έγκλησης. Αυτός που ενεργεί 
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την προκαταρκτική εξέταση πρέπει να ενηµερώσει προηγουµένως τον εξεταζόµενο 
για την πράξη που αφορά η εξέταση και για τα παραπάνω δικαιώµατα του. 
Προηγούµενη έγγραφη εξέταση του προσώπου αυτού που έγινε ενόρκως ή χωρίς τη 
δυνατότητα παράστασης µε συνήγορο, δεν µπορεί να αποτελέσει µέρος της 
δικογραφίας αλλά παραµένει στο αρχείο της εισαγγελίας. Εφόσον ο µηνυόµενος ή 
εγκαλούµενος ή εκείνος κατά του οποίου στρέφονται οι υποψίες κλητεύτηκε νόµιµα 
και δεν εµφανίστηκε, η προκαταρκτική εξέταση περατώνεται και χωρίς την εξέτασή 
του. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι κατά την προκαταρκτική εξέταση δεν 
καθιερώνεται ρητή υποχρέωση κλήτευσης του υπόπτου για εξέταση, υπό την έννοια 
µάλιστα ότι, αν δεν κληθεί νόµιµα, δεν περατώνεται νόµιµα η προκαταρκτική 
εξέταση και δε µπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη, σε κάθε δε περίπτωση, δεν 
επέρχεται απόλυτη ακυρότητα από τη µη κλήτευση του υπόπτου, αφού ο νόµος 
(άρθρο 31 παρ. 2 ΚΠ∆) δεν απαγγέλλει ακυρότητα, αλλά µόνο σε σχέση µε τα 
υπερασπιστικά δικαιώµατα του κατηγορουµένου, ως ειδικότερη έκφραση του 
δικαιώµατός του για δίκαιη δίκη που διασφαλίζει το άρθρο 6 της ΕΣ∆Α. Όµως, δε 
δηµιουργείται απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης των διατάξεων που καθορίζουν 
την υπεράσπιση του κατηγορουµένου και κατ' επέκταση της στη συνέχεια 
ασκηθείσας ποινικής δίωξης, στην περίπτωση που ο τελευταίος, αν και δεν 
κλητεύθηκε νοµίµως ή και καθόλου πριν από σαράντα οκτώ ώρες για παροχή 
εξηγήσεων και για εξέτασή του ανωµοτί κατά το στάδιο διενεργηθείσας 
προκαταρκτικής εξέτασης, είχε τη δυνατότητα να προβάλει τους υπερασπιστικούς 
ισχυρισµούς του στο στάδιο της κύριας ανάκρισης το οποίο, επακολούθησε της 
προκαταρκτικής εξέτασης (ΑΠ 827/2011). Οι απόλυτες ακυρότητες της προδικασίας 
προτείνονται µέχρι την αµετάκλητη παραποµπή του κατηγορουµένου στο 
ακροατήριο, διαφορετικά καλύπτονται, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να ληφθούν 
υπόψη ούτε αυτεπαγγέλτως, αρµόδιο δε για την κήρυξη ή µη αυτών είναι το 
δικαστικό συµβούλιο. Αν οι ακυρότητες αυτές προτάθηκαν και απορρίφθηκαν από το 
δικαστικό συµβούλιο δεν µπορούν να επαναφερθούν και να προταθούν και πάλι 
ενώπιον του δικαστηρίου που αναλαµβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας, αφού τούτο 
δεν έχει αρµοδιότητα να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας. Ούτε 
έχει την εξουσία το δικαστήριο να παραπέµψει πάλι την υπόθεση στην ανάκριση 
προκειµένου να επαναληφθεί η ακύρως διενεργηθείσα ανακριτική πράξη. 
Ακυρότητες της προδικασίας δεν αποτελούν λόγο ακυρότητας του κλητηρίου 
θεσπίσµατος, αφού δεν ορίζεται τούτο από το νόµο. ∆ύναται όµως ακυρότητα 
πράξεως της προδικασίας, εφόσον δεν προτάθηκε ενώπιον του δικαστικού 
συµβουλίου, να προταθεί µε την κατ' άρθρο 322 ΚΠ∆ προσφυγή ενώπιον του 
εισαγγελέα εφετών, εφόσον συνάπτεται µε τη βασιµότητα της παραποµπής του 
κατηγορουµένου στο ακροατήριο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 363,  
ΚΠ∆: 31, 171, 173, 176, 240, 241, 322, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 
παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Έκδοση εγκληµατιών - ∆ιαδικασία έκδοσης αλλοδαπών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 483 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έκδοση. Ανυποστήρικτη έφεση. 
- Κατά το άρθρο 451 παρ.1 ΚΠ∆, που έχει εφαρµογή, κατά το άρθρο 22 της από 13-
12-1957 Ευρωπαϊκής συµβάσεως περί Εκδόσεως Εγκληµατιών, που έχει κυρωθεί από 
τα κράτη της Ελλάδος αλλά και της ∆ηµοκρατίας της Αρµενίας, µε το ν. 4165/1961 
και το νόµο από 25-4-2002 αντίστοιχα και από τη διµερή από 21-11-2000 σύµβαση 
δικαστικής συνδροµής των κρατών Ελλάδος και ∆ηµοκρατίας της Αρµενίας, κατά της 
οριστικής αποφάσεως του συµβουλίου Εφετών, επί αιτήσεως εκδόσεως αλλοδαπού 
υπηκόου, επιτρέπεται στον εκζητούµενο και τον Εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση 
ενώπιον του Ποινικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου µέσα σε προθεσµία είκοσι 
τεσσάρων ωρών από τη δηµοσίευση της αποφάσεως. Για την έφεση συντάσσεται 
έκθεση από τον γραµµατέα Εφετών, αποφαίνεται δε ο Άρειος Πάγος, όπως ορίζει η 
παρ. 2 του ίδιου άρθρου, µέσα σε οκτώ ηµέρες. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 501 παρ.1 εδ.α' του ΚΠ∆, η οποία, ελλείψει ειδικής 
ρυθµίσεως, εφαρµόζεται αναλόγως και επί της παραπάνω εφέσεως στη διαδικασία 
εκδόσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 22 της ίδιας παραπάνω Ευρωπαϊκής Συµβάσεως, αν 
κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο εκκαλών, που έχει κλητευθεί νόµιµα και 
εµπρόθεσµα (άρθρα 155-161 και 451 ΚΠ∆) να εµφανισθεί στο ακροατήριο του 
∆ικαστηρίου του Αρείου Πάγου, δεν εµφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου, αν 
συντρέχει περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 340 ΚΠ∆, τότε η έφεση, ως ένδικο µέσο 
του διαδίκου, απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 155 - 161, 451, 501, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 787 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επανάληψη διαδικασίας προς το συµφέρον του καταδικασµένου. 
- 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 στις περιπτώσεις που προβλέπονται περιοριστικά στο 
ανωτέρω άρθρο, µεταξύ των οποίων είναι και 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 
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αποδείξεις, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν 
στο δικαστήριο και ως εκ τούτου ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την 
καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηµατίζει το δικαστήριο, που 
επιλαµβάνεται της 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 καταδικάσθηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από 
εκείνο που πραγµατικά τέλεσε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 527, 528,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 729 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Παραίτηση από αίτηση. 
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 474 παρ.1, 475 παρ.1, 476 παρ.1 και 
513 παρ.1 ΚΠ∆, ο διάδικος µπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο µέσο το οποίο έχει 
ασκήσει, µε δήλωση στο γραµµατέα του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την 
προσβαλλόµενη απόφαση, για την οποία συντάσσεται έκθεση, είτε ακόµη και στο 
ακροατήριο, πριν αρχίσει η συζήτηση, µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά 
της συνεδριάσεως. Στην περίπτωση αυτή το ∆ικαστικό Συµβούλιο ή το ∆ικαστήριο 
κηρύσσει το ένδικο µέσο απαράδεκτο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα 
δικαστικά έξοδα.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 525 - 531 του ΚΠ∆, συνάγεται ότι η επανάληψη της 
διαδικασίας δεν αποτελεί ένδικο µέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία, επί της οποίας όµως 
αναλογικά εφαρµόζονται οι διατάξεις περί ενδίκων µέσων, όπου υπάρχουν κενά. Οι 
ανωτέρω δε διατάξεις των άρθρων 474 και 475 παρ. 1 περί παραίτησης από τα ένδικα 
µέσα, εφαρµόζονται εποµένως αναλογικά και επί της αίτησης επανάληψης της 
διαδικασίας και άρα χωρεί παραίτηση του αιτούντος, εκτός αν αιτών είναι ο 
εισαγγελέας, οπότε και µόνο δεν µπορεί ο τελευταίος να παραιτηθεί. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 474, 475, 476, 513, 525 - 531, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 733 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας προς το συµφέρον του καταδικασµένου. 
- 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 µόνες 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 
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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 734 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη της διαδικασίας προς το συµφέρον του καταδικασµένου. 
- 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 κακούργηµα ή πληµµέληµα, αν µετά την οριστική καταδίκη 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 καταδικάσθηκε άδικα για 
έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. Κατά την αληθινή έννοια της 
διατάξεως 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 
αποδεικτικά στοιχεία που διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της υποθέσεως, µε την 
προϋπόθεση ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιµώµενες είτε µόνες 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 καταδικάστηκε 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 
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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1273 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 528 παρ.1 εδ. τελευταίο του Κ.Π.∆, κατά της 
αποφάσεως του Συµβουλίου Εφετών που εκδίδεται επί αιτήσεως επαναλήψεως της 
διαδικασίας, επιτρέπεται αναίρεση στον εισαγγελέα και τον αιτούντα κατά τα άρθρα 
484 και 485 του ίδιου κώδικα, δηλαδή για όλους τους λόγους που αναφέρονται στη 
διάταξη του άρθρου 484 παρ.1. Περαιτέρω, από τον συνδυασµό των διατάξεων των 
άρθρων 148 έως 153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1, 484 παρ. 1, 509 παρ. 1 εδ. α' 
και 510 ΚΠ∆, προκύπτει ότι για το κύρος και κατ' ακολουθία το παραδεκτό της 
αιτήσεως αναιρέσεως κατ' αποφάσεων και βουλευµάτων, πρέπει στην 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 στα άρθρα 484 παρ.1 και 510 λόγους 
(αναιρέσεως), η αίτηση είναι απαράδεκτη και ως τοιαύτη απορριπτέα (άρθρα 476 και 
513 ΚΠ∆). Απλή παράθεση του κειµένου της σχετικής διατάξεως που προβλέπει τον 
λόγο αναιρέσεως, χωρίς αναφορά περιστατικών, που θεµελιώνουν την επικαλουµένη 
πληµµέλεια, δεν αρκεί. Οι αόριστοι και ασαφείς λόγοι αναιρέσεως είναι ανεπίδεκτοι 
δικαστικής εκτιµήσεως και δεν µπορούν να συµπληρωθούν µε παραποµπή σε άλλα 
έγγραφα ή µε άσκηση προσθέτων λόγων (ΟλΑΠ 2/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 148 - 153, 473, 474, 476, 484, 509, 510, 528, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 763 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη διαδικασίας προς το συµφέρον του καταδικασµένου. 
- Κατά το άρθρο 525 § 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 
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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 µόνες 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 
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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη της διαδικασίας σε βάρος του 
κατηγορουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1032 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη διαδικασίας. 
- 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 
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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. ∆εν µπορούν να αποτελέσουν λόγον 
επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές 
που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλ' αντιθέτως ερευνήθηκαν αµέσως ή 
εµµέσως και απορρίφθηκαν απ' αυτούς, καθώς και εκείνα µε τα οποία επιδιώκεται ο 
από ουσιαστικής και νοµικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόµενης αποφάσεως, µε 
βάση το αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη τους οι δικαστές, που την εξέδωσαν, 
εφ' όσον η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, ως στρεφόµενη κατά αµετάκλητης 
δικαστικής αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο µέσο, αλλ' έκτακτη διαδικασία. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 527, 528, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επίδοση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1031 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακυρότητα της επίδοσης. Αγνώστου διαµονής. Τόπος διαµονής. Εκπρόθεσµη 
αναίρεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη 
ακυρότητα. 
- Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επίδοσης, οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται 
υποχρεωτικά µε την έφεση και επί των οποίων, εφόσον προβάλλονται, πρέπει το 
∆ικαστήριο της ουσίας να διαλάβει στην απορριπτική της εφέσεως απόφαση πλήρη 
αιτιολογία, είναι και η επίδοση "ως αγνώστου διαµονής", χωρίς να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις αυτής, µολονότι δηλαδή ο εκκαλών - κατηγορούµενος, είχε "γνωστή 
διαµονή". Επίσης πρέπει να προβάλλεται υποχρεωτικά µε την έφεση και ο λόγος 
ανωτέρας βίας, εκ της οποίας ο εκκαλών παρακωλύθηκε στην εµπρόθεσµη άσκησή 
της, στην έννοια όµως της οποίας (ανωτέρας βίας), δεν εµπίπτει και ο ισχυρισµός για 
ακυρότητα της επίδοσης, ως αγνώστου διαµονής και εντεύθεν µη γνώση από µέρους 
του εκκαλούντος της εκκαλούµενης απόφασης, γιατί στην περίπτωση αυτή ο 
τελευταίος, µάχεται κατά του κύρους της επίδοσης και δεν επικαλείται λόγο 
ανωτέρας βίας, δικαιολογητικό της εκπρόθεσµης άσκησης της εφέσεώς του. Ως 
άγνωστης διαµονής θεωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 156 παρ.1 και 2 του 
ίδιου Κώδικα, εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαµονή 
του είναι άγνωστη, για τη ∆ικαστική (Εισαγγελική) Αρχή που έχει εκδώσει το 
προοριζόµενο για επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοση του, έστω και αν 
αυτή είναι γνωστή σε τρίτους, όπως είναι ακόµη και άλλη Εισαγγελική Αρχή ή και η 
Αστυνοµική Αρχή. Τόπος δε κατοικίας θεωρείται, εκείνος που έχει δηλώσει ο 
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κατηγορούµενος, κατά το άρθρο 273 παρ. 1 του Κ.Π.∆., κατά την προανάκριση που 
τυχόν έχει ενεργηθεί και σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος που έχει δηλώσει 
στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ή ο 
κατηγορούµενος δεν έχει εµφανισθεί κατ' αυτήν, ως τόπος κατοικίας θεωρείται 
εκείνος που αναφέρεται στη µήνυση ή την έγκληση (ΑΠ 18/2010).  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 476 παρ. 1 και 2 του ΚΠ∆, όπως η πρώτη 
παράγραφος αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 38 Ν. 3160/2003, το ένδικο µέσο 
απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εκτός άλλων περιπτώσεων και όταν ασκήθηκε 
εκπροθέσµως. Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσµη, είναι 
επιτρεπτή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως, για όλους τους λόγους που αναφέρονται 
περιοριστικά στη διάταξη του άρθρου 510 του ίδιου Κώδικα µεταξύ των οποίων και η 
ελλιπής αιτιολογία της, µε την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της 
κρίσεως για το απαράδεκτο.  
- Η απόφαση µε την οποία απορρίπτεται το ένδικο µέσο της εφέσεως ως απαράδεκτο, 
λόγω εκπρόθεσµης ασκήσεως του, για να έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των 
άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κ.Π.∆., ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, εκ της ελλείψεως της οποίας ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως, εκ του άρθρου 
510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του Κ.Π.∆., πρέπει να διαλαµβάνει, το χρόνο επιδόσεως στον 
εκκαλούντα της προσβαλλόµενης µε την έφεση απόφασης και εκείνον της ασκήσεως 
αυτής, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση, χωρίς ειδικότερο 
προσδιορισµό των στοιχείων εγκυρότητας του αποδεικτικού και της επιδόσεως 
(ΟλΑΠ 6/94 και 4/95). Σε περίπτωση δε, που, µε το ένδικο µέσο, αµφισβητούνται ο 
τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το ένδικο µέσο και το άγνωστο της διαµονής του, 
καθώς και η, από την αιτία αυτή, αδυναµία γνώσης της επίδοσης, και προβάλλεται 
ότι, κατά τον κρίσιµο χρόνο της επίδοσης, αυτός διέµενε σε ορισµένο τόπο και 
διεύθυνση, που ήταν γνωστή στην εισαγγελική αρχή, που παρήγγειλε την επίδοση, 
πρέπει επίσης να διαλαµβάνεται στην απόφαση σχετική αιτιολογία, αλλιώς ιδρύεται ο 
κατ' αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγος αναίρεσης.  
- Απόλυτη ακυρότητα, ιδρύουσα λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. 
Α' Κ.Π.∆., επάγεται η µη ανάγνωση στο ακροατήριο µόνον των υποβληθέντων κατά 
την αποδεικτική διαδικασία εγγράφων, τα οποία ελήφθησαν υπόψη από το 
δικαστήριο προς σχηµατισµό της κρίσεώς του περί ενοχής ή αθωότητας του 
κατηγορουµένου και όχι των οιωνδήποτε άλλων εγγράφων, αφορώντων εις άλλα 
ζητήµατα, µεταξύ των οποίων και την επίδοση (ΑΠ 1231/1989).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 156, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Εργατικά εγκλήµατα - Εργατικό ατύχηµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 352 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφαλείας. 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", κατά δε τη 
διάταξη του άρθρου 28 ΠΚ "από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής, 
την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν 
προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε 
ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των διατάξεων 
αυτών προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από 
αµέλεια απαιτείται: α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη κατ' 
αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος οφείλει να καταβάλλει υπό τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις, µε βάση τους 
νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά 
τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να µπορούσε ο δράστης, 
σύµφωνα µε τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και 
ιδίως εξαιτίας της υπηρεσίας ή του επαγγέλµατός του, να προβλέψει και αποφύγει το 
αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, το οποίο από έλλειψη της 
προαναφερόµενης προσοχής είτε δεν προέβλεψε, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, 
πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν και γ) να ύπαρχε αιτιώδης σύνδεσµος 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 ΠΚ, 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 του µε ενέργεια, αν ο 
υπαίτιος της παραλείψεως είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος". Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι 
αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή, ειδικής 
και όχι γενικής) υποχρεώσεως του υπαιτίου προς ενέργεια που τείνει στην 
παρεµπόδιση του αποτελέσµατος, για την επέλευση του οποίου ο νόµος απειλεί 
ορισµένη ποινή. Η ιδιαίτερη αυτή υποχρέωση του υπαιτίου να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος µπορεί να πηγάζει είτε από ρητή διάταξη νόµου ή από 
σύµβαση ή από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων που συνδέονται µε ορισµένη 
έννοµη σχέση του υπαιτίου ή από ορισµένη προηγούµενη συµπεριφορά του, από την 
οποία δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος του εγκληµατικού αποτελέσµατος και πρέπει να 
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αναφέρεται και να αιτιολογείται στην απόφαση, επιπροσθέτως δε, αν πηγάζει από 
επιτακτικό κανόνα δικαίου, να προσδιορίζεται και ο κανόνας αυτός. Περαιτέρω, 
ενόψει της διακρίσεως της αµέλειας σε συνειδητή και άνευ συνειδήσεως, το 
∆ικαστήριο της ουσίας όταν απαγγέλλει καταδίκη για έγκληµα από αµέλεια, πρέπει 
να εκθέτει στην απόφασή του µε σαφήνεια ποιο από τα είδη αµέλειας συνέτρεξε στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, γιατί, αν δεν εκθέτει τούτο σαφώς ή δέχεται και τα δύο 
είδη, δηµιουργείται ασάφεια και αντίφαση, η οποία καθιστά ανέφικτο τον αναιρετικό 
έλεγχο για την ορθή ή µη εφαρµογή της ανωτέρω ουσιαστικής ποινικής διατάξεως 
και ιδρύεται απ' αυτό λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσης κατά το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1396/1983 "υποχρέωση λήψης και τήρησης µέτρων 
ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα", σε περίπτωση που δεν 
ανατίθεται η εκτέλεση ολοκλήρου του έργου σε έναν εργολάβο ο κύριος του έργου 
είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει πριν από την εγκατάσταση κάθε εργολάβου ή 
υπεργολάβου τµήµατος του έργου και να τηρεί όσο διαρκεί το έργο αυτό, όλα τα 
µέτρα ασφαλείας, τα οποία του υποδεικνύει ο επιβλέπων το έργο, εφόσον αυτά δεν 
αφορούν σε τµήµατα του έργου που ανέλαβαν και εκτελούν εργολάβοι ή 
υπεργολάβοι. Κύριος δε του έργου κατά το άρθρο 2§3 του ίδιου νόµου θεωρείται "ο 
κύριος, ο νοµεύς ή ο κάτοχος του ακινήτου στο οποίο εκτελείται, ύστερα από εντολή 
του και για λογαριασµό του τεχνικό έργο". Περαιτέρω στο άρθρο 7§2 του ίδιου ως 
άνω νόµου προβλέπονται οι υποχρεώσεις του επιβλέποντος µηχανικού, µεταξύ των 
οποίων είναι και η επίβλεψη της εφαρµογής της µελέτης µέτρων ασφαλείας από 
κινδύνους που προέρχονται, από εναέριους και υπόγειους αγωγούς της ∆ηµόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ), καθώς και η επίβλεψη της τήρησής τους. 
Επιβλέπων δε µηχανικός σύµφωνα µε το άρθρο 2§7 του νόµου αυτού θεωρείται 
"πρόσωπο που µε σύµβαση µε τον κύριο του έργου και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις αναλαµβάνει την επίβλεψη της εφαρµογής της µελέτης και της εκτέλεσης 
τεχνικού έρχου ή τµήµατός του, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της 
τέχνης". 
Τέλος, µε τα αρθρ. 1, 78 και 79 του Π∆ 1073/81 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας 
Πολιτικού Μηχανικού" ορίζεται ότι "Επί των πάσης φύσεως εργοταξιακών έργων 
αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού, συµπεριλαµβανοµένων και των οικοδοµικών 
τοιούτων, τηρούνται υπό των κατά νόµον υπευθύνων, πέραν των διατάξεων του Π∆ 
της 14.3 1934 ... και του Π∆ 778/1980 "περί των µέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών", και αι ειδικαί διατάξεις των εποµένων άρθρων 
(αρ.1). ∆ια την πρόληψιν ατυχηµάτων από άµεσον ή έµµεσον επαφήν ή προσέγγισιν 
προς δίκτυα ή λοιπά στοιχεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υπό τάσιν, πρέπει 
ειδικότερον: α) Να λαµβάνονται όλα τα επιβαλλόµενα µέτρα ώστε να αποκλείεται η 
προσέγγισις εργαζοµένων εις ηλεκτροφόρους αγωγούς ή στοιχεία, ασχέτως τάσεως 
των ... δ) οιαδήποτε απαιτουµένη επέµβασις εις τα δίκτυα της ∆ΕΗ (όπως ανύψωσις, 
διακοπή ρεύµατος κτλ) να πραγµατοποιείται υπό ταύτης, µετά έγγραφον αίτησιν του 
ενδιαφεροµένου... (αρ.78). Εάν πλησίον εργοταξίου διέρχονται αγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύµατος, ειδοποιείται εγγράφως, υπό του εκτελούντος το έργον, προ της ενάρξεως 



 

[139] 
 

των εργασιών, η αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα µέτρα ασφαλείας, τα οποία πρέπει 
να ληφθούν, εξετάζονται από κοινού υπό της ∆ΕΗ, του εκτελούντος το έργον και του 
επιβλέποντος τούτο µηχανικού. Κατόπιν δε της εγγράφου εγκρίσεως της αρµοδίας 
υπηρεσίας της ∆ΕΗ λαµβάνονται όλα τα κατά περίπτωσιν ενδεικνυόµενα περαιτέρω 
προστατευτικά µέτρα και ιδίως κατασκευή προστατευτικών σανιδωµάτων (αρ. 79)". 
Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι: 1) ο πολιτικός µηχανικός που επιβλέπει την 
κατασκευή οικοδοµικού έργου έχει νοµική υποχρέωση να δίνει οδηγίες στον 
εργολάβο (και τον τυχόν υπάρχοντα υπεργολάβο) για τη λήψη των ενδεικνυόµενων 
µέτρων ασφάλειας προς πρόληψη ατυχήµατος από την επαφή ή προσέγγιση των 
εργαζοµένων προς πλησίον διερχόµενο ηλεκτροφόρο αγωγό, ανεξαρτήτως του αν προ 
της ενάρξεως των εργασιών ειδοποιήθηκε εγγράφως η αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ 
από τον εκτελούντα το έργο και αν τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφαλείας εξετάσθηκαν 
από κοινού από τη ∆ΕΗ, τον ίδιο και τον εκτελούντα το έργο, 2) 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 προστεθείσα αιτία, ασχέτως αν του 
δόθηκαν ή µη σχετικές οδηγίες από τον επιβλέποντα µηχανικό και 3) ο κύριος του 
έργου δεν υπέχει νοµική υποχρέωση να λάβει µέτρα ασφαλείας εάν έχει αναθέσει την 
κατασκευή ολόκληρου του έργου σε εργολάβο ή σε τµήµατα του έργου που έχει 
αναλάβει ο εργολάβος. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, 
όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για 
τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. Η απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
καταδικαστικής απόφασης, εκτείνεται όχι µόνον στην κρίση για την ενοχή, αλλά 
περιλαµβάνει και την αναφορά των αποδεικτικών µέσων, από τα οποία το δικαστήριο 
οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση. Για τη βεβαιότητα δε ότι έχουν ληφθεί 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα το σύνολό τους, αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω 
κατά το είδος τους. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. ∆εν αποτελεί, όµως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης 
κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως 
των αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η 
αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή 
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διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη 
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα 
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού προς το 
σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, 
αντιφάσεις "ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος, από 
τον Άρειο Πάγο, της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νοµίµου βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Π∆: 1073/1981, άρθ. 1, 78, 79, 
Νόµοι: 1396/1983, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Αντιρρήσεις εκζητουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1074 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. 
- Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκδίδεται για τη σύλληψη και την προσαγωγή 
προσώπου το οποίο βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση ποινής ή µέτρου 
ασφαλείας στερητικών της ελευθερίας. Αφορά αξιόποινες πράξεις που απειλούνται 
στο νόµο µε ποινή ή µέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον δώδεκα 
µηνών κατά το ανώτατο όριο της ή, εφόσον πρόκειται για εκτέλεση επιβληθείσας 
ποινής ή µέτρου ασφαλείας, στερητικών της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων 
µηνών. Μπορεί δε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης να αναφέρεται είτε σε 
αλλοδαπούς είτε και σε ηµεδαπούς. Έτσι, µε βάση το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης 
µπορεί να συλλαµβάνεται και να παραδίδεται από ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε άλλο µέρος αυτής κάθε υπόδικος ή κατάδικος για τα εγκλήµατα που 
αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις του Ν. 3251/2004, ακόµη και αν αυτός είναι 
πολίτης του κράτους από το οποίο ζητείται η παράδοση του, εφόσον βέβαια 
συντρέχουν οι προαναφερθείσες θετικές προϋποθέσεις και ελλείπουν οι σχετικές 
υποχρεωτικές ή δυνητικές απαγορεύσεις (αρ.10, 11 και 12 του Ν. 3251/2004). Η 
απαγόρευση της έκδοσης ή παράδοσης των ηµεδαπών σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προκύπτει από το Σύνταγµα, ούτε έχει πλέον σήµερα 
κανένα λόγο ύπαρξης µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
απαγόρευση του αρ. 438 περ.α' του ΚΠ∆ καθόσον η ρύθµιση του νέου νόµου είναι 
ειδική και στους κύκλους της τελευταίας (Ε.Ε.) έχουν αναπτυχθεί µεταξύ των κρατών 
µελών της σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης που στηρίζονται στο σεβασµό των 
θεµελιωδών ελευθεριών και των αρχών του κράτους δικαίου, ενώ οι ιστορικοί λόγοι 
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στήριξης της απαγόρευσης, δηλαδή η υποχρέωση προστασίας του κράτους προς τους 
πολίτες του και συγκεκριµένα η προστασία τους από τις αντιξοότητες που σηµαίνει 
γι' αυτούς µια δίκη σε ξένο µη οικείο νοµικό περιβάλλον, καθώς και η υπάρχουσα 
δυσπιστία στις αλλοδαπές δικαστικές αρχές είναι πλέον αδικαιολόγητοι και ιδίως στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό ένταλµα 
σύλληψης για την άσκηση ποινικής δίωξης, οι κανόνες για την παράδοση των 
ηµεδαπών σε άλλο κράτος µέλος συνάγονται από τις διατάξεις του αρ. 11 στοιχ. ζ και 
η' του Ν. 3251/2004. 
Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ειδικότερα ότι: α) αν το ένταλµα αφορά πράξη που 
έχει τελέσει ο ηµεδαπός εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στο έδαφος της ελληνικής 
επικράτειας, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εκτελεστεί το ένταλµα (αρ. 11 
στοιχ.ζ' του άνω νόµου), ανεξάρτητα µάλιστα αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στην 
Ελλάδα, β) αν το ένταλµα αφορά πράξη που έχει τελεστεί εξ ολοκλήρου στην 
αλλοδαπή και υπάγεται στην αρµοδιότητα των ελληνικών αρχών µε βάση τα αρ. 6 ή 8 
του ΠΚ, τότε και πάλι δεν µπορεί να εκτελεστεί το ένταλµα αν ο ηµεδαπός διώκεται 
για την ίδια πράξη στην Ελλάδα (αρ.11 στοιχ.η' του άνω νόµου). Στην περίπτωση 
αυτή, όπως προκύπτει από τη διατύπωση του εν λόγω άρθρου, το ένταλµα δεν 
εκτελείται ακόµη και αν η ποινική δίωξη στην Ελλάδα ασκήθηκε µεταγενέστερα, 
δηλαδή µετά την έκδοση του σχετικού ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης. Πάντως, 
για να συντρέχει αυτή η προϋπόθεση απαιτείται να έχει πράγµατι ασκηθεί, 
τουλάχιστον έως την ηµέρα συζητήσεως της υποθέσεως στο εφετείο, η ποινική δίωξη 
και όχι απλώς να έχει το ελληνικό κράτος τη δυνατότητα να ασκήσει ποινική δίωξη 
µε τα αρµόδια όργανα του για την ίδια πράξη. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, αν ο 
ηµεδαπός δεν διώκεται, δεν έχει δηλαδή ασκηθεί δίωξη εναντίον του για την ίδια 
πράξη, τότε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκτελείται µόνο αν διασφαλιστεί ότι, 
µετά από ακρόαση του, θα διαµεταχθεί στο Ελληνικό κράτος, ώστε να εκτίσει σ' αυτό 
την στερητική της ελευθερίας ποινή ή το στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας 
που θα απαγγελθεί τυχόν εναντίον του στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος (αρ.11 
στοιχ.η' εδ. τελευταίο του άνω νόµου). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 438,  
ΠΚ: 6, 8,  
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 2, 5, 10, 11, 12, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1312 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. Έφεση. 
- Κατά το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης κλπ", 
σε περίπτωση µη συγκατάθεσης του εκζητουµένου, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης 
στον Άρειο Πάγο από τον εκζητούµενο ή τον Εισαγγελέα κατά της οριστικής 
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απόφασης του συµβουλίου εφετών, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δηµοσίευση 
της απόφασης. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση από τον Γραµµατέα Εφετών, στην 
οποία πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. 
- Κατά το όρθρο 1 του πιο πάνω νόµου, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης είναι 
απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
εκδίδεται µε σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο 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 ήδη έχει 
αποδοθεί η αξιόποινη πράξη, να ασκηθεί ποινική δίωξη ή β) να εκτελεστεί ποινή ή 
µέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του ίδιου 
νόµου, ορίζεται το περιεχόµενο και ο τύπος του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, 
που περιέχει, ειδικότερα, α) ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουµένου, β) όνοµα, 
διεύθυνση, αριθµό τηλεφωνικής κλπ. σύνδεσης της δικαστικής αρχής έκδοσης του 
εντάλµατος, γ) µνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης, του εντάλµατος 
σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νοµικό 
χαρακτηρισµό του εγκλήµατος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης του 
εγκλήµατος, στις οποίες περιλαµβάνεται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης, καθώς και η 
µορφή συµµετοχής του εκζητουµένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα 
ποινή, αν πρόκειται για αµετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται 
για την αξιόποινη πράξη από την νοµοθεσία του κράτους µέλους έκδοσης του 
εντάλµατος και ζ) στο µέτρο του δυνατού, κάθε πληροφορία σχετικά µε την 
αξιόποινη πράξη και τις συνέπειες της, και ορίζεται ότι το ένταλµα τούτο 
µεταφράζεται στην επίσηµη γλώσσα του κράτους εκτέλεσής του. Επίσης, στο άρθρο 
9 παρ. 3, 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, ενώ, κατά την παραπάνω 
διάταξη του άρθρου 22 παρ. 1 του εν λόγω νόµου, κατά της πιο πάνω οριστικής 
απόφασης επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον Άρειο Πάγο, από τον εκζητούµενο ή 
τον εισαγγελέα, µέσα στην προθεσµία που προαναφέρθηκε. Εξάλλου, κατά το άρθρο 
5 του ίδιου νόµου, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκδίδεται για πράξεις, οι οποίες 
τιµωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους µε στερητική της ελευθερίας 
ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων 
είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών ή, σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί ποινή ή 
µέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία για απαγγελθείσες καταδίκες 
διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών, αντίστοιχα δε, κατά το άρθρο 10 παρ. 1 
στοιχ. α' του νόµου τούτου, επιτρέπεται η εκτέλεση του εν λόγω εντάλµατος, εάν η 
αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί τούτο, συνιστά έγκληµα σύµφωνα και µε 
τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, ανεξάρτητα από το νοµικό χαρακτηρισµό, το 
οποίο τιµωρείται σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το 
ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστο δώδεκα µηνών, επίσης δε, το ένταλµα 
εκτελείται, κατά το στοιχ. β' της ανωτέρω παραγράφου 1, εφόσον τα δικαστήρια του 
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κράτους έκδοσης αυτού καταδίκασαν τον εκζητούµενο σε ποινή ή µέτρο ασφαλείας, 
στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών, για αξιόποινη πράξη, την 
οποία και οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι χαρακτηρίζουν ως πληµµέληµα ή ως 
κακούργηµα, ενώ, τέλος, κατά την παρ. 2 του αµέσως πιο πάνω άρθρου, η εκτέλεση 
του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του διττού 
αξιοποίνου, για τις αναφερόµενες στην παράγραφο αυτή αξιόποινες πράξεις, όπως 
αυτές ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος, εφόσον 
τιµωρούνται στο κράτος αυτό µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της 
ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών 
ετών. 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 5, 9, 10, 22, 37, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 324 
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". Κατά δε την παρ. 2 εδαφ. α' του 
ιδίου άρθρου, "η εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού δεν µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα την προσβολή των θεµελιωδών δικαιωµάτων και αρχών που 
διατυπώνονται στο ισχύον Σύνταγµα και στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση".  
Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του ιδίου νόµου ορίζεται το περιεχόµενο και ο τύπος του 
ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, που περιέχει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία: α) 
ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουµένου, β) όνοµα, διεύθυνση, αριθµό 
τηλεφωνικής και τηλεοµοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της 
δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος, γ) µνεία της εκτελεστής δικαστικής 
απόφασης του εντάλµατος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) 
φύση και νοµικό χαρακτηρισµό του εγκλήµατος, ε) περιγραφή των περιστάσεων 
τέλεσης του εγκλήµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης, 
καθώς και η µορφή συµµετοχής του εκζητουµένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την 
επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για αµετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που 
προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους έκδοσης 
του εντάλµατος και ζ) στο µέτρο του δυνατού, κάθε άλλη πληροφορία σχετικά µε την 
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αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της. Στο άρθρο 9 παρ.3 ίδιου νόµου ορίζεται ότι 
"όταν ο εκζητούµενος δεν συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του 
εντάλµατος, αρµόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του 
εντάλµατος είναι το συµβούλιο εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαµένει ή 
συλλαµβάνεται ο εκζητούµενος".  
Εξάλλου, κατά το άρθρο 5 του ίδιου νόµου, "το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης 
εκδίδεται για πράξεις, οι οποίες τιµωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους 
µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, 
το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών ή σε περίπτωση που 
έχει ήδη επιβληθεί ποινή ή µέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία για 
απαγγελθείσες καταδίκες διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών", κατά δε το άρθρο 
10 παρ. 1 στοιχ. α' του νόµου τούτου, "υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των 
άρθρων 11 έως 13 του παρόντος το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκτελείται εφόσον 
α) η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί τούτο, συνιστά έγκληµα σύµφωνα 
µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού, το 
οποίο τιµωρείται σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το 
ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών", όπως επίσης εκτελείται, 
κατά το στοιχ. β' της άνω παρ.1 του άρθρου 10 εφόσον "τα δικαστήρια του κράτους 
έκδοσης του εντάλµατος καταδίκασαν τον εκζητούµενο σε ποινή ή µέτρο ασφαλείας, 
στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών για αξιόποινη πράξη την 
οποία και οι ελληνικοί νόµοι χαρακτηρίζουν ως πληµµέληµα ή ως κακούργηµα". Το 
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης µπορεί να αναφέρεται είτε σε αλλοδαπούς, είτε σε 
ηµεδαπούς, µε βάση δε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης µπορεί να συλλαµβάνεται 
και να παραδίδεται από ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο µέρος 
αυτής κάθε υπόδικος ή κατάδικος για τα εγκλήµατα που αναφέρονται στις άνω 
διατάξεις του ν. 3251/2004, ακόµη και αν αυτός είναι πολίτης του κράτους από το 
οποίο ζητείται η παράδοσή του, εφ' όσον βέβαια συντρέχουν οι σχετικές θετικές 
προϋποθέσεις και ελλείπουν οι σχετικές υποχρεωτικές ή δυνητικές απαγορεύσεις 
(άρθρα 10, 11 και 12 Ν. 3251/2004).  
Επίσης, στο άρθρο 11 του ίδιου νόµου 3251/2004, ορίζονται οι περιπτώσεις που η 
δικαστική αρχή, η οποία αποφασίζει για την εκτέλεση του εν λόγω ευρωπαϊκού 
εντάλµατος, µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεσή του. Μεταξύ των λόγων αυτών 
περιλαµβάνεται και εκείνος της περ. στ, σύµφωνα µε την οποία η δικαστική αρχή που 
αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως µπορεί να 
αρνηθεί την εκτέλεση αυτού, "αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το 
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή 
µέτρου ασφαλείας, στερητικών της ελευθερίας, είναι ηµεδαπός και η Ελλάδα 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την ποινή ή το µέτρο ασφαλείας σύµφωνα 
µε τους ποινικούς της νόµους". Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως, η 
ελληνική δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος, στην 
παρούσα περίπτωση ο Άρειος Πάγος, προκειµένου να αποφασίσει αν θα κάνει χρήση 
του ως άνω δυνητικού λόγου αρνήσεως εκτελέσεως, οφείλει αρχικώς να προσδιορίσει 
αν ο εκζητούµενος είναι ηµεδαπός και εποµένως εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της εν 
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λόγω διατάξεως. Εφόσον δε κριθεί ότι συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις και ο 
εκζητούµενος έχει εύλογο συµφέρον να ζητήσει να εκτελεστεί η ποινή, που του έχει 
επιβληθεί και για την έκτιση της οποίας εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλµα, στην 
Ελλάδα, οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν την ευχέρεια να αρνηθούν την εκτέλεση 
του εντάλµατος και να µη παραδώσουν ηµεδαπό στο εκζητούν κράτος, αλλά να 
διατάξουν την εκτέλεση της ποινής που του έχει επιβληθεί στην Ελλάδα, σύµφωνα µε 
τους ελληνικούς ποινικούς νόµους. Αρµόδιο δε για τη διάταξη ή την άρνηση 
εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης που έχει εκδοθεί προς το σκοπό της 
εκτέλεσης ποινής και δη για έκτιση της ποινής ηµεδαπού ή αλλοδαπού που κατοικεί 
στην Ελλάδα, στις περιπτώσεις του άρθρου 11 του ν. 3251/2004, είναι το 
επιλαµβανόµενο της εκτελέσεως του εντάλµατος, σε πρώτο ή δεύτερο βαθµό, 
δικαστικό συµβούλιο, χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούµενη σχετική απόφαση ή 
συναίνεση για την έκτιση της ποινής στην Ελλάδα, του Ελληνικού Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ή του κατά τόπον αρµόδιου 
για την εκτέλεση του εντάλµατος Εισαγγελέα Εφετών.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 451,  
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 2, 5, 10, 11, 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1598 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 3251/2004, αν η δικαστική 
αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος κρίνει ότι οι πληροφορίες που 
διαβιβάστηκαν από το κράτος µέλος έκδοσης του εντάλµατος δεν αρκούν, ώστε να 
της επιτρέψουν να αποφασίσει για την προσαγωγή, ζητεί, µέσω του Εισαγγελέα 
Εφετών, την κατεπείγουσα προσκόµιση των απαραιτήτων συµπληρωµατικών 
στοιχείων, ιδίως σε σχέση µε τα άρθρα 2 και 11 έως 13 του παρόντος και µπορεί να 
τάξει προθεσµία για την παραλαβή τους, λαµβάνοντας υπόψη την υποχρέωση 
τήρησης των προθεσµιών που ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 2, 11, 12, 13, 19, 21, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Καταδολίευση δανειστών - Έννοια και χρόνος τελέσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1159 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα. Έλλειψη ειδικής 
αιτιολογίας. Υπέρβαση εξουσίας. Αυτεπάγγελτη και ύστερα από έγκληση κίνηση 
ποινικής δίωξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 397 του ΠΚ, ο οφειλέτης που µε πρόθεση µαταιώνει 
ολικά ή εν µέρει την ικανοποίηση του δανειστή του, βλάπτοντας ή καθιστώντας χωρίς 
αξία, αποκρύπτοντας ή απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιµο και αξιόχρεο αντάλλαγµα 
οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο....κατασκευάζοντας ψεύτικα χρέη ή ψεύτικες 
δικαιοπραξίες, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δυο ετών ή µε χρηµατική ποινή, αν η 
πράξη δεν υπόκειται σε βαρύτερη ποινή σύµφωνα µε άλλη διάταξη. Η ποινική δίωξη 
σύµφωνα µε την παρ.3 της πιο πάνω διάταξης ασκείται µόνο ύστερα από έγκληση. 
- Κατά το άρθρο 505 παρ. 2 του ΚΠοιν∆, 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, δηλαδή µέσα σε ένα µήνα από 
την καταχώριση της αποφάσεως καθαρογραµµένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 
παρ. 3 του αυτού Κώδικα. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκεί αναίρεση κατά πάσης αποφάσεως οποιουδήποτε 
ποινικού δικαστηρίου αθωωτικής ή καταδικαστικής, ή εκείνης που παύει οριστικά την 
ποινική δίωξη ή την κηρύσσει απαράδεκτη, και για όλους τους λόγους του άρθρου 
510 παρ. 1 του ΚΠ∆, µεταξύ των οποίων η έλλειψη της ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, η εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως, καθώς και η υπέρβαση εξουσίας (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' , Ε' 
και Η' του ΚΠ∆). 
Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του Κ.Π.∆, λόγο αναιρέσεως της 
αποφάσεως, αποτελεί η έλλειψη της ειδικής αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγµα 
και κατά το στοιχείο Ε' της ίδιας διάταξης του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της 
αποφάσεως αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Εσφαλµένη δε ερµηνεία υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στη διάταξη 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή όταν 
το δικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε στη 
διάταξη που εφαρµόστηκε. 
Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠ∆, υπέρβαση 
εξουσίας, που ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή λόγο αναιρέσεως, 
υπάρχει, όταν το δικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του παρέχεται από το νόµο 
ή υφίσταται µεν τέτοια δικαιοδοσία, δεν συντρέχουν όµως οι όροι οι οποίοι του 
παρέχουν την εξουσία να κρίνει στη συγκεκριµένη περίπτωση ή όταν αρνείται να 
ασκήσει δικαιοδοσία, η οποία του παρέχεται από το νόµο στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, αν και συντρέχουν οι απαιτούµενοι γι' αυτό κατά νόµο όροι (ΟλΑΠ 
3/2005). 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 36 και 50 ΚΠ∆ και του άρθρου 18 ΠΚ προκύπτει ότι 
η ποινική δίωξη κινείται αυτεπαγγέλτως και µόνον κατ' εξαίρεση, στις ρητώς 
οριζόµενες από τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους νόµους περιπτώσεις, κατ' έγκληση του 
παθόντος. Επί των αυτεπαγγέλτως διωκοµένων εγκληµάτων, κινείται κατόπιν 
αναφοράς, µηνύσεως ή άλλης ειδήσεως περί της τελέσεως αξιόποινης πράξεως, όπως 
είναι και η µήνυση που υποβάλλεται από τον αντιπρόσωπο νοµικού προσώπου που 
δεν έχει το απαιτούµενο κατ' άρθρο 42 παρ. 2 ΚΠ∆ ειδικό πληρεξούσιο, δεδοµένου 
ότι η τήρηση των οριζοµένων στην τελευταία αυτή διάταξη προϋποθέτει έγκληµα 
διωκόµενο κατ' έγκληση. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 18, 397, 
ΚΠ∆: 36, 42, 50, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Λαθρεµπορία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1597 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Τελωνειακός Κώδικας.Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 155 παρ. 1 περ. β του Ν. 2960/2001 "Εθνικός 
Τελωνειακός Κώδικας", ο οποίος ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως της ένδικης 
αξιόποινης πράξεως, λαθρεµπορία είναι και "πάσα οποιαδήποτε ενέργεια, που 
αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ' 
αυτών εισπρακτέων δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων από τα εισαγόµενα ή 
τα εξαγόµενα εµπορεύµατα, και αν ακόµη αυτά εισπράχθηκαν κατά χρόνο και τρόπο 
διάφορο από εκείνο που ορίζει ο νόµος". Κατά δε το άρθρο 157 παρ. 1 περ. β του 
ίδιου νόµου, η λαθρεµπορία τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και "εάν 
οι δασµοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το ∆ηµόσιο ή η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και 
άνω", καθώς και "εάν ο υπαίτιος µεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσµατα". Ως ιδιαίτερο 
τέχνασµα νοείται κάθε ενέργεια που επινοεί η ανθρώπινη εφευρετικότητα µε σκοπό 
να στερηθεί το ∆ηµόσιο της δυνατότητας να εισπράξει τον ανάλογο, κατά νόµο, 
εισαγωγικό δασµό, φόρο ή άλλο δικαίωµα για οποιοδήποτε εισαγόµενο από την 
αλλοδαπή ή εξαγόµενο εµπόρευµα.  
- 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 
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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).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 333 παρ. 2 και 358 του ΚΠοιν∆ δεν προκύπτει 
υποχρέωση του διευθύνοντος τη συζήτηση να δίδει το λόγο στους διαδίκους, χωρίς 
αίτησή τους, για να προβούν σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά µε τα αποδεικτικά 
µέσα που εξετάσθηκαν. Εποµένως, ο, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠοιν∆, 
πρώτος λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο προβάλλεται ακυρότητα της διαδικασίας, 
γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον συνήγορο του αναιρεσείοντος, µετά την εξέταση του 
µάρτυρα κατηγορίας και την ανάγνωση των στα πρακτικά της αποφάσεως 
αναφεροµένων εγγράφων, για να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά µε τα 
αποδεικτικά αυτά µέσα, είναι αβάσιµος και πρέπει να απορριφθεί, καθόσον από τα 
πρακτικά της αποφάσεως δεν προκύπτει ότι ζητήθηκε η άσκηση του εκ του άρθρου 
358 ΚΠοιν∆ δικαιώµατος.  
Κατά το άρθρο 368 του ΚΠοιν∆, µετά την απολογία του κατηγορουµένου και την 
εξέταση του αστικώς υπευθύνου, ο διευθύνων την συζήτηση ερωτά τον εισαγγελέα 
και τους διαδίκους, αν έχουν ανάγκη από κάποια συµπληρωµατική εξέταση ή 
διευκρίνιση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι από τη µη τήρησή της δεν 
απαγγέλλεται ακυρότητα, ούτε από την παράλειψη αυτής παρακωλύεται η άσκηση 
των δικαιωµάτων, που προσήκουν στον κατηγορούµενο, γιατί αυτός αν έχει ανάγκη 
συµπληρωµατικής εξετάσεως ή διευκρινίσεως µπορεί να την ζητήσει, οπότε, αν ο 
διευθύνων την συζήτηση την αρνηθεί, είτε το δικαστήριο, στο οποίο ακολούθως 
προσέφυγε ο κατηγορούµενος, τότε, σύµφωνα µε το άρθρο 170 παρ. 2 του ΚΠοιν∆, 
επέρχεται ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 333, 358, 368, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΤελΚωδ: 155, 157,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Περιβάλλον - Ρύπανση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1340 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ρύπανση. Παράβαση καθήκοντος. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας της προσβαλλόµενη 
απόφασης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- ∆εν είναι νόµιµη η εγκατάσταση βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας σε περιοχή που δεν έχει 
αναγνωρισθεί µε διοικητική πράξη ως κατάλληλη για την ανάπτυξη βιοµηχανικής ή 
βιοτεχνικής δραστηριότητος. Από τον κανόνα αυτόν µπορούν να εξαιρεθούν 
παραγωγικές δραστηριότητες χαµηλής όχλησης, εφόσον η συγκεκριµένη 
δραστηριότητα έχει ως αντικείµενο την επεξεργασία προϊόντων αγροτικών 
καλλιεργειών, κτηνοτροφίας ή δασοπονίας, που κατά παράδοση αναπτύσσονται στην 
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περιοχή εγκαταστάσεως της µονάδος και συνεπάγονται µικρής κλίµακας επιπτώσεις 
στο περιβάλλον (ΣΤΕ 2468/2011, ΣΤΕ 3175/2009). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 259 του ΠΚ "υπάλληλος που µε πρόθεση προβαίνει τα 
καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
παράνοµο περιουσιακό όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη 
ποινική διάταξη" .Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για να στοιχειοθετείται το 
έγκληµα της παραβάσεως καθήκοντος, δράστης του οποίου είναι υπάλληλος κατά την 
έννοια του άρθρου 13α του ιδίου κώδικα, απαιτούνται: α) παράβαση υπηρεσιακού 
καθήκοντος, το οποίο καθορίζεται µε νόµο ή µε διοικητική πράξη ή µε ιδιαίτερες 
οδηγίες της προϊσταµένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας, β) πρόθεση 
του δράστη δηλαδή δόλος, που περιέχει τη θέληση παραβάσεως του καθήκοντος της 
υπηρεσίας και γ) σκοπός να προσπορισθεί στον ίδιο τον δράστη ή σε άλλον 
παράνοµη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να επέλθει βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον 
άλλον, χωρίς να απαιτείται και η επίτευξη του εν λόγω σκοπού. Για να συντρέχει δε ο 
σκοπός αυτός πρέπει όχι µόνον η βούληση του δράστη να κατατείνει σε αυτόν αλλά 
και η συµπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται να µπορεί αντικειµενικά να οδηγήσει 
στην επίτευξή του, αφού ο όρος µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
παράνοµο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον λογικά σηµαίνει ότι η 
πράξη όπως επιχειρείται από τον δράστη, δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση 
παρανόµου οφέλους ή στην πρόκληση βλάβης τρίτων (αντικειµενικό στοιχείο) και επί 
πλέον ότι η βούληση του δράστη κατευθύνεται στην απόκτηση του οφέλους ή στην 
πρόκληση της βλάβης (υποκειµενικό στοιχείο). Έτσι, µεταξύ της πράξεως και του 
σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει µια τέτοια αιτιώδης σχέση ώστε η 
πράξη της παραβάσεως καθήκοντος, αν δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος, πάντως 
πρέπει να είναι πρόσφορος περιποιήσεως του σκοπουµένου οφέλους ή της 
σκοπουµένης βλάβης, πράγµα που συµβαίνει όταν το σκοπούµενο όφελος ή η βλάβη 
δεν µπορεί να επιτευχθεί παρά µόνο 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.  
- Με τις παραδοχές του το Τριµελές Πληµµελειοδικείο Χανίων δεν διέλαβε στην 
προσβαλλόµενη απόφαση του την επιβαλλόµενη αιτιολογία και ως προς τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχεται ότι προκύπτουν από τα αναφερόµενα ότι 
λήφθηκαν υπόψη αποδεικτικά µέσα και ως προς την κρίση του για µη συνδροµή µε 
βάση αυτά των υποκειµενικών και αντικειµενικών στοιχείων των αξιοποίνων 
πράξεων που αποδίδονται στους εκ των κατηγορουµένων Κ. Τ., Ρ. συζ. Ι. Κ., Γ. Α. 
του Α., Φ. Κ. συζ. Μ. και Ε. Α.. 
Ειδικότερα γίνεται δεκτό από το δικάσαν Τριµελές Πληµµελειοδικείο ότι οι 
βιοτεχνίες-επιχειρήσεις για τις οποίες οι άνω κατηγορούµενοι, ως υπάλληλοι κατά 
την έννοια του άρθρου 13α Π.Κ. αποφάσισαν για την έκδοση και την ανανέωση 
αδειών εγκαταστάσεως και λειτουργίας κατά το επίδικο χρονικό διάστηµα και για την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, λειτούργησαν εντός εκτάσεων σε αναφερόµενες 
περιοχές στις οποίες είχε γίνει από το 1976 αναδασµός που κυρώθηκε µε τις από 
22/11/1978 και από 9/5/1978 αποφάσεις του Νοµάρχη Χανίων, ήτοι εντός εκτάσεων 
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που προορίζονταν για αγροτικές καλλιέργειες. Όµως, δεν διευκρινίζεται στην 
προσβαλλόµενη απόφαση εάν για τη χορήγηση αυτών των αδειών σε περιοχές όπου η 
χρήση γης που υπήρχε ήταν οι αγροτικές καλλιέργειες όσον αφορά την άσκηση εντός 
αυτών βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µη συµβατών µε αυτήν τη 
συγκεκριµένη χρήση γης (και που είναι ζήτηµα που κατ' αρχήν εξετάζεται κατά το 
στάδιο της χορήγησης της αδείας εγκαταστάσεως χωρίς να αποκλείεται επανεξέτασή 
του και κατά το στάδιο χορηγήσεως της άδειας λειτουργίας) είχε ρυθµιστεί το 
επιτρεπτό ασκήσεως βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητος εντός των 
συγκεκριµένων εκτάσεων στις οποίες είχε γίνει αναδασµός είτε µε εγκεκριµένο 
ρυθµιστικό ή χωροταξικό ή πολεοδοµικό σχέδιο ή µε ζώνη οικιστικού ελέγχου ή µε 
την πρόβλεψη βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής ζώνης ή ύστερα από έγκριση για ζώνες 
αναπτύξεως βιοµηχανικών δραστηριοτήτων κατά το άρθρο 24 του ν.1650/1986, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ.1 ν.2742/1999 δοθέντος ότι η εγκατάσταση 
βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως, πλην εκείνων που αφορούν παραγωγικές 
δραστηριότητες χαµηλής οχλήσεως και σχετικές µε τις παραδοσιακές καλλιέργειες 
της περιοχής είναι επιτρεπτή µόνον σε ειδικής εκ των προτέρων καθορισµένες 
περιοχές και όχι σε όσες περιοχές απλής και µόνον δεν απαγορεύεται ρητώς η 
συγκεκριµένη χρήση. 
Περαιτέρω δεν εξηγείται στην προσβαλλοµένη απόφαση γιατί η συµπεριφορά των 
ανωτέρω από τους κατηγορουµένους ως υπαλλήλων σε σχέση µε την κατά το κρίσιµο 
διάστηµα έκδοση και ανανέωση εκ µέρους των αδειών εγκαταστάσεως και 
λειτουργίας των αναφεροµένων στο διατακτικό βιοτεχνιών και επιχειρήσεων εντός 
εκτάσεων σε περιοχή όπου είχε γίνει προηγουµένως αναδασµός και την ανανέωση 
των αδειών αυτών δεν ήταν αντίθετη προς το υπηρεσιακό καθήκον αυτών όπως 
προσδιοριζόταν από το νόµο και τις οδηγίες της Προϊσταµένης Αρχής και ειδικότερα 
από τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, όπως ίσχυε και πριν από την 
έκδοση τον Σεπτέµβριο του έτους 2010 της 168040 κοινής Υπουργικής Αποφάσεως 
καθορισµού των κριτηρίων και διαβαθµίσεως της αγροτικής γης σε ποιότητες και 
κατηγορίες παραγωγικότητος σε συνδυασµό µε τις αναφερόµενες στο διατακτικό της 
προσβαλλοµένης αποφάσεως οδηγίες που είχαν διαβιβασθεί µε το 153929/9.6.1983 
έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας σε όλες τις Νοµαρχίες του Κράτους για τον 
χαρακτηρισµό των εκτάσεων στις οποίες είχε γίνει αναδασµός ως γεωργικής γης 
υψηλής παραγωγικότητας. 
Στο κείµενο των παραπάνω οδηγιών που διαβιβάσθηκαν µε το προαναφερθέν 
153929/9.6.1983 έγγραφο περιλαµβανόµενο και στα αναφερόµενα στα πρακτικά της 
προσβαλλοµένης αποφάσεως ως αναγνωσθέντα στο ακροατήριο έγγραφα, όπως 
επισκοπείται στα πλαίσια του αναιρετικού ελέγχου, γίνεται λόγος ότι σαν γη υψηλής 
παραγωγικότητας στην οποία κατ'αρχή δεν επιτρέπονται οι χωροθετήσεις 
δραστηριοτήτων για επέκταση σχεδίων πόλεων, βιοµηχανικές ζώνες κλπ. µέσω των 
αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
χαρακτηρίζονται µεταξύ άλλων εκτάσεις στις οποίες έχουν γίνει εγγειοβελτιωτικά 
έργα (αρδευτικά, στραγγιστικά, βελτιωτικά κλπ.) από οποιοδήποτε φορέα (∆ηµόσιο, 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ιδιώτες κλπ) και ανεξάρτητα από τη µορφή της 
εκµετάλλευσης (εντατική ή εκτακτική καλλιεργούµενη ή µη) εκτάσεις στις οποίες 
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έχουν γίνει ή προγραµµατίζονται να γίνουν αναδασµοί εκτός της περιµέτρου των 
εγγειοβελτιωτικών έργων, εκούσιοι ή αναγκαστικοί . 
Κατ'ακολουθίαν αυτών είναι ελλιπής η αιτιολογία τςη προσβαλλοµένης αποφάσεως 
και ως προς το ζήτηµα ότι δεν ήταν ανάγκη να εκδοθεί, πριν προβούν οι ως άνω 
κατηγορούµενοι στις σχετικές µε τις παραπάνω άδεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας 
των προαναφεροµένων βιοτεχνιών και επιχειρήσεων, απόφαση για το χαρακτηρισµό 
ως αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας των εκτάσεων εντός των οποίων 
εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν οι µονάδες αυτές, από τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
∆ιεύθυνσης Γεωργίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως σε περιοχή όπου 
προηγουµένως είχε γίνει αναδασµός. Επιπλέον είναι αόριστη η αιτιολογία της 
αναιρεσιβαλλοµένης αποφάσεως ότι οι ίδιοι κατηγορούµενοι έλαβαν υπόψη τους 
γνωµοδοτήσεις της Νοµαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος χωρίς 
να διευκρινίζει εάν αυτές ήταν αποφάσεις χαρακτηρισµού των εκτάσεων όπου έγινε η 
εγκατάσταση και λειτούργησαν οι παραπάνω βιοτεχνίες και επιχειρήσεις ως 
γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ή όχι και χωρίς να γίνεται λόγος σε ποιες 
συγκεκριµένες επιχειρήσεις και βιοτεχνίες από τις αναφερόµενες στο διατακτικό της 
προσβαλλοµένης αποφάσεως αφορούσαν οι γνωµοδοτήσεις και δεν αρκεί η µνεία στο 
σκεπτικό της αποφάσεως ότι έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούµενοι όσες 
γνωµοδοτήσεις είχε εκδώσει η Ν.Ε.ΧΩ.Π. κατά περίπτωση και ότι αυτές δεν ήταν 
αρνητικές για να είναι επαρκής και ειδική η αιτιολογία της αποφάσεως του 
∆ικαστηρίου της ουσίας για το ως άνω θέµα. 
Περαιτέρω είναι ελλιπής η ΄ και κατά το µέρος που το δικαστήριο που την εξέδωσε 
δέχθηκε ότι από κανένα αποδεικτικό µέσο δεν προέκυψε ότι οι αναφερόµενες 
βιοτεχνίες και επιχειρήσεις που εγκαταστάθηκαν στην επίδικη έκταση ύστερα από 
έκδοση σχετικών αδειών από τους ως άνω κατηγορουµένους µόλυναν και ρύπαναν 
την έκταση αυτήν µε οποιονδήποτε τρόπο και ότι δεν αποδείχθηκε ότι το περιβάλλον 
γύρω από την ως άνω έκταση υποβαθµίστηκε από την εγκατάσταση και λειτουργία 
των εν λόγω επιχειρήσεων. Στο πόρισµα αυτό καταλήγει το δικαστήριο της ουσίας 
χωρίς την αναφορά πραγµατικών περιστατικών σχετικά µε την αποδιδόµενη στους ως 
άνω κατηγορουµένους πράξη της παραβάσεως του άρθρου 28 παρ.1 ν. 1650/1986. 
Στην έννοια όµως, του φυσικού περιβάλλοντος που προστατεύεται κατά το άρθρο 24 
παρ.1 του Συντάγµατος και τις διατάξεις του ως άνω νόµου εµπίπτει και η γεωργική 
γη της οποίας η διατήρηση και ορθή διαχείριση είναι ουσιώδης όρος της βιωσίµου 
αναπτύξεως καθόσον αποτελεί αναντικατάστατη βάση του ανθρωπογένους 
παραγωγικού συστήµατος και απαγορεύεται η υποβάθµισή της και κατά την άσκηση 
από το κράτος της χωροταξικής πολιτικής και της οικιστικής ανάπτυξης πρέπει να 
προστατεύεται ιδιαίτερα και να διατηρείται η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, 
η διαφύλαξη της οποίας εξυπηρετεί επιπλέον και αναπτυξιακούς στόχους και γι 
αυτούς τους λόγους έχουν επιβληθεί οι περιορισµοί και οι απαγορεύσεις αλλαγής της 
χρήσεώς της που προαναφέρθηκαν. ∆εν αποτελεί στην προκειµένη περίπτωση την 
απαιτούµενη αναφορά των αποδεικτικών µέσων από τα οποία δεν πείσθηκε το 
∆ικαστήριο της ουσίας για την ενοχή των ως άνω κατηγορουµένων για την πράξη της 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος µόνον το ότι δεν προσκοµίσθηκε κάποιο έγγραφο 
όπως έκθεση αυτοψίας από αρµόδια υπηρεσία. Οι βιοτεχνίες και επιχειρήσεις που 
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αναφέρονται στο διατακτικό της προσβαλλοµένης αποφάσεως ότι ιδρύθηκαν και 
λειτούργησαν στην παραπάνω περιοχή όπου είχε γίνει αναδασµός και για την 
εγκατάσταση και λειτουργία των οι ανωτέρω κατηγορούµενοι εξέδωσαν σχετικές 
άδειες και τέτοιες ανανεώσεως αφορούν σε δραστηριότητες που από τη φύση τους το 
µέγεθος των εγκαταστάσεων επάγονται οχλήσεις για το περιβάλλον και οδηγούν σε 
υποβάθµιση της γης που είναι προορισµένη για γεωργικές καλλιέργειες και δύναται 
να επέλθει µε την αλλαγή της συγκεκριµένης χρήσεως και την χορήγηση αδειών 
εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιοτεχνιών και επιχειρήσεων και την ανανέωσή των 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως στην οποία ασκούσαν 
τα καθήκοντα τους ως προϊστάµενοι διευθύνσεως χωροταξίας Περιβάλλοντος και ως 
Νοµάρχης και Αντινοµάρχες οι αναφερόµενοι στην αίτηση αναιρέσεως από τους 
κατηγορουµένους κατά το κρίσιµο διάστηµα. Στα καθήκοντα αυτών 
περιλαµβάνονταν και οι έλεγχοι που έπρεπε να διατάσσονται µε επιτόπιες αυτοψίες 
προς διαπίστωση προκλήσεως ρυπάνσεως ή άλλων οχλήσεων και υποβάθµισης από 
τη λειτουργία των βιοτεχνιών και επιχειρήσεων στις οποίες αφορούσαν οι άδειες που 
εξέδωσαν και η ανανέωσή των. Τέλος η κατά τα προαναφερόµενα συµπεριφορά των 
ανωτέρω από τους κατηγορουµένους να εκδώσουν τις άδεις εγκαταστάσεως και 
λειτουργίας των βιοτεχνιών και επιχειρήσεων εντός περιοχής γεωργικής γης όπου είχε 
γίνει αναδασµός και τις ανανεώσεις των αδειών, χωρίς να προηγηθεί η απόφαση από 
την αρµόδια ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για τον χαρακτηρισµό των εκτάσεων 
όπου εγκαταστάθηκαν ως γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ή όχι, ήταν τέτοια 
που συνεπαγόταν ωφέλεια στα πρόσωπα στα οποία ανήκαν οι επιχειρήσεις αυτές, 
αφού χωρίς τις ενέργειες και παραλείψεις των ήδη αναιρεσειόντων δεν είναι δυνατό 
να λειτουργούσαν σε εκτάσεις προορισµένες για αγροτική καλλιέργεια τέτοιες 
βιοτεχνίες και επιχειρήσεις. Εποµένως, η µνεία στο σκεπτικό της προσβαλλοµένης 
αποφάσεως ότι σε κάθε περίπτωση δεν προέκυψε ότι οι κατηγορούµενοι αυτοί 
ενήργησαν µε σκοπό είτε να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε οποιονδήποτε τρίτο 
παράνοµο περιουσιακό όφελος είτε να βλάψουν οποιονδήποτε, είναι ελλιπής ως προς 
τη συνδροµή το υποκειµενικού στοιχείου στους ήδη αναιρεσείοντες σε σχέση µε την 
αξιόποινη πράξη της παραβάσεως καθήκοντος χωρίς παράθεση άλλων περιστατικών 
που να αιτιολογεί την µη καταδίκη των µε βάση τα αποδειχθέντα περιστατικά. 
Από τις επισηµαινόµενες παραπάνω ελλείψεις και ασάφειες των παραδοχών της 
προσβαλλοµένης αποφάσεως έπεται ότι είναι βάσιµος ο από το άρθρο 510 παρ.1 
στοιχ. ∆' Κ.Ποιν.∆. λόγος της κρινοµένης αιτήσεως του Αντεισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου για έλλειψη της επιβαλλοµένης αιτιολογίας της προσβαλλοµένης αποφάσεως 
κατά το µέρος που αφορά τους αναφεροµένους στην αίτηση από τους 
κατηγορουµένους.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13α, 259, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. E, 
Νόµοι: 1650/1986, άρθ. 10, 28,  
Νόµοι: 2637/1998, άρθ. 56,  
Νόµοι: 2945/2001, άρθ. 24,  
Νόµοι: 3325/2005, άρθ. 2, 4, 6, 22, 24,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1222 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ηθική αυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 εδ. α' 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". Περαιτέρω, από την ως άνω διάταξη, προκύπτει ότι το έγκληµα της 
πλαστογραφίας θεσπίζεται ως σωρευτικώς µικτό, υπό την έννοια ότι οι περισσότεροι 
τρόποι πραγµατώσεώς του, που αναφέρονται στο νόµο, δηλαδή, 1) η κατάρτιση 
πλαστού εγγράφου και 2) η νόθευση γνήσιου, δεν µπορούν να εναλλαχθούν µεταξύ 
τους και κάθε τρόπος συνιστά αυτοτελή µορφή τελέσεως της πράξεως. Κατάρτιση 
πλαστού εγγράφου, κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. γ' του ΠΚ, υπάρχει όταν εξ 
υπαρχής συντίθεται έγγραφο, το οποίο το πρώτον διατυπώνεται από το ενεργητικό 
υποκείµενο και εµφανίζεται ότι προέρχεται από τρίτο πρόσωπο. Αντίθετα, νόθευση 
συνιστά, η αλλοίωση της έννοιας καταρτισµένου εγγράφου, του οποίου µεταβάλλεται 
το περιεχόµενο σε ορισµένα σηµεία. Κάθε µια µορφή είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερη, 
ανεξαρτήτως του ότι αφορούν και οι δύο έγγραφο. Η αντικειµενική υπόσταση των 
δύο µορφών δεν ταυτίζεται, τα δε δύο εγκλήµατα διακρίνονται κατά την φύση και το 
είδος τους, δεδοµένου ότι η νόθευση σε αντίθεση µε την κατάρτιση, προϋποθέτει 
επέµβαση σε υφιστάµενο ήδη έγγραφο. Από την αξιόποινη πράξη της 
πλαστογραφίας, άµεσα ζηµιούµενος είναι εκείνος που µπορεί να υποστεί ή υπέστη τις 
παραγόµενες από το πλαστό έγγραφο έννοµες συνέπειες, τοιούτος δε είναι, 
πρωτίστως, εκείνος, του οποίου πλαστογραφήθηκε η υπογραφή ή αλλοιώθηκε το 
γραπτό κείµενο, αλλά και κάθε άλλος που ζηµιώνεται από τη χρήση αυτού. 
Υποκειµενικώς απαιτείται δόλος του δράστη, ο οποίος περιλαµβάνει τη γνώση (έστω 
και µε την έννοια της αµφιβολίας) των πραγµατικών περιστατικών που απαρτίζουν 
την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας και τη θέληση ή 
αποδοχή να συντελέσει µε την ενέργειά του στην πραγµάτωση των περιστατικών 
αυτών και επιπροσθέτως σκοπός του υπαιτίου (υπερχειλής δόλος) να παραπλανήσει 
άλλον µε την χρήση πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου για γεγονός που µπορεί να έχει 
έννοµες συνέπειες, δηλαδή που είναι σηµαντικά για τη δηµιουργία, κατάργηση ή 
µεταβίβαση δικαιώµατος που προστατεύεται από το νόµο. Από την ανωτέρω διάταξη, 
προκύπτει επίσης ότι το στοιχείο της παραπλανήσεως άλλου για γεγονός που µπορεί 
να έχει έννοµες συνέπειες είναι αναγκαίο για την αντικειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος της πλαστογραφίας και πρέπει όχι µόνο στο διατακτικό της αποφάσεως 
να περιλαµβάνεται, αλλά και στο αιτιολογικό να διαλαµβάνονται τα πραγµατικά 
εκείνα περιστατικά από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα της παραπλανήσεως για 
το γεγονός που έχει έννοµες συνέπειες, είναι δε αδιάφορο αν επήλθε το αποτέλεσµα 
αυτό ή όχι. Η ύπαρξη του δόλου, δεν είναι αναγκαίο κατ' αρχήν να αιτιολογείται 
ιδιαιτέρως, αφού ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που 
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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 και προκύπτει από τα περιστατικά που 
αναφέρονται σ' αυτή. Όταν όµως για το αξιόποινο της πράξεως, απαιτείται επί πλέον 
και ορισµένος σκοπός (εγκλήµατα µε υπερχειλή υποκειµενική υπόσταση) όπως στο 
έγκληµα της πλαστογραφίας, η αιτιολογία πρέπει εκτείνεται και στο σκοπό αυτό, στα 
µικτά δε εγκλήµατα, όπως η πλαστογραφία, πρέπει να αναφέρεται στην αιτιολογία 
και ο συγκεκριµένος τρόπος (ένας εκ των δύο), µε τον οποίο τελέσθηκε η πράξη.  
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ.1 εδ. α' του ΠΚ, µε την ποινή του 
αυτουργού τιµωρείται επίσης, όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση 
να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. Από αυτή τη διάταξη προκύπτει, ότι για 
την ύπαρξη ηθικής αυτουργίας απαιτείται αντικειµενικώς η πρόκληση από τον ηθικό 
αυτουργό σε κάποιον άλλον της αποφάσεως να τελέσει ορισµένη πράξη, η οποία 
συγκροτεί την αντικειµενική υπόσταση ορισµένου εγκλήµατος την οποία και τέλεσε. 
Η πρόκληση της αποφάσεως αυτής µπορεί να γίνει, αφού ο νόµος δεν ορίζει, µε 
οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο όπως µε προτροπές (δηλαδή µε παρακίνηση, παρόρµηση ή 
ενθάρρυνση) µε παραινέσεις (δηλαδή µε συµβουλές υποδείξεις κ.λπ.) πειθώ και 
φορτικότητα ή µε εκµετάλλευση της επιβολής στο φυσικό αυτουργό λόγω 
υπηρεσιακής εξάρτησης ή άλλης µεταξύ των σχέσεων. Υποκειµενικώς δε απαιτείται 
δόλος του ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθεληµένη πρόκληση της αποφάσεως για την 
διάπραξη από τον άλλον της αντικειµενικής υποστάσεως ορισµένου εγκλήµατος µε 
θέληση και γνώση ή αποδοχή της συγκεκριµένης εγκληµατικής πράξεως.  
Εξάλλου, στην περίπτωση της ηθικής αυτουργίας, για να έχει η καταδικαστική 
απόφαση την, από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτήν ο τρόπος και τα µέσα, 
µε τα οποία ο ηθικός αυτουργός προκάλεσε στο φυσικό αυτουργό την απόφαση να 
εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε, καθώς και τα πραγµατικά περιστατικά, από 
τα οποία το δικαστήριο συνήγαγε ότι ο ηθικός αυτουργός παρήγαγε µε τον τρόπο και 
τα µέσα αυτά στο φυσικό αυτουργό την απόφαση, να εκτελέσει την άδικη πράξη που 
διέπραξε. Ειδικώς, για το δόλο που απαιτείται για τη θεµελίωση της υποκειµενικής 
υπόστασης της ηθικής αυτουργίας δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία, γιατί αυτός 
ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν 
την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος τετελεσµένου ή σε απόπειρα, στο οποίο 
παρακινεί ο ηθικός αυτουργός από το φυσικό αυτουργό και εξυπακούεται ότι υπάρχει 
στην πραγµάτωση των περιστατικών αυτών. Η καταδικαστική απόφαση έχει την 
απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 
1 στοιχ. ∆ του ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτή µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά 
που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις (αποδεικτικά µέσα) που τα θεµελίωσαν και οι νοµικές 
σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών, στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόσθηκε. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, αρκεί να αναφέρονται γενικώς και κατά 
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το είδος τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεση τους και µνεία του τι 
προκύπτει από το καθένα, ούτε η αξιολογική συσχέτιση µεταξύ τους, ή να 
προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσης, 
εκ του ότι δε εξαίρονται ορισµένα δεν σηµαίνει ότι το ∆ικαστήριο δεν έλαβε υπόψη 
ούτε εκτίµησε τα άλλα. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη και 
εκτιµήθηκαν όλα και όχι µερικά από αυτά κατ' επιλογή για το σχηµατισµό της 
δικανικής πεποιθήσεως.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η 
οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 46, 216,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 969 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα "όποιος καταρτίζει πλαστό ή 
νοθεύει έγγραφο, µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλους, σχετικά µε 
γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών µηνών". Κατά την παράγραφο 2 του ίδιου Κώδικα "µε την ίδια ποινή 
τιµωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιµοποιεί πλαστό ή 
νοθευµένο έγγραφο". Με τη διάταξη αυτή θεσµοθετείται το αδίκηµα της 
πλαστογραφίας, χάριν προστασίας των υποµνηµάτων, τα οποία αποτελούν 
διακινούµενα έγγραφα, µε ουσιώδες περιεχόµενο και από τα οποία πηγάζουν 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Για την αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος της 
πλαστογραφίας απαιτείται αντικειµενικώς µεν η εξ υπαρχής κατάρτιση εγγράφου από 
µη δικαιούµενο πρόσωπο ή νόθευση του περιεχοµένου κατηρτισµένου ήδη γνήσιου 
εγγράφου, υποκειµενικώς δε δόλος, συνιστάµενος στη γνώση και τη θέληση 
παραγωγής των περιστατικών, τα οποία θεµελιώνουν την πράξη της πλαστογραφίας, 
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συγχρόνως όµως και σκοπός του υπαιτίου µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευθέντος 
εγγράφου να παραπλανηθεί άλλος για το γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες 
συνέπειες, µε στόχο την επιδίωξη να περιποιήσει στον εαυτό του ή άλλον, µε βλάβη 
τρίτου, περιουσιακό όφελος ή να βλάψει άλλον, χωρίς να ασκεί επιρροή η επέλευση 
του περιουσιακού οφέλους ή η βλάβη τρίτου. Περαιτέρω, ως έγγραφο, κατά την 
έννοια του νόµου είναι, κατ' άρθρο 13 περ. γ' του Ποινικού Κώδικα, κάθε γραπτό που 
προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός, που έχει έννοµη σηµασία και 
κάθε σηµείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός. Η χρήση του πλαστού 
εγγράφου τότε µόνον συνιστά αυτοτελές αδίκηµα, όταν γίνεται από τρίτο πρόσωπο, 
εκτός από τον φερόµενο ως πλαστογράφο. Η χρήση του πλαστού εγγράφου από τον 
πλαστογράφο θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και σε περίπτωση ενοχής 
επιβάλλεται µία ποινή, µε επαύξηση του ελάχιστου ορίου. ∆εν αποκλείεται να 
υπάρξει περίπτωση ενοχής εκείνου που φέρεται ως πλαστογράφος, µόνο για την 
χρήση του πλαστού εγγράφου, εφ' όσον έχει παραγραφεί το βασικό αδίκηµα της 
πλαστογραφίας ή οσάκις αθωώθηκε για την πράξη της πλαστογραφίας, διότι κρίθηκε 
ότι δεν υπήρξε αυτουργός της πράξεως, όµως εν γνώσει της πλαστότητας 
χρησιµοποίησε το πλαστό έγγραφο.  
- η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται 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 ∆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 εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και, σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα, 
πρέπει να προκύπτει από την απόφαση µε βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη και 
εκτιµηθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα 
δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους, χωρίς ανάγκη 
ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από 
αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα, δεν υποδηλώνει ότι 
δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, λόγο 
αναιρέσεως της αποφάσεως συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει 
όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά 
έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υφίσταται όταν το ∆ικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα 
πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα 
διάταξη. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει 
και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του σκεπτικού προς το 
διατακτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν 
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εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος περί της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η 
απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 737 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 και 2 ΠΚ όποιος καταρτίζει πλαστό έγγραφο 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 των εγγράφων 
συναλλαγών, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
πλαστογραφίας απαιτείται αντικειµενικώς µεν η εξυπαρχής 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 δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσης. Η πλαστογραφία προσλαµβάνει 
κακουργηµατικό χαρακτήρα και ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών 
αν ο δράστης διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το 
συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων 
(15.000) ευρώ. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ, όποιος µε σκοπό να 
αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία 
πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη, ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση 
ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών 
γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών, και αν η ζηµιά που 
προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, ενώ κατά 
την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών: (α) αν ο 
υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος 
ή συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.  
- Κατά δε το άρθρο 386Α ΠΚ, όποιος µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 
άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας τα 
στοιχεία υπολογιστή είτε µε τη µη ορθή διαµόρφωση του προγράµµατος είτε µε 



 

[158] 
 

επέµβαση κατά την εφαρµογή τους είτε µε χρησιµοποίηση µη ορθών ή ελλιπών 
στοιχείων είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιµωρείται µε τις ποινές του 
προηγούµενου άρθρου. Περιουσιακή βλάβη υφίσταται και αν τα πρόσωπα που την 
υπέστησαν είναι άδηλα. Για την εκτίµηση του ύψους της ζηµιάς είναι αδιάφορο αν 
παθόντες είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι 
πράξεις της πλαστογραφίας µε χρήση και η απάτη συρρέουν αληθώς και δεν 
απορροφά η µία την άλλη, διότι καθεµία είναι αυτοτελής, αφού ειδικότερα η επίτευξη 
της παραπλάνησης και της βλάβης στην περιουσία του παραπλανώµενου ή του 
τρίτου, που αποτελούν στοιχεία της αντικειµενικής υπόστασης της απάτης, δεν 
αποτελούν αντίστοιχα και στοιχεία της υπόστασης ή επιβαρυντική περίπτωση ή 
αναγκαίο µέσο διάπραξης της πλαστογραφίας. Μόνον η απόπειρα της απάτης και η 
χρήση πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου, όταν τα για την απάτη παρασταθέντα σαν 
αληθινά ψευδή γεγονότα ταυτίζονται προς εκείνα που συνιστούν τη χρήση του 
πλαστού εγγράφου, δεν είναι αυτοτελή εγκλήµατα, αλλά η απόπειρα απάτης 
απορροφάται από τη χρήση πλαστού, υφισταµένης µεταξύ τους φαινοµενικής 
συρροής.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από το άρθρου 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆' ΚΠοιν∆, όταν 
αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να 
εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα από αυτά. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναίρεσης η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η 
παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η 
παράλειψη της αξιολογικής συσχέτισης µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον 
στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 178, 183 και 139 ΚΠοιν∆ προκύπτει 
ότι η διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης απόκειται στη διακριτική εξουσία του 
δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα κατά τρόπο 
ορισµένο, οφείλει να απαντήσει και µάλιστα να πράξει τούτο µε ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Η απόρριψη του αιτήµατος χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία 
ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆' ΚΠοιν∆ για έλλειψη 
αιτιολογίας, ενώ η παράλειψη του δικαστηρίου να απαντήσει στο αίτηµα συνιστά 
έλλειψη ακρόασης, σύµφωνα µε το άρθρο 170 παρ. 2 ΚΠοιν∆ και ιδρύει τον 
προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Β' ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
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ΠΚ: 216, 386, 386Α, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλαστογραφία - Πλαστογραφία σε βάρος του ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 640 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ψευδής βεβαίωσης.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ.1 ΠΚ όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει 
έγγραφο, µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε γεγονός που 
µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 
Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίσταση. Από τη 
διάταξη αυτή, η οποία αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και της 
ακεραιότητας των εγγράφων συναλλαγών, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της πλαστογραφίας απαιτείται, αντικειµενικώς µεν η απαρχής κατάρτιση 
από τον υπαίτιο εγγράφου, που το εµφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον ή η 
νόθευση γνησίου εγγράφου, υποκειµενικώς δε δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση και 
τη θέληση των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη αυτή και 
επιπλέον σκοπός του υπαιτίου να παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή 
νοθευµένου εγγράφου άλλον σχετικά µε γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες 
συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή, µεταβίβαση 
ή απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης σχέσεως ή καταστάσεως, δηµοσίας ή ιδιωτικής 
φύσεως, αδιάφορου όντος αν ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε. Η πλαστογραφία, 
σύµφωνα, µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου 216 του ΠΚ, όπως 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 7α' Ν. 2408/1996 και στη συνέχεια 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 2721/1999, προσλαµβάνει τον χαρακτήρα 
του κακουργήµατος και ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, εάν ως 
άµεσο αποτέλεσµα της πράξεώς του, σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 
άλλον, περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτο ή σκόπευε να βλάψει άλλον και το 
όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ, ή διαπράττει 
πλαστογραφία κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική 
ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ, έστω και αν δεν επιτεύχθηκε τελικώς, ο 
σκοπός του οφέλους ή της βλάβης τρίτου. Για τη στοιχειοθέτηση της 
κακουργηµατικής πλαστογραφίας δεν είναι αναγκαίο η περιουσιακή µετακίνηση να 
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε αυτήν, µε την έννοια ότι θα πρέπει να επέρχεται ευθέως 
και αµέσως µε µόνη την υλική πράξη της καταρτίσεως ή της νοθεύσεως εγγράφου. 
Αρκεί ότι το όφελος ή η περιουσιακή ζηµία έχουν ενταχθεί στον επιδιωκόµενο σκοπό 
και στο εν γένει µε την πλαστογραφία παραπλανητικό σχέδιο του δράστη και µε την 
κατάρτιση του πλαστού εγγράφου διαµορφώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για 
να υπάρξει στη συνέχεια η δυνατότητα, έστω και µε την παρεµβολή άλλων ενεργειών 
του δράστη, χρονικώς εποµένων της καταρτίσεως του πλαστού εγγράφου, να επέλθει 
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το σκοπηθέν όφελος ή η περιουσιακή ζηµία. Οι τυχόν επιπρόσθετες και επόµενες 
ενέργειες του δράστη δεν αναιρούν το πρόσφορο της πλαστογραφίας να επιφέρει το 
περιουσιακό όφελος ή την περιουσιακή ζηµία, την οποία επιδιώκει ο δράστης, αφού, 
κατά την έννοια της ερµηνευοµένης διατάξεως, για τη θεµελίωση του αξιοποίνου ο 
νόµος απέβλεψε όχι στην αµεσότητα της ενέργειας του δράστη σε σχέση µε το 
αποτέλεσµα της περιουσιακής βλάβης ή του οφέλους, αλλά στην αµεσότητα του 
κινδύνου, του οποίου έχει αυτή καθ' εαυτή η υλική πράξη της πλαστογραφίας, έστω 
και αν πρέπει να ακολουθήσει ενδεχοµένως και περαιτέρω ενέργεια αυτού, η οποία 
ουσιαστικώς ενεργοποιεί τον κίνδυνο της επελεύσεως του οφέλους ή της βλάβης. 
Περί των ανωτέρω, τέλος, συνηγορεί και το γεγονός ότι στην πλαστογραφία υπό 
οποιαδήποτε µορφή (κατάρτιση πλαστού ή νόθευση γνησίου εγγράφου) η διαβάθµιση 
του αξιοποίνου της διαπλάσσεται στο νόµο ως έγκληµα σκοπού και µε αυτήν, δια της 
συστηµατικής εντάξεώς της στο περί τα υποµνήµατα κεφάλαιο του ΠΚ, σκοπείται η 
ασφάλεια και η ακεραιότητα των εγγράφων συναλλαγών και όχι των περιουσιακών 
δικαίων (Ολ.ΑΠ 3/2008). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' ΠΚ, 
κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει όταν από την επανειληµµένη 
τέλεση της πράξεως ή από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης, µε πρόθεση 
επανειληµµένης τελέσεως της πράξεως, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό 
εισοδήµατος. Κατά συνήθεια δε όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξεως 
προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος 
ως στοιχείο της προσωπικότητάς του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 242 παρ.1 του ΠΚ τιµωρείται ο υπάλληλος που στα 
καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή σύνταξη ορισµένων δηµόσιων εγγράφων, αν σε 
τέτοια έγγραφα βεβαιώνει µε πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει 
έννοµες συνέπειες µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Κατά δε την παράγραφο 3 
του ίδιου ως άνω άρθρου αν ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 
και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει στο εαυτό του ή σε άλλον αθέµιτο όφελος ή να 
βλάψει παράνοµα άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη, εάν το συνολικό όφελος ή η 
συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη 
του άρθρου 1 παρ.1 εδ. α' του Ν. 1608/1950 "περί αυξήσεως των ποινών των 
προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του ∆ηµοσίου", όπως ισχύει µετά το Ν.1738/ 
1987, στον ένοχο των αδικηµάτων που προβλέπονται µεταξύ άλλων, και στα άρθρα 
216 και 242 του ΠΚ (πλαστογραφίας και ψευδούς βεβαιώσεως), "εφόσον αυτά 
στρέφονται κατά του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ή κατά 
άλλου νοµικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263 Α' του ΠΚ και 
το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης, ή η ζηµία που προξενήθηκε ή 
οπωσδήποτε απειλήθηκε στο ∆ηµόσιο ή στα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα υπερβαίνει το 
ποσό των 50.000.000 δραχµών, ή των 150.000 ευρώ, επιβάλλεται η ποινή της 
κάθειρξης και αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο 
ένοχος εξακολούθησε επί µακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήµατος ή το 
αντικείµενο του είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας 
κάθειρξης". Στην περίπτωση, δηλαδή, που το έγκληµα της πλαστογραφίας ή της 
ψευδούς βεβαιώσεως στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και το όφελος ή η 
ζηµία είναι µεγαλύτερη του ποσού των 150.000 ευρώ, αρκεί η επιδίωξη οφέλους ή η 
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απειλή ζηµίας, χωρίς να είναι αναγκαία και η επίτευξή τους και ο υπαίτιος τιµωρείται 
µε πρόσκαιρη κάθειρξη, µε τη συνδροµή δε επιβαρυντικής περιστάσεως, µε ισόβια 
κάθειρξη.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την επιβαλλόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του 
ίδιου Κώδικα, λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα 
και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν 
κατά την ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου 
για τη συνδροµή των υποκειµενικών και αντικειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, 
οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους 
έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική 
διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση 
του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ως προς τα 
αποδεικτικά στοιχεία, αρκεί να αναφέρονται γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να 
απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα 
χωριστά, ούτε αξιολογική συσχέτιση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποίο βάρυνε 
περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως, το γεγονός δε ότι εξαίρονται 
ορισµένα δεν υποδηλώνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη και τα άλλα. Απαιτείται µόνο να 
προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψη και συνεκτιµήθηκαν όλα και όχι µόνο µερικά από 
αυτά κατ' επιλογή για το σχηµατισµό της δικανικής πεποιθήσεως. ∆εν αποτελούν 
όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η 
εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των 
µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου 
χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές, µε το πρόσχηµα της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται 
απαραδέκτως η αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας.  
- Λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆, αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτήν 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται όταν ο δικαστής δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση εσφαλµένης 
εφαρµογής, που εµπίπτει στον ίδιο αναιρετικό λόγο, υπάρχει και όταν η παραβίαση 
γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα το οποίο συµβαίνει όταν στο πόρισµα της αποφάσεως που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος 
της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης 
(ΟλΑΠ 3/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 216, 242, 263Α, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ποινές και παρεπόµενες ποινές - Επιµέτρηση ποινής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 760 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Συνολική ποινή κατά την εκτέλεση ποινών κατά του ίδιου προσώπου για 
περισσότερες αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήµατα 
που συρρέουν. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ. 1 του ΠΚ, 505 παρ. 1 και 
551 παρ. 1, 2 και 3 του ΚΠ∆ προκύπτει, µεταξύ άλλων, ότι, αν πρόκειται να 
εκτελεσθούν κατά του ίδιου προσώπου περισσότερες αµετάκλητες καταδικαστικές 
αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήµατα που συρρέουν, εφαρµόζονται οι ορισµοί του 
Ποινικού Κώδικα για τη συρροή, δηλαδή τα άρθρα 94 επ. αυτού, αν δε, µεταξύ των 
προς εκτέλεση αποφάσεων, υπάρχει και απόφαση που αµετάκλητα έχει καθορίσει 
συνολική ποινή, για τον καθορισµό της νέας συνολικής ποινής λαµβάνεται ως βάση η 
καθορισθείσα συνολική ποινή, αν αυτή είναι βαρύτερη από τις ποινές που 
επιβλήθηκαν µε τις άλλες αποφάσεις. Αν όµως η καθορισθείσα συνολική ποινή δεν 
είναι η βαρύτερη και δεν πρόκειται να αποτελέσει τη βάση της νέας επιµέτρησης, 
αλλά πρόκειται να συγχωνευθεί µε άλλη βαρύτερη, τότε διασπάται και 
συγχωνεύονται οι επί µέρους ποινές µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να ληφθεί από 
αυτές µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για το σχηµατισµό νέας συνολικής ποινής από 
αυτό που είχε ληφθεί προηγουµένως. Αν παραβιασθούν οι παραπάνω διατάξεις για 
τον καθορισµό της συνολικής ποινής, επιτρέπεται αναίρεση στον καταδικασθέντα και 
τον Εισαγγελέα για τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε` του ΚΠ∆ λόγο, καθόσον οι 
διατάξεις αυτές είναι ουσιαστικές. Εξάλλου, µεταξύ της ποινής προσκαίρου 
καθείρξεως και εκείνης της φυλακίσεως, βαρύτερη τυγχάνει η πρώτη, ανεξάρτητα αν 
είναι µικρότερης διάρκειας, µε αποτέλεσµα, κατά τον καθορισµό της συνολικής 
ποινής, σ αυτή, που λαµβάνεται ως ποινή βάσης, προσµετράται η ποινή φυλάκισης, 
αν δε η τελευταία έχει καθορισθεί κατά συγχώνευση, διασπάται και οι επί µέρους 
ποινές φυλακίσεως προσµετρώνται στην ποινή της κάθειρξης, για τον καθορισµό 
συνολικής ποινής.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 94, 
ΚΠ∆: 505, 551, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Υπεξαίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 662 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή αγγελιόσηµου. Παράσταση πολιτικής αγωγής. Παράνοµη παράσταση 
πολιτικώς ενάγοντος. Απόλυτη ακυρότητα. Υπέρβαση εξουσίας. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 10 του ν. 2378/1995 «η µη εµπρόθεσµη και 
προσήκουσα καταβολή του ειδικού φόρου ή του αγγελιοσήµου αποτελεί για τους 
κατά τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου αυτού υποχρέους για την καταβολή τους, 
προκειµένου δε περί εταιρειών για το νόµιµο εκπρόσωπό τους, ποινικό αδίκηµα, το 
οποίο διώκεται αυτεπαγγέλτως και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός 
[1] έτους και χρηµατική ποινή ίση µε το µισό [1/2] τουλάχιστον, του ποσού του 
αγγελιοσήµου που δεν καταβλήθηκε. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
ΑΝ 86/1967, όπως ισχύουν, κατά δε τη διάταξη της παρ. 8 του ίδιου ως άνω άρθρου 
"το αγγελειόσηµο που επιβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ΑΝ 248/1967 για 
καταχωρίσεις στις ηµερήσιες εφηµερίδες κάθε επί πληρωµή δηµοσιεύµατος που δεν 
αποτελεί διαφήµιση, εισπράττεται και αποδίδεται από τον επιχειρηµατία που εκδίδει 
την εφηµερίδα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 12 του ΑΝ 248/1967, όπως 
αυτό ισχύει µετά την τροποποίησή του µε τα άρθρα 5 και 6 του ν. δ/τος 1344/1973, 
και κατατίθεται στους λογαριασµούς του Ε∆ΟΕΑΠ, µε τίτλους "Λογαριασµούς 
Αγγελειοσήµου Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών" και "Λογαριασµούς 
Αγγελειοσήµου Ηµερησίων Εφηµερίδων Θεσσαλονίκης" αντίστοιχα, που τηρούνται 
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη». Από τις 
παραπάνω διατάξεις σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 
248/1967 σύµφωνα µε την οποία ο παραλείπων την εµπρόθεσµη κατάθεση των 
αναφεροµένων στα άρθρα 12 και 15 του νόµου αυτού, τιµωρείται επί υπεξαιρέσεως 
δια της εν παρ. 2 του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967 οριζόµενης ποινής σαφώς προκύπτει 
ότι ο παραβάτης της εµπρόθεσµης καταβολής του αγγελιοσήµου σε λογαριασµό του 
Ε∆ΟΕΑΠ, επί τις του ποινικού αδικήµατος, είναι αδικοπραξία σε βάρος του αµέσως 
ζηµιογόνου ως άνω οργανισµού [νπιδδ] και εντεύθεν ιδιωτική διαφορά υπαγόµενη 
στα πολιτικά δικαστήρια [βλ. τις ΑΠ 1254 και 1255/2005 Α' Πολ. Τµήµατος] και ότι 
ο τελευταίος οργανισµός µπορεί να παραστεί ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου ως 
πολιτικώς ενάγων για χρηµατική ικανοποίησή του λόγω της ηθικής βλάβης, που 
υπέστη, επί των άνω ζηµιών, από την ποινική πράξη και συνάµα αδικοπραξίας που 
τέλεσε σε βάρος του ο δράστης της πράξης αυτής [υπεξαίρεσης].  
- 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 αναίρεσης, 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 νοµιµοποίησης του για 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. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα άρθρα 63 και 68 του ΚΠ∆ σε 
συνδυασµό προς τα άρθρα 914 και 932 του ΑΚ η περί χρηµατικής ικανοποιήσεως 
λόγω ηθικής βλάβης πολιτικής αγωγή δύναται να ασκηθεί ενώπιον του ποινικού 
δικαστηρίου επί τους από τον αστικό κώδικα δικαιούµενους σ' αυτό, όπως είναι κατ' 
άρθρο 932 ΑΚ οι εκ της αδικοπραξίας αµέσως υποστάντες ηθική βλάβη, στους 
οποίους καταλέγονται και τα νοµικά πρόσωπα, τα οποία είναι δυνατόν να υποστούν 
σ' αυτή ηθική βλάβη επί της πίστεως και του κύρους τους.  
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 - Κατά το άρθρο 470 ΚΠ∆ «στην περίπτωση που ασκήθηκε ένδικο µέσο εναντίον 
καταδικαστικής απόφασης από εκείνων που καταδικάστηκε ή υπέρ αυτού δεν µπορεί 
να γίνει χειρότερη η θέση του ούτε να ανακληθούν τα ενεργήµατα 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 υπό την έννοια ότι δεν παρέχεται 
η δυνατότητα να επαυξήσει την επιβληθείσα ποινή ή να ανακαλέσει ευεργετήµατα 
αναγνωρισθέντα από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 65 
παρ.2 εδάφιο τελευταίο ΚΠ∆ «το ποινικό δικαστήριο αποφασίζει ελεύθερα σε κάθε 
περίπτωση που εκδικάζει υπόθεση αποζηµιώσεως». Ως αποζηµίωση κατά την έννοια 
του ως άνω άρθρου νοείται όχι µόνο η υλική ζηµία, αλλά και η χρηµατική 
ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης κατ' άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα, της οποίας 
το ύψος προσδιορίζει το δικαστήριο κατ' ελεύθερη κρίση, µε βάση τα αναφερόµενα 
σαφή κριτήρια και σε σχέση µε το πρόσωπο [φυσική ή νοµικό] του φερόµενου ως 
παθόντος, προσβληθέντος επί της αξιοποίνου πράξεως. Η επιδίκαση χρηµατικής 
ικανοποιήσεως από το Εφετείο ποσού ίσου ύψους µε το επιδικασθέν από το 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο, έστω και αν επιβλήθηκε µικρότερη ποινή ή έπαυσε 
οριστικά η ποινική δίωξη για µερικές πράξεις του κατ' εξακολούθηση τελεσθέντος 
εγκλήµατος λόγω παραγραφής τους, δεν συνιστούν χειροτέρευση της θέσεως του 
κατηγορουµένου, το δε δευτεροβάθµιο δικαστήριο σ' αυτήν την περίπτωση δεν 
υπερβαίνει την εξουσία του και έτσι δεν δηµιουργείται υπέρ του καταδικασθέντος 
κατηγορουµένου ο εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.Η' ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 2 του ΚΠ∆, εκτός από τους αναφερόµενους στην 
παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου λόγους µπορούν να προταθούν σε ό,τι αφορά το 
πολιτικό µέρος της απόφασης και οι λόγοι αναίρεσης, οι οποίοι καθιερώνονται από 
την πολιτική δικονοµία, µεταξύ των οποίων είναι και ο από το άρθρο 559 αριθµ. 9 
του ΚΠ∆ λόγος κατά τον οποίο επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο επιδίωκε κάτι 
που δεν ζητήθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 63, 68, 470, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 510 παρ.1 στοιχ. Η, 
ΑΚ: 914, 932,  
ΑΝ: 86/1967, άρθ. 1, 12, 
Νόµοι: 2378/1995, άρθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Υπεξαίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 977 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ανάγνωση εγγράφων. 
Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. 
- Κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του Π.Κ. "όποιος ιδιοποιείται παρανόµως ξένο (ολικά ή 
εν µέρει) κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του µε οποιονδήποτε τρόπο 
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τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και, αν το αντικείµενο της υπεξαίρεσης είναι 
ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως απαιτείται 
παράνοµη ιδιοποίηση ξένου, ολικώς ή µερικώς, κινητού πράγµατος, που έχει 
περιέλθει µε οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή του δράστη. Το πράγµα είναι ξένο όταν 
βρίσκεται σε ξένη, σε σχέση µε το δράστη, κυριότητα, όπως αυτή διαπλάσσεται στον 
Αστικό Κώδικα.  
Η ιδιοποίηση του ξένου πράγµατος θεωρείται παράνοµη όταν γίνεται χωρίς τη 
συναίνεση του ιδιοκτήτη ή όταν ο δράστης κατακρατεί το κινητό πράγµα και το 
ιδιοποιείται χωρίς δικαίωµα που αναγνωρίζεται από το νόµο και µε δόλια προαίρεση 
να το κάνει δικό του.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν σε αυτή περιέχονται, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαµατική 
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Ειδικότερα, όσον αφορά τα 
αποδεικτικά µέσα, για την πληρότητα της αιτιολογίας, πρέπει να προκύπτει µε 
βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη 
βεβαιότητα αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους, χωρίς 
ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε από καθένα. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού 
µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελούν, όµως, λόγο 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές 
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333 παρ.2, 364 και 369 
του ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της 
κρίσεως του περί ενοχής ή αθωότητας του κατηγορουµένου, εγγράφων που δεν 
αναγνώσθηκαν κατά την προφανή συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, 
επάγεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας κατά το άρθρο 171 παρ.1 εδ. δ' του 
ίδιου Κώδικα, που ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.Α' του ΚΠοιν∆, λόγο 
αναιρέσεως, διότι αποστερείται έτσι ο κατηγορούµενος του δικαιώµατος να εκθέσει 
τις παραιτήσεις του για το αποδεικτικό αυτό µέσο. Τέτοια, όµως, ακυρότητα δεν 
επέρχεται όταν το έγγραφο, που λήφθηκε υπόψη χωρίς να αναγνωσθεί, αναφέρεται 
διηγηµατικά στην προσβαλλόµενη απόφαση ή αν για το έγγραφο αυτό υπάρχει 
αναφορά σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως στην κατάθεση εξετασθέντος µάρτυρος 
στο ακροατήριο ή σε άλλο αναγνωσθέν έγγραφο, ή όταν τούτο αποτελεί στοιχείο του 
κατηγορητηρίου και µνηµονεύεται στο επιδιδόµενο σ' αυτόν κλητήριο θέσπισµα.  
∆ιατάξεις: 
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ΠΚ: 26, 27, 98, 375, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 797 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3220/2004, που αντικατέστησε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 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) έξι τουλάχιστον 
µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω 
περίπτωση α', υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, και γ) ενός 
τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 
ευρώ.  
- 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.  
- 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 
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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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25,  
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 17,18, 19, 21,  
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 34,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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