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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Αδικήµατα - Ανακριβής δήλωση περιουσιακής κατάστασης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1468
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ανακριβής δήλωση περιουσιακής κατάστασης υπουργού.Αίτηση αναιρέσεως κατά
του παραπεµπτικού βουλεύµατος για κακούργηµα από τον κατηγορούµενο.
- Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 3213/2003, το οποίο έχει
προστεθεί µε το άρθρο 8 του Ν. 3849/2010 και τροποποιηθεί µε το άρθρο 75 παρ.3
του Ν. 3994/2011, (ήδη έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 36 του Ν. 4055/2012), για
τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως και 8 των υπόχρεων
προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και στ' και ια' της παραγράφου 1
του άρθρου 1 του άνω νόµου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων 62, 85 και 86 παρ.1
και 2 του Συντάγµατος, του Κανονισµού της Βουλής και του νόµου για την ποινική
ευθύνη των Υπουργών, η ποινική δίωξη ασκείται από τον αρµόδιο Εισαγγελέα
Εφετών και ενεργείται ανάκριση στο Εφετείο, ύστερα από παραγγελία του
Εισαγγελέα και ορισµό Εφέτη ανακριτή από την Ολοµέλεια του οικείου Εφετείου.....
Για την κατηγορία εφόσον γι' αυτήν έχει ασκηθεί δίωξη ή απαγγελθεί κατηγορία σε
βαθµό κακουργήµατος αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό το συµβούλιο
Εφετών, Στην παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου του εν λόγω νόµου ορίζεται ότι κατά
τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής δικονοµίας.
- Η αίτηση αναιρέσεως κατά του παραπεµπτικού βουλεύµατος για κακούργηµα από
τον κατηγορούµενο, επιτρεπόταν σύµφωνα µε το άρθρο 482 παρ.1α του ΚΠοιν∆.
µέχρι 23.12.2010, αφότου τέθηκε σε ισχύ κατά το άρθρο 38 αυτού ο νόµος 3904/2010
και σύµφωνα µε το άρθρο 34 εδάφ. γ' του οποίου καταργήθηκε µεταξύ άλλων
διατάξεων και το ως άνω άρθρο 482 ΚΠοιν∆. Το επιτρεπτό του ενδίκου µέσου κατά
παραπεµπτικού βουλεύµατος κρίνεται µε βάση τον νόµο που ίσχυε κατά το χρόνο
εκδόσεως αυτού και όχι τον νόµο που ίσχυε κατά τον χρόνο τελέσεως του
εγκλήµατος για το οπίο παραπέµπεται ο κατηγορούµενος (ΟλΑΠ 1282/1992. ΟλΑΠ
1287/1990). Κατά συνέπεια ο κατηγορούµενος που παραπέµπεται µε βούλευµα ως
υπαίτιος πράξεων από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του Ν. 3213/2003
µεταξύ των οποίων και για µη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δηλώσεως
περιουσιακής καταστάσεως του ιδίου ως έχοντος την ιδιότητα βουλευτή
κακουργήµατος δεν έχει δικαίωµα να ασκήσει αναίρεση κατά αυτού του
παραπεµπτικού βουλεύµατος σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις και υπό την
ενισχυόµενη από τα οριζόµενα στο άρθρο 110 παρ.8 Ν. 4055/2012 ότι συνεχίζονται
σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις εκκρεµείς σε οποιοδήποτε στάδιο και σε οποιοδήποτε
βαθµό υποθέσεις του άρθρου 36 του νόµου τούτου εκδοχή ότι οι διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 3849/2010, που ισχύει από 26.5.2010 του άρθρου 75 παρ.3 του Ν.

3994/2011, που ισχύει από 25.7.2011 και του άρθρου 36 του Ν. 4055/2012, που
ισχύει από 2.4.2012 και ρυθµίζουν το ζήτηµα της αποφάνσεως του συµβουλίου
εφετών σε πρώτο και τελευταίο βαθµό επί κατηγορίας για παράβαση του Ν.
3213/2003 που έχει κακουργηµατικό χαρακτήρα, είναι ειδικές και δεν επήλθε
κατάργησή των µε τις γενικές µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 34 εδάφ. γ' και στ'
του Ν. 3904/2010.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 476 παρ.1 ΚΠ∆ όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο
που δεν έχει το δικαίωµα ή εναντίον αποφάσεως ή βουλεύµατος για τα οποία δεν
προβλέπεται ... ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόµος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο
µέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο (σε συµβούλιο) που
είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού
ακούσει τους διαδίκου που εµφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και
διατάσσει την εκτέλεση της αποφάσεως ή του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και
την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο µέσο. Στην προκειµένη
περίπτωση η ένδικη από 26.6.2012 αίτηση αναιρέσεως στρέφεται κατά του υπ' αριθµό
1348/25.5.2012 βουλεύµατος του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών µε το οποίο ο
αναιρεσείων που διετέλεσε Υπουργός και ήταν µέχρι το 2007 βουλευτής,
παραπέµπεται στο ακροατήριο του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών
προκειµένου να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι µε πρόθεση: α) υπέβαλε για το
ελεγχόµενο έτος 2009 στις 30.6.2010 ελλιπή δήλωση περιουσιακής καταστάσεως της
συζύγου του Β. Σ. µε συνολική αξία της αποκρυπτοµένης περιουσίας που υπερέβαινε
το ποσό των 300.000 ευρώ και β) στις 28.6.2007, στις 30.6.2008 και στις 30.6.2009
µε περισσότερες πράξει που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού
εγκλήµατος, υπέβαλε για τα ελεγχόµενα έτη 2006, 2007 και 2008 ανακριβής δήλωση
περιουσιακής καταστάσεως του ιδίου και της συζύγου του Β. Σ., δηλώνοντας όσον
αφορά την περιουσιακή κατάσταση για το έτος 2006 οικογενειακές καταθέσεις
µικρότερες κατά 21.965,01 ευρώ των υπαρχουσών κατά τον κρίσιµο χρόνο υποβολής
της σχετικής δηλώσεως ενώ δεν δήλωσε επενδυτικά προϊόντα αξίας 26.941,81 ευρώ
µε δικαιούχο τη σύζυγό του Β. Σ., όσον αφορά την περιουσιακή κατάσταση για το
έτος 2007 οικογενειακές καταθέσεις µικρότερες κατά 13.403,69 ευρώ των
υπαρχουσών κατά τον κρίσιµο χρόνο υποβολής της σχετικής δηλώσεως ενώ δεν
δήλωσε επενδυτικά προϊόντα αξίας 20.234,69 ευρώ µε δικαιούχο την ως άνω σύζυγό
του και όσον αφορά την περιουσιακή κατάσταση για το έτος 2008 οικογενειακές
καταθέσεις µικρότερες κατά 19.631,10 ευρώ των υπαρχουσών κατά τον κρίσιµο
χρόνο υποβολής της σχετικής δηλώσεως.
Οι πράξεις αυτές προβλέπονται και τιµωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 14,
16, 17, 18, 26 παρ. 1α, 27 παρ.1, 94 παρ.1, 98 ΠΚ και εκείνες των άρθρων 1 παρ. 1γ,
δ, 2 παρ. 1, 2, 6 παρ. 1, 2 και 9 του Ν. 3213/2003 όπως αντικαταστάθηκαν το πρώτο
εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 1 µε το άρθρο 13 παρ.4α Ν. 3242/2004 και το άρθρο 6
ίσχυσε πριν και µετά την αντικατάστασή του µε τα άρθρα 1 παρ.5 και 4 του Ν.
3849/2010 και το άρθρο 9 αναριθµήθηκε και προστέθηκε σε 15 και προστέθηκε ως
νέο µε τα άρθρα 1 (παρ.5) και 7 αντίστοιχα του Ν. 3849/2010 και είναι
κακουργηµατικού χαρακτήρα, µε συνέπεια, για την απαγγελθείσα γι' αυτές
κατηγορία, να αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό το συµβούλιο των εφετών
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κατά τα προαναφερθέντα, ότι ορίζονται στο άρθρο 10 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει.
Εποµένως, η παραπάνω αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε κατά βουλεύµατος κατά του
οπίου δεν προβλέπεται τέτοιο ένδικο µέσο εφόσον στρέφεται κατά παραπεµπτικού
βουλεύµατος επί κατηγορίας σε βάρος του αναιρεσείοντος ως υπαίτιου
κακουργηµατικού χαρακτήρα παραβάσεως του Ν. 3213/2003, για την οποία το
εκδόσαν αυτό Συµβούλιο Εφετών Αθηνών απεφάνθη αµετακλήτως.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 1, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 94, 98,
ΚΠ∆: 476, 482,
Σ: 62, 85, 86,
Νόµοι: 3213/2003, άρθ. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10,
Νόµοι: 3849/2010, άρθ. 1, 8, 9,
Νόµοι: 3994/2011, άρθ. 75,
Νόµοι: 4055/2012, άρθ. 36, 110,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 720
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Ανθρωποκτονία από πρόθεση. ∆όλος. Ενδεχόµενος δόλος. Απόπειρα.Ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αυτοτελής ισχυρισµός είναι και ο ισχυρισµός του
κατηγορουµένου για τέλεση της πράξεως της ανθρωποκτονίας σε κατάσταση
βρασµού ψυχικής ορµής. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 299 παρ.1 του ΠΚ, όποιος µε πρόθεση σκότωσε
άλλον, τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη, κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, αν η
πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής επιβάλλεται η ποινή
της πρόσκαιρης κάθειρξης. Από τη διατύπωση της δεύτερης παραγράφου του πιο
πάνω άρθρου 299 του ΠΚ, προκύπτει ότι για την ποινική µεταχείριση του δράστη της
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, γίνεται διάκριση του δόλου σε προµελετηµένο και
απροµελέτητο. Στην πρώτη περίπτωση, κατά την έννοια της διάταξης, απαιτείται
ψυχική ηρεµία του δράστη είτε κατά την απόφαση είτε κατά την εκτέλεση της
πράξης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται ο δράστης να βρίσκεται σε βρασµό
ψυχικής ορµής και κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την εκτέλεση της πράξης
(ανθρωποκτονίας), γιατί, αν λείπει ο βρασµός ψυχικής ορµής σε ένα από τα στάδια
αυτά, δεν συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου 299 του ΠΚ
για την επιεικέστερη µεταχείριση του δράστη, δηλαδή για την επιβολή της
πρόσκαιρης αντί της ισόβιας κάθειρξης. Για την ύπαρξη του στοιχείου του βρασµού
ψυχικής ορµής, στο έγκληµα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν αρκεί
οποιαδήποτε αιφνίδια και απότοµη υπερδιέγερση κάποιου συναισθήµατος, αλλά
απαιτείται η υπερδιέγερση αυτή να φθάσει σε ψυχική κατάσταση τέτοια, που να
αποκλείει τη σκέψη, δηλαδή τη δυνατότητα της στάθµισης των αιτίων που κινούν

[5]

στην πράξη ή απωθούν από αυτήν. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1
του ίδιου Κώδικα, "µε δόλο (µε πρόθεση) πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των
περιστατικών που κατά το νόµο απαρτίζουν την έννοια κάποιας αξιόποινης πράξης
επίσης όποιος γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν αυτά τα
περιστατικά και τα αποδέχεται". Από το συνδυασµό της διάταξης αυτής προς το άνω
άρθρο 299 του ΠΚ, προκύπτει ότι για να στοιχειοθετηθεί το έγκληµα της
ανθρωποκτονίας από πρόθεση απαιτείται αντικειµενικώς µεν η αφαίρεση της ζωής
άλλου ανθρώπου, µε θετική ενέργεια ή µε παράλειψη ενέργειας που οφείλεται από το
νόµο, υποκειµενικώς δε δόλος, άµεσος ή ενδεχόµενος, που συνίσταται, ο µεν άµεσος
στη γνώση και τη θέληση των στοιχείων της πράξεως, δηλαδή της θανάτωσης του
άλλου, ο δε ενδεχόµενος στην αποδοχή του ενδεχοµένου αποτελέσµατος της
θανάτωσης του άλλου.
Ειδικότερα, επί ενδεχοµένου δόλου, ο υπαίτιος δεν θέλει µεν ούτε επιδιώκει το
εγκληµατικό αποτέλεσµα, το προβλέπει, όµως, ως ενδεχόµενη συνέπεια της ενέργειας
ή παραλείψεως του και το αποδέχεται. Απαιτείται, δηλαδή, πρόβλεψη του
εγκληµατικού αποτελέσµατος και αποδοχή του. Η αποδοχή, ειδικότερα, του
εγκληµατικού αποτελέσµατος αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της έννοιας του
ενδεχόµενου δόλου και εννοιολογικά είναι εντελώς διαφορετική από την πεποίθηση
(πίστη) ή την ελπίδα ή την ευχή αποφυγής του (µη επελεύσεώς του), η οποία
πεποίθηση, ελπίδα ή ευχή, αποτελεί, κατά το άρθρο 28 του ΠΚ, στοιχείο της
ενσυνείδητης αµέλειας, αλλά και την ειδοποιό διαφορά µεταξύ ενδεχόµενου δόλου
και ενσυνείδητης αµέλειας, αφού η πρόβλεψη του εγκληµατικού αποτελέσµατος
αποτελεί κοινό και των δύο τούτων στοιχείο. Η αποδοχή του εγκληµατικού
αποτελέσµατος, ανάγεται µεν στον εσωτερικό κόσµο του δράστη, πλην όµως
διαπιστώνεται από εξωτερικά στοιχεία της συµπεριφοράς του που βεβαιώνουν τέτοια
αποδοχή.
- Από το συνδυασµό της διάταξης του άρθρου 42 παρ. 1 του ΠΚ, που ορίζει ότι
"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", προς το ανωτέρω άρθρο 299
ΠΚ, προκύπτει ότι το έγκληµα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση βρίσκεται σε
απόπειρα, όταν εκείνος που το αποφάσισε επιχειρεί πράξη που περιέχει τουλάχιστον
αρχή εκτελέσεώς του, τέτοια δε θεωρείται κάθε ενέργεια του δράστη ή παράλειψη
οφειλόµενης ενέργειας αυτού (άρθρο 15 ΠΚ), η οποία, σε περίπτωση επιτυχούς
εκβάσεώς της, οδηγεί στην πραγµάτωση της αντικειµενικής του υποστάσεως,
επιφέρει, δηλαδή, τη θανάτωση του παθόντος, καθώς και εκείνη, η οποία τελεί σε
τέτοια συνάφεια ή σε τέτοιο οργανικό σύνδεσµο µε την ανωτέρω πράξη (ενέργεια ή
παράλειψη), ώστε, κατά τη φυσική αντίληψη των πραγµάτων, µπορεί να θεωρηθεί ως
αναπόσπαστο τµήµα και συστατικό µέρος αυτής, ενόψει του όλου σχεδίου του
δράστη. Έτσι, ως αρχή εκτελέσεως του εγκλήµατος αυτού θεωρείται και ο
πυροβολισµός από µικρή απόσταση προς το σώµα του άλλου. Αν ο έχων
ανθρωποκτόνο δόλο τέλεσε µόνο σωµατική βλάβη , κρίνεται σύµφωνα µε την
αποφασισθείσα από αυτόν πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας και όχι από το
αποτέλεσµα.

[6]

- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία,
η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του
ΚΠ∆, όταν αναφέρονται σε αυτή, 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
θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή των
περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 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.
Όταν, όµως, πρόκειται για ενδεχόµενο δόλο, η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και
στο δόλο και να αιτιολογείται ιδιαίτερα η ύπαρξή του και ειδικότερα τόσο το στοιχείο
της πρόβλεψης του εγκληµατικού αποτελέσµατος, όσο και το στοιχείο της αποδοχής
του. Η επιβαλλόµενη από τις πιο πάνω διατάξεις ειδική και εµπεριστατωµένη
αιτιολογία της δικαστικής απόφασης πρέπει να υπάρχει όχι µόνον ως προς την
κατηγορία, αλλά να εκτείνεται και στους προβαλλόµενους από τον κατηγορούµενο ή
το συνήγορό του αυτοτελείς ισχυρισµούς, δηλαδή εκείνους που κατατείνουν στην
άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή στην άρση ή µείωση της ικανότητας για
καταλογισµό ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη µείωση της ποινής. Τέτοιος
αυτοτελής ισχυρισµός είναι και ο ισχυρισµός του κατηγορουµένου για τέλεση της
πράξεως της ανθρωποκτονίας σε κατάσταση βρασµού ψυχικής ορµής.
- 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
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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).
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 27, 28, 42, 299, 308, 314,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1522
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Παράβαση καθήκοντος. Ειδική και εµπεριστατωµένη
αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
- 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 άρθρ. 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, 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. 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 δε συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη,
αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη
θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε
παράλειψη, απαιτείται 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
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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 επιστήµης για τους οποίους δε
µπορεί να υπάρξει αµφισβήτηση και η ενέργεια του αυτή δεν ήταν σύµφωνη µε το
αντικειµενικά καθήκον επιµέλειας (ΑΠ 956/2010, 543/2008).
- Κατά το άρθρο 235 ΠΚ, όπως ίσχυε µετά την αντικατάσταση του µε το άρθρο 2 του
Ν 2802/2000 και πριν από την εκ νέου αντικατάσταση του µε το άρθρο δεύτερο παρ.1
του Ν 3666/2008, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ο υπάλληλος, ο
οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µε τη
µεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή τρίτο, ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσης ή
δέχεται υπόσχεση τούτων, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που
ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά.
- Η επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.∆ του ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως,
υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν περιέχονται σε αυτή µε
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, που
αποδείχτηκαν από την ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που
εφαρµόστηκε. Εξάλλου, είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε
το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα
πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολο τους και
όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαίωση δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα
έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κλπ) χωρίς ανάγκη ειδικότερης
αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε από το καθένα. Ειδικότερα, η
καταδικαστική, για ανθρωποκτονία από αµέλεια, απόφαση για να έχει την
επιβαλλόµενη κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία πρέπει πέραν
των άλλων, να εκτίθεται σε αυτή µε σαφήνεια: α) ποιο από τα δύο είδη αµέλειας
δέχτηκε το δικαστήριο ότι βαρύνει τον υπαίτιο (άνευ συνειδήσεως ή ενσυνείδητη) και
β) να αιτιολογείται ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ πράξης ή παράλειψης του υπαιτίου
και του επελθόντος αποτελέσµατος του θανάτου.
- 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
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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: 15, 235, 302,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 975
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Εργατικό ατύχηµα. Ειδική και εµπεριστατωµένη
αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
- Κατά τα άρθρα Π∆ 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ, 3 παρ. 1 "Ο εργοδότης λαµβάνει τα
αναγκαία µέτρα, ώστε ο εξοπλισµός εργασίας που τίθεται στη διάθεση των
εργαζοµένων µέσα στην επιχείρηση ή και την εγκατάσταση να είναι κατάλληλος για
την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρµοσµένος προς το σκοπό αυτό,
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων κατά την
χρησιµοποίησή του", 9 παράρτηµα Ι, παρ.2.2 "Τα συστήµατα χειρισµού και τα
όργανα ελέγχου, εκτός για όσα είναι απολύτως αναγκαίο, πρέπει να είναι
τοποθετηµένα έξω από επικίνδυνες ζώνες και µε τρόπο ώστε: 2.2.1 Ο χειρισµός τους
να µη δηµιουργεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων ..." και
2.3 "Ο χειριστής πρέπει να µπορεί, από την κύρια θέση χειριστού, να βεβαιώνεται ότι
δεν υπάρχουν άτοµα εκτεθειµένα στις επικίνδυνες ζώνες. Εάν αυτό είναι αδύνατο,
κάθε φορά που ο εξοπλισµός τίθεται σε λειτουργία, πρέπει αυτοµάτως να προηγείται
ένα ασφαλές σύστηµα, όπως ένα ηχητικό ή οπτικό προειδοποιητικό σήµα. Ο
εκτιθέµενος εργαζόµενος πρέπει να έχει το χρόνο και τα µέσα να αποφεύγει τους
κινδύνους, που δηµιουργεί η εκκίνηση ή η παύση λειτουργίας του εξοπλισµού
εργασίας".
- Κατ' άρθρο 302 παρ. 1 ΠΚ "όποιος επιφέρει από αµέλεια τον θάνατο άλλου
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών" και κατά το άρθρο 28 ΠΚ "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
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κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, την λογική
και την συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων και αφετέρου 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. Όταν όµως το άνω έγκληµα είναι
απότοκο της συντρεχούσης αµελείας περισσοτέρων του ενός προσώπων, έκαστος
αυτών κρίνεται ως προς την ευθύνη του αυτοτελώς και ανεξαρτήτως των άλλων κατά
τον λόγον της αµελείας του και εφ' όσον το αποτέλεσµα που επήλθε τελεί σε αιτιώδη
σύνδεσµο προς αυτή. Περαιτέρω 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 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 προηγουµένη πράξη του υπαιτίου που εδηµιούργησε
άµεσα τον κίνδυνο επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Περαιτέρω η κατά
την έννοια της άνω διατάξεως του άρθρου 28 ΠΚ 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 το 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 ∆' 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 εφαρµόσθη. Για την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η
αλληλοσύµπληρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως που
αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ειδικώς επί εγκλήµατος εξ αµελείας, που συνίσταται σε
παράλειψη, πρέπει να προσδιορίζεται στην αιτιολογία της αποφάσεως και από πού
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πηγάζει η ιδιαιτέρα νοµική 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, πλην της άνω κατ'είδος αναφοράς των, δεν
υπάρχει ανάγκη ειδικοτέρας αναφοράς των, και µνείας των, ούτε αναφοράς των όσων
προέκυψαν εξ ενός εκάστου αυτών, πρέπει όµως να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι το
δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη του το σύνολο 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 ούτε
σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπ' όψη τα άλλα, αφού δεν εξηρέθησαν. Επίσης δεν
απαιτείται να γίνεται αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των αποδεικτικών µέσων
µεταξύ των, ούτε απαιτείται να εκτίθεται, ποίο βαρύνει περισσότερο για τον
σχηµατισµό της δικανικής πεποιθήσεως, η παράλειψη των οποίων δεν συνιστά λόγον
αναιρέσεως. 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. Ειδικώς 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
στην αιτιολογία µεταξύ των αποδεικτικών µέσων. Για την πληρότητα όµως της
αιτιολογίας δεν είναι απαραίτητη η ιδιαιτέρα αναφορά και αξιολόγηση της
πραγµατογνωµοσύνης, όταν το συµπέρασµά της δεν αντιτίθεται στο αποδεικτικό
πόρισµα της προσβαλλοµένης αποφάσεως και το ουσιαστικό της περιεχόµενο
εµπεριέχεται στις παραδοχές αυτής. Ενώ δεν συνιστά λόγον αναιρέσεως η εσφαλµένη
εκτίµηση εγγράφων ή µαρτυρικών καταθέσεων ως και η εσφαλµένη αξιολόγηση και
ανάλυση αυτών, διότι στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγον αναιρέσεως της
καταδικαστικής αποφάσεως συνιστά η εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής
ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στο
νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη είναι η
εφαρµογή αυτού, όταν το δικαστήριο, χωρίς να παρερµηνεύει το νόµο δεν υπάγει
στην αληθινή έννοιά του τα πραγµατικά περιστατικά που δέχεται ότι προέκυψαν
καθώς και όταν η σχετική διάταξη παρεβιάσθη εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει
όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του
σκεπτικού προς το διατακτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής εφαρµογής της
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 15, 18, 26, 28, 302,
ΚΠ∆: 177, 178, 183, 371, 500, 502, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
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Οδηγίες: 89/655/ΕΟΚ,
Π∆: 394/1994, άρθ. 3, 9,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 994
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Παράσταση πολιτικής αγωγής.
Απόλυτη ακυρότητα. Απόλυτη ακυρότητα εξαιτίας κακής σύνθεσης του δικαστηρίου.
Πρακτικά της δίκης.
- 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 του ίδιου Κώδικα από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής
την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει είτε δεν
προέβλεψε το 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 προβλεπόµενου από αυτές εγκλήµατος της
ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται αντικειµενικά µεν πρόκληση θανάτωσης
άλλου, υποκειµενικά δε: α) µη καταβολή από το δράστη της επιβαλλόµενης, κατά
αντικειµενική κρίση, προσοχής, την οποία κάθε µέσος συνετός και ευσυνείδητος
άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες περιστάσεις να καταβάλει, των νοµικών κανόνων, των
συνηθειών που επικρατούν στις συναλλαγές και της κοινής πείρας και λογικής, β)
δυνατότητα αυτού, βάσει των προσωπικών περιστάσεων, γνώσεων και ικανοτήτων,
να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα το οποίο από έλλειψη της
προαναφερόµενης προσοχής είτε δεν προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως αµέλεια), είτε το
προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν (συνειδητή αµέλεια) και γ)
να υπάρχει αντικειµενικός σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας ή παράλειψης του δράστη
και του επελθόντος αποτελέσµατος. Όταν το εξ αµελείας έγκληµα είναι απότοκο
συνδροµής αµέλειας πολλών προσώπων το καθένα από αυτά κρίνεται και ευθύνεται
αυτοτελώς και ανεξαρτήτως των άλλων κατά το λόγο της αµέλειας που επιδείχθηκε
από αυτό και εφόσον, πάντως, το επελθόν αποτέλεσµα τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο
προς αυτήν. Η πράξη δε ή η παράλειψη του δράστη τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε το
αποτέλεσµα που επήλθε όταν αυτή, κατά την κοινή αντίληψη, είναι εκείνη που άµεσα
προκάλεσε το αποτέλεσµα και συνεπώς βρίσκεται σε άµεση αιτιότητα προς αυτό.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από 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
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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∆ 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 66 παρ. 1 ΚΠοιν∆ η πολιτική αγωγή που έχει ασκηθεί σε πολιτικό
δικαστήριο µπορεί να εισαχθεί στο ποινικό δικαστήριο, αν δεν εκδόθηκε οριστική
απόφαση µε την πολιτική διαδικασία. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό προς
εκείνες των άρθρων 63, 64, 65 και 68 του ίδιου Κώδικα, καθώς και των άρθρων 914
και 932 ΑΚ, συνάγεται, ότι στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαιούχος από
αδικοπραξία χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης άσκησε ενώπιον του
πολιτικού δικαστηρίου αγωγή, µε την οποία ζήτησε να του επιδικασθεί το µεγαλύτερο
µέρος της απαίτησής του αυτής, και επιφυλάχθηκε να εισαγάγει και ένα µέρος της
στο ποινικό δικαστήριο, είναι παραδεκτή η παράσταση του δικαιούχου ενώπιόν του,
ως πολιτικώς ενάγοντος για το µέρος της απαίτησής του, το οποίο δεν έχει εισαχθεί
στο πολιτικό δικαστήριο, έστω και αν, µετά τη δήλωση για παράσταση πολιτικής
αγωγής στο ποινικό δικαστήριο, εκδόθηκε οριστική απόφαση του πολιτικού
δικαστηρίου, µε την οποία αυτό, κρίνοντας για το µέρος που είχε εισαχθεί ενώπιόν
του, επιδίκασε είτε ολόκληρο το ποσό που ζητήθηκε, είτε µικρότερο από αυτό, ή
απέρριψε την αγωγή, αφού το µέρος της απαίτησης για το οποίο επιφυλάχθηκε ο
δικαιούχος δεν εισήχθη προς συζήτηση στο πολιτικό δικαστήριο και δεν έχει εκδοθεί
απόφαση γι' αυτό. Εξάλλου, κατά το άρθρο 171 παρ. 2 ΚΠοιν∆, απόλυτη ακυρότητα,
η οποία ιδρύει λόγο αναίρεσης της απόφασης κατά το άρθρο 510 στοιχ Α' του ίδιου
Κώδικα, επιφέρει η παρά το νόµο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος κατά τη
διαδικασία στο ακροατήριο, η οποία υφίσταται όταν δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι όροι της ενεργητικής και παθητικής νοµιµοποίησης ή όταν παραβιάστηκε η
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διαδικασία, η οποία έπρεπε να τηρηθεί, αναφορικά µε τον τρόπο και το χρόνο
άσκησής της.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ Α' σε συνδυασµό µε εκείνη του
άρθρου 171 παρ. 1 στοιχ Α' ΚΠοιν∆, λόγο αναίρεσης ποινικής απόφασης συνιστά και
η απόλυτη ακυρότητα εξαιτίας κακής σύνθεσης του δικαστηρίου, που προκαλείται αν
δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν τη σύνθεση του δικαστηρίου, σύµφωνα µε
τις ειδικές διατάξεις του οργανισµού δικαστηρίων. Εξάλλου, κατά το άρθρο 4 παρ. 1
περ δ' του Ν 1756/1988, όπως ισχύει, το εφετείο συγκροτείται από τον Πρόεδρο
Εφετών και δύο Εφέτες. Περαιτέρω, στο άρθρο 17 περίπτωση Β' µε τον τίτλο
"Κλήρωση των συνθέσεων" το ίδιου Κώδικα (Ν 1756/1988), στην παράγραφο 1
ορίζεται ότι "σε όσα πρωτοδικεία και εφετεία προβλέπεται οργανικός αριθµός
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον δικαστών και στις αντίστοιχες εισαγγελίες, οι συνθέσεις
των ποινικών δικαστηρίων καταρτίζονται µε κλήρωση", ενώ στην παράγραφο 2 του
ίδιου άρθρου ορίζεται ότι "η κλήρωση για την κατάρτιση των συνθέσεων των
ποινικών δικαστηρίων στις δικάσιµους κάθε µήνα γίνεται από το πρώτο τριµελές
πληµµελειοδικείο ή τριµελές ποινικό εφετείο στην πρώτη δικάσιµος του δεύτερου
δεκαήµερου του προηγούµενου µήνα και, αν δεν υπάρχει ή µαταιωθεί για
οποιονδήποτε λόγο, γίνεται την επόµενη δικάσιµο ή εργάσιµη ηµέρα αντίστοιχα".
Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται η διαδικασία µε την οποία ο δικαστής ή
ο πρόεδρος του συµβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο καταρτίζει τους πίνακες, οι
οποίοι περιλαµβάνουν κατ' αρχαιότητα και µε αριθµητική σειρά τα ονόµατα των
προέδρων εφετών και των εφετών (προκειµένου για τις συνθέσεις εφετείου), και στις
παραγράφους 4, 5 και 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται η διαδικασία διενεργείας της
κλήρωσης των τακτικών και των αναπληρωµατικών µελών. Κατά δε την παράγραφο
7 εδ. α' του ίδιου άρθρου, όπως αυτή ίσχυε κατά την εκδίκαση της παρούσας
υπόθεσης (πριν από την τροποποίηση µε το άρθρο 87 παρ. 1 του Ν 4055/2012),
"αντικατάσταση δικαστή που έχει κληρωθεί ως µέλος της σύνθεσης δικαστηρίου,
καθώς και του εισαγγελέα δεν επιτρέπεται παρά µόνον από τον αναπληρωµατικό
δικαστή που ορίζεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 για λόγους
ασθενείας ή ανυπέρβλητης υπηρεσιακής ή προσωπικής ανάγκης του κληρωθέντος
µέλους της σύνθεσης του δικαστηρίου. Ο λόγος της αναπλήρωσης αναγράφεται στο
πρακτικό του δικαστηρίου". Τέλος, κατά την παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου (ήδη 11
µετά την ανωτέρω τροποποίηση), "η µη τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 2
έως και 8 συνεπάγεται ακυρότητα, που καλύπτεται αν δεν προταθεί πριν αρχίσει η
αποδεικτική διαδικασία της υπόθεσης".
- Από τις διατάξεις του άρθρου 510 ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι δεν ιδρύεται λόγος
αναίρεσης όταν τα πρακτικά της δίκης ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας έχουν
ουσιώδεις παραλείψεις, ώστε να αλλοιώνεται η εικόνα εκείνων που
διαδραµατίσθηκαν κατά την ακροαµατική διαδικασία, ενώ κατά την παράγραφο 3 του
άρθρου 141 ΚΠοιν∆ τα πρακτικά ωσότου προσβληθούν για πλαστότητα
αποδεικνύουν όλα όσα αναγράφονται σ' αυτά, σύµφωνα µε το άρθρο 140 και µε αυτό
το άρθρο. Κατά την παράγραφο 2 δε του ίδιου άρθρου 141 ΚΠοιν∆, ο εισαγγελέας
και οι διάδικοι έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την καταχώριση στα πρακτικά κάθε
δήλωσης των εξεταζοµένων ή αυτών που µετέχουν στη δίκη, να έχουν συµφέρον και
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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 από προσφυγή κατά της άρνησης του διευθύνοντος τη
συζήτηση, προσβάλλεται µε τα ένδικα µέσα που επιτρέπονται εναντίον της οριστικής
απόφασης και µόνο µε αυτήν. Κατά την παράγραφο 1 δε 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 προσβλήθηκαν ως πλαστά, θεωρούνται ότι δεν έγιναν. Εξάλλου,
ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο επέρχεται για έλλειψη ακρόασης, που
ιδρύει λόγο αναίρεσης της απόφασης, κατά το άρθρο 170 παρ. 2 και 510 παρ. 1 στοιχ.
Β' ΚΠοιν∆, όταν ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του ζήτησαν να ασκήσουν
δικαίωµα που ρητά τους παρέχεται από το νόµο και το δικαστήριο τους το αρνήθηκε
ή παρέλειψε να αποφανθεί για τη σχετική αίτηση. Τέτοιο δικαίωµα είναι και αυτό του
κατηγορουµένου να υποβάλει αίτηµα αναγνώσεως εγγράφου που κατατέθηκε κατά τη
διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας. Για να επέλθει, όµως, κατά το άρθρο 170
παρ. 2 ακυρότητα της διαδικασίας, απαιτείται να υποβληθεί σαφές και ορισµένο
αίτηµα από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του και επιπλέον, σε περίπτωση µη
αποδοχής του από τον διευθύνοντα τη συζήτηση, άµεση προσφυγή τους στο
δικαστήριο και απόρριψη παρά το νόµο από αυτό της προσφυγής ή παράλειψή του να
αποφανθεί.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 28, 302,
ΚΠ∆: 65, 66, 68, 140, 141, 171, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1
στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
ΑΚ: 914, 932,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια
Αριθµός απόφασης: 3
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Έλλειψη αιτιολογίας. Κλήτευση διαδίκων.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 302 παρ. 1 και 28 του ΠΚ
προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του προβλεπόµενου από αυτές εγκλήµατος της
ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται αντικειµενικά µεν πρόκληση θανάτωσης
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άλλου, υποκειµενικά δε α) µη καταβολή από το δράστη της επιβαλλόµενης, κατ'
αντικειµενική κρίση, προσοχής, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος
άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες περιστάσεις να καταβάλει, βάσει των νοµικών
κανόνων, των συνηθειών που επικρατούν στις συναλλαγές και της κοινής πείρας και
λογικής και β) δυνατότητα αυτού, βάσει των προσωπικών περιστάσεων, γνώσεων και
ικανοτήτων, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο, από
έλλειψη της προαναφερόµενης προσοχής, είτε δεν προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως
αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν
(συνειδητή αµέλεια) και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξης ή
παράλειψης του δράστη και του επελθόντος αποτελέσµατος.
- Προκειµένου για αθωωτική απόφαση, ενόψει του τεκµηρίου της αθωότητας, που
θεσπίζεται και από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ν∆ 53/1974), τέτοια έλλειψη αιτιολογίας, που ιδρύει
τον από τη διάταξη του άρθρου 510 στοιχ. ∆ ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει είτε
όταν δεν εκτίθενται καθόλου στην απόφαση πραγµατικά περιστατικά είτε όταν δεν
αιτιολογεί το δικαστήριο µε σαφήνεια και πληρότητα γιατί δεν πείστηκε για την
ενοχή του κατηγορουµένου από τα αποδεικτικά µέσα που προσδιορίζονται στα
πρακτικά και τα οποία έλαβε υπόψη για τον σχηµατισµό της κρίσεως του. ∆εν
απαιτείται, όµως, για την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της αθωωτικής
απόφασης, να εκθέτει το δικαστήριο σ' αυτήν περιστατικά από τα οποία πείστηκε για
την αθωότητα του κατηγορουµένου, δεδοµένου ότι αντικείµενο απόδειξης στην
ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουµένου. Περαιτέρω,
ως προς την έκθεση των αποδείξεων, για να είναι η δικαστική απόφαση
αιτιολογηµένη πρέπει να προκύπτει από αυτήν ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του
και συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο µερικά από αυτά,
προκειµένου να διαµορφώσει την κρίση του.
- Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' του ΚΠ∆, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του
∆ικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήτευση αυτή γίνεται µε επίδοση σύµφωνα µε τα
άρθρα 155-161 και µέσα στην προθεσµία του άρθρου 166. Εξάλλου, από τη διάταξη
του άρθρου 515 παρ. 2 εδ. α' του ΚΠ∆, κατά την οποία "εάν εµφανιστεί ο
αναιρεσείων η συζήτηση γίνεται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι ακόµα και αν
κάποιος από αυτούς δεν εµφανίστηκε", σαφώς προκύπτει ότι το ∆ικαστήριο του
Αρείου Πάγου προχωρεί στη συζήτηση της αίτησης αναιρέσεως παρά την ερηµοδικία
κάποιου διαδίκου, εκτός του αναιρεσείοντος, υπό τον όρο ότι ο µη εµφανισθείς ή οι
µη εµφανισθέντες διάδικοι έχουν νόµιµα κλητευθεί προς τούτο, αλλιώς το ανωτέρω
∆ικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της κρινόµενης αίτησης αναίρεσης.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 28, 302,
ΚΠ∆: 155 - 161, 166, 510 παρ. 1, στοιχ. ∆, 513, 515,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012.2412 * ΠοινΧρον 2013. 22
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Αδικήµατα - Βιασµός
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1313
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Βιασµός. Ληστεία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Παράσταση πολιτικής αγωγής ανηλίκου.
Ανάγνωση στο ακροατήριο κατάθεσης µάρτυρα που λήφθηκε κατά την προδικασία.
Η ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να εκτείνεται και
στους αυτοτελείς ισχυρισµούς του κατηγορουµένου. Ελαφρυντικές περιστάσεις.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 336 παρ. 1 ΠΚ, όπως αντικ. µε το άρθρο 8 του Ν.
3500/2006 "όποιος µε σωµατική βία ή µε απειλή σπουδαίου και άµεσου κινδύνου
εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία ή σε άλλη ασελγή πράξη ή σε ανοχή της τιµωρείται
µε κάθειρξη". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του
εγκλήµατος του βιασµού, απαιτείται: α) εξαναγκασµός κάποιου, ανεξαρτήτως φύλου
και ηλικίας, σε ακούσια εξώγαµη συνουσία ή σε ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς
πράξεως και β) ο εξαναγκασµός αυτός να γίνεται µε σωµατική βία ή µε απειλή
σπουδαίου και άµεσου κινδύνου ή και δι' αµφοτέρων. Σωµατική βία είναι η φυσική
δύναµη, η οποία δε µπορεί να αποκρουσθεί και η οποία επιδρώντας στο σώµα του
παθόντος, αναγκάζει αυτόν να υποστεί παρά τη θέλησή του σαρκική µείξη ή να
ανεχθεί ή να επιχειρήσει ασελγή πράξη, ενώ απειλή βίας είναι κάθε απειλή άµεσου
και σπουδαίου κινδύνου που στρέφεται κατά του σώµατος, της ζωής ή άλλου
ουσιώδους δικαιώµατος του υφισταµένου την απειλή βίας και που µπορεί να
εµποιήσει στον απειλούµενο φόβο περί επικείµενου κινδύνου κατ' αυτού, έστω και αν
αντικειµενικά και υπό άλλες συνθήκες η απειλή αυτή κρίνεται σαν αστήρικτη ή
ακόµη και µη δυνάµενη να δηµιουργήσει τις καταστάσεις που ο απειλούµενος
υπέλαβε κατά τον χρόνο της απειλής, αρκεί, ο απειλούµενος, κατά τον χρόνο που
υφίσταται την απειλή, να πιστέψει ότι η απειλή αυτή είναι δυνατό να
πραγµατοποιηθεί. Για την στοιχειοθέτηση του συγκεκριµένου εγκλήµατος, που είναι
υπαλλακτικώς µικτό, αρκεί και ο ένας τρόπος τελέσεως, χωρίς, όµως, να αποκλείεται
η συνύπαρξη και των δύο τρόπων εξαναγκασµού. Για την κατάφαση του
εξαναγκασµού δεν απαιτείται κατ' ανάγκη το θύµα να αντιστάθηκε ενεργά, αλλά
αρκεί ότι η ασελγής πράξη τελείται παρά την αντίθετη βούληση του, που
εξωτερικεύτηκε και έγινε εµφανής στο δράστη µε οποιονδήποτε τρόπο, και ότι αυτός
ασκεί σωµατική βία που εξουδετέρωσε τη βούληση του θύµατος να αντισταθεί. Έτσι,
υπάρχει βιασµός και όταν το θύµα. λόγω του αιφνιδιασµού ή του φόβου των
συνεπειών προβολής αντίστασης ή των ασθενών σωµατικών του δυνάµεων ή άλλων
περιστάσεων, θεώρησε εύλογα ανέφικτη ή µάταιη την αντίσταση και δεν αντιστάθηκε
καθόλου στη σωµατική βία του δράστη. Κατά µείζονα λόγο δεν απαιτείται η
σωµατική βία και αντίστοιχα η αντίσταση σε αυτήν να είναι διαρκής, δηλαδή µέχρι
την αποπεράτωση της πράξης. Στην έννοια των διατάξεων αυτών εµπίπτει η
χρησιµοποίηση µε οποιοδήποτε τρόπο των γεννητικών οργάνων µε σκοπό
ηδονιστικό, η παρά φύση ασέλγεια, η πεολειχία κλπ, εφόσον γίνονται µε
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εξαναγκασµό, µε την έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω. Ως ασελγής πράξη νοείται
κάθε ενέργεια που ανάγεται στη γενετήσια σφαίρα, η οποία αντικειµενικώς
προσβάλλει το κοινό αίσθηµα της αιδούς και των ηθών (µεταξύ δε άλλων η παρά
φύση ασέλγεια, η απλή ψαύση των γεννητικών οργάνων ή άλλων απόκρυφων µερών
του σώµατος) και υποκειµενικώς κατευθύνεται στην ικανοποίηση ή διέγερση της
γενετήσιας επιθυµίας και η οποία διακρίνεται από την συνουσία, που είναι η
συνένωση των γεννητικών µορίων. Υποκειµενικώς, το έγκληµα του βιασµού
διαπράττεται πάντοτε από δόλο, ο οποίος συνίσταται στη βούληση του δράστη να
εξαναγκάσει άλλον στις παραπάνω πράξεις µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ο οποίος
(δόλος) περιλαµβάνει, ακόµη, την γνώση ότι ο "άλλος" δε συναινεί στην τέλεση
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 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 δε 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. ∆εν
αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και
ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' 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
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κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.
- Όσον αφορά στον ισχυρισµό του κατηγορουµένου περί εφαρµογής του άρθρου 44
παρ.1 ΠΚ, είναι απορριπτέος ως στηριζόµενος επί εσφαλµένης προϋπόθεσης, αφού
πρόκειται για τετελεσµένο έγκληµα και όχι περί απόπειρας βιασµού, όπως
υπολαµβάνει. Επίσης, απορριπτέος κρίνεται και ο ισχυρισµός του περί µεταβολής της
κατηγορίας σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, κατ' άρθρο 337 παρ.1 ΠΚ,
διότι η τελευταία αυτή διάταξη κολάζει τις ασελγείς χειρονοµίες ή προτάσεις, δηλαδή
πράξεις που δεν φθάνουν στο σηµείο της τέλεσης ασελγούς πράξης (ΑΠ 1629/2005,
Ποιν.Χρ. ΝΣΤ'430), ενώ στην προκειµένη περίπτωση, µε βάση τα ως άνω γενόµενα
δεκτά ως αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά, τελέστηκαν ασελγείς πράξεις.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ.2 ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα, η οποία
λαµβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το ∆ικαστήριο σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο ακόµη, προκαλείται αν ο πολιτικώς ενάγων
παρέστη παράνοµα στη διαδικασία του ακροατηρίου. Κατά την αληθή έννοια της
διάταξης αυτής, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 63, 64 και 68 του ίδιου
Κώδικα, η πολιτική αγωγή ασκείται από εκείνον που έχει το σχετικό δικαίωµα κατά
το αστικό δίκαιο και αν είναι ανίκανος προς δικαιοπραξία από το νόµιµο
αντιπρόσωπο του. Αν πρόκειται για ανήλικο, η πολιτική αγωγή ασκείται για
λογαριασµό του, σύµφωνα µε το άρθρο 1510 του ΑΚ, και από τους δύο γονείς που
έχουν τη γονική µέριµνα, από κοινού. Εξ' άλλου από το συνδυασµό των άρθρων 1519
παρ. 1 εδ. α' , 1511 παρ. 1, 1512 και 1516 Α.Κ., συνάγεται ότι οι γονείς του ανήλικου
τέκνου, στους οποίους ανήκει η γονική µέριµνα, που περιλαµβάνει την επιµέλεια του
ανήλικου τέκνου, την διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε
υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπό του ή την περιουσία του,
είναι νόµιµοι αντιπρόσωποι αυτού και από τη φύση και το χαρακτήρα της γονικής
µέριµνας, ως λειτουργικού δικαιώµατος το οποίο είναι συνάµα και καθήκον των
γονέων, η άσκηση αυτής γίνεται από κοινού πάντοτε προς το συµφέρον του τέκνου,
µε την έννοια ότι από κοινού ρητώς ή σιωπηρώς αποφασίζουν για τη λήψη των
µέτρων τα οποία επιβάλλει το συµφέρον του τέκνου τους χωρίς να είναι αναγκαίο να
συµπράττουν και κατά την επιχείρηση της ενέργειας µε την οποία πραγµατώνεται το
περιεχόµενο του µέτρου που έχουν συναποφασίσει. Μάλιστα στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1516 Α.Κ. µεταξύ των οποίων και εκείνη κατά την οποίαν
πρόκειται για πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα καθένας από τους γονείς
επιχειρεί και µόνος του πράξεις αναφερόµενες στην άσκηση της γονικής µέριµνας.
Θα πρέπει, µέσα στα πλαίσια άσκησης της γονικής µέριµνας που διαγράφουν οι
προαναφερόµενες διατάξεις του Α.Κ, να γίνει δεκτό, ότι πράξεις του ενός γονέα, που
ασκούνται κατά την άσκηση της γονικής µέριµνας προς το συµφέρον του τέκνου, αν
δεν πρόκειται για πράξεις που πρέπει να υποβληθούν σε πανηγυρικό τύπο
(συµβολαιογραφικό έγγραφο π.χ.) είναι έγκυρες και παράγουν νοµικά αποτελέσµατα
προς όφελος του τέκνου, εφόσον ο άλλος γονέας δεν προβάλλει την αντίθεσή του και
κατά συνέπεια εκείνος που έχει ενεργήσει µόνος τεκµαίρεται ότι έχει και τη σιωπηρή
έγκριση του άλλου να ενεργήσει προς το συµφέρον του τέκνου τους. Περαιτέρω, από
τη διάταξη του άρθρου 68 παρ. 2 ΚΠ∆, στην οποία ουδεµία γίνεται διάκριση,
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συνάγεται ότι δύναται ο ανήλικος παθών, χωρίς έγγραφη προδικασία να παραστεί
αυτοπροσώπως στο ακροατήριο, χωρίς το νόµιµο αντιπρόσωπό του, προς άσκηση της
εκ του άρθρου 932 ΑΚ απαιτήσεώς του για χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής
βλάβης. Εξάλλου, από την αξιόποινη πράξη της ληστείας, υφίσταται άµεσα ηθική
βλάβη εκείνος µόνο κατά του οποίου στρέφεται η πράξη αυτή. Τέλος, οποιαδήποτε
άλλη πληµµέλεια ή έλλειψη που αναφέρεται στην παράσταση ή την εκπροσώπηση
του πολιτικώς ενάγοντος δεν ασκεί επιρροή στη νοµιµότητα της παραστάσεως.
- Από τη διάταξη του άρθρου 365 παρ. 1 ΚΠ∆ προκύπτει, ότι καµία ακυρότητα δε
δηµιουργείται αν το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση αναγνώσει στο
ακροατήριο κατάθεση µάρτυρα που λήφθηκε κατά την προδικασία και αν ακόµη δε
βεβαιώσει στην απόφασή του ότι συνέτρεξε νόµιµη προς τούτο περίπτωση (αδυναµία
εµφάνισης του µάρτυρα κ.λ.π.) εφόσον δεν εναντιώθηκε ο κατηγορούµενος. Η λήψη
υπόψη τέτοιας κατάθεσης από το δικαστήριο παραβιάζει το παρεχόµενο από τα
άρθρα 333 παρ. 2 του ΚΠ∆ και 6 παρ. 3 στοιχ. ∆' της Ε.Σ.∆.Α. δικαίωµα του
κατηγορουµένου να υποβάλει ερωτήσεις στο µάρτυρα και ιδρύει τον από το άρθρο
510 παρ. 1 Α' του ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης, µόνο υπό την προϋπόθεση ότι η κατάθεση
αναγνώσθηκε και λήφθηκε υπόψη παρά την εναντίωση του κατηγορουµένου.
Περαιτέρω, η παράλειψη αναφοράς στην απόφαση της συνδροµής νόµιµης
προϋπόθεσης για την ανάγνωση µίας τέτοιας κατάθεσης δε συνιστά έλλειψη
αιτιολογίας.
- Η επιβαλλόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139
ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να εκτείνεται και
στους αυτοτελείς ισχυρισµούς του κατηγορουµένου. Είναι δε αυτοτελείς εκείνοι οι
ισχυρισµοί, οι οποίοι κατατείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή
αποκλείουν ή µειώνουν την ικανότητα προς καταλογισµό ή οδηγούν στην εξάλειψη
του αξιοποίνου ή σε µείωση της ποινής. Πρέπει, όµως, οι ισχυρισµοί αυτοί να
προβάλλονται κατά τρόπο ορισµένο, δηλαδή µε όλα τα πραγµατικά περιστατικά που
κατά νόµο απαιτούνται για τη θεµελίωση τους, έτσι ώστε να µπορούν να
αξιολογηθούν και σε περίπτωση αποδοχής να οδηγούν στο ειδικότερο ευνοϊκό για τον
κατηγορούµενο συµπέρασµα. ∆ιαφορετικά, δεν υπάρχει υποχρέωση του δικαστηρίου
της ουσίας να αποφανθεί επί των ισχυρισµών αυτών (αορίστων) µε ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός είναι και εκείνος που
προβάλλεται από τον κατηγορούµενο για συνδροµή στο πρόσωπο του ελαφρυντικής
περιστάσεως από τις αναφερόµενες στο άρθρο 84 παρ.2 Π.Κ., 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 Π.Κ. θεωρούνται, µεταξύ άλλων, η από το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του
άρθρου 84 ΠΚ ελαφρυντική περίσταση ότι ο υπαίτιος έζησε ως το χρόνο που έγινε το
έγκληµα, έντιµη, ατοµική, οικογενειακή, επαγγελµατική και γενικά κοινωνική ζωή, η
από το εδάφιο δ' της ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου ελαφρυντική περίσταση
ότι έδειξε ειλικρινή µετάνοια και επεδίωξε να άρει ή να µειώσει τις συνέπειες της
πράξης του και, η από το εδάφιο ε' της ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου
ελαφρυντική περίσταση ότι συµπεριφέρθηκε καλά για σχετικά µεγάλο διάστηµα µετά
την πράξη του.
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∆ιατάξεις:
ΠΚ: 26, 27, 44, 45, 83, 84, 94, 98, 130, 336, 337, 380,
ΚΠ∆: 68, 504, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
ΑΚ: 932, 1510, 1511, 1512, 1516, 1519,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αδικήµατα - Εγκλήµατα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 798
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Εγκλήµατα ασφάλειας συγκοινωνιών. Στελέχωση πλοίων. Εσφαλµένη ερµηνεία ή
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Με αυτά που δέχθηκε το Εφετείο και έκρινε ότι η παραπάνω συµπεριφορά των
αναιρεσειόντων συνιστούσε, αν και εκδηλώθηκε σε διάστηµα κατά το οποίο τα πλοία
των δεν παρείχαν καµία υπηρεσία θαλάσσιας ενδοµεταφοράς, πράξη αξιόποινη που
εµπίπτει σ' εκείνες που προβλέπονται και τιµωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων
6 παρ.5 και 11 παρ.1 του Ν. 2932/2001 (η αναφερόµενη ... αντικατέστησε το εδάφιο
α' της παραγράφου 3 του άρθρου έκτου του άνω νόµου διάταξη της παραγράφου 1
του άρθρου 8 του Ν. 3569/2007 άρχισε να ισχύει από τη δηµοσίευση του νόµου
τούτου στις 8-6-2007 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και δεν ήταν εφαρµοστέα σε
σχέση µε τις πράξεις που αποδίδονται στους ήδη αναιρεσείοντες και είχαν τελεσθεί
προηγουµένως), κατ' εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή των άνω διατάξεων
καταδίκασε τους κατηγορούµενους για παραβίαση της υποχρεώσεως πλήρους
στελέχωσης των πλοίων τους σε διάστηµα που αυτά ήταν σε ακινησία ή δεν
εκτελούσαν πλόες στη γραµµή που ήταν δροµολογηµένα. Εποµένως, είναι βάσιµοι ο
σχετικός από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγος της αιτήσεως του
αναιρεσείοντος Γ. Π. και οι κατ' ορθή εκτίµηση συνιστώντας λόγο αναιρέσεως για
εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως ισχυρισµοί που
αναφέρουν καθένας των λοιπών αναιρεσειόντων στις κρινόµενες αιτήσεις των περί
ελλείψεως αξιοποίνου και πρέπει κατά παραδοχή του άνω λόγου των ένδικων
αιτήσεων αναιρέσεως και παρελκούσης της ερεύνης των λοιπών λόγων να αναιρεθεί
η προσβαλλόµενη απόφαση.
∆ιατάξεις:
Κ∆Ν∆: 157, 173, 174,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
Νόµοι: 2932/2001, άρθ. 5, 6, 11,
Νόµοι: 3450/2006, άρθ. 25
Νόµοι: 3569/2007, άρθ. 8,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Αδικήµατα - Εγκλήµατα σχετικά µε την υπηρεσία
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1130
Έτος: 2011
Περίληψη:
- ∆ωροδοκία. Πλαστογραφία.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
- Οι διατάξεις των άρθρων 235 και 236 του ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο
2 του Ν. 2802/2000, ορίζουν ότι "τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ο
υπάλληλος....και "µε την ποινή του άρθρου 235 του ίδιου κώδικα τιµωρείται όποιος
υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε
φύσης ωφελήµατα για τον εαυτό του ή για τρίτο, προκειµένου ο υπάλληλος κατά
παράβαση των καθηκόντων του, να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται
στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά". Από το συνδυασµό των πιο πάνω
διατάξεων προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του υπαλλακτικώς µικτού
εγκλήµατος της ενεργητικής δωροδοκίας, το οποίο προβλέπεται και τιµωρείται από
τη δεύτερη από αυτές και στο οποίο κάθε τρόπος τελέσεως είναι αυτοτελής και αρκεί
για την ολοκλήρωση της εγκληµατικής πράξεως, απαιτείται υπόσχεση ή παροχή από
οποιοδήποτε πολίτη σε υπάλληλο, κατά την έννοια των άρθρων 13 περ. α και 263 Α'
του ΠΚ, άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης ωφεληµάτων για
τον εαυτό του ή τρίτο και η υπόσχεση ή η παροχή τους να γίνεται για µελλοντική
ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου, που ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται
σε αυτά, όπως διαγράφονται ή προκύπτουν από το νόµο, ή τους υπηρεσιακούς
κανονισµούς, τις διατάξεις και τις οδηγίες των προϊσταµένων του, την υπηρεσιακή
του σχέση ή τη φύση της υπηρεσίας του, ενώ προκειµένου για ήδη τελειωµένη
ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου η πράξη αυτή κατέστη ανέγκλητη από την
έναρξη ισχύος του Ν. 2802/2000. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ.1β
του ΠΚ, στην οποία ορίζεται ότι, µε την ποινή του αυτουργού, τιµωρείται όποιος µε
πρόθεση περέσχε άµεση συνδροµή στον δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης
και στην εκτέλεση της κύριας πράξης, συνάγεται ότι άµεσος συνεργός είναι εκείνος,
που µε πρόθεση παρέχει άµεση συνδροµή στον αυτουργό κατά την εκτέλεση και την
διάρκεια της κύριας πράξης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, χωρίς αυτήν την συνδροµή, δεν
θα ήταν µε βεβαιότητα δυνατή η τέλεση του εγκλήµατος υπό τις περιστάσεις που
διαπράχθηκε, ενώ ο δόλος του άµεσου συνεργού περιλαµβάνει την θέληση ή αποδοχή
για άµεση υποστήριξη του εκτελούντος την κύρια πράξη και την γνώση της
συγκεκριµένης πράξης, στην οποία παρέχει την συνδροµή του, καθώς και ότι η
τελευταία παρέχεται κατά την εκτέλεση της ίδιας πράξης. Περαιτέρω κατά το άρθρο
11 του ν.5227/1931 "Περί µεσαζόντων" τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών
µηνών και µε χρηµατική ποινή, όποιος παριστάνοντας ψευδώς ή αληθώς, ότι λόγω
των σχέσεων του ή της ιδιοτητάς του ή γενικώς της επιρροής και του κύρους του,
µπορεί να επιτύχει για άλλον ή για τον εαυτό του, αλλά για λογαριασµό άλλου τη
σύναψη οποιασδήποτε συµβάσεως µε το δηµόσιο ή δήµο ή κοινότητα ή κρατική
επιχείρηση ή µονή ή άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ότι, ασχέτως µε κάθε
σύµβαση, µπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη των προσώπων
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αυτών, των υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή των οργάνων αυτών, λαµβάνει αµοιβή ή
άλλο αντάλλαγµα ή αποσπά υπόσχεση τέτοιας αµοιβής ή ανταλλάγµατος για τον
εαυτό του ή τρίτο.
- Για την τέλεση κατ' εξακολούθηση του ως άνω εγκλήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο
28 παρ.1 του ΠΚ, απαιτείται η τέλεση από τον ίδιο δράστη περισσοτέρων επί µέρους
πράξεων, που περιέχουν τα στοιχεία της αντικειµενικής και υποκειµενικής υπόστασης
κάθε εγκληµατικής µορφής από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 12 του Ν. 5227/1932
και απέχουν χρονικώς µεταξύ τους, συνδεόµενες όµως µε την ταυτότητα της προς
εκτέλεση αυτών αποφάσεως (ενότητα δόλου).
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 2 του Π.Κ. µε την ποινή εκείνου που καταρτίζει πλαστό ή
νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον για γεγονός που
µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται όποιος για τον ίδιο σκοπό κάνει εν
γνώσει χρήση του πλαστού εγγράφου. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι η χρήση
του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου συνιστά ιδιαίτερο αυτοτελές έγκληµα όχι µόνον
όταν γίνεται από τρίτο, αλλά και από αυτόν τον πλαστογράφο, αλλά µόνον όταν
αυτός για οποιοδήποτε λόγο δεν µπορεί να τιµωρηθεί για την πλαστογραφία. Όταν
δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση η χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου από
τον πλαστογράφο θεωρείται, σύµφωνα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1
του άρθρου 216, ως επιβαρυντική περίσταση. Το έγκληµα της χρήσης πλαστού
εγγράφου στοιχειοθετείται αντικειµενικώς όταν ο δράστης καταστήσει προσιτό το
έγγραφο αυτό στον µέλλοντα να παραπλανηθεί από το περιεχόµενο του τρίτον και
δώσει σ' αυτόν τη δυνατότητα να λάβει γνώση του περιεχοµένου του, χωρίς να
απαιτείται και να λάβει πράγµατι γνώση ή να παραπλανηθεί ο τρίτος.
- 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.
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- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που 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, 28, 46, 216, 235, 236, 263Α,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Εγκλήµατα σχετικά µε το νόµισµα
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια
Αριθµός απόφασης: 1
Έτος: 2013
Περίληψη:
- ∆ήµευση των παραχαραγµένων ή κίβδηλων νοµισµάτων. Αρµοδιότητα του
Συµβουλίου Πληµµελειοδικών κατά τη διάρκεια ανάκρισης. αναίρεση εισαγγελέα.
Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Κατά το άρθρο 213 παρ.1 του ΠΚ, η δήµευση των παραχαραγµένων ή κίβδηλων
νοµισµάτων ... διατάσσεται και αν ακόµα δεν διωχθεί και καταδικασθεί ορισµένο
πρόσωπο και ανεξάρτητα από το αν αυτά ανήκαν ή όχι στον αυτουργό ή το συναίτιο
της παραχάραξης ή κιβδηλείας. Κατά δε το άρθρο 76 του ιδίου Κώδικα, αντικείµενα
που είναι προϊόντα κακουργήµατος ή πληµµελήµατος το οποίο πηγάζει από δόλο, ...
επίσης και αντικείµενα που χρησίµευσαν ή προορίζονταν για την εκτέλεση τέτοιας
πράξης µπορούν να δηµευθούν αν αυτά ανήκουν στον αυτουργό ή σε κάποιον από
τους συµµέτοχους ... Αν από τα ανωτέρω αντικείµενα προκύπτει κίνδυνος της
δηµόσιας τάξης, η δήµευσή τους επιβάλλεται υποχρεωτικά σε όποιον τα κατέχει,
έστω και χωρίς την καταδίκη ορισµένου προσώπου για την πράξη που τελέστηκε ...
Αν δεν προηγήθηκε καταδίκη ορισµένου προσώπου ή δεν µπορούσε να γίνει δίωξη,
τη δήµευση διατάσσει είτε το δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση είτε το δικαστήριο
πληµµελειοδικών, µε πρόταση του εισαγγελέα. Σε κάθε περίπτωση δήµευσης, το
δικαστήριο αποφασίζει αν αυτά που δηµεύθηκαν πρέπει να καταστραφούν. Από το
συνδυασµό των διατάξεων τούτων συνάγεται ότι από την κατοχή παραχαραγµένων ή
κίβδηλων νοµισµάτων δηµιουργείται κίνδυνος για την δηµόσια τάξη και υποχρεωτικά
επιβάλλεται η δήµευσή τους ως µέτρο ασφαλείας για την προστασία του εθνικού
νοµίσµατος.
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- Κατά το άρθρο 307 β' ΚΠ∆, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης το συµβούλιο των
πληµµελειοδικών µε πρόταση του εισαγγελέα ή ενός διαδίκου ή µε αίτηση του
ανακριτή αποφασίζει α) ..., β) όταν πρόκειται να κανονισθεί στην προδικασία ένα
δύσκολο ζήτηµα όπως η κατάσχεση κλπ. Από το συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων
συνάγεται ότι και στην περίπτωση που ενεργήθηκε αυτεπάγγελτη προανάκριση ή
προκαταρκτική εξέταση για την πράξη της κυκλοφορίας παραχαραγµένου
νοµίσµατος µε πρόθεση και στη συνέχεια µε διάταξη του Εισαγγελέως, που ενέχει
άσκηση ποινικής δίωξης (άρθρ. 245 παρ.3 ΚΠ∆), η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο
αγνώστων δραστών διότι ο δράστης δεν αποκαλύφθηκε, πρέπει να γίνει δεκτό ότι,
αφού δεν υπάρχει άλλη δικονοµική διάταξη, αρµόδιο για τη δήµευση και την
καταστροφή των κατασχεθέντων παραχαραγµένων νοµισµάτων κατά την άνω
προδικασία, που παραµένει εκκρεµής, είναι το ∆ικαστικό Συµβούλιο κατ' ανάλογη
εφαρµογή του άνω άρθρου 307 β' και 310 παρ.2 του ΚΠ∆, η οποία είναι επιτρεπτή
και στη σφαίρα του ποινικού δικονοµικού δικαίου (ΟλΑΠ 36/1990), διότι άλλως η
τύχη των κατασχεθέντων παραχαραγµένων νοµισµάτων θα έµενε αρρύθµιστη.
- Κατά το άρθρο 483 παρ.3 ΚΠ∆, ως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 25 παρ.2 του Ν. 3904/2010, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί να
ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύµατος ... µέσα στην προθεσµία που
ορίζεται από το άρθρο 479, το δεύτερο εδάφιο του οποίου εφαρµόζεται και σε αυτήν
την περίπτωση. Μετά την προθεσµία αυτή ο ίδιος εισαγγελέας µπορεί να ασκήσει
αναίρεση του βουλεύµατος υπέρ του νόµου και για οποιαδήποτε παράβαση των
διατάξεων που αφορούν την προδικασία χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώµατα των
διαδίκων.
- Κατά το άρθρο 484 παρ.1στ' ΚΠ∆, υπέρβαση εξουσίας υπάρχει όταν το δικαστικό
συµβούλιο, καίτοι συντρέχουν οι όροι για την άσκηση της δικαιοδοσίας του, τούτο
αρνείται να την ασκήσει ήτοι όταν αποποιείται την εξουσία του κηρύσσοντας εαυτό
αναρµόδιο καθ' ύλη ενώ ήταν αρµόδιο (ΟλΑΠ 3/2005).
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 213,
ΚΠ∆: 307, 483, 484,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Αδικήµατα - Κλοπή
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1054
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Κλοπή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αδύνατη η εµφάνιση µάρτυρα στο ακροατήριο.
Ελαφρυντικές περιστάσεις. Αρχές της δίκαιης δίκης. Τεκµήριο αθωότητας.
- Κατά το άρθρο 372 παρ. 1 του ΠΚ "όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό
πράγµα από την κατοχή άλλου µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν το αντικείµενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα
µεγάλης αξίας µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών". Από την διάταξη αυτή, που
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προστατεύει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του
εγκλήµατος της κλοπής απαιτούνται: α) ξένο ολικά ή εν µέρει κινητό πράγµα, τέτοιο
δε θεωρείται εκείνο που βρίσκεται σε ξένη, αναφορικά µε τον δράστη, κυριότητα,
όπως αυτή διαπλάσσεται στο αστικό δίκαιο, β) αφαίρεση µε θετική ενέργεια του
δράστου του πράγµατος, συνισταµένη στην άρση της ξένης κατοχής και την
θεµελίωση νέας στο πράγµα κατοχής από τον δράστη, προς το σκοπό της παρανόµου
ιδιοποιήσεως αυτού, στην έννοια δε της κατοχής περιλαµβάνεται τόσο η πραγµατική
εξουσία επί του πράγµατος όσο και η θέληση για εξουσίαση αυτού, γ) η αφαίρεση να
έγινε αυτογνωµόνως και χωρίς την συγκατάθεση του κυρίου του πράγµατος και δ)
δολία προαίρεση, που περιέχει την γνώση των στοιχείων της πράξεως και την θέληση
για την πραγµάτωση της, εκδηλουµένη µε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία εµφανίζει
εξωτερίκευση της βουλήσεως του να ενσωµατώσει το πράγµα χωρίς νόµιµο
δικαιολογητικό λόγο στην ατοµική του περιουσία. Η έννοια δε της κατοχής εκφράζει
µία φυσική εξουσίαση κάποιου προσώπου σε σχέση µε ένα πράγµα. Έτσι το έγκληµα
της κλοπής θεωρείται τετελεσµένο ευθύς ως εκείνος που αφαίρεσε το ξένο πράγµα
από την κατοχή του άλλου, θέσει αυτό ολοκληρωτικά στη δική του φυσική εξουσία,
έστω και για ελάχιστο χρόνο. Περαιτέρω σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 42 παρ.
1 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 ( άρθρο 83). Το έγκληµα της
κλοπής µπορεί να τελεσθεί και µε την µορφή απόπειρας, όταν ο δράστης τελεί πράξη
που συνιστά αρχή εκτελέσεως για την αφαίρεση µε πρόθεση ως προς την
αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και µε σκοπό παρανόµου ιδιοποιήσεως του
πράγµατος, χωρίς όµως η αφαίρεση να ολοκληρωθεί διά της αφαιρέσεως του
πράγµατος και της ιδρύσεως νέας επ' αυτού κατοχής στο πρόσωπο του υπαιτίου. Από
δε το άρθρο 98 παρ. του ΠΚ προκύπτει ότι κατ' εξακολούθηση έγκληµα είναι εκείνο
το οποίο τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από περισσότερες οµοειδείς
πράξεις, διακρινόµενες χρονικά µεταξύ τους, που προσβάλλουν το ίδιο έννοµο αγαθό
και κάθε µία περιέχει πλήρη τα στοιχεία ενός και του αυτού εγκλήµατος, συνδέονται
δε µεταξύ τους µε την ταυτότητα της προς εκτέλεση αποφάσεως.
- Η κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτουµένη ειδική
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον κατ' άρθρο 510
παρ.1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κωδικός λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, όταν, προκειµένου για
καταδικαστική απόφαση, εκτίθενται σε αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά από τα οποία το δικαστήριο
που την εξέδωσε συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειµενικών και υποκειµενικών
στοιχείων του εγκλήµατος, για το οποίο κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, τα
αποδεικτικά µέσα από τα οποία απεδείχθησαν τα περιστατικά αυτά, οι σκέψεις και οι
νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή των δεκτών γενοµένων
πραγµατικών περιστατικών στην εφαρµοσθείσα στην συγκεκριµένη περίπτωση
ουσιαστική ποινική διάταξη. Η αιτιολογία αυτή πρέπει να επεκτείνεται και στους
αυτοτελείς ισχυρισµούς, δηλαδή στους ισχυρισµούς που προβάλλονται στο
δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ.2 του ΚΠ∆,
από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορο του και τείνουν στην άρση του αδίκου
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χαρακτήρος της πράξεως ή της ικανότητος προς καταλογισµό ή της µειώσεως αυτής,
καθώς και στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή την µείωση της ποινής, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν προβληθεί κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, ήτοι µε όλα
τα πραγµατικά περιστατικά πού είναι αναγκαία για την θεµελίωση τους, γιατί το
δικαστήριο δεν είναι υποχρεωµένο να απαντά σε αορίστους ή µη νοµίµους
ισχυρισµούς. ∆εν αποτελούν όµως λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των
αποδεικτικών µέσων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση του περιεχοµένου των
εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη
αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά, καθώς και η
παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως µεταξύ των αποδεικτικών µέσων, καθόσον
στις περιπτώσεις αυτές πλήσσεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη περί των πραγµάτων
κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
Εσφαλµένη δε ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο
αποδίδει στο νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ
εσφαλµένη εφαρµογή τοιαύτης διατάξεως συντρέχει όχι µόνο όταν το δικαστήριο της
ουσίας δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά που εδέχθη ως αληθή στην
διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου,
διότι το πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό του
αιτιολογικού προς το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο υπό του Αρείου Πάγου ακυρωτικός έλεγχος
της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 565 παρ. 1 του ΚΠ∆, στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η
εµφάνιση ενός µάρτυρα στο ακροατήριο εξαιτίας, µεταξύ άλλων, διαµονής του στο
εξωτερικό ή άλλου σοβαρού κωλύµατος ή σε όσες άλλες περιπτώσεις ορίζει ο νόµος,
διαβάζεται στο ακροατήριο, αν υποβληθεί αίτηση, η ένορκη κατάθεση του που
δόθηκε στην προδικασία, διαφορετικά ακυρώνεται η διαδικασία.
- Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 83 και 84 του Π.Κ. το δικαστήριο της
ουσίας, κατά τον ακροαµατικό έλεγχο κάθε υποθέσεως ερευνά µεν αυτεπαγγέλτως αν
συντρέχουν οι προβλεπόµενες από το δεύτερο ως άνω άρθρο ελαφρυντικές
περιστάσεις, οι οποίες επιφέρουν µείωση της ποινής, δεν είναι όµως υποχρεωµένο να
προβεί οίκοθεν στην αιτιολόγηση της µη συνδροµής τέτοιας περιστάσεως. Εφόσον
όµως υποβληθεί από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορο του ισχυρισµός περί
αναγνωρίσεως σ' αυτόν µιας ή περισσσοτέρων από τις ελαφρυντικές αυτές
περιστάσεις το δικαστήριο έχει την υποχρέωση να τον ερευνήσει και αν τον
απορρίψει να αιτιολογήσει ειδικά και εµπεριστατωµένα την κρίση του. Προϋπόθεση
όµως της ερεύνης τοιούτου αυτοτελούς ισχυρισµού αποτελεί η προβολή αυτού κατά
τρόπο σαφή και ορισµένο, µε όλα δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά που είναι
αναγκαία για την θεµελίωση της επικαλούµενης ελαφρυντικής περιστάσεως. Μόνη η
επίκληση της νοµικής διάταξης που προβλέπει την ελαφρυντική περίσταση ή τον
χαρακτηρισµό µε τον οποίο είναι γνωστή αυτή στη νοµική ορολογία καθιστά τον
σχετικό ισχυρισµό αόριστο, στον οποίο, ως τοιούτο, δεν έχει υποχρέωση το
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δικαστήριο της ουσίας να απαντήσει ή να δικαιολογήσει ειδικά την σιωπηρή ή την
ρητή απόρριψη του.
- Με το άρθρο 6 της Συµβάσεως της Ρώµης, που έχει κυρωθεί µε το ν.δ. 53/1974 και
έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο, ορίζεται ότι "κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να
δικασθεί η υπόθεση του δίκαια, δηµόσια και εντός λογικής προθεσµίας από
ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει για τη βασιµότητα
κάθε ποινικής κατηγορίας εναντίον του". Από την διάταξη αυτή που καθιερώνει την
αρχή της δίκαιης δίκης, δεν δηµιουργείται ιδιαίτερος λόγος αναιρέσεως των ποινικών
αποφάσεων πέρα από τους λόγους που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 510 του
ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 464/1992). Μπορεί όµως να θεµελιωθεί λόγος αναιρέσεως από την
παραβίαση των αρχών της δίκαιης δίκης σε συνδυασµό µε άλλη πληµµέλεια που
υπάγεται στους προβλεπόµενους ως άνω αναιρετικούς λόγους.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 83, 84, 372,
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. Α, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 565,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Κλοπή
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1204
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Κλοπή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 372 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, όποιος αφαιρεί ξένο
(ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα από τη 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, η οποία 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, µε
σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα. Αντικείµενο ιδιοποιήσεως µπορεί να είναι και
χαρτονοµίσµατα, τα οποία ενσωµατώνουν αξία, εφόσον η αφαίρεση γίνεται µε σκοπό
ιδιοποιήσεως. Κατά τη διάταξη του άρθρου 377 παρ.1α του ίδιου Κώδικα, αν η κλοπή
έχει αντικείµενο πράγµα ευτελούς αξίας, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή µε
φυλάκιση µέχρι έξι µηνών. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι ένα
πράγµα κρίνεται ως ευτελούς αξίας, από την οικονοµική του αξία κατά τις
συναλλαγές κατά το χρόνο της κλοπής µε βάση τις συνθήκες της αγοράς του
διαµορφώνουν κάθε φορά την αντικειµενική αξία των πραγµάτων και την οικονοµική
κατάσταση του παθόντος, από την απλή συναλλακτική σύγκριση των οποίων
συνάγεται περαιτέρω η κρίση περί ευτελούς και ιδιαιτέρως µεγάλης της αξίας αυτής.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία που
απαιτείται κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του
ίδιου Κώδικα λόγον αναιρέσεως, όταν σε αυτήν περιέχονται µε σαφήνεια, πληρότητα
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και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, που προέκυψαν από τη διαδικασία
στο ακροατήριο σχετικά µε τα υποκειµενικά και αντικειµενικά στοιχεία του
εγκλήµατος, οι αποδείξεις επί των οποίων θεµελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς
και οι σκέψεις µε τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά
στην εφαρµοσθείσα ποινική διάταξη.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 84, 372,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Κλοπή
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1205
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Κλοπή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Σωµατική βλάβη. Έγκληση.
Υπέρβαση εξουσίας.
- Kατά τη διάταξη του άρθρου. 372 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, 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, η οποία 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, µε
σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα. Αντικείµενο ιδιοποιήσεως µπορεί να είναι και
χαρτονοµίσµατα, τα οποία ενσωµατώνουν αξία, εφόσον η αφαίρεση γίνεται µε σκοπό
ιδιοποιήσεως. Κατά τη διάταξη του άρθρου 377 παρ.1 α' του ίδιου Κώδικα, αν η
κλοπή έχει αντικείµενο πράγµα ευτελούς αξίας, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή ή µε
φυλάκιση µέχρι έξι µηνών. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι ένα
πράγµα κρίνεται ως ευτελούς αξίας, από την οικονοµική του αξία κατά τις
συναλλαγές κατά το χρόνο της κλοπής µε βάση τις συνθήκες της αγοράς που
διαµορφώνουν κάθε φορά την αντικειµενική αξία των πραγµάτων, από την απλή
συναλλακτική σύγκριση των οποίων συνάγεται περαιτέρω η κρίση περί ευτελούς και
ιδιαιτέρως µεγάλης της αξίας αυτής καθώς και από την οικονοµική κατάσταση του
παθόντος.
- H καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, ειδική και εµπεριστατωµένη
αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του
ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα
και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από
την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών
αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας
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αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα
πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολο τους και
όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται
όλα, έστω κατά το είδος τους, χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας
του τί προέκυψε χωριστά από καθένα, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα
αποδεικτικά µέσα, δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Η
επιβαλλόµενη κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία πρέπει να
υπάρχει και για τους αυτοτελείς ισχυρισµούς που προβάλλονται από τον
κατηγορούµενο ή από το συνήγορο του, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 170
παρ.2 και 333 παρ.2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, και τείνουν στην άρση του
άδικου χαρακτήρα και την εξάλειψη του αξιόποινου της πράξεως, όπως είναι και ο
ισχυρισµός, κατ' άρθρον 377 του Ποινικού Κώδικα, ότι το αντικείµενο της κλοπής
είναι ευτελούς αξίας.
- Η κατ' άρθρο 308 του Ποινικού Κώδικα απλή σωµατική βλάβη, η οποία υπάρχει
όταν κάποιος µε πρόθεση προξενεί σε άλλον σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας
του, διώκεται, κατ' άρθρον 318 παρ. 1 µόνο ύστερα από έγκληση. Έγκληση είναι η
δήλωση βουλήσεως του παθόντος προς την αρµοδία δικαστική αρχή ότι επιθυµεί την
δίωξη της αξιόποινης πράξεως, που τελέσθηκε κατ' αυτού, αποτελεί δε διαδικαστική
προϋπόθεση για την νοµότυπο γένεση της ποινικής δίκης. Έτσι, κατά το άρθρο 117
παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα "όταν ο νόµος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη
κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει
την έγκληση µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα που έλαβε γνώση για την πράξη που
τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους συµµέτοχους της".
- Λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί, κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας η υπέρβαση εξουσίας η οποία υπάρχει όταν το
δικαστήριο καταδίκασε για έγκληµα για το οποίο δεν υπεβλήθη η απαιτουµένη
έγκληση.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 117, 308, 318, 372,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Μεταβολή σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα κλπ.
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1833
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Μεταβολή σε αιγιαλό. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη
ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως. Ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο
ακροατήριο.
- Κατά τα διάταξη της παρ.1 εδ. α' του άρθρου 29 του Ν. 2971/2001 (αντίστοιχη της
προϊσχύουσας διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 α'του ΑΝ 2344/1940, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Α.Ν. 263/1968), "Όποιος χωρίς άδεια ή µε
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υπέρβαση αυτής ή µε άδεια που εκδίδεται κατά παράβαση του νόµου αυτού επιφέρει
στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθµένα, τη ζώνη λιµένα, τη µεγάλη
λίµνη, πλεύσιµο ποταµό, όχθη ή παρόχθια ζώνη µεγάλης λίµνης ή πλεύσιµου
ποταµού οποιαδήποτε µεταβολή µε την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή
έργων ή του εδάφους ή του πυθµένα µε τη λήψη χώµατος, λίθων ή άµµου ή µε
οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ανεξάρτητα αν µε τον τρόπο αυτόν επήλθε ζηµιά σε
οποιονδήποτε, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.....". "Αιγιαλός", κατά
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". Εξάλλου, κατά τα άρθρα 4 και 5 του αυτού νόµου, ο καθορισµός της
οριογραµµής του αιγιαλού γίνεται από την προβλεπόµενη στο άρθρο 3 του ίδιου
νόµου επιτροπή (ή από την, κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις, επιτροπή του άρθρου
10 του Α.Ν. 1540/1939), αλλά, για την στοιχειοθέτηση του οριζόµενου αδικήµατος
στην πιο πάνω διάταξη του άρθρου 29, δεν απαιτείται, ως αναγκαία προϋπόθεση, ο
προηγούµενος καθορισµός του αιγιαλού από την παραπάνω επιτροπή, διότι η
ιδιότητα του αιγιαλού δεν δηµιουργείται µε την έκθεση της επιτροπής αυτής, αλλά
υπάρχει µε βάση τα φυσικά δεδοµένα, ήτοι, από τις µέγιστες, πλην συνήθεις,
αναβάσεις των κυµάτων, το δικαστήριο δε της ουσίας, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος
καθορισµός της οριογραµµής του αιγιαλού, µπορεί να καθορίσει παρεµπιπτόντως τα
όρια του αιγιαλού σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, σύµφωνα µε τα παραπάνω και
συγκροτούντα την έννοια του αιγιαλού στοιχεία.
- 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 εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων δεν αποτελεί λόγο
αναιρέσεως, ενώ η ύπαρξη του δόλου, δεν είναι, κατ` αρχή, αναγκαίο να αιτιολογείται
ιδιαίτερα, γιατί ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που
συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και προκύπτει από τις
ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού (δόλου) αιτιολογία,
στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή. Μόνο, αν, για το αξιόποινο της πράξεως,
απαιτούνται, εκτός από τα περιστατικά που απαρτίζουν κατά νόµο την έννοια αυτής
και ορισµένα πρόσθετα στοιχεία, όπως η τέλεση της πράξεως εν γνώσει ορισµένων
περιστατικών, η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή, µε παράθεση
των περιστατικών που τη δικαιολογούν.
- Λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ.1 περ. Ε' του ΚΠ∆, συνιστά και η
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας
διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ` αυτή διαφορετική έννοια από
εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υφίσταται όταν το δικαστήριο
δεν υπήγαγε σωστά τα περιστατικά, που δέχθηκε, στη διάταξη που εφαρµόστηκε.
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- Κατά το άρθρο 211 εδ. α' ΚΠ∆, µε ποινή ακυρότητας της επ` ακροατηρίου
διαδικασίας, δεν εξετάζονται ως µάρτυρες κατά την αποδεικτική διαδικασία όσοι
άσκησαν και ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραµµατέα της ανάκρισης στην ίδια
υπόθεση. Από τη διάταξη αυτή, λόγω της γενικότητάς της, προκύπτει ότι, άσκηση
ανακριτικών καθηκόντων νοείται, η ενέργεια οποιασδήποτε ανακριτικής ή
προανακριτικής πράξεως, από τακτικό ή ειδικό ανακριτή ή γενικό ή ειδικό
προανακριτικό υπάλληλο, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ή προανάκρισης και όχι η
ενέργεια οιουδήποτε υπαλλήλου, που δεν είναι ειδικός προανακριτικός υπάλληλος,
στα πλαίσια ένορκης ή µη διοικητικής εξέτασης. Ο λόγος δε της εξαιρέσεως των
προσώπων αυτών που άσκησαν ανακριτικά ή προανακριτικά καθήκοντα στηρίζεται
στην προκατάληψη την οποία θεωρεί ο νοµοθέτης ότι µπορεί να έχουν υπέρ ή κατά
του κατηγορουµένου, ως εκ της ασκήσεως των καθηκόντων τους. (ΟλΑΠ 4/2008). Η
ακυρότητα που επέρχεται από την παράβαση αυτή είναι σχετική (άρθρα 170 παρ.2 σε
συνδυασµό µε 171 παρ.1 ΚΠ∆), καλυπτόµενη, εποµένως, αν δεν προταθεί ενώπιον
του δικαστηρίου της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 173 και 174 του ΚΠ∆,
διαφορετικά, ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β' του ίδιου Κώδικα λόγο
αναιρέσεως.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 170, 171, 173, 174, 211, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1
στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Ναρκωτικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1245
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Παραβίαση των διαταξεων περί ναρκωτικών. Ειδική και εµπεριστατωµένη
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως.
- Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. β και ζ του Ν. 1729/1987, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 10 του Ν. 2161/1993 (άρθρο 20 παρ. 1 περ. β και ζ του Κώδικα Νόµων για τα
Ναρκωτικά -ΚΝΝ- Ν. 3459/2006), µε κάθειρξη δέκα τουλάχιστον ετών και µε
χρηµατική ποινή 1.000.000 µέχρι 100.000.000 δραχµών (ήδη 2900 έως 290.000
ευρώ) τιµωρείται, όποιος, εκτός των άλλων, κατέχει ναρκωτικά. Με τον όρο κατοχή
νοείται η φυσική εξουσίαση των ναρκωτικών από τον δράστη, ώστε να µπορεί κάθε
στιγµή να διαπιστώσει την ύπαρξη τους και κατά τη δική του βούληση να τα διαθέτει
πραγµατικά. ∆υνατή είναι και η κατά συναυτουργία τέλεση του ως άνω εγκλήµατος
(άρθρο 45 ΠΚ). Υπάρχει δε συγκατοχή όταν υφίσταται µεταξύ των δραστών κοινός
δόλος φυσικής εξουσιάσεως της συγκεκριµένης ποσότητας ναρκωτικής ουσίας και η
δυνατότητα σε όλους τους δράστες - συναυτουργούς ασκήσεως αυτής της φυσικής
εξουσιάσεως µε τη δυνατότητα διαπιστώσεως οποτεδήποτε της υπάρξεως της, και της
σύµφωνα µε τη βούληση τους διαθέσεως της, χωρίς στην περίπτωση αυτή να
απαιτείται για τη θεµελίωση του αξιοποίνου, ο προσδιορισµός και της εκτάσεως της
φυσικής εξουσιάσεως που καθένας έχει επί των ουσιών αυτών. Για την αιτιολόγηση
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της τελέσεως της παραπάνω πράξεως της κατοχής ναρκωτικών ουσιών δεν απαιτείται
ακριβής προσδιορισµός: α) της ποσότητας τούτων (βάρους), που είναι αδιάφορη για
τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος αυτού, αφού ο νόµος δεν συνδέει ούτε την τέλεση
του, ούτε το ύψος της επιβλητέας ποινής µε την ποσότητα (βάρος) των ναρκωτικών
ουσιών και β) του χρόνου τελέσεως της πράξεως, αν δεν τίθεται θέµα παραγραφής
αυτής, αφού ο µη επακριβής προσδιορισµός του χρόνου δεν δηµιουργεί ασάφεια και
συνεπώς έλλειψη αιτιολογίας.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας απαιτούµενη ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε
πληρότητα σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά
περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα
θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή των
περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Ειδικότερα,
ως προς την έκθεση των αποδείξεων, αρκεί η γενική, κατά το είδος τους αναφορά
τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο ή ποια αποδεικτικά µέσα
αποδείχθηκε κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο
σύνολο. ∆εν αποτελούν όµως λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των
αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη
αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και
αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της
αξιολογικής συσχετίσεως µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της
ουσίας.
- Λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας, συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως.
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή
υφίσταται όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα περιστατικά, που δέχθηκε, στη
διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου, γιατί δεν
αναφέρονται στην απόφαση µε σαφήνεια, πληρότητα και ορισµένο τρόπο τα
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, από την
ακροαµατική διαδικασία, ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση είτε στην ίδια
αιτιολογία είτε µεταξύ της αιτιολογίας και του διατακτικού, ώστε να µη είναι εφικτός
ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η
απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 45,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. E,
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 5, 8,
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Νόµοι: 2161/1993, άρθ. 10, 13,
Νόµοι: 2479/1997, άρθ. 2,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Ναρκωτικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1544
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Παραβίαση του νόµου περί ναρκωτικών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία
της καταδικαστικής αποφάσεως. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Εσφαλµένη ερµηνεία ή
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
- Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 περιπτ. α' , β' και ζ' του Ν.1729/1987, όπως είχε
αντικατασταθεί µε το άρθρο 10 του Ν. 2161/1993 και ίσχυε κατά τον χρόνο τελέσεως
των πράξεων για τις οποίες καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων (εντός του έτους 2005 και
στις 20.1.2006), µε τις προβλεπόµενες σ'αυτό ποινές καθείρξεως και χρηµατική,
τιµωρείται, όποιος, εκτός άλλων περιπτώσεων, εισάγει στην επικράτεια, πωλεί σε
τρίτους ναρκωτικά, κατέχει ή µεταφέρει ναρκωτικά µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο
στο έδαφος της επικράτειας....ενώ αν η πράξη έχει τελεσθεί µε περισσότερους
τρόπους, αφορά όµως την ιδία ποσότητα ναρκωτικών, στο υπαίτιο κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου του ιδίου νόµου, επιβάλλεται µία µόνον ποινή,
κατά την επιµέτρηση της οποίας λαµβάνεται υπόψη η συνολική εγκληµατική δράση
του. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών η εισαγωγή πραγµατώνεται µε την εντός
των ορίων της Χώρας εισαγωγή των ναρκωτικών από την αλλοδαπή ενώ η µεταφορά
πραγµατώνεται µε τη µετακίνηση των ναρκωτικών από έναν τόπο σε άλλον µε
οποιονδήποτε τρόπο ή µεταφορικό µέσο µέσα στο Ελληνικό έδαφος είτε
παραπλέοντας ή διασχίζοντας την αιγιαλίτιδα ζώνη είτε µε πτήση στον Ελληνικό
εναέριο χώρο. Κατά την έννοια των προαναφερθεισών διατάξεων ως πώληση
ναρκωτικών θεωρείται η κατά τους όρους του άρθρου 513 Α.Κ. µεταβίβαση της
κυριότητάς των στον αγοραστή, που γίνεται µε την προς αυτόν παράδοσή τους αντί
του συµφωνηθέντος τιµήµατος. Η κατοχή των ναρκωτικών πραγµατώνεται µε τη
φυσική επί των ουσιών αυτών εξουσίαση του δράστη, ώστε αυτός να µπορεί σε κάθε
στιγµή να διαπιστώνει την ύπαρξή τους και να τις διαθέτει πραγµατικά κατά τη
βούλησή του. Μεταξύ των ναρκωτικών κατά την έννοια του νόµου αυτού
περιλαµβάνεται και η ηρωΐνη (άρθρο 4 παρ. 3 πίνακας Α' αριθµ. 5 του ν.1729/1987).
Περαιτέρω κατά το άρθρο 8 του ν.1729/1987, όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
1 είχε αρχικά αντικατασταθεί µε το άρθρο 13 ν.2163/1993 και στη συνέχεια µε το
άρθρο 2 παρ. 15 εδαφ. β' ν. 2479/1999 και τέλος αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ.
1 του ν.3189/2003, µε ισόβια κάθειρξη ή µε χρηµατική ποινή 29.412 ευρώ µέχρι
588.235 ευρώ τιµωρείται ο παραβάτης των άρθρων 5, 6 και 7 του νόµου αυτού αν
είναι υπότροπος ή ενεργεί κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια ή οι περιστάσεις τελέσεως
µαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Κατά το άρθρο 13 περ. στ' του Π.Κ., που
προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 ν.2408/1996 "κατ'επάγγελµα τέλεση του
εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξεως ή από την
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υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης τελέσεως της
πράξεως προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος". Για την κατ'
επάγγελµα τέλεση απαιτείται να συντρέχει είτε επανειληµµένη τέλεση της πράξεως,
από την οποία προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος είτε υποδοµή
που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης τελέσεως της πράξεως
µε σκοπό πορισµού εισοδήµατος έστω και αν ο δράστης τελεί άπαξ την πράξη, η
οποία έτσι εµφανίζεται ως αποτέλεσµα της υποδοµής δηλαδή της οργανωµένης
ετοιµότητας και της µεθοδευµένης δραστηριότητας του δράστη προς τέλεση του
οικείου εγκλήµατος χωρίς να απαιτείται όπως αυτή έχει εκδηλωθεί µε προγενέστερες
καταδίκες.
- Η επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' Κ.Ποιν.∆.,
υπάρχει όταν εκτίθενται σ'αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα
πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών
αυτών στις εφαρµοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Για την ύπαρξη τέτοιας
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση σκεπτικού και διατακτικού της
αποφάσεως, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο, τα δε αποδεικτικά µέσα αρκεί να
αναφέρονται γενικώς κατά το είδος τους και δεν απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους
και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική
συσχέτιση και σύγκριση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα
εκάστου. Για την αιτιολόγηση του εγκλήµατος της πωλήσεως ναρκωτικών ουσιών
δεν απαιτείται ο ακριβής προσδιορισµός του τιµήµατος ούτε της ταυτότητας του
προσώπου µε το οποίο συνεβλήθη ο δράστης, διότι ο νοµικός όρος αγορά ή πώληση
είναι τόσο εύχρηστος στην πρακτική των συναλλαγών και έχει γνωστό περιεχόµενο
και έννοια ώστε να υποδηλώνει οπωσδήποτε και συνοµολόγηση τιµήµατος, άνευ του
οποίου δεν µπορεί να νοηθεί πώληση και ύπαρξη ετέρου προσώπου ως
αντισυµβαλλόµενου σ'αυτήν, µε τον οποίο συνεβλήθη ο δράστης. Αρκεί δε για τη
συντέλεση της πωλήσεως ναρκωτικών να αλλάξει κατοχή η πωλούµενη ουσία και να
περιέλθει στον αγοραστή. Η ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της αποφάσεως
πρέπει να εκτείνεται και στην παραδοχή επιβαρυντικών περιστάσεων όπως είναι οι
προαναφερθείσες των άρθρων 8 του ν.1729/1987 και 13 στοιχ. στ' Π.Κ. και να
περιλαµβάνει έκθεση των πραγµατικών περιστατικών που µπορούν να υπαχθούν στην
έννοια τους καθώς και στους προβαλλόµενους από τον κατηγορούµενο ή τον
συνήγορό του αυτοτελείς ισχυρισµούς, δηλαδή εκείνους που προβάλλονται στο
δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ.2 και 333 παρ. 2 του
Κ.Ποιν.∆. από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του και τείνουν στην άρση του
αδίκου χαρακτήρα της πράξεως ή της ικανότητας για καταλογισµό ή στη µείωση
αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή τη µείωση της ποινής, εφόσον,
όµως αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, µε όλα τα πραγµατικά
περιστατικά που είναι αναγκαία κατά την οικεία διάταξη για τη θεµελίωσή τους, διότι
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διαφορετικά, το δικαστήριο της ουσίας δεν υπέχει υποχρέωση να απαντήσει
αιτιολογηµένη για την απόρριψή τους.
Ως ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται, µεταξύ άλλων, οι προβλεπόµενες από την
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του ΠΚ, µε στοιχεία δ' και ε' ήτοι το ότι ο
υπαίτιος α) έδειξε ειλικρινή µετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να µειώσει τις συνέπειες
της πράξεώς του και β0 συµπεριφέρθηκε καλά για σχετικά µεγάλο διάστηµα µετά την
πράξη του. Για να στοιχειοθετηθεί η ελαφρυντική περίσταση της ειλικρινούς
µεταµέλειας πρέπει η µετάνοια όχι µόνο να είναι ειλικρινής αλλά να εκδηλώνεται
εµπράκτως, δηλαδή να συνδυάζεται µε συγκεκριµένα περιστατικά, τα οποία να
µαρτυρούν ότι ο υπαίτιος επιζήτησε εµπράκτως και όχι προσχηµατικά να άρει ή να
µειώσει τις συνέπειες των πράξεών του, χωρίς να αρκεί η απλή έκφραση θλίψεως ή
συγνώµης. Για να αναγνωρισθεί δε η ελαφρυντική περίσταση της καλής
συµπεριφοράς µετά την πράξη πρέπει η συµπεριφορά αυτή να εκτείνεται σε µεγάλο
σχετικά χρονικό διάστηµα και υπό καθεστώς ελευθερίας του υπαιτίου, διότι τότε
µόνον η επιλογή του αντανακλά στην γνήσια ψυχική του στάση και παρέχει
αυθεντική µαρτυρία ως προς την ποιότητα του ήθους του και της κοινωνικής
προδιαθέσεώς του και όχι όταν κατά το διάστηµα εγκλεισµού του στην φυλακή
διαβιώνει ήσυχα και χωρίς παραπτώµατα υπό τον φόβο ότι διαφορετικά θα του
επιβληθούν κυρώσεις πειθαρχικού χαρακτήρα.
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως θεµελιώνει και η
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη
ερµηνεία υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το δικαστήριο της
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση 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 νοµίµου βάσεως.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 13, 84,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
ΑΚ: 513,
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 5, 8,
Νόµοι: 2161/1993, άρθ. 10, 13,
Νόµοι: 2479/1999, άρθ. 2,
Νόµοι: 3189/2003, άρθ. 5,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
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Αδικήµατα - Ναρκωτικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 868
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παραβίαση του νόµου περί Ναρκωτικών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Μόνη η
µαρτυρική κατάθεση ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουµένου για την ίδια πράξη
δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουµένου. Αυτοτελείς ισχυρισµοί.
- Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 περ.β' και ζ' και παρ. 2 του Ν. 1729/1987, όπως ισχύει µετά
την αντικατάσταση του µε τον Κ.Ν. Ναρκωτικών 3459/2006, (άρθρο 20 παρ.1 περ.β
και ζ και παρ.2 άνω νόµου) τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες σ' αυτό ποινές, όποιος
εκτός άλλων κατέχει, πωλεί ή αγοράζει ναρκωτικά, αν δε η πράξη έχει τελεστεί µε
περισσότερους από τους τρόπους αυτούς και αφορά την ίδια ποσότητα ναρκωτικών,
επιβάλλεται στον υπαίτιο µία και µόνο ποινή, κατά την επιµέτρηση της οποίας
λαµβάνεται υπόψη η συνολική εγκληµατική δράση του. Ως πώληση ναρκωτικών
θεωρείται η µεταβίβαση της κυριότητας τους στον αγοραστή, που γίνεται µε την
παράδοση τους προς αυτόν, αντί του τιµήµατος που συµφωνήθηκε. Η κατοχή
πραγµατώνεται µε τη φυσική εξουσία του δράστη επί των ουσιών, ώστε αυτός να
µπορεί σε κάθε στιγµή να διαπιστώνει την ύπαρξη τους και να τις διαθέτει
πραγµατικά κατά τη βούληση του. Για την αιτιολόγηση της τελέσεως των
εγκληµάτων της αγοράς, κατοχής ή πωλήσεως ναρκωτικών ουσιών δεν απαιτείται ο
ακριβής προσδιορισµός: α) της ποσότητας (βάρους) τούτων, που είναι αδιάφορη για
τη στοιχειοθέτηση των εγκληµάτων-αυτών, αφού ο νόµος δεν συνδέει ούτε την
τέλεση τούτων ούτε το ύψος της επιβλητέας ποινής µε την ποσότητα (βάρος) των
ναρκωτικών ουσιών, β) του συµφωνηµένου τιµήµατος από κάθε µερικότερη πράξη,
καθώς και της ταυτότητας των πωλητών ή αγοραστών και γ) του χρόνου των επί
µέρους πράξεων, αν δεν τίθεται θέµα παραγραφής τούτων, αφού ο µη επακριβής
προσδιορισµός του χρόνου δεν δηµιουργεί ασάφεια και συνεπώς έλλειψη αιτιολογίας.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας απαιτούµενη ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε
πληρότητα σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά
περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα
θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή των
περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Ειδικότερα,
ως προς την έκθεση των αποδείξεων, αρκεί η γενική, κατά το είδος τους, αναφορά
τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από 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
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αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και
αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της
αξιολογικής συσχετίσεως µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της
ουσίας.
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ'αυτή
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται, στο συνδυασµό του διατακτικού προς το
σκεπτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες,
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτελέσµατα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος, από
τον Άρειο Πάγο, της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται
νοµίµου βάσεως.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 211Α του ΚΠοιν∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 2
παρ.8 του Ν. 2408/1996, µόνη η µαρτυρική κατάθεση ή η απολογία προσώπου
συγκατηγορουµένου για την ίδια πράξη δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του
κατηγορουµένου. Από τη διάταξη αυτή, η παραβίαση της οποίας οδηγεί σε ελλιπή
αιτιολογία και έτσι ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.∆' ΚΠοιν∆ λόγο
αναιρέσεως, για έλλειψη της απαιτούµενης, από το Σύνταγµα και το ΚΠοιν∆, ειδικής
και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, προκύπτει ότι αποκλείεται η στήριξη της
καταδίκης κατηγορουµένου σε µόνη τη µαρτυρική κατάθεση ή απολογία
συγκατηγορουµένου, αλλά δεν αποκλείεται η συνεκτίµηση της µαρτυρικής
κατάθεσης ή της απολογίας συγκατηγορουµένου µαζί µε τις άλλες αποδείξεις.
- Η ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως που απαιτείται
από το Σύνταγµα (άρθρο 93 παρ.3) και τον ΚΠ∆ (άρθρο 139) πρέπει να εκτείνεται
και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς που προβάλλονται από τον κατηγορούµενο ή το
συνήγορο το. Είναι δε αυτοτελείς εκείνοι οι ισχυρισµοί, οι οποίοι κατατείνουν στην
άρση του αδίκου χαρακτήρα της πράξεως, ή αποκλείουν ή µειώνουν την ικανότητα
προς καταλογισµό ή οδηγούν στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή σε µείωση της ποινής.
Πρέπει, όµως, οι ισχυρισµοί αυτοί να προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο,
δηλαδή µε όλα τα πραγµατικά περιστατικά που απαιτούνται κατά νόµον για τη
θεµελίωση τους, έτσι ώστε να µπορούν να αξιολογούνται και, σε περίπτωση
αποδοχής τους, να οδηγούν στο ειδικότερο ευνοϊκό για τον κατηγορούµενο
συµπέρασµα, µη αρκούσης σχετικώς µόνης της επικλήσεως της διατάξεως νόµου που
τους προβλέπει. ∆ιαφορετικά, δεν υπάρχει υποχρέωση του δικαστηρίου της ουσίας να
αποφανθεί επί των ισχυρισµών αυτών µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός είναι και ο ισχυρισµός του κατηγορούµενου, περί
συνδροµής στο πρόσωπο του ελαφρυντικής περιστάσεως από τις αναφερόµενες στο
άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ αφού η παραδοχή της οδηγεί, κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου,
στην επιβολή µειωµένης ποινής κατά το άρθρο 83 του ίδιου Κώδικα. Ως ελαφρυντική
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περίσταση 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". υπο δ' "το ότι ο υπαίτιος επέδειξε
ειλικρινή µετάνοια και επεδίωξε να άρει ή να µειώσει τις συνέπειες της πράξεώς του".
Για τη δεύτερη από τις περιστάσεις αυτές, πρέπει, η µεταµέλεια του υπαιτίου όχι µόνο
να είναι ειλικρινής, αλλά και να εκδηλώνεται εµπράκτως, δηλαδή να συνδυάζεται, µε
συγκεκριµένα περιστατικά, τα οποία δείχνουν ότι αυτός µεταµελήθηκε και για το
λόγο αυτό επεζήτησε ειλικρινά, και όχι προσχηµατικά να άρει η να µειώσει τις
συνέπειες της πράξεώς του. Περαιτέρω, αυτοτελής είναι και ο ισχυρισµός του
κατηγορουµένου περί προµήθειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών για δική του
αποκλειστική χρήση, που στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 12 παρ.1 του Ν.
1729/1987 (ήδη 29 παρ.1 του ΚΝΝ).
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 211Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
ΠΚ: 83, 84,
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 5,
Νόµοι: 3459/2006, άρθ. 20,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αδικήµατα - Ναρκωτικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1083
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
- Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139
ΚΠοιν∆ η επιβαλλόµενη µε αυτές ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία είναι
αναγκαία και επί των αυτοτελών ισχυρισµών, εκείνων δηλαδή που προβάλλονται στο
δικαστήριο της ουσίας 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 στην επιβολή µειωµένης ποινής, όπως είναι και η εξάρτηση του
κατηγορουµένου από την χρήση ναρκωτικών ουσιών, η ελαττωµένη ικανότητα αυτού
για καταλογισµό και η αναγνώριση της συνδροµής ελαφρυντικών περιστάσεων.
- Για την στοιχειοθέτηση του αδικήµατος της µεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, ως
τετελεσµένης πράξεως, αρκεί η µετακίνηση αυτών από έναν τόπο σε άλλον µε
οποιοδήποτε τρόπο ή µέσον και δεν είναι νοµικώς απαραίτητη η ολοκλήρωση του
δροµολογίου που σκοπεύει να πραγµατοποιήσει ο (χρησιµοποιών µεταφορικό µέσο)
δράστης, ούτε καθίσταται το αδίκηµα " απόπειρα µεταφοράς) " και του γεγονότος ότι
ο δράστης διανύει µέρος µόνον της αποστάσεως από τον τόπο της παραλαβής και
φόρτωσης των ναρκωτικών µέχρι τον τόπο που πρόκειται να τα εκφορτώσει ή να τα
παραδώσει σε άλλο πρόσωπο.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 84,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 821
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Παράβαση καθήκοντος.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 259 του ΠΚ "Υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει
τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε
άλλον παράνοµο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον 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
παράβασης καθήκοντος, δράστης του οποίου είναι υπάλληλος, κατά την έννοια του
άρθρου 13α του ιδίου Κώδικα, απαιτούνται : α) παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος,
το οποίο καθορίζεται µε νόµο ή µε διοικητική πράξη ή µε ιδιαίτερες οδηγίες της
προϊστάµενης 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 από 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 µόνον 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. Υπάλληλος είναι και ο ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του σε νοσοκοµείο
που έχει τη µορφή του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. Ο δόλος του δράστη
συνίσταται είτε στη θέληση είτε στη γνώση και αποδοχή της παραβάσεως των
υπηρεσιακών του καθηκόντων (άµεσος ή ενδεχόµενος δόλος). 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 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
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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.
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα λόγο
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις
ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική
διαδικασία, στα οποία στηρίχτηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην
εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι
παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού της αποφάσεως µε το διατακτικό
της, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, τα δε αποδεικτικά µέσα αρκεί να αναφέρονται
γενικώς κατά το είδος τους και δεν απαιτείται αναλυτική παράθεση τους και µνεία
του τι προκύπτει χωριστά από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική
συσχέτιση και σύγκριση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα
εκάστου, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα, δεν υποδηλώνει
ότι δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. 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. Ειδικότερα,
στην περίπτωση της ηθικής αυτουργίας, για να έχει η καταδικαστική απόφαση την
απαιτούµενη από τα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να αναφέρονται σε 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 ∆ικαστήριο 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 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 έκανε σωστή υπαγωγή των πραγµατικών
περιστατικών που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφήρµοσε, αλλά και
όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της
αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού και
ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, για το οποίο πρόκειται
έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να
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καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής του νόµου, οπότε
η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 18, 26, 27, 84, 259,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1422
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παράβαση καθήκοντος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
- Κατά το άρθρο 259 του ΠΚ, "υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα
της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο
όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο
ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική διάταξη". Από τη διάταξη
αυτή, που σκοπό έχει την προστασία της οµαλής και απρόσκοπτης διεξαγωγής της
δηµόσιας υπηρεσίας για το γενικότερο συµφέρον, συνάγεται ότι για τη
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της παραβάσεως καθήκοντος, ενεργητικό υποκείµενο
του οποίου µπορεί να είναι µόνον υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ.
α' και 263α του ίδιου Κώδικα, απαιτούνται: α) παράβαση από τον υπάλληλο του
υπηρεσιακού του καθήκοντος, όπως αυτό καθορίζεται από το νόµο ή διοικητική
πράξη ή από ιδιαίτερες κατά νόµο οδηγίες της Προϊσταµένης αρχής ή ενυπάρχει στη
φύση της υπηρεσίας του, β) δόλος του δράστη που περιέχεται στη βούλησή του να
παραβεί το καθήκον του και γ) σκοπός του δράστη, επιπλέον, να προσπορίσει στον
εαυτό του ή σε άλλον παράνοµη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να βλάψει το κράτος ή
κάποιον άλλο, χωρίς όµως να απαιτείται για την πραγµάτωση του εγκλήµατος και η
επίτευξη του σκοπού αυτού. Το άρθρο 13 Π.Κ. ορίζει ότι "υπάλληλος είναι εκείνος
στον οποίο νόµιµα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας
δηµόσιας δηµοτικής ή κοινοτικής ή άλλου προσώπου δηµοσίου δικαίου". Το άρθρο
263α ΠΚ επεκτείνει την υπαλληλική ιδιότητα στους δηµάρχους ή προέδρους
κοινοτήτων. Εντεύθεν, ο Πρόεδρος Κοινότητας, θεωρείται υπάλληλος, κατά την
έννοια των άρθρων 13α και 263α ΠΚ για την εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου
259 ΠΚ.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς
αντιφάσεις, τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγµατικά περιστατικά,
στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών
και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, για το οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο
κατηγορούµενος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής
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των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την
πληρότητα, εποµένως, της αιτιολογίας καταδικαστικής για παράβαση καθήκοντος
αποφάσεως, δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται σ' αυτήν, εκτός από τα ανωτέρω,
άλλα περαιτέρω στοιχεία. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η
αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού της αποφάσεως µε το διατακτικό της, που
αποτελούν ενιαίο σύνολο.
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ'
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε.
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το
σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (ΟλΑΠ 3/2008).
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 13, 259, 263α,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 945
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παράβαση καθήκοντος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 259 του ΠΚ υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα
καθήκοντά της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον
παράνοµο περιουσιακό 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 τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος
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 παράνοµο 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 από την αξιόποινη
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πράξη που προβλέπεται από αυτή είναι η λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και
των κρατικών οργανισµών αποκλειστικά προς το συµφέρον της Πολιτείας και της
κοινωνίας ου έχουν ταχθεί να εξυπηρετούν οι υπάλληλοι µε χρηστότητα και
καθαρότητα. Έτσι, αξιόποινη είναι η ελεγχόµενη πράξη του υπαλλήλου µόνον 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 και οργανισµών, όπως η εύρυθµη λειτουργία αυτών, η τήρηση της
υπαλληλικής δεοντολογίας. Ως υπάλληλος κατά το άρθρο 13α του ΠΚ νοείται κάθε
πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η άσκηση υπηρεσίας δηµοσίου δικαίου. Ο δόλος
του δράστη συνίσταται είτε στη θέληση είτε στη γνώση και αποδοχή της παραβάσεως
των υπηρεσιακών καθηκόντων του (άµεσος ή ενδεχόµενος δόλος). Σκοπός
παράνοµης ωφέλειας ή βλάβης συντρέχει όταν ο δράστης επιδιώκει µε την παράβαση
του υπηρεσιακού του καθήκοντος να επιφέρει την παράνοµη ωφέλεια ή βλάβη και
συγχρόνως όταν η υπηρεσιακή παράβαση είναι αντικειµενικά πρόσφορη να οδηγήσει
στην ωφέλεια ή τη βλάβη µε το συγκεκριµένο τρόπο που σχεδιάστηκε και τελέσθηκε
από το δράστη, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει την εν λόγω προσφορότητα. Για την
ολοκλήρωση του εγκλήµατος του άρθρου 259 του ΠΚ δεν απαιτείται να
πραγµατοποιηθεί η επιδιωκόµενη παράνοµη ωφέλεια ή βλάβη.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα λόγο
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις
ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην
εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι
παραδεκτή, η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού της αποφάσεως µε το διατακτικό
της αποτελούν ενιαίο σύνολο, τα δε αποδεικτικά µέσα αρκεί να αναφέρονται γενικώς
κατά το είδος τους χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεση και µνεία αυτών που
προκύπτουν χωριστά από το καθένα, ούτε είναι αναγκαία η αξιολογική συσχέτιση και
σύγκριση µεταξύ τους, ενώ το γεγονός ότι εξαίροντας ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Πρέπει όµως να προκύπτει µε
βεβαιότητα ότι το ∆ικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όπως επιβάλλεται
από τα άρθρα 177, 178 ΚΠοιν∆ όλα τα αποδεικτικά και όχι µόνο ορισµένα από αυτά
κατ' επιλογή. Η εσφαλµένη όµως εκτίµηση των αποδείξεων από το δικαστήριο της
ουσίας και ειδικότερα η εσφαλµένη αξιολόγηση των µαρτυρικών καταθέσεων και η
εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων που αναγνώσθηκαν δεν αποτελούν 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. Η επιβαλλόµενη από τις παραπάνω διατάξεις ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως πρέπει να εκτείνεται και
στους αυτοτελείς ισχυρισµούς του κατηγορουµένου, δηλαδή εκείνους που
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προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορο
του και τείνουν στην άρση του αδίκου χαρακτήρα της πράξεως ή της ικανότητας προς
καταλογισµό ή στη µείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου υπό την
προϋπόθεση ότι οι ισχυρισµοί αυτοί έχουν προβληθεί κατά τρόπο σαφή και ορισµένο,
δηλαδή µε όλα τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία κατά τις πιο πάνω διατάξεις
είναι αναγκαία για τη θεµελίωσή τους και έχουν αναπτυχθεί προφορικώς. Όταν όµως
ο αυτοτελής ισχυρισµός δεν προβάλλεται παραδεκτά και κατά τρόπο ορισµένο και
πλήρη ή δεν πρόκειται γι αυτοτελή υπό την προαναφερθείσα έννοια ισχυρισµό αλλά
για τέτοιο αρνητικό της κατηγορίας το ∆ικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει
και µάλιστα ιδιαίτερα και αιτιολογηµένα αφού δεν υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερης
απάντησης σε τέτοιο ισχυρισµό.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 13α, 14, 26, 26, 27, 84, 259, 263Α,
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αδικήµατα - Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 522
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
∆όλος. Αστυνοµικοί υπάλληλοι που ενεργούν ως agents provocateurs και δίκαιη δίκη.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 88 παρ. 1 Ν. 3386/2005, Πλοίαρχοι ...ή... και οδηγοί
κάθε είδους µεταφορικού µέσου που µεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωµα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή
στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί
που τους προωθούν από τα σηµεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, στην
Ελληνική Επικράτεια και αντίστροφα προς το έδαφος κράτους µέλους της Ε.Ε. ή
τρίτης χώρας, ή διευκολύνουν την µεταφορά ή προώθησή τους ή εξασφαλίζουν σε
αυτούς κατάλυµα για απόκρυψη, τιµωρούνται: α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους και χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ
για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο, β) µε φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και
χρηµατική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ
για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο, αν η µεταφορά ενεργείται κατ' επάγγελµα ... . Από
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 1) θεσµοθετείται ποινικό αδίκηµα υπαλλακτικώς
µικτό, το οποίο πραγµατοποιείται µε έκαστον εκ των ανωτέρω τρόπων από τα
πρόσωπα που αποδέχονται να µεταφέρουν στην Ελλάδα αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν
έχουν δικαίωµα εισόδου στην χώρα, ή τους προωθούν στο εσωτερικό της χώρας ή
διευκολύνουν την µεταφορά ή προώθησή τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυµα
για απόκρυψη, γνωρίζοντας την αυθαίρετη είσοδό τους ως λαθροµεταναστών, 2) για
την εκτέλεση του αδικήµατος της µεταφοράς ή της προωθήσεως στο εσωτερικό της
χώρας ή της διευκολύνσεως της µεταφοράς ή προωθήσεως αλλοδαπού µη έχοντος
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δικαίωµα εισόδου στο εσωτερικό της χώρας απαιτείται υποκειµενικώς δόλος είτε
άµεσος είτε ενδεχόµενος.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τις διατάξεις των άρθρων 93
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγον
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις
ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την ακροαµατική διαδικασία πραγµατικά
περιστατικά, στα οποία εστηρίχθη η κρίση του δικαστηρίου για την συνδροµή των
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας
α) είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που
αποτελούν ενιαίο σύνολο. β) αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς
κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε εξ ενός εκάστου
αυτών, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων
αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να
προσδιορίζεται ποίο βαρύνει περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής
κρίσεως. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπ' όψη του και
συνεκτίµησε, για τον σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως, όλα τα
αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο µερικά εξ αυτών κατ' επιλογήν, όπως αυτό
επιβάλλεται από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠ∆
(ΟλΑΠ 1/2005).
- Η ύπαρξη του δόλου που απαιτείται κατά το άρθρο 26 παρ. 1 ΠΚ για την θεµελίωση
της υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος δεν είναι ανάγκη κατ' αρχήν να
αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των
περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και
εξυπακούεται ότι προκύπτει από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός
εάν ο νόµος απαιτεί πρόσθετα στοιχεία, όπως την εν γνώσει ορισµένου περιστατικού
τέλεση της πράξεως, άµεσο, δηλαδή, δόλο, οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται
και στην γνώση αυτή.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. α' ΕΣ∆Α, που κυρώθηκε µε το άρθρο 1
του Ν∆ 53/1974 και υπερισχύει κάθε αντίθετης διατάξεως νόµου και µε την οποία
καθιερώνεται η αρχή της δίκαιης δίκης, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα, όπως η
υπόθεσή του δικασθεί δικαίως. Ενόψει της διατάξεως αυτής, πρέπει οι πράξεις των
αστυνοµικών υπαλλήλων που ενεργούν ως agents provocateurs, να µη υπερβαίνουν
τα όρια της επιτρεποµένης κεκαλυµµένης δράσης τους. ∆ηλαδή, πρέπει να µη είναι
εκείνοι, οι οποίοι παρότρυναν τον κατηγορούµενο να τελέσει την αξιόποινη πράξη,
χωρίς να είναι αναγκαία να αποδεικνύεται, ότι αυτή θα είχε διαπραχθεί ακόµη και εάν
δεν είχε µεσολαβήσει η επέµβαση των αστυνοµικών. ∆ιαφορετικά επέρχεται
παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης και ειδικότερα της τηρήσεως µιας δίκαιης
διαδικασίας.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 26,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
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ΕΣ∆Α: 6,
Νόµοι: 3386/2005, άρθ. 88,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Πολεοδοµικές παραβάσεις
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1203
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Κατασκευή αυθαιρέτων κτισµάτων.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αποχώρηση
κατηγορουµένου. Έλλειψη ακρόασης. Αυτοτελείς ισχυρισµοί. Ελαφρυντικές
περιστάσεις.
- Με αυτά που δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόµενη
απόφαση την κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφού
εκτίθενται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία και
συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση της ανωτέρω αξιόποινης
πράξης, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε βάση τους
οποίους έγινε η υπαγωγή των πραγµατικών αυτών περιστατικών στις οικείες
ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1 α' , 27 παρ. 1, 45 του ΠΚ, αρθρ.
17 παρ. 8 του Ν. 1337/83, σε συνδ. µε άρθρο 22 του Ν. 1577/85, τις οποίες ορθώς
ερµήνευσε και εφάρµοσε χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου.
Ειδικότερα, από τις παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης, ουδεµία αντίφαση ή
σύγχυση δηµιουργείται µεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού, τα οποία
αλληλοσυµπληρώνονται και αποτελούν ένα ενιαίο όλο, ως προς την ποινική ευθύνη
του αναιρεσείοντος από το άρθρο 17 παρ. 8 του Ν. 1337/1983. Και αυτό διότι, από το
σκεπτικό της απόφασης, στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά ότι ".... διεπιστώθη ότι σε
χώρο κάµπινγκ, είχε προβεί στην κατασκευή δεκατεσσάρων ελαφριών κατασκευών
σκιάστρων για τροχόσπιτα που βρίσκονται στο χώρο του κάµπινγκ, άνευ αδείας της
αρµόδιας αρχής, και συγκεκριµένα στις 14-1-2003 εντός κάµπινγκ, το οποίο διατηρεί
στην περιοχή Λίµνης Βουλιαγµένης, διαπιστώθηκε ότι µε πρόθεση είχε προβεί στην
κατασκευή εντός του χώρου του κάµπινγκ δεκατεσσάρων ελαφριών µεταλλικών
σκιάστρων για τροχόσπιτα που βρίσκονται στο χώρο του κάµπινγκ", σαφώς
προκύπτει ότι ο αναιρεσείων προέβη στις παραπάνω αυθαίρετες κατασκευές ως
ιδιοκτήτης της επιχείρησης κάµπινγκ και όχι ως ιδιοκτήτης του ακινήτου - χώρου.
Συνεπώς, καµία σύγχυση δεν δηµιουργείται εκ του ότι στο διατακτικό αναφέρεται
αυτός (αναιρεσείων) ως κύριος του ακινήτου, δηλαδή ως κύριος της επιχείρησης του
ακινήτου, πολύ περισσότερο που και ο ίδιος απολογούµενος κατέθεσε "είµαι
ιδιοκτήτης του κάµπινγκ". Εποµένως, ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' και Ε'
ΚΠ∆ πρώτος λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο πλήττεται η προσβαλλόµενη απόφαση,
για έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και ευθεία ή εκ πλαγίου
παράβαση της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 17 παρ. 8 του Ν.
1337/1983, είναι αβάσιµος και απορριπτέος.
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- Κατά το άρθρο 344 παρ. 1 του ΚΠ∆ "η αποχώρηση του κατηγορουµένου κατά τη
διάρκεια της δίκης δεν κωλύει καθόλου την πρόοδο της διαδικασίας. Επιτρέπεται
όµως στο συνήγορο του κατηγορουµένου να παραστεί αντ' αυτού...". Στην
προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόµενης
απόφασης, η αποχώρηση του αναιρεσείοντος έλαβε χώρα µετά το πέρας της
αποδεικτικής διαδικασίας και κατά τη δηµοσίευση της απόφασης βρέθηκε αυτός
απών. Σύµφωνα, µε τα προεκτεθέντα ουδεµία έλλειψη ακρόασης ή απόλυτη
ακυρότητα δηµιουργήθηκε, όπως αβάσιµα, ισχυρίζεται ο αναιρεσείων, διότι καθ' όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας και µετά την αποχώρησή του παρίστατο ο συνήγορός του
Θεοφάνης Βερβενιώτης, δικηγόρος Κορίνθου, και µπορούσε αυτός, αν ήθελε, να
ζητήσει µέσω του δικηγόρου του την αναβολή ή διακοπή της δίκης έως οκτώ το πολύ
ηµέρες. Εποµένως, ο σχετικός δεύτερος λόγος αναιρέσεως µε τον οποίο πλήττεται η
προσβαλλόµενη απόφαση για έλλειψη ακροάσεως, είναι αβάσιµος και απορριπτέος.
- Η κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των αποφάσεων πρέπει
να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς, εκείνους δηλαδή που
προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333
παρ. 2 ΚΠ∆, από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του και τείνουν στην άρση του
άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας για καταλογισµό ή στη µείωση αυτής
ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξης ή στη µείωση της ποινής, εφόσον, όµως,
αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, µε όλα δηλαδή τα πραγµατικά
περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία κατά την οικεία διάταξη για τη θεµελίωσή τους.
∆ιαφορετικά, το δικαστήριο της ουσίας δεν υπέχει υποχρέωση να απαντήσει
αιτιολογηµένα στην απόρριψή τους. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός, η απόρριψη του
οποίου πρέπει να αιτιολογείται ιδιαίτερα είναι και ο ισχυρισµός του κατηγορουµένου
περί συνδροµής στο πρόσωπό του ελαφρυντικής περιστάσεως από τις αναφερόµενες
στο άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ, αφού η παραδοχή της οδηγεί στην επιβολή µειωµένης, κατά
το άρθρο 83 του ίδιου κώδικα ποινής, εφόσον, βεβαίως, αυτός προβλήθηκε κατά
τρόπο σαφή και ορισµένο, δηλαδή µε όλα τα πραγµατικά περιστατικά που
απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωσή τους, έτσι ώστε να µπορούν να
αξιολογούνται και, σε περίπτωση αποδοχής τους, να οδηγούν στο ειδικότερα ευνοϊκό
για τον κατηγορούµενο συµπέρασµα. Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει
από τα πρακτικά της προσβαλλόµενης απόφασης, µετά την απαγγελία της απόφασης
επί της ενοχής του κατηγορουµένου, ο συνήγορός του ζήτησε "την αναγνώριση των
ελαφρυντικών των µη ταπεινών αιτίων". Όµως, το αίτηµα αυτό, όπως υποβλήθηκε,
χωρίς δηλαδή την επίκληση περιστατικών που να το θεµελιώνουν, αλλά µόνο µε την
απλή αναφορά της σχετικής διάταξης του ΠΚ, είναι αόριστο και ως εκ τούτου το
δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει επ' αυτού. Εποµένως, ο σχετικός τρίτος
λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β' , για έλλειψη ακροάσεως, όπως
εκτιµάται ο λόγος αυτός, είναι απαράδεκτος και απορριπτέος.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 344, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. E,
ΠΚ: 26, 27, 45, 83, 84,
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 17,
Νόµοι: 1577/1985, άρθ. 22,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
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Αδικήµατα - Πολεοδοµικές παραβάσεις
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1811
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Κατασκευή αυθαιρέτων. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αίτηµα αναβολής
της δίκης και ειδική αιτιολογία της απορριπτικής απόφασης.
- Κατά το άρθρο 17 παρ. 8 του Ν. 1337/1983, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8
παρ. 11 του Νόµου 1512/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 13 του
Νόµου 2242/1994σε συνδυασµό µε το άρθρο 22 παρ. 1, 3 Ν. 1577/85, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 19 του Ν. 2831/2000, "οι ιδιοκτήτες,
οι εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 µηνών και µε χρηµατική ποινή 5.000 ευρώ µέχρι
50.000 ευρώ, ανάλογα µε την αξία του αυθαιρέτου κτίσµατος και το βαθµό
υποβάθµισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. Με την ίδια ποινή
τιµωρούνται και οι µηχανικοί που εκπόνησαν τη µελέτη. Αν η πιο πάνω πράξη έχει
γίνει από αµέλεια, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης µέχρι ένα χρόνο και µε
χρηµατική ποινή από 2.000 µέχρι 10.000 ευρώ. Για απλές υπερβάσεις αδείας
κατασκευής µπορεί να επιβληθεί ποινή µειωµένη".
- Η καταδικαστική, εξάλλου, απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των
άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη
αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1
στοιχ. ∆' ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από
την ακροαµατική διαδικασία και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε
συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του
εγκλήµατος για το οποίο καταδικάστηκε κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από
τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους
οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική
διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση
του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να
αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε
χωριστά από καθένα απ' αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και
σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων
µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να ορίζεται ποιο βαρύνει περισσότερο για το
σχηµατισµό της δικαστικής κρίσης. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο
έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε για το σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο µερικά απ' αυτά κατ' επιλογήν, όπως αυτό
επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠ∆. ∆εν αποτελεί, όµως
λόγο αναίρεσης η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη
εκτίµηση των µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αξιολόγησης και αναφοράς
κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη συσχέτισης των αποδεικτικών
µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της έλλειψης αιτιολογίας,
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 349 και 501 παρ. 1 ΚΠ∆ συνάγεται ότι στον
εκκαλούντα κατηγορούµενο παρέχεται δικαίωµα να ζητήσει την αναβολή της δίκης,
όταν δεν έχει τη δυνατότητα να εµφανισθεί στο δικαστήριο για να υποστηρίξει την
έφεσή του από λόγους ανώτερης βίας κ.λ.π. Η παραδοχή του εν λόγω αιτήµατος
υπόκειται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Όµως, εφόσον τούτο
απορρίπτει το αίτηµα περί αναβολής της δίκης, πρέπει να διαβάλει στη σχετική
απορριπτική απόφασή του, την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η οποία υπάρχει
όταν εκτίθενται στην απόφαση µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή
λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, που αποδείχθηκαν, τα αποδεικτικά µέσα,
από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις, που δικαιολογούν την κρίση του
δικαστηρίου για την αναβολή της δίκης. Σε διαφορετική περίπτωση ιδρύεται ο λόγος
αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, ο οποίος µπορεί να αντιταχθεί
από τον εκκαλούντα κατά της απόφασης, που απέρριψε το αίτηµα περί αναβολής της
δίκης.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 177, 178, 349, 501, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 17,
Νόµοι: 1512/1985, άρθ. 8,
Νόµοι: 1577/1985, άρθ. 22,
Νόµοι: 2242/1994, άρθ. 3,
Νόµοι: 2831/2000, άρθ. 19,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Πολεοδοµικές παραβάσεις
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 363
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ποιοί τιµωρούνται για την πράξη των αυθαιρέτων οικοδοµικών εργασιών. Ποιές
αποφάσεις προσβάλλονται µε αναίρεση. Κακή σύνθεση του δικαστηρίου. Ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως.
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 8 του Ν. 1337/1983 όπως αυτές
συµπληρώθηκαν από το άρθρο 8 παρ. 11 του Ν. 1512/1985, για την πράξη των
αυθαιρέτων οικοδοµικών εργασιών τιµωρούνται ο κύριος, ο νοµέας, ο επικαρπωτής,
ο εντολέας, ο κατασκευαστής επί ανέγερσης οικοδοµής κατά το σύστηµα της
αντιπαροχής, ο γενικός εργολάβος ή οι ειδικοί εργολάβοι, όταν δεν εφαρµόζουν τη
σχετική µελέτη, και οι τεχνικοί που αναλαµβάνουν τη µελέτη ή την επίβλεψη τέτοιων
εργασιών.
- Κατά το άρθρο 504 παρ. 1 του ΚΠ∆ "αίτηση αναίρεσης επιτρέπεται µόνο κατά της
απόφασης που, όπως απαγγέλθηκε, δεν προσβάλλεται µε έφεση και κατά της
απόφασης του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση
έφεσης, αν µε τις αποφάσεις αυτές το δικαστήριο αποφάνθηκε τελειωτικά επί της
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κατηγορίας, ή αν έπαυσε οριστικά ή κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη".
Εξάλλου, κατά το άρθρο 22 του ίδιου Κώδικα, 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 απόφαση για την ουσία της υπόθεσης
προσβάλλεται µε έφεση και µόνο ταυτόχρονα µ' αυτή. Από το συνδυασµό των
παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι κατά της αποφάσεως του δευτεροβαθµίου
δικαστηρίου, το οποίο κατά την εκδίκαση έφεσης δέχθηκε αίτηση εξαίρεσης µέλους
του δικαστηρίου και για την ταυτότητα του νοµικού λόγου και η απόφαση που
δέχεται τη δήλωση αποχής δικαστή, κατά το άρθρο 23 του ΚΠ∆, µέλους της
συνθέσεως του, για σοβαρούς λόγους ευπρέπειας, δεν επιτρέπεται στους διαδίκους να
ασκήσουν το ένδικο µέσο της αναίρεσης και αν ακόµη η οριστική επί της κατηγορίας
απόφαση υπόκειται σε αναίρεση ή αν ασκήθηκε κατ' αυτής ταυτόχρονα αναίρεση.
Εξάλλου, κατά το άρθρο 17 Β παρ. 10 του ΚΟ∆Κ∆Λ (ν.1756/1988) η µη τήρηση των
διατάξεων των παρ. 2 έως 8 (περί κληρώσεως και αναπλήρωσης των συνθέσεων των
δικαστηρίων) συνεπάγεται ακυρότητα, που καλύπτεται αν δεν προταθεί πριν αρχίσει
η αποδεικτική διαδικασία.
- Ο ανωτέρω µοναδικός λόγος αναιρέσεως του αναιρεσείοντος κατηγορουµένου, που
στη συνέχεια καταδικάστηκε, από το άρθρο 171 παρ. 1 και 510 παρ.1 στοιχ. Α' του
ΚΠ∆, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω κακής σύνθεσης του
δικαστηρίου, επειδή δεν συνέτρεχαν νόµιµοι λόγοι ευπρέπειας και αποδοχής της
δήλωσης αποχής και στερήθηκε έτσι του φυσικού του δικαστή, είναι απορριπτέος, ως
απαράδεκτος, γιατί η ανωτέρω απόφαση που δέχθηκε τη δήλωση αποχής από τα
καθήκοντα του προεδρεύοντος δικαστή, δεν προσβάλλεται µε αναίρεση, αλλά και
διότι οποιαδήποτε τυχόν ακυρότητα για κακή σύνθεση του δικαστηρίου λόγω
αναπλήρωσης του αρχικά κληρωθέντος προεδρεύοντος φυσικού δικαστή αυτού
καλύφθηκε, από τη µη προβολή της από τον κατηγορούµενο µέχρι την έναρξη της
αποδεικτικής διαδικασίας.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως 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 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. Για την ύπαρξη τέτοιας
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το
διατακτικό, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο.
- 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'
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αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν έκανε σωστή υπαγωγή των πραγµατικών
περιστατικών που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφήρµοσε, αλλά και
όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της
αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού και
ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος για το οποίο πρόκειται,
έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής του νόµου, οπότε
η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 26, 27,
ΚΠ∆: 23, 504, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 17,
Νόµοι: 1512/1985, άρθ. 8,
Νόµοι: 2242/1994, άρθ. 3,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αδικήµατα - Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1546
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
- Κατά την διάταξη του άρ. 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
µε χρηµατική ποινή. Από τη διάταξη αυτή του άρ. 337 παρ.1 ΠΚ προκύπτει ότι, για
την 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". 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 της υποκειµενικής
υποστάσεως του άνω εγκλήµατος απαιτείται δόλος, συνιστάµενος στη γνώση και τη
θέληση των στοιχείων της πράξεως. 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 και
διακρίνεται από τη συνουσία που είναι η συνένωση των γεννητικών µορίων.
- 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,
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όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη
που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν
ληφθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα,
κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' Κποιν∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής
ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η
οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την
ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 337,
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1081
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Βαριά σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 310 του Ποινικού Κώδικα, αν η πράξη του άρθρου 308
του ίδιου Κώδικα είχε ως επακόλουθο τη βαριά σωµατική ή διανοητική πάθηση του
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παθόντος επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών (παρ.1). Βαριά σωµατική ή
διανοητική πάθηση υπάρχει ιδίως αν η πράξη προξένησε στον παθόντα κίνδυνο ζωής
ή βαριά και µακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασµό ή αν τον εµπόδισε
σηµαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιµοποιεί το σώµα ή τη διάνοιά του (παρ. 2). Αν
ο υπαίτιος επιδίωκε το αποτέλεσµα, που προξένησε, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι
δέκα ετών (παρ.3). Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό και προς εκείνη του άρθρου
308 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο προβλέπει και τιµωρεί την απλή σωµατική
βλάβη, προκύπτει ότι το έγκληµα της βαριάς σωµατικής βλάβης είναι έγκληµα
ευθύνης από το αποτέλεσµα και για τη στοιχειοθέτησή του απαιτείται α) ο υπαίτιος
να προξένησε µε πρόθεση σε άλλον σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, β) να
είχε αυτή ως επακόλουθο βαριά σωµατική ή διανοητική πάθηση του άλλου, όπως
ενδεικτικώς προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, γ) να υπάρχει
αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της απλής σωµατικής βλάβης από
πρόθεση και της βαριάς που επακολούθησε. Επί πλέον για την κακουργηµατική
µορφή της βαριάς σωµατικής βλάβης απαιτείται ο δράστης να επεδίωκε το
επακόλουθο αυτό, δηλαδή να είχε άµεσο δόλο ως προς την επέλευση του βαρύτερου
αυτού αποτελέσµατος.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει το λόγο αναίρεσης από το
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε
πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά
που αποδείχθηκαν, από τη διαδικασία στο ακροατήριο, σχετικά µε τα αντικειµενικά
και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που θεµελίωσαν τα
περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους το δικαστήριο υπήγαγε
τα περιστατικά που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφάρµοσε.
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του
αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να
αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά το είδος τους χωρίς να εκτίθεται τι
προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά, πρέπει όµως, να συνάγεται από την
απόφαση ότι όλα τα αποδεικτικά µέσα έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί. ∆εν
αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και
ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων και η εσφαλµένη αξιολόγηση των
καταθέσεων των µαρτύρων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά
ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
- Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που αποτελεί
λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας
υπάρχει, όχι µόνο όταν τα πραγµατικά περιστατικά δεν υπήχθησαν ορθώς στη
διάταξη αυτή, αλλά και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, όπως όταν στο
πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό αιτιολογικού και
διατακτικού και ανάγεται στα στοιχεία της ταυτότητας του εγκλήµατος, έχουν
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να µην είναι
εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής της ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως που εφαρµόσθηκε, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.
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∆ιατάξεις:
ΠΚ: 308, 310,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 913
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφαλείας. Ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως. Ανάγνωση εγγράφων και ακυρότητα.
- Κατά το άρθρο 314 παρ. 1 εδ. α' του ΠΚ, "όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική
κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών". Από
το συνδυασµό της διατάξεως αυτής µε εκείνη του άρθρου 28 του ΠΚ, κατά την οποία
από αµέλεια πράττει όποιος, από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις
περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο
αποτέλεσµα, που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε
όµως ότι δεν θα επερχόταν, προκύπτει ότι, για τη θεµελίωση του αδικήµατος της
σωµατικής βλάβης 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 περιστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που
επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά τη συνηθισµένη πορεία των
πραγµάτων πείρα και λογική και αφετέρου ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και
αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα της σωµατικής βλάβης, το οποίο πρέπει να τελεί
σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη ή την παράλειψη. Η παράλειψη, ως
έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, αφού το ένα σκέλος της ευθύνης
συνίσταται στην µη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. Όταν, όµως, η
αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που
προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση της σωµατικής βλάβης, ως
εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του
άρθρου 15 του ΠΚ. 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
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 προηγούµενη συµπεριφορά του υπαιτίου, από την
οποία δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Σ'
αυτή την περίπτωση, πρέπει στην αιτιολογία της αποφάσεως να αναφέρεται και η
συνδροµή αυτής της υποχρεώσεως και, αν πηγάζει από επιτακτικό κανόνα δικαίου, να
προσδιορίζεται και ο κανόνας αυτός.
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 3 περ. 1 του ν 1396/1983 "µέτρα ασφαλείας σε
οικοδοµές και ιδιωτικά τεχνικά έργα", "ο εργολάβος και υπεργολάβος ολόκληρου του
έργου, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους, είναι
συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται να λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα
ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο". Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 5 περ. 1
του ίδιου νόµου, "ο εργολάβος και υπεργολάβος τµήµατος του έργου είναι
συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται να λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα
ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου που ανέλαβαν, ανεξάρτητα εάν αυτό
εκτελείται ολόκληρο ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους". Από την τελευταία αυτή
διάταξη συνάγεται ότι ναι µεν ο εργολάβος τµήµατος του έργου είναι υπεύθυνος για
τη λήψη που αφορούν το τµήµα του έργου που ανέλαβε, πλην είναι δυνατόν, µε
σύµβαση µεταξύ αυτού και του κυρίου του έργου (εργοδότη), να αναλάβει
υποχρέωση για το όλο έργο. Αντίθετη άποψη, ότι, δηλαδή, και στην περίπτωση
συµβατικής υποχρεώσεως του εργολάβου τµήµατος του έργου, δυνάµει της οποίας
αυτός θα ευθύνεται για την µη λήψη µέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το
έργο, θα εφαρµόζεται η ως άνω διάταξη περί ευθύνης του µόνο για το µέρος του
έργου που έχει αναλάβει, θα οδηγούσε σε ανεπιεική για τους εργαζόµενους, αλλά και
για τον κύριο του έργου, αποτελέσµατα, αφού θα ευθυνόταν ο τελευταίος για
ατυχήµατα που θα προκαλούνταν από τη µη λήψη µέτρων ασφαλείας, τα οποία, κατά
τη σύµβαση, έπρεπε να λάβει ο εργολάβος, ανεξαρτήτως του ότι, σύµφωνα µε τα
εκτιθέµενα στην προηγούµενη σκέψη, η ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση του εργολάβου
µπορεί να πηγάζει όχι µόνο από νοµικές διατάξεις, αλλά και από συµβατική
υποχρέωση αυτού. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 40§1 του π.δ. 1073/1981
"Εργασίες αρµοδιότητος Πολ. Μηχανικού. Μέτρα Ασφαλείας", "καταπακταί
δαπέδων, ανοίγµατα κλιµάκων, υαλωταί στέγαι, φωταγωγοί, εκσκαφαί, τάφροι,
φρεάτια αύλακες και άλλα επικίνδυνα χάσµατα, καθώς και δεξαµεναί ή
τάφροι...πρέπει να εξασφαλίζωνται κατά πτώσεων περιµετρικώς δια στηθαίου µετά
χειρολισθήρος ελαχίστου ύψους ενός (1,00) µέτρου από του δαπέδου, σανίδος
µεσοδιαστήµατος και θωρακίου (σοβατεπί), ή δι` επικαλύψεως ικανής αντοχής".
Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 111 του ίδιου π.δ., "διά την διαρκή επίβλεψιν και
επιµέλειαν της εφαρµογής του παρόντος ως και του Π∆/τος 778/80 "περί των µέτρων
ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών" εις τας οικοδοµικάς και εν
γένει εργοταξιακάς εργασίας, παρίσταται, ανελλιπώς καθ` όλην την διάρκειαν της
ηµερησίας εργασίας οι νόµω υπόχρεοι εργοδόται ή οι εκπρόσωποι τούτων. Το
προσωπικόν εκάστου συνεργείου πρέπει να επιθεωρήται τουλάχιστον άπαξ της
ηµέρας υπό του επικεφαλής του υπεργολάβου, άπαξ δε της εβδοµάδος, υπό του
εργολάβου, εφ` όσον έχει ειδικάς γνώσεις, ή υπό καταλλήλου εκπροσώπου του. Οι
υπεργολάβοι και εργολάβοι, οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζοµένους
περί των, κατά φάσιν εργασίας, απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας". Τέλος, κατά τη
διάταξη του άρθρου 20 εδ. α του ως άνω Π∆ 778/1980, "φωταγωγοί, φρέατα
ανελκυστήρων και εν γένει ανοίγµατα επί των δαπέδων, δέον όπως προστατεύωνται
είτε περιµετρικώς δι` ανθεκτικών κιγκλιδωµάτων ύψους τουλάχιστον ενός (1.00)
µέτρου και θωρακίων ύψους δεκαπέντε εκατοστών (0,15) τού µέτρου, είτε δια της
πλήρους καλύψεώς των δι` αµετακινήτου στερεού σανιδώµατος πάχους δύο και
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ηµίσεος εκατοστών (0,025) του µέτρου, ηλουµένου επί ανθεκτικού πλαισίου εκ
ξυλίνων λατακίων, είτε διά της τοποθετήσεως σιδηρού πλέγµατος οπλισµού
στερεουµένου εντός της πλακός κατά την κατασκευήν της".
- 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.
- 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' 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.
∆ιατάξεις:
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ΠΚ: 15, 28, 314,
ΚΠ∆: 313, 314, 320, 321, 329, 331, 333, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1
στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
Π∆: 778/1980, άρθ. 20, 111,
Π∆: 1073/1981, άρθ. 40,
Νόµοι: 1396/1983, άρθ. 3, 5,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 983
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Υποχρέωση τοποθέτησης ειδικών πινακίδων όταν
εκτελούνται εργασίες στις οδούς. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
- Από το συνδυασµό της διατάξεως του άρθρου 314 παρ. 1 εδάφιο α' του Ποινικού
Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι, όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή
βλάβη της υγείας άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, προς τη διάταξη
του άρθρου 28 του ίδιου Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι από αµέλεια πράττει,
όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και
µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που προκάλεσε
η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν,
συνάγεται ότι προς θεµελίωση του εγκλήµατος της σωµατικής βλάβης από αµέλεια,
απαιτείται: α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη, κατ'
αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος
άνθρωπος οφείλει κάτω από τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις να καταβάλει, µε βάση
τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή,
κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να µπορούσε αυτός, µε
βάση τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και κυρίως
εξαιτίας της υπηρεσίας του ή του επαγγέλµατος του, να προβλέψει και να αποφύγει
το αξιόποινο αποτέλεσµα και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας
ή παράλειψης του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. Η παράλειψη, ως
έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης
συνίσταται στη µη καταβολή της προσήκουσας προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη.
Όταν, όµως, η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά αποτελεί
σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση
της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη,
απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 ΠΚ, στο οποίο ορίζεται ότι, όπου
ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο
αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκληση του µε ενέργεια, αν ο
υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την
επέλευση του αποτελέσµατος.
Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση εφαρµογής της,
είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) νοµικής υποχρέωσης του
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υπαιτίου προς παρεµπόδιση του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Η υποχρέωση αυτή
µπορεί να πηγάζει κυρίως: α) από ρητή διάταξη νόµου, β) από σύµπλεγµα νοµικών
καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του υπαιτίου, γ) από ειδική
σχέση που θεµελιώθηκε, είτε συνεπεία συµβάσεως, είτε απλώς από προηγούµενη
ενέργεια, από την οποία ο υπαίτιος της παραλείψεως αναδέχθηκε εκουσίως την
αποτροπή κινδύνων στο µέλλον, δ) από προηγούµενη πράξη του υπαιτίου (ενέργεια ή
παράλειψη), συνεπεία της οποίας δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επελεύσεως του
εγκληµατικού αποτελέσµατος.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 9 παρ. 1, 3, 4, και 10 παρ. 6 του Ν.
2696/1999 (ΚΟΚ) συνάγεται ότι όταν εκτελούνται εργασίες στις οδούς,
τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις όλες οι πινακίδες σήµανσης που απαιτούνται
κατά περίπτωση (κινδύνου, ρυθµιστικές, πληροφοριακές), ότι τα µέσα σήµανσης
τοποθετούνται µε µέριµνα και ευθύνη των εργοληπτικών ή των εκτελούντων τις
εργασίες, ενώ οι φορείς που κατασκευάζουν τα διάφορα έργα στις οδούς ή αναθέτουν
την κατασκευή τους σε τρίτους υποχρεούνται να ελέγχουν την τοποθέτηση των
µέσων σήµανσης και ότι µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και προδιαγραφές τις οποίες πρέπει
να πληρούν οι διάφορες σηµάνσεις των εργασιών που εκτελούνται, ο τρόπος
σήµανσης και σηµατοδότησης των εκτελουµένων έργων, της τοποθέτησης κινητών
εµποδίων κ.τ.λ.
- 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, δεν είναι αναγκαίο να
αναφέρονται σ'αυτήν, εκτός από τα ανωτέρω, άλλα περαιτέρω στοιχεία. Για την
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού µε
το διατακτικό της αποφάσεως. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα αρκεί η γενική, κατά το
είδος τους, αναφορά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο
αποδεικτικό µέσο κάθε παραδοχή. ∆εν αποτελούν, όµως, λόγο αναιρέσεως η
εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη αξιολόγηση των
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε
αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως των
αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η
αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 15, 314,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
ΚΟΚ: 9, 10,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 69
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Βαριά σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 310 του ΠΚ, αν η πράξη του άρθρου 308 του ίδιου
Κώδικα είχε ως επακόλουθο τη βαριά σωµατική ή διανοητική πάθηση του παθόντος,
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών (παρ.1). Βαριά σωµατική ή διανοητική
πάθηση υπάρχει ιδίως αν η πράξη προξένησε στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά και
µακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασµό ή αν τον εµπόδισε σηµαντικά και
για πολύ χρόνο να χρησιµοποιεί το σώµα ή τη διάνοιά του (παρ. 2). Αν ο υπαίτιος
επιδίωκε το αποτέλεσµα, που προξένησε, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών
(παρ.3).
Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό και προς εκείνη του άρθρου 308 του ΠΚ, το
οποίο προβλέπει και τιµωρεί την απλή σωµατική βλάβη, προκύπτει ότι το έγκληµα
της βαριάς σωµατικής βλάβης είναι έγκληµα ευθύνης από το αποτέλεσµα και για τη
στοιχειοθέτησή του απαιτείται, α) ο υπαίτιος να προξένησε µε πρόθεση σε άλλον
σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, β) να είχε αυτή ως επακόλουθο βαριά
σωµατική ή διανοητική πάθηση του άλλου, όπως ενδεικτικώς προσδιορίζεται στην
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, γ) να υπάρχει αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος
µεταξύ της απλής σωµατικής βλάβης από πρόθεση και της βαριάς που επακολούθησε.
Επί πλέον για τη στοιχειοθέτηση της κακουργηµατικής µορφής της βαριάς
σκοπούµενης σωµατικής βλάβης(άρ.310 παρ.3 ΠΚ), απαιτείται ο δράστης να
επιδίωκε το επακόλουθο αυτό, δηλαδή να είχε άµεσο δόλο, να σκόπευε στην
επέλευση του βαρύτερου αυτού αποτελέσµατος.
- 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 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. Επίσης, η παρεµπίπτουσα απόφαση του δικαστηρίου που
απορρίπτει αίτηση του εκκαλούντος - κατηγορουµένου περί αναβολής της δίκης, για
κρείσσονες αποδείξεις, προκειµένου να κληθούν και εξετασθούν νέοι µάρτυρες ή για
να διαταχθεί νέα πραγµατογνωµοσύνη, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη, παρά το
ότι η παραδοχή ή απόρριψη τέτοιας αιτήσεως έχει αφεθεί στην ανέλεγκτη κρίση του
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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.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 308, 310,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Αδικήµατα - Υπεξαγωγή εγγράφου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 869
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Υπεξαγωγή εγγράφου.
- Κατά το άρθρο 222 ΠΚ: "Όποιος µε σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, βλάπτει ή
καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι κύριος ή δεν είναι αποκλειστικά κύριος ή
που άλλος έχει δικαίωµα κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου, να ζητήσει την
παράδοση ή την επίδειξή του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών". Κατά την
έννοια της διάταξης αυτής, το έγκληµα είναι υπαλλακτικώς µικτό, δεδοµένου ότι
αναφέρονται περισσότερες εναλλακτικές µορφές, εκάστη των οποίων συνιστά
αυτοτελή τρόπο τελέσεως. Ειδικότερα, στην έννοια της αποκρύψεως περιλαµβάνεται
κάθε πράξη ή παράλειψη, δια της οποίας η υπό του δικαιουµένου χρησιµοποίηση του
εγγράφου ως αποδεικτικού µέσου καθίσταται ανέφικτη. Το ανωτέρω έγκληµα είναι
στιγµιαίο και τελείται δια της εφάπαξ πραγµατώσεως της αντικειµενικώς του
υποστάσεως, του οποίου χρόνος τελέσεως είναι ο χρόνος κατά του οποίου ενήργησε ο
δράστης (αρ. 17 ΠΚ) από του οποίου αρχίζει και ο χρόνος παραγραφής (αρθρ. 112
ΠΚ) ο οποίος προκειµένου περί πληµµεληµάτων είναι πενταετής (αρθρ. 111 αρ.3
ΠΚ). Ειδικότερα, στην περίπτωση κατά την οποία η υπεξαγωγή τελείται δια της
απόκρυψης του εγγράφου, ως χρόνος τέλεσης του ποινικού αδικήµατος της
υπεξαγωγής θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο δράστης αποκρύπτει για πρώτη
φορά το έγγραφο, ανεξάρτητα εάν η απόκρυψη εξακολουθεί για µακρότερο χρόνο
καθόσον η συνεχιζόµενη επί µακρό χρόνο απόκρυψη των εγγράφων δεν προσδίδει εις
το ανωτέρω έγκληµα το χαρακτήρα του διαρκούς εγκλήµατος.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 17, 111, 112, 222,
ΚΠ∆: 505,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Αδικήµατα - Φθορά ξένης ιδιοκτησίας
Αδικήµατα - Φθορά ξένης ιδιοκτησίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 875
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Αγροτική φθορά. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 εδ. α του Ν. 3585/2007 "Ίδρυση
Αγροφυλακής", η οποία, όπως και αυτές που θα µνηµονευθούν κατωτέρω,
περιλαµβάνεται µεταξύ εκείνων που διατηρήθηκαν σε ισχύ µε την παρ.3 του άρθρου
25 του ν. 3938/2011, "µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων του άρθρου 382
παράγραφοι 2 και 4 του Ποινικού Κώδικα, ο υπαίτιος φθοράς ξένου (ολικώς ή εν
µέρει) ή κοινόχρηστου αγροτικού κτήµατος αξίας µέχρι 300 ευρώ ή αν η ζηµία που
προξενήθηκε από τη φθορά δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ, τιµωρείται µε κράτηση
µέχρι τριών (3) µηνών ή µε πρόστιµο". Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 1 του
ίδιου νόµου, "όποιος µε πρόθεση προκαλεί αγροτική φθορά, κατά την έννοια της παρ.
1 του προηγούµενου άρθρου, µε ζώα, πτηνά ή µέλισσες, η οποία έχει αντικείµενο
πράγµα αξίας µέχρι 300 ευρώ ή αν η ζηµία που προξενήθηκε δεν υπερβαίνει τα 300
ευρώ, τιµωρείται µε κράτηση µέχρι τριών (3) µηνών ή µε πρόστιµο".
- 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
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χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα
συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από αυτά. Ακόµη, δεν είναι απαραίτητη η
αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των
µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο
για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από τα
αποδεικτικά µέσα, δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει
ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. ∆εν αποτελεί, όµως, λόγο
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη
εκτίµηση των µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αξιολογήσεως και αναφοράς
κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών
µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας,
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ΄
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε.
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το
σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (ΟλΑΠ 3/2008).
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 382,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
Νόµοι: 3585/2007, άρθ. 38,
Νόµοι: 3938/2011, άρθ. 25,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1211
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Ψευδής βεβαίωση. ΙΚΑ. Κατ΄εξακολούθηση έγκληµα. Απάτη. Ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως.
- Κατά το άρθρο 242 παρ. 1 του ΠΚ, υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται
η έκδοση ή σύνταξη δηµοσίων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει µε
πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη
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στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδούς βεβαιώσεως (διανοητικής
πλαστογραφίας), το οποίο είναι γνήσιο ιδιαίτερο έγκληµα, απαιτείται, αντικειµενικώς:
α) ο δράστης (αυτουργός) να είναι υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 εδ. α'
και 263Α ΠΚ, αρµόδιος καθ' ύλην και κατά τόπον για τη σύνταξη ή την έκδοση του
εγγράφου και να ενεργεί µέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί, β)
έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 13 εδ. γ' ΠΚ και δη δηµόσιο κατά το άρθρο 438
ΚΠολ∆, κατά την έννοια του οποίου πρέπει να προορίζεται για εξωτερική
κυκλοφορία προς πλήρη απόδειξη έναντι πάντων κάθε γεγονότος που βεβαιώνεται σ'
αυτό και γ) βεβαίωση στο έγγραφο αυτό ψευδών περιστατικών, τα οποία µπορούν να
έχουν έννοµες συνέπειες, πράγµα το οποίο συµβαίνει, όταν το έγγραφο έχει τη νοµική
δυνατότητα να αποδεικνύει τη γένεση, ύπαρξη, διατήρηση, αλλοίωση ή απώλεια ενός
δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης ή κατάστασης, δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσεως,
ανεξαρτήτως αν οι ίδιες έννοµες συνέπειες θα µπορούσαν να επέλθουν µε τη
βεβαίωση στο έγγραφο της πραγµατικής καταστάσεως, υποκειµενικώς δε δόλος, ο
οποίος συνίσταται στη γνώση του δράστη, έστω και µε την έννοια του ενδεχόµενου
δόλου (της αµφιβολίας), ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου εντός της καθ'
ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητάς του και ότι τα βεβαιούµενα γεγονότα είναι ψευδή
και στη θέληση ή αποδοχή αυτού, να βεβαιώσει τα ψευδή περιστατικά, που µπορούν
να έχουν έννοµες συνέπειες.
- Η παροχή ιατρικής περίθαλψης από τους θεράποντες ιατρούς πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, µε γνώµονα αφ'
ενός την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών ασφαλισµένων του ΙΚΑ µε τη
χορήγηση των κατάλληλων και αυστηρά αναγκαίων θεραπευτικών µέσων, αφετέρου
το συµφέρον του ασφαλιστικού οργανισµού και την αποτροπή της κατασπατάλησης
των περιορισµένων πόρων του µε την παράνοµη χορήγηση παροχών. Αρµόδιοι για
την παροχή πρόσθετων ιατρικών ειδών περίθαλψης είναι ο θεράπων ιατρός, ο οποίος
οφείλει να χορηγεί µε τους προβλεπόµενους τύπους τα πρόσθετα είδη περίθαλψης
που κρίνει αναγκαία στους ασφαλισµένους, οι οποίοι πάσχουν από ορισµένη νοσηρή
κατάσταση και ο ελεγκτής ιατρός, ο οποίος εγκρίνει, µετά από έλεγχο των πράξεων
του θεράποντος ιατρού τη χορήγηση. Ειδικότερα, η ανάγκη χορήγησης ειδών
πρόσθετης περίθαλψης πρέπει να, δικαιολογείται και να τεκµηριώνεται. Προϋπόθεση
κάθε διάγνωσης είναι η εξέταση του ασθενούς από τον θεράποντα ιατρό και, όπου
κρίνεται αναγκαίο, ο συνδυασµός κλινικής εξέτασης και παρακλινικών εξετάσεων. Ο
θεράπων ιατρός εκτός από τη διάγνωση, έχει υποχρέωση να διαπιστώνει αν ο
προσερχόµενος για εξέταση έχει δικαίωµα περίθαλψης από το ΙΚΑ, ζητώντας και
ελέγχοντας το ατοµικό βιβλιάριο ασθενείας που έχει εκδοθεί από τον οργανισµό.
- Από το άρθρο 98 παρ.1 του ΠΚ προκύπτει ότι κατ' εξακολούθηση έγκληµα είναι
εκείνο το οποίο τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από περισσότερες
οµοειδείς πράξεις, διακρινόµενες χρονικά µεταξύ τους, που προσβάλλουν το ίδιο
έννοµο αγαθό και καθεµία περιέχει πλήρη τα στοιχεία ενός και του αυτού
εγκλήµατος, συνδέονται δε µεταξύ του µε την ταυτότητα της προς εκτέλεση
απόφασης (ενότητα δόλου).
- Από το άρθρο 386 παρ.1 του ΠΚ προκύπτει ότι το έγκληµα της απάτης θεµελιούται
αντικειµενικώς και υποκειµενικώς µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων
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ως αληθών ή την αθέµιτη απόκρυψη να παρασιωπήση αληθινών, συνέπεια των
οποίων παραπλανάται άλλος και προβαίνει σε περιουσιακή µε πράξη, παράλειψη ή
ανοχή διάθεση, η οποία έχει ως άµεσο και αναγκαίο αποτέλεσµα περιουσιακή βλάβη
στον πλανηθέντα ή άλλον προς τον σκοπό να αποκοµίσει ο δράστης ή άλλος
αντίστοιχα παράνοµο όφελος και είναι αδιάφορο αν πραγµατοποιήθηκε ή όχι ο
σκοπός αυτός. Ενδεχόµενος δόλος δεν αρκεί. Περαιτέρω από το συνδυασµό των
διατάξεων των άρθρων 46 παρ.1β και 386 παρ.1 του ΠΚ προκύπτει ότι η άµεση
(αναγκαία) συνέργεια σε απάτη, της οποίας ο δράστης τιµωρείται µε την ποινή του
αυτουργού, θεµελιούται αντικειµενικώς και υποκειµενικώς µε την ηθεληµένη παροχή
άµεσης συνδροµής στον πράττοντα (αυτουργό), γνωρίζοντας ότι αυτή παρέχεται κατά
την πράξη της απάτης και κατά την εκτέλεση αυτής, ήτοι µε την ηθεληµένη και εν
γνώσει του δράστου παροχή άµεσης υποστήριξης της κυρίας πράξεως της απάτης µε
την οποία συνδέεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε χωρίς αυτή τη βοηθητική αυτή ενέργεια
του αµέσου συνεργού δεν θα ήταν µε βεβαιότητα δυνατή η τέλεση της απάτης κάτω
από τις περιστάσεις που διαπράχθηκε.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της
οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως,
όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη
που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν
ληφθεί όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα,
κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας. Εξάλλου, η
επιβαλλόµενη κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της
αποφάσεως πρέπει να υπάρχει όχι µόνο ως προς την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται
και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς που προβάλλονται από τον κατηγορούµενο ή το
συνήγορο του. Τέτοιοι ισχυρισµοί είναι εκείνοι που προβάλλονται στο ∆ικαστήριο
της ουσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 170 παρ.2 και 333 παρ.2 ΚΠοιν∆,
και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή µείωση της
ικανότητας καταλογισµού ή την εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή τη µείωση
της ποινής. Η απόρριψη ενός τέτοιου ισχυρισµού, όπως είναι και ο ισχυρισµός για
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ανυπαρξία καταλογισµού λόγω πραγµατικής πλάνης του δράστη (άρθρο 31 του ΠΚ)
πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Όταν, όµως, ο αυτοτελής ισχυρισµός δεν
προβάλλεται παραδεκτά και κατά τρόπο πλήρη και ορισµένο ή ο φερόµενος ως
αυτοτελής ισχυρισµός δεν είναι στην πραγµατικότητα αυτοτελής, κατά την έννοια
που προαναφέρθηκε, αλλά αρνητικός της κατηγορίας, το ∆ικαστήριο δεν
υποχρεούται να απαντήσει, και µάλιστα ιδιαίτερα και αιτιολογηµένα, αφού δεν
υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερης απαντήσεως σε απαράδεκτο ισχυρισµό ή σε ισχυρισµό
αρνητικό της κατηγορίας. Ακόµη κατά τη διάταξη του τρίτου εδαφίου του άρθρου
139 ΚΠ∆ που προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ.5 εδ.β' του ν.2908/1996 και ισχύει από
4-6-1996, αιτιολογία απαιτείται σε όλες χωρίς εξεύρεση της αποφάσεως, ανεξάρτητα
του αν αυτό απαιτείται ειδικά από το νόµο ή αν είναι οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή
αν η έκδοσή του αφήνεται στη διακριτική ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστού
που τις εξέδωσε.
Συνεπώς και η παρεµπίπτουσα απόφαση που απορρίπτει το αίτηµα της αναβολής της
δίκης κάποιου διαδίκου για κρείσσονες αποδείξεις, µολονότι η κρίση του δικαστηρίου
για το αν πρέπει ή όχι να αναβληθεί η δίκη είναι ανέλεγκτη, πρέπει να έχει ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Η έλλειψη της κατά τα ανωτέρω απαιτουµένης ειδικής
αιτιολογίας και για την παρεµπίπτουσα απόφαση ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1
στοιχ.∆' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως.
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής
ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η
οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την
ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 13, 31, 46, 98, 242, 263Α, 386,
ΚΠ∆: 504, 505, 506, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
ΚΠολ∆: 438,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 983
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Ψευδής βεβαίωση.Υπεξαγωγή εγγράφων. Πλαστογραφία. Συναυτουργία. Ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 1 του ΠΚ, "υπάλληλος που στα καθήκοντά
του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δηµοσίων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα
βεβαιώνει µε πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες,
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους". Κατά δε τη διάταξη παρ. 2 του
ίδιου άρθρου, "µε την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπάλληλος, ο οποίος µε πρόθεση
νοθεύει, καταστρέφει, βλάπτει ή υπεξάγει έγγραφο που του εµπιστεύτηκαν ή του
είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του". Από τις διατάξεις αυτές, προκύπτει ότι για
την αντικειµενική και υποκειµενική θεµελίωση του υπό της δεύτερης παραγράφου
προβλεποµένου εγκλήµατος της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο απαιτείται: α)
ο δράστης να είναι υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 περ. α και 263 Α του
ΠΚ και τέτοιος θεωρείται και ο δικηγόρος (άρθρα 1 και 38 του ν.δ. 3026/1954), β) να
έγινε από αυτόν νόθευση, καταστροφή, βλάβη ή υπεξαγωγή εγγράφου, ως υπεξαγωγή
δε νοείται κάθε διαγωγή του δράστη, η οποία αφαιρεί από το δικαιούµενο, έστω και
προσωρινώς, τη χρήση του εγγράφου, γενόµενη χωρίς πρόθεση ιδιοποιήσεως αυτού,
γ) το έγγραφο να ήταν εµπιστευµένο στον υπάλληλο ή προσιτό σε αυτόν λόγω της
υπηρεσίας του, και δ) δόλος του δράστη, ο οποίος συνίσταται στη θέληση της
υπεξαγωγής κ.λπ. και στη γνώση ότι πρόκειται για έγγραφο εµπιστευµένο στο δράστη
ή προσιτό σ` αυτόν λόγω της υπηρεσίας του. Για την υποκειµενική υπόσταση του
εγκλήµατος δεν απαιτείται και σκοπός βλάβης άλλου, ο οποίος απαιτείται για τη
στοιχειοθέτηση της (απλής) υπεξαγωγής εγγράφων, η οποία προβλέπεται και
τιµωρείται από το άρθρο 222 του ΠΚ.
- Από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 του ΠΚ προκύπτει, ότι για τη
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειµενικώς µεν
από την αρχή κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, που το εµφανίζει ότι
καταρτίστηκε από άλλον, ή νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της
έννοιας του περιεχοµένου του εγγράφου, υποκειµενικώς δε δόλος που περιλαµβάνει
τη γνώση και τη θέληση πραγµάτωσης των περιστατικών που απαρτίζουν την
αντικειµενική υπόσταση και σκοπός του δράστη να παραπλανήσει µε τη χρήση του
πλαστού άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, όπως είναι εκείνο
το γεγονός το οποίο είναι πρόσφορο για τη δηµιουργία, διατήρηση, µεταβολή ή
απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης, ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι η
παραπλάνηση. Η χρήση πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου από τον πλαστογράφο
αποτελεί επιβαρυντική περίσταση, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 216. Ως έγγραφο, που αποτελεί το υλικό αντικείµενο της υπεξαγωγής και της
πλαστογραφίας, νοείται, κατά το άρθρ. 13 εδ. γ ΠΚ, κάθε γραπτό που προορίζεται ή
είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός, που έχει έννοµη σηµασία, υπό την έννοια δε
αυτή έγγραφο είναι και η ιατροδικαστική πραγµατογνωµοσύνη.
- Κατά το άρθρο 45 του ΠΚ, αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη
πράξη, καθένας τιµωρείται ως αυτουργός αυτής. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι
επί συναυτουργίας απαιτείται αντικειµενικώς σύµπραξη των συναυτουργών στην
εκτέλεση της κύριας πράξεως και υποκειµενικώς κοινός δόλος όλων όσοι
συµπράττουν, ο οποίος υπάρχει όταν ο κάθε αυτουργός θέλει ή αποδέχεται την
πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του διαπραττοµένου εγκλήµατος,
γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τελέσεως του ίδιου
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εγκλήµατος. Συναυτουργία είναι δυνατή και στην κατάρτιση πλαστού εγγράφου,
χωρίς να απαιτείται αναφορά των επί µέρους ενεργειών καθενός εκ των
συναυτουργών, αλλά αρκεί η αναφορά στην απόφαση των πραγµατικών
περιστατικών, βάσει των οποίων το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο δράστης συµµετείχε
στην τέλεση του εγκλήµατος ως συναυτουργός.
- 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 ο
σκοπός επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος, πράγµα που συµβαίνει
στο έγκληµα της πλαστογραφίας, για τη στοιχειοθέτηση της οποίας απαιτείται, κατά
τα ανωτέρω, και σκοπός παραπλανήσεως τρίτου.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 13, 45, 216, 222, 242, 263A,
ΚΠολ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 971
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Ψευδής καταµήνυση. Ψευδορκία. Ηθική αυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
Αίτηµα αναβολής της δίκης για το λόγο ότι εκκρεµεί στο πολιτικό δικαστήριο
προδικαστικό ζήτηµα αστικής φύσεως. Υποχρέωση ειδικής και εµπεριστατωµένης
αιτιολογίας απόρριψης του αιτήµατος.
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του ΠΚ, µε την προβλεπόµενη σ' αυτή
ποινή τιµωρείται όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν
ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να
προκαλέσει την καταδίωξή του γι' αυτήν. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη
θεµελίωση του υπ' αυτής προβλεπόµενου εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως
απαιτείται να έγινε µήνυση ή ανακοίνωση µε οποιονδήποτε τρόπο σε αρχή ότι
τελέσθηκε από άλλον αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, το περιεχόµενο τη
µηνύσεως ή ανακοινώσεως να είναι αντικειµενικώς ψευδές και ο µηνύσας ή
ανακοινώσας να είχε γνώση ότι είναι ψευδές και να έκανε τη µήνυση ή ανακοίνωση
µε σκοπό να προκληθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη σε βάρος εκείνου που
καταµηνύεται, χωρίς να απαιτείται και πραγµάτωση του σκοπού αυτού.
- Από τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 του ΠΚ, προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του
εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται ένορκη κατάθεση του µάρτυρα
ενώπιον αρµόδιας αρχής, τα πραγµατικά περιστατικά που αυτός κατέθεσε να είναι
ψευδή και να υπάρχει άµεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση του µάρτυρα, µε
την έννοια της βεβαιότητας-επίγνωσης, ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α' του ΠΚ, µε την ποινή του αυτουργού
τιµωρείται όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την
άδικη πράξη που διέπραξε. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, για την ύπαρξη
ηθικής αυτουργίας απαιτείται να συντρέχουν αντικειµενικώς α)πρόκληση στον
αυτουργό της απόφασης να διαπράξει ορισµένη άδικη πράξη, η οποία µπορεί να γίνει
µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως, µε συµβουλή, απειλή, υπόσχεση ή χορήγηση αµοιβής
ή άλλων ανταλλαγµάτων, µε πρόκληση ή εκµετάλλευση οιασδήποτε πλάνης, µε
πειθώ ή φορτικότητα κ.λπ., αρκεί το µέσο που χρησιµοποιήθηκε να παρήγαγε στον
αυτουργό την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη και β) διάπραξη από τον
αυτουργό της πράξεως αυτής ή επιχείρηση από αυτόν πράξεως που περιέχει
τουλάχιστον αρχή εκτελέσεώς της, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει α)
συνείδηση του ηθικού αυτουργού ότι παρήγαγε στον αυτουργό την ειρηµένη
απόφαση και β) συνείδηση της ορισµένης πράξεως, στην οποία παρακινεί ο ηθικός
αυτουργός.
- 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
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διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι
κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση
παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική
υπόσταση του εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριµένη
περίπτωση από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει
πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού ή σκοπός
επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος. Το τελευταίο συµβαίνει και στα
εγκλήµατα της ψευδούς καταµηνύσεως και της ψευδορκίας µάρτυρα, που
προβλέπονται από τα ως άνω άρθρα 229§1 και 224§2 του ΠΚ, για τη θεµελίωση της
υποκειµενικής υποστάσεως των οποίων απαιτείται άµεσος δόλος. Η ύπαρξη τέτοιου
δόλου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην καταδικαστική απόφαση, µε παράθεση
των περιστατικών που δικαιολογούν τόσο τη γνώση, όσο και το σκοπό, διαφορετικά η
απόφαση στερείται της ειδικής και εµπεριστατωµένης, κατά την ανωτέρω έννοια,
αιτιολογίας. Υπάρχει, όµως, και στην περίπτωση αυτή η εν λόγω αιτιολογία, όταν,
σύµφωνα µε τις παραδοχές της αποφάσεως, ο σχετικός µε το ψευδές γεγονός
ισχυρισµός του δράστη θεµελιώνεται σε προσωπική πεποίθηση ή αντίληψη του ίδιου
ή σε δική του πράξη ή παράλειψη, οπότε είναι αυτονόητη η σχετική γνώση του, χωρίς
να απαιτείται παράθεση άλλων, σχετικών µε τη γνώση αυτή, περιστατικών. Ως προς
τα αποδεικτικά µέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για την
καταδικαστική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος
προσδιορισµός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του
τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα
έλαβε υπόψη και τα συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από αυτά. Ακόµη, δεν είναι
απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών
µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο
βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται
ορισµένα από τα αποδεικτικά µέσα, δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα,
ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. ∆εν αποτελεί,
όµως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η
εσφαλµένη εκτίµηση των µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αξιολογήσεως και
αναφοράς κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των
αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως
αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ’
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε.
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το
σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε
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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).
- Η ειδική, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, από την έλλειψη της οποίας ιδρύεται λόγος αναιρέσεως
κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆, απαιτείται όχι µόνο για την
απόφαση περί της ενοχής, δηλαδή την καταδικαστική ή απαλλακτική για την
κατηγορία απόφαση του δικαστηρίου, αλλά για όλες τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως αν
αυτές είναι οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική,
ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Έτσι, η παρεµπίπτουσα
απόφαση που απορρίπτει αίτηση του κατηγορουµένου περί αναβολής της δίκης για
κρείσσονες αποδείξεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογηµένη, υπό την προϋπόθεση
ότι υποβάλλεται παραδεκτώς και είναι ορισµένη. ∆ιαφορετικά, ιδρύεται ο ανωτέρω
λόγος αναιρέσεως, για ελλιπή αιτιολογία.
- Κατά το άρθρο 139 του ίδιου Κώδικα, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το
άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2408/96, "οι αποφάσεις και τα βουλεύµατα ... πρέπει να
αιτιολογούνται ειδικά και εµπεριστατωµένα ... Αιτιολογία απαιτείται σε όλες χωρίς
εξαίρεση τις αποφάσεις, τα βουλεύµατα και τις διατάξεις, 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". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να
ζητήσει την αναβολή της δίκης για το λόγο ότι εκκρεµεί στο πολιτικό δικαστήριο
προδικαστικό ζήτηµα αστικής φύσεως, δηλαδή ζήτηµα που ανάγεται σε στοιχείο της
αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος και ανήκει στη δικαιοδοσία των
πολιτικών δικαστηρίων και ότι η παραδοχή ή όχι του σχετικού αιτήµατος απόκειται
στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο, όµως, οφείλει να
απαντήσει αιτιολογηµένα στο υποβαλλόµενο αίτηµα και, σε περίπτωση απορρίψεώς
του, να αιτιολογήσει ειδικώς την απόφασή του. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή απορρίψει το
εν λόγω αίτηµα, χωρίς την απαιτούµενη ειδική αιτιολογία, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως
από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ΚΠοιν∆.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 46, 224, 229,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. E,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 768
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Ψευδής καταµήνυση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Απόλυτη ακυρότητα
κατά τη διαδικασία στο ∆ικαστήριο. Αναστολή εκτέλεσης ποινής. Υπέρβαση
εξουσίας.
- Υπαίτιος της πράξεως που προβλέπεται από το άρθρο 229 παρ. 1 του ΠΚ, δηλαδή
της ψευδούς καταµήνυσης, είναι εκείνος που εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή
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αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική
παράβαση, µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξη του γι' αυτήν. Έτσι, για τη
θεµελίωση του εγκλήµατος αυτού απαιτείται, εκτός από τα λοιπά στοιχεία, που
συγκροτούν την αντικειµενική του υπόσταση, και άµεσος δόλος, που περιλαµβάνει
αναγκαία τη γνώση ότι η καταµήνυση είναι ψευδής. Η ύπαρξη τέτοιου δόλου πρέπει
να αιτιολογείται ειδικώς στην καταδικαστική απόφαση µε παράθεση των
περιστατικών που δικαιολογούν τη γνώση αυτή, αλλιώς η απόφαση στερείται της
επιβαλλόµενης από το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδικής
και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και είναι αναιρετέα κατά το άρθρο 510 παρ. 1
στοιχ. ∆' του ΚΠ∆.
- Η, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κ.Π.∆, απαιτούµενη
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον κατ' άρθρο
510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν, προκειµένου
για καταδικαστική απόφαση, εκτίθενται σε αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια 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, για το οποίο
καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία αποδείχθηκαν
τα περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή
των δεκτών γενόµενων πραγµατικών περιστατικών στην ουσιαστική ποινική διάταξη
που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ειδικά, όµως, για τη θεµελίωση της
υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως απαιτείται,
για την ύπαρξη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας αναφορικώς µε το δόλο, να
εκτίθενται στην καταδικαστική απόφαση τα πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία
προκύπτει ότι ο κατηγορούµενος γνώριζε ότι η καταµήνυση είναι ψευδής. Ως προς τις
αποδείξεις δε, αρκεί αυτές να αναφέρονται στην απόφαση κατ' είδος, χωρίς να είναι
απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιό ή ποιά αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η κάθε
παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, τα οποία αποτελούν ενιαίο
σύνολο. ∆εν αποτελούν, όµως, λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των
αποδείξεων και ειδικότερα, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των
µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού µέσου
χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων,
καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας,
πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του ∆ικαστηρίου της
ουσίας.
- Κατά το άρθρο 358 του ΚΠ∆, "µετά την εξέταση κάθε µάρτυρα ο εισαγγελέας και
οι διάδικοι έχουν το δικαίωµα να αναφέρουν εναντίον του ή εναντίον της µαρτυρίας
του οτιδήποτε δύναται να καθορίσει ακριβέστερα την αξιοπιστία του και που
συντείνει στην αποκάλυψη της αλήθειας, µπορούν να προβαίνουν σε δηλώσεις και
εξηγήσεις σχετικά µε τις καταθέσεις που έγιναν ή τα αποδεικτικά µέσα που
εξετάστηκαν. Από τις διατάξεις αυτές, συνδυαζόµενες µε εκείνες των άρθρων 333
παρ.3, 366 και 368 του ΚΠ∆, προκύπτει ότι από τον διευθύνοντα τη συζήτηση
δίδεται, µετά από την εξέταση κάθε µάρτυρα προς τον οποίο υποβλήθηκαν
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ερωτήσεις, ο λόγος και στον κατηγορούµενο ή τον συνήγορο του, προκειµένου να
υποβάλουν και αυτοί ερωτήσεις, µόνον όµως, εφόσον το ζητήσουν. Και αν µεν
ζητήσουν το λόγο και δεν τους δοθεί (µετά από προσφυγή τους στο δικαστήριο),
δηµιουργείται απόλυτη ακυρότητα εκ του άρθρου 171 παρ.1 περ. δ' του ΚΠ∆,
ιδρύουσα λόγο αναιρέσεως, εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Α του ίδιου Κώδικα. Αν
όµως δε ζητήσουν αυτοί το λόγο ουδεµία ακυρότητα δηµιουργείται.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 99 παρ. 1 του Π.Κ, όπως αντικαταστάθηκε, µε το
άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2479/1997, "αν κάποιος που δεν έχει καταδικασθεί
αµετακλήτως για κακούργηµα ή πληµµέληµα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή
ανώτερη των έξι µηνών µε µία µόνη ή µε περισσότερες αποφάσεις, οι ποινές των
οποίων δεν υπερβαίνουν συνολικά το ανωτέρω όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή
που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, το δικαστήριο µε την απόφαση του διατάσσει την
αναστολή εκτέλεσης 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 82,
είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων
αξιόποινων πράξεων". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει µε σαφήνεια, ότι το
δικαστήριο υποχρεούται να ελέγξει τη συνδροµή των προϋποθέσεων αναστολής
εκτέλεσης της ποινής και να αποφασίσει σχετικά και χωρίς την υποβολή σχετικού
αιτήµατος για το ζήτηµα της αναστολής, αλλά και να αιτιολογήσει ειδικά την τυχόν
αρνητική κρίση του και ότι αν προχωρήσει στη µετατροπή της ποινής, χωρίς
προηγουµένως να αποφασίσει επί της αναστολής αυτής, υπερβαίνει αρνητικά την
εξουσία του και υποπίπτει στην ελεγχόµενη αναιρετικά πληµµέλεια της υπέρβασης
εξουσίας, εκ της οποίας ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1
στοιχ. Η' του ΚΠ∆.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 82, 99, 229,
ΚΠ∆: 333, 358, 366, 368, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 510 παρ.1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1305
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Ψευδής καταµήνυση. Ψευδορκία.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του ΠΚ, µε την προβλεπόµενη σ' αυτή
ποινή τιµωρείται όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν
ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να
προκαλέσει την καταδίωξη του γι' αυτήν. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη
θεµελίωση του υπ' αυτής προβλεποµένου εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως
απαιτείται να έγινε µήνυση ή ανακοίνωση µε οποιονδήποτε τρόπο σε αρχή ότι
τελέσθηκε από άλλον αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, το περιεχόµενο της
µηνύσεως ή ανακοινώσεως να είναι αντικειµενικώς ψευδές και ο µηνύσας ή
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ανακοινώσας να είχε γνώση ότι είναι ψευδές και να έκανε µήνυση ή ανακοίνωση µε
σκοπό να προκληθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη σε βάρος εκείνου που καταµηνύεται,
χωρίς να απαιτείται και πραγµάτωση του σκοπού αυτού. Το έγκληµα δε της ψευδούς
καταµηνύσεως είναι τετελεσµένο µόλις περιέλθει η µήνυση στην αρχή ή γίνει
ανακοίνωση σ' αυτήν, ανεξάρτητα αν στη συνέχεια ασκήθηκε ή όχι ποινική δίωξη
κατά του µηνυοµένου.
- Από τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 του ΠΚ, προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του
εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται ένορκη κατάθεση του µάρτυρα
ενώπιον αρµόδιας αρχής, τα πραγµατικά περιστατικά που αυτός κατέθεσε να είναι
ψευδή και να υπάρχει άµεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση του µάρτυρα, µε
την έννοια της βεβαιότητας - επίγνωσης ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή.
- 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 το λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆., όταν
αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά
περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε
η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών
στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις
υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη.
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του
αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 224, 229,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1310
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Ψευδής καταµήνυση. Ψευδορκία µάρτυρα. Συκοφαντική δυσφήµηση.Ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Για τη δηµιουργία αµάχητου τεκµηρίου, για το αληθές
ή ψευδές του δυσφηµιστικού γεγονότος, προαπαιτείται η αµετάκλητη καταδίκη ή
αθώωση του εγκαλούµενου. Παραγραφή. Έλλειψη νοµιµοποίησης πολιτικής αγωγής.
Απόλυτη ακυρότητα. Επιµέτρηση ποινής σε δύο ή περισσότερα εγκλήµατα.
Αναιρείται εν µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση.
- 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 ποινή µε σκοπό να
προκαλέσει την καταδίωξη του γι' αυτήν. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη
θεµελίωση του υπ' αυτής προβλεπόµενου εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως
απαιτείται να έγινε µήνυση ή ανακοίνωση µε οποιονδήποτε τρόπο σε αρχή ότι
τελέσθηκε από άλλον αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, το περιεχόµενο της
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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. Το ως άνω
έγκληµα είναι τετελεσµένο µόλις περιέλθει η µήνυση στην αρχή ή γίνει ανακοίνωση
σ' αυτήν, ανεξάρτητα αν στη συνέχεια ασκήθηκε ή όχι ποινική δίωξη κατά του
µηνυοµένου.
- Από τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 ΠΚ, προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του
εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται ένορκη κατάθεση του µάρτυρα
ενώπιον αρµόδιας αρχής, τα πραγµατικά περιστατικά που αυτός κατέθεσε να είναι
ψευδή και να υπάρχει άµεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση του µάρτυρα, µε
την έννοια της βεβαιότητας - επίγνωσης ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή.
- Στα άρθρα 362 και 363 ΠΚ ορίζεται ότι όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον
τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλο γεγονός που µπορεί να βλάψει την
τιµή ή την υπόληψη του, διαπράττει το έγκληµα της δυσφηµήσεως και αν το γεγονός
αυτό είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι τούτο είναι ψευδές, τότε διαπράττεται το
έγκληµα της συκοφαντικής δυσφηµήσεως. Εποµένως, για τη στοιχειοθέτηση του
εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως απαιτείται: α) ισχυρισµός ή διάδοση
ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλο γεγονότος που θα µπορούσε να βλάψει την τιµή ή
την υπόληψη του τελευταίου, β) το γεγονός αυτό να είναι ψευδές και γ) εκείνος που
ισχυρίσθηκε ή διέδωσε το ψευδές γεγονός να προέβη ηθεληµένα στην ενέργεια αυτή
και να τελούσε εν γνώσει της αναλήθειάς του και της δυνατότητας του να βλάψει την
τιµή ή την υπόληψη του άλλου. Ως γεγονός νοείται κάθε συγκεκριµένο περιστατικό
του εξωτερικού κόσµου που ανάγεται στο παρελθόν ή το παρόν, υποπίπτει στις
αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως, καθώς και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή
συµπεριφορά, αναφερόµενη στο παρελθόν ή το παρόν, που υποπίπτει στις αισθήσεις
και αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια.
- Από το άρθρο 366 παρ. 2 ΠΚ, το οποίο ορίζει ότι, "Αν στις περιπτώσεις των άρθρων
362, 363, 364 και 365 το γεγονός που ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος είναι πράξη
αξιόποινη για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη, αναστέλλεται η δίκη για
δυσφήµηση έως το τέλος της ποινικής δίωξης, θεωρείται αποδεδειγµένο ότι το
γεγονός που αφορά η δυσφήµηση είναι αληθινό αν η απόφαση είναι καταδικαστική
και ψευδές αν η απόφαση είναι αθωωτική και στηρίζεται στο ότι δεν αποδείχτηκε ότι
το πρόσωπο που είχε δυσφηµηθεί τέλεσε την αξιόποινη πράξη", προκύπτει ότι για τη
δηµιουργία αµάχητου τεκµηρίου, για το αληθές ή ψευδές του δυσφηµιστικού
γεγονότος, προαπαιτείται η αµετάκλητη καταδίκη ή αθώωση του εγκαλούµενου. Η
συνδροµή οποιουδήποτε άλλου λόγου που επάγεται τη µη τιµωρία του εγκαλούµενου
για συκοφαντική δυσφήµηση, δεν δηµιουργεί το ως άνω τεκµήριο και το ψευδές ή
αληθές των περιστατικών που αποτελούν περιεχόµενο της εγκλήσεως για το ως άνω
αδίκηµα εξετάζεται κατ' ουσίαν από το δικαστήριο.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, όταν
αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά
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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.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 2 ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα, που δηµιουργεί
λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠ∆, η
οποία λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάδιο της διαδικασίας , ακόµη και
στον Άρειο Πάγο, επιφέρει και η παρά το νόµο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος
στη διαδικασία του ακροατηρίου. Τέτοια ακυρότητα υπάρχει όταν δεν συντρέχουν
στο πρόσωπο του πολιτικώς ενάγοντος οι όροι της ενεργητικής και παθητικής
νοµιµοποιήσεως για την άσκηση της πολιτικής αγωγής σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 63 και 64 του ΚΠ∆ και όταν παραβιάστηκε η διαδικασία που έπρεπε να
τηρηθεί σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο ασκήσεως της υποβολής αυτής κατά το
άρθρο 68 του ΚΠ∆. Κάθε άλλη έλλειψη ή πληµµέλεια που αφορά την παράσταση του
πολιτικώς ενάγοντος, δεν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα, εφόσον οι πληµµέλειες αυτές
αφορούν απλώς το συµφέρον του δικαιούχου και όχι του κατηγορουµένου, ούτε
πλήττουν τη δηµόσια τάξη. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τη διάταξη του άρθρου
502 παρ.1 εδ.ε' του ΚΠ∆, κατά την οποία σε περίπτωση ασκήσεως εφέσεως από τον
κατηγορούµενο ή τον εισαγγελέα, το κεφάλαιο της αποφάσεως για τις πολιτικές
απαιτήσεις εξετάζεται από το Εφετείο και εάν ακόµη δεν είναι παρών ο πολιτικώς
ενάγων στο ακροατήριο, κρίνεται δε η πολιτική αγωγή στο πλαίσιο που διατυπώθηκε
στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο και κατά το µέτρο που έγινε δεκτή απ' αυτό Τέτοια
πληµµέλεια είναι και εκείνη που δηµιουργείται στην περίπτωση, κατά την οποία η
ασκούµενη αξίωση για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από το αδίκηµα
έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ, όταν ο
κατηγορούµενος δεν πρότεινε ένσταση παραγραφής, αφού η εκ του λόγου τούτου
απόσβεση της σχετικής αξιώσεως λαµβάνεται υπόψη από το ποινικό δικαστήριο
κατόπιν προβολής της σχετικής ενστάσεως και όχι αυτεπαγγέλτως. Τούτο δε διότι το
ποινικό δικαστήριο ερευνά µεν την ενεργητική νοµιµοποίηση του δικαιούχου,
σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, κατά το κεφάλαιο όµως της αποφάσεως
µε το οποίο επιλαµβάνεται της πολιτικής αγωγής και επιδικάζει αυτήν, ενεργεί ως
πολιτικό δικαστήριο και δεν έχει εξουσία αυτεπάγγελτης ενέργειας, αλλά ενεργεί κατ'
ένσταση του υπόχρεου. Εφόσον όµως η ένσταση της παραγραφής διατυπώνεται από
τον κατηγορούµενο κατά τρόπο σαφή και ορισµένο (άρθρο 262 παρ. 1 ΚΠολ∆), το
∆ικαστήριο υποχρεούται να απαντήσει επ' αυτής, αφού η τυχόν βασιµότητα της
συνεπάγεται την έλλειψη ενεργητικής νοµιµοποιήσεως της πολιτικής αγωγής και
συνακόλουθα, τη µη δυνατότητα αυτής να παρασταθεί στο ποινικό δικαστήριο, προς
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ικανοποίηση αξιώσεως της. Η ένσταση αυτή πρέπει να προβάλλεται κατά τη
συζήτηση στο ακροατήριο και πριν την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας και δεν
µπορεί να προβληθεί σε µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή, στο
ακροατήριο, το πρώτον, κατά τη συζήτηση στο Εφετείο της υποθέσεως, µέσα στα
πλαίσια του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της εφέσεως που ασκήθηκε από τον
κατηγορούµενο, εφόσον δεν προβλήθηκε µε λόγο εφέσεως αυτού, αφού, κατ' άρθρο
502 παρ. 2 ΚΠ∆, το δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο έχει εξουσία να κρίνει επί εκείνων
µόνο των µερών της πρωτόδικης αποφάσεως, στα οποία αναφέρονται οι λόγοι
εφέσεως.
- Κατά το άρθρο 94 παρ.1 του ΚΠ∆, κατά του υπαιτίου δύο ή περισσοτέρων
εγκληµάτων που πραγµατώθηκαν µε δύο ή περισσότερες πράξεις και τιµωρούνται
κατά το νόµο µε πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, επιβάλλεται, µετά την
επιµέτρηση τους συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις
συντρέχουσες ποινές επαυξηµένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι του ίδιου είδους
και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή σχηµατίζεται µε την επαύξηση µιας απ' αυτές.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 224, 229, 362, 363, 366,
ΚΠ∆: 63, 64, 68. 94, 502, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. Γ, 510 παρ.1 στοιχ.
∆,
ΑΚ: 261, 270, 937,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Ψευδορκία
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 526
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Ψευδορκία. Στοιχεία εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 του ΠΚ, όπως αυτή ίσχυε πριν από την
αντικατάσταση της παρ. 1 αυτού από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3327/2005, µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών τιµωρείται όποιος, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως
µάρτυρας ενώπιον αρχής αρµόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον
όρκο που έχει δώσει, καταθέτει εν γνώσει του ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την
αλήθεια. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος
της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται: α) ο µάρτυρας να καταθέσει ενόρκως ενώπιον
αρχής, η οποία είναι αρµόδια για την εξέτασή του, β) τα πραγµατικά περιστατικά, τα
οποία κατέθεσε να είναι ψευδή και γ) να υφίσταται άµεσος δόλος του, που συνίσταται
στη γνώση αυτού ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή ή ότι έχει γνώση των αληθινών,
αλλά σκοπίµως τα αποκρύπτει ή αρνείται να τα καταθέσει. Η ένορκη κατάθεση του
δράστη του πιο πάνω εγκλήµατος πρέπει να αναφέρεται σε γεγονότα αντικειµενικώς
αναληθή και όχι σε κρίσεις, γνώµες ή πεποιθήσεις, εκτός εάν αυτά είναι
αναπόσπαστα συνδεδεµένα µε τα γεγονότα που κατέθεσε. Θεωρείται δε ως
αντικειµενικώς ψευδές το περιστατικό που κατατίθεται, όχι µόνο όταν αυτό είναι
αντίθετο προς την αντικειµενική πραγµατικότητα, αλλά και προς εκείνα που ο
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µάρτυρας αντιλήφθηκε ή από διηγήσεις τρίτων πληροφορήθηκε και ως εκ τούτου
γνώριζε. Από την ίδια διάταξη προκύπτει επίσης ότι η αρµοδιότητα της αρχής,
ενώπιον της οποίας δίδεται η κατάθεση, αποτελεί συστατικό όρο του εγκλήµατος της
ψευδορκίας, θεωρείται δε και ως αρµοδία αρχή εκείνη ενώπιον της οποίας είναι
δυνατόν, κατά διάταξη νοµού, να γίνει ένορκη κατάθεση κάποιου, η οποία να µπορεί
στη συνεχεία να ληφθεί υπόψη ως έγκυρο αποδεικτικό µέσο από Αρχή, που είναι και
αυτή αρµοδία 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 χρησιµοποιούν ως νόµιµο αποδεικτικό
µέσο, όπως σε δίκη ενώπιον Μονοµελούς Πρωτοδικείου κατά το άρθρα 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. Περαιτέρω 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
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της
οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως,
όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη
που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν
ληφθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα,
κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Η κατά το άρθρο 178 του ΚΠ∆
απαρίθµηση αυτών είναι ενδεικτική και αφορά τα κυριότερα µόνο από αυτά, χωρίς να
αποκλείει άλλα. Η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος υπάγεται στις µαρτυρικές
καταθέσεις, χωρίς να είναι αναγκαία ειδικότερη µνεία αυτής. ∆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: 224,
ΚΠ∆: 178, 510 παρ.1 στοιχ. ∆,
ΚΠολ∆: 270,
Νόµοι: 670/1977, άρθ. 1,
Νόµοι: 3327/2005, άρθ. 1,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Ψευδορκία
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 951
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Ψευδορκία. Ηθικός αυτουργός. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 του ΠΚ "µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών
µηνών τιµωρείται όποιος, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως µάρτυρας ενώπιον αρχής
αρµοδίας να ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει δώσει,
καταθέτει εν γνώσει του ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια". Από τη
διάταξη αυτή προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδορκίας
µάρτυρα απαιτείται: α) ο µάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ενώπιον αρχής, η οποία
είναι αρµοδία για την εξέταση του, β) τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία κατέθεσε
να είναι ψευδή, και γ) να υφίσταται άµεσος δόλος του, που συνίσταται στη γνώση
αυτού ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή ή ότι έχει γνώση των αληθινών, αλλά
σκοπίµως τα αποκρύπτει ή αρνείται να τα καταθέσει.
- Κατά το άρθρο 46 παρ. 1 περ. α' του ΠΚ, µε την ποινή του αυτουργού τιµωρείται
και όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη
πράξη που διέπραξε. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την ύπαρξη ηθικής
αυτουργίας απαιτείται, αντικειµενικώς, η πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε
κάποιον άλλον της απόφασης να τελέσει ορισµένη πράξη, η οποία συγκροτεί την
αντικειµενική υπόσταση ορισµένου εγκλήµατος ή τουλάχιστον συνιστά αρχή
εκτέλεσης αυτής την οποία και τέλεσε. Η πρόκληση και παραγωγή της απόφασης
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 παθόντος, µε πειθώ ή
φορτικότητα ή προτροπές ή µε την επιβολή ή την επιρροή προσώπου, λόγω της
ιδιότητας και της θέσης του ή της σχέσης του µε το φυσικό αυτουργό. Υποκειµενικά
απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη συνείδηση του ηθικού αυτουργού ότι
παράγει σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει άδικη πράξη και στην συνείδηση της
ορισµένης πράξης στην οποία παρακινείται ο φυσικός αυτουργός, χωρίς να είναι
αναγκαίος ο καθορισµός της πράξης αυτής µέχρι λεπτοµερειών, αρκεί δε και
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ενδεχόµενος δόλος, εκτός εάν για την υποκειµενική θεµελίωση του οικείου
εγκλήµατος απαιτείται άµεσος ή υπερχειλής δόλος, οπότε ο δόλος αυτός πρέπει να
συντρέχει και στο πρόσωπο του ηθικού αυτουργού.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του
ίδιου Κώδικα, όταν εκτίθενται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των
περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την
πληρότητα εποµένως, της αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για ψευδορκία
µάρτυρα, δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται σ' αυτή, εκτός από τα παραπάνω, άλλα
περαιτέρω στοιχεία. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η
αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού της απόφασης µε το διατακτικό που αποτελούν
ενιαίο σύνολο. Έλλειψη αιτιολογίας δεν υπάρχει ακόµη και στην περίπτωση που η
αιτιολογία της απόφασης εξαντλείται στην επανάληψη του διατακτικού της
απόφασης, όταν αυτό περιέχει, εκτός των τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου και
πραγµατικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται
περιττή η διαφοροποίηση της διατύπωσης του σκεπτικού.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 26, 27, 46, 224,
ΚΠ∆: 465, 473, 474, 476, 504, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αδικήµατα - Ψευδορκία
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1464
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ψευδορκία µάρτυρα. Προδικαστικά ποινικά ζητήµατα στην ποινική δίκη. Ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως.
- Από τη διάταξη του άρθρου 224 παρ.2 ΠΚ προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του
εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται α) ο µάρτυρας να καταθέτει ενόρκως
ενώπιον Αρχή, η οποία να είναι αρµοδία για την εξέτασή του, β) τα πραγµατικά
περιστατικά τα οποία κατέθεσε να είναι ψευδή, και γ) να υφίσταται άµεσος δόλος
του, συνιστάµενος στη γνώση αυτού ότι τα κατατεθέντα είναι ψευδή ή ότι έχει γνώση
των αληθινών, αλλά σκοπίµως τα αποκρύπτει ή αρνείται να τα καταθέσει. 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 στην πράξη της ψευδορκίας
µάρτυρα, η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή µε παράθεση των
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περιστατικών που δικαιολογούν τη γνώση διαφορετικά η απόφαση στερείται ειδικής
και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας.
- Κατά το άρθρο 59 παρ.1 ΚΠοιν∆ όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του Ν.
3346/2005 όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την
οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, και δεν είναι δυνατή ούτε σκόπιµη η ένωση των
δύο, η πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη.
Κατά την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου, στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 229,
362, 363 του ΠΚ αν για το γένος, για το οποίο δόθηκε όρκος ή έγινε η καταµήνυση ή
ισχυρίσθηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος, ασκήθηκε ποινική δίωξη, ο Εισαγγελέας
Πληµµελειοδικών µετά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 31, 43 παρ.1 εδ.β)
αναβάλλει µε πράξη την κάθε περαιτέρω ενέργεια ως το τέλος της ποινικής δίωξης
γίνεται όταν στη δίκη αυτή υφίσταται προδικαστικό ποινικό ζήτηµα. Τέτοιο δε
νοείται εκείνο, από το οποίο εξαρτάται η κρίση και απόφαση του ποινικού δικαστή,
εκείνο δηλαδή, χωρίς την προηγούµενη λύση του οποίου, δεν είναι δυνατό να
προχωρήσει ο δικαστής στην επί της κατηγορίας απόφασή του. Έτσι, για να είναι
υποχρεωµένο το δικαστήριο να αναβάλλει την ποινική δίκη λόγω ύπαρξης
προδικαστικού ζητήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 59 ΚΠοιν∆ χωρίς να έχει τη
δυνατότητα να µη την εφαρµόσει, καθόσον διαφορετικά ιδρύεται ο από το άρθρο 510
παρ.1 στοιχ. Α σε συνδυασµό µε το άρθρο 171 παρ.1 περ.γ' ΚΠ∆ λόγω µη τηρήσεως
των διατάξεων που καθορίζουν την αναστολή της ποινικής δίωξης σε όσες
περιπτώσεις την επιβάλλει υποχρεωτικά ο νόµος, πρέπει, στις περιπτώσεις των
άρθρων 224, 229, 362 και 363 ΠΚ, να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το γεγονός για
το οποίο έγινε η καταµήνυση ή δόθηκε ο όρκος ή ισχυρίσθηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος.
∆εν εµπίπτει στην περίπτωση αυτήν και δεν έχει υποχρέωση το δικαστήριο να
αναβάλλει τη δίκη για ψευδορκία µάρτυρα µέχρι την έκδοση αµετάκλητης
αποφάσεως επί άλλης εκκρεµούς δίκης, όταν τα φερόµενα ψευδή περιστατικά
κατατέθηκαν από τον κατηγορούµενο για ψευδορκία µάρτυρα κατά την ένορκη
εξέτασή του στην προανάκριση ή στον ανακριτή ως µάρτυρα στα πλαίσια εκκρεµούς
αξιοποίνου πράξεως για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, µέχρι να εκδοθεί
αµετάκλητη απόφαση επί της δίκης εκείνης. Και τούτο διότι η απόλυτη ακυρότητα
που προβλέπεται από το άρθρο 171 παρ.1 περ.γ' ΚΠ∆ προϋποθέτει τη µη τήρηση των
διατάξεων που καθορίζουν την υποχρεωτική αναστολή τα ποινικής διώξεως και όχι
την κατ' άρθρο 349 ιδίου κώδικα αναβολή της δίκης.
- Η κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510
παρ.1 στοιχ. ∆' ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, απαιτείται όχι µόνο για την απόφαση
περί ενοχής (καταδικαστική ή απαλλακτική) του δικαστηρίου αλλά για όλες τις
αποφάσεις ανεξαρτήτως αν αυτές είναι οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή
τους αφήνεται στη διακριτική ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου που τις
εξέδωσε. Έτσι η παρεµπίπτουσα απόφαση που απορρίπτει αίτηση του
κατηγορουµένου για αναβολή της δίκης µέχρι να εκδοθεί απόφαση, άλλου
δικαστηρίου επί συναφούς υποθέσεως πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογηµένο, υπό
την προϋπόθεση ότι το σχετικό ανωτέρω αίτηµα υποβάλλεται παραδεκτώς και είναι
ορισµένο, διαφορετικά ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία.
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Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139
ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας
ιδρύει την από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως όταν
αναφέρονται σ' αυτήν µε 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 για την υπαγωγή των
περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Ειδικότερα, ως
προς την έκθεση των αποδείξεων αρκεί η γενική κατά το είδος µνεία καθενός των
αποδεικτικών µέσων χωρίς να απαιτείται και η ιδιαίτερη αναφορά εκάστου και τι
προέκυψε από καθένα από αυτά. Ακόµη δεν είναι απαραίτητη αξιολογική συσχέτιση
και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεως
µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της
δικανικής κρίσεως. Πρέπει, όµως, να προκύπτει χωρίς αµφιβολία ότι το δικαστήριο
έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνον ορισµένα
από αυτά για να µορφώσει την καταδικαστική κρίση του. Για την ύπαρξη τέτοιας
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού µε το διατακτικό
που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Η ανωτέρω ειδική αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει
να υπάρχει όχι µόνο ως προς την κατηγορία αλλά πρέπει να επεκτείνεται και στους
αυτοτελείς ισχυρισµούς που προβάλλονται από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό
του. Τέτοιοι ισχυρισµοί είναι εκείνοι που προβάλλονται στο ∆ικαστήριο της ουσίας
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 170 παρ.2 και 333 παρ.2 ΚΠ∆ και τείνουν
στην άρση του αδίκου της πράξεως ή την άρση του καταλογισµού ή την εξάλειψη
αξιοποίνου ή τη µείωση της ποινής και η απόρριψή των πρέπει να αιτιολογείται
ιδιαιτέρως.
- 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.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 224, 227, 229, 362, 363,
ΚΠ∆: 31, 32, 59, 72, 105, 223, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1
στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 766
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Στοιχεία εγκλήµατος ακάλυπτης επιταγής. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.

[83]

- Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972, το έγκληµα της έκδοσης
ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και για τη στοιχειοθέτησή του απαιτείται
αντικειµενικά µεν 1) έκδοση τυπικά έγκυρης επιταγής, δηλαδή συµπλήρωση επί του
εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονται στο νόµο, 2) υπογραφή του
εκδότη, στη θέση υπογραφής του εκδότη, αδιάφορα αν η επιταγή εκδίδεται για
ατοµικό του χρέος και σύρεται επί προσωπικού του λογαριασµού ή για χρέος άλλου
και εταιρίας που εκπροσωπείται από αυτόν και σύρεται επί λογαριασµού του άλλου ή
της εταιρίας, 3) εµπρόθεσµη εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµή και 4) έλλειψη
αντιστοίχων διαθεσίµων κεφαλαίων στον πληρωτή, τόσο κατά το χρόνο έκδοσης, όσο
και κατά το χρόνο εµφάνισης της επιταγής προς πληρωµή, υποκειµενικά δε, γνώση
και θέληση των στοιχείων της πράξεως, της έκδοσης δηλαδή επιταγής, που είναι
ακάλυπτη.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου κώδικα λόγο
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την
αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών
αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά
µέσα γενικώς, κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε
χωριστά από καθένα από αυτά ούτε η αξιολογική συσχέτισή τους. Ενώ, το γεγονός
ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη
τα άλλα.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 522
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ακάλυπτη επιταγή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ανάγνωση εγγράφων.
- Κατά την έννοια του άρθρου 79 παρ.1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972, εκείνος που εκδίδει επιταγή που
δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή, γιατί δεν είχε σ' αυτόν αντίστοιχα διαθέσιµα
κεφάλαια κατά το χρόνο της εκδόσεως της επιταγής ή της πληρωµής της, τιµωρείται

[84]

µε τις σ' αυτό ποινές. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το έγκληµα της εκδόσεως
ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και για τη στοιχειοθέτησή του απαιτείται αφενός
µεν έκδοση έγκυρης επιταγής, ήτοι συµπλήρωση των κατά νόµο στοιχείων επί του
εντύπου και υπογραφή του εκδότη, αφετέρου δε έλλειψη αντίστοιχων διαθέσιµων
κεφαλαίων στον πληρωτή κατά το χρόνο οπωσδήποτε της πληρωµής και γνώση του
εκδότη για την έλλειψη αυτή. Για να είναι, δηλαδή, αξιόποινη η πράξη της εκδόσεως
ακάλυπτης επιταγής, αρκεί ο εκδότης αυτής σε επίπεδο γνωστικό να γνωρίζει ακόµη
και ως ενδεχόµενο και σε επίπεδο βουλητικό να επιδιώκει ή απλά να αποδέχεται όλα
τα απαιτούµενα στοιχεία για την πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του εν
λόγω εγκλήµατος, µεταξύ των οποίων είναι και η έλλειψη διαθέσιµων κεφαλαίων.
Όταν, συνεπώς, στην καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής
διαλαµβάνεται ότι ο δράστης ενήργησε εκ προθέσεως (εκ δόλου), σηµαίνει ότι αυτός
γνωρίζει και αποδέχεται όλα τα στοιχεία που κατά νόµο απαρτίζουν την έννοια της
ως άνω αξιόποινης πράξεως, µεταξύ των οποίων είναι και η έλλειψη διαθέσιµων
κεφαλαίων στην πληρώτρια Τράπεζα. Άρα, για την πληρότητα της αιτιολογίας της
καταδικαστικής αποφάσεως δεν είναι απαραίτητο να γίνεται σ' αυτή και ειδική
αναφορά σε "γνώση" του εκδότη της επιταγής για την ανυπαρξία διαθεσίµων
κεφαλαίων στην πληρώτρια Τράπεζα, όπως απαιτούσε η προαναφερόµενη διάταξη
πριν από την τροποποίησή της από το άρθρο 1 του ν.δ. 1325/1972. Περαιτέρω, το
αξιόποινο του εγκλήµατος της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής δεν επηρεάζεται από
την έλλειψη αιτίας ή οφειλής του εκδότη, γιατί το έγκληµα αυτό, ενόψει της φύσεως
της επιταγής ως χρηµατικού µέσου πληρωµής και της ανάγκης προστασίας των
συναλλαγών, πραγµατώνεται µε µόνη την έκδοση η µη πληρωµή της ακάλυπτης
επιταγής χωρίς να ασκεί επιρροή η εσωτερική σχέση µεταξύ εκδότη και λήπτη
δεδοµένου ότι στο πεδίο του ποινικού δικαίου δεν ερευνάται η αιτία εκδόσεως. Ούτε
αίρεται το άδικο της πράξεως αν η ενσωµατωµένη στην επιταγή απαίτηση είναι µη
αγώγιµη ή δεν µπορεί να αντιταχθεί κατά του εκδότη, λόγω του ανύπαρκτου ή
παράνοµου της αιτίας. Αρκεί η επιταγή ως αξιόγραφο να έχει τα τυπικά στοιχεία της
εγκυρότητας. Εξάλλου, το άρθρο 79 παρ.1 Ν. 5960/1933 δεν παραπέµπει στο άρθρο
534 Εµπ.Ν., ούτε και κατ' άλλο τρόπο το τελευταίο αποτελεί προϋπόθεση εφαρµογής
της διατάξεως του άρθρου 79 παρ.1 Ν. 5960/1933, οπότε, σε περίπτωση εσφαλµένης
ερµηνείας ή εφαρµογής του άρθρου 534 Εµπ.Ν., να τίθεται ζήτηµα εσφαλµένης
ερµηνείας ή εφαρµογής του άρθρου 79 παρ.1 Ν. 5960/1933. ούτε δε προκύπτει από
τις διατάξεις αυτές ή από κάποια άλλη ή από γενικότερη νοµική αρχή ότι, αν ο
εκδότης ακάλυπτης επιταγής είχε, κατά το χρόνο εκδόσεως της, πτωχεύσει ή παύσει
τις πληρωµές του, ως έµπορος, το γεγονός τούτο επιδρά στο κύρος της επιταγής ή στο
αξιόποινο της συµπεριφοράς του.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93
παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.∆' του
Κ.Ποιν.∆, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις
ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους
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οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη
που εφαρµόσθηκε. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα αρκεί η γενική, κατά το είδος τους,
αναφορά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο αποδεικτικό
µέσο αποδείχθηκε κάθε παραδοχή. ∆εν αποτελούν, όµως, λόγο αναιρέσεως η
εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε
αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως των
αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η
αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Ε του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη αλλά και όταν η διάταξη
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο δηλαδή ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο
πόρισµα της αποφάσεως, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να
καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος, από τον Άρειο Πάγο, της ορθής ή µη εφαρµογής του
νόµου.
- Από τη διάταξη του άρθρου 364 παρ.1 ΚΠ∆ προκύπτει ότι είναι υποχρεωτική η
ανάγνωση των εγγράφων που υπέβαλε ο κατηγορούµενος κατά τη διάρκεια της
αποδεικτικής διαδικασίας. Αν το δικαστήριο αρνηθεί την άσκηση του δικαιώµατος
αυτού στον κατηγορούµενο ή δεν απαντήσει, τότε ιδρύεται λόγος αναίρεσης για
έλλειψη ακρόασης, σύµφωνα µε το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β και 170 παρ.2 ΚΠ∆. Η
έλλειψη όµως ακρόασης προϋποθέτει υποβολή έγγραφης ή προφορικής αίτησης ή
πρότασης, που συνοδεύεται µε την άσκηση του δικαιώµατος αυτού που παρέχεται
στον κατηγορούµενο από το νόµο, η υποβολή δε αυτή πρέπει να προκύπτει από τα
πρακτικά της συνεδρίασης, χωρίς να επιτρέπεται αµφισβήτηση της ακρίβειας αυτών,
παρά µόνο προσβολή τους για πλαστότητα ή διόρθωσή τους κατά τη διαδικασία του
άρθρου 145 ΚΠ∆. Επίσης από την ίδια διάταξη προκύπτει ότι η ανάγνωση στο
ακροατήριο χωρίς εναντίωση, οποιουδήποτε εγγράφου, του οποίου δεν
αµφισβητήθηκε η γνησιότητα κατά την αποδεικτική διαδικασία, έστω και ακύρου,
δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης, διότι δεν εµπίπτει σε κανένα από τους περιοριστικώς
αναφερόµενους στο άρθρο 510 ΚΠ∆ λόγους αναιρέσεως. Εξάλλου, κατά την παρ. 2
εδ. α του ίδιου άρθρου (364 ΚΠ∆), διαβάζονται τα πρακτικά της ίδιας ποινικής δίκης
που είχε αναβληθεί. Η διάταξη όµως αυτή δεν απαγγέλλει ακυρότητα για την µη
ανάγνωση των πρακτικών αυτών. Έλλειψη ακροάσεως, η οποία ιδρύει τον από την
πιο πάνω διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Β ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει,
όταν ο κατηγορούµενος ζήτησε την ανάγνωση των πρακτικών αυτών και το
δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να τα αναγνώσει. Η έλλειψη όµως ακρόασης
προϋποθέτει, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, υποβολή έγγραφης ή προφορικής
αίτησης, που πρέπει να προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 30, 84,
ΚΠ∆: 145, 364, 510 παρ.1 στοιχ. Β, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε,
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ΕµπΝ: 534,
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1180
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Παράλειψη ανάγνωσης εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα.Ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως.
- Κατά τη σαφή διάταξη του άρθρου 364 παρ. 1 του ΚΠοιν∆, η µη ανάγνωση στο
ακροατήριο των αναφεροµένων σ' αυτό εγγράφων έχει ως συνέπεια την ακυρότητα
της διαδικασίας, αν ζητήθηκε η ανάγνωση ορισµένου εγγράφου από τον Εισαγγελέα,
τον κατηγορούµενο ή το συνήγορο του και το δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να
αποφανθεί σχετικά µε την αίτηση που υποβλήθηκε για το σκοπό αυτό, οπότε
δηµιουργείται ακυρότητα από έλλειψη ακροάσεως, που αποτελεί λόγο αναιρέσεως
κατά τα άρθρα 170 παρ.2 και 510 παρ. 1 στοιχ. Β' εδ. β' του ΚΠοιν∆.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία που
απαιτείται κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, η έλλειψη
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα λόγο
αναιρέσεως, όταν σ' αυτή περιέχονται µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις
ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική
διαδικασία και στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα
θεµελίωσαν και οι σκέψεις µε τις οποίες έχουν υπαχθεί τα αποδειχθέντα περιστατικά
στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρµόσθηκαν. Ως προς τα αποδεικτικά
µέσα δεν υπάρχει ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους, ούτε αναφοράς των όσων
προέκυψαν από το καθένα, πρέπει όµως να υπάρχει βεβαιότητα, για την οποία αρκεί
η µνεία όλων, έστω κατά το είδος τους, ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του το
σύνολο τούτων και όχι ορισµένα µόνον από αυτά κατ' επιλογή, το γεγονός δε ότι
εξαίρονται ορισµένα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Η αιτιολογία
της καταδικαστικής απόφασης, παραδεκτά συµπληρώνεται από το διατακτικό της,
µαζί µε το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο.
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη
ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό του διατακτικού προς το
σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες,
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον
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Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται
νόµιµης βάσεως.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 364, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1455
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηµατισµό της κρίσεώς του ως
προς την ενοχή του κατηγορουµένου κατάθεσης µάρτυρα, που δεν εξετάσθηκε κατά
τη συζήτηση στο ακροατήριο. Απόλυτη ακυρότητα.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 171 παρ.1 στοιχ.δ' , 329, 331, 333
παρ. 2, 351, 357 και 359 ΚΠ∆, προκύπτει ότι αν ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο της
ουσίας, για το σχηµατισµό της κρίσεώς του ως προς την ενοχή του κατηγορουµένου,
η κατάθεση µάρτυρα, που δεν εξετάσθηκε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο,
δηµιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου
510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, διότι αποστερείται έτσι ο
κατηγορούµενος του δικαιώµατος αφενός να κάνει απευθείας στο µάρτυρα ερωτήσεις
που είναι χρήσιµες για την εξακρίβωση της αλήθειας, αφετέρου να εκθέσει τις
απόψεις του και να προβεί σε παρατηρήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό µέσο,
σύµφωνα µε το άρθρο 358 του αυτού Κώδικα.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 171, 329, 331, 333, 351, 357, 359, 510 παρ.1 στοιχ. Α,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1425
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Απόλυτα ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο δικαστήριο.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ.1 περ.α του ΚΠ∆ ακυρότητα που λαµβάνεται
και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και
στον Άρειο Πάγο ακόµη προκαλείται: 1. Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που
καθορίζουν α) την σύνθεση του δικαστηρίου σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του
οργανισµού δικαστηρίων και του νόµου περί µεικτών ορκωτών δικαστηρίων για
ακυρότητα εξ αιτίας κακής σύνθεσης του.
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 ΚΠ∆ ο δικαστής που έχει συµπράξει
στην έκδοση απόφασης κατά της οποίας ασκήθηκε έφεση ή αναίρεση αποκλείεται να
δικάσει στις δύο τελευταίες περιπτώσεις αφού έχει ήδη εκφράσει γνώµη και είναι
δυνατόν εκ προκαταλήψεως να µη κρίνει κατά τρόπο ανεπηρέαστο. Η ύπαρξη
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αντικειµενικού δικαστή αποτελεί ειδικότερη έκφραση της γενικότερης αρχής του
Κράτους δικαίου που απορρέει από το Σύνταγµα και τις καθιερωµένες από αυτό
εγγυήσεις υπέρ του πολίτη, ο οποίος έχει αξίωση να δικάζεται από αντικειµενικό
δικαστή.
Θεµελιώνεται δε και στο άρθρο 6 της Συµβάσεως της Ρώµης περί ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το οποίο "κάθε πρόσωπο έχει αυτό το δικαίωµα να
δικαστεί η υπόθεση του, δίκαια, δηµόσια και µέσα σε λογική προθεσµία από
ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο, που λειτουργώντας νόµιµα, θα αποφασίσει
είτε για τις αµφισβητήσεις σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αστικής
φύσης είτε για το βάσιµο κάθε κατηγορίας εναντίον του ποινικής φύσης".
Τέλος σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 περ. Α του ΚΠ∆ ως λόγος για
να αναιρεθεί η απόφαση µπορεί να προταθεί η απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά
τη διαδικασία στο ακροατήριο.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 14, 171, 510 παρ. 1 στοιχ. Α,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αναίρεση - Αναίρεση κατά βουλεύµατος
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1069
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύµατος. Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αίτησης
αναίρεσης.
- Κατά το άρθρο 482 παρ. 1 του ΚΠ∆, όπως ίσχυε πριν την κατάργησή του µε το
άρθρο 34 εδ. γ του Ν. 3904/23/12/2010, ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει
την αναίρεση του βουλεύµατος, όταν: α) τον παραπέµπει στο ακροατήριο για
κακούργηµα. Σε εγκλήµατα που συρρέουν ή είναι συναφή, ο κατηγορούµενος µπορεί
να ζητήσει την αναίρεση για όλα, έστω και αν το ένδικο µέσο επιτρέπεται µόνο για
ένα από αυτά, και β) παύει προσωρινά την ποινική δίωξη. Εξ άλλου, κατά τη διάταξη
του άρθρου 463 του ΚΠ∆, ένδικο µέσο µπορεί να ασκήσει µόνον εκείνος που ο νόµος
του δίνει ρητά αυτό το δικαίωµα και στον κατηγορούµενο δεν δίδεται το δικαίωµα
αναιρέσεως κατά βουλεύµατος που τον παραπέµπει στο ακροατήριο για πληµµέληµα.
Τέλος, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠ∆, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε, µεταξύ
άλλων περιπτώσεων, και από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωµα ή εναντίον
αποφάσεως ή βουλεύµατος, για τα οποία δεν προβλέπεται, το αρµόδιο να κρίνει επ'
αυτού Συµβούλιο ή ∆ικαστήριο (σε Συµβούλιο), µετά από πρόταση του Εισαγγελέα
και αφού ακούσει τους τυχόν εµφανισθέντες διαδίκους, καλούµενους προς τούτο,
κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση του προσβληθέντος
βουλεύµατος ή αποφάσεως.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 463, 476, 482,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
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Αναίρεση - Εκπρόθεσµη αναίρεση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1067
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Εκπρόθεσµη αναίρεση.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 509 παρ. 1 του ΚΠ∆ "και στην αίτηση αναιρέσεως κατά της
αποφάσεως του δικαστηρίου εφαρµόζονται τα άρθρα 473 παρ. 2 και 474 του ΚΠ∆".
Κατά δε την παράγραφο 1 του τελευταίου αυτού άρθρου τα ένδικα µέσα ασκούνται
µε δήλωση στο γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόµενη
απόφαση ή στα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην ανωτέρω διάταξη. Κατ'
εξαίρεση, το ένδικο µέσο της αναίρεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 473 παρ. 2 του ίδιου
κώδικα, µπορεί να ασκηθεί από εκείνον που καταδικάστηκε και µε δήλωση που
επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον οποίο επιδίδεται µέσα σε 20
ηµέρες από την έναρξη της προθεσµίας, αλλά µόνο υπό την προϋπόθεση ότι η
προσβαλλόµενη απόφαση είναι καταδικαστική. Ως καταδικαστική απόφαση νοείται
µόνον εκείνη η οποία κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούµενο και επιβάλλει σ' αυτόν
στερητική της ελευθερίας ποινή ή χρηµατική ποινή. Τέτοια απόφαση δεν είναι εκείνη
που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσµης άσκησής της, αφού το
δικαστήριο δεν υπεισέρχεται στην ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης. Τέλος, κατά το
άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠ∆, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων
περιπτώσεων, από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωµα ή χωρίς να τηρηθούν οι
διατυπώσεις που ορίζονται στο νόµο για την άσκησή του, το συµβούλιο ή το
δικαστήριο (σε συµβούλιο) που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση
του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εµφανισθούν, κηρύσσει
απαράδεκτο το ένδικο µέσο, διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης που έχει
προσβληθεί και την καταδίκη στα δικαστικά έξοδα εκείνου που το άσκησε.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 473, 476, 509,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αναίρεση - Εκπρόθεσµη αναίρεση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 29
Έτος: 2013
Περίληψη:
- Προθεσµία άσκησης αναίρεσης. Επίδοση.
- Από το συνδυασµό των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 ΚΠ∆, προκύπτει ότι η
προθεσµία άσκησης του ενδίκου µέσου της αναίρεσης κατ' απόφασης είναι 10ήµερη
αρχόµενη από της έκδοσης της απόφασης παρόντος του διαδίκου, άλλως από της
νόµιµης επίδοσής της στον δικαιώµενο σε αναίρεση, χωρίς να αρχίζει η προθεσµία
αυτή, σε κάθε περίπτωση, πριν την καταχώρηση της απόφασης στο βιβλίο των
καθαρογραµµένων αποφάσεων της παρ.3 του άρθρου 473 ΚΠ∆. Τυχόν εκπρόθεσµη
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άσκησή του, τότε µόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 ΚΠ∆
συντασσόµενη έκθεση άσκησης του ενδίκου µέσου, γίνεται επίκληση περιστατικών
τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυµα, που κατέστησε αδύνατη
την εµπρόθεσµη άσκηση του ενδίκου µέσου, καθώς και των αποδεικνυόντων τα
περιστατικά αυτά αποδεικτικών µέσων, άλλως η αναίρεση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 476 ΚΠ∆, όταν το ένδικο µέσο
ασκήθηκε εκπρόθεσµα 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 απορρίπτει ως απαράδεκτο το ένδικο
µέσο και καταδικάζει αυτόν που το άσκησε στα δικαστικά έξοδα.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 161 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, εκείνος που ενεργεί την
επίδοση οφείλει να συντάξει αποδεικτικό στο τόπο όπου γίνεται. Στο αποδεικτικό, µε
ποινή ακυρότητος της επίδοσης, σηµειώνεται ο τόπος, το έτος, ο µήνας, η ηµέρα κλπ,
υπογράφεται δε το αποδεικτικό αυτό από το πρόσωπο προς το οποίο παραδόθηκε το
έγγραφο και από εκείνον που ενήργησε την επίδοση. Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο
162 ΚΠ∆ το αποδεικτικό επίδοσης έχει αποδεικτική δύναµη ωσότου προσβληθεί ως
πλαστό στη ποινική δίκη.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 161, 162, 462, 473, 474, 476,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1351
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Έλλειψη της ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη εφαρµογή
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
- Κατά το άρθρο 505 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, ο Εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου µπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται από το άρθρο 479 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα (ενός µηνός).
Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου µπορεί να
ασκεί αναίρεση κατά οποιασδήποτε αποφάσεως, αθωωτικής ή καταδικαστικής,
οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για όλους τους λόγους του άρθρου 510 παρ.
1 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, µεταξύ των οποίων και για έλλειψη της ειδικής
και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας που απαιτείται από τα άρθρα 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 του ίδιου Κώδικα. Εφόσον πρόκειται για αθωωτική απόφαση,
εν όψει και του τεκµηρίου αθωότητας του κατηγορουµένου, που θεσπίζεται και από
το άρθρο 6 παρ. 2 του ΕΣ∆Α (Ν∆ 53/1974) και µε δεδοµένο ότι αντικείµενο
αποδείξεως στην ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του
κατηγορουµένου, ο οποίος κηρύσσεται ένοχος µόνον αν αποδειχθεί η ενοχή του και
όχι αν δεν αποδειχθεί η αθωότητα του, η έλλειψη αυτή υπάρχει όταν το δικαστήριο
της ουσίας δεν αναφέρει σε αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή
λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική
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διαδικασία και από τα οποία αποκλείεται η συνδροµή των αντικειµενικών ή
υποκειµενικών όρων του εγκλήµατος ή δεν αναφέρει τις αποδείξεις από τις οποίες
πείσθηκε για τη µη συνδροµή των ως άνω όρων και τους νοµικούς λόγους βάσει των
οποίων κατέληξε σε αθωωτική κρίση.
- Λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας αποτελεί και η εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η
οποία υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά
περιστατικά που προέκυψαν κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, µε βάση τις
αποδείξεις.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1423
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αναβολή της δίκης.
- 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. Για την
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά
το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα απ΄ αυτά χωριστά. 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. 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.
- Η παρεµπίπτουσα απόφαση του δικαστηρίου που απορρίπτει αίτηση του
εκκαλούντος-κατηγορουµένου περί αναβολής της δίκης, λόγω σηµαντικών αιτίων,
κατά το άρθρο 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

[92]

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.
- Από τις διατάξεις του άρθρου 349 παρ.1 και 4 του ΚΠ∆, όπως ίσχυε κατά το χρόνο
εκδικάσεως της προκειµένης υποθέσεως(23-11-2011), µε την αντικατάστασή του µε
το άρθρο 20 του ν. 3904/2010 και προ της τροποποίησής του µε το άρθρο 33 του Ν.
4055/2012, προκύπτει ότι το δικαστήριο µετά από πρόταση του Εισαγγελέα ή και
αυτεπάγγελτα, "µπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για λόγους ανώτερης βίας,
µε αίτηµα δε κάποιου από τους διαδίκους, µία µόνο φορά, για σοβαρούς λόγους
υγείας ή λόγους ανώτερης βίας. ∆εύτερη αναβολή µπορεί να δοθεί για τους ίδιους ως
άνω λόγους και σύµφωνα µε τους άνω όρους. Κάθε άλλη αναβολή απαγορεύεται και
το δικαστήριο µπορεί µόνο να διατάξει την διακοπή της δίκης ή της συνεδρίασης για
δεκαπέντε το πολύ ηµέρες και µέχρι δύο φορές".
- Κατ΄ άρθρο 352 παρ.3 του ΚΠ∆, ορίζεται ότι "αν το δικαστήριο κρίνει ότι
χρειάζονται νέες αποδείξεις, µπορεί να αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης,
εφαρµόζοντας ανάλογα τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου αυτού".
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 142, 349, 352, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1702
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας.
- Για το ορισµένο του εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγου αναιρέσεως της
ελλείψεως από την απόφαση της ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας που
επιβάλλεται υπό των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ και δεδοµένου
ότι ο λόγος αυτός δεν διαφοροποιείται ως προς το παραδεκτό του από τους άλλους
λόγους αναιρέσεως, πρέπει εάν ελλείπει µεν παντελώς η αιτιολογία να προσδιορίζεται
µε την αίτηση αναιρέσεως η ανυπαρξία αυτής σε σχέση µε συγκεκριµένο η
συγκεκριµένα κεφάλαια της αποφάσεως, στα οποία αναφέρεται η εν λόγω αιτίαση, αν
δε υπάρχει αιτιολογία, αλλά δεν είναι ειδική και εµπεριστατωµένη, να διευκρινίζεται
επί πλέον εις τι συνίσταται η έλλειψη αυτή σε σχέση µε το συγκεκριµένο ή τα
συγκεκριµένα πληττόµενα κεφάλαια της αποφάσεως, ήτοι ποίες οι τυχόν ελλείψεις ή
ασάφειες στην αιτιολογία αυτής ή οι αντιφατικές αιτιολογίες ή ποία αποδεικτικά µέσα
δεν έχουν ληφθεί υπ' όψη ή δεν εξετιµήθησαν από το δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ
2/2002, 19/2001). Όµως η διάφορος εκτίµηση των αποδεικτικών µέσων και δη των
µαρτυρικών καταθέσεων ή των εγγράφων ως και η διάφορος αξιολογική συσχέτιση
και σύγκριση αυτών και εν τέλει η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων πλήττουν
την ουσία της υποθέσεως και, εντεύθεν, ως λόγος αναιρέσεως, είναι απαράδεκται.
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∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 624
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρ. 93
παρ.3 του Συντ. και 139 του Κ.Π.∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία η έλλειψη
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. δ λόγο αναίρεσης όταν
εκτίθενται σε αυτή µε σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την αντικειµενική και
υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο κηρύχτηκε ένοχος ο
κατηγορούµενος και αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν, όπως και οι
λογικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που
αποδείχτηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη
τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει
να προκύπτει από την απόφαση µε βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί
όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για την βεβαιότητα αυτή
πρέπει να µνηµονεύονται όλα έστω και κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π)
χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά από
καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Η αιτιολογία της απόφασης
παραδεκτά συµπληρώνεται µε το διατακτικό µαζί µε το οποίο αποτελεί ενιαίο
σύνολο. Απαιτείται να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για
το σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µερικά
µόνο από αυτά κατ' επιλογή. Εξάλλου ο ακυρωτικός έλεγχος στα πλαίσια της
αναιρετικής δίκης γίνεται αποκλειστικά µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά που
διαλαµβάνονται στα πρακτικά της ποινικής δίκης στο σκεπτικό της προσβαλλόµενης
απόφασης που παραδεκτά συµπληρώνεται από το διατακτικό της τα οποία
θεωρούνται ως γενόµενα. Για το λόγο αυτό λόγοι αναίρεσης αναγόµενοι στην
πληµµελή εκτίµηση των αποδείξεων ή ερειδόµενοι επί περιστατικών κειµένων εκτός
των παραδοχών της προσβαλλόµενης απόφασης των κατ' ιδίαν αποδεικτικών µέσων
είναι ... .
Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2,
476 παρ. 1, 509 παρ. 1 και 510 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι για το κύρος και κατ'
ακολουθία το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεων πρέπει στη
δήλωση ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο οι λόγοι για
τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ' αυτήν ένας τουλάχιστον ορισµένος
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λόγος, από τους αναφερόµενους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠ∆ λόγους
αναιρέσεως, η αίτηση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται (άρθρο 513 παρ.
1α του ΚΠ∆). Απλή παράθεση του κειµένου της σχετικής διατάξεως που προβλέπει
το λόγο αναιρέσεως, χωρίς αναφορά των περιστατικών, που θεµελιώνουν την
επικαλούµενη πληµµέλεια, δεν αρκεί. Ούτε µπορεί ο αορίστως διατυπούµενος στην
έκθεση αναιρέσεως λόγος να συµπληρωθεί µε παραποµπή σε άλλα έγγραφα ή µε την
άσκηση πρόσθετων λόγων αναιρέσεως, οι οποίοι προϋποθέτουν, σύµφωνα µε το
άρθρο 509 παρ. 2 του ΚΠ∆, την ύπαρξη παραδεκτής αιτήσεως αναιρέσεως.
Ειδικότερα, για το ορισµένο του από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγου
αναιρέσεως για έλλειψη της ειδικής αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγµα και
δεδοµένου ότι ο λόγος αυτός δεν διαφοροποιείται ως προς το παραδεκτό του από τους
άλλους λόγους αναιρέσεως, ούτε από τον αντίστοιχο λόγο επί βουλευµάτων, πρέπει
να προσδιορίζεται µε την αναίρεση σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή, ποιες είναι οι
τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της αποφάσεως ή οι αντιφατικές
αιτιολογίες αυτής ή ποια αποδεικτικά µέσα δεν ελήφθησαν υπόψη ή δεν εκτιµήθηκαν
από το δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 2/2002, ΟλΑΠ 19/2001, ΑΠ 1481/2011).
- Για το ορισµένο του από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆ λόγου αναιρέσεως
για εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και έλλειψη
νόµιµης βάσεως, πρέπει στην αναίρεση να προσδιορίζεται συγκεκριµένα η
ουσιαστική ποινική διάταξη που φέρεται ότι παραβιάστηκε, η µορφή της
παραβιάσεως της, αν δηλαδή έλαβε χώρα εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία αυτής, η
έννοια που δόθηκε σ' αυτή από το δικαστήριο κατά την ερµηνεία της ή τα πραγµατικά
περιστατικά που δέχθηκε το δικαστήριο ότι αποδείχθηκαν κατά τη γενόµενη υπαγωγή
τους σ' αυτή, οι ασάφειες ή οι αντιφάσεις ή τα λογικά κενά των παρατιθεµένων από
την προσβαλλόµενη απόφαση πραγµατικών περιστατικών, συνεπεία των οποίων
καθίσταται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος για την σωστή ή όχι εφαρµογή των
ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, που εφαρµόσθηκαν και προβλέπουν τις αξιόποινες
πράξεις, για τις οποίες κάποιος καταδικάσθηκε. (ΑΠ 813/2011, 458/2011, 294/2010).
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1512
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας.
- Από τη διάταξη του άρθρου 505 παρ.2 εδ. α' του ΚΠ∆ προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε
καταδικαστικής ή αθωωτικής απόφασης οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για
όλους τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 του ίδιου
Κώδικα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και αυτός της ελλείψεως της
απαιτούµενης από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆
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ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Ειδικά όµως προκειµένου για αθωωτική
απόφαση, ενόψει του τεκµηρίου της αθωότητας που θεσπίζεται και από τη διάταξη
του άρθρου 6 παρ.2 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
(ν.δ. 73/1974), τέτοια έλλειψη αιτιολογίας που ιδρύει τον από τη διάταξη του άρθρου
510 στοιχ. ∆ ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν δεν εκτίθενται καθόλου στην
απόφαση πραγµατικά περιστατικά, είτε όταν δεν αιτιολογεί το δικαστήριο µε
σαφήνεια και πληρότητα γιατί δεν πείστηκε για την ενοχή του κατηγορουµένου από
τα αποδεικτικά µέσα που προσδιορίζονται στα πρακτικά και τα οποία έλαβε υπόψη
για τον σχηµατισµό της κρίσεώς του. ∆εν απαιτείται όµως για την αιτιολογία της
αθωωτικής απόφασης να εκθέτει το δικαστήριο σ' αυτή περιστατικά από τα οποία να
πείστηκε για την αθωότητα του κατηγορουµένου, δεδοµένου ότι αντικείµενο της
απόδειξης στην ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του
κατηγορουµένου. Περαιτέρω, ως προς την έκθεση των αποδείξεων για να θεωρηθεί η
δικαστική απόφαση αιτιολογηµένη πρέπει να προκύπτει από αυτήν, ότι το δικαστήριο
έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο µερικά από
αυτά προκειµένου να διαµορφώσει την κρίση του.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 505, 510 παρ.1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 971
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Πλαστογραφία. Συµµορία. Παραχάραξη.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρ. 93
παρ. 3του Συντ. και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία η έλλειψη
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. δ λόγο αναίρεσης όταν
εκτίθενται σε αυτή µε σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την αντικειµενική και
υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο κηρύχτηκε ένοχος ο
κατηγορούµενος και αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν, όπως και οι
λογικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που
αποδείχτηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη
τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο Σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να
προκύπτει από την απόφαση µε βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί
όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για την βεβαιότητα αυτή
πρέπει να µνηµονεύονται όλα έστω και κατά το είδος τους (µάρτυρες, .έγγραφα
κ.λ.π.) χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα . Η αιτιολογία της απόφασης
παραδεκτά συµπληρώνεται µε το διατακτικό µαζί µε το οποίο αποτελεί ενιαίο
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σύνολο. Απαιτείται να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για
το σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µερικά
µόνο από αυτά κατ' επιλογή. Λόγοι αναγόµενοι στην πληµµελή εκτίµηση των
αποδείξεων ή ερειδόµενοι επί περιστατικών κειµένων εκτός των παραδοχών της
προσβαλλόµενης απόφασης τα οποία κατά τις σχετικές αιτιάσεις έπρεπε να γίνουν
δεκτά στα πλαίσια της αξιολόγησης των κατ' ιδίαν αποδεικτικών µέσων είναι
απαράδεκτοι.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 26, 45, 60, 74, 76, 84, 94, 187, 207, 211, 213, 216,
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1382
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Eιδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
- 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. 2408/1990) ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας
ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, όταν αναφέρονται
σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά
περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από την ακροαµατική διαδικασία και από τα
οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειµενικών και
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος για το οποίο κατεδικάσθη ο
κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά
και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή αυτών των
τελευταίων στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. ∆ιά 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 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 η παράλειψη των οποίων
δεν συνιστά λόγον αναιρέσεως. 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). ∆εν συνιστά δε, τέλος, λόγον αναιρέσεως η
εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων ή των µαρτυρικών καταθέσεων ως και η
εσφαλµένη διερεύνηση, εκτίµηση και ανάλυση αυτών, διότι στις περιπτώσεις αυτές
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Η
απαιτουµένη κατά τ' άνω αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται όχι µόνο στην απόφαση για
την ενοχή, αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι
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οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφίεται εις την διακριτική ή
ανέλεγκτη κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, που τις εξέδωσε. Ούτω και
η παραδοχή ή µη αιτήµατος αναβολής απόκειται µεν εις την ελεύθερη κρίση του
δικαστηρίου, όµως οφείλει τούτο να απαντήσει στο αίτηµα αυτό και σε περίπτωση
απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως την απόφασή του.
∆ιατάξεις:
ΚΠολ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 951
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Κλοπή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αυτοτελείς ισχυρισµοί.
Ελαφρυντικές περιστάσεις. Πρότερος έντιµος βίος. Ειλικρινής µετάνοια.
Ελαφρυντικό της µετέπειτα καλής συµπεριφοράς. Αναιρείται η προσβαλλόµενη
απόφαση.
- 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.
- Η επιβαλλόµενη κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της
αποφάσεως πρέπει να υπάρχει όχι µόνο ως προς την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται
και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς που προβάλλονται από τον κατηγορούµενο ή το
συνήγορο του. Τέτοιοι ισχυρισµοί είναι εκείνοι που προβάλλονται στο ∆ικαστήριο
της ουσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 170 παρ.2 και 333 παρ.2 ΚΠοιν∆,
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και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή µείωση της
ικανότητας καταλογισµού ή την εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή τη µείωση
της ποινής. Η απόρριψη ενός τέτοιου ισχυρισµού, όπως είναι και οι ισχυρισµοί για
ανυπαρξία καταλογισµού ή ελαττωµένη ικανότητα προς καταλογισµό ή για
αναγνώριση στο πρόσωπο του κατηγορουµένου ελαφρυντικών περιστάσεων, πρέπει
να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Όταν, όµως, ο αυτοτελής ισχυρισµός δεν προβάλλεται
παραδεκτά και κατά τρόπο πλήρη και ορισµένο ή ο φερόµενος ως αυτοτελής
ισχυρισµός δεν είναι στην πραγµατικότητα αυτοτελής, κατά την έννοια που
προαναφέρθηκε, αλλά αρνητικός της κατηγορίας, το ∆ικαστήριο δεν υποχρεούται να
απαντήσει, και µάλιστα ιδιαίτερα και αιτιολογηµένα, αφού δεν υπάρχει υποχρέωση
ιδιαίτερης απαντήσεως σε απαράδεκτο ισχυρισµό ή σε ισχυρισµό αρνητικό της
κατηγορίας. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός που οδηγεί στην άρση του τιµωρητού της
πράξεως της κλοπής, και η απόρριψη του οποίου, όταν αυτός προβάλλεται κατά
τρόπο σαφή και ορισµένο, πρέπει να γίνει µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία
είναι και ο στηριζόµενος στο άρθρο 384 παρ. 3 ΠΚ, όπως το άρθρο αυτό
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3904/23-12-2010. Κατά την παρ. 3 του άρθρου
αυτού "Ο υπαίτιος των πληµµεληµάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 372, 373, 375377, 381 και 382 απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν µέχρι το τέλος της αποδεικτικής
διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο αποδώσει το πράγµα και δηλώσει ο παθών
ή οι κληρονόµοι του ότι δεν έχουν άλλη αξίωση από την πράξη ή ικανοποιήσει
εντελώς το ζηµιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγµένη ή κατά δήλωση του παθόντος
ή των κληρονόµων του το κεφάλαιο και τους τόκους υπερηµερίας".
- Αυτοτελής είναι και ο ισχυρισµός του κατηγορουµένου περί συνδροµής στο
πρόσωπό του ελαφρυντικής περιστάσεως από τις αναφερόµενες στο άρθρο 84 παρ. 2
ΠΚ, αφού η παραδοχή της οδηγεί στην επιβολή µειωµένης, κατά το άρθρο 83 του
ίδιου Κώδικα, ποινής. Όταν δε, συντρέχουν περισσότερες τέτοιες ελαφρυντικές
περιστάσεις, ναι µεν η µείωση της ποινής γίνεται µία φορά, το δικαστήριο όµως, κατά
την επιµέτρησή τους, λαµβάνει υπόψη του, µέσα στα όρια της ελαττωµένης ποινής,
και το γεγονός της συνδροµής των περισσοτέρων ελαφρυντικών περιστάσεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 85 ΠΚ. Ως ελαφρυντικές περιστάσεις, κατά το άρθρο 84 παρ. 2
Π.Κ. θεωρούνται και (υπό α') "του ότι ο υπαίτιος έζησε έως το χρόνο που έγινε το
έγκληµα έντιµη ατοµική, οικογενειακή, επαγγελµατική και γενική κοινωνική ζωή"
(υπό δ') "το ότι έδειξε ειλικρινή µετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να µειώσει τις
συνέπειες της πράξης του" (υπό ε') "το ότι ο υπαίτιος συµπεριφέρθηκε καλά για
σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά την πράξη του". Για την δεύτερη από τις
παραστάσεις αυτές (υπό δ'), πρέπει η µεταµέλεια του υπαιτίου όχι µόνο να είναι
ειλικρινής, αλλά και να εκδηλώνεται εµπράκτως, δηλαδή να συνδυάζεται µε
συγκεκριµένα περιστατικά, τα οποία δείχνουν ότι αυτός µεταµελήθηκε και για το
λόγο αυτό επιζήτησε, ειλικρινά και όχι προσχηµατικά, να άρει ή να µειώσει τις
συνέπειες της πράξεώς του, χωρίς να αρκεί η απλή έκφραση συγγνώµης, η δε µετά τη
σύλληψη του κατηγορουµένου οµολογία της πράξεώς του, ακόµα και αν έγινε
αυθόρµητα, δεν συνιστά ειλικρινή µετάνοια.
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- Η έννοια του προτέρου εντίµου βίου έχει αξιολογικό περιεχόµενο και προϋποθέτει
ουσιαστικό έλεγχο σχετικά µε τη σταθερή εκπλήρωση εκ µέρους του δράστη των
οικογενειακών, επαγγελµατικών και κοινωνικών υποχρεώσεων και καθηκόντων του.
- Ως ειλικρινής µεταµέλεια ερµηνεύεται η συµπεριφορά του κατηγορουµένου που
συνίσταται στην προσπάθεια του να µην επέλθει το εγκληµατικό αποτέλεσµα και, αν
τούτο επήλθε ήδη, να άρει ή να µειώσει τις συνέπειές του, εκδηλώνοντας έτσι
έµπρακτα τη µεταστροφή του σε ό,τι αφορά τη στάση του απέναντι στο έννοµο αγαθό
(βλ. Καϊάφα-Γκµπάντι, Παρατηρήσεις σε ΠεντΕφΘεσ 317-318/1993, Υπερ
1993/1339, Λυµπερόπουλο, Οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 ΠΚ,
ΠοινΧρ ΜΗ/97).
Η ειλικρινής µετάνοια προϋποθέτει έµπρακτη έκδηλη συµπεριφορά εκούσια και
αυθόρµητη, η οποία υπερβαίνει την προηγηθείσα παράνοµη ενέργεια ή τουλάχιστον
εξισορροπεί τις δύο αντιτιθέµενες τάσεις (εγκληµατική και αγαθοποιό), οι οποίες
εµφανίσθηκαν σε δύο διαφορετικά χρονικά διαστήµατα. Κατά τούτο η ειλικρινής
µετάνοια συνιστά µια ουσιαστική ενδιάθετη βούληση, προδήλως ενσωµατωµένη µε
άµεση υλοποίηση µιας διάφορης συµπεριφοράς, η οποία κατατείνει σε θετικό
αποτέλεσµα, παρέχοντας τη δυνατότητα στο δικαστή να κρίνει το ελεύθερο της
συνειδήσεως και το αυθόρµητο της ψυχικής µεταβολής (βλ. ΠεντΕφΑΘ 708/1991
Υπερ 1992/1157). Ως κατ' εξοχήν δε παράδειγµα τέτοιας στάσης κρίνεται από την
αρεοπαγητική νοµολογία η "αυθόρµητη από την αρχή οµολογία της πράξης και
αποκάλυψη των συνενόχων" (βλ. ad hoc ΑΠ 842/1999 ΠοινΧρ Ν/353 µε ενηµ. σηµ.
Σάµιου).
- Ελαφρυντικό της µετέπειτα καλής συµπεριφοράς (άρθρο 84 παρ. 2 περ. ε' ΠΚ).
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2 ε' του Π.Κ "Ελαφρυντική περίσταση
θεωρείται ιδίως ... το ότι ο υπαίτιος συµπεριφέρθηκε καλά για σχετικά µεγάλο
χρονικά διάστηµα µετά την πράξη του". Κατά τη νοµολογία ως καλή συµπεριφορά
ορίζεται εκείνη η οποία "είναι εκδήλωση µετά την τέλεση της πράξεως, η οποίο,
αξιολογείται ως επίδειξη µεταβολής ψυχικής διαθέσεως και ενστερνίσεως των
κανόνων της κοινωνικής συµβίωσης" (ΑΠ 267/1995 Π.Χ. ΜΕ/605).
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 83, 84, 85, 372, 373, 375-377, 381, 382, 384,
ΚΠ∆: 170, 333, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 981
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρ. 93
παρ. 3 του Συντ. και 139 του Κ.Π.∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ λόγο αναίρεσης όταν
εκτίθενται σε αυτή µε σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα
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πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την αντικειµενική και
υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο κηρύχτηκε ένοχος ο
κατηγορούµενος και αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν, όπως και οι
λογικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που
αποδείχτηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη
τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει
να προκύπτει από την απόφαση µε βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί
όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για την βεβαιότητα αυτή
πρέπει να µνηµονεύονται όλα έστω και κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.)
χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά από
καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Η αιτιολογία της απόφασης
παραδεκτά συµπληρώνεται µε το διατακτικό µαζί µε το οποίο αποτελεί ενιαίο
σύνολο. Απαιτείται να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για
το σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µερικά
µόνο από αυτά κατ επιλογή. Εξάλλου ο ακυρωτικός έλεγχος στα πλαίσια της
αναιρετικής δίκης γίνεται αποκλειστικά µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά που
διαλαµβάνονται σκεπτικό της προσβαλλόµενης απόφασης που παραδεκτά
συµπληρώνεται από το διατακτικό της. Λόγοι αναγόµενοι στην πληµµελή εκτίµηση
των αποδείξεων ή ερειδόµενοι επί περιστατικών κειµένων εκτός των παραδοχών της
προσβαλλόµενης απόφασης τα οποία κατά τις σχετικές αιτιάσεις έπρεπε να γίνουν
δεκτά στα πλαίσια της αξιολόγησης των κατ' ιδίαν αποδεικτικών µέσων είναι
απαράδεκτοι.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 381
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη
ακυρότητα.
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη της
οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα,
υπάρχει όταν περιέχονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή
λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, επί των οποίων στηρίχθηκε η κρίση του
∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του
εγκλήµατος, για το οποίο καταδικάσθηκε ο κατηγορούµενος, οι αποδείξεις που το
θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή των
περιστατικών που αποδείχθηκαν στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη.

[101]

Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας, είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του
σκεπτικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται
τα αποδεικτικά µέσα γενικώς, κατά το είδος τους χωρίς να είναι αναγκαίο να
εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά ούτε είναι απαραίτητη η
αξιολογική συσχέτιση µεταξύ τους αρκεί να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι το
∆ικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε για το σχηµατισµό της δικανικής
πεποιθήσεως του όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο, επιλεκτικώς ορισµένα από
αυτά, όπως επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠοιν∆
(ΟλΑΠ 1/2005).
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331 παρ. 2, 333, 358, 364, 369
του ΚΠοιν∆ σε συνδυασµό µε το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ' του ιδίου Κώδικα,
συνάγεται ότι επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, που
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως όταν το
∆ικαστήριο στήριξε την περί ενοχής του κατηγορουµένου κρίση του σε έγγραφο που
δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο, γιατί έτσι ο κατηγορούµενος στερείται του
υπερασπιστικού δικαιώµατος που του παρέχει ο νόµος να προβεί σε δηλώσεις και
εξηγήσεις σχετικά µε το έγγραφο αυτό. Η ακυρότητα αυτή δεν επέρχεται αν το
περιεχόµενο του εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο προκύπτει από
άλλα έγγραφα που αναγνώσθηκαν ή από άλλα αποδεικτικά στοιχεία ή αποτελεί
στοιχείο του κατηγορητηρίου ή αναφέρεται απλώς ιστορικά στο αιτιολογικό της
αποφάσεως χωρίς να έχει ληφθεί αµέσως υπόψη από το ∆ικαστήριο της ουσίας για τη
συνδροµή των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική
υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούµενο.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αναίρεση - Επανεξέταση λόγων αναίρεσης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1652
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Επανεξέταση λόγων αναίρεσης.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 370 και 514 του ΚΠοιν∆ συνάγεται, ότι τα ποινικά
δικαστήρια δεν µπορούν να ανακαλέσουν την οριστική τους απόφαση, όπως είναι και
αυτή µε την οποία απορρίπτεται ένδικο µέσο, ενώ κατά της αποφάσεως του Αρείου
Πάγου, µε την οποία απορρίπτεται αίτηση αναιρέσεως, δεν επιτρέπεται ένδικο µέσο,
όπως επίσης δεν επιτρέπεται δεύτερη αίτηση αναιρέσεως κατά της ίδιας αποφάσεως.
Όµως, στην περίπτωση, κατά την οποία ο Άρειος Πάγος παρέλειψε, από παραδροµή,
να εξετάσει λόγο αναιρέσεως, που παραδεκτώς είχε προταθεί, µπορεί, ενόψει της
αυτοτέλειας κάθε λόγου αναιρέσεως, που σωρευτικώς διατυπώνεται µε τους λοιπούς
λόγους στο ίδιο δικόγραφο αναιρέσεως, να επανέλθει και να τον εξετάσει, χωρίς αυτό
να αντιτίθεται στις ανωτέρω διατάξεις, διότι επί του λόγου που δεν εξετάσθηκε δεν
υπάρχει απόφαση. ∆εν µπορεί, όµως, ο Άρειος Πάγος να επανεξετάσει λόγο
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αναιρέσεως τον οποίο ερεύνησε και απέρριψε εσφαλµένα, είτε ως απαράδεκτο είτε
ως αβάσιµο. Η δυνατότητα επανεξετάσεως λόγων αναιρέσεως, που φέρονται ότι δεν
ερευνήθηκαν, ούτε απορρίφθηκαν, µε την προηγούµενη απόφαση, προϋποθέτει ότι οι
λόγοι αυτοί έχουν προταθεί παραδεκτώς και είναι αυτοτελείς και διαφορετικοί από
άλλους λόγους που απορρίφθηκαν, επιπλέον δε ότι δεν αφορούν βελτίωση,
διευκρίνιση και συµπλήρωση πληµµελειών που προβλήθηκαν και απορρίφθηκαν. Η
απόρριψη των λόγων αναιρέσεως, που αποκλείει την επανεξέτασή τους, δεν είναι
απαραίτητο να προκύπτει από ρητή για καθένα απ' αυτούς απορριπτική σκέψη της
αποφάσεως, αλλά µπορεί να συνάγεται από το όλο σκεπτικό της, είναι δε αδιάφορη η
πληρότητα ή µη της αιτιολογίας της σχετικής µε την απόρριψη αυτή κρίσεως.
Εξάλλου, το διατακτικό της οριστικής αποφάσεως, µε την οποία απορρίπτεται η
αίτηση αναιρέσεως και η οποία έχει προφανώς την έννοια ότι δεν κρίθηκε βάσιµος
κανένας παραδεκτός λόγος αναιρέσεως, αφορά, ακόµη και χωρίς ειδική απορριπτική
σκέψη στο αιτιολογικό, και στους απαράδεκτους λόγους, καθώς και σ' αυτούς που το
πραγµατικό τους ταυτίζεται µε άλλους λόγους αναιρέσεως, οι οποίοι ασκήθηκαν
συνδυαστικά µε εκείνους και κρίθηκαν ρητά απορριπτέοι.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 220, 229,
ΚΠ∆: 370, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 514,
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1823
Έτος: 2010
Περίληψη:
- Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση.
- Κατά το άρθρο 504 παρ. 1 του ΚΠ∆, όταν ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, το ένδικο
µέσο της αιτήσεως αναιρέσεως επιτρέπεται µόνο κατά της αποφάσεως η οποία, όπως
απαγγέλθηκε δεν προσβάλλεται µε έφεση και κατά της αποφάσεως του
δευτεροβαθµίου δικαστηρίου που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση εφέσεως. Έτσι, αν η
υπόθεση που αναφέρεται σε ορισµένο έγκληµα διήλθε και από τους δύο βαθµούς
δικαιοδοσίας, κατόπιν ασκήσεως εφέσεως από τον κατηγορούµενο κατά της
πρωτοβάθµιας καταδικαστικής αποφάσεως, µε το ένδικο µέσο της αιτήσεως
αναιρέσεως προσβάλλεται µόνο η απόφαση του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου. Εξ
άλλου, κατά την έννοια του άρθρου 501 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, εάν η έφεση, που
άσκησε ο κατηγορούµενος, απορριφθεί ως ανυποστήρικτη, σε αναίρεση υπόκειται
µόνο η απόφαση του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου που απέρριψε την έφεση και όχι η
πρωτοβάθµια. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 148 έως
153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1, 509 παρ. 1 και 510 του ΚΠ∆, προκύπτει ότι,
για το κύρος και κατ' ακολουθία το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατά
αποφάσεως, πρέπει στη δήλωση ασκήσεως της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και
ορισµένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ' αυτή ένας
τουλάχιστον λόγος από τους αναφερόµενους περιοριστικά στο άρθρο 510 του ΚΠ∆
λόγους αναιρέσεως, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, χωρίς άλλη έρευνα,
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σύµφωνα µε το άρθρο 513 του ίδιου κώδικα. Σαφείς και ορισµένοι λόγοι αναιρέσεως
κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης του άρθρου 474 παρ. 2 υπάρχουν όταν στην
έκθεση εκτίθενται περιστατικά από τα οποία προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και
ορισµένο πληµµέλειες στις οποίες κατά τον αναιρεσείοντα υπέπεσε η προσβαλλόµενη
απόφαση.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠ∆, " όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από
πρόσωπο που δεν είχε δικαίωµα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύµατος για τα οποία
δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσµα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις
που ορίζονται από τον νόµο για την άσκηση του, καθώς και όταν έγινε νόµιµα
παραίτηση από το ένδικο µέσο ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόµος προβλέπει
ρητά ότι το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο (
ως συµβούλιο) που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του
Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εµφανιστούν, κηρύσσει το ένδικο
µέσο απαράδεκτο 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∆: 148 - 153, 473, 474, 476, 504, 509,
∆ηµοσίευση: INLAW 2010
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 824
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης.
- Κατά το άρθρο 465 παρ.1 του ΚΠ∆, ο διάδικος µπορεί να ασκήσει το ένδικο µέσο
που του ανήκει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά το
άρθρο 96 παρ.2. Το πληρεξούσιο ή επικυρωµένο αντίγραφό του προσαρτάται στη
σχετική έκθεση. Περαιτέρω κατά τα άρθρα 465 παρ.2 και 473 παρ.2 του ΚΠ∆, η
αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης µπορεί να ασκηθεί από εκείνον που
καταδικάστηκε ή από το συνήγορο που είχε παραστεί στη συζήτηση και µε δήλωση,
που περιέχει τους λόγους για τους οποίους ασκείται και επιδίδεται στον Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου µέσα σε προθεσµία είκοσι ηµερών, η οποία αρχίζει είτε από την
καταχώριση στο ειδικό βιβλίο της τελεσίδικης απόφασης αν ο δικαιούµενος είναι
παρών κατά την απαγγελία της είτε από την επίδοσή της αν αυτός είναι απών και
αναλόγως µε το ποια από τις ανωτέρω προθεσµίες αρχίζει αργότερα. Σε περίπτωση
ασκήσεως µέσω αντιπροσώπου της αναιρέσεως µε δήλωση, πρέπει το ειδικό
πληρεξούσιο να προσαρτάται στη δήλωση αυτή και να συνεπιδίδεται στον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
- Κατά το άρθρο 476 παρ.1 του ΚΠοιν∆, όπως ισχύει, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε
από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωµα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύµατος για τα
οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσµα ή χωρίς να τηρηθούν οι
διατυπώσεις που ορίζονται, από το νόµο για την άσκησή του, καθώς και όταν έγινε
νόµιµα παραίτηση από το ένδικο µέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόµος ρητά
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προβλέπει ότι το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συµβούλιο ή το
δικαστήριο (ως συµβούλιο) που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από
πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που θα εµφανιστούν,
κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή
του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που
άσκησε το ένδικο µέσο.
- Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α' της ΕΣ∆Α, που κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/1974 και έχει,
σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος, υπερνοµοθετική ισχύ, "παν
πρόσωπο έχει δικαίωµα όπως η υπόθεσίς του δικασθεί δικαίως, δηµόσια και εντός
λογικής προθεσµίας υπό ανεξαρτήτου και αµερόληπτου δικαστηρίου, νοµίµως
λειτουργούντος, το οποίο θα αποφασίσει, είτε επί των αµφισβητήσεων επί των
δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του αστικής φύσεως, είτε επί του βασίµου πάσης
εναντίον του κατηγορίας". Η διάταξη αυτή εγγυάται "το δικαίωµα στο δικαστήριο",
έκφανση του οποίου αποτελεί το δικαίωµα προσβάσεως στο δικαστήριο. Το δικαίωµα
τούτο δεν είναι απόλυτο, αλλά µπορεί να υπόκειται σε νοµοθετικούς περιορισµούς,
ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις του παραδεκτού ενός ενδίκου µέσου, αρκεί οι
περιορισµοί αυτοί να µην περιορίζουν ουσιωδώς το δικαίωµα προσφυγής στο
δικαστήριο, ώστε να προσβάλλεται η ίδια η ουσία του δικαιώµατος αυτού. Αντιθέτως,
οι περιορισµοί αυτοί είναι σύµφωνοι προς την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 6 της
ΕΣ∆Α, εφόσον δικαιολογούνται από ένα ανεκτό µέτρο αναλογικότητας, που πρέπει
να υπάρχει µεταξύ των χρησιµοποιουµένων µέσων και των επιδιωκόµενων σκοπών.
Εντεύθεν παρέπεται ότι το Κράτος, όταν θεσπίζεται το ένδικο µέσο της αναιρέσεως,
έχει την υποχρέωση να διαµορφώνει τις σχετικές διαδικασίες, που αφορούν τους
τύπους και τις προθεσµίες του ενδίκου τούτου µέσου, κατά τρόπο σύµφωνα προς τις
απορρέουσες από το εν λόγω άρθρο 6 εγγυήσεις. Υπό την ανωτέρω έννοια, η
απαίτηση του νοµοθέτη για προσάρτηση του πληρεξουσίου στη σχετική έκθεση
ασκήσεως του ενδίκου µέσου από αντιπρόσωπο ή στη δήλωση που επιδίδεται στον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της ασκήσεώς του,
δεν είναι αντίθετη µε τις ανωτέρω διατάξεις, ούτε θίγει το δικαίωµα πρόσβασης στο
δικαστήριο, αλλά στοιχεί προς την εύλογη αξίωση να προκύπτει ότι το ασκούµενο
µέσο ανταποκρίνεται στη βούληση του καταδικασθέντος".
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 465, 473, 476,
ΕΣ∆Α: 6,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 875
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. Έλλειψη της ειδικής αιτιολογίας.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2,
476 παρ. 1, 509 παρ. 1 και 510 ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι για το κύρος και κατ'
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ακολουθίαν το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης κατά αποφάσεων πρέπει στη
δήλωση άσκησής 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 αναφερόµενους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠοιν∆ λόγους αναίρεσης, η
αίτηση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται (άρθρο 513 ΚΠοιν∆). Απλή
παράθεση του κειµένου της σχετικής διάταξης που προβλέπει το λόγο αναίρεσης,
χωρίς αναφορά των περιστατικών, που θεµελιώνουν την επικαλούµενη πληµµέλεια,
δεν αρκεί. Ούτε µπορεί ο αορίστως διατυπούµενος στην έκθεση αναίρεσης λόγος να
συµπληρωθεί µε παραποµπή σε άλλα έγγραφα ή µε την άσκηση πρόσθετων λόγων
αναίρεσης, οι οποίοι προϋποθέτουν, σύµφωνα µε το άρθρο 509 παρ. 2 ΚΠοιν∆, την
ύπαρξη παραδεκτής αίτησης αναίρεσης. Ειδικότερα για το ορισµένο του από το
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆' λόγου αναίρεσης για έλλειψη της ειδικής αιτιολογίας που
επιβάλλει το Σύνταγµα και δεδοµένου ότι ο λόγος αυτός δεν διαφοροποιείται ως προς
το παραδεκτό του από τους άλλους λόγους αναίρεσης, ούτε από τον αντίστοιχο λόγο
επί βουλευµάτων, πρέπει να προσδιορίζεται µε την αναίρεση σε τι συνίσταται η
έλλειψη αυτή, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της
απόφασης ή οι αντιφατικές αιτιολογίες αυτής ή ποια αποδεικτικά µέσα δεν
ελήφθησαν υπόψη ή δεν εκτιµήθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 2/2002,
ΟλΑΠ 19/2001).
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 148 - 153, 473, 474, 476, 509, 510 παρ. 1 στοιχ ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 932
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Άσκηση αίτησης αναίρεσης από το συνήγορο που είχε παραστεί στη συζήτηση. Ο
συνήγορος δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατ' αποφάσεως, που απορρίπτει την
αυτοτελή αίτηση του κατηγορουµένου περί µετατροπής ποινής επιβληθείσας σε
αυτόν µε άλλη προηγούµενη απόφαση, χωρίς πληρεξούσιο, διότι δεν είναι
καταδικαστική.
- Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ.γ του ΚΠ∆, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει
τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του δικαστηρίου του
Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται µε επίδοση σύµφωνα µε τα άρθρα 155-161 και
µέσα στην προθεσµία του άρθρου 166. Εξάλλου, σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται
από το άρθρο 515 παρ.1 του ιδίου Κώδικα, µε αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του
εισαγγελέα µπορεί το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές
περιπτώσεις να αναβάλει για µια φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιµο.
- Σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 509 παρ. 1 του ΚΠ∆ και στην αίτηση αναίρεσης
κατά της απόφασης του δικαστηρίου, εφαρµόζονται τα άρθρα 473 παρ. 2 και 474 του
ΚΠ∆. Κατά το άρθρο 474 παρ. 1 του ίδιου κώδικα τα ένδικα µέσα ασκούνται µε
δήλωση στο γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή στα λοιπά

[106]

πρόσωπα που αναφέρονται στην ανωτέρω διάταξη. Επίσης, κατ' άρθρο 465 παρ. 2
ΚΠ∆, ορίζεται ότι το ένδικο µέσο κατά της καταδικαστικής απόφασης που παρέχεται
σ' εκείνον που καταδικάστηκε µπορεί να ασκηθεί για λογαριασµό του και από το
συνήγορο που είχε παραστεί στη συζήτηση. Ήτοι ο συνήγορος του κατηγορουµένου,
µπορεί να ασκήσει, αναίρεση (δεν απαιτείται πληρεξούσιο), µόνο κατά απόφασης
καταδικαστικής. Ως καταδικαστική απόφαση νοείται, κατ' άρθρο 370 στοιχ.α' και 504
παρ.1 του ΚΠ∆, µόνο εκείνη η οποία κηρύσσει τον κατηγορούµενο ένοχο, ήτοι όταν
το δικαστήριο αποφαίνεται τελειωτικά για την κατηγορία και επιβάλλει στον
κατηγορούµενο στερητική της ελευθερίας ποινή ή χρηµατική ποινή (ΑΠ 2021/2010,
2569, 2661/2008). Άρα, ένδικο µέσο κατά οιασδήποτε άλλης απόφασης, εκτός της
καταδικαστικής, δεν ικαιούται κατ' άρ. 473 παρ. 2 ΚΠ∆, ν' ασκήσει, ο κατ' άρ. 465
παρ. 2 ΚΠ∆ συνήγορος του κατηγορουµένου. Με βάση τα ανωτέρω, ο συνήγορος
αυτός δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατ' αποφάσεως, που απορρίπτει την
αυτοτελή αίτηση του κατηγορουµένου περί µετατροπής ποινής επιβληθείσας σε
αυτόν µε άλλη προηγούµενη απόφαση, χωρίς πληρεξούσιο, διότι δεν είναι
καταδικαστική.
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 513 παρ. 1 εδ. α' και 476 παρ. 1 εδ.
α' του ΚΠ∆ προκύπτει ότι, όταν υπάρχει περίπτωση απαραδέκτου, το δικαστήριο του
Αρείου Πάγου (σε συµβούλιο), ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού
ακούσει τους διαδίκους που εµφανισθούν, απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως
απαράδεκτη και καταδικάζει στα έξοδα εκείνον που την άσκησε.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 155 - 161, 166, 465, 476, 509, 573, 574, 513, 515,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1351
Έτος: 2012
Περίληψη:
- ∆εν παρέχεται πλέον η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως από τους διαδίκους κατά
βουλεύµατος, το οποίο απέρριψε την έφεσή τους κατά του πρωτόδικου βουλεύµατος
ως απαράδεκτη. Oι εφέσεις κατά των αποφάσεων των τριµελών πληµµελειοδικείων
υπάγονται στην αρµοδιότητα των τριµελών εφετείων.
- Κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 476 του ΚΠοιν∆, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του N. 3160/2003, "κατά της απόφασης που
απορρίπτει το ένδικο µέσο ως απαράδεκτο επιτρέπεται µόνο αναίρεση". Από τη
διάταξη αυτή προκύπτει ότι δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως
από τους διαδίκους κατά βουλεύµατος, το οποίο απέρριψε την έφεσή τους κατά του
πρωτόδικου βουλεύµατος ως απαράδεκτη. ∆ηλαδή αναίρεση επιτρέπεται πλέον µόνο
κατά αποφάσεως, που απορρίπτει το ένδικο µέσο ως απαράδεκτο, και όχι και κατά
βουλεύµατος που επίσης απορρίπτει αυτό ως απαράδεκτο. Το αντίθετο δεν συνάγεται
από το ότι κατά το άρθρο 138 παρ. 1 εδ. τελευταίο του ΚΠοιν∆ "η απόφαση του
δικαστικού συµβουλίου ονοµάζεται βούλευµα", αφού η πιο πάνω παράγραφος 2 του

[107]

άρθρου 476, πριν αντικατασταθεί κατά τα προεκτιθέµενα, όριζε ότι "κατά της
απόφασης ή του βουλεύµατος που απορρίπτει το ένδικο µέσο ως απαράδεκτο
επιτρέπεται µόνο αναίρεση" και έτσι, µε την αντικατάσταση αυτή, εκφράσθηκε ρητά
η βούληση του νοµοθέτη για αποκλεισµό της αναιρέσεως κατά βουλεύµατος, που
απορρίπτει το ένδικο µέσο ως απαράδεκτο.
- Kατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠοιν∆, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2
παρ. 18 του ν. 2408/1996, "όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε
το δικαίωµα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται ή
όταν ασκήθηκε εκπρόθεσµα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από
το νόµο για την άσκησή του, καθώς και όταν έγινε νόµιµα παραίτηση από το ένδικο
µέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόµος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο µέσο είναι
απαράδεκτο, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο (ως συµβούλιο) που είναι
αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει
τους διαδίκους που εµφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει
την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και την
καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο µέσο. Ο εισαγγελέας οφείλει να
ειδοποιήσει το διάδικο που άσκησε το ένδικο µέσο ή τον αντίκλητό του για να
προσέλθει στο συµβούλιο και εκθέσει τις απόψεις του είκοσι τέσσερις τουλάχιστον
ώρες πριν από την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο (συµβούλιο). Την
ειδοποίηση ενεργεί ο γραµµατέας της εισαγγελίας µε οποιοδήποτε µέσο (και
προφορικώς και τηλεφωνικώς) στην αναγραφόµενη στο ένδικο µέσο διεύθυνση και
σηµειώνει τούτο στο φάκελο της δικογραφίας".
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 111 παρ. 7 του ίδιου Κώδικα, οι εφέσεις κατά των
αποφάσεων των τριµελών πληµµελειοδικείων υπάγονται στην αρµοδιότητα των
τριµελών εφετείων. Αν, όµως, ασκηθεί έφεση κατά τέτοιας αποφάσεως, η οποία, για
κάποιο λόγο, είναι απαράδεκτη, ο εισαγγελέας, σύµφωνα µε την προπαρατεθείσα
διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1, την εισάγει πάλι στο δικαστήριο, το οποίο, στην
περίπτωση αυτή, συνεδριάζει όχι δηµόσια, αλλά ως συµβούλιο, και όχι στο δικαστικό
συµβούλιο, το οποίο είναι καθ' ύλην αναρµόδιο. Το δικαστήριο σε συµβούλιο δεν
είναι διαφορετικό όργανο από το δικαστήριο που συνεδριάζει δηµόσια, είναι, όµως,
εντελώς διαφορετικό από το δικαστικό συµβούλιο. Αν, λοιπόν, εισαχθεί έφεση κατά
αποφάσεως στο δικαστικό συµβούλιο, όπως συµβαίνει κατά τακτική που έχει
παγιωθεί µε σκοπό να µη επιβαρύνονται τα πινάκια των ποινικών δικαστηρίων και µε
αυτές τις υποθέσεις, το συµβούλιο, κατά την εκδίκαση της εφέσεως αυτής και την
απόρριψή της ως απαράδεκτης, θεωρείται ως δικαστήριο που συνεδριάζει σε
συµβούλιο (όχι δηµόσια) και η απόφαση που εκδίδει αποκαλείται "απόφαση" και όχι
"βούλευµα", κατά της οποίας επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Αντίθετη
εκδοχή, ότι, δηλαδή, και στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται το ένδικο µέσο της
αναιρέσεως γιατί πρόκειται για βούλευµα, θα είχε ως συνέπεια την αποστέρηση του
κατηγορουµένου από ένα ένδικο µέσο, το οποίο έχει κατά αποφάσεως.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 111, 138, 476,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1607
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 505 παρ. 2 και 473 παρ. 3 ΚΠ∆, σε συνδυασµό µε
τις των άρθρων 504, 506 ιδίου Κώδικος, σαφώς προκύπτει ότι ο εισαγγελεύς του
Αρείου Πάγου µπορεί να ζητήσει την αναίρεση πάσης αποφάσεως οιουδήποτε
ποινικού δικαστηρίου, δι' οιονδήποτε, εκ των εις το άρθρο 510 παρ. 1 ΚΠ∆ λόγων,
ήτοι και αυτής µε την οποία ο κατηγορούµενος καταδικάσθηκε για πράξη για την
οποία δεν είχε παραπεµφθεί στο ακροατήριο, για υπέρβαση εξουσίας, µέσα σε
προθεσµία ενός µηνός από την καταχώριση της αποφάσεως καθαρογραµµένης στο
ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραµµατεία του ποινικού δικαστηρίου.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 473, 504, 505, 506, 510 παρ. 1 στοιχ. Η,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Ανάκριση - Περάτωση της κύριας ανάκρισης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1488
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Παραπεµπτικό βούλευµα. Πέρας κύριας ανάκρισης. Συµπληρωµατική κύρια
ανάκριση. Αναιρείται το βούλευµα.
- Κατά το άρθρο 484 παρ.1 εδ. α' του ΚΠ∆, λόγος για να αναιρεθεί το βούλευµα είναι
η απόλυτη ακυρότητα (αρθ. 171 αριθ.1), κατά δε το άρθρο 171 παρ.1, ακυρότητα που
λαµβάνεται υπόψη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο επέρχεται αν
δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν την εµφάνιση, εκπροσώπηση και την
υπεράσπιση του κατηγορουµένου (παρ.1 δ'). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 270 παρ.1
του ΚΠ∆, η κυρία ανάκριση δεν µπορεί να θεωρηθεί τελειωµένη αν δεν απολογηθεί ο
κατηγορούµενος (εδάφ. α'), µπορεί όµως να θεωρηθεί τελειωµένη ακόµη και όταν ο
κατηγορούµενος δεν παρουσιάσθηκε για να απολογηθεί ύστερα από κλήτευση που
του έγινε, εφόσον δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις εναντίον του. Κατά τη διάκριση
της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 270 παρ.1 προϋπόθεση της κατ' εξαίρεση
περατώσεως της ανακρίσεως χωρίς την λήψη πραγµατικής απολογίας του
κατηγορουµένου τίθεται η έστω και σιωπηρά εκτίµηση του ανακριτή ότι δεν
προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, διότι σε αντίθετη περίπτωση η λήψη της
απολογίας του κατηγορουµένου είναι υποχρεωτική.
- Kατά τις διατάξεις των άρθρων 308, 309 παρ.1, 310, 312 και 313 του ΚΠ∆ το
δικαστικό συµβούλιο, αρµόδιο να κηρύξει το πέρας της κύριας ανακρίσεως,
αποφασίζει την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο όταν διαπιστώσει
ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που στηρίζουν την κατηγορία (άρθ.309 περ. ε' και
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313), ενώ διατάσσει περαιτέρω ανάκριση αν θεωρεί απαραίτητο να γίνουν ορισµένες
ανακριτικές πράξεις ή να απαγγελθεί κατηγορία εναντίον ορισµένου προσώπου
(άρθ.309 περ. δ' και 312). Έχοντας, άρα, το δικαστικό συµβούλιο εξουσία να
καταλήξει σε αντίθετη εκτίµηση του υλικού της ανακρίσεως από εκείνη του ανακριτή
αλλά και την υποχρέωση εκ του νόµου (άρθ.138 παρ.1β' και 139 ΚΠ∆) να
αιτιολογήσει την κρίση του, δεν κωλύεται όταν διατάσει περαιτέρω ανάκριση να
εκτιµήσει, έστω και αν αυτό δεν απαιτείται από τις διατάξεις των άρθρων 309 περ.δ'
και 312, ότι προέκυψαν από το µέχρι τούδε αποδεικτικό υλικό επαρκείς ενδείξεις
(υπόνοιες) ενοχής και επιβάλλεται η αντίκρουση τους µε ουσιαστική απολογία του
κατηγορουµένου. Το βούλευµα έχει εκ του διατακτικού του στην περίπτωση αυτή
χαρακτήρα
προπαρασκευαστικής
µόνον
αποφάσεως
(άρθρα
138
παρ.1β',548ΚΠ∆),δεσµευτικής για τον ανακριτή µόνον ως προς την ανάγκη
διενέργειας της διατασσόµενης ανακριτικής πράξεως, χωρίς να παρεµποδίζεται έτσι
το δικαίωµα του κατηγορουµένου να προτείνει νέα αποδεικτικά µέσα ή να υποβάλλει
αιτήµατα ή να ασκήσει τα όποια άλλα υπερασπιστικά δικαιώµατα έχει στο στάδιο
αυτό από το νόµο (ΟλΑΠ 8/2002 ΠοινΧρ ΝΒ.785). Επίσης, από τις παραπάνω
διατάξεις συνάγεται ότι στην περίπτωση που η κυρία ανάκριση έχει περατωθεί µε
έκδοση τυπικής κλήσεως του κατηγορουµένου, χωρίς πραγµατική κλήση του σε
απολογία, γιατί δεν προκύπτουν κατά την κρίση του ανακριτή επαρκείς ενδείξεις
εναντίον του, αν στη συνέχεια το δικαστικό συµβούλιο έχει διαφορετική άποψη από
τον ανακριτή, οφείλει να επιστρέψει δικογραφία στον τελευταίο παραγγέλλοντας
συµπληρωµατική κυρία ανάκριση, προκειµένου να ληφθεί η απολογία του
κατηγορουµένου και να γίνει σε αυτόν γνωστοποίηση του πέρατος της ανάκρισης,
µετά το πέρας της οποίας δεν κωλύεται πλέον να εκδώσει παραπεµπτικό βούλευµα.
Για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση κατά την
οποία µετά την περάτωση της κυρίας ανάκρισης µε τυπική κλήση, εκδίδεται
απαλλακτικό βούλευµα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών, κατά του οποίου όµως
ασκείται παραδεκτά έφεση από τον πολιτικώς ενάγοντα. Στην τελευταία περίπτωση,
το επιλαµβανόµενο της εφέσεως Συµβούλιο Εφετών, δεν µπορεί να παραπέµψει τον
κατηγορούµενο χωρίς να του έχει προηγουµένως επιδοθεί κλήση σε απολογία και
χωρίς να ληφθεί η πραγµατική απολογία του, διότι άλλως επέρχεται απόλυτη
ακυρότητα για παραβίαση υπερασπιστικών δικαιωµάτων αυτού. Εφόσον το
Συµβούλιο Εφετών οδηγείται σε παραπεµπτική κρίση, οφείλει στην περίπτωση αυτή
να διατάξει συµπληρωµατική κυρία ανάκριση, κατά τα άρθρα 312 και 318 του ΚΠ∆,
προκειµένου να ληφθεί η ελλείπουσα απολογία του κατηγορουµένου και µετά το
πέρας της συµπληρωµατικής ανάκρισης και τη γνωστοποίηση του πέρατος στον
κατηγορούµενο, η υπόθεση θα επανεισαχθεί σε αυτό µε εισαγγελική πρόταση και
τότε το Συµβούλιο Εφετών αποφαίνεται, δεν κωλύεται δε να εκδώσει ακόµα και
παραπεµπτικό βούλευµα. Το ίδιο θα ισχύσει, σε περίπτωση που το Συµβούλιο
Εφετών,
διατάξει
συµπληρωµατική
κυρία
ανάκριση
για
διενέργεια
πραγµατογνωµοσύνης και επανέλθει η υπόθεση σε αυτό, χωρίς να έχει κληθεί από
τον ανακριτή ποτέ ο κατηγορούµενος σε πραγµατική απολογία και χωρίς να του έχει
γνωστοποιηθεί το πέρας της διενεργηθείσας συµπληρωµατικής ανάκρισης, για να
ασκήσει τα υπερασπιστικά δικαιώµατα που του παρέχονται µε τα άρθρα 101,106,107
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και 108 ΚΠ∆, επειδή ο ανακριτής κρίνει ότι δεν υπάρχουν και πάλιν επαρκείς
ενδείξεις ενοχής, δηλαδή το Συµβούλιο Εφετών και στην τελευταία αυτή περίπτωση
δεν µπορεί να παραπέµψει τον κατηγορούµενο στο ακροατήριο, αν δε πράξει τούτο
επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας για παραβίαση των παραπάνω
υπερασπιστικών δικαιωµάτων του κατηγορουµένου, κατά το άρθρο 171 παρ.1 εδ. δ'
του ΚΠ∆, διότι πλήττεται έτσι και το κατοχυρούµενο µε το άρθρο 6 παρ.2 της ΕΣ∆Α
τεκµήριο αθωότητας του κατηγορουµένου, σύµφωνα µε το οποίο δεν επιτρέπεται
άµεση ή έµµεση πρόκριση ενοχής χωρίς και την λήψη της απολογίας του.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 138, 139, 270, 308, 309, 310, 312, 313, 484,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Απάτη - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1258
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Κακουργηµατική απάτη. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας του
παραπεµπτικού βουλεύµατος.
- Από τη διάταξη του άρθρου 386 παρ.1,3 ΠΚ, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση
του εγκλήµατος της απάτης απαιτούνται: α) σκοπός του δράστη να αποκοµίσει ο ίδιος
ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, όχι δε και η πραγµάτωση του οφέλους αυτού,
β) η εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, ή η αθέµιτη απόκρυψη ή
παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την οποία ως παραγωγό αιτία, επέρχεται η
παραπλάνηση του άλλου προσώπου και γ) βλάβη ξένης κατά το αστικό δίκαιο
περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες
και παραλείψεις του δράστη. Η απάτη τιµωρείται σε βαθµό κακουργήµατος: α) αν ο
υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ'επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή
η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ ή β) αν το περιουσιακό
όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73.000.
Εξάλλου, γεγονότα κατά την έννοια του άρ. 386 Π.Κ. νοούνται τα πραγµατικά
περιστατικά που αναφέρονται στο παρελθόν ή στο παρόν και όχι εκείνα που
πρόκειται να συµβούν, δηλαδή τα αναγόµενα στο µέλλον, όπως είναι οι απλές
υποσχέσεις ή συµβατικές υποχρεώσεις. Όταν όµως οι τελευταίες συνοδεύονται
ταυτόχρονα µε ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων γεγονότων που
αναφέρονται στο παρελθόν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούν την εντύπωση
της µελλοντικής εκπλήρωσης µε βάση την εµφανιζόµενη ψευδή πραγµατική
κατάσταση ή δυνατότητα του δράστη, που έχει ειληµµένη την πρόθεση να µην
εκπληρώσει την υποχρέωση, τότε υπάρχει γεγονός που θεµελιώνει το έγκληµα της
απάτης.
- Από την παρ. 1 του άρθρου 98 του Π.Κ προκύπτει ότι κατ' εξακολούθηση έγκληµα
είναι εκείνο που τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από περισσότερες
οµοειδείς µερικότερες πράξεις, διακρινόµενες χρονικά µεταξύ τους που προσβάλλουν
το ίδιο έννοµο αγαθό και κάθε µία από αυτές περιέχει πλήρη τα στοιχεία ενός και του
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αυτού εγκλήµατος συνδέονται δε µεταξύ τους µε την ταυτότητα της αποφάσεως για
την τελεσή τους και θεωρούνται ως ενιαίο έγκληµα. Στην παραπάνω διάταξη,
προστέθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν 2721/1999 δεύτερη παράγραφος, σύµφωνα
µε την οποία η αξία του αντικειµένου της πράξεως και η περιουσιακή βλάβη ή το
περιουσιακό όφελος, που προκύπτουν από την κατ' εξακολούθηση τέλεση του
εγκλήµατος, λαµβάνονται συνολικά υπόψη, αν ο δράστης απέβλεψε µε τις
µερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσµα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός
χαρακτήρας της πράξεως, προσδιορίζεται µε βάση την συνολική αξία του
αντικειµένου και την συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό
όφελος. Επίσης, για την συνδροµή της επιβαρυντικής περίστασης της κατ' επάγγελµα
τέλεσης του συγκεκριµένου εγκλήµατος απαιτείται αντικειµενικά µεν επανειληµµένη
τέλεση αυτού, χωρίς απαραίτητα να έχει προηγηθεί και καταδίκη του δράστη,
υποκειµενικά δε σκοπός του δράστη να πορισθεί εισόδηµα από την επανειληµµένη
τέλεση του. Επίσης κατ' επάγγελµα τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη
τελείται για πρώτη φορά, όχι όµως ευκαιριακά αλλά βάσει σχεδίου, δηλαδή, όταν από
την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης και την οργανωµένη ετοιµότητα του µε
πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης, προκύπτει σκοπός του για πορισµό εισοδήµατος,
ενώ κατά συνήθεια τέλεση υπάρχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση αυτής
προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος,
ως στοιχείο της προσωπικότητάς του.
- Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆
απαιτούµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας του παραπεµπτικού
βουλεύµατος, η οποία ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 εδ. ε ΚΠ∆,
υπάρχει, όταν δεν εκτίθεται σ' αυτό, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα
πραγµατικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ανάκριση ή προανάκριση, σχετικά
µε την αποδιδόµενη στον κατηγορούµενο αξιόποινη πράξη, τα αποδεικτικά µέσα από
τα οποία συνήγαγε το συµβούλιο τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις µε τις οποίες
έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο
ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο
και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικά κατά το είδος τους χωρίς να
εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η
αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των
µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο
βαρύνει περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσης. Απαιτείται µόνο να
προκύπτει ότι το συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για το σχηµατισµό της
δικανικής του πεποίθησης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία - και όχι µόνο µερικά απ'
αυτά κατ' επιλογή - όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασµένες διατάξεις των
άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠ∆. Τέλος, εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 484 παρ. 1 εδ. β' ΚΠ∆
υπάρχει όταν το συµβούλιο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που
δέχθηκε ότι προέκυψαν από τη διεξαχθείσα ανάκριση ή προανάκριση, στη διάταξη
που εφάρµοσε. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως
υπάρχει και όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, δηλαδή όταν το πόρισµα
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του συµβουλίου που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού προς το
σκεπτικό του βουλεύµατος και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε συνέπεια
να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος για την ορθή ή µη εφαρµογή του
νόµου και να µην έχει το βούλευµα νόµιµη βάση.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 98, 386,
ΚΠ∆: 484,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Απάτη - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1486
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Κακουργηµατική απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
- Από τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 και 2 του ΠΚ προκύπτει, ότι για τη
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειµενικώς µεν
από την αρχή κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, που το εµφανίζει ότι
καταρτίστηκε από άλλον, ή νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της
έννοιας του περιεχοµένου του εγγράφου, υποκειµενικώς δε δόλος που περιλαµβάνει
τη γνώση και τη θέληση πραγµάτωσης των περιστατικών που απαρτίζουν την
αντικειµενική υπόσταση και σκοπός του δράστη να παραπλανήσει µε τη χρήση του
πλαστού άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, όπως είναι εκείνο
το γεγονός το οποίο είναι πρόσφορο για τη δηµιουργία, διατήρηση, µεταβολή ή
απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης, ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι η
παραπλάνηση. Η χρήση πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου από τον πλαστογράφο,
αποτελεί επιβαρυντική περίσταση, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 216. Ως έγγραφο, που αποτελεί το υλικό αντικείµενο της πλαστογραφίας,
νοείται, κατά το άρθρ. 13 εδ. γ ΠΚ, κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο
να αποδείξει γεγονός, που έχει έννοµη σηµασία. Η πιο πάνω πράξη της
πλαστογραφίας, κατά το εδάφιο β της παρ. 3 του αυτού άρθρου, όπως το εδάφιο αυτό
προστέθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 2β του ν. 2721/1999, προσλαµβάνει τη µορφή
κακουργήµατος, εφόσον ο υπαίτιος της πράξεως διαπράττει πλαστογραφίες κατ'
επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος που επιδίωξε ή η συνολική ζηµία
που προκλήθηκε, υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, είναι δε αδιάφορο αν ο
σκοπός επιτεύχθηκε ή όχι. Ως περιουσιακό όφελος νοείται η βελτίωση της
περιουσιακής καταστάσεως του δράστη ή άλλου υπέρ του οποίου ενεργεί, η οποία
επέρχεται µε την αύξηση της οικονοµικής αξίας της περιουσίας του ωφελούµενου ή
προσπόριση άλλων ωφεληµάτων οικονοµικού χαρακτήρα ή µε την αποσόβηση της
µειώσεως της περιουσίας του µε βλάβη άλλου, η οποία από µόνη της αρκεί για τη
θεµελίωση της πλαστογραφίας, αν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ.
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του ΠΚ, "όποιος, µε σκοπό να
αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία,
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πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, µε την εν γνώσει παράσταση
ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών
γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµία είναι
ιδιαίτερα µεγάλη µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών". Από τη διάταξη αυτή
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης απαιτούνται α)
σκοπός του δράστη να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος
χωρίς να προσαπαιτείται και η πραγµατοποίηση του οφέλους, β) εν γνώσει
παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση
αληθινών γεγονότων, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος
και προέβη στην επιζήµια για τον ίδιο ή άλλον πράξη, παράλειψη ή ανοχή και γ)
βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη
σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες και τις παραλείψεις του δράστη, χωρίς να
απαιτείται ταυτότητα παραπλανηθέντος και ζηµιωθέντος. Ως γεγονότα, κατά την
έννοια της ως άνω διατάξεως, νοούνται τα πραγµατικά περιστατικά που ανάγονται
στο παρελθόν ή στο παρόν, όχι και εκείνα που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον,
όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συµβατικές υποχρεώσεις. Περιουσία νοείται το
σύνολο των οικονοµικών αγαθών του προσώπου που έχουν χρηµατική αξία, βλάβη
της περιουσίας είναι η µείωση αυτής, δηλαδή η επί έλαττον διαφορά µεταξύ της
χρηµατικής αξίας την οποία είχε προ της διαθέσεως που προκλήθηκε µε την απατηλή
συµπεριφορά και εκείνης που απέµεινε µετά από αυτήν. Βλάβη της περιουσίας
υπάρχει έστω και αν ο παθών έχει ενεργό αξίωση προς ανόρθωσή της. Χρόνος
τελέσεως της απάτης θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο ο δράστης ενήργησε και
ολοκλήρωσε την απατηλή συµπεριφορά του, δηλαδή προέβη στις ψευδείς
παραστάσεις, εξαιτίας των οποίων παραπλανήθηκε ο παθών ή τρίτος. Είναι
αδιάφορος τυχόν µεταγενέστερος χρόνος επελεύσεως της ζηµίας του παθόντος, µε
την οποία ολοκληρώνεται η απάτη, καθώς και ο χρόνος που επιχειρήθηκε η
ζηµιογόνος ενέργεια ή παράλειψη του παθόντος. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη της
παρ. 3 περ. α του ίδιου άρθρου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 4
του Ν. 2721/1999, η απάτη προσλαµβάνει κακουργηµατικό χαρακτήρα 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. Από την τελευταία αυτή
διάταξη προκύπτει ότι για να είναι η απάτη κακούργηµα πρέπει ο υπαίτιος να
διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και συγχρόνως το συνολικό
όφελος ή η συνολική ζηµία του παθόντος να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' του ΠΚ, όπως το εδάφιο στ'
προστέθηκε στο άρθρο αυτό µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2408/1996, κατ' επάγγελµα
τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή
από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης
τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος. Από
την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι για τη συνδροµή της επιβαρυντικής
περιστάσεως της τελέσεως του συγκεκριµένου εγκλήµατος κατ' επάγγελµα,
απαιτείται αντικειµενικώς µεν επανειληµµένη τέλεση αυτού, χωρίς απαραιτήτως να
έχει προηγηθεί και καταδίκη του δράστη, υποκειµενικώς δε σκοπός του δράστη να
πορισθεί εισόδηµα από την επανειληµµένη τέλεσή του. Επίσης, κατ' επάγγελµα
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τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη µεν φορά, όχι όµως
ευκαιριακά, αλλά βάσει σχεδίου, δηλαδή όταν από την υποδοµή που έχει
διαµορφώσει ο δράστης και την οργανωµένη ετοιµότητά του µε πρόθεση
επανειληµµένης τελέσεως της πράξεως αυτής, προκύπτει σκοπός του για πορισµό
εισοδήµατος.
- Το βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών που απορρίπτει έφεση του κατηγορουµένου
κατά πρωτοδίκου παραπεµπτικού βουλεύµατος έχει την από τις διατάξεις των άρθρων
93§3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ απαιτούµενη ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το
άρθρο 484§1 στοιχ. δ του ΚΠοιν∆, όταν αναφέρονται σ' αυτό, µε σαφήνεια,
πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που
προέκυψαν από την κύρια ανάκριση ή την προανάκριση για τα αντικειµενικά και
υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος που αποδίδεται στον κατηγορούµενο, τα
αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νοµικές
σκέψεις, µε βάση τις οποίες το συµβούλιο έκρινε ότι τα εν λόγω περιστατικά,
αναγόµενα στις εφαρµοστέες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, συνιστούν σοβαρές
ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο του αρµόδιου
δικαστηρίου. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο
σύνολο, και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά το είδος τους,
χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά. Ούτε είναι
απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών
µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να
προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως.
Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για το
σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο
µερικά από αυτά. ∆εν αποτελούν, όµως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των
αποδείξεων και, ειδικότερα, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των
µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου
χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους,
καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας,
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του συµβουλίου. Η
επιβαλλόµενη από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγµατος και του ΚΠοιν∆ ειδική
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συµβούλιο Εφετών αναφέρεται
µερικώς ή εξολοκλήρου στην ενσωµατωµένη στο βούλευµα πρόταση του Εισαγγελέα
Εφετών, αρκεί να εκτίθενται στην τελευταία µε σαφήνεια και πληρότητα τα
προκύψαντα από την ανάκριση ή την προανάκριση πραγµατικά περιστατικά, τα
αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις που στηρίζουν την
παραπεµπτική πρόταση, µε την οποία συντάσσεται και η κρίση του συµβουλίου.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 216,
ΚΠ∆: 484,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
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Απέλαση - Αλλοδαποί
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1523
Έτος: 2010
Περίληψη:
- Απέλαση αλλοδαπού. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία
ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
- Κατά το αρ. 74 παρ. 1 ΠΚ, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρ. 1
παρ. 2 Ν. 2408/1996, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού που
καταδικάστηκε σε κάθειρξη ή φυλάκιση µε την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων
που περιλαµβάνονται σε διεθνείς συµβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα. Όταν ο
αλλοδαπός βρίσκεται νόµιµα στη χώρα, η απέλαση δεν µπορεί να διαταχθεί, αν δεν
του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών. Από τη διάταξη αυτή
προκύπτει ότι ο αλλοδαπός που καταδικάστηκε και βρίσκεται παράνοµα στο
ελληνικό έδαφος, υπόκειται σε απέλαση, η οποία αποτελεί άµεση συνέπεια της
τελέσεων εγκλήµατος, έστω και σε βαθµό πληµµελήµατος, διότι θεωρείται ότι η
παραµονή του εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας δεν συµβιβάζεται µε τους
όρους της κοινωνικής συµβίωσης. Το δικαστήριο έχει δυνατότητα να κρίνει περί του
αναγκαίου ή µη της απελάσεως, λαµβάνοντας υπόψη το είδος του εγκλήµατος, τις
συνέπειες αυτού, το χρόνο παραµονής του αλλοδαπού στο ελληνικό έδαφος, την εν
γένει συµπεριφορά του, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και την ύπαρξη
οικογένειας.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 Κποιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της
οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως,
όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν
ληφθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα,
κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.
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- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' Κποιν∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που 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: 74,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2010
Απέλαση - Αλλοδαποί
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 699
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Απέλαση αλλοδαπού. Επιεικέστερη ρύθµιση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η
προσβαλλόµενη απόφαση.
- Εφόσον κατά το χρόνο που δηµοσιεύθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση στις 1-102010 ίσχυαν και εφαρµόστηκαν επί απέλασης, α) το άρθρο 35 παρ.2 του ν. 3459/2006
(ΚΝΝ), που προέβλεπε την υποχρεωτική ισόβια απέλαση αλλοδαπών που
καταδικάζονται σε ποινή κάθειρξης, για παραβάσεις του νόµου αυτού περί
ναρκωτικών ουσιών και β) το άρθρο 74 παρ.1 του ΠΚ που προέβλεπε δυνητική
απέλαση αλλοδαπών, που καταδικάστηκαν σε κάθειρξη ή φυλάκιση κλπ, αλλά ήδη
από 2-4-2012, και πριν συζητηθεί ενώπιον του Αρείου Πάγου η κρινοµένη αίτηση
αναίρεσης, άρχισε να ισχύει ο µεταγενέστερος και επιεικέστερος για την
αναιρεσείουσα αλλοδαπή ως παραπάνω νόµος 4055/12-3-2012, όσον αφορά την
απέλαση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.1 του οποίου, τροποποιείται η ανωτέρω
διάταξη του άρθρου 74 παρ. 1 του ΠΚ και ορίζεται πλέον, ότι "το δικαστήριο µπορεί
να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού που καταδικάστηκε σε κάθειρξη, εάν κρίνει ότι
η παραµονή του αλλοδαπού στη χώρα δεν συµβιβάζεται προς τους όρους της
κοινωνικής συµβίωσης κλπ", άρα δεν προβλέπεται ούτε ως δυνητική πλέον η
απέλαση αλλοδαπού, αν καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης, παρά µόνον αν
καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης. Έτσι παρά την ερηµοδικία της αναιρεσείουσας
κατηγορουµένης κατά το προαναφερθέν άρθρο 511 εδ. τελ. και 514 ΚΠ∆, αφού αυτή
καταδικάστηκε µόνο σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και αφού η υπό κρίση αίτηση
αναιρέσεως αυτής είναι παραδεκτή, περιέχουσα παραδεκτούς λόγους αναίρεσης από
το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆ του ΚΠ∆, που δεν ερευνήθηκαν παραπάνω, λόγω της
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ερηµοδικίας της: πρέπει να εφαρµοσθεί αυτεπάγγελτα η ως άνω επιεικέστερη διάταξη
του άρθρου 74 παρ.1 του ΠΚ, όπως διαµορφώθηκε, να αναιρεθεί εν µέρει η
προσβαλλόµενη απόφαση µόνο κατά τη διάταξη της περί απέλασης της
αναιρεσείουσας από τη χώρα και να απαλειφθεί απλώς η εν λόγω διάταξη της
προσβαλλόµενης αποφάσεως, διότι κατά τη νεότερη ως άνω επιεικέστερη ρύθµιση, η
απέλαση αλλοδαπού από τη χώρα στο εξής διατάσσεται πλέον, µόνον όταν ο
αλλοδαπός καταδικάζεται σε κάθειρξη, ενώ η αναιρεσείουσα, καταδικάστηκε µεν για
κακουργηµατική πράξη, αλλά, λόγω αποδοχής ελαφρυντικής περίστασης, της
επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και όχι κάθειρξη.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 74,
ΚΠ∆: 155 - 161, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 513, 514, 515,
Νόµοι: 3459/2006, άρθ. 35,
Νόµοι: 4055/2012, άρθ. 34,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1309
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Αρµοδιότητα κατά παραποµπή.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε ΚΠολ∆ όταν ο εγκαλών ή ο ζηµιωθείς ή ο
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του παρέδρου σε
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα
122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή του σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές
δικαστήριο, προκειµένου να διασφαλιστεί το ανεπηρέαστο της δικαστικής κρίσης και
ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας µεροληψίας, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο εγκαλών ή ο
αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο.
Στην έννοια του κατηγορουµένου περιλαµβάνεται και ο εγκαλούµενος, όταν η
υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί κατ' αυτού
ποινική δίωξη. Εξάλλου κατά το άρθρο 137 του ίδιου Κώδικα, την παραποµπή στην
προαναφερόµενη απόφαση µπορούν να ζητήσουν ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος
ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτή το Συµβούλιο Εφετών, αν ζητείται η
παραποµπή από ένα µονοµελές ή τριµελές πληµ/κείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο
όµοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο Άρειος Πάγος που συνέρχεται σε συµβούλιο.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1486
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Κανονισµός αρµοδιότητας. ∆ικαστικοί λειτουργοί.
- Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε ΚΠ∆, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του Παρέδρου στο
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί, στο αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα
122-125 δικαστήριο διατάσσεται η παραποµπή του σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές
δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση
της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός
κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, οφειλοµένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο
αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο,
προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραποµπής όχι µόνο κατά το στάδιο της
κύριας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόµη
ασκηθεί ποινική δίωξη. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 137 παρ.1 ΚΠ∆ στην
ανωτέρω περίπτωση την παραποµπή µπορεί να τη ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο
κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς ενάγων, την αποφασίζει δε το συµβούλιο
Πληµµελειοδικών, αν πρόκειται για παραποµπή από ένα πταισµατοδικείο σε άλλο
στις περιπτώσεις των στοιχείων α' και β' του άρθρου 136, το Συµβούλιο Εφετών αν
ζητείται η παραποµπή από ένα µονοµελές ή Τριµελές Πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο
σε άλλο όµοιο (άρθρο 137 παρ.1 εδ.β), ο Άρειος Πάγος σε συµβούλιο σε κάθε άλλη
περίπτωση (άρθρ. 137 παρ.1 εδ.γ).
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1363
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Κανονισµός αρµοδιότητας.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠ∆ όταν ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του παρέδρου σε
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρα
122-125 ΚΠ∆ δικαστήριο διατάσσεται η παραποµπή της υποθέσεως από το κατά τα
άρθρα αυτά αρµόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές. Σκοπός της
διατάξεως είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του
δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του,
οφειλόµενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός
λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραποµπή αυτή σε άλλο δικαστήριο
γίνεται όχι µόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και σε αυτό της
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προδικασίας που περιλαµβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση
της ποινικής διώξεως.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 137 του ιδίου Κώδικα, την παραποµπή στην πιο πάνω
περίπτωση, µπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς
ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτή το Συµβούλιο Εφετών, αν ζητείται η παραποµπή από
ένα Μονοµελές ή Τριµελές Πληµµελειοδικείο ή ∆ικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όµοιο
και σε κάθε περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συµβούλιο.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 122 125, 136, 137,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1258
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Κανονισµός αρµοδιότητας.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' του
ΚΠοιν∆, συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος είναι
δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθµό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή
Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 122 - 125
ΚΠοιν∆, δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή της υποθέσεως από το αρµόδιο αυτό
δικαστήριο σε άλλο οµοειδές και ισόβαθµο. Την παραποµπή αποφασίζει α) το
συµβούλιο πληµµελειοδικών, αν ζητείται η παραποµπή από ένα πταισµατοδικείο σε
άλλο, β) το συµβούλιο εφετών, αν ζητείται η παραποµπή από ένα µονοµελές ή
τριµελές πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όµοιο και γ) ο Άρειος
Πάγος που συνέρχεται σε συµβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από τις διατάξεις
αυτές, που δικαιολογητικό λόγο έχουν την εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας
της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και τον αποκλεισµό κάθε υπόνοιας για
µεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο µε τον εγκαλούντα, παθόντα
ή κατηγορούµενο δικαστικό λειτουργό, προκύπτει ότι η παραποµπή της υποθέσεως
πρέπει να γίνεται όχι µόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το
στάδιο της προδικασίας, στο οποίο περιλαµβάνεται και η άσκηση της ποινικής
διώξεως αφού και κατ' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 687
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Κανονισµός αρµοδιότητας.
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περίπτωση 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 του ΚΠ∆, ∆ικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή της
υπόθεσης από το αρµόδιο ∆ικαστήριο σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές. Περίπτωση
τέτοιας παραποµπής συντρέχει όχι µόνο, στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και
εκείνο της προδικασίας, και αν ακόµη δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Στην
προκειµένη περίπτωση ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών µε την από 11-1-2012 αίτησή
του ζητεί να οριστεί το αρµόδιο κατά παραποµπή δικαστήριο και να παραπεµφθεί η
ποινική υπόθεση επί της από 4-8-2011 µηνύσεως του Ι. Β. κατά της Εισαγγελέως
Πρωτοδικών Ι. Γ. για το λόγο ότι αυτή υπηρετεί στο αρµόδιο δικαστήριο. Η αίτηση
αυτή είναι νόµιµη στηριζόµενη τις ως άνω διατάξεις και πρέπει να γίνει δεκτή,
δεδοµένου δε ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο
Πρωτοδικείο από εκείνο των Αθηνών να διαταχθεί η παραποµπή της υπόθεσης στις
δικαστικές αρχές που αναφέρονται στο διατακτικό.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 122 - 125, 136,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1516
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Κανονισµός αρµοδιότητας.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠ∆ όταν ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του παρέδρου σε
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρα
122-125 ΚΠ∆ δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή της υποθέσεως από το κατά τα
άρθρα αυτά αρµόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές. Σκοπός της
διατάξεως είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του
δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του,
οφειλόµενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός
λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραποµπή αυτή σε άλλο δικαστήριο
γίνεται όχι µόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και σε αυτό της
προδικασίας που περιλαµβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση
της ποινικής δίωξης.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 137 του ιδίου Κώδικα, την παραποµπή στην πιο πάνω
περίπτωση, µπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς
ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτή το Συµβούλιο Εφετών, αν ζητείται η παραποµπή από
ένα Μονοµελές ή Τριµελές Πληµµελειοδικείο ή ∆ικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όµοιο
και σε κάθε άλλη περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συµβούλιο.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137,
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012

Αρµοδιότητα - Κατά παραποµπή
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1820
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Αρµοδιότητα κατά παραποµπή.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ.γ' του
ΚΠ∆, συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο ζηµιωµένος ή ο κατηγορούµενος είναι
δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο Εισαγγελία και
άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο κατά τόπο, σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125 δικαστήριο,
διατάσσεται η παραποµπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές δικαστήριο.
Την παραποµπή αποφασίζει α) το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών, αν ζητείται η
παραποµπή από ένα Πταισµατοδικείο σε άλλο, β) το Συµβούλιο Εφετών, αν ζητείται
η παραποµπή από ένα Μονοµελές ή Τριµελές Πληµµελειοδικείο ή ∆ικαστήριο
Ανηλίκων σε άλλο όµοιο, και γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συµβούλιο σε
κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο των διατάξεων αυτών, που είναι
η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού
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 κατ1 εκείνο της προδικασίας, και όταν
δεν έχει ακόµη ασκηθεί ποινική δίωξη. Εξ άλλου, κατά τη διάταξη 48 του ΚΠ∆, την
προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που
απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 του ΚΠ∆) εξετάζει και κρίνει ο αρµόδιος
Εισαγγελέας Εφετών. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 137 παρ. 1 περ. γ' του ίδιου
Κώδικα, την παραποµπή στην περίπτωση αυτή, µπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο
κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί
παραποµπής από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών σε άλλον ισόβαθµο Εισαγγελέα, ο
Άρειος Πάγος σε Συµβούλιο και εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων
132, 134 και 135 εδ. 1 του ΚΠ∆.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 47, 48, 122 - 125, 132, 134, 135, 136, 137,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
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∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1839
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Γνώση του ψεύδους. Ειδική και εµπεριστατωµένη
αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται η
προσβαλλόµενη απόφαση.
- Κατά το άρθρο 362 ΠΚ, όποιος µε οποιοδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή
διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη
του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή µε χρηµατική ποινή. Κατά δε το άρθρο
363 ΠΚ εάν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός είναι ψευδές τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Από τις ως άνω διατάξεις, προκύπτει, ότι για
την αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος της συκοφαντικής δυσφήµησης
απαιτείται; α) ισχυρισµός ή διάδοση γεγονότος ενώπιον τρίτου σε βάρος ορισµένου
προσώπου, β) το γεγονός να είναι δυνατόν να βλάψει την τιµή ή, την υπόληψη, γ) να
είναι ψευδές και ο υπαίτιος να γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές. Ως ισχυρισµός
θεωρείται η ανακοίνωση, η οποία προέρχεται ή από ίδια πεποίθηση ή γνώµη ή από
µετάδοση από τρίτο πρόσωπο. Αντίθετα, διάδοση υφίσταται όταν λαµβάνει χώρα
µετάδοση της ανακοίνωσης που γίνεται από άλλον. Ο ισχυρισµός ή η διάδοση
επιβάλλεται να γίνεται ενώπιον τρίτου. Αυτό το οποίο αξιολογείται είναι το γεγονός,
δηλαδή οποιοδήποτε συµβάν του εξωτερικού κόσµου που ανάγεται στο παρόν ή
παρελθόν, το οποίο υποπίπτει στις αισθήσεις και δύναται να αποδειχθεί, αντίκειται δε
στην ηθική και την ευπρέπεια. Αντικείµενο προσβολής είναι η τιµή ή η υπόληψη του
φυσικού προσώπου, η οποία θεµελιώνεται επί της ηθικής αξίας, που πηγή έχει την
ατοµικότητα και εκδηλώνεται µε πράξεις ή παραλείψεις. ∆εν αποκλείεται στην έννοια
του γεγονότος να υπαχθούν η έκφραση γνώµης ή αξιολογικής κρίσης και
χαρακτηρισµοί οσάκις αµέσως ή εµµέσως υποκρύπτονται συµβάντα και
αντικειµενικά εκδηλωτικά στοιχεία, τα οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση
συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας. Έτσι, για τη θεµελίωση και αυτού του
εγκλήµατος απαιτείται, εκτός των ως άνω στοιχείων που συγκροτούν την
αντικειµενική του υπόσταση και άµεσος δόλος, που περιλαµβάνει αναγκαία την
ηθεληµένη ενέργεια της διάδοσης και τη γνώση ότι η τέτοια διάδοση δύναται να
βλάψει την τιµή και υπόληψη εκείνου στον οποίο αποδίδεται, ακόµη δε τη γνώση ότι
το διαδοθέν γεγονός είναι ψευδές. Η ύπαρξη τέτοιου άµεσου δόλου πρέπει να
αιτιολογείται ειδικώς στην καταδικαστική απόφαση µε παράθεση των περιστατικών
που δικαιολογούν τη γνώση αυτή.
- Η, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κ.Π.∆, απαιτούµενη
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον κατ' άρθρο
510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, υπάρχει, όταν προκειµένου
για καταδικαστική απόφαση, εκτίθενται σε αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, για το οποίο
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καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία αποδείχθηκαν
τα περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή
των δεκτών γενόµενων πραγµατικών περιστατικών στην ουσιαστική ποινική διάταξη
που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ειδικά όµως, για τη θεµελίωση της
υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως,
απαιτείται για την ύπαρξη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας αναφορικός µε
το δόλο, να εκτίθεται στην καταδικαστική απόφαση τα πραγµατικά περιστατικά, από
τα οποία προκύπτει ότι ο κατηγορούµενος γνώριζε το ψευδές του γεγονότος που
ισχυρίστηκε ή διέδωσε. Ως προς τις αποδείξεις δε, αρκεί αυτές να αναφέρονται στην
απόφαση κατ' είδος, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο ή ποια
αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, τα οποία
αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελούν, όµως, λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων
των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού µέσου
χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων,
καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας,
πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του ∆ικαστηρίου της
ουσίας.
- Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει λόγο
αναίρεσης, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Π.∆, υπάρχει όταν το
δικαστήριο της ουσίας, αποδίδει σε τέτοια διάταξη έννοια διαφορετική από εκείνη,
που έχει πράγµατι αυτή ή δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε
στη διάταξη που εφαρµόστηκε καθώς και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ
πλαγίου, για το λόγο ότι στο πόρισµα της απόφασης (αναγόµενο στα στοιχεία και την
ταυτότητα του οικείου εγκλήµατος), που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του
διατακτικού µε το σκεπτικό, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο, για την
ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.
- Με αυτά που δέχθηκε το ∆ικαστήριο µε την προσβαλλόµενη απόφασή του, δεν
διέλαβε σε αυτή την κατά τις άνω διατάξεις ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία
µε αναφορά σε συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά, για το ότι οι κατηγορούµενοι
και ήδη αναιρεσείοντες, είχαν γνώση της αναλήθειας όσων γεγονότων, ο πρώτος από
αυτούς µε την αγωγή διέδωσε. Τούτο γιατί, ενόψει των όσων ισχυρίστηκε για τους
εγκαλούντες, από όσα εκτίθενται στο σκεπτικό, δεν είναι καθόλου αυτονόητη η
γνώση τους γι'αυτά. Ειδικότερα, ως προς το στοιχείο αυτό του άµεσου δόλου, δηλαδή
της γνώσης, η προσβαλλόµενη απόφαση περιορίζεται να παραθέσει απλώς στο
σκεπτικό της, την περιεχόµενη στο νόµο φράση "εν γνώσει", χωρίς όµως να έχουν
εκτεθεί και να έχουν αιτιολογηθεί από το ∆ικαστήριο από ποία συγκεκριµένα
πραγµατικά περιστατικά συνάγεται η γνώση αυτή, η οποία µάλιστα, δεν προκύπτει
ούτε από τις καθόλου παραδοχές και την κύρια αιτιολογία της, περί ενοχής, κρίσης
του. Συγκεκριµένα, δεν παρατίθενται στην αιτιολογία της προσβαλλόµενης
αποφάσεως, κανένα πραγµατικό περιστατικό από το οποίο να προκύπτει ότι οι
αναιρεσείοντες τελούσαν "εν γνώσει" του ψεύδους των γεγονότων τα οποία διέδωσε
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ο πρώτος από αυτούς µε την αγωγή σε βάρος των εγκαλούντων, µε την προτροπή του
ηθικού αυτουργού, Μ. Π.. Απλά, σε σχέση µε το στοιχείο αυτό του αµέσου δόλου,
περιορίζεται το ∆ικαστήριο µε την απόφαση να παραθέσει στο αιτιολογικό και στο
διατακτικό της ότι οι κατηγορούµενοι γνώριζαν την αναλήθεια των ψευδών
γεγονότων που διέδωσε ο εξ αυτών, Σ. Χ., χωρίς όµως η γνώση αυτή των
κατηγορουµένων να είναι αυτονόητη, αφού τα γεγονότα δεν συνδέονται
αναπόσπαστα µε αυτούς για να δύναται να συναχθεί ότι εκείνοι είχαν γνώση του
ψεύδους, ενώ περαιτέρω από τις παραδοχές της προσβαλλόµενης αποφάσεως, δεν
προκύπτει ότι οι αναιρεσείοντες είχαν προσωπική αντίληψη των κατά τα άνω
διαδοθέντων από αυτούς ψευδών γεγονότων.
Είναι, συνεπώς, βάσιµος ο σχετικός λόγος της αίτησης αναίρεσης, από το άρθρο 510
παρ. 1 στοιχ. ∆' του Κ.Π.∆, µε τον οποίο αποδίδεται η παραπάνω πληµµέλεια στην
απόφαση και πρέπει κατά παραδοχή του λόγου αυτού, να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη
απόφαση.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 362, 363,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1202
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 362 και 363 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 την δεύτερη
"αν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε
ότι αυτό είναι ψευδές, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών", προκύπτει
ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως
απαιτείται: α) ισχυρισµός ή διάδοση από το δράστη ενώπιον τρίτου γεγονότος για
κάποιον άλλον, το οποίο θα µπορούσε να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου,
β) το γεγονός αυτό να είναι ψευδές και γ) εκείνος που ισχυρίστηκε ή διέδωσε το
ψευδές γεγονός να είχε δόλο, ο οποίος περιλαµβάνει, αφ' ενός µεν τη γνώση του
δράστη, µε την έννοια της βεβαιότητος ότι το γεγονός αυτό είναι ψευδές και µπορεί
να βλάψει την τιµή και την υπόληψη του άλλου και αφ' ετέρου τη θέληση αυτού να
ισχυρισθεί ή να διαδώσει ενώπιον τρίτου το γεγονός αυτό. Ως γεγονός δε, κατά την
έννοια των πιο πάνω διατάξεων θεωρείται κάθε συγκεκριµένο περιστατικό του
εξωτερικού κόσµου, που ανάγεται στο παρελθόν ή το παρόν το οποίο υποπίπτει στις
αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως καθώς και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή
συµπεριφορά, αναφεροµένη στο παρελθόν ή το παρόν, που υποπίπτει στις αισθήσεις
και αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια προσάπτεται δε σε ορισµένο πρόσωπο µε
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συνέπεια να επέρχεται εµφανής υποτίµηση της τιµής και της υπόληψης. Για την
υποκειµενική θεµελίωση του εγκλήµατος απαιτείται άµεσος δόλος συνιστάµενος
στην ηθεληµένη ενέργεια του ισχυρισµού ή της διαδόσεως ενώπιον τρίτου, του
ψευδούς γεγονότος, εν γνώσει του δράστη ότι αυτό είναι ψευδές και δύναται να
βλάψει την τιµή και την υπόληψη του άλλου. ∆εν αρκεί δηλαδή ο απλός ή ο
ενδεχόµενος δόλος, αλλά απαιτείται άµεσος δόλος. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι
κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαίτερα, γιατί ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση
παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική
υπόσταση του εγκλήµατος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του,
διαλαµβάνεται δε περί αυτού (δόλου) αιτιολογία, στην κυρία αιτιολογία για την
ενοχή. Όταν όµως για το αξιόποινο της πράξεως απαιτούνται, όπως και στο έγκληµα
της συκοφαντικής δυσφηµήσεως, εκτός από τα περιστατικά που απαρτίζουν κατά
νόµο την έννοια αυτής και ορισµένα πρόσθετα στοιχεία, όπως η τέλεση της πράξεως
εν γνώσει ορισµένων περιστατικών, άµεσος, δηλαδή, δόλος από µέρους του υπαιτίου,
η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή µε παράθεση των περιστατικών
που δικαιολογούν την διαληφθείσα γνώση.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τις διατάξεις του άρθρου 93
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις
ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την ακροαµατική διαδικασία πραγµατικά
περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την συνδροµή των
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που
αποτελούν ενιαίο σύνολο. Μόνη δε η αποδοχή από το δικαστήριο στο σκεπτικό της
αποφάσεως, ύστερα από την εκτίµηση των αποδείξεων, ως αιτιολογίας, έστω και κατ'
αντιγραφή του περιεχοµένου του διατακτικού της αποφάσεως, δεν συνιστά άνευ
ετέρου έλλειψη της κατά νόµο αιτιολογίας της αποφάσεως, εκτός εάν στο διατακτικό
και κατ' ανάγκη επί αντιγραφής του στο σκεπτικό της αποφάσεως δεν εκτίθενται µε
σαφήνεια και πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που συγκροτούν την
αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση της πράξεως για την οποία καταδικάσθηκε
ο αναιρεσείων. Ειδικότερα ως προς την έκθεση των αποδείξεων αρκεί η κατά το είδος
τους αναφορά γενικώς, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από
κάθε ένα από αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των
διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ των.
Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπ' όψη του και συνεκτίµησε
για τον σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι
µόνο µερικά εξ αυτών κατ' επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασµένες
διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠ∆ (OλΑΠ 1/2005).
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 262, 263,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 623
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 362 και 363 του ΠΚ προκύπτει, ότι
για τη στοιχειοθέτηση του προβλεπόµενου σ' αυτές εγκλήµατος της συκοφαντικής
δυσφηµήσεως, απαιτείται ισχυρισµός ή διάδοση ενώπιον τρίτου, για κάποιον άλλον,
γεγονότος που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του και είναι ψευδές, ο δε
υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές. Στην έννοια του γεγονότος εντάσσεται κάθε
συγκεκριµένο περιστατικό του εξωτερικού κόσµου, που ανάγεται στο παρελθόν ή το
παρόν, εµπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως, καθώς και κάθε
συγκεκριµένη σχέση ή συµπεριφορά, η οποία προσάπτεται σε ορισµένο πρόσωπο, µε
συνέπεια να επέρχεται εµφανής υποτίµηση της τιµής ή της υπόληψης του. Για την
υποκειµενική θεµελίωση του εγκλήµατος, απαιτείται άµεσος δόλος, συνιστάµενος
στην ηθεληµένη ενέργεια του ισχυρισµού ή της διάδοσης ενώπιον του τρίτου του
ψευδούς γεγονότος εν γνώσει του δράστη ότι αυτό είναι ψευδές και δύναται να
βλάψει την τιµή και την υπόληψη του άλλου και δεν αρκεί απλώς δόλος. Ο
ισχυρισµός ή η διάδοση του δυσφηµιστικού γεγονότος µπορεί να γίνει και δια του
τύπου, οπότε υπάρχει για τους υπεύθυνους του εντύπου έγκληµα συκοφαντικής
δυσφηµήσεως (ή απλής δυσφηµήσεως) δια του τύπου, εγκλήµατα τα οποία µετά την
κατάργηση µε το άρθρο µόνο του Ν. 2243/1994 όλων των ειδικών περί τύπου
ποινικών διατάξεων συντελούνται κατά περίπτωση, υπό τις ίδιες ακριβώς
προϋποθέσεις που απαιτούνται και για την κοινή συκοφαντική δυσφήµηση ή απλή
δυσφήµηση. Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 368 παρ. 1 ΠΚ, στις περιπτώσεις των
άρθρων 361, 362, 363....η ποινική δίωξη ασκείται µόνον ύστερα από έγκληση.
- 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. 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 τη γνώση
ορισµένου περιστατικού ή σκοπό επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος.
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Τέτοια πρόσθετα στοιχεία όπως τη γνώση ορισµένων περιστατικών, ο νόµος αξιώνει
σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα στο έγκληµα της συκοφαντικής δυσφηµήσεως, οπότε η
αιτιολογία της απόφασης πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή µε παράθεση των
περιστατικών που την δικαιολογούν.
- 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 ή απόφαση στερείται νόµιµης βάσης
(ΟλΑΠ 3/2008).
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 361, 362, 363, 368,
ΚΠ∆: 307, 314, 320, 321, 339, 340, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Έκδοση εγκληµατιών - ∆ιαδικασία έκδοσης αλλοδαπών
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1477
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Έκδοση αλλοδαπού. Αναβάλλει την έκδοση απόφασης προκειµένου να ζητηθούν
και προσκοµισθούν από το εκζητούν κράτος µε επιµέλεια του Εισαγγελέα Εφετών
Αθηνών δικαιολογητικά σε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική από το πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο αυτών.
- Κατά το άρθρο 451§1 του ΚΠοιν∆, κατά της οριστικής αποφάσεως του Συµβουλίου
Εφετών, µε την οποία τούτο γνωµοδότησε επί αιτήσεως εκδόσεως αλλοδαπού,
επιτρέπεται σ' αυτόν για τον οποίον ζητείται η έκδοση και στον Εισαγγελέα να
ασκήσουν έφεση στο Β' Τµήµα του Αρείου Πάγου µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από
την δηµοσίευση της απόφασης για την έφεση συντάσσεται έκθεση από το γραµµατέα
Εφετών.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 451,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Ένδικα µέσα - Εκπρόθεσµη έφεση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1799
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Εκπρόθεσµη έφεση. Περιεχόµενο δικογράφου.
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 474 παρ. 2 του ΚΠ∆ εκείνος που ασκεί
εκπρόθεσµα το ένδικο µέσο οφείλει να διαλάβει στη σχετική έκθεση , λόγο
(περιστατικά) ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύµατος εξαιτίας των οποίων δεν
άσκησε εµπρόθεσµα, το ένδικο µέσο ή ότι η επίδοση της προσβαλλόµενης απόφασης
είναι άκυρη για κάποιο συγκεκριµένο λόγο και ακόµη να επικαλεστεί περιστατικά
από τα οποία αυτά προκύπτουν. Αν δεν περιλαµβάνονται τα ανωτέρω στην έκθεση
άσκησης του ενδίκου µέσου και ειδικότερα της έφεσης το ένδικο αυτό µέσο
απορρίπτεται ως εκπρόθεσµο και συνεπώς απαράδεκτο (αρθρ. 476 παρ. 1 ΚΠ∆).
Αναπλήρωση των ανωτέρω µε λόγους και περιστατικά που προβάλλονται
µεταγενέστερα και ειδικότερα επί έφεσης κατά τη συζήτηση της στο ακροατήριο
είναι απαράδεκτη. Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επίδοσης οι οποίοι πρέπει να
προβάλλονται υποχρεωτικά µε την έφεση είναι και ότι η επίδοση ως άγνωστης
διαµονής έγινε χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, δηλαδή µολονότι ο
εκκαλών κατηγορούµενος είχε γνωστή διαµονή και τούτο ήταν γνωστό στην αρµόδια
για την επίδοση Εισαγγελική αρχή αυτός κλητεύθηκε ως άγνωστης διαµονής. Επίσης
πρέπει να προβάλλεται υποχρεωτικά µε την έφεση και ο λόγος ανώτερης βίας από την
οποία ο εκκαλών παρακωλύθηκε, στην εµπρόθεσµη άσκησή της, στην έννοια της
οποίας (ανώτερης βίας)δεν εµπίπτει και ο ισχυρισµός για ακυρότητα της επίδοσης ως
άγνωστης διαµονής και εντεύθεν µη γνώση από µέρους του εκκαλούντος της
εκκαλούµενης απόφασης, καθόσον επικαλείται λόγο ανώτερης βίας δικαιολογητικό
της εκπρόθεσµης άσκησης της έφεσης. Τέλος πρέπει να αναφέρονται και τα
περιστατικά άρσεως του κωλύµατος άσκησης της έφεσης και ο χρόνος που ο
εκκαλών έλαβε γνώση αυτών.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 474, 476,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Ένδικα µέσα - Έφεση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 615
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Εκπρόθεσµη έφεση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη
απόφαση.
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 476 παρ. 1, 2 ΚΠ∆, το ένδικο µέσο απορρίπτεται ως
απαράδεκτο, εκτός των άλλων περιπτώσεων και λόγω της εκπρόθεσµης ασκήσεώς
του. Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσµη είναι επιτρεπτή
η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως για όλους τους λόγους που αναφέρονται
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περιοριστικώς 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 που απορρίπτει το ένδικο µέσο της εφέσεως, ως απαράδεκτο για να έχει
την απαιτούµενη από το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική
και εµπετιστατωµένη αιτιολογία πρέπει να διαλαµβάνει τον χρόνο της επιδόσεως
στον εκκαλούντα της προσβαλλόµενης µε την έφεση αποφάσεως, αν απαγγέλθηκε
απόντος τούτου και εκείνον της ασκήσεως αυτής, καθώς και το αποδεικτικό από το
οποίο προκύπτει η επίδοση, χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό και της επιδόσεως, εκτός
αν προβάλλεται µε την έφεση λόγος ακυρότητας της επίδοσης ή ανώτερης βίας, λόγω
της οποίας απωλέσθηκε η προθεσµία του άρθρου 473 παρ. 1 ΚΠοιν∆) οπότε η
αιτιολογία πρέπει να εκτίνεται και στα ζητήµατα αυτά. Σε περίπτωση όµως, που µε το
ένδικο µέσο αµφισβητείται ο τόπος κατοικίας και το άγνωστο διαµονής του και
κατ'ακολουθία και η αδυναµία γνώσεως της επιδόσεως, πρέπει να διαλαµβάνεται
επίσης στην απόφαση σχετική αιτιολογία άλλως ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1
στοιχ. ∆'λόγος αναιρέσεως. Περαιτέρω πρέπει να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα
στην αξιολόγηση των οποίων προήλθε το δικαστήριο για να καταλήξει στην κρίση
του για την απόρριψη της εφέσεως.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 473, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Ένδικα µέσα - Προθεσµίες
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1672
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Προθεσµία για την άσκηση ενδίκων µέσων. Ειδική και εµπεριστατωµένη
αιτιολογία. Αρνητική υπέρβαση εξουσίας.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 473§1 εδ. α και β του ΚΠοιν∆, "όπου ειδική διάταξη
νόµου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία για την άσκηση των ενδίκων µέσων είναι
δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούµενος δεν είναι παρών
κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσµία είναι επίσης δεκαήµερη,
εκτός αν αυτός διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαµονή του, οπότε η
προθεσµία είναι τριάντα ηµερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της
απόφασης". Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 476§2 του ίδιου Κώδικα, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του ν. 3160/2003, "κατά της απόφασης που
απορρίπτει το ένδικο µέσο ως απαράδεκτο επιτρέπεται µόνο αναίρεση". Από τις
διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι η κατά του παρόντος κατηγορουµένου, αλλά και η
κατά του απόντος κατηγορουµένου, αλλά νοµίµως εκπροσωπηθέντος πλήρως, κατ'
άρθρο 340§2 του ΚΠοιν∆, υπό του εξουσιοδοτηµένου συνηγόρου του, εκδοθείσα
απόφαση του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου λογίζεται ότι δηµοσιεύθηκε µε την
πραγµατική παρουσία του εκπροσωπουµένου κατηγορουµένου και ότι η τασσοµένη
προς άσκηση της κατά της αποφάσεως αυτής εφέσεως προθεσµία, η προσδιοριζοµένη
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σε δέκα ηµέρες, αρχίζει από τότε που θα δηµοσιευθεί στο ακροατήριο η απόφαση και
δεν είναι αναγκαία η προς τον κατηγορούµενο επίδοσή της, αφού αυτός θεωρείται,
ότι δικάζεται σαν να ήταν παρών. Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως
εκπρόθεσµη είναι επιτρεπτή η άσκηση αναιρέσεως, για όλους τους λόγους που
αναφέρονται περιοριστικά στη διάταξη του άρθρου 510 του ιδίου Κώδικα, µεταξύ
των οποίων και η έλλειψη αιτιολογίας, µε την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται
στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο. Η εκπρόθεσµη άσκηση του ανωτέρω
ενδίκου µέσου της εφέσεως, ενόψει της γενικής αρχής του δικαίου, κατά την οποία
κανένας δεν µπορεί να υποχρεωθεί στα αδύνατα, τότε µόνον συγχωρείται, όταν στην
συντασσόµενη, σύµφωνα µε το άρθρο 474 του ΚΠοιν∆, έκθεση ασκήσεώς του,
γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανώτερη βία ή το
ανυπέρβλητο κώλυµα, που κατέστησε αδύνατη την εµπρόθεσµη άσκηση, καθώς και
των αποδεικνυόντων τα περιστατικά αυτά αποδεικτικών µέσων, προκειµένου από
αυτά να είναι δυνατή η εκτίµηση περί του αν συντρέχει ή όχι η επικαλούµενη
κατάσταση ανώτερης βίας ή το ανυπέρβλητο κώλυµα, αλλιώς η έφεση απορρίπτεται,
µε βάση το άρθρο 476§1 του ΚΠοιν∆, ως απαράδεκτη. Όµως, στην έννοια της
ανωτέρας βίας δεν περιλαµβάνεται η από αµέλεια ή από άγνοια των σχετικών
δικονοµικών διατάξεων µη άσκηση του ένδικου µέσου από τον πληρεξούσιο
δικηγόρο του κατηγορουµένου.
- Η απόφαση, µε την οποία απορρίπτεται το ένδικο µέσο της εφέσεως ως
απαράδεκτο, λόγω εκπρόθεσµης ασκήσεώς του, για να έχει την απαιτούµενη από τις
διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, από την έλλειψη της οποίας ιδρύεται ο από το άρθρο
510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆ λόγος αναιρέσεως, πρέπει να διαλαµβάνει αν η
προσβαλλόµενη µε την έφεση απόφαση απαγγέλθηκε µε την παρουσία του ή αν
αυτός είχε εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο και το χρόνο, κατά τον οποίο
ασκήθηκε η έφεση, αν δε προβάλλεται µε την έφεση λόγος ανώτερης βίας, λόγω της
οποίας απωλέσθηκε η προθεσµία (του άρθρου 473 παρ. 1 του ΚΠοιν∆), η αιτιολογία
πρέπει να εκτείνεται και στο ζήτηµα αυτό, εκτός αν ο προβαλλόµενος λόγος είναι µη
νόµιµος ή απαράδεκτος, οπότε το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει και,
πολύ περισσότερο, να αιτιολογήσει τη σχετική απορριπτική του κρίση.
- Σε περίπτωση που το αρµόδιο για το ένδικο µέσο, και ειδικότερα για την έφεση,
δικαστήριο το απορρίψει ως απαράδεκτο παρά τον νόµο, ενώ όφειλε να εξετάσει
προηγουµένως τη συνδροµή ή µη λόγου ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύµατος,
υποπίπτει, πέραν της πληµµέλειας της ελλείψεως ειδικής και εµπεριστατωµένης
αιτιολογίας, και στην πληµµέλεια αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας, η οποία ιδρύει
λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠοιν∆.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 340, 473, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
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Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1150
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Επανάληψη διαδικασίας.
- Κατά το άρθρο 525 παρ. 1 ΚΠοιν∆, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε µε
αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του καταδικασµένου για
πληµµέληµα ή κακούργηµα, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που περιοριστικά
αναφέρονται στο άρθρο αυτό και όταν, µετά την οριστική καταδίκη του,
αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν γεγονότα ή
αποδείξεις, τα οποία, µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί
προηγουµένως, καθιστούν πρόδηλο ότι αυτός είναι αθώος ή καταδικάσθηκε αδίκως
για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. Κατά την έννοια της
διατάξεως αυτής "νέα γεγονότα ή αποδείξεις" είναι εκείνα, τα οποία, ανεξαρτήτως αν
υπήρχαν πριν από την καταδίκη, δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ως εκ τούτου
ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση. Στην
έννοια του γεγονότος, κατ' άρθρο 525 παρ. 1 αρ. 2 ΚΠ∆, εµπίπτει και η άγνοια της
υπάρξεως νέου, ευµενούς για τον κατηγορούµενο, νόµου, που εµποδίζει την
ουσιαστική έρευνα της κατηγορίας, γιατί συνιστά εξωτερικώς άµεσα ή έµµεσα
αντιληπτό και επιδεκτικό αποδείξεως συµβάν, η δε αποκάλυψή του εκ των υστέρων,
καθιστά αυτό "νέο και άγνωστο" στους δικάσαντες δικαστές, αφού προϋπήρχε της
εκδικάσεως της υποθέσεως και δεν είχε τυχόν περιέλθει ακόµη σε γνώση τους (ΑΠ
1948/2002). ∆εν µπορούν να αποτελέσουν λόγο 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 έλεγχος της
καταδικαστικής αποφάσεως από ουσιαστική και νοµική πλευρά, µε βάση το
αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη τους οι δικαστές που την εξέδωσαν, διότι η
επανάληψη της διαδικασίας δεν αποτελεί ένδικο µέσο αλλά έκτακτη διαδικασία.
Αρµόδιο για την αξιολόγηση αιτήσεως επαναλήψεως κατά αποφάσεως του Αρείου
Πάγου είναι, σύµφωνα µε αναλογική εφαρµογή των άρθρων 527 παρ. 3 και 528 παρ.
1 του ΚΠ∆, το ∆ικαστήριο του Αρείου Πάγου σε Συµβούλιο.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 525,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1087
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Επανάληψη της διαδικασίας.
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 περ. 2 του ΚΠοιν∆ η ποινική διαδικασία
που περατώθηκε µε αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του
καταδικασµένου για πληµµέληµα ή κακούργηµα, αν µετά την οριστική καταδίκη του
αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή
αποδείξεις, τα οποία µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί
προηγουµένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή
καταδικάστηκε για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που διέπραξε. Νέες αποδείξεις,
κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο
δικαστήριο και ως εκ τούτου ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την
καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηµατίζει το δικαστήριο, που
επιλαµβάνεται της αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας, από την έρευνα των
πρακτικών της προηγούµενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας.
Νέες αποδείξεις µπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων µαρτύρων ή
νεότερες καταθέσεις, συµπληρωµατικές ή διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές
εκείνων που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή
πρακτικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της
υποθέσεως, µε την προϋπόθεση όµως ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιµώµενες είτε µόνες
τους είτε σε συνδυασµό µε εκείνες που είχαν προσκοµισθεί στο δικαστήριο που
εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό, και όχι απλώς πιθανό ότι ο
καταδικασθείς είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο
που πραγµατικά διέπραξε. Για να είναι παραδεκτή, η αίτηση επαναλήψεως της
διαδικασίας, πρέπει ο αιτών να εκθέτει στην αίτηση του µε σαφήνεια και πληρότητα
τα νέα στοιχεία που είναι σχετικά µε την πράξη για την οποία εχώρησε η καταδίκη
καθώς και το περιεχόµενο αυτών για να είναι δυνατός ο έλεγχος της βασιµότητας της
αιτήσεως. ∆εν µπορούν όµως να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας
γεγονότα τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την
καταδικαστική απόφαση, αλλά αντιθέτως ερευνήθηκαν αµέσως ή εµµέσως και
απερρίφθησαν, έστω και κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των τεθέντων υπόψη τους
αποδεικτικών στοιχείων καθώς και εκείνα µε τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής
απόψεως και νοµικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλοµένης αποφάσεως µε βάση το
αποδεικτικό υλικό, αφού η επανάληψη της διαδικασίας, ως στρεφόµενη κατά
αµετάκλητης αποφάσεως δεν αποτελεί ένδικο µέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία (Α.Π.
307/2008, 127/2001). Ακόµη, ο µεταγενέστερος της αµετάκλητης καταδίκης
επιεικέστερος ουσιαστικός νόµος δεν αποτελεί νέο γεγονός άγνωστο στους δικαστές
που δίκασαν κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως και ως εκ τούτου δεν µπορεί να
θεµελιώσει αίτηση περί επαναλήψεως της διαδικασίας αφού, όπως προκύπτει από τη
διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του ΠΚ η εφαρµογή του νόµου αυτού έχει ως
προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει αµετάκλητη καταδίκη (ΑΠ 127/2001).
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 525,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Επίδοση - Αγνώστου διαµονής
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 668
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Επίδοση. Άγνωστης διαµονής. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της
δικαστικής αποφάσεως.
- Κατά το άρθρο 473 παρ. 1 ΚΠοιν∆, η προθεσµία για την άσκηση ενδίκων µέσων
είναι δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση της αποφάσεως. Αν ο δικαιούµενος δεν είναι
παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, η πιο πάνω προθεσµία είναι, επίσης,
δεκαήµερη, εκτός αν αυτός διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαµονή του,
οπότε η προθεσµία είναι τριάντα ηµέρες και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την
επίδοση της αποφάσεως. Κατά το άρθρο 273 παρ. 1γ του ιδίου Κώδικα, ωσότου η
καταδικαστική απόφαση γίνει αµετάκλητη και εκτελεστεί, κάθε έγγραφο της
προδικασίας και της διαδικασίας στο ακροατήριο, καθώς και κάθε άλλο ποινικό
δικόγραφο, επιδίδεται εγκύρως στον κατηγορούµενο, αν η επίδοση γίνει στη
διεύθυνση της κατοικίας ή της διαµονής του που δηλώθηκε αρχικά, σύµφωνα µε τα
παραπάνω (παρ. 1 α), εκτός αν ο κατηγορούµενος είχε δηλώσει µεταβολή της πριν
από την επίδοση. Τέτοια δήλωση ως προς την µεταβολή της κατοικίας ή της
διαµονής, µαζί µε την ακριβή διεύθυνση, πρέπει να γίνεται εγγράφως στον
εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη ή, αν η υπόθεση έχει παραπεµφθεί στο
ακροατήριο, στον εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί ...". Κατά το
άρθρο 156 του ίδιου Κώδικα, αν το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση,
απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και είναι άγνωστη η διαµονή του, η
επίδοση γίνεται στο σύζυγό του ή, αν δεν υπάρχει σύζυγος, σε έναν από τους γονείς ή
τους αδελφούς ή σε άλλους συγγενείς του, εξ αίµατος ή αγχιστείας έως και του τρίτου
βαθµού. Αν δεν βρεθεί κανείς από τους παραπάνω συγγενείς στον τόπο της κατοικίας
του αποδέκτη της επιδόσεως, αυτή γίνεται στο δήµαρχο ή το δηµοτικό υπάλληλο, που
ορίζει ο δήµαρχος γι' αυτό το σκοπό, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να
φροντίσει για την τοιχοκόλληση του εγγράφου που του επιδόθηκε σε ένα από τα
δηµοσιότερα σηµεία και να στείλει βεβαίωση για την τοιχοκόλληση στην αρχή που
παρήγγειλε την επίδοση. Η µη τήρηση των διατυπώσεων αυτών συνεπάγεται κατά το
άρθρο 154 παρ. 2 ΚΠοιν∆ την ακυρότητα της επιδόσεως. Κατά το άρθρο 161
ΚΠοιν∆ για την επίδοση οφείλει ο επιδίδων να συντάσσει επί τόπου αποδεικτικό, στο
οποίο, µε ποινή ακυρότητας της επιδόσεως, σηµειώνεται ακριβώς, εκτός άλλων
στοιχείων, και το ονοµατεπώνυµον εκείνου στον οποίο παραδόθηκε το έγγραφο, ο
οποίος και υπογράφει το αποδεικτικό. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µ'
εκείνες των άρθρων 462 και 489 ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι προϋπόθεση της απορρίψεως
ως εκπρόθεσµης της εφέσεως του κατηγορουµένου εναντίον πρωτόδικης
καταδικαστικής αποφάσεως, που απαγγέλθηκε απόντος τούτου, είναι η έγκυρη
επίδοση της εκκαλούµενης αποφάσεως σ' αυτόν και, στην περίπτωση που η επίδοση
έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 156 ΚΠοιν∆, απαιτείται να αναφέρεται στο
αποδεικτικό επιδόσεως και το ονοµατεπώνυµο του δηµάρχου ή του απ' αυτόν
διορισθέντος προς τούτο δηµοτικού υπαλλήλου, στον οποίο παραδόθηκε η απόφαση.
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∆ιαφορετικά, αν τούτο παραλείπεται ή από το αποδεικτικό επιδόσεως προκύπτει
αµφιβολία για το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε η απόφαση, η επίδοση είναι άκυρη
και δεν αφετηριάζεται η προθεσµία της εφέσεως. Ως άγνωστης διαµονής θεωρείται,
κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 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 δικαστική (εισαγγελική) αρχή που έχει εκδώσει το προοριζόµενο για επίδοση
έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του, έστω και αν αυτή είναι γνωστή σε
τρίτους, όπως είναι ακόµη και άλλη εισαγγελική αρχή ή και η αστυνοµική αρχή.
Τόπος δε κατοικίας θεωρείται, εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούµενος, κατά το
άρθρο 273 παρ. 1 α του ΚΠοιν∆ 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, την αναφορά ή την έγκληση. Περαιτέρω, κατά την έννοια της διατάξεως
του άρθρου 474 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, εκείνος που ασκεί εκπρόθεσµα το ένδικο
µέσο οφείλει να διαλάβει στη σχετική έκθεση εφέσεως και το λόγο ανωτέρας βίας ή
ανυπερβλήτου κωλύµατος, εξαιτίας των οποίων δεν άσκησε εµπρόθεσµα το ένδικο
µέσο ή ότι η επίδοση της προσβαλλόµενης αποφάσεως είναι άκυρη για κάποιο
συγκεκριµένο λόγο και, ακόµη, να επικαλεσθεί τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία
αυτά προκύπτουν. Αν δεν διαλαµβάνονται τα ανωτέρω στην έκθεση ασκήσεως του
ενδίκου µέσου και ειδικότερα της εφέσεως, το ένδικο αυτό µέσο απορρίπτεται ως
εκπρόθεσµο και συνεπώς απαράδεκτο. Αναπλήρωση των ανωτέρω µε λόγους και
περιστατικά που προβάλλονται µεταγενέστερα και ειδικότερα, επί εφέσεως, κατά τη
συζήτησή της στο ακροατήριο, είναι απαράδεκτη. Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της
επιδόσεως, οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται υποχρεωτικά µε την έφεση, είναι και
ότι η επίδοση "ως αγνώστου διαµονής", έγινε χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις
αυτής, µολονότι δηλαδή ο εκκαλών - κατηγορούµενος, είχε γνωστή διαµονή και
τούτο ήταν γνωστό στην αρµόδια για την επίδοση εισαγγελική αρχή. 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 επιδόσεως,
ως αγνώστου διαµονής και εντεύθεν µη γνώση από µέρους του εκκαλούντος της
εκκαλούµενης αποφάσεως, γιατί στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος µάχεται κατά του
κύρους της επιδόσεως και δεν επικαλείται λόγο ανωτέρας βίας, δικαιολογητικό της
εκπρόθεσµης ασκήσεως της εφέσεώς του. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 476
παρ. 1 ΚΠοιν∆, κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη
επιτρέπεται αναίρεση, ο έλεγχος, όµως του Αρείου Πάγου στην περίπτωση αυτή
περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσεως του Εφετείου για το απαράδεκτο.
- Η ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως που
επιβάλλεται από το Σύνταγµα (άρθρο 93 παρ. 3) και τον ΚΠοιν∆ (άρθρο 139),
απαιτείται και για την απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσµη. Τέτοια
αιτιολογία υπάρχει όταν διαλαµβάνεται σ' αυτήν ο χρόνος επιδόσεως της
προσβαλλόµενης αποφάσεως στον εκκαλούντα, αν απαγγέλθηκε απόντος τούτου, ο
χρόνος ασκήσεως της εφέσεως και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση

[135]

της αποφάσεως στον εκκαλούντα (ΟλΑΠ 4/1995, 6 και 7/1994), χωρίς να απαιτείται
ειδικότερος προσδιορισµός τούτου ή των κατά τα άρθρα 154, 156 και 161 ΚΠοιν∆
στοιχείων εγκυρότητας της επιδόσεως, εκτός αν προβάλλεται µε την έφεση λόγος
ακυρότητας της επιδόσεως και αδυναµία εντεύθεν γνώσεως της εκκαλούµενης
αποφάσεως. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει, να διαλαµβάνεται στην απόφαση
αιτιολογία και για την απορριπτική του λόγου αυτού κρίση του δικαστηρίου, άλλως
ιδρύεται λόγος αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 154, 161, 156, 273, 473, 474, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Επίδοση - Αγνώστου διαµονής
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 799
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Επίδοση της απόφασης. Ποιός θεωρείται άγνωστης διαµονής. Προθεσµία ενδίκων
µέσων. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 ΚΠ∆ η προθεσµία για την άσκηση ενδίκων
µέσων, είναι δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση της αποφάσεως. Αν ο δικαιούµενος δεν
είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως η προθεσµία είναι, επίσης
δεκαήµερη, εκτός αν αυτός διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη ή αρχίζει σε
κάθε περίπτωση από την επίδοση της αποφάσεως.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 156 του ίδιου Κώδικα αν το πρόσωπο, στο οποίο
πρόκειται να γίνει η επίδοση, απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και είναι
άγνωστη η διαµονή του η επίδοση γίνεται µετά την άκαρπη αναζήτηση των
αναφεροµένων στη διάταξη αυτή προσώπων, στο δήµαρχο της τελευταίας γνωστής
κατοικίας ή διαµονής του ή στο δηµοτικό υπάλληλο που ορίζει ο δήµαρχος για το
σκοπό αυτόν. Η µη τήρηση των διατυπώσεων αυτών συνεπάγεται κατά το άρθρο 154
παρ. 2 ΚΠ∆ την ακυρότητα της επιδόσεως και δεν αρχίζει η ανωτέρω προθεσµία
ασκήσεως ενδίκων µέσων. Ως άγνωστης διαµονής θεωρείται, κατά τις διατάξεις των
ως άνω άρθρων 154 και 156 εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του
και η διαµονή του είναι άγνωστη για τη ∆ικαστική (Εισαγγελική) Αρχή που έχει
εκδώσει το προς επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του έστω και αν
αυτή είναι γνωστή σε τρίτους ή και την Αστυνοµική Αρχή. Τόπος δε κατοικίας
θεωρείται εκείνος, τον οποίο έχει δηλώσει ο κατηγορούµενος κατά το άρθρο 273 παρ.
1 ΚΠ∆, που τυχόν έχει διενεργηθεί και σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος που
έχει δηλωθεί στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση
ή ο κατηγορούµενος δεν εµφανίσθηκε κατ' αυτήν ως τόπος κατοικίας θεωρείται
εκείνος που αναφέρεται στη µήνυση ή στην έγκληση. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 476 παρ. 1 και 2 ΚΠ∆, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε
εκπρόθεσµα, το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο ή δικαστήριο το απορρίπτει ως
απαράδεκτο κατά δε της σχετικής αποφάσεως επιτρέπεται αναίρεση, ο έλεγχος όµως
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του Αρείου Πάγου στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσεως για
το απαράδεκτο.
- Η ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, που
επιβάλλεται από το Σύνταγµα (άρθρο 93 παρ. 3) και τον ΚΠ∆ (άρθρο 139) απαιτείται
και για την απόφαση που απορρίπτει το ένδικο µέσο ως απαράδεκτο. Ειδικότερα η
απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσµη πρέπει , για να έχει την κατά τα
ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, να διαλαµβάνει το χρόνο επιδόσεως
της προσβαλλόµενης αποφάσεως στον εκκαλούντα, αν απαγγέλθηκε απόντος τούτου,
το χρόνο ασκήσεως της εφέσεως και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η
επίδοση της αποφάσεως του εκκαλούντα. Αν προβάλλεται µε την έφεση λόγος
ακυρότητας της επιδόσεως της εκκαλουµένης αποφάσεως ή λόγος ανώτερης βίας, εκ
της οποίας απωλέσθηκε η προθεσµία, η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στην
απορριπτική του λόγου αυτού κρίση του δικαστηρίου, άλλως, ιδρύεται λόγος
αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ ΚΠ∆. Μεταξύ των λόγων ακυρότητας
της επιδόσεως, οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται µε την έφεση υποχρεωτικά είναι και
το ότι η επίδοση ως αγνώστου διαµονής έγινε χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις
αυτής, µολονότι ο κατηγορούµενος (εκκαλών) είχε γνωστή διαµονή. Επίσης, πρέπει,
να προβάλλεται υποχρεωτικά µε την έφεση και ο λόγος ανώτερης βίας, εκ της οποίας
ο εκκαλών παρακωλύθηκε στην εµπρόθεσµη άσκησή της. Στην εξαιρετική αυτή
περίπτωση συνδροµής γεγονότος εξαιρετικού και απρόβλεπτου, που δεν µπορούσε να
αποτραπεί µε µέτρα εξαιρετικής επιµέλειας και συνέσεως είτε κωλύµατος
ανυπερβλήτου από γεγονός µη οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του διαδίκου και µη
δυναµένου να υπερνικηθεί από αυτόν, µε κανένα τρόπο πρέπει ο ασκών το ένδικο
µέσο να αναφέρει στη δήλωση ασκήσεώς του το λόγο που δικαιολογεί την
εκπρόθεσµη άσκησή του και τα περιστατικά που τον συγκροτούν καθώς και τα
αποδεικτικά µέσα τα αποδεικνύοντα τη βασιµότητά τους.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 154, 156, 473, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Επίδοση - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1485
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ακυρότητα επίδοσης. Σχετική ακυρότητα.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του Κ.Π.∆. ως λόγος αναιρέσεως
µπορεί να προταθεί και η σχετική ακυρότητα που επήλθε κατά τη διαδικασία στο
ακροατήριο (άρθρο 170 παρ. 1). Περαιτέρω κατά την παρ.1 του άρθρου 170 Κ.Π.∆. η
ακυρότητα µιας πράξεως ή ενός εγγράφου της ποινικής διαδικασίας επέρχεται µόνο
όταν αυτό ορίζεται ρητά στο νόµο. Κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 174 Κ.Π.∆. η
ακυρότητα της κλήσεως στο ακροατήριο ή του κλητηρίου θεσπίσµατος του
κατηγορουµένου, καθώς και η ακυρότητα της επίδοσης ή της κοινοποίησης τους στον
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κατηγορούµενο καλύπτονται αν εκείνος που κλητεύθηκε στη δίκη εµφανιστεί και δεν
προβάλει αντιρρήσεις για την πρόοδό της.
- Κατά την παρ. 1 του άρθρου 155 του ΚΠ∆, η επίδοση γίνεται µε παράδοση του
εγγράφου στα χέρια του ενδιαφεροµένου. Αν αυτός που κάνει την επίδοση δεν
βρίσκει τον ενδιαφερόµενο στον τόπο της διαµονής ή της κατοικίας του, εγχειρίζει το
έγγραφο σε κάποιο από τα πρόσωπα που, έστω και προσωρινά, διαµένουν µαζί του ή
στους οικιακούς βοηθούς του ή στο θυρωρό της κατοικίας που µένει ή σε κάποιον
από όσους είναι στο εργαστήριο ή στο γραφείο και τα πρόσωπα αυτά είναι
υποχρεωµένα να παραδώσουν στον ενδιαφερόµενο το έγγραφο που τους επιδόθηκε
χωρίς καµία χρονοτριβή. Εξάλλου, κατά το άρθρο 154 παρ. 2 του ΚΠ∆, η επίδοση ή
η κοινοποίηση είναι άκυρες, αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 155-157 159
και 165. Ειδικότερα, κατά τη διάταξη του άρθρου 161 παρ. 1 ΚΠ∆, στο
συντασσόµενο, από τον επιδίδοντα το έγγραφο, αποδεικτικό, πρέπει, µε ποινή
ακυρότητας, να σηµειώνεται, µεταξύ των άλλων αναφεροµένων στο άρθρο αυτό
στοιχείων, το ονοµατεπώνυµο του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο,
υπογράφεται δε το αποδεικτικό από το πρόσωπο αυτό και από εκείνον που ενεργεί
την επίδοση. Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, αν η επίδοση γίνει σε
πρόσωπο άλλο από τον ενδιαφερόµενο, πρέπει, µε ποινή ακυρότητας της επιδόσεως,
να αναφέρεται στην έκθεση ότι το πρόσωπο που το παρέλαβε ήταν σύνοικος του
ενδιαφεροµένου και δεν αρκεί µόνη η αναφορά της ιδιότητάς του ή του βαθµού
συγγενείας του µε αυτόν. Η προβλεπόµενη στην παρ.2 του άνω άρθρου 154
ακυρότητα είναι σχετική, κατά το προαναφερθέν άρθρο 174 παρ. 2, και αφορά σε
πράξη προπαρασκευαστική της διαδικασίας στο ακροατήριο, ως τέτοια δε, αν δεν
καλυφθεί, δηλαδή αν ο κατηγορούµενος εµφανισθεί στο ακροατήριο κατά την έναρξη
της διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο και προβάλλει αντιρρήσεις για την
πρόοδο της δίκης, µπορεί, εφ' όσον η σχετική ένστασή του για ακυρότητα της
επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσµατος απορρίφθηκε, να την προτείνει, διατυπώνοντάς
την ως ειδικό λόγο, στην έφεση που δύναται να ασκήσει κατά της πρωτοδίκου
καταδικαστικής αποφάσεως, συνεπώς στην περίπτωση επαναφοράς από τον
κατηγορούµενο µε λόγο εφέσεως της ενστάσεως ακυρότητας της επίδοσης του
κλητηρίου θεσπίσµατος, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, ως εκ του µεταβιβαστικού
αποτελέσµατος της εφέσεως που ασκήθηκε παραδεκτά, έχει υποχρέωση να
αποφανθεί και επί του απορριπτικού της ενστάσεως της ακυρότητας της επίδοσης του
κλητηρίου θεσπίσµατος µέρους της πρωτοδίκου αποφάσεως.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 154, 155, 156, 157, 159, 161, 165, 170, 174, 510 παρ. 1 στοιχ. Β,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Εργατικά εγκλήµατα - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1134
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Μέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
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- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93
παρ.3 του Συντάγµατος και 130 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγον
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς
αντιφάσεις 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
εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την κατά τα ανωτέρω, εποµένως,
πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του Π∆
17/18-1-1996 "περί µέτρων για τη βελτίωση της υγείας και την ασφάλιση των
εργαζοµένων κατά την εργασία", στο άρθρο 16 παρ.2 του οποίου ορίζεται ότι σε κάθε
εργοδότη, κατασκευαστή κ.λπ. που παραβαίνει από αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις
του παρόντος διατάγµατος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν.
2224/94, απαιτείται να προσδιορίζεται εκτός των άλλων και η ιδιότητα του υποχρέου,
ως εργοδότη, εφόσον όµως εργοδότης είναι νοµικό πρόσωπο, όπως και η ανώνυµη
εταιρεία, θα πρέπει να προσδιορίζεται η ιδιότητα του υπόχρεου φυσικού προσώπου
ως νοµίµου εκπροσώπου, του νοµικού προσώπου, ώστε να ανακύπτει η νοµική
υποχρέωσή του για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, και δεν αρκεί ο χαρακτηρισµός
του προσώπου ως εργοδότη, οπότε δηµιουργείται ασάφεια ως προς τη νοµική
υποχρέωσή του και ιδρύεται ο ανωτέρω, εκ του άρθρου 510 παρ.1 ∆' του ΚΠ∆, λόγος
αναιρέσεως (βλ. ΑΠ 453/2010, 1081/2009).
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆,
Νόµοι: 2224/1994, άρθ. 25
Π∆: 17/1996,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Εργατικά εγκλήµατα - Εργατικό ατύχηµα
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 978
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφαλείας. Ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως.
- Κατά το άρθρο 314 παρ.1 εδαφ. α' ΠΚ, "όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική
κάκωση ή βλάβη της υγείας του άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών".
Από το συνδυασµό της διατάξεως αυτής προς εκείνη του άρθρου 28 Π.Κ., κατά την
οποία "από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά
τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο
αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως
ότι δεν θα επερχόταν", προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του προβλεποµένου από
τις ανωτέρω διατάξεις εγκλήµατος της σωµατικής βλάβης από αµέλεια απαιτείται αφ'
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ενός µεν πρόκληση σε άλλον σωµατικής κακώσεως ή βλάβης της υγείας, αφ' ετέρου
δε: α) µη καταβολή από τον δράστη της επιβαλλοµένης, κατ' αντικειµενική κρίση,
προσοχής, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει υπό
της ίδιες πραγµατικές καταστάσεις να καταβάλει, βάσει των νοµικών κανόνων, των
συνηθειών που επικρατούν στις συναλλαγές, της κοινής πείρας και λογικής και της
συνήθους πορείας των πραγµάτων, β) δυνατότητα αυτού βάσει των προσωπικών του
περιστάσεων, γνώσεων και ικανοτήτων να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο
αποτέλεσµα, το οποίο από έλλειψη της προαναφεροµένης προσοχής, είτε δεν
προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως
ότι δεν θα επερχόταν (συνειδητή αµέλεια), και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος
µεταξύ της πράξεως ή της παραλείψεως του δράστου και του επελθόντος
αποτελέσµατος. Η παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµελείας, εφ' όσον
το ένα σκέλος της ποινικής ευθύνης θεµελιούται στην µη καταβολή της
προσηκούσης, κατά την προδιαληφθείσα νοµική έννοια, προσοχής, δηλαδή σε
παράλειψη. Όταν, όµως, η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη πράξη (ενέργεια ή
παράλειψη) από την οποία επήλθε το αξιόποινο αποτέλεσµα, αλλά συνιστά σύνολο
συµπεριφοράς που προηγήθηκε αυτού, τότε, δια την θεµελίωση της σωµατικής
βλάβης από αµέλεια, ως εγκλήµατος δια παραλείψεως τελουµένου, απαιτείται και η
συνδροµή των ουσιαστικών όρων του άρθρου 15 ΠΚ, σύµφωνα µε 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 δε διάταξη συνάγεται ότι για τη
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος δια παραλείψεως τελεσθέντος δεν αρκεί η ύπαρξη
κάποιας γενικής νοµικής υποχρεώσεως προς παροχή συνδροµής για την πρόληψη του
εγκληµατικού αποτελέσµατος, ούτε και απλής ηθικής προς τούτο υποχρεώσεως, αλλ'
απαιτείται να υπάρχει ιδιαίτερη, νοµική υποχρέωση, της οποίας το περιεχόµενο
συνίσταται ειδικώς στην αποτροπή του εγκληµατικού αποτελέσµατος µε ενέργειες
του δράστου που υπέχει έναντι της εννόµου τάξεως, θέση εγγυητού της διαφυλάξεως
του προσβαλλόµενου εννόµου αγαθού. Η ιδιαίτερη αυτή νοµική υποχρέωση προς
παρεµπόδιση της επελεύσεως του βλαπτικού γα ορισµένο έννοµο αγαθό
αποτελέσµατος, µπορεί να πηγάζει: α) από ρητή, επιτακτικού χαρακτήρα, διάταξη του
νόµου, β) από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, συνδεοµένων µε ορισµένη έννοµη
θέση του υπόχρεου προς ενέργεια, γ) από ειδική σχέση, δυναµένη να θεµελιωθεί είτε
σε συµβατικό δεσµό, είτε και σε προηγουµένη ενέργεια του υπαιτίου της
παραλείψεως, δια της οποίας αυτός ανεδέχθη εκουσίως την αποτροπή κινδύνων στο
µέλλον, δ) από ορισµένη προηγηθείσα συµπεριφορά του υπαιτίου, από την οποία
δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επελεύσεως του βλαπτικού αποτελέσµατος.
- Κατ' άρθρο 7 παρ.1, 6,7,8 του Π∆ 17/1996 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας
και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ: "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. 5. Στα
πλαίσια των ευθυνών του, ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την
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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. 6. Ο εργοδότης υποχρεούται: α) Να φροντίζει ώστε να
προσαρµόζονται τα µέτρα της προηγουµένης παραγράφου ανάλογα µε τις µεταβολές
των περιστάσεων και να επιδιώκει τη βελτίωση των υφισταµένων καταστάσεων. β)
Να εφαρµόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονοµικών επιθεωρητών εργασίας
και γενικά να διευκολύνει το έργο τους µέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους. γ)
Να επιβλέπει την ορθή εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
δ) Να γνωστοποιεί στους εργαζόµενους τον επαγγελµατικό κίνδυνο από την εργασία
τους. ε) Να καταρτίζει πρόγραµµα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών
εργασίας στην επιχείρηση. στ) Να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την
παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας µέσων και εγκαταστάσεων. ζ) Να
ενθαρρύνει και διευκολύνει την επιµόρφωση των εργαζοµένων και των εκπροσώπων
τους, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν. 1568/85 και τα άρθρα 6 και 12 του παρόντος
διατάγµατος. 7. Ο εργοδότης εφαρµόζει τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο
5 του παρόντος άρθρου, βάσει των ακόλουθων γενικών αρχών πρόληψης: α)
Αποφυγή των κινδύνων. β) Εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να
αποφευχθούν. γ) Προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά
τη διαµόρφωση των θέσεων εργασίας, καθώς και την επιλογή των εξοπλισµών
εργασίας και των µεθόδων εργασίας και παραγωγής, προκειµένου ιδίως να µετριασθεί
η µονότονη και ρυθµικά επαναλαµβανόµενη εργασία και να µειωθούν οι επιπτώσεις
της στην υγεία. δ) Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το
λιγότερο επικίνδυνο. ε) Προγραµµατισµός της πρόληψης µε στόχο ένα συνεκτικό
σύνολο που να ενσωµατώνει στην πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας,
τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων και την
επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία. στ) Καταπολέµηση των
κινδύνων στην πηγή τους. ζ) Προτεραιότητα στη λήψη µέτρων οµαδικής προστασίας
σε σχέση µε τα µέτρα ατοµικής προστασίας. η) Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις.
θ) Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους. 8. Με την επιφύλαξη των
άλλων διατάξεων του παρόντος διατάγµατος, ο εργοδότης οφείλει, λαµβάνοντας
υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης: α) Να εκτιµά τους κινδύνους
για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, µεταξύ άλλων κατά την επιλογή
των εξοπλισµών εργασίας, των χηµικών και βιολογικών παραγόντων ή
παρασκευασµάτων, κατά τη διαρρύθµιση των χώρων εργασίας καθώς και τους
κινδύνους τους συναφείς µε την παραγωγική διαδικασία. Η εκτίµηση αυτή είναι
γραπτή και συντάσσεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος
διατάγµατος.
Μετά την εκτίµηση αυτή, οι δραστηριότητες πρόληψης και οι µέθοδοι εργασίας και
παραγωγής που χρησιµοποιούνται από τον εργοδότη πρέπει: i) να εξασφαλίζουν τη
βελτίωση του επιπέδου προστασίας και της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων και ii) να ενσωµατώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. β) Όταν αναθέτει καθήκοντα σ'
έναν εργαζόµενο, να λαµβάνει υπόψη τις ικανότητες του εν λόγω εργαζόµενου σε
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θέµατα ασφάλειας και υγείας. γ) Να µεριµνά ώστε ο προγραµµατισµός και η
εισαγωγή νέων τεχνολογιών να αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µε τους
εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους, όσον αφορά στις συνέπειες της επιλογής
του εξοπλισµού, στις συνθήκες εργασίες καθώς και στο εργασιακό περιβάλλον για
την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. δ) Να φροντίζει ώστε να έχουν πρόσβαση
στις ζώνες σοβαρού και ειδικού κινδύνου µόνο οι εργαζόµενοι που έχουν λάβει τις
κατάλληλες οδηγίες".
Κατά δε το άρθρο 8 παρ. 1 εδ.α και 3 του ίδιου Π∆: "Ειδικές υποχρεώσεις των
εργοδοτών" " 1. Ο εργοδότης οφείλει: α) Να έχει στη διάθεση του µια γραπτή
εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την
υγεία συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους
τεχνικό ασφάλειας, γιατρό εργασίας, ΕΣΥΠΠ ή ΕΞΥΠΠ, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε µέσα και
προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. 3. Η εκτίµηση του
επαγγελµατικού κινδύνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, αποτελεί µια
συστηµατική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόµενης εργασίας από την
επιχείρηση µε σκοπό: α. να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελµατικού κινδύνου,
δηλαδή τι θα µπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των
εργαζοµένων, β. να διαπιστωθούν κατά πόσον και µε τι µέτρα µπορούν οι πηγές
κινδύνων να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, κι αν αυτό δεν είναι
δυνατόν, γ. να καταγραφούν τα µέτρα πρόληψης που ήδη εφαρµόζονται και να
προταθούν αυτά που πρέπει συµπληρωµατικά να ληφθούν, για τον έλεγχο των
κινδύνων και την προστασία των εργαζοµένων, Περαιτέρω, κατ' άρθρο 3 του Π∆
105/1995 "Προδιαγραφές σηµατοδότησης ασφαλείας εργασιακών χώρων (οδ. ΕΟΚ
87991)" "1. Ο εργοδότης πρέπει να προβλέπει και να εξασφαλίζει την ύπαρξη
σήµανσης ασφάλειας ή/και υγείας κατά την εργασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος, όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να
µειωθούν επαρκώς µε τα τεχνικά µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα, µεθόδους
ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 2. Η σηµατοδότηση ασφάλειας των χώρων
εργασίας, σε καµµιά περίπτωση δεν υποκαθιστά ή περιορίζει την λήψη των
αναγκαίων εκάστοτε µέτρων προστασίας των εργαζοµένων. 3. Για την επιλογή της
κατάλληλης σήµανσης, ο εργοδότης οφείλει να λαµβάνει υπόψη την γραπτή εκτίµηση
κινδύνου που γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 4. Η σήµανση που
εφαρµόζεται στην οδική, σιδηροδροµική, ποτάµια, θαλάσσια και εναέρια κυκλοφορία
πρέπει να χρησιµοποιείται, αν χρειάζεται, και για την κυκλοφορία στο εσωτερικό των
επιχειρήσεων ή/και των εγκαταστάσεων, τηρουµένων σε κάθε περίπτωση των
διατάξεων του παραρτήµατος του άρθρου 9". Κατά δε το άρθρο 4 του ίδιου Π∆. " Η
σήµανση ασφαλείας ή και υγείας που χρησιµοποιείται κατά την εργασία, για πρώτη
φορά, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, πρέπει να πληροί τις ελάχιστες
προδιαγραφές που φέρονται στα παραρτήµατα Ι έως ΙΧ του άρθρου 9." Τέλος κατά το
άρθρο 9 παράρτηµα Ι παρ.2.1.1. και 2.2.2. του ίδιου Π∆. 2.1.1. 1. " Η σήµανση που
σχετίζεται µε απαγόρευση, προειδοποίηση και υποχρέωση καθώς και εκείνη που
αφορά τον εντοπισµό και την αναγνώριση των µέσων διάσωσης ή βοήθειας, γίνεται
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µε πινακίδες κατά τρόπο µόνιµο" 2.2.2. " Η καθοδήγηση ατόµων που εκτελούν
χειρισµούς οι οποίοι ενέχουν υπαρκτό ή πιθανό κίνδυνο, γίνεται κατά τρόπο
περιστασιακό µε σήµατα δια χειρονοµιών ή κα προφορική ανακοίνωση".
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του
Κ.Ποιν.∆, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις
ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους
οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη
που εφαρµόσθηκε. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα αρκεί η γενική, κατά το είδος τους,
αναφορά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο αποδεικτικό
µέσο αποδείχθηκε κάθε παραδοχή. ∆εν αποτελούν, όµως, λόγο αναιρέσεως η
εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε
αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως των
αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η
αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη, ο αλλά και όταν η διάταξη
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο δηλαδή ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο
πόρισµα της αποφάσεως ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να
καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος, από τον Άρειο Πάγο, της ορθής ή µη εφαρµογής του
νόµου.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 15, 28, 314,
Οδηγίες: 89/391/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
Π∆: 17/1996, άρθ. 7, 8,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Αντιρρήσεις εκζητουµένου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1314
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Αντιρρήσεις εκζητουµένου κατά Ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 462 επ., 474 παρ. 2, 502 παρ. 2 του
ΚΠ∆ προκύπτει ότι το µεταβιβαστικό αποτέλεσµα της εφέσεως, µε την οποία
επιδιώκεται ο έλεγχος και η διόρθωση των σφαλµάτων της προσβαλλόµενης
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αποφάσεως, προσδιορίζεται από την έκταση και το περιεχόµενο των προβαλλοµένων
λόγων, στην έρευνα των οποίων περιορίζεται το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, το οποίο
έχει την εξουσία να κρίνει µόνο για εκείνα τα κεφάλαια της εκκαλουµένης
αποφάσεως στα οποία αναφέρονται οι λόγοι της εφέσεως, που πρέπει να
διατυπώνονται σαφώς και ορισµένως στην έκθεση, που συντάσσεται από τον
γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση (ή τους
λοιπούς αναφεροµένους κατά περίπτωση υπαλλήλους) και υπογράφεται από αυτόν
και από εκείνον που δηλώνει ότι ασκεί το ένδικο µέσο ή τον αντιπρόσωπό του. Από
τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 498 και 476 παρ. 1 του
ΚΠοιν∆, συνάγεται ότι αν στην έκθεση εφέσεως δεν περιέχονται λόγοι µε τους
οποίους προσβάλλεται η εκκαλουµένη απόφαση ή αν περιλαµβάνονται αόριστοι
λόγοι, τότε χωρίς άλλο απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη. Τα παραπάνω ισχύουν
κατ' αναλογία και ως προς το ένδικο µέσο της εφέσεως που προβλέπεται από το
άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3251/2005 ότι επιτρέπεται να ασκηθεί κατά της οριστικής
αποφάσεως του συµβουλίου εφετών που αποφαίνεται για την εκτέλεση του
ευρωπαϊκού εντάλµατος από τον εκζητούµενο που δεν συγκατατίθεται στην
προσαγωγή του στο κράτος εκδόσεως του εντάλµατος ή τον εισαγγελέα εντός είκοσι
τεσσάρων ωρών από τη δηµοσίευση της αποφάσεως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του
άρθρου 451 του ΚΠ∆ και για την οποία έφεση συντάσσεται έκθεση ενώπιον του
γραµµατέα εφετών και έτσι πρέπει και στην έφεση κατά της αποφάσεως του
Συµβουλίου Εφετών για την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως να
διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται αυτή κατά τρόπο σαφή και
ορισµένο.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 451, 462, 474, 476, 498, 502,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Αντιρρήσεις εκζητουµένου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1403
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης.
- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του άνω ν. 3251/2004, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης
είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που εκδίδεται µε σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο
ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το
πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρµόδιες αρχές του Κράτους έκδοσης του εντάλµατος
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας: α) προκειµένου σε πρόσωπο στο οποίο έχει ήδη
αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη ή β) να εκτελεστεί ποινή ή
µέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Στο άρθρο 2 του Ίδιου νόµου
ορίζεται το περιεχόµενο και ο τύπος του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, που
περιέχει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία: α) την υπηκοότητα και ιθαγένεια του
εκζητουµένου, β) το όνοµα, διεύθυνση, αριθµό τηλεφωνικής και τηλεοµοιοτυπικής
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σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος,
γ) µνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης, του εντάλµατος σύλληψης ή της
συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νοµικό χαρακτηρισµό του
εγκλήµατος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης του εγκλήµατος, στις οποίες
περιλαµβάνονται ο χρόνος και τόπος τέλεσης, καθώς και η µορφή συµµετοχής του
εκζητουµένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για
αµετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη
από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος και ζ) στο µέτρο του
δυνατού, κάθε άλλη πληροφορία σχετικά µε την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειες
της. Στο άρθρο 9 παρ. 3 του Ίδιου νόµου ορίζεται ότι όταν ο εκζητούµενος δεν
συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος, αρµόδια
δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλµατος είναι το
Συµβούλιο Εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαµένει ή συλλαµβάνεται ο
εκζητούµενος, κατά δε το άνω άρθρο 22 παρ. 1 του ίδιου νόµου κατά της παραπάνω
οριστικής απόφασης του Συµβουλίου Εφετών επιτρέπεται η άσκηση εφέσεως στον
Άρειο Πάγο από τον εκζητούµενο ή τον εισαγγελέα, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών
από τη δηµοσίευση της αποφάσεως.
- Κατά το άρθρο 5 του ίδιου νόµου, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκδίδεται για
πράξεις, οι οποίες τιµωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους µε στερητική
της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο
όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών ή σε περίπτωση που έχει ήδη
επιβληθεί ποινή ή µέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία για
απαγγελθείσες καταδίκες διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών, κατά δε το άρθρο
10 παρ. 1 στοιχ. α' του νόµου τούτου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων
11 έως 13 αυτού, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκτελείται, εφόσον η αξιόποινη
πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί τούτο, συνιστά έγκληµα σύµφωνα και µε τους
ελληνικούς ποινικούς νόµους, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού, το οποίο
τιµωρείται, σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος, µε
στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το
ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών. Το ένταλµα αυτό επίσης
εκτελείται, κατά το στοιχ. β' της άνω παρ. 1 του άρθρου 10, εφόσον τα δικαστήρια
του κράτους έκδοσης του εντάλµατος καταδίκασαν τον εκζητούµενο σε ποινή ή
µέτρο ασφαλείας, στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών για
αξιόποινη πράξη, την οποία και οι ελληνικοί νόµοι χαρακτηρίζουν ως πληµµέληµα ή
ως κακούργηµα, ενώ κατά την παρ. 2 του αµέσως ανωτέρω άρθρου 10, η εκτέλεση
του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του διττού
αξιοποίνου, για τις αναφερόµενες στην παράγραφο αυτή (2) αξιόποινες πράξεις, όπως
αυτές ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος, εφόσον
τιµωρούνται στο κράτος αυτό µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της
ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών
ετών, ειδικότερα δε µεταξύ των άλλων και για απάτη (10 παρ.2 στοιχ. Κ').
Περαιτέρω, µε το άρθρο 11 του ιδίου ως άνω νόµου καθορίζονται οι περιπτώσεις,
στις οποίες απαγορεύεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης και η
δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του αρνείται την εκτέλεση του

[145]

εντάλµατος σύλληψης, µεταξύ των οποίων και οι περιπτώσεις, ζ) αν το ευρωπαϊκό
ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί για αξιόποινη πράξη η οποία, Ι) θεωρείται κατά τον
ελληνικό ποινικό νόµο ότι τελέστηκε εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στο έδαφος της
Ελλάδας... και η) αν το πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό
ένταλµα σύλληψης προς τον σκοπό της δίωξης, είναι ηµεδαπός και διώκεται και στην
Ελλάδα για την ίδια πράξη. Αν δεν διώκεται, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης
εκτελείται 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 εναντίον του στο κράτος έκδοσης
του εντάλµατος. Με το άρθρο 12 επίσης καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες η
δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση του εντάλµατος. Από τον συνδυασµό των
άνω διατάξεων συνάγονται τα ακόλουθα: Το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκδίδεται
για την 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 µέλος 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 (άρθρα 10, 11 και
12 του ν. 3251/2004) Συνεπώς, προκειµένης εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης, για την άσκηση ποινικής διώξεως και όχι για εκτέλεση ποινής ή µέτρου
ασφάλειας εναντίον του εκζητουµένου, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκτελείται
και εάν ακόµη αυτός είναι ηµεδαπός, α) µε τη µόνη προϋπόθεση ότι δεν διώκεται
στην Ελλάδα για την ίδια πράξη, υπό την έννοια ότι δεν έχει ασκηθεί πράγµατι σε
βάρος του ποινική δίωξη από τις ελληνικές δικαστικές Αρχές, για την ίδια πράξη.
Αντίθετα, δεν εµποδίζεται η έκδοση από τη δυνατότητα ασκήσεως τέτοιας δίωξης
κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους (άρθρα 6 και 8 του Π.Κ.), για την τελεσθείσα
στην αλλοδαπή πράξη και β) µε την επιφύλαξη της διασφάλισης "διαµεταγωγής" του
στην Ελλάδα, για να εκτίσει τη στερητική της ελευθερίας ποινή που ενδεχοµένως θα
του επιβληθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος. Η διασφάλιση "διαµεταγωγής"
του ηµεδαπού στην Ελλάδα, για να εκτίσει τη στερητική της ελευθερίας ποινή δεν
προϋποθέτει εγγύηση δικαστικής Αρχής, αλλά εγγύηση της αρµοδίας Αρχής, που
µπορεί να είναι και διοικητική.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 6, 8,
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 2, 5, 10, 11, 13, 22,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
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Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Αντιρρήσεις εκζητουµένου
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1469
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης.
- Κατά το άρθρο 22 παρ. 1 N. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης" σε
περίπτωση µη συγκατάθεσης του εκζητουµένου επιτρέπεται η άσκηση εφέσεως στον
Άρειο Πάγο από τον εκζητούµενο ή τον Εισαγγελέα κατά της οριστικής αποφάσεως
του Συµβουλίου Εφετών από τη δηµοσίευση της αποφάσεως, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 451 Κ.Ποιν.∆. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση ενώπιον του
γραµµατέα Εφετών, Στην έφεση πρέπει να διατυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους
ασκείται. Συνεπώς, η κρινόµενη από 10.10.2012 υπ' αριθµό εκθέσεως 4/2012 έφεση
του εκκαλούντος V. C. του G. και D., Ρουµάνου υπηκόου που παραπονείται για τους
αναφερόµενους σ' αυτή λόγους κατά της υπ' αριθµό 660/9.10.2012 αποφάσεως του
Συµβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης µε την οποία αυτό αποφάσισε την εκτέλεση του
υπ' αριθµό 15 από 21.4.2011 ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης που εκδόθηκε από το
δικαστήριο της Βράϊλα Ρουµανίας βάσει της υπ' αριθµ. 617/14.3.2011 αποφάσεως
του τοπικού δικαστηρίου BRAILA Ρουµανίας ασκήθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως
ενώπιον της γραµµατέα του Εφετείου Θεσσαλονίκης εντός της εποµένης ηµέρας
εκείνης κατά την οποία δηµοσιεύθηκε η εκκαλουµένη απόφαση και πρέπει να γίνει
τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.
Κατά το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3251/2004, το Ευρωπαϊκό 'Ενταλµα σύλληψης είναι
απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής Κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρµόδιες Αρχές του Κράτους εκδόσεως
του εντάλµατος στο πλαίσιο ποινική διαδικασίας προκειµένου α) να ασκηθεί ποινική
δίωξη για αξιόποινη πράξη που έχει αποδοθεί σ' αυτό ή β) να εκτελεστεί ποινή ή
µέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία.
Στο άρθρο 2 του ιδίου ως άνω νόµου ορίζεται το περιεχόµενο και ο τύπος του
Ευρωπαϊκού Εντάλµατος σύλληψης, που περιέχει ειδικότερα α) την ταυτότητα και
ιθαγένεια του εκζητουµένου, β) το όνοµα, τη διεύθυνση και αριθµό τηλεφωνικής και
τηλεοµοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής
εκδόσεως του εντάλµατος, γ) µνεία της εκτελεστής δικαστικής αποφάσεως, του
εντάλµατος συλλήψεως ή της συναφούς διατάξεως δικαστικής αρχής, δ) τη φύση και
το νοµικό χαρακτηρισµό του εγκλήµατος, ε) την περιγραφή των περιστάσεων
τελέσεως στις οποίες περιλαµβάνονται ο χρόνος και τόπος τελέσεως 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 εκδόσεως του
εντάλµατος και ζ) στο µέτρο του δυνατού κάθε άλλη πληροφορία σχετικά µε την
αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της.
Στο άρθρο 9 παρ.3 του ιδίου νόµου ορίζεται ότι όταν ο εκζητούµενος δεν
συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος εκδόσεως του εντάλµατος, αρµόδια
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δικαστική αρχή για την έκδοση της αποφάσεως εκτελέσεως του εντάλµατος είναι το
συµβούλιο εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαµένει ή συλλαµβάνεται ο
εκζητούµενος. Κατά το άρθρο 5 του ιδίου νόµου του 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 οπoίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών ή σε περίπτωση που
έχει επιβληθεί ποινή ή µέτρο ασφαλείας, που στερούν την ελευθερία για
απαγγελθείσες καταδίκες διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών. Κατά το άρθρο 10
παρ.1 στοιχ. α' του νόµου αυτού, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11
έως 13 τούτου, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, εκτελείται εφόσον α) η αξιόποινη
πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί, συνιστά έγκληµα σύµφωνα µε τους ελληνικούς
ποινικούς νόµους ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού, το οποίο τιµωρείται
σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους εκδόσεως του εντάλµατος µε στερητική της
ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο
των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών και β) τα δικαστήρια του τόπου
εκδόσεως του εντάλµατος καταδίκασαν τον εκζητούµενο σε ποινή ή µέτρο
ασφαλείας, στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών για αξιόποινη
πράξη, την οποία και οι ελληνικοί νόµοι χαρακτηρίζουν ως πληµµέληµα ή
κακούργηµα. Περαιτέρω, στο άρθρο 11 του ιδίου νόµου ορίζονται οι περιπτώσεις
κατά τις οποίες απαγορεύεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως
και στο άρθρο 12 οι περιπτώσεις που η δικαστική Αρχή, η οποία αποφασίζει για την
εκτέλεση του εν λόγω εντάλµατος µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεσή του. Τα Ελληνικά
δικαστήρια ως δικαστική Αρχή εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης
αρχικά ελέγχουν τη νοµιµότητα του εντάλµατος δηλαδή αν έχει εκδοθεί από την
αρµόδια δικαστική Αρχή του κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που ζητεί
την έκδοση συγκεκριµένου υποδίκου ή καταδίκου για αξιόποινες πράξεις ή ποινές
που επιτρέπουν την παράδοση του εκζητουµένου είτε είναι αλλοδαπός είτε είναι
ηµεδαπός και µετά ελέγχουν αν συντρέχουν οι σχετικές θετικές προϋποθέσεις και
ελλείπουν οι σχετικές υποχρεωτικές ή δυνητικές απαγορεύσεις. Μεταξύ των λόγων
δυνητικής αρνήσεως εκτελέσεως του Ευρωπαϊκού Εντάλµατος σύλληψης
περιλαµβάνεται και εκείνος της περιπτώσεως ε' σύµφωνα µε την οποία η δικαστική
Αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλµατος σύλληψης
µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση του αν το ένταλµα αυτό έχει εκδοθεί προς το σκοπό
της εκτελέσεως ποινής ή µέτρου ασφαλείας, στερητικών της ελευθερίας ποινής,
εφόσον ο εκζητούµενος κατοικεί ή διαµένει στην Ελλάδα και από το Ελληνικό
Κράτος αναλαµβάνεται η υποχρέωση να εκτελεσθεί η ποινή ή το µέτρο ασφαλείας
στην ηµεδαπή σύµφωνα µε τους ποινικούς νόµους της. Κατά την έννοια της
διατάξεως αυτής η ελληνική δικαστική Αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του
εντάλµατος, προκειµένου να αποφασίσει αν θα κάνει χρήση του ως άνω δυνητικού
λόγου αρνήσεως εκτελέσεως οφείλει αρχικώς να προσδιορίσει αν ο εκζητούµενος
"κατοικεί" ή "διαµένει" στην Ελλάδα και εποµένως, εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
της εν λόγω διατάξεως, και στη συνέχεια, και µόνον εφόσον διαπιστώσει ότι το
πρόσωπο αυτό ικανοποιεί ένα από τα κριτήρια αυτά, να εκτιµήσει αν υπάρχει εύλογο
συµφέρον που να δικαιολογεί την εκτέλεση της ποινής, που επιβλήθηκε από το
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κράτος που εξέδωσε το ένταλµα, στην Ελλάδα. Στην εισηγητική έκθεση του Ν.
3251/2004 αναφορικά µε την παρόµοια διάταξη του άρθρου 13 παρ.3 (που αφορά
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης προς τον σκοπό της διώξεως σε βάρος εκζητουµένου
που κατοικεί στην Ελλάδα), διευκρινίζεται ότι πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα
νοούνται εκείνα που η διαµονή τους έχει το στοιχείο της µονιµότητας.
Συνεπώς ένας εκζητούµενος κατοικεί στην Ελλάδα αν έχει εδώ την πραγµατική
κατοικία του και διαµένει σ'αυτήν, εφόσον, µετά από σταθερή παραµονή ορισµένης
διάρκειας, δηµιούργησε δεσµούς παρόµοιους προς εκείνους που δηµιουργεί ένας
κάτοικος. Για να διαπιστωθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, υφίστανται µεταξύ
του εκζητουµένου και της Ελλάδος, δεσµοί που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το
πρόσωπο αυτό διαµένει στο Κράτος, ή δικαστική Αρχή εκτελέσεως απαιτείται να
προβεί σε συνολική εκτίµηση διαφόρων αντικειµενικών στοιχείων που
χαρακτηρίζουν την περίπτωση του προσώπου αυτού, στα οποία περιλαµβάνονται
µεταξύ άλλων, η διάρκεια, η φύση και συνθήκες παραµονής του εκζητουµένου,
καθώς και οι οικογενειακοί και οικονοµικοί δεσµοί του µε το κράτος-µέλος
εκτελέσεως (Ελλάδα). Εφ' όσον δε κριθεί ότι συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις και
ο εκζητούµενος έχει εύλογο συµφέρον να ζητήσει να εκτελεστεί η ποινή που του έχει
επιβληθεί και για την έκτιση της οποίας εκδόθηκε το Ευρωπαϊκό ένταλµα στην
Ελλάδα, οι Ελληνικές δικαστικές Αρχές έχουν την ευχέρεια να µην τον παραδώσουν
στο κράτος, οι δικαστικές Αρχές του οποίου εξέδωσαν το ένταλµα, αλλά να
διατάξουν την εκτέλεση της ποινής που του έχει επιβληθεί σύµφωνα µε τους
Ελληνικούς νόµους.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 451,
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 22,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1481
Έτος: 2010
Περίληψη:
- Έκδοση αλλοδαπού. Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. Έφεση. Παραίτηση από ένδικο
µέσο.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 451 παρ.1 ΚΠοιν∆, η οποία έχει εφαρµογή, σύµφωνα
µε το άρθρο 22 του Ν. 3251/2004, και στη διαδικασία εκτελέσεως του Ευρωπαϊκού
Εντάλµατος Συλλήψεως, κατά της οριστικής αποφάσεως του Συµβουλίου Εφετών
(επί εκδόσεως αλλοδαπού υπηκόου) επιτρέπεται στον εκζητούµενο και στο
Εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση ενώπιον του Αρείου Πάγου µέσα σε είκοσι τέσσερις
ώρες από τη δηµοσίευση της αποφάσεως, για την έφεση δε αυτή, συντάσσεται έκθεση
από το γραµµατέα εφετών και επ'αυτής, όπως ορίζει η παρ.2 του ιδίου άρθρου
αποφαίνεται ο Άρειος Πάγος µέσα σε οκτώ ηµέρες. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του
άρθρου 475 παρ.1 του ιδίου Κώδικα, που επίσης εφαρµόζεται και στην ανωτέρω
διαδικασία, ελλείψει ειδικής ρυθµίσεως, ο διάδικος µπορεί να παραιτηθεί από το
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ένδικο µέσο που έχει ασκήσει, µε δήλωση η οποία υποβάλλεται κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 474 παρ.1 ΚΠοιν∆ ήτοι ειδικώς επί κρατουµένου στη Φυλακή, µε δήλωση
σε εκείνον που τη διευθύνει, και για την οποία συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται
από εκείνον που την υποβάλλει και από εκείνον που τη δέχεται. Στην περίπτωση που
έγινε τέτοια παραίτηση, το ασκηθέν ένδικο µέσο κηρύσσεται απαράδεκτο, κατά το
άρθρο 476 παρ.1 ΚΠοιν∆ και αυτός που το άσκησε καταδικάζεται στα έξοδα.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 474, 475,
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 22,
∆ηµοσίευση: INLAW 2010
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 617
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης.
- Κατά το άρθρο 22 παρ. 1 Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης κ.λπ", σε
περίπτωση µη συγκατάθεσης του εκζητούµενου, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον
Άρειο Πάγο από τον εκζητούµενο ή τον Εισαγγελέα κατά της οριστικής απόφασης
του συµβουλίου Εφετών, στην οποία πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους
οποίους ασκείται. Εποµένως, η υπό κρίση, από 8 Φεβρουαρίου 2012, µε αριθµό
έκθεσης 23/2012, έφεση του Λ. Τ. του Α., κατά της 3/6-2-2012 απόφασης του
Συµβουλίου Εφετών Θράκης, µε την οποία αποφασίστηκε η εκτέλεση του 15 ST
342/09 Ζ-17 από 30 Απριλίου 2010 ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης των
∆ικαστικών Αρχών της Αυστρίας, που εκδόθηκε από το Γραφείο του Εισαγγελέα στο
Περιφερειακό ∆ικαστήριο του Innsbruck Αυστρίας, υπό τον όρο ότι µετά τη δίκη και
µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα θα διαµεταχθεί στο Ελληνικό Κράτος,
προκειµένου να εκτίσει σ'αυτό τη στερητική της ελευθερίας ποινή ή το στερητικό της
ελευθερίας µέτρο ασφαλείας που τυχόν απαγγελθεί εναντίον του από τις αρµόδιες
δικαστικές αρχές της Αυστρίας, µετά την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης, η οποία έχει ασκηθεί νοµότυπα και εµπρόθεσµα ενώπιον του αρµόδιου
Γραµµατέα του πιο πάνω Εφετείου, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί
περαιτέρω κατ' ουσίαν.
Κατά το άρθρο 1 του προδιαληφθέντος νόµου, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης είναι
απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
εκδίδεται µε σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο βρίσκεται
στο έδαφος άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο
αυτό ζητείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλµατος, στο
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας: α)προκειµένου, σε πρόσωπο στο οποίο ήδη έχει
αποδοθεί 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 τόπος του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης,
που περιέχει, ειδικότερα α)ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητούµενου, β)όνοµα,
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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
εκζητούµενου στην αξιόποινη πράξη, στ)την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για
αµετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη
από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος και ζ)στο µέτρο του
δυνατού, κάθε πληροφορία σχετικά µε την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της, και
ορίζεται ότι το ένταλµα τούτο µεταφράζεται στην επίσηµη γλώσσα του κράτους
εκτέλεσής του. Επίσης, στο άρθρο 9 παρ.3 ορίζεται ότι, όταν ο εκζητούµενος δε
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
τουλάχιστον δώδεκα µηνών, επίσης δε το ένταλµα εκτελείται, κατά το στοιχ.β' της
παραπάνω παραγράφου 1, εφόσον τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης αυτού
καταδίκασαν τον εκζητούµενο σε ποινή ή µέτρο ασφαλείας, στερητικό της
ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών, για αξιόποινη πράξη, την οποία και οι
ελληνικοί ποινικοί νόµοι χαρακτηρίζουν ως πληµµέληµα ή ως κακούργηµα, ενώ,
τέλος, κατά την παράγραφο 2 του αµέσως πιο πάνω άρθρου, η εκτέλεση του
ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου,
για τις αναφερόµενες στην παράγραφο αυτή αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές
ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος, εφόσον τιµωρούνται
στο κράτος αυτό µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας
µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών ετών. Τέλος,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του παραπάνω νόµου, η αρµόδια
δικαστική αρχή µπορεί, αφού αποφασίσει την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης, να αναβάλει την προσαγωγή του εκζητούµενου, ώστε να διωχθεί στο
Ελληνικό Κράτος ή, αν έχει ήδη καταδικαστεί, να εκτίσει στο ελληνικό έδαφος
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καταγνωσθείσα ποινή για έγκληµα διαφορετικό από εκείνο για το οποίο εκδόθηκε το
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης.
∆ιατάξεις:
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 2, 10, 22,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Λαθρεµπορία - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1422
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Λαθρεµπορία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής.
- Κατά το άρθρο 155 παρ.1β, 2ια και 157 παρ.1β του Ν. 2960/2001, λαθρεµπορία
είναι οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή την
Ευρωπαϊκή Ένωση, των υπ'αυτών εισπρακτέων δασµών, φόρων και λοιπών
επιβαρύνσεων από τα εισαγόµενα ή εξαγόµενα εµπορεύµατα και αν ακόµα αυτά
εισπράχθηκαν κατά χρόνο και τρόπο διάφορο εκείνου που ορίζει ο νόµος. Ως
λαθρεµπορία θεωρείται και η µε οποιοδήποτε τρόπο διάθεση στην κατανάλωση
εµπορευµάτων που τελούν υπό καθεστώς κοινοτικής διαµετακόµισης. Η κατ'άρθρο
155 του νόµου αυτού λαθρεµπορία, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους
....εάν ο υπαίτιος µεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσµατα.
- 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 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.
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- 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 το άρθρο 94 παρ.1 ΠΚ, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του από το
άρθρο 2 του Ν.3904/2010 που εν προκειµένω εφαρµόζεται ως εκ του χρόνου
εκδόσεως της προσβαλλόµενης αποφάσεως, "Αν κάποιος δεν έχει καταδικασθεί
αµετακλήτως για κακούργηµα η πληµµέληµα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή
ανωτέρα των έξι µηνών, µε µία µόνη ή µε περισσότερες αποφάσεις, που οι ποινές δεν
υπερβαίνουν συνολικώς το ανωτέρω όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν
υπερβαίνει τα δύο έτη, το δικαστήριο µε την απόφασή του διατάσσει την αναστολή
εκτέλεσης 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 αξιοποίνων πράξεων".
Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι το δικαστήριο υποχρεούται και χωρίς
αίτηµα να ελέγξει την συνδροµή των προϋποθέσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής
και να αιτιολογήσει ειδικώς την τυχόν αρνητική του κρίση.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε,
ΠΚ: 94,
Νόµοι: 2960/2001, άρθ. 155, 157,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Λαθρεµπορία - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1812
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Λαθρεµπορία. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Συναυτουργία. Ειδική και
εµπεριστατωµένη αιτιολογία.Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 155 παρ.1 του Ν. 2960/2011 "Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας", λαθρεµπορία είναι α)η εντός του τελωνειακού εδάφους εισαγωγή ή εξ
αυτού εξαγωγή εµπορευµάτων υποκειµένων σε δασµούς, φόρους και λοιπές
επιβαρύνσεις που εισπράττονται στα τελωνεία, χωρίς γραπτή άδεια της αρµόδιας
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Τελωνειακής Αρχής ή σε άλλο από τον ορισµένο παρ' αυτής τόπο ή χρόνο και
β)οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή την
Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ' αυτών εισπρακτέων δασµών, φόρων και λοιπών
επιβαρύνσεων από τα εισαγόµενα ή εξαγόµενα εµπορεύµατα και αν ακόµη αυτά
εισπράχθηκαν κατά χρόνο και τρόπο διάφορο εκείνου που ορίζει ο νόµος...Επίσης
κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 εδαφ.ζ'του άρθρου 155 Ν. 2960/2001 ως
λαθρεµπορία εννοείται και η αγορά, πώληση ή κατοχή εµπορευµάτων, που έχουν
τεθεί στην κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το αδίκηµα της λαθρεµπορίας. Κατά
το άρθρο 157 παρ.1 στοιχ. β' περ. δ' του ιδίου νόµου η κατά το άρθρο 155 του
παρόντα κώδικα λαθρεµπορία τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους
και εάν ο υπαίτιος µεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσµατα. Περαιτέρω στο άρθρο 137
του ιδίου νόµου όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του µε το άρθρο 7 παρ.2 ν.
3453/2006 οριζόταν ότι: Α. Κοινοτικά οχήµατα 1.Η κατοχή ή η κυκλοφορία
κοινοτικών οχηµάτων από πρόσωπα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, χωρίς να έχει
τηρηθεί καµία από τις διατυπώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 129 και 130 του
παρόντα κώδικα, αποτελεί απλή τελωνειακή παράβαση κατά την έννοια της
παραγράφου 1 του άρθρου 142 του παρόντα κώδικα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις
επιβάλλεται πρόστιµο, το οποίο καθορίζεται στο ύψος των αναλογουσών στο όχηµα
φορολογικών επιβαρύνσεων ... Β. Οχήµατα τρίτων χωρών. 1. Οι διατάξεις περί
τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεµπορίας των άρθρων 142 και επόµενα του
παρόντα Κώδικα, που ισχύουν για τον εισαγωγικό δασµό και το φόρο προστιθέµενης
αξίας (Φ.Π.Α.) των οχηµάτων, εφαρµόζονται και για το τέλος ταξινόµησης. 2.Η
κατοχή ή κυκλοφορία οχηµάτων που έχει τεθεί σε ανάλωση χωρίς ταυτόχρονη
καταβολή του οφειλοµένου τέλους ταξινόµησης, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο
των τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία που το τέλος κατέστη απαιτητό χωρίς ο
υπόχρεος να προσέλθει στην Τελωνειακή Αρχή για τη νόµιµη τακτοποίηση του
οχήµατος, αποτελεί λαθρεµπορία και εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων
142 και επόµενα του παρόντα Κώδικα ... . Το ανωτέρω άρθρο 137 αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 7 παρ.2 του Ν. 3453/2006, στο οποίο ουσιαστικά επαναλαµβάνονται οι
προαναφερόµενες βασικές διατάξεις που αφορούν την κατοχή και κυκλοφορία
οχηµάτων κοινοτικών και τρίτων χωρών χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόµησης
και ορίζοντας τα ακόλουθα: Α)Κοινοτικά οχήµατα. Η κατοχή ή κυκλοφορία
κοινοτικών οχηµάτων από πρόσωπα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα για τα οποία δεν
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 133 του
παρόντα Κώδικα χωρίς να έχει τηρηθεί καµία από τις διατυπώσεις που προβλέπονται
στα άρθρα 129 και 130 αυτού, αποτελεί απλή τελωνειακή παράβαση κατά την έννοια
της παραγράφου του άρθρου 142 του παρόντα Κώδικα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις
επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιµο το οποίο καθορίζεται ως κατωτέρω ... Β) Οχήµατα
τρίτων χωρών. 1.Οι διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεµπορίας των
άρθρων 142 και επόµενα του παρόντα Κώδικα, που ισχύουν για τον εισαγωγικό
δασµό και το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) των οχηµάτων εφαρµόζονται και
για το τέλος ταξινόµησης. 2.Η κατοχή ή κυκλοφορία οχήµατος που έχει τεθεί σε
ανάλωση, χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του οφειλοµένου τέλους ταξινόµησης, για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία που το τέλος
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κατέστη απαιτητό, χωρίς ο υπόχρεος να προσέλθει στην Τελωνειακή Αρχή για τη
νόµιµη τακτοποίηση του οχήµατος, καθώς και η κατοχή ή κυκλοφορία οχηµάτων
τρίτων χωρών από πρόσωπα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, για τα οποία δεν
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του
τελωνειακού καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής αποτελεί λαθρεµπορία και
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 142 και εποµένων του παρόντα
Κώδικα ... . Από τις διατάξεις αυτές, προκύπτει ότι η κατοχή ή κυκλοφορία οχηµάτων
προελεύσεως χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (κοινοτικών), για τα οποία δεν
τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που ορίζονται στα άρθρα 129 και 130 του Τελωνειακού
Κώδικα (καταβολή του τέλους ταξινόµησης κ.λπ.) αποτελεί απλή τελωνειακή
παράβαση, ενώ η κατοχή ή κυκλοφορία οχηµάτων προέλευσης τρίτων χωρών (µη
κοινοτικών) εκτός από τελωνειακή παράβαση αποτελεί και λαθρεµπορία για την
οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 142 επ. του Ν. 2960/2001. Περαιτέρω
µε το άρθρο 1 παρ.61 του Ν.3583/2007 προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου
155 του Ν. 2960/2001 περ.1γ, κατά την οποία ως λαθρεµπορία θεωρείται "η χρήση
πλαστού ή νοθευµένου πιστοποιητικού ταξινόµησης καθώς και κάθε άλλη ενέργεια ή
τέχνασµα που έχουν ως σκοπό τη µη καταβολή του τέλους ταξινόµησης." Εποµένως
οποιεσδήποτε ενέργειες τεχνάσµατα µεταξύ των οποίων και η χρήση πλαστού ή
νοθευµένου πιστοποιητικού ταξινόµησης αποσκοπούν στη στέρηση του Ελληνικού
∆ηµοσίου του αναλογούντος τέλους ταξινόµησης για οχήµατα τρίτων χωρών, που
έλαβαν χώρα προ της ισχύος του νόµου αυτού (αρθρ.1 παρ.61 Ν. 3583/2007)
συνιστούν λαθρεµπορία σύµφωνα µε το άρθρο 137 του Ν. 2960/2001, υπαγόµενη
στην έννοια της διατάξεως της παρ.1 του άρθρου 155 Ν. 2969/2001, ενώ εκείνες που
τελέστηκαν µετά την ισχύ του Ν. 3583/2007 υπάγονται στην ειδική ρύθµιση της
περιπτώσεως 1γ' του νόµου αυτού. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 320 του
Κανονισµού ΕΟΚ 2454/1993 "εφόσον πρέπει να αποδειχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας
οδικού οχήµατος µε κινητήρα ταξινοµηµένου σε κράτος µέλος της Κοινότητας το εν
λόγω όχηµα, θεωρείται ως κοινοτικό, εφόσον συνοδεύεται από την πινακίδα
κυκλοφορίας και το έγγραφο ταξινόµησης του και εφόσον τα χαρακτηριστικά
ταξινόµησής του όπως αυτά προκύπτουν από το έγγραφο ταξινόµησης και
ενδεχοµένως από την πινακίδα κυκλοφορίας, πιστοποιούν κατά τρόπο ασφαλή τον
κοινοτικό χαρακτήρα."
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 220 παρ.1 ΠΚ όποιος επιτυγχάνει µε εξαπάτηση να
βεβαιωθεί σε δηµόσιο έγγραφο αναληθώς περιστατικό που µπορεί να έχει έννοµες
συνέπειες καθώς και όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή βεβαίωση για να εξαπατήσει
άλλον σχετικά µε το περιστατικό αυτό τιµωρείται µε φυλάκιση τριών µηνών µέχρι
δύο ετών αν δεν τιµωρείται βαρύτερα από τις διατάξεις για την ηθική αυτουργία. Από
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση των εγκληµάτων της
υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως και της χρήσεως υφαρπαγείσης ψευδούς
βεβαιώσεως 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 αναληθείς βεβαίωση να προκλήθηκε µε οποιοδήποτε απατηλό
µέσο δια του οποίου παρασύρθηκε ο υπάλληλος, έστω και από αµέλεια ή ευπιστία
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στην παροχή της βεβαιώσεως και γ)δόλος που εµπεριέχει τη γνώση, ότι το
βεβαιούµενο στο δηµόσιο έγγραφο γεγονός είναι αναληθές και µπορεί να έχει τις
συνέπειες αυτές είτε για τον εαυτό του είτε για άλλον τρίτο αλλά και τη θέληση ή
αποδοχή του δράστη να προβεί στην παραπλάνηση του δηµοσίου υπαλλήλου µε
οποιονδήποτε τρόπο ή για να χρησιµοποιήσει την ψευδή βεβαίωση µε σκοπό να
εξαπατήσει άλλον σχετικά µε το αναληθώς βεβαιούµενο περιστατικό.
- Κατά το άρθρο 45 του ΠΚ αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη
πράξη, καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός. Με τον όρο από κοινού,
αντικειµενικώς νοείται σύµπραξη στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως και
υποκειµενικώς κοινός δόλος µε την έννοια ότι κάθε συµµέτοχος θέλει και αποδέχεται
την πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος, γνωρίζοντας ότι
και οι λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τελέσεως του αυτού εγκλήµατος. Η
σύµπραξη 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 διαδοχικές. Για τον έλεγχο της ορθής ερµηνείας ή εφαρµογής του
άρθρου 45 ΠΚ από τον Άρειο Πάγο, πρέπει στην απόφαση να αναφέρονται τα
πραγµατικά περιστατικά µε βάση τα οποία το δικαστήριο δέχεται ότι στην τέλεση του
εγκλήµατος συµµετείχε ο δράστης ως συναυτουργός.
- 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.∆' ΚΠοιν∆ 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 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. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα αρκεί να αναφέρονται
γενικώς κατά το είδος των και δεν απαιτείται αναλυτική παράθεση αυτών και µνεία
των όσων προκύπτουν από το καθένα από αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική
συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών
καταθέσεων µεταξύ τους και να προσδιορίζεται ποίο βάρυνε περισσότερο για το
σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το
∆ικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για το σχηµατισµό της δικανικής του
πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο ορισµένα από αυτά κατ' επιλογή,
όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 177 και 178
ΚΠοιν∆ (ΟλΑΠ 1/2005), ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα από τα αποδεικτικά
µέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα.
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' 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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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 στον συνδυασµό του διατακτικού προς το
σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες,
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται
νοµίµου βάσεως.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 45, 220,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
ΤελΚωδ: 129, 130, 137, 142, 155, 157,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Λαθρεµπορία - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 769
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Λαθρεµπορία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή
εφαρµογή ποινικής διατάξεως.
- Με βάση την ευχέρεια που παρείχε το άρθρο 3 παρ. 3 της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ της
25ης Φεβρουαρίου 1992 στα κράτη-µέλη, να διατηρήσουν τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης στα ρητώς αναφερόµενα στο άρθρο αυτό προϊόντα, εκδόθηκε ο Ν.
2127/1993 "Εναρµόνιση προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των
πετρελαιοειδών
προϊόντων,
αλκοόλης
και
αλκοολούχων
ποτών
και
βιοµηχανοποιηµένων καπνών και άλλες διατάξεις", µε το άρθρο 1 του οποίου
ορίστηκε ότι "Επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή προϊόντα,
στο οινόπνευµα και στα αλκοολούχα ποτά και στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά και
καθορίζονται τα περί παραγωγής, µεταποίησης, κατοχής, κυκλοφορίας και ελέγχου
των προϊόντων αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου". Κατά το
άρθρο 2 παρ. 1 "στον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπάγονται τα προϊόντα του άρθρου
1, τα οποία παράγονται στο εσωτερικό της χώρας, προέρχονται από άλλα κράτη µέλη
ή εισάγονται στο εσωτερικό της χώρας". Κατά το άρθρο 51 παρ. 1, "Η νόµιµη
κυκλοφορία των βιοµηχανοποιηµένων καπνών που καταναλώνονται στο εσωτερικό
της χώρας αποδεικνύεται µε τις ένσηµες ταινίες φορολογίας, που είναι επικολληµένες
στο πακέτο ή στη µικρότερη συσκευασία διάθεσης τους στους καταναλωτές. Η
επικόλληση της ταινίας γίνεται µέσα στους χώρους παραγωγής τους ...". Κατ' άρθρο
67 "1. ... 5. Η µε οποιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής
των οφειλόµενων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και η µη τήρηση των
διατυπώσεων που προβλέπονται από το νόµο, µε σκοπό τη µη καταβολή των ως άνω
φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, χαρακτηρίζονται ως λαθρεµπορία κατά τις
διατάξεις των άρθρων 89 και επόµενα του ν. 1165/1918 περί Τελωνειακού Κώδικα
και επισύρουν το υπό αυτών προβλεπόµενο πολλαπλόν τέλος και αν ακόµη κριθεί
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αρµοδίως ότι δεν συντρέχουν τα στοιχεία αξιοποίνου λαθρεµπορίας". Από την
αντιπαραβολή των ανωτέρω διατάξεων (οι οποίες έχουν περιληφθεί αυτούσιες στον
Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (αρ. 53 επ., 118 παρ. 5 ν. 2960/2001), και εποµένως, είτε
πρόκειται για πράξεις τελεσθείσες πριν την ισχύ του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα,
από 1-1-1992, είτε µετά, οι ρυθµίσεις είναι ίδιες, συνάγεται ότι, η µε οποιονδήποτε
τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής του διατηρουµένου και για τα πιο
πάνω προϊόντα, µεταξύ των οποίων και για τα τσιγάρα, ειδικού φόρου
καταναλώσεως, κατά νοµοθετική επιταγή χαρακτηρίζεται και τιµωρείται ως
λαθρεµπορία που προβλέπεται και τιµωρείται από τα άρθρα 100 και 102 του
Τελωνειακού Κώδικα. Από τις ίδιες διατάξεις, σε συνδυασµό και µε εκείνη του
άρθρου 155 του ν. 2960/2001, που καθορίζει την έννοια της λαθρεµπορίας, προκύπτει
ότι και υπό την ισχύ του πιο πάνω νέου τελωνειακού κώδικα η καθοιονδήποτε τρόπο
διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής του οφειλοµένου για τα τσιγάρα ειδικού
φόρου καταναλώσεως είναι πράξη ποινικώς κολάσιµη χαρακτηριζόµενη ως
λαθρεµπορία και τιµωρούµενη µε τις προβλεπόµενες γι' αυτήν από τον ως άνω νόµο
σχετικές ποινές. Επίσης ως λαθρεµπορία, κατά την παρ. 2 περ. ζ του άρθρου 155 παρ.
1 β του ν. 2960/2001 (όπως και κατά την παρ. 2 περ. ζ του άρθρου 100 του ν.
1165/1918), θεωρείται, πλην άλλων, και η αγορά, πώληση και κατοχή εµπορευµάτων
που εισήχθησαν ή τέθηκαν σε κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το αδίκηµα της
λαθρεµπορίας. Στην τελευταία αυτή µορφή καθιδρύεται αυτοτελής νοµοτυπική
µορφή του εγκλήµατος της λαθρεµπορίας, του οποίου η αντικειµενική υπόσταση
συνίσταται στην αγορά, πώληση ή κατοχή από πρόσωπα, εκτός του εισαγωγέα,
εµπορευµάτων που υπόκεινται σε εισαγωγικό δασµό, τέλος, φόρο δικαίωµα, που
έχουν εισαχθεί εντός των συνόρων του Ελληνικού Κράτους, χωρίς άδεια της
τελωνειακής αρχής, υποκειµενικώς δε για τη στοιχειοθέτηση του αδικήµατος αυτού
στην περίπτωση αυτή του εγκλήµατος της λαθρεµπορίας, απαιτείται δόλος που
συνίσταται στη γνώση, κατά τον κρίσιµο χρόνο, του υπαιτίου ότι το εµπόρευµα που
αγόρασε, πώλησε ή κατέχει είναι προϊόν λαθρεµπορίας, κατά την πιο πάνω έννοια,
καθώς και τη θέληση αυτού να αποστερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο από τον
οφειλόµενο δασµό, τέλος ή δικαίωµα. Εποµένως, έγκληµα λαθρεµπορίας υφίσταται
και µόνο επί κατοχής ορισµένου λαθρεµπορεύµατος, εφόσον ο κάτοχος γνωρίζει την
λαθρεµπορική του προέλευση, χωρίς να απαιτείται άλλο στοιχείο. Έτσι, ο νέος νόµος
2960/2001, ως προς την ποινική µεταχείριση του ενόχου λαθρεµπορίας, περιέχει
ευµενέστερες διατάξεις και γι' αυτό εφαρµόζεται και στις υποθέσεις που τελέσθηκαν
προ της 1-1-2002 και που δεν έχουν αµετακλήτως εκδικασθεί (άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ).
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία που
απαιτείται κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, η έλλειψη
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα λόγο
αναιρέσεως, όταν σ' αυτή περιέχονται µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις
ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική
διαδικασία και στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα
θεµελίωσαν και οι σκέψεις µε τις οποίες έχουν υπαχθεί τα αποδειχθέντα περιστατικά
στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρµόσθηκαν. Ως προς τα αποδεικτικά
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µέσα δεν υπάρχει ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους, ούτε αναφοράς των όσων
προέκυψαν από το καθένα, πρέπει όµως να υπάρχει βεβαιότητα, για την οποία αρκεί
η µνεία όλων, έστω κατά το είδος τους, ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του το
σύνολο τούτων και όχι ορισµένα µόνον από αυτά κατ' επιλογή, το γεγονός δε ότι
εξαίρονται ορισµένα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Η αιτιολογία
της καταδικαστικής απόφασης, παραδεκτά συµπληρώνεται από το διατακτικό της,
µαζί µε το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο.
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη
ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό του διατακτικού προς το
σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες,
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται
νόµιµης βάσεως.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 92/12/ΕΟΚ,
ΤελΚωδ: 53, 118, 155,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
Νόµοι: 2127/1993,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Περιβάλλον - ∆άση
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 950
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παράνοµη εκχέρσωση δασικής έκτασης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
- Κατά το άρθρο 71 παρ. 3 του Ν. 998/1979 "περί προστασίας δασών και των
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" όπως η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 46 παρ. 2 του Ν. 2145/1993 "όποιος εκχερσώνει παράνοµα δάσος ή δασική
έκταση, όποιος καλλιεργεί έκταση που έχει εκχερσωθεί παράνοµα, ή παραβλάπτει
καθ' οιονδήποτε τρόπο την κατά προορισµό χρήση του δάσους ή δασικής εκτάσεως,
καθώς και όποιος ενεργεί επί εκχερσωθείσης παράνοµα εκτάσεως πράξεις
διακατοχής, τιµωρείται, µε τις ποινές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Με τις ίδιες
ποινές τιµωρούνται και εκείνοι κατ' εντολήν η παρότρυνση ή οποιαδήποτε
υποβοήθηση των οποίων τελέσθηκαν οι παραβάσεις αυτές." Από τη διάταξη αυτή
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υποστάσεως του άνω
εγκλήµατος που είναι υπαλλακτικώς µικτό, αφού προσδιορίζονται περισσότεροι
τρόποι πραγµατοποιήσεως του, απαιτείται η ύπαρξη δάσους ή δασικής εκτάσεως,

[159]

όπως η έννοιές τους προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ως άνω Ν. 998/1979, όπως οι
παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 αριθ. 1 Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α'
303/24-12-2003), και ενέργεια του υπαιτίου επί της εκτάσεως από τις ως άνω
αναφερόµενες, µεταξύ των οποίων και η παράνοµη εκχέρσωση της δασικής
εκτάσεως.
- 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:
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 3, 71,
Νόµοι: 2145/1993, άρθ. 46,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Πλαστογραφία - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 950
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Πλαστογραφία. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
- Από το άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος
της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειµενικώς µεν η από την αρχή κατάρτιση
εγγράφου από τον υπαίτιο που το εµφανίζει ότι κατηρτίσθη από άλλον ή η νόθευση
γνησίου εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της εννοίας του περιεχοµένου του εγγράφου, η
οποία µπορεί να γίνει µε την προσθήκη ή εξάλειψη λέξεων, αριθµών ή σηµείων,
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υποκειµενικώς δε δόλος, που περιλαµβάνει την γνώση και την θέληση πραγµατώσεως
των περιστατικών που απαρτίζουν την αντικειµενική υπόσταση και σκοπός του
δράστου να παραπλανήσει µε την χρήση του πλαστού εγγράφου άλλον για γεγονός
που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, όπως είναι εκείνο το γεγονός το οποίο είναι
πρόσφορο για την παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή ή απόσβεση δικαιώµατος ή
εννόµου σχέσεως. Η χρήση του εγγράφου από τον υπαίτιο της καταρτίσεως ή της
νοθεύσεως θεωρείται επιβαρυντική περίσταση. Στοιχειοθετείται δε αντικειµενικώς,
όταν αυτός καταστήσει προσιτό το έγγραφο αυτό στον µέλλοντα να παραπλανηθεί
από το περιεχόµενο αυτού τρίτον και δώσει σ' αυτόν την δυνατότητα να λάβει γνώση
του περιεχοµένου του, χωρίς να απαιτείται και να λάβει γνώση πράγµατι ή να
παραπλανηθεί ο τρίτος. Περαιτέρω, από το άρθρο 217 παρ. 1, 2 ΠΚ προκύπτει ότι για
την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας πιστοποιητικού απαιτείται
αντικειµενικώς µεν η κατάρτιση πλαστού ή η νόθευση πιστοποιητικού ή µαρτυρικού
ή άλλου εγγράφου ή η χρήση τοιούτου (πλαστού ή νοθευµένου δηλαδή) εγγράφου ή η
χρήση γνησίου πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί για άλλον, και που µπορεί συνήθως
να χρησιµεύσει, για να διευκολύνει την άµεση συντήρηση, την κίνηση ή την
κοινωνική πρόοδο αυτού του ιδίου, που ενεργεί τα ανωτέρω, ή άλλου, υποκειµενικώς
δε δόλος που συνίσταται στη γνώση ότι το πιστοποιητικό είναι πλαστό ή νοθευµένο ή
ότι έχει εκδοθεί για άλλο πρόσωπο, ως προς τα οποία στοιχεία αρκεί και ενδεχόµενος
δόλος. Επί πλέον απαιτείται µε την έννοια της "υπερχειλούς υποκειµενικής
υποστάσεως" στο σηµείο αυτό και σκοπός διευκολύνσεως της αµέσου συντηρήσεως,
της κινήσεως ή της κοινωνικής προόδου του ιδίου ή άλλου. ∆ηλαδή, ο δράστης
πρέπει να περιορίζει την ωφέλειά του στην διευκόλυνση της αµέσου συντηρήσεώς
του κ.τ.λ., χωρίς να ενδιαφέρουν τα κίνητρα αυτού, ενώ δεν πρέπει να βλάπτεται
ευθέως άλλος στις έννοµες σχέσεις ή να υπάρχει και άλλος σκοπός, εκτός από τους
ανωτέρω, διότι, άλλως, πρόκειται για το αδίκηµα του άρθρου 216 ΠΚ. Συνεπώς, εάν
η πλαστογραφία γίνεται για άλλο σκοπό, εκτός του υπό του άρθρου 217 ΠΚ
διαγραφοµένου, τότε, και αν ακόµη χρησιµοποιούνται έγγραφα προβλεπόµενα υπό
του άρθρου τούτου (µαρτυρικά και πιστοποιητικά), εφαρµογή έχει η γενική διάταξη
του άρθρου 216 και όχι η εξαιρετική του άρθρου 217 ΠΚ. Το βασικό διακριτικό
γνώρισµα µεταξύ πλαστογραφίας της βασικής διατάξεως του άρθρου 216 ΠΚ και της
εξαιρετικής διατάξεως του άρθρου 217 ΠΚ συνίσταται εις το ότι, αφενός µεν στην
τελευταία διάταξη δεν εµπίπτουν όλα τα, κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. γ ΠΚ
έγγραφα, αλλά εξ αυτών µόνο τα πιστοποιητικά, τα µαρτυρικά ή και κάθε άλλο
έγγραφο, το οποίο δύναται συνήθως να χρησιµεύσει ως τοιούτον, και αφετέρου ως
προς τον σκοπό για τον οποίο τελείται τούτο. ∆ηλαδή ο σκοπός, για τον οποίον
τελείται η ως άνω αξιόποινη πράξη, πρέπει να αποβλέπει µόνο στην άµεση
συντήρηση, την κίνηση ή τέλος την κοινωνική πρόοδο του δράστου ή κάποιου άλλου,
χωρίς η ωφέλεια ή η ζηµία, η προερχοµένη από την πράξη αυτή, να έχουν την
σηµασία την οποία έχουν για την θεµελίωση της παραβάσεως της βασικής διατάξεως
του άρθρου 216 ΠΚ' και τούτο γιατί η ζηµία και η ωφέλεια από την πράξη του
άρθρου 217 ΠΚ έχουν δευτερεύουσα, στην περίπτωση αυτή, σηµασία και γι' αυτό δεν
ανήχθησαν αυτά από το νόµο σε συστατικά στοιχεία της πράξεως αυτής.
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- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' λόγο αναιρέσεως της δικαστικής αποφάσεως
συνιστά και η έλλειψη της υπό των διατάξεων των άρθρων 93 παρ. 3 και 139 του
Κ.Π.∆. απαιτουµένης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Τοιαύτη δε έλλειψη,
προκειµένου περί καταδικαστικής αποφάσεως, υπάρχει όταν δεν περιέχονται σ' αυτή
µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά
περιστατικά επί των οποίων στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για την
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν, οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί, διά των
οποίων έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που απεδείχθησαν στην εφαρµοσθείσα
ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο
και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά το είδος, χωρίς να είναι
αναγκαίο να εκτίθενται τι προέκυψε κεχωρισµένως από το καθένα από αυτά, ούτε να
απαιτείται αξιολογική συσχέτιση µεταξύ των, αρκεί να προκύπτει ανενδοιάστως ότι
για τον σχηµατικό του αποδεικτικού πορίσµατος περί της ενοχής του
κατηγορουµένου το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη και εξετίµησε όλα τα
αποδεικτικά µέσα και όχι µόνον, επιλεκτικώς, µερικά από αυτά.
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
Εσφαλµένη δε ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο
αποδίδει στο νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ
εσφαλµένη εφαρµογή τοιαύτης διατάξεως συντρέχει όχι µόνο όταν το δικαστήριο της
ουσίας δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά που εδέχθη ως αληθή στην
διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου,
διότι το πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό του
αιτιολογικού προς το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο υπό του Αρείου Πάγου ακυρωτικός έλεγχος
της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 13, 216, 217,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Πλαστογραφία - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1198
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αίτηµα αναβολή της δίκης.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 του ΠΚ "όποιος καταρτίζει πλαστό ή
νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει άλλον σχετικά µε γεγονός που µπορεί να
έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Η χρήση
του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση". Από τη διάταξη αυτή
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που αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας των εγγράφων
συναλλαγών, προκύπτει, ότι, για τη συγκρότηση της αντικειµενικής υποστάσεως του
εγκλήµατος της πλαστογραφίας, απαιτείται η εξ υπαρχής κατάρτιση εγγράφου
(κατασκευή) από τον αυτουργό, που το εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η
νόθευση γνήσιου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της εννοίας του περιεχοµένου του, η
οποία µπορεί να γίνει µε την προσθήκη ή εξάλειψη ή και µε τα δύο, λέξεων, αριθµών
ή σηµείων, για την υποκειµενική δε θεµελίωση του, απαιτείται δόλος, που
περιλαµβάνει τη γνώση, έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας, των πραγµατικών
περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη και τη θέληση ή αποδοχή πραγµατώσεως
των περιστατικών αυτών και επί πλέον το σκοπό του δράστη (υπερχειλή δόλο),
ηθεληµένη ενέργεια να παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου
εγγράφου άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οι οποίες
αναφέρονται στην παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή, µεταβίβαση ή κατάργηση
δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσης, αδιάφορου όντος αν η
παραπλάνηση και ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, όταν
αναφέρονται σ" αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά
περιστατικά τα οποία προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία στα οποία
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη
που εφαρµόσθηκε. Η αιτιολογία αυτή µπορεί να συµπληρώνεται από το διατακτικό
της αποφάσεως, µε το οποίο το σκεπτικό αποτελεί ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε,
ειδικότερα, έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση που αυτή εξαντλείται στην
επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως, περιέχει, εκτός από τα
τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, και πραγµατικά περιστατικά τόσο αναλυτικά
και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της
διατυπώσεως του σκεπτικού της.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 352, 353 και 139 ΚΠ∆ προκύπτει ότι ο
κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει αναβολή ή διακοπή της δίκης προκειµένου
να κληθούν και να εξετασθούν απουσιάζοντες µάρτυρες κατηγορίας. Η παραδοχή ή
µη του σχετικού αιτήµατος απόκειται µεν στην κυριαρχική κρίση του ∆ικαστηρίου
της ουσίας, οφείλει όµως αυτό να απαντήσει στο υποβαλλόµενο αίτηµα αναβολής και
σε περίπτωση απορρίψεως του να αιτιολογήσει ειδικά την απόφαση του .
∆ιαφορετικά αν δηλαδή απορρίψει το εν λόγω αίτηµα χωρίς την απαιτουµένη ειδική
αιτιολογία ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1∆ του ΚΠ∆. Όµως το
∆ικαστήριο της ουσίας δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει ή να δικαιολογήσει την
σιωπηρά ή τη ρητή απόρριψη όταν η προβολή από τον κατηγορούµενο ενός τέτοιου
αιτήµατος δεν διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο µε όλα δηλαδή τα
περιστατικά που δικαιολογούν την αναβολή της συζήτησης. Συνίσταται δε η κατά τις
προαναφερόµενες διατάξεις ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της
παρεµπίπτουσας αυτής απόφασης στην αναφορά των πραγµατικών περιστατικών που

[163]

αποδείχθηκαν κατά την ακροαµατική διαδικασία, των αποδείξεων που τα
θεµελιώνουν και των συλλογισµών µε τους οποίους κατέληξε το δικαστήριο στην
απορριπτική κρίση του.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 98, 216,
ΚΠ∆: 352, 353, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Ποινές και παρεπόµενες ποινές - Συγχώνευση ποινών
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1381
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Καθορισµός συνολικής ποινής. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής
διάταξης. 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.
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 94, 505, 551,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Ποινές και παρεπόµενες ποινές - Συγχώνευση ποινών
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 825
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Συγχώνευση ποινών. Εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 551 παράγραφος 1 εδάφιο α' ΚΠ∆, αν πρόκειται να
εκτελεσθούν κατά του ίδιου προσώπου περισσότερες αµετάκλητες καταδικαστικές
αποφάσεις, για διαφορετικά εγκλήµατα που συρρέουν, εφαρµόζονται οι διατάξεις για
τη συρροή, ενώ κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 εδάφιο τελευταίο του ίδιου
άρθρου, κατά της αποφάσεως µε την οποία καθορίζεται συνολική ποινή, επιτρέπεται
η άσκηση αναίρεσης στον κατηγορούµενο και στον Εισαγγελέα.
- Η αναίρεση είναι επιτρεπτή, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 510
παρ. 1 του ίδιου Κώδικα και εποµένως και για εκείνον της εσφαλµένης εφαρµογής ή
ερµηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (άρθρο 510 παρ. 1 Ε' του ιδίου Κώδικος),
κατά το µέρος που αναφέρεται στον καθορισµό συνολικής ποινής. Εσφαλµένη δε
εφερµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει, όταν το ∆ικαστήριο δεν υπήγαγε
ορθά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στη διάταξη που
εφαρµόσθηκε, ενώ εσφαλµένη ερµηνεία, όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει.
- Από την διάταξη του άρθρου 99 παρ. 2-4 ΠΚ, προκύπτει ότι αν δεν χορηγήθηκε
πολιτικό άσυλο στον αλλοδαπό που καταδικάσθηκε σε ποινή στερητική της
ελευθερίας µέχρι πέντε (5) ετών και µε την ίδια απόφαση διατάχθηκε η απέλασή του,
το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την επ' αόριστο αναστολή της ποινής κατά
παρέκκλιση των άρθρων 99 παρ. 1 και 100-102 του ίδιου Κώδικα. Σε περίπτωση που
χορηγήθηκε αναστολή και συγχρόνως διατάχθηκε η απέλαση η τελευταία εκτελείται
αµέσως και δεν αναµένεται το αµετάκλητο της απόφασης. Η απέλαση ισχύει δια βίου
του απελαθέντος. Μπορεί, όµως, ο απελαθείς αλλοδαπός, πέντε (5) έτη από την
απέλασή του να επανέλθει στην χώρα µετ' απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και
για ορισµένο διάστηµα, το οποίο δύναται να παραταθεί. Αν εισέλθει στη χώρα
παράνοµα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, που δεν αναστέλλεται
και εκτελείται αθροιστικά µε την ποινή που έχει ανασταλεί.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 94 - 97, 99,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 551,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Ποινική δίωξη - Έναρξη, αναβολή και παύση της ποινικής δίωξης
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1467
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παύση ποινικής δίωξης λόγω θανάτου του κατηγορουµένου.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 370 περ. β' του ΚΠοιν∆, η ποινική δίωξη τελειώνει και
µε την οριστική παύση της ποινικής διώξεως, η οποία διατάσσεται, µεταξύ άλλων
περιπτώσεων, και όταν ο κατηγορούµενος έχει πεθάνει. Από τη διάταξη αυτή, που
εφαρµόζεται αναλόγως και στην κατ' αναίρεση δίκη, προκύπτει ότι αν ο
κατηγορούµενος αποβιώσει µετά την άσκηση από αυτόν αιτήσεως αναιρέσεως, ο
Άρειος Πάγος παύει οριστικώς την ποινική δίωξη, αφού προηγουµένως αναιρέσει την
προσβαλλόµενη απόφαση ως προς όλες τις διατάξεις της.
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∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 370
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Πολιτική αγωγή - Παραδεκτό δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια
Αριθµός απόφασης: 2
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Παράσταση πολιτικής αγωγής. Παράσταση πτωχευσάσης εταιρείας.
- Από τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 68 και 84 του ΚΠ∆, 914, 932 και 933 του ΑΚ
και 64 παρ. 2 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι εκείνος που υπέστη από την εγκληµατική σε
βάρος του πράξη άµεση ζηµία για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούνται να
ζητήσει αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής
οδύνης νοµιµοποιείται να παραστεί κατά του υπαιτίου ενώπιον του ποινικού
δικαστηρίου ως πολιτικώς ενάγων και να ενασκήσει τις αξιώσεις του. Ηθική βλάβη
µπορεί να υποστεί και το νοµικό πρόσωπο από τον αντίκτυπο που έχει στην πίστη, το
κύρος και την φήµη του η άδικη πράξη που τελέστηκε σε βάρος αυτού, στην δήλωση
του εκπροσώπου του οποίου, όταν παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον, δεν είναι
αναγκαίο να εξειδικεύεται η βλάβη, γιατί αυτή αναφέρεται στον ανωτέρω αντίκτυπο.
Η αξίωση αυτή χρηµατικής ικανοποίησης, κατά το άρθρο 933 ΑΚ, δεν εκχωρείται,
ούτε κληρονοµείται, εκτός αν αναγνωρίσθηκε µε σύµβαση ή επιδόθηκε περί αυτής
αγωγή, επίσης, δεν κατάσχεται (ΚΠολ∆ 936, 1022), δεν ενεχυράζεται (ΑΚ 1247) και
οι δανειστές του δικαιούχου δεν µπορούν να την ασκήσουν πλαγιαστικά (ΚΠολ∆ 72).
- Η αξίωση αυτή χρηµατικής ικανοποίησης του δικαιούχου είναι αυστηρά
προσωπική, δεν µπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές αυτού, εκτός αν αναγνωρισθεί
µε σύµβαση και δεν µπορεί να αποτελέσει µέρος της πτωχευτικής περιουσίας σε
περίπτωση πτώχευσης του δικαιούχου. Οι άνω συνέπειες παύουν από τη στιγµή που,
σύµφωνα µε το νόµο, η απαίτηση αυτή θα µεταβιβασθεί ή θα εισπραχθεί. Περαιτέρω,
κατά το άρθρο 63 ΚΠ∆, η πολιτική αγωγή για την αποζηµίωση και την
αποκατάσταση από το έγκληµα, καθώς και για την χρηµατική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης, µπορεί να ασκηθεί στο ποινικό δικαστήριο από τους δικαιουµένους
σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα. Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνεται και η
πτωχεύσασα ανώνυµη εταιρία, η οποία µπορεί να παραστεί για την ηθική βλάβη που
υπέστη από τα διαπραχθέντα σε βάρος της αδικήµατα, προ ή και µετά την πτώχευση,
µε δήλωση του τελευταίου της νοµίµου εκπροσώπου (∆Σ), ενόψει του ότι η απαίτησή
της αυτή χρηµατικής ικανοποίησης είναι ατοµική και δεν υπάγεται στις
προβλεπόµενες από τα άρθρα 684 και 694 του Εµπ. Νόµου πολιτικές απαιτήσεις, για
τις οποίες, κατά τα άρθρα 533 και 534 του ίδιου νόµου, νοµιµοποιείται και µόνον ο
σύνδικος αυτής (ΑΠ 1998/2003).
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 525 επόµ. του ΕµπΝ, 2 παρ.1 του AN 635/1937 και
ήδη 1, 16 παρ.1, 17 παρ. 1, 4 και 96 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, συνάγεται ότι
από της δηµοσιεύσεως στο ακροατήριο της αποφάσεως για την κήρυξη της
πτωχεύσεως µιας ανώνυµης εταιρείας, η πτωχεύσασα εταιρεία στερείται αυτοδικαίως
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της εξουσίας διοικήσεως- διαχειρίσεως και διαθέσεως της πτωχευτικής περιουσίας
της, την οποία εξουσία αναλαµβάνει πλέον ο ορισθείς από το δικαστήριο σύνδικος
της πτωχεύσεως. Η πτωχευτική περιουσία δεν περιέρχεται στην οµάδα των πιστωτών
καθεαυτή από την άνω δηµοσίευση της αποφάσεως περί κηρύξεως της πτωχεύσεως,
αλλά εξακολουθεί να ανήκει στην πτωχεύσασα οφειλέτρια εταιρεία, της οποίας τα
όργανα, παρά τη λύση της διατηρούνται. Η ανώνυµη δε εταιρεία που λύθηκε λόγω
πτώχευσης, διατηρεί κατά το στάδιο της εκκαθάρισης την περιουσιακή της
αυτοτέλεια και συνακόλουθα, η περιουσία της την οποία διοικεί το µέχρι την
πτώχευση ∆.Σ. αυτής, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ο προεκτεθείς σκοπός της
εκκαθάρισης, δεν υποβάλλεται στην πτωχευτική διαδικασία, αφού στην πτωχευτική
περιουσία περιλαµβάνεται µόνο η ασκούµενη από το σύνδικο αξίωση των
πτωχευσάντων εταίρων για επιστροφή των εισφορών και διανοµή µεταξύ τους του
χρησιµοποιουµένου τυχόν υπολοίπου. (βλ. ΟλΑΠ Πολιτ. 4/2005). Η πτωχεύσασα
εταιρεία, µολονότι δεν αποστερείται από τα περιουσιακά της δικαιώµατα και
εξακολουθεί να είναι η δικαιούχος του ενεργητικού και παθητικού της πτωχευτικής
της περιουσίας, παύει να νοµιµοποιείται ατοµικά ως διάδικος ενώπιον των
δικαστηρίων για την εν λόγω πτωχευτική περιουσία, εκπροσωπούµενη υπό του
συνδίκου. ∆ια της πτωχεύσεως σκοπείται η συλλογική εκτέλεση των υποχρεώσεων
του πτωχού και η σύµµετρη ικανοποίηση των δανειστών του, ώστε οι ανωτέρω
διατάξεις τίθενται τόσον υπέρ του δανειστών, όσο και υπέρ του αποφεύγοντος την
ατοµική καταδίωξη πτωχού, ο οποίος δεν χάνει ούτε τη δικαιοπρακτική του
ικανότητα, ούτε το κατά τα άνω δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας,
νοµιµοποιούµενος και εκπροσωπούµενος ως προς µόνη τη πτωχευτική περιουσία
αυτή, βάσει του νόµου, υπό του συνδίκου. Εποµένως, ο σύνδικος της πτωχεύσεως
ανώνυµης εταιρείας νοµιµοποιείται ενεργητικά στη διεξαγωγή δίκης, οποιασδήποτε,
που αφορά όµως την κατά τον πτωχευτικό κώδικα πτωχευτική περιουσία, και ασκεί
αγωγή (και πολιτική αγωγή) στο όνοµά του νοµιµοποιούµενος ο ίδιος και όχι η
πτωχεύσασα εταιρεία, ως µη δικαιούχος διάδικος. Αν όµως µια αξιόποινη πράξη
στρέφεται κατά της ανώνυµης εταιρείας, είτε πριν αυτή τεθεί σε κατάσταση
πτωχεύσεως, είτε και µετά την πτώχευση, αυτή µόνη η εταιρεία πάντοτε υφίσταται
την ηθική βλάβη λόγω προσβολής στην εµπορική της πίστη και όχι η οµάδα των
πιστωτών, που δεν αποτελεί νοµική προσωπικότητα, ούτε ο σύνδικος αυτής και
επειδή η δικαιούµενη κατά το άρθρο 932 ΑΚ, χρηµατική ικανοποίηση της
πτωχεύσασας εταιρείας είναι, κατά τα προεκτεθέντα, αυστηρά προσωπική, δεν
υπάγεται στην πτωχευτική περιουσία και δεν µπορεί να ασκηθεί υπό των δανειστών,
µόνη δε η πτωχεύσασα ανώνυµη εταιρεία νοµιµοποιείται ενεργητικά και µπορεί να
δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηµατική της ικανοποίηση,
εκπροσωπούµενη, κατά το άρθρο 18 του Ν. 2190/1920, όπως κωδικοποιήθηκε µε το
Β.∆. 174/1963, από την µέχρι την πτώχευση νόµιµη καταστατική διοίκησή της (∆.Σ.)
και όχι ο ορισθείς σύνδικος της πτωχεύσεως, ο οποίος και νοµιµοποιείται για άσκηση
πολιτικής αγωγής µόνο για διεκδίκηση αποζηµίωσης και οποιασδήποτε απαίτησης
της πτωχής εταιρείας, γιατί µόνον οι πολιτικές απαιτήσεις των άρθρων 684 και 694
του Εµπ. Νόµου, (που ίσχυε, κατά τον κρίσιµο χρόνο, προ της εφαρµογής του νέου
Πτωχευτικού Κώδικα), υπάγονται πλέον στην πτωχευτική περιουσία και µόνο
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σχετικά µε την πτωχευτική περιουσία, ως αντιπρόσωπος του οφειλέτη, νοµιµοποιείται
ο σύνδικος της πτωχεύσεως να ασκήσει πολιτική αγωγή. Στην πτωχευτική ως άνω
περιουσία, υπάγεται και η απαίτηση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης
της οφειλέτριας εταιρείας, µόνον, εφόσον αναγνωρίσθηκε δικαστικά ή εξώδικα,
οπότε και έχει περιουσιακό χαρακτήρα.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 375,
ΚΠ∆: 63, 64, 68, 84, 87, 463, 477, 480,
ΑΚ: 914, 932, 933, 1247,
ΚΠολ∆: 936, 1022,
ΕµπΝ: 525, 684, 694,
ΠτωχΚωδ: 1, 16, 17, 96,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2013.136
Συµµετοχή - Ηθική αυτουργία
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1198
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Ηθική αυτουργία σε καταστροφή αρχαιοτήτων. Ειδική και εµπεριστατωµένη
αιτιολογία. Πραγµατογνωµοσύνη. Ελαφρυντικές περιστάσεις.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α' ΠΚ µε την ποινή του αυτουργού
τιµωρείται όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την
άδικη πράξη που διέπραξε. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την ύπαρξη
ηθικής αυτουργίας απαιτούνται : α) πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε κάποιον
άλλον της απόφασης να διαπράξει ορισµένη άδικη πράξη, η πράξη δε αυτή µπορεί να
γίνει µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο, όπως υπόσχεση, πειθώ, απειλή, προτροπή,
φορτικότητα κλπ, β) η διάπραξη από τον άλλον της πράξης αυτής και γ) δόλος του
ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθεληµένη πρόκληση της απόφασης για τη διάπραξη από
τον άλλο της αντικειµενικής υποστάσεως ορισµένου εγκλήµατος µε γνώση και
θέληση ή αποδοχή της συγκεκριµένης εγκληµατικής πράξεως. Περαιτέρω, η ύπαρξη
ηθικής αυτουργίας είναι νοητή και επί αγνώστου φυσικού αυτουργού (ΑΠ
1298/2009).
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου κώδικα λόγο
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την
αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών
αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά
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µέσα γενικώς, κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε
χωριστά από καθένα από αυτά ούτε η αξιολογική συσχέτισή τους. Έλλειψη
αιτιολογίας δεν υπάρχει ακόµη και στην περίπτωση που αυτή εξαντλείται στην
επανάληψη του διατακτικού, όταν αυτό περιέχει, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του
κατηγορητηρίου και πραγµατικά περιστατικά, τόσο αναλυτικά και µε τόση
πληρότητα, ώστε καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του
αιτιολογικού. ∆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.
- Κατά το άρθρο 183 του ΚΠ∆, αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισµένης επιστήµης
ή τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου γεγονότος, οι ανακριτικοί
υπάλληλοι ή το δικαστήριο µπορούν αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση κάποιου διαδίκου ή
του Εισαγγελέα να διατάξουν πραγµατογνωµοσύνη. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει
ότι η διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης υπόκειται στην κυριαρχική κρίση του
δικαστηρίου της ουσίας, η οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη. Όταν όµως υποβληθεί
από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του τέτοιο αίτηµα και υπό την προϋπόθεση
ότι αυτό είναι σαφές και ορισµένο, το δικαστήριο οφείλει όχι µόνο να απαντήσει σ'
αυτό, αλλά, σύµφωνα µε τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΠΚ∆, να
διαλάβει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία στη σχετική απόφασή του.
∆ιαφορετικά αν δηλαδή παραλείψει να απαντήσει στο ανωτέρω αίτηµα ή δεν
αιτιολογήσει, όταν το κρίνει απορριπτέο, ειδικά και εµπεριστατωµένα την
απορριπτική απόφασή του, δηµιουργείται, αντιστοίχως, λόγος αναιρέσεως της
αποφάσεως για έλλειψη ακροάσεως ή έλλειψη αιτιολογίας (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Β'
, ∆' ΚΠ∆). Η αιτιολογία αυτή δεν είναι απαραίτητο να είναι αυτοτελής, αλλά µπορεί
να διατυπώνεται σε συνδυασµό µε τις παραδοχές του σκεπτικού της αποφάσεως για
την ενοχή, ως αποτελούσα ενιαίο σύνολο µε εκείνες (ΑΠ 294/2009).
- Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 83 και 84 ΠΚ το δικαστήριο της
ουσίας κατά τον ακροαµατικό έλεγχο κάθε υποθέσεως ερευνά µεν αυτεπαγγέλτως αν
συντρέχουν οι προβλεπόµενες από το δεύτερο ως άνω άρθρο ελαφρυντικές
περιστάσεις, οι οποίες επιφέρουν τη µείωση της ποινής, δεν είναι όµως υποχρεωµένο
να προβεί οίκοθεν, χωρίς δηλαδή την υποβολή σχετικού αυτοτελούς ισχυρισµού αιτήµατος στην αιτιολόγηση της µη συνδροµής τέτοιας περιστάσεως (ΑΠ
1819/2006).
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 12, 14, 26, 27, 46, 83, 84,
ΚΠ∆: 183, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,
Νόµοι: 5351/1932,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
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Υπεξαίρεση - Γενικά
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 912
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Υπεξαίρεση.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία
στο ακροατήριο. Αναγνωστέα έγγραφα.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 375 παρ. 1 εδ. α του ΠΚ, "όποιος ιδιοποιείται
παρανόµως ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του µε
οποιονδήποτε τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και αν το αντικείµενο
της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστο ενός έτους".
Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της
υπεξαιρέσεως απαιτείται το ξένο κινητό πράγµα να περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο
στην κατοχή του δράστη, ο τελευταίος να ιδιοποιηθεί αυτό παράνοµα καθ' όν χρόνον
βρίσκεται στην κατοχή του και να έχει δόλια προαίρεση προς τούτο, η οποία
καταδηλώνεται µε οποιαδήποτε ενέργειά του που εµφανίζει εξωτερίκευση της
θελήσεώς του να το ενσωµατώσει στην περιουσία του. Κατά δε τη διάταξη του
άρθρου 375 παρ. 2 εδ. α του ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 9 του
ν. 2408/1996, "αν πρόκειται για αντικείµενο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας που το έχουν
εµπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης, ή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου,
επιτρόπου, ή κηδεµόνα του παθόντος ή ως µεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης
περιουσίας, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών". Από την τελευταία
αυτή διάταξη, προκύπτει ότι η κακουργηµατική µορφή της υπεξαιρέσεως
προϋποθέτει πάντοτε ότι το αντικείµενό της είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και, επί
πλέον, ότι συντρέχει µία από τις ειδικά και περιοριστικά πλέον προβλεπόµενες
περιπτώσεις εµπιστοσύνης, όπως είναι του εντολοδόχου ή του διαχειριστή ξένης
περιουσίας.
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη
της οποίας ιδρύει λόγο 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
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παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική
υπόσταση του εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριµένη
περίπτωση από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει
πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού ή σκοπός
επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος.
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' 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).
- 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. Στα πρακτικά της αποφάσεως δεν είναι απαραίτητο να
καταχωρίζεται το περιεχόµενο του εγγράφου που αναγνώσθηκε, είναι, όµως αναγκαίο
να αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα εκ των οποίων προσδιορίζεται επαρκώς η
ταυτότητά του, έτσι ώστε να µην καταλείπεται αµφιβολία για το ποιο έγγραφο
αναγνώστηκε. Ο προσδιορισµός, δηλαδή, της ταυτότητας του εγγράφου είναι
αναγκαίος µόνο για τη δηµιουργία βεβαιότητας ότι το συγκεκριµένο έγγραφο και όχι
κάποιο άλλο αναγνώσθηκε στη δίκη και έτσι δόθηκε η δυνατότητα στον
κατηγορούµενο να εκθέσει τις απόψεις του και να προβεί στις παρατηρήσεις του ως
προς το περιεχόµενό του. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή δεν προσδιορίζεται επαρκώς η
ταυτότητα του εγγράφου, υπάρχει η ίδια ως άνω ακυρότητα.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 375,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 577,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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Υπεξαίρεση - Εντολοδόχος και διαχειριστής ξένης περιουσίας
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 817
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Υπεξαίρεση. Ασφαλιστικός πράκτορας. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
Εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
- Κατά την έννοια του άρθρου 375 παρ.1 ΠΚ για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος
της υπεξαιρέσεως απαιτείται παράνοµη ιδιοποίηση ξένου, ολικά ή µερικά, κινητού
πράγµατος, που έχει περιέλθει µε οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή του δράστου. Το
πράγµα είναι ξένο, όταν ευρίσκεται σε ξένη, σε σχέση µε τον δράστη κυριότητα,
όπως αυτή διαπλάσσεται στον Αστικό Κώδικα. Τοιαύτη περίπτωση ξένου κινητού
πράγµατος αποτελούν και τα χρήµατα, τα οποία εισπράττει µε βάση σχετική
συµφωνία ο ασφαλιστικός πράκτορας ως ασφάλιστρα για λογαριασµό της
ασφαλιστικής επιχειρήσεως από τις ασφαλιστικές συµβάσεις, που έχει συνάψει µε
την υποχρέωση να τα αποδώσει σε ορισµένο συµφωνηµένο χρόνο ή όταν του
ζητηθούν από την ασφαλιστική επιχείρηση. Η ιδιοποίηση θεωρείται παράνοµη όταν
γίνεται χωρίς την συναίνεση του ιδιοκτήτου ή όταν ο δράστης κατακρατεί το ξένο
πράγµα και το ιδιοποιείται χωρίς δικαίωµα που αναγνωρίζεται από το νόµο και µε
δολία προαίρεση να το ενσωµατώσει στην περιουσία του. Κατά την παρ.2 του ιδίου
ως άνω άρθρου, όπως ισχύει κατά τον κρίσιµο χρόνο, η υπεξαίρεση τιµωρείται σε
βαθµό κακουργήµατος, εάν το αντικείµενο αυτής είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και
συντρέχει στο πρόσωπο του υπαιτίου µία από τις περιοριστικώς (στην παρ. αυτή, 2)
διαλαµβανόµενες καταστάσεις ή ιδιότητες (που ενέχουν κατάχρηση ιδιαίτερης
εµπιστοσύνης), όπως εκείνη του εντολοδόχου ή του διαχειριστού ξένης περιουσίας.
- Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 1969/1985, όπως αντικατεστάθη µε το άρθρο 11
παρ. 2 του Ν. 2170/1993, ο ασφαλιστικός πράκτορας, που έχει ως αποκλειστικό έργο
την ανάληψη µε σύµβαση, έναντι προµηθείας ασφαλιστικών εργασιών στο όνοµα και
για λογαριασµό µιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, παρουσιάζει,
προτείνει, προπαρασκευάζει ή συνάπτει ο ίδιος ή δια µέσου άλλων
διαµεσολαβούντων για λογαριασµό της ασφαλιστικής επιχειρήσεως ασφαλιστικές
συµβάσεις, κατά δε το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α' του ιδίου Νόµου, όπου η ασφαλιστική
επιχείρηση χαρακτηρίζεται στην πρακτοριακή σύµβαση ως εντολέας, τα δικαιώµατα,
οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες των ασφαλιστικών πρακτόρων καθορίζονται µε
έγγραφη σύµβαση µεταξύ του ασφαλιστικού πράκτορος και της ασφαλιστικής
επιχειρήσεως που προτίθεται να πρακτορεύει. Μεταξύ των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων που ρυθµίζονται µε τη σύµβαση αυτή µπορεί να είναι και η είσπραξη ή
µη από τον ασφαλιστικό πράκτορα των ασφαλίστρων για λογαριασµό της
ασφαλιστικής επιχειρήσεως καθώς και ο καθορισµός του τρόπου και χρόνου
αποδόσεως των ασφαλίστρων στην ασφαλιστική επιχείρηση, οπότε ο ασφαλιστικός
πράκτορας ως προς την είσπραξη των ασφαλίστρων για λογαριασµό της
ασφαλιστικής επιχειρήσεως και την απόδοση αυτών σ' αυτή, κατά τον συµφωνηθέντα
χρόνο, επέχει, έναντι της επιχειρήσεως, η οποία του δίδει την εντολή, θέση
εντολοδόχου. Ούτως υπαίτιος υπεξαιρέσεως σε βαθµό κακουργήµατος καθίσταται
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(και) ο εντολοδόχος, ο οποίος κατά το άρθρο 713 ΑΚ, έχει την υποχρέωση να
διεξαγάγει χωρίς αµοιβή την υπόθεση, νοµικής ή υλικής φύσεως, η οποία του ανετέθη
από τον εντολέα και αρνείται να αποδώσει στον τελευταίο το ιδιαίτερα µεγάλης αξίας
κινητό πράγµα που αυτός του ενεπιστεύθη (αρθρ. 719 ΑΚ) ως και ο διαχειριστής
ξένης περιουσίας, ο οποίος ενεργεί όχι απλώς υλικές, αλλά και νοµικές πράξεις µε
εξουσία αντιπροσωπεύσεως του εντολέως, δηλαδή για λογαριασµό του, την οποίαν,
εξουσία µπορεί να έλκει είτε από τον νόµο, είτε από την σύµβαση, χωρίς να
αποκλείεται να προέρχεται και από την δηµιουργία απλώς µιας πραγµατικής
καταστάσεως. Με την έννοια αυτή εάν η πράξη ετελέσθη από εντολοδόχο ή
διαχειριστή ξένης περιουσίας στο ίδιο πεδίο δράσεως, στην εντολή εµπεριέχεται και η
διαχείριση. Ο εντολοδόχος µπορεί να είναι και διαχειριστής, εάν έχει διακριτική
ευχέρεια κατά την εκτέλεση της εντολής. Βέβαια κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Π∆
298/1986, που ρυθµίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις ασφαλιστικών
πρακτόρων, και παραγωγών ασφαλίσεων, τα ασφάλιστρα που εισπράττει ο
πράκτορας θεωρούνται παρακαταθήκη και ευθύνεται ως προς αυτά ως
θεµατοφύλακας, πλην όµως η πρόσθετη αυτή ευθύνη του ασφαλιστικού πράκτορος
κατά τον χρόνο που έχει στην κατοχή του τα ασφάλιστρα που εισέπραξε για
λογαριασµό της ασφαλιστικής επιχειρήσεως, δεν αναιρεί την ιδιότητα αυτού ως
εντολοδόχου της ασφαλιστικής εταιρίας ως προς την είσπραξη για λογαριασµό αυτής
και την απόδοση από αυτόν των ασφαλίστρων, αφού τοιαύτη υποχρέωση ως
θεµατοφύλακος µπορεί να συµφωνηθεί επιπρόσθετα και επί κοινής εντολής ως µέρος
της κυρίας υποχρεώσεως του εντολοδόχου. Η σχέση, ήτοι, που συνδέει τον
ασφαλιστικό πράκτορα µε την ασφαλιστική επιχείρηση, φέρει χαρακτήρα µικτής
συµβάσεως, η δε σύµβαση παρακαταθήκης έχει παρακολουθηµατικό χαρακτήρα,
αφού η υποχρέωση για φύλαξη και απόδοση των ασφαλίστρων είναι αναγκαία
συνέπεια της κυρίας (πρακτοριακής) συµβάσεως. Κατά συνέπεια, για την ποινική
αξιολόγηση της συµπεριφοράς του ασφαλιστικού πράκτορος κρίσιµη είναι όχι η
ιδιότητα του θεµατοφύλακος, αλλά η ιδιότης του εντολοδόχου και διαχειριστού ξένης
περιουσίας, την οποίαν έχει αποκτήσει βάσει της κυρίας πρακτοριακής συµβάσεως
και στην οποίαν έχουν εφαρµογή, αφού ο ασφαλιστικός πράκτορας αποτελεί µορφή
εµπορικού αντιπροσώπου, οι διατάξεις των άρθρων 90 επ. του Εµπορ. Νόµου και 713
επ.ΑΚ.
- 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 κατεδικάσθη ο
κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά
και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή αυτών των
τελευταίων στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. ∆ια την ύπαρξη της
τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το
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διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά
µέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψεν εξ ενός εκάστου αυτών,
ούτε να διευκρινίζεται από ποίο ή ποία αποδεικτικά µέσα απεδείχθη η κάθε
παραδοχή. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη του και
συνεξετίµησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο µερικά εξ αυτών κατ'
επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 177 παρ.1 και 178
ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 1/2005), ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα δεν σηµαίνει ότι δεν
ελήφθησαν υπ'όψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως ή εσφαλµένη
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, ή
εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων ή 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
ανεξαιρέτως τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι οριστικές ή παρεµπίπτουσες
ή αν η έκδοσή τους αφίεται εις την διακριτική ή ανέλεγκτη, κυριαρχική κρίση του
δικαστηρίου της ουσίας που τις εξέδωσε. Ούτω και η παραδοχή ή µη του αιτήµατος
διενεργείας πραγµατογνωµοσύνης απόκειται µεν εις την ελεύθερη κρίση του
δικαστηρίου, όµως οφείλει τούτο να απαντήσει στο αίτηµα αυτό και σε περίπτωση
απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως την απόφασή του.
Άλλως, εάν δηλαδή παραλείψει να απαντήσει στο ανωτέρω αίτηµα ή δεν
αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως την απορριπτική του κρίση
δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.∆' ΚΠ∆. Η
αιτιολογία αυτή δεν είναι απαραίτητο να είναι αυτοτελής, αλλά µπορεί να
διατυπώνεται σε συνδυασµό προς τις παραδοχές του σκεπτικού της αποφάσεως για
την ενοχή ως αποτελούσα ενιαίο σύνολο µε εκείνες.
- Κατά την διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.Ε' ΚΠ∆ λόγον αναιρέσεως της
καταδικαστικής αποφάσεως συνιστά η εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής
ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία υπάρχει όταν το δικαστήριο, αποδίδει στο
νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη είναι η
εφαρµογή αυτού, όταν το δικαστήριο, χωρίς να παρερµηνεύσει το νόµο, δεν υπάγει
στην αληθινή έννοιά του τα πραγµατικά περιστατικά που δέχεται ότι προέκυψαν,
καθώς και όταν η σχετική διάταξη παρεβιάσθη εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει
όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του
σκεπτικού προς το διατακτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής εφαρµογής της
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 375,
ΑΚ: 713, 719,
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
Νόµοι: 1969/1985, άρθ. 2,
Π∆: 298/1986, άρθ. 3,
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Νόµοι: 2170/1993, άρθ. 11,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Υπεξαίρεση - Υπεξαίρεση στην υπηρεσία
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 976
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
Πραγµατογνωµοσύνη. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως.
- Κατά το άρθρο 258 του ΠΚ, όπως η περ. γ' αυτού αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14
παρ. 5β' του Ν. 2721/1999, υπάλληλος ο οποίος παράνοµα ιδιοποιείται χρήµατα ή
άλλα κινητά πράγµατα που τα έλαβε ή τα κατέχει λόγω αυτής της ιδιότητας του, και
αν ακόµα δεν ήταν αρµόδιος γι' αυτό, τιµωρείται α) µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι
µηνών, β) αν το αντικείµενο της πράξης είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο ετών και γ) µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, αν: αα) ο υπαίτιος
µεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσµατα και το αντικείµενο της πράξης είναι ιδιαίτερα
µεγάλης αξίας συνολικά ανώτερης των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών ή
των 15.000 ευρώ, σύµφωνα µε την καθορισθείσα από τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.
2943/2001 επίσηµη αντιστοιχία, ή ββ) το αντικείµενο της πράξης έχει αξία
µεγαλύτερη των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) ή των 73.000 ευρώ,
σύµφωνα µε την καθορισθείσα από τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 2943/2001
επίσηµη αντιστοιχία. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του
υπ' αυτής προβλεπόµενου εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, που
περιλαµβάνει την αντικειµενική υπόσταση της κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του ΠΚ
υπεξαιρέσεως µε επαύξηση της ποινής, απαιτείται όπως το παράνοµα ιδιοποιούµενο
πράγµα (χρήµατα ή άλλο κινητό) είναι ξένο (ολικά ή εν µέρει), τέτοιο δε θεωρείται
αυτό που βρίσκεται σε ξένη σε σχέση µε το δράστη κυριότητα, µε την έννοια που
εκλαµβάνεται αυτή στο αστικό δίκαιο, το οποίο ο υπάλληλος κατά την έννοια των
άρθρων 13 εδ. α' και 263α του ΠΚ έλαβε ή κατέχει υπό την υπαλληλική του ιδιότητα,
έστω και αν είναι αναρµόδιος γι' αυτό, ιδιοποίηση δε αποτελεί κάθε ενέργεια ή
παράλειψη του δράστη, η οποία καταδηλώνει τη θέληση αυτού να εξουσιάζει και να
διαθέτει το πράγµα σαν να είναι κύριος, που ενέχει τη γνώση ότι το πράγµα είναι ξένο
(ολικά ή εν µέρει) και ότι το έλαβε ή το κατέχει ο δράστης υπό την υπαλληλική του
ιδιότητα, ως και τη θέληση να ιδιοποιηθεί τούτο παράνοµα, χωρίς τη συγκατάθεση
του κυρίου ή χωρίς άλλο δικαίωµα που παρέχεται σ' αυτόν από το νόµο. Ενδεχόµενος
δόλος αρκεί. Για τη στοιχειοθέτηση, εξάλλου, της κακουργηµατικής µορφής της
υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της
περιπτώσεως γ' του άρθρου 258 του ΠΚ, απαιτείται να µεταχειρίστηκε ο υπαίτιος
ιδιαίτερα τεχνάσµατα και επιπροσθέτως, να είναι το αντικείµενο αυτής ιδιαίτερα
µεγάλης αξίας, συνολικά ανώτερης των 5.000.000 δραχµών ή των 15.000 ευρώ. Ως
ιδιαίτερα τεχνάσµατα, τα οποία, εφόσον συντρέχουν, καθιστούν την παραπάνω πράξη
υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία κακούργηµα, θεωρούνται ενέργειες και παραλείψεις
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του δράστη υπαλλήλου, που τείνουν στην εξαπάτηση της Αρχής, όπως ψευδείς
εγγραφές σε βιβλία, µη καταχώρηση εισπραττοµένων στα βιβλία, αλλοιώσεις
αριθµών, έκδοση εικονικών εγγράφων κ.λ.π., µε τις οποίες επιδιώκεται να καταστεί
δυσχερής ο έλεγχος ή να προκληθεί σύγχυση στους λογαριασµούς και γενικά ό,τι
είναι κατά την κοινή πείρα επιτήδειο να συγκαλύψει την παράνοµη ενέργεια του
υπαλλήλου. Η ως άνω διάταξη (του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως γ' του άρθρου
258 ΠΚ, σε αντίθεση µε αυτή του δευτέρου εδαφίου) είναι ευµενέστερη για τον
κατηγορούµενο από την αντίστοιχη προηγούµενη, όπως αυτή ίσχυε πριν από την
αντικατάσταση της µε το άρθρο 14 παρ. 5β' του Ν. 2721/1999, αφού για τον
κακουργηµατικό χαρακτήρα του εγκλήµατος αυτού απαιτείτο µόνο να
µεταχειρίστηκε ο υπαίτιος ιδιαίτερα τεχνάσµατα, ενώ µε τη νέα διάταξη απαιτείται
επιπροσθέτως και το στοιχείο της ιδιαίτερα µεγάλης αξίας του αντικειµένου της
πράξης, που πρέπει να είναι "συνολικά" ανώτερη των 5.000.000 δραχµών ή των
15.000 ευρώ, η έλλειψη του οποίου καθιστά την πράξη αυτή πληµµέληµα. Εποµένως,
η διάταξη αυτή εφαρµόζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ και για τις
πράξεις που έχουν τελεσθεί πριν από την τροποποίηση της µε τον άνω νόµο
(2721/1999 που άρχισε να ισχύει από 3.6.1999) και δεν έχουν αµετακλήτως
εκδικασθεί. ∆εν τυγχάνει, όµως, στην προκείµενη περίπτωση εφαρµογής η διάταξη
του άρθρου 98 ΠΚ, όπως αυτή ίσχυε πριν από την προσθήκη στην Ίδια δεύτερης
παραγράφου µε το άρθρο 14 παρ. 11 του Ν. 2721/1999, ώστε να υπολογισθεί η αξία
του αντικειµένου της πράξης µε βάση το αντικείµενο καθεµιάς από τις µερικότερες
πράξεις, γιατί τότε δεν εφαρµόζεται αυτούσιος ο νέος νόµος (άρθρο 14 παρ. 5β' Ν.
2721/1999), που επέφερε την αντικατάσταση της διάταξης του άρθρου 258 περ. γ' του
ΠΚ και αξιώνει "συνολική" αξία, αλλά διασπάται και εφαρµόζεται µόνο κατά το
µέρος που ευνοεί τον κατηγορούµενο µε την ύπαρξη ορισµένης αξίας. Τέτοια όµως
διάσπαση, είναι ανεπίτρεπτη, αφού ο ευµενέστερος νόµος εφαρµόζεται όπως ισχύει
στο σύνολο του και δεν διασπάται σε ευµενέστερες και µη για τον κατηγορούµενο
διατάξεις, από τις οποίες εφαρµόζονται µόνο οι πρώτες, γιατί µε τον τρόπο αυτό
καταρτίζεται, από το δικαστήριο ίδιος νόµος κατά παράβαση των συνταγµατικών
διατάξεων (αρθρ. 26, 73 επ.) περί διακρίσεως των λειτουργιών. Ήδη το ποσό των
15.000 ευρώ αναπροσαρµόσθηκε στο ποσό των 30.000 ευρώ κατ' άρθρο 25 παρ.2 του
Ν. 4055/2012 που ισχύει από 2-4-2012 (άρθρο 113 Ν. 4055/2012).
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ ΚΠοιν∆,
όταν αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική
ποινική διάταξη. 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
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αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση
ορισµένου περιστατικού ή σκοπός επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος.
Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για την
καταδικαστική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ ' είδος
προσδιορισµός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτική παράθεση τους και µνεία του
τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει ότι το δικαστήριο τα
έλαβε υπόψη και τα 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 αναγκαίως ότι δεν ελήφθησαν
υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα.
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του
αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως. ∆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.
- 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 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.
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται, στο συνδυασµό του διατακτικού προς το
σκεπτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες,
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος, από
τον Άρειο Πάγο, της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται
νοµίµου βάσεως.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 13, 98, 258, 263α, 375,
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
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Νόµοι: 2721/1999, άρθ. 14,
Νόµοι: 2943/2001, άρθ. 5,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1024
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Eιδική και εµπεριστατωµένη
αιτιολογία. ∆εδικασµένο στην ποινική δίκη.
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1, 2 και 4 του N. 2523/ 1997 "περί
διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στη φορολογική νοµοθεσία", όπως ίσχυε πριν
από την τροποποίηση αυτού µε το άρθρο 40 παρ. 1 του N. 3220/ 2004, "όποιος
εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται
εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν
διαφεύγει ή µη την πληρωµή φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
τριών (3) µηνών (παρ.1). Το αδίκηµα του άρθρου αυτού είναι αυτοτελές και
ανεξάρτητο από τα αδικήµατα που προβλέπονται και τιµωρούνται µε τις λοιπές
ποινικές διατάξεις του παρόντος νόµου (παρ. 2). Εικονικό είναι το στοιχείο, που
εκδίδεται και για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο της ή για µέρος αυτής ... (παρ.
4).
- Η επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως
υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν περιέχονται σε αυτή µε
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που
αποδείχτηκαν από την ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που
εφαρµόστηκε. Εξάλλου, είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε
το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα
πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολο τους και
όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαίωση δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα
έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κλπ) χωρίς ανάγκη ειδικότερης
αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε από το καθένα. ∆εν υπάρχει όµως έλλειψη
αιτιολογίας εκ του ότι η αιτιολογία της απόφασης εξαντλείται στην επανάληψη του
διατακτικού της, όταν σε αυτό περιέχονται και πραγµατικά περιστατικά τόσο
αναλυτικά και µε τόση πληρότητα ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της
διατυπώσεως του σκεπτικού.
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 57 παρ. 1 και 3 ΚΠοιν∆, αν κάποιος έχει καταδικαστεί
αµετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει παύσει η ποινική δίωξη εναντίον του, δεν µπορεί να
ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, ακόµη και αν δοθεί σ' αυτή
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διαφορετικός χαρακτηρισµός. Αν παρά την απαγόρευση αυτή ασκηθεί ποινική δίωξη,
κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω δεδικασµένου. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για
την ύπαρξη δεδικασµένου, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ΣΤ' ΚΠ∆
λόγο αναίρεσης, πρέπει, να συντρέχουν α) αµετάκλητη απόφαση (ή βούλευµα) που
αποφαίνεται για τη βασιµότητα ή µη της κατηγορίας ή παύει οριστικά την ποινική
δίωξη για µια αξιόποινη πράξη, β) ταυτότητα προσώπου και γ) ταυτότητα πράξης ως
ιστορικού γεγονότος στο σύνολο του, που περιλαµβάνει όχι µόνο την ενέργεια ή
παράλειψη του δράστη αλλά και το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκλήθηκε από
αυτή. Ο επικαλούµενος, όµως, την ύπαρξη δεδικασµένου, οφείλει να το αποδείξει
εγγράφως, ήτοι µε την προσκοµιδή πλήρους αντιγράφου της απόφασης από την οποία
απορρέει και επιπροσθέτως βεβαιώσεως του αρµοδίου γραµµατέως περί του
αµετακλήτου αυτής (ΑΠ 1798/2005, 195/1987, 699/1986). Ο ισχυρισµός περί
υπάρξεως δεδικασµένου ή εκκρεµοδικίας είναι αυτοτελής και πρέπει να έχει
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, άλλως η προβολή του για πρώτη φορά στον
Άρειο Πάγο είναι απαράδεκτη (ΑΠ 1024/1996).
∆ιατάξεις:
ΚΠ∆: 57, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. ΣΤ,
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 19,
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 40,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011

Χρέη προς το ∆ηµόσιο - Παραγραφή
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθµός απόφασης: 1083
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Μη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο. Παραγραφή. Εσφαλµένη ερµηνεία ή
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
- Η παραγραφή του αδικήµατος της µη καταβολής προς το ∆ηµόσιο χρεών και
ειδικότερα από την παραβίαση της προθεσµίας καταβολής τους (άρθρο 25 παρ. 1 Ν.
1882/1990) ρυθµιζόταν από τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 7 του άνω νόµου, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997, κατά την οποία "ο χρόνος
παραγραφής του αδικήµατος συµπληρώνεται µετά παρέλευση πενταετίας από την
παραγραφή της οφειλής. Η υποβολή αίτηση ποινικής δίωξης αναστέλλει την
παραγραφή του χρέους για το οποίο υποβλήθηκε, µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση". Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 34 παρ. 2 του
Ν. 3220/2004 ως εξής "Ι. Η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης αναστέλλει την
παραγραφή του χρέους για το οποίο υποβλήθηκε µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση. Ο χρόνος παραγραφής του χρέους δεν συµπληρώνεται πριν την πάροδο
ενός έτους από τη λήξη της αναστολής". Με τη νέα αυτή διάταξη δεν υπάρχει πλέον
ειδική ρύθµιση, ως προς το θέµα της παραγραφής του εγκλήµατος του άρθρου 25 Ν.
1882/1990, και συνεπώς ισχύουν οι κοινές περί παραγραφής διατάξεις του Π.Κ. Η
νέα αυτή ρύθµιση είναι ευµενέστερη και ως εκ τούτου έχει εφαρµογή, κατ' άρθρο 2
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ΠΚ και για τα αδικήµατα που τελέσθηκαν υπό την ισχύ του Ν. 2523/1997. Χρόνος δε
έναρξης της ποινικής ευθύνης για κάθε χρέος προς το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου κ.τ.λ. είναι ο καθοριζόµενος µε τη διάταξη του άρθρου 34 παρ.1
Ν. 3220/2004 ήτοι παρέλευση προθεσµίας τεσσάρων µηνών από της βεβαιώσεως των
χρεών από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία.
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 ΠΚ, το αξιόποινο εξαλείφεται µε την παραγραφή,
η οποία για τα πληµµελήµατα είναι πενταετής και αρχίζει από την ηµέρα που
τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη, αναστέλλεται δε για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια
διαδικασία και µέχρι να καταστεί αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι όµως
πέραν των τριών ετών.
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆, λόγο αναίρεσης της απόφασης αποτελεί
και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλµένη
ερµηνεία τέτοιας διάταξης 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
εφαρµόσθηκε.
∆ιατάξεις:
ΠΚ: 111, 112, 113,
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25,
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 23,
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 34,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
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