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Χρονικά Όρια Ισχύος των Ποινικών Νόμων

Καμία ποινή χωρίς νόμο

Άρθρο 1 

Ποινή δεν επιβάλλεται παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος την είχε 
ρητά ορίσει πριν από την τέλεσή τους. 

Αρχή της νομιμότητας στην ποινή. Το ισχύον Σύνταγμα στο άρθρο 7 ορίζει ότι «Έγκλημα δεν 
υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να  
ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που προβλεπόταν κατά  
την τέλεση της πράξης». Καθιερώνεται εδώ το αξίωμα nullum crimen nulla poena sine lege (κατά 
την διατύπωση του  Feuerbach), δηλαδή της μη αναδρομικής εφαρμογής του ποινικού νόμου 
προς θεμελίωση ή αύξηση του αξιοποίνου. Η ίδια αρχή θεσπίζεται στο άρθρο 7 της ΕΣΔΑ. 

Το άρθρο 1 έχει την έννοια ότι για να υπάρχει αξιόποινη πράξη πρέπει να υπάρχει ήδη ποινικός 
νόμος  που  να  προβλέπει  τα  συστατικά  της  στοιχεία,  καθώς  και  την  ποινή,  έστω και  εντός 
πλαισίων. Ο νόμος αυτός πρέπει να είναι γραπτός (lex scripta), να μην δρα αναδρομικά σε βάρος 
του κατηγορουμένου (lex previae), να διατυπώνεται κατά τρόπο ορισμένο (lex certa) και δεν 
επιτρέπεται αναλογική εφαρμογή (lex stricta).

Lex scripta: O ποινικός νόμος πρέπει να είναι γραπτός και μάλιστα κατ’ αρχήν ψηφισμένος από 
τη Βουλή και να έχει αποκτήσει τυπική και ουσιαστική ισχύ. Ο εθιμικός κανόνας δικαίου δεν 
μπορεί να θεμελιώσει ή να επαυξήσει το αξιόποινο (οχι  in malam partem του κατηγουμένου). 
Εθιμικός κανόνας μπορεί όμως να καταλύσει ή να μειώσει το αξιόποινο (in bonam partem του 
κατηγορουμένου), όπως με την εθιμική καθιέρωση ενός λόγου άρσεως του αδίκου χαρακτήρα 
μίας εγκληματικής πράξεως. 

Lex previae: Ο ποινικός νόμος πρέπει να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης. Αναδρομή 
επιτρέπειται μόνον υπέρ του κατηγορουμένου (in bonam partem του κατηγορουμένου), δηλαδή 
για να καταλύσει ή να μειώσει το αξιόποινο. 

Lex certa:  Ο  ποινικός  νόμος  πρέπει  να  προβλέπει  την  πράξη  καθ’ όλα  τα  στοιχεία  της 
συγκεκριμένα και κατά τρόπο ορισμένο, κατά τα υποκειμενικά και αντικειμενικά στοιχεία της, 
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ώστε να είναι δυνατή με τους συνήθεις εργαλειακούς μηχανισμούς της μεθολογίας του δικαίου, 
η ασφαλής ερμηνεία και εφαρμογή του, διαφορετικά το δικαστήριο πρέπει να κρίνει το νόμο ως 
αντισυνταγματικό και να μην τον εφαρμόσει. 

Lex stricta: Δεν επιτρέπεται η αναλογική εφαρμογή του ουσιαστικού ποινικού κανόνα in malam 
partem του κατηγορουμένου, δηλαδή προς θεμελίωση ή επαύξηση του αξιοποίνου. Θυμίζουμε 
ότι αναλογία είναι εκείνη η μέθοδος ερμηνείας και εφαρμογής, διά της οποίας εφαρμόζουμε 
έναν κανόνα δικαίου σε άλλη σχετική περίπτωση, της οποίας τα περιστατικά δεν συμπίπτουν με 
το πραγματικό του κανόνα. Αποδεκτή είναι η αναλογία εάν αποβαίνει  in bonam partem του 
κατηγορουμένου, δηλαδή καταλύει ή μειώνει το αξιόποινο. 

Μέθοδοι Ερμηνείας του Ποινικού Δικαίου:

- Γραμματική  Ερμηνεία:  Ερμηνεία  βάσει  του  λεκτικού  –  συντακτικού  νοήματος  των 
στοιχείων της ειδικής υπόστασης.

- Τελολογική  Ερμηνεία:  Ερμηνεία  βάσει  του  σκοπού  του  κανόνα,  δηλαδή  του 
αντικειμενικού σκοπού του νόμου και όχι των υποκειμενικών σκοπών του νομοθέτη. Στο 
ποινικό δίκαιο, αυτή η μέθοδος πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά με περιορισμό το 
γλωσσικό νόημα των όρων του κανόνα. 

- Συστηματική Ερμηνεία: Ερμηνεία με βάση την θέση που καταλαμβάνει ο κανόνας στον 
Ποινικό Κώδικα, δεδομένου ότι τα αδικήματα ταξινομούνται σε ομάδες, ανάλογα με το 
προστατευόμενο έννομο αγαθό. 

- Αναλογική  Ερμηνεία:  Ανεπίτρεπτη  σε  βάρος  του  κατηγορουμένου,  δηλαδή  προς 
θεμελίωση  ή  επαύξηση του  αξιοποίνου  (in malam partem του  κατηγορουμένου)  και 
επιτρεπτή  μόνον  υπέρ  του  κατηγορουμένου,  δηλαδή  προς  κατάλυση  ή  μείωση  του 
αξιοποίνου (in bonam partem του κατηγορουμένου).

- Σημείωση:  Eάν μπορούν να υποστηριχθούν περισσότερες διαφορετικές ερμηνείες 
ενός κανόνα, προκρίνεται αυτήν που είναι ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο (in 
bonam partem του κατηγορουμένου).

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Σελίδα 2



3

Αναδρομική Ισχύς του Ηπιότερου Νόμου

Άρθρο 2 

1.  Αν  από  την  τέλεση  της  πράξης  έως  την  αμετάκλητη  εκδίκασή  της  ίσχυσαν  δύο  ή 
περισσότεροι  νόμοι,  εφαρμόζεται  αυτός  που  περιέχει  τις  ευμενέστερες  για  τον 
κατηγορούμενο διατάξεις. 

2. Αν ο μεταγενέστερος νόμος χαρακτήρισε την πράξη όχι αξιόποινη παύει και η εκτέλεση 
της ποινής που επιβλήθηκε καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της. 

Με άλλα λόγια,  όταν μετά την τέλεση της πράξης επακολούθησε επιεικέστερος νόμος, τότε 
επιβάλλεται: α) η εφαρμογή του αναδρομικά στις μη αμετακλήτως κριθείσες κατηγορίες και β) η 
παύση της ποινικής δίωξης αναδρομικά, εάν ο ποινικός νομοθέτης χαρακτήρισε την πράξη μη 
αξιόποινη με μεταγενέστερο νόμο. Απαγορεύεται η αναδρομική ισχύς του δυσμενέστερου για 
τον κατηγορούμενο ποινικού νόμου. 

Εάν μετά την τέλεση της πράξης, τέθηκαν σε ισχύ περισσότεροι ποινικοί νόμοι για την ίδια 
πράξη,  εφαρμόζεται  ο ηπιότερος  ενδιάμεσος αναδρομικά,  έστω και  αν αυτός στην συνέχεια 
καταργήθηκε με άλλον δυσμενέτερο ποινικό νόμο. 

Επιεικέστερος για τον κατηγορούμενο είναι εκείνος ο ποινικός νόμος που:

- Αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης

- Καθιστά την πράξη μη αξιόποινη – δηλαδή εξαλείφει το αξιόποινο της πράξης

- Απαιτεί επιπλέον στοιχεία για την τιμώρηση του δράστη, όπως εξωτερικούς όρους του 
αξιοποίνου ή υποκειμενικά στοιχεία του αδίκου κοκ.

- Μειώνει το πλαίσιο ποινής. 

- Ορίζει βραχύτερο χρόνο παραγραφής. 

- Καταργεί επιβαρυντικές περιστάσεις. 
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Νόμοι με προσωρινή ισχύ

Άρθρο 3 

Νόμοι με προσωρινή ισχύ εφαρμόζονται και μετά την παύση της ισχύος τους σε πράξεις 
που τελέστηκαν όταν αυτοί ίσχυαν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 
1 του προηγουμένου άρθρου. 

Τέτοιοι κανόνες είναι αυτοί που είτε εκδόθηκαν για τη ρύθμιση ορισμένων θεμάτων κατά τη 
διάρκεια μίας  πραγματικής  κατάστασης που ανέκυψε προσωρινά,  μετά  τη λήξη της  οποίας, 
παύει και η ισχύς του νόμου, είτε αυτοί που από την αρχή καθορίζουν την ισχύ τους ρητά για 
ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Η Αξιόποινη Πράξη

Έννοια της Αξιόποινης Πράξης

Άρθρο 14 

1. Έγκλημα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή στον δράστη της, η οποία τιμωρείται από 
το νόμο. 

2. Στις διατάξεις των ποινικών νόμων ο όρος «πράξη» περιλαμβάνει και τις παραλείψεις. 

Συστατικά στοιχεία εγκλήματος:

- Πράξη 

- Άδικος χαρακτήρας

- Καταλογισμός πράξης σε ενοχή του δράστη

- Τιμώρηση πράξης από το νόμο.

• Πράξη: 

Aπαιτείται  ανθρώπινη  συμπεριφορά.  Ενεργητικό  υποκείμενο  εγκλήματος  είναι  μόνο  ο 
άνθρωπος. Εξαιρούνται απλά φυσικά γεγονότα ή γεγονότα που προκαλούνται από ζώα. Το 
νομικό πρόσωπο δεν είναι ενεργητικό υποκείμενο, αλλά γα τα εγκλήματα που τελούνται για 
λογαριασμό του νομικού προσώπου ή προς το συμφέρον του, υπέχουν ευθύνη οι νόμιμοι 
αντιπρόσωποι – φυσικά πρόσωπα που τα επιχειρούν.  
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Απαιτείται βούληση του δρώντος υποκειμένου. Η ανθρώπινη συμπεριφορά, με την ποινικώς 
ενδιαφέρουσα έννοια πρέπει να επικαλύπτεται από τη βούληση του δρώντος υποκειμένου, 
δηλαδή  να  πράττει  τούτο  εκουσίως.  Δεν  είναι  πράξεις  ποινικώς  ενδιαφέρουσες  οι 
συμπεριφορές προσώπων που ωθούνται βιαίως από άλλον (vis absoluta), καθώς και όταν 
ελλείπει  η  ανθρώπινη  συνείδηση  (ύπνος,  νάρκωση,  λιποθυμία,  επιληψία  κλπ)  ή  όταν  η 
δράση είναι αποτέλεσμα ακούσιων ανακλαστικών κινήσεων (ενστικτώσεις κινήσεις). Όμως, 
ποινικώς  ενδιαφέρουσες  πράξεις  είναι  εκείνες  που  αποτελούν  αποτέλεσμα  ψυχολογικής 
πίεσης που ασκείται από τρίτο πρόσωπο (vis compulsiva), καθώς και οι λεγόμενες εκούσιες 
ημιαυτόματες ή ιδεοκινητικές αντιδράσεις λ.χ. αυτές του οδηγού στην οδική κυκλοφορία 
που δεν αντέδρασε έγκαιρα και αποτελεσματικά στην εμφάνιση του πεζού.

Απαιτείται  εξωτερική  ανθρώπινη  συμπεριφορά  και  μάλιστα  προς  έτερον.  Δεν  αρκούν 
εσωτερικά περιστατικά, σκέψεις, φρονήματα.  

• Άδικος χαρακτήρας:

Απαιτείται η πράξη να απαγορεύεται (αρνητικώς) ή να επιτάσσεται το αντίθετο (θετικώς) 
από  το  νόμο,  οποιουδήποτε  κλάδου  του  δικαίου,  δημοσίου  ή  ιδιωτικού.  Οι  ποινικές 
υποστάσεις του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα περιγράφουν το ποινικό άδικο. 

Άρα κάθε συμπεριφορά που πληροί την αντικειμενική υπόσταση ενός εγκλήματος είναι κατ’ 
αρχήν άδικη. Με άλλα λόγια, η πλήρωση της αντικειμενικής υποστάσεως ενός εγκλήματος 
ενδεικνύει  τον  κατ’ αρχήν  άδικο  χαρακτήρα  της  πράξης.  Σε  περίπτωση  πλήρωσης  της 
αντικειμενικής υπόστασης ενός εγκλήματος ερευνώ εάν κατ’ εξαίρεσιν συντρέχουν λόγοι 
που αίρουν τον κατ’ αρχήν άδικο χαρακτήρα της πράξης. Εάν συντρέχουν λόγοι που αίρουν 
τον άδικο χαρακτήρα της πράξης, η πράξη αυτή δεν είναι και τελειωτικά – οριστικά άδικη. 
Διαφορετικά, η πράξη κρίνεται και τελειωτικά – οριστικά άδικη. 

• Καταλογισμός πράξης εις ενοχήν του δράστη:

Απαιτείται καταλογισμός της πράξης σε ενοχή του δράστη. Κάθε συμπεριφορά που πληροί 
την υποκειμενική υπόσταση ενός εγκλήματος είναι κατ’ αρχήν καταλογιστή στην ενοχή του 
δράστη της. Με άλλα λόγια, η πλήρωση της υποκειμενικής υποστάσεως ενός εγκλήματος 
ενδεικνύει κατ’ αρχήν καταλογισμό της πράξης σε ενοχή του δράστη της.  Σε περίπτωση 
πλήρωσης  της  υποκειμενικής  υπόστασης  ενός  εγκλήματος  ερευνώ  εάν  κατ’  εξαίρεσιν 
συντρέχουν λόγοι που αποκλείουν τον κατ’ αρχήν καταλογισμό. Εάν συντρέχουν λόγοι που 
αποκλείουν τον καταλογισμό, η πράξη αυτή δεν καταλογίζεται και τελειωτικά στην ενοχή 
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του δράστη της. Διαφορετικά, η πράξη κρίνεται καταλογιστή και τελειωτικά – οριστικά στην 
ενοχή του δράστη της. 

• Τιμώρηση πράξης από το νόμο:

Απαιτείται η πράξη να είναι αξιόποινη, δηλαδή να ποινικοποιείται στο νόμο και να μην 
συντρέχουν  λόγοι  που  εξαλείφουν  τον  αξιόποινο  χαρακτήρα  της  πράξης.  Λόγοι  που 
αποκλείουν το αξιόποινο είναι η παραγραφή, η έμπρακτη μετάνοια, όπου προβλέπεται,  
η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για την υποβολή έγκλησης ή η παράιτηση από 
αυτή, η αμνηστία και η χάρη. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

• Ενεργητικό υποκείμενο εγκλήματος: Ο άνθρωπος που εγκληματεί. 

• Υλικό αντικείμενο εγκλήματος: Τα θιγόμενα από το έγκλημα πρόσωπα ή πράγματα.

• Νομικό Αντικείμενο: Το θιγόμενο από το έγκλημα έννομο αγαθό.

• Παθών ή Παθητικό αντικείμενο εγκλήματος: Ο φορέας του θιγόμενου από το έγκλημα 
εννόμου αγαθού. 

• Αντικειμενικός Αιτιώδης Σύνδεσμος 

• Περιστάσεις, λ.χ. μέσο, σκοπός, χρόνος, τρόπος, αξία αντικειμένου πράξης κοκ

Αντικειμενικός Αιτιώδης Σύνδεσμος στα εγκλήματα ενέργειας

Στα  εκ  του  αποτελέσματος  εγκλήματα  πρέπει  να  υπάρχει  μεταξύ  της  πράξης  και  του 
αποτελέσματος  αντικειμενικός  αιτιώδης  σύνδεσμος,  δηλαδή  σχέση  αιτίου  και  αιτιατού. 
Σύμφωνα με την κρατούσα νομολογιακώς στην Ελλάδα άποψη, ακολουθούμε τα πορίσματα της 
θεωρίας  του  ισοδυνάμου  των  όρων  (  conditio     sine     qua     non  ),  υπό  την  παραλλαγή  της   
ενεργούς αιτίας. Δηλαδή αρκεί προς θεμελίωση της ευθύνης, η πράξη να ήταν ένας από τους 
παραγωγικούς όρους του αποτελέσματος, χωρίς τον οποίον δεν θα επερχόταν τούτο, αδιάφορα 
εάν  συνέβαλαν  και  άλλοι  όροι,  άμεσα  ή  έμμεσα.  Το  αποτέλεσμα  κατά  τη  νομολογία 
καταλογίζεται στον δράστη, μόνον εάν η συμπεριφορά του έδρασε ως ενεργός αιτία.
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Αντικειμενικός Αιτιώδης Σύνδεσμος στα εγκλήματα διά παραλείψεως

Αντικειμενικός  αιτιώδης σύνδεσμος απαιτείται  φυσικά και  στα εγκλήματα που τελούνται  με 
παράλειψη, με την έννοια της θεωρίας του ισοδυνάμου των όρων. Έτσι, γίνεται δεκτό ότι το 
αποτέλεσμα  αποδίδεται  στον  παραλείψαντα  όταν  εκτιμάται  ότι  αν  προέβαινε  αυτός  στην 
επιβεβλημένη  ενέργεια,  η  οποία  δεν  έγινε,  με  πιθανότητα  που  εγγίζει  τα  όρια  της 
βεβαιότητας, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν θα επερχόταν. Έτσι, ευθύνη εκ παραλείψεως 
υπάρχει, όταν στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν δυνατή κατά τους κανόνες της ανθρώπινης 
πείρας και της λογικής η επέλευση του αποτελέσματος. 

Απόκλιση από τον αντικειμενικό αιτιώδη σύνδεσμο με βάση την θεωρία του ισοδυνάμου 
των  όρων:  Αποτέλεσμα  πέραν  της  ανθρώπινης  πρόβλεψης:  Σε  περίπτωση  απόλυτα 
απρόβλεπτου  περιστατικού,  όπως  επί  παραδείγματι,  εάν  με  το  άκουσμα  ενός  θλιβερού 
γεγονότος,  κάποιος  παθαίνει  καρδιακή  προσβολή.  Ελλείπει  ο  αντικειμενικός  αιτιώδης 
σύνδεσμος. 

Ιδιαίτερες περιπτώσεις αντικειμενικού αιτιώδους συνδέσμου

Σωρευτική και υπαλλακτική ή διαζευκτική αιτιότητα: Η σωρευτική αιτιότητα υπάρχει όταν 
το αποτέλεσμα προκαλείται από περισσότερους όρους που μόνο από κοινού μπορούν να το 
προκαλέσουν και όχι ο καθένας μόνος του, λ.χ.  οι  Α και Β χορηγούν έκαστος 3 γραμμάρια 
δηλητηρίου στον Γ, για να τον θανατώσουν, ενώ για την επέλευση του θανάτου απαιτούνται 5 
γραμμάρια. –  Υπάρχει αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος και προβαίνω περαιτέρω στην 
ακόλουθη διάκριση: Εάν έχω κοινό δόλο υπάρχει συναυτουργία και εάν λειτουργούν χωρίς 
κοινό δόλο, έχω παραυτουργία.

Υποθετική  αιτιότητα:  Υποθετική  αιτιότητα  υπάρχει  εάν  κατά  την  συνήθη  πορεία  των 
πραγμάτων το αποτέλεσμα θα επερχόταν μεταγενέστερα και χωρίς την πράξη ή παράλειψη. Π.χ.  
ο δράστης πυροβολεί και φονεύει το θύμα, το οποίο ούτως ή άλλως θα σκοτωνόταν κατά την 
είσοδό του στο  σπίτι  από έκρηξη υγραερίου ή σε  προγραμματισμένο αεροπορικό ταξίδι  με 
τοποθετημένο βομβιστικό μηχανισμό, από τον οποίο κανένας επιβάτης δεν επέζησε εν τέλει. Ο 
δράστης δεν απαλλάσσεται – Έχω αντικειμενικό αιτιώδη σύνδεσμο. 

Συρροή πολλαπλών αιτίων: Δεν διακόπτεται ο αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος. Π.χ. εάν οι 
Α και Β πυροβολούν τον Γ συγχρόνως. Εδώ σύμφωνα με την θεωρία του ισοδυνάμου των όρων, 
μπορεί να απαλειφθεί η συμπεριφορά οποιουδήποτε από τους δύο δράστες, χωρίς να απαλειφθεί 
το  αποτέλεσμα.  Παρόλο  που  εδώ,  η  θεωρία  του  ισοδυνάμου  των  όρων  δεν  φαίνεται  να 
λειτουργεί  ορθά,  γίνεται  δεκτό  ότι  έχω  τέλεση  ανθρωποκτονίας  κατά  παραυτουργία,  εάν 
διαδικαστικά αποβαίνει αδύνατη η διακρίβωση της πρόκλησης του αποτελέσματος από τον ένα 
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εκ των δραστών.  Εάν όμως διακριβωθεί  με ποιού την πράξη επήλθε το αποτέλεσμα,  αυτός 
θεωρείται αυτουργός του τετελεσμένου εγκλήματος και ο άλλος θεωρείται αυτουργός απόπειρας 
ανθρωποκτονίας. 

Διαδοχική αιτιότητα: Δεν διακόπτεται ο αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος από την διαδοχική 
αιτιότητα,  όπως  λ.χ.  αν  κάποιος  επεμβαίνει  αυτοβούλως  για  να  σώσει  κινδυνεύοντες  από 
πυρκαϊα  και  θανατώνεται,  ο  εμπρηστής  ευθύνεται  για  ανθρωποκτονία  από  αμέλεια,  διότι 
μπορούσε και όφειλε να προβλέψει την διακινδύνευση του τρίτου ή αν ταξιτζής άφησε βαριά 
μεθυσμένο  επιβάτη  σε  πολυσύχναστο  δρόμο  και  άλλος  οδηγός  που  έτρεχε  με  ιλιγγιώδη 
ταχύτητα τον παρέσυρε και τον θανάτωσε, ευθύνονται και οι δύο. 

Γενικός  Δόλος:  Στην  περίπτωση  του  γενικού  δόλου  (Dolus  Generalis),  δεν  έχω  ουσιώδη 
απόκλιση από την αιτιώδη διαδρομή. Ο δράστης θεωρεί ότι με την πρώτη του πράξη καθόρισε 
επαρκώς  την  επέλευση  του  εγκληματικού  αποτελέσματος,  ενώ  στην  πραγματικότητα  αυτό 
επέρχεται με έτερη μεταγενέστερη πράξη του,  την οποίαν όμως ο δράστης δεν θεώρησε ως 
σημαντική αλλά κυρίως ως συγκαλυπτική της πρώτης π.χ. ο δράστης ενεργώντας με ενδεχόμενο 
δόλο ανθρωποκτονίας, έβαλε μία χούφτα άμμο στο στόμα του θύματος και θεωρώντας το νεκρό 
το έρριψε στο λάκκο με κοπριά, ενώ στην πραγματικότητα το θύμα πέθανε από ασφυξία κατά 
την  ταφή.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  δράστης  ευθύνεται  για  τετελεσμένη  ανθρωποκτονία  εκ 
προθέσεως.

Ανάστροφος Γενικός Δόλος: Στην περίπτωση αυτή δεν έχω ουσιώδη απόκλιση από την αιτιώδη 
διαδρομή.  Κατά το σχέδιο του δράστη,  προς  ολοκλήρωση του εγκλήματος  απαιτούνται  δύο 
διαδοχικές πράξεις, αλλά του αποτέλεσμα επέρχεται με την πρώτη, λ.χ. ο δράστης αποφασίζει 
με κτύπημα να αναισθητοποιήσει το θύμα και μετά για να το θανατώσει να το πετάξει από το  
κινούμενο τραίνο, ο θάνατος όμως επέρχεται με το αρχικό κτύπημα. Ο δράστης θα τιμωρηθεί με 
τις ποινές της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. 

Εναλλακτικός Δόλος (Dolus alternativus): Υπάρχει στην περίπτωση που ο δράστης την στιγμή 
που πράττει δεν γνωρίζει ποιο από τα περισσότερα του ενός πιθανά, αλλά αλληλοαποκλειόμενα 
εγκλήματα διαπράττει τελικά. Λ.χ. ο δράστης πετάει πέτρα κατά ανθρώπου που βρίσκεται κοντά 
στο αυτοκίνητο. Μέχρι η πέτρα να βρει τον στόχο της, δεν γνωρίζει εάν διαπράττει σωματική 
βλάβη ή ανθρωποκτονία. Ο δράστης θα τιμωρηθεί μόνον για την πράξη που τελικώς διέπραξε. 
Γι’ αυτήν υπάρχει αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος. 

Διαζευκτικός  Δόλος:  Υπάρχει  στην  περίπτωση  που  ο  δράστης  την  στιγμή  που  πράττει 
προβλέπει  και  τουλάχιστον  αποδέχεται  την  πραγμάτωση  περισσοτέρων  αντικειμενικών 
υποστάσεων,  από  τις  οποίες  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  μόνον  η  μία.  Λ.χ.  με  μία  σφαίρα 
πυροβολεί εναντίον 3 αστυνομικών ή πυροβολεί για να σκοτώσει ή για να τραυματίσει ή πετά 
πέτρα θέλοντας είτε να τραυματίσει τον Α είτε να σπάσει τον καθρέπτη του αυτοκινήτου πίσω 
του.  Τότε,  εάν  τα  περισσότερα  διαζευκτικά  επιδιωχθέντα  αδικήματα  είναι  μεταξύ  τους 
ισοδύναμα, ο δράστης τιμωρείται μόνο για εκείνο που εν τέλει  πραγματώθηκε (π.χ.  για την 
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ανθρωποκτονία του θανατωθέντος  αστυνομικού).  Εάν τα εγκλήματα δεν  είναι  ισοδύναμα,  ο 
δράστης  τιμωρείται  για  το  βαρύτερο  (λ.χ.  για  την  απόπειρα  ανθρωποκτονίας  του  τελικά 
υποστάντος μόνο σωματική βλάβη).

Παράλειψη

Άρθρο 15 

Όπου  ο  νόμος  για  την  ύπαρξη  αξιόποινης  πράξης  απαιτεί  να  έχει  επέλθει  ορισμένο 
αποτέλεσμα,  η  μη  αποτροπή  του  τιμωρείται  όπως  η  πρόκλησή  του  με  ενέργεια,  αν  ο 
υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση 
του αποτελέσματος. 

• Τα γνήσια διά παραλείψεως εγκλήματα είναι εκείνα, των οποίων το πραγματικό που 
προβλέπεται  ρητά  στο  νόμο  περιλαμβάνει  ως  τρόπο  τέλεσης  μία  εγκληματική 
παράλειψη. 

• Τα  μη  γνήσια  διά  παραλείψεως  εγκλήματα είναι  εκείνα  που  το  πραγματικό  τους 
περιλαμβάνει  την  διά  παραλείψεως  επέλευση  αποτελέσματος  που  κατά  κανόνα 
επιτυγχάνεται  με  πράξη.  Απαιτείται  η  συνδρομή  των  προϋποθέσεων  του  άρθρου 
ΠΚ15: 

α) Η πρόκληση ενός αποτελέσματος με παράλειψη. Παράλειψη υπάρχει μόνο όταν ο δράστης 
δεν επιχειρεί την ενέργεια που όφειλε, είτε διότι παρέμεινε εντελώς αδρανής, είτε διότι αντ’ 
αυτής έπραξε κάτι άλλο, λιγότερο από το δέον ή διαφορετικό. 

β) Να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ παράλειψης και  αποτελέσματος.  Σύμφωνα με τη 
νομολογία,  αιτιώδης  σύνδεσμος  υπάρχει  όταν μπορούμε  να  φανταστούμε  ότι,  αν  γινόταν  η 
επιβεβλημένη  ενέργεια,  που  δεν  έγινε,  τότε  με  πιθανότητα  που  εγγίζει  την  βεβαιότητα,  το 
συγκεκριμένο εγκληματικό αποτέλεσμα, δεν θα επερχόταν.

γ) Να υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του υπαιτίου να παρεμποδίζει την επέλευση του 
αποτελέσματος. Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση μπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη του νόμου 
ή από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων που συνδέονται με ορισμένη έννομη θέση του υπαιτίου 
ή από σύμβαση ή από το σύνολο προηγούμενης συμπεριφοράς του (ή και από μια προηγούμενη 
πράξη),  από  την  οποίαν  δημιουργήθηκε  ο  κίνδυνος  επέλευσης  του  αποτελέσματος 
(προγενέστερη επικίνδυνη συμπεριφορά)
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Τόπος Τέλεσης της Πράξης

Άρθρο 16

Τόπος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο τόπος όπου ο υπαίτιος διέπραξε ολικά ή μερικά την 
αξιόποινη  ενέργεια  ή  παράλειψη,  καθώς  και  ο  τόπος  όπου  επήλθε  ή,  σε  περίπτωση 
απόπειρας,  έπρεπε  σύμφωνα  με  την  πρόθεση  του  υπαιτίου  να  επέλθει  το  αξιόποινο 
αποτέλεσμα. 

Στο  άρθρο  αυτό  ακολουθείται  η  θεωρία  της  ενότητας  της  εγκληματικής  δράσης που 
συνδυάζει τις θεωρίες της ενέργειας και του αποτελέσματος

• Στα εγκλήματα που τελούνται με θετική ενέργεια και το αποτέλεσμά τους επέρχεται με 
τη δράση και συμπίπτει με αυτή, τόπος τέλεσης είναι εκεί όπου ο δράστης διέπραξε 
ολικά ή  μερικά την  αξιόποινη  πράξη,  δηλαδή την  άρχισε  ή  την  συνέχισε.  Ενώ στα 
εγκλήματα,  όπου  το  αποτέλεσμα  επέρχεται  σε  άλλον  τόπο  (εγκλήματα  απόστασης), 
τόπος τέλεσης είναι τόσο εκείνος όπου ο δράστης ενήργησε, όσο και αυτός όπου επήλθε 
το αποτέλεσμα ή επί  αποπείρας,  όπου έμελλε να επέλθει,  κατά την πρόθεσή του το 
αποτέλεσμα. Στοιχεία της πράξεως θεωρούνται και οι εξωτερικοί όροι του αξιοποίνου. 

• Στα  κατ’  εξακολούθηση  εγκλήματα  τόπος  τέλεσης  είναι  αυτός  όπου  διαπράχθηκε 
οποιαδήποτε  μερικότερη  πράξη,  ενώ  επί  διαρκούς  κάθε  τόπος,  όπου  εξακολουθεί  η 
πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως.

• Στο σύνθετο έγκλημα τόπος τέλεσης είναι κάθε τόπος όπου έλαβε χώρα μία επί μέρους 
πράξη, αδιάφορα εάν αυτή είναι αυτοτελώς τιμωρητή. 

• Στο  μικτό  έγκλημα  (σωρευτικώς  ή  υπαλλακτικώς)  τόπος  τέλεσης  είναι  αυτός  όπου 
τελέστηκε έστω και ένας από τους εν λόγω τρόπους τέλεσής του. 

• Στα εγκλήματα που τελούνται με παράλειψη: Στα μη γνήσια εγκλήματα παραλείψεως 
τόπος τέλεσης είναι, όπου έλαβε χώρα η παράλειψη, με την οποίαν και μόνη τελειώνεται  
η αντικειμενική υπόσταση. Στα γνήσια εγκλήματα παραλείψεως, τόπος τέλεσης είναι 
εκείνος, στον οποίο αφ’ ενός βρισκόταν ο δράστης κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα 
που έπρεπε να δράσει, καθώς και εκείνος στον οποίο έπρεπε να μεταβεί για να ενεργήσει 
κατά το χρόνο αυτό. 
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Χρόνος Τέλεσης της Πράξης

Άρθρο 17

Χρόνος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπαίτιος  ενήργησε ή 
όφειλε να ενεργήσει.  Ο χρόνος κατά τον οποίο επήλθε το αποτέλεσμα είναι  αδιάφορος, 
εκτός αν ορίζεται άλλως.

Το άρθρο ακολουθεί την θεωρία της συμπεριφοράς και αδιαφορεί για το χρόνο επέλευσης του 
αποτελέσματος. 

• Στα εγκλήματα απόστασης, χρόνος τέλεσης είναι αυτός της ενέργειας.

• Στα εγκλήματα παράλειψης χρόνος τέλεσης είναι αυτός κατά τον οποίο ο δράστης όφειλε 
να ενεργήσει, μέχρι το σημείο που έπαυσε η υποχρέωσή του. 

• Στα  διαρκή  εγκλήματα  η  πράξη  διαρκεί,  μέχρις  ότου  εξακολουθεί  η  ενέργεια  ή 
παράλειψη  του  δράστη,  δηλαδή  εκτείνεται  καθ’ όλη  την  διάρκεια  διατήρησης  της 
παραχθείσας παράνομης κατάστασης και τελειώνει με την ουσιαστική αποπεράτωση. 

• Στα στιγμιαία εγκλήματα ο χρόνος τέλεσης συμπίπτει με την ενέργεια ή την παράλειψη 
λ.χ. έγκλημα υπεξαγωγής εγγράφου.

• Στα  εκ  του  αποτελέσματος  εγκλήματα  η  πράξη  τελείται  με  την  ολοκλήρωση  της 
ενέργειας  του  δράστη  ή  αφότου  όφειλε  να  ενεργήσει,  ανεξαρτήτως  πότε  επήλθε  το 
αποτέλεσμα.

• Στα κατ’ εξακολούθηση εγκλήματα σκοπείται ο χρόνος της κατ’ ιδίαν πράξης, διότι κάθε 
μία από αυτές διατηρεί την αυτοτέλειά της. 

• Στα υπαλλακτικώς μικτά χρόνος είναι αυτός του ενός από τους τρόπους. 

• Στα  σύνθετα  χρόνος  είναι  αυτός  στον  οποίον  πραγματώνεται  το  σύνολο  των 
συμπεριφορών που τα απαρτίζουν.

• Στα εξ’ αμελείας χρόνος τέλεσης είναι αυτός της αμελούς συμπεριφοράς και όχι του 
αποτελέσματος.

• Στην απόπειρα χρόνος τέλεσης είναι ο χρόνος της αρχής εκτελέσεως.

• Στα εγκλήματα συμμετοχής,  κατά την κρατούσα θέση,  χρόνος  τέλεσης τόσο για τον 
συμμέτοχο όσο και για τον αυτουργό είναι τόσο ο χρόνος της δράσης του συμμετόχου 
όσο  και  ο  χρόνος  της  δράσης  του  αυτουργού.  Κατά  την  ορθότερη  θέση,  κρίνεται 
αυτοτελώς,  δηλαδή  χρόνος  τέλεσης  για  τον  συμμέτοχο  είναι  αυτός  της  δράσης  του 
συμμετόχου  και  χρόνος  τέλεσης  για  τον  αυτουργό  είναι  αυτός  της  δράσης  του 
αυτουργού. 
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Διαίρεση των Αξιόποινων Πράξεων

Άρθρο 18

Κάθε πράξη που τιμωρείται με την ποινή του θανάτου ή της κάθειρξης είναι κακούργημα. 
Κάθε πράξη που τιμωρείται με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή ή με περιορισμό σε ειδικό 
κατάστημα κράτησης νέων είναι πλημμέλημα. Κάθε πράξη που τιμωρείται με κράτηση ή 
πρόστιμο είναι πταίσμα. 

Είδη Εγκλημάτων

• Εγκλήματα  Στιγμιαία  ή  Διαρκή.  Στιγμιαία  είναι  αυτά  που  τελούνται  με  ακαριαία 
ενέργεια του δράστη και το αποτέλεσμα επέρχεται, μόλις περατωθεί η ενέργειά του, η δε 
παραγραφή αρχίζει  αφότου συμπληρωθεί η ενέργεια, ανεξαρτήτως πότε θα επέλθει το 
αποτέλεσμα. Διαρκή είναι τα εγκλήματα, των οποίων η πραγμάτωση της αντικειμενικής 
υπόστασης  εξακολουθεί  αδιάκοπα  για  μακρότερο  χρονικό  διάστημα.  Η  παραγραφή 
αρχίζε μόλις αρθεί η παράνομη κατάσταση. 

• Εγκλήματα  τυπικά  (συμπεριφοράς)  και  ουσιαστικά  (αποτελέσματος). Τυπικό 
έγκλημα είναι εκείνο όπου το αποτέλεσμα, δηλαδή η μεταβολή στον εξωτερικό κόσμο 
επέρχεται αμέσως με τη δράση του ενεργητικού υποκειμένου, όπως λ.χ. πλαστογραφία, 
ψευδορκία,  δυσφήμηση,  παραχάραξη,  δωροδοκία,  αποδοχή  προϊόντων  εγκλήματος, 
εξύβριση, σωματική βλάβη, απάτη κ.ο.κ. Ουσιαστικό ή εκ του αποτελέσματος έγκλημα 
είναι εκείνο όπου πλέον της συμπεριφοράς του δράστη, απαιτείται να λάβει χώρα ένα 
ιδιαίτερο – αποχωρισμένο χρονικά αποτέλεσμα.  Δηλαδή η  μεταβολή στον εξωτερικό 
κόσμο αποχωρίζεται από την πράξη και το αποτέλεσμα επακολουθεί της συμπεριφοράς 
σε εγγύτερο ή απώτερο χρόνο όπως λ.χ. ανθρωποκτονία, κατά περίπτωση η σωματική 
βλάβη κ.ο.κ.

Ειδική κατηγορία αποτελούν τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, όπου σύμφωνα 
με την οικεία ειδική υπόσταση, επέρχεται ένα βαρύτερο αποτέλεσμα από την συμπεριφορά του 
δράστη, το οποίο οφείλεται σε αμέλειά του (βλ. άρθρο 29).

• Εγκήματα ενέργειας  και  εγκλήματα διά  παραλείψεως.  Εγκλήματα  ενέργειας  είναι 
αυτά  που  τελούνται  με  θετική  ενέργεια  και  εγκλήματα  παράλειψης  είναι  αυτά  που 
τελούνται διά παραλείψεως. Τα εγκλήματα διά παραλείψεως διακρίνονται περαιτέρω σε 
γνήσια και μη-γνήσια κατά ΠΚ 15.

• Κοινά και ιδιαίτερα εγκλήματα.  Κοινά εγκλήματα είναι αυτά στα οποία αυτουργός 
μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Ιδιαίτερα είναι αυτά τα οποία τελούνται μόνον από αυτόν 
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που έχει ιδιαίτερη ιδιότητα ή σχέση. Τα ιδιαίτερα εγκλήματα διακρίνονται περαιτέρω σε 
γνήσια  και  μη  γνήσια.  Γνήσια  καλούνται  αυτά  στα  οποία  οι  ιδιαίτερες  σχέσεις  ή 
ιδιότητες θεμελιώνουν το αξιόποινο, με αποτέλεσμα εάν τελεστούν από άλλα πρόσωπα 
δεν τιμωρούνται λ.χ. 137Α, 137Β, 235 παρ. 1, 345, 350, 371. Μη γνήσια καλούνται αυτά 
στα οποία οι μη ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις μειώνουν ή επαυξάνουν το αξιόποινο λ.χ. 
ΠΚ 258, 303, 304 παρ. 3.  

• Τα  ουσιαστικά  εγκλήματα  διακρίνουμε  σε  εγκλήματα  βλάβης  και  εγκλήματα 
διακινδύνευσης. Στα εγκλήματα βλάβης το απαιτούμενο αποτέλεσμα είναι η βλάβη του 
υλικού  αντικειμένου  λ.χ.  ανθρωποκτονία,  κλοπή,  φθορά  κοκ.  Στα  εγκλήματα 
διακινδύνευσης  με  την  τέλεση  του  εγκλήματος  προκαλείται  κάποιος  κίνδυνος  στα 
έννομα αγαθά. Κίνδυνος είναι μία ασυνήθης, μη κανονική κατάσταση που δρομολογεί 
την επέλευση βλάβης αγαθού και έτσι προκαλείται αβεβαιότητα και ανασφάλεια. 

• Τα  εγκλήματα  διακινδύνευσης  διακρίνονται  σε  εγκλήματα  συγκεκριμένης 
διακινδύνευσης  και  σε  εγκλήματα  αφηρημένης  διακινδύνευσης.  Στα  εγκλήματα 
συγκεκριμένης  διακινδύνευσης,  στο  πραγματικό του κανόνα περιγράφεται  μία  πράξη 
που προκαλεί κίνδυνο για πρόσωπα ή πράγματα, όπου ο νόμος βλέπει τον κίνδυνο ως 
αποτέλεσμα της πράξης. Για να θεωρηθεί τετελεσμένο το έγκλημα αυτό απαιτείται η 
επέλευση του κινδύνου ως αποτελέσματος  λ.χ.  επί  παράβασης κανόνων οικοδομικής 
κατά ΠΚ 286. Στα εγκλήματα αφηρημένης διακινδύνευσης το πραγματικό του κανόνα 
δεν περιλαμβάνει την επέλευση κάποιου κινδύνου, αλλά περιγράφει απλώς μία πράξη 
που όμως τιμωρείται για το λόγο ότι ευχερώς μπορεί να προξενήσει κίνδυνο. Δηλαδή ο 
κίνδυνος δεν είναι στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης, αλλά ο νομοθετικός λόγος 
της  θέσπισης  του  εγκλήματος  λ.χ.  ψευδορκία  κατά  ΠΚ  224,  καταρτισμός  ένοπλης 
ομάδας  κατά  195,  συγκρότηση  εγκληματικής  οργάνωσης  κατά  ΠΚ  187.  Μία  τρίτη 
κατηγορία αποτελούν τα εγκλήματα αφηρημένης – συγκεκριμένης διακινδύνευσης, όπου 
ο κίνδυνος περιλαμβάνεται μεν στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, αλλά όχι 
σαν  δημιουργημένος,  αλλά  ως  δυνάμενος  να  προκύψει  μελλοντικά  λ.χ.  οδήγηση  σε 
κατάσταση μέθης. Στην κατηγηρία αυτή κάποιοι εντάσσουν τον εμπρησμό κατά ΠΚ 264, 
την έκρηξη κατά ΠΚ 270 (Μυλωνόπουλος) και τα λοιπά κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα 
λ.χ. ΠΚ 264, 266επ. κοκ. 

• Απλά και Σύνθετα εγκλήματα. Απλά είναι τα εγκλήματα, στα οποία ο νομοθέτης δεν 
απαιτεί  συγκεκριμένο  αριθμό  ενεργειών  για  να  πραγματωθούν  λ.χ.  ανθρωποκτονία. 
Σύνθετα είναι τα εγκλήματα, στα οποία ο νομοθέτης απαιτεί περισσότερες ενέργειες για 
να πραγματωθούν. Τα σύνθετα διακρίνουμε περαιτέρω σε εν στενή εννοία σύνθετα και 
πολύπρακτα εγκλήματα. Τα εν στενή εννοία εγκλήματα είναι αυτά τα οποία τελούνται με 
πλείονες  πράξεις,  οι  οποίες  είναι  και  αυτοτελώς  εγκληματικές  λ.χ.  ΠΚ 380  ληστεία 
(κλοπή κατά ΠΚ 372 και παράνομη βία κατά ΠΚ 331). Τα πολύπρακτα εγκλήματα είναι 
αυτά  όπου  η  μία  από  τις  πλείνονες  πράξεις  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  τους 
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υπόσταση δεν  είναι  αυτοτελώς  αξιόποινη  λ.χ.  βιασμός  κατά  ΠΚ 336 (συνουσία  και 
παράνομη βία κατά ΠΚ 331).

• Απλά και μικτά εγκλήματα. Απλά είναι  τα εγκλήματα,  στα οποία ο νομοθέτης  δεν 
απαιτεί συγκεκριμένους τρόπους για την πραγμάτωσή τους λ.χ. ανθρωποκτονία. Μικτά 
είναι  εκείνα,  στα  οποία  ο  νομοθέτης  απαιτεί  συγκεκριμένους  τρόπους  για  την 
πραγμάτωσή  τους.  Τα  μικτά  διακρίνονται  περαιτέρω  σε  υπαλλακτικώς  μικτά  και 
σωρευτικώς  μικτά.  Υπαλλακτικώς  μικτά  ή  γνήσια  πολύτροπα  είναι  εκείνα  η 
αντικειμενική  υπόσταση  των  οποίων  μπορεί  να  πραγματωθεί  με  περισσότερους 
εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς λ.χ. απάτη κατά ΠΚ 386. Σε αυτά, και αν ακόμα ο 
δράστης  χρησιμοποιήσει  όλους  τους  τρόπους  τέλεσης,  μία  μόνον  πράξη  τελεί  και 
τιμωρείται μία μόνον φορά (άλλα παραδείγματα: σωματική βλάβη κατά ΠΚ 308, ψευδής 
ανώμοτη κατάθεση κατά ΠΚ 225, αντίσταση κατά ΠΚ 176, δωροδοκία κατά ΠΚ 235, 
φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά ΠΚ 381, εκβίαση κατά ΠΚ 385. Σωρευτικώς μικτά είναι 
τα  εγκλήματα  στα  οποία  με  την  τέλεση  των  περισσότερων  προβλεπόμενων  τρόπων 
τέλεσης διαπράττονται περισσότερα εγκλήματα του οικείου είδους (θα υπάρχει συρροή ή 
κατ’ εξακολούθηση  έγκλημα)  λ.χ.  πλαστογραφία  κατά  ΠΚ  216,  πλαστογραφία  και 
κατάχρηση ενσήμων κατά ΠΚ 218, τοκογλυφία κατά ΠΚ 404 κοκ.

• Βασικά, διακεκριμένα, προνομιούχα και ιδιώνυμα εγκλήματα: Στις βασικές ποινικές 
υποστάσεις μπορεί να διαμορφώνονται είτε διακεκριμένες (βαρύτερες) παραλλαγές είτε 
προνομιούχες  (ευμενέστερες)  παραλλαγές,  ανάλογα με  τις  περιστάσεις.  Άρα,  όταν οι 
περιστάσεις  αυτές  επιτείνουν  την  ποινική  ευθύνη,  γίνεται  λόγος  για  διακεκριμένες 
παραλλαγές, λ.χ. ΠΚ 349, 361Α, 372 παρ. 1, καθώς και όλα τα εκ του αποτελέσματος 
διακρινόμενα  εγκλήματα,  δηλαδή  τα  βασικά  εγκλήματα  όταν  έχουν  βαρύτερο 
αποτέλεσμα λ.χ. θανατηφόρος ληστεία. Αντίθετα όταν η ευθύνη γίνεται ηπιότερη, μιλάμε 
για προνομιούχα εγκλήματα. Ιδιώνυμα εγκλήματα καλούνται εκείνα όπου οι ιδιαίτερες 
περιστάσεις  δημιουργούν  μία  νέα  πράξη,  αυτοτελή,  έναντι  του βασικού  εγκλήματος, 
όπως λ.χ. επί των πράξεων των άρθρων 300, 313 και 377 παρ. 1β, καθώς και όλα τα εν 
στενή εννοία σύνθετα σε σχέση με τα συστατικά τους. Το ιδιώνυμο έγκλημα διακρίνεται 
από τις εγκληματικές παραλλαγές του βασικού, κατά το ότι: α) δεν μπορεί να συμβάλλει 
στην  συγκρότηση  του  σύνθετου  εν  στενή  εννοία  με  τη  συνεισφορά  ενός  από  τα 
συστατικά  του,  β)  δεν  υπόκειται  σε  επιβάρυνση  ή  ελάφρυνση  της  ποινής,  εάν 
συντρέχουν  σε  αυτό  οι  προϋποθέσεις  των  παραλλαγών  του  βασικού  εκλήματος,  γ) 
εφαρμόζεται  για  τους  συμμετόχους  η παρ.  1  και  όχι  η παρ.  2  του άρθρου 49,  αν η 
ανεξαρτητοποίηση του ιδιώνυμου εγκλήματος οφείλεται σε ιδιαίτερη ιδιότητα ή σχέση. 
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Ποινικός Χαρακτήρας Πράξεων που εκδικάστηκαν 

Άρθρο 19

Αν μια πράξη που εκδικάστηκε είναι κακούργημα ή πλημμέλημα, κρίνεται με βάση τηυ 
βαρύτερη ποινή που καθορίζεται από το νόμο γι’ αυτήν την πράξη και όχι με βάση την 
ελαφρότερη ποινή που επέβαλε ο δικαστικής λόγω ελαφρυντικών περιστάσεων (άρθρο 84) 
ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μείωσης της ποινής σύμφωνα με το άρθρο 83. Το ίδιο ισχύει 
και για την περίπτωση καταδίκης σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα σύμφωνα με το 
38. 

Ο Άδικος Χαρακτήρας της Πράξης

Η πλήρωση των όρων της αντικειμενικής υποστάσεως ενδεικνύει τον κατ’ αρχήν άδικο 
χαρακτήρα της πράξης – εν συνεχεία εξετάζω εάν συντρέχουν λόγοι που αίρουν τον άδικο 
χαρακτήρα της πράξης – εάν δεν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι, η πράξη είναι και τελειωτικά 

άδικη. 

Λόγοι που αποκλείουν τον άδικο χαρακτήρα της πράξης

• Συναίνεση αίρει τον άδικο χαρακτήρα)

• Ενάσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση καθήκοντος (αίρει τον άδικο χαρακτήρα)

• Προσταγή (αίρει τον άδικο χαρακτήρα)

• Άμυνα (αίρει τον άδικο χαρακτήρα)

• Κατάσταση Ανάγκης (αίρει τον άδικο χαρακτήρα)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Συναίνεση - Ενάσκηση Δικαιώματος ή Εκπλήρωση Καθήκοντος

Άρθρο 20

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα (άρθρα 21, 22, 25, 304 
παρ. 4, 308 παρ. 2, 367, 371 παρ. 4), ο άδικος χαρακτήρας της πράξης αποκλείεται και όταν 
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η πράξη αυτή αποτελεί ενάσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση καθήκοντος που επιβάλλεται 
από το νόμο. 

Συναίνεση 

Δεν αναγνωρίζεται ως γενικός λόγος άρσης του αδίκου. Προσοχή: Παρότι προβλέπεται μόνο 
στην απλή σωματική βλάβη του ΠΚ 308, πρέπει να γίνει δεκτό, μέσω της αρχής της υπέρ του 
κατηγορουμένου (in bonam partem) επιτρεπτής αναλογίας δικαίου, ότι αίρει και το άδικο της 
εξύβρισης, δυσφήμησης, φθοράς, γενικά επί εγκλημάτων σε βάρος εννόμων αγαθών στο μέτρο 
που αναγνωρίζεται η αρχή της εξουσίας διαθέσεώς τους στον φορέα τους (άρα όχι στην βαριά 
σωματική βλάβη, στην επικίνδυνη σωματική βλάβη κοκ). 

Για το κύρος της συναίνεσης πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθοι όροι:

I. Ικανότητα του συναινούντος, που εξαρτάται από την ωριμότητά του να εκτιμήσει την 
αξία του διατιθέμενου αγαθού και  όχι  από την δικαιοπρακτική  του ικανότητα ή την 
ποινική του ικανότητα.

II. Γνησιότητα της βούλησης, δηλαδή να υπάρχει βούληση απαλλαγμένη από ελαττώματα 
λ.χ. πλάνη, απάτη, απειλή κοκ

III. Εξωτερίκευση της συναίνεσης πριν από την πράξη με θετική συμπεριφορά (όχι δηλαδή 
απλώς ανοχή και αδράνεια) και γνώση του δράστη περί τούτου πριν την τέλεση της 
πράξης. 

IV. Η  συναίνεση  να  μην  καλύπτει  μόνο  το  αποτέλεσμα  αλλά  την  συγκεκριμένη 
εξωτερικευθείσα συμπεριφορά.

V. Η συναίνεση να μην προσκρούει στα χρηστά ήθη, δηλαδή τις περί ηθικής αντιλήψεις του 
μέσου εμφρόνως σκεπτομένου χρηστού και δίκαιου ανθρώπου. 

Ενάσκηση Δικαιώματος – Εκπλήρωση Καθήκοντος

Αν η πράξη σε κανονικές συνθήκες θα ήταν άδικη, αποκλείεται το άδικο, όταν αυτή αποτελεί 
ενάσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση καθήκοντος, είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, εφόσον 
το δικαίωμα ασκείται εντός των ορίων και με τις διατυπώσεις που προβλέπει ο νόμος. 
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Προσταγή

Άρθρο 21

Δεν είναι άδικη η πράξη την οποίαν κάποιος επιχείρησε για να εκτελέσει προσταγή που του 
έδωσε, σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους, η αρμόδια αρχή, αν ο νόμος δεν επιτρέπει στον 
αποδέκτη της  προσταγής να εξετάσει  αν  είναι  νόμιμη ή όχι.  Στην  περίπτωση αυτή ως 
αυτουργός τιμωρείται εκείνος που έδωσε την προσταγή. 

Για  την  άρση  του  αδίκου  χαρακτήρα  της  πράξης  πρέπει  να  συντρέχουν  οι  ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) Η προσταγή να δόθηκε από δημόσια αρχή

β) Η προσταγή να δόθηκε κατά τους νόμιμους τύπους 

γ) Ο νόμος να μην επιτρέπει στον διατασσόμενο να ελέγξει την ουσιαστική νομιμότητα της  
πράξης.

Εάν η προσταγή είναι παράνομη και ο προσταχθείς δικαιούνταν να εξετάσει την ουσιαστική 
νομιμότητα,  ο  προστάξας  ευθύνεται  ως  ηθικός  αυτουργός  και  ο  προσταχθείς  ως  φυσικός 
αυτουργός. 

Άμυνα

Άρθρο 22

Δεν είναι άδικη η πράξη που τελείται σε περίπτωση άμυνας.

Άμυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθεμένου στην οποίαν προβαίνει το άτομο, για 
να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται 
εναντίον τους.

Το αναγκαίο μέτρο της άμυνας κρίνεται από το βαθμό της επικινδυνότητας της επίθεσης, 
από το είδος της βλάβης που απειλούσε, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και 
από τις λοιπές περιστάσεις. 

Για να αρθεί ο άδικος χαρακτήρας της πράξης λόγω άμυνας πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

• Πρέπει να υπάρχει επίθεση: Επίθεση είναι ορισμένη ανθρώπινη ενέργεια με την οποίαν 
εκτίθεται σε κίνδυνο έννομο αγαθό ορισμένου προσώπου. 

• Το πρόσωπο του επιτιθέμενου: Πρέπει να είναι άνθρωπος.
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• Το πρόσωπο του καθ’ ου η επίθεση: Μπορεί να είναι το πρόσωπο του αμυνομένου ή 
τρίτου (τριτάμυνα)

• Η επίθεση πρέπει να είναι παρούσα: Δηλαδή να έχει αρχίσει και να συνεχίζεται ή να έχει 
λήξει  και  να  υπάρχει  κίνδυνος  συνέχισης  ή  επανάληψης  της  προσβολής  (επικείμενη 
επίθεση). 

• Προσβαλλόμενο έννομο αγαθό από τον επιτιθέμενο μπορεί να είναι η ζωή, η ελευθερία, 
η σωματική ακεραιότητα κοκ

• Η επίθεση πρέπει  να  είναι  άδικη:  Πρέπει  να  είναι  αντικειμενικώς  άδικη,  δηλαδή να 
αντιφάσκει αντικειμενικά προς τις επιταγές της έννομης τάξης. 

• Ο αμυνόμενος πρέπει να τελεί εν γνώσει της επίθεσης και να ενεργεί προς απόκρουσή 
της. 

• Η  προσβολή  του  επιτιθέμενου  πρέπει  να  είναι  αναγκαία  για  την  υπεράσπιση  του 
εκτιθέμενου σε κίνδυνο από την επίθεση εννόμου αγαθού και να μην μπορεί η επίθεση 
να αποτραπεί με άλλα μέσα. Αν κατά το χρόνο της επίθεσης ο αμυνόμενος έχει στην 
διάθεσή  του  περισσότερα  αποτελεσματικά  μέσα  ή  εναλλακτικές  δυνατότητες 
χρησιμοποίησης ενός μέσου, οφείλει να επιλεγεί η ηπιότερη και η λιγότερο επικίνδυνη 
για  τον  επιτιθέμενο  αμυντική  δυνατότητα.  Συνεπώς,  ο  αμυνόμενος  πρέπει  να  κάνει 
χρήση των πιο ήπιων, των λιγότερο επικίνδυνων για τον επιτιθέμενο, αλλά πρόσφορων 
για  την  απόκρουση  της  επίθεσης  μέσων.  Πρέπει  δηλαδή  να  υπάρχει  σχέση 
αναλογικότητας μεταξύ επίθεσης και άμυνας, ήτοι να ήταν αντικειμενικά αδύνατη, κάτω 
από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, η απόκρουση κατ’ ακίνδυνο τρόπο ή με λιγότερο 
επικίνδυνα μέσα. 

Νομιζόμενη  Άμυνα:  Αν  αντικειμενικά  δεν  υπάρχουν  οι  προϋποθέσεις  άμυνας  στην  οποίαν 
περιλαμβάνεται και η τριτάμυνα, αλλά ο προσβάλλων νομίζει εκ πλάνης ότι υπάρχουν υπέρ 
αυτού  οι  όροι  της  άμυνας,  η  ποινική  ευθύνη κρίνεται  κατά τις  διατάξεις  περί  πραγματικής 
πλάνης, δηλαδή αποκλείεται ο δόλος και η ενσυνείδητη αμέλεια και η πράξη αποδίδεται σε 
αυτόν ως πηγάζουσα από αμέλεια,  εφ’ όσον το εν λόγω αδίκημα τιμωρείται στον Π.Κ. από 
αμέλεια. 
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Υπέρβαση της Άμυνας

Άρθρο 23

Όποιος υπερβαίνει τα όρια της άμυνας τιμωρείται, αν η υπέρβαση έγινε με πρόθεση, με 
ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83),  και αν έγινε από αμέλεια,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  τις 
σχετικές με αυτήν. Μένει ατιμώρητος και δεν του καταλογίζεται η υπέρβαση, αν ενήργησε 
μ’ αυτόν τον τρόπο εξ’ αιτίας του φόβου ή της ταραχής που του προκάλεσε η επίθεση. 

Επομένως εάν η υπέρβαση των ορίων έγινε με δόλο τιμωρείται με ποινή ελαττωμένη. Εάν έγινε  
με αμέλεια τιμωρείται για το έγκλημα εξ’ αμελείας, εφ’ όσον αυτό τιμωρείται στο νόμο για 
αμέλεια, διαφορετικά μένει ατιμώρητο. 

Ο φόβος και η ταραχή, καθώς και οι υπόλοιπες ασθενικές αψιθυμίες, όπως τρόμος, ντροπή, 
απόγνωση, αμηχανία, σύγχυση κοκ αποκλείουν τον καταλογισμό. Οι υποκειμενικές αυτές τάσεις 
διακρίνονται από τον βρασμό ψυχής. 

Υπαίτια Κατάσταση Άμυνας

Άρθρο 24

Δεν απαλλάσσεται από την ποινή που ορίζει ο νόμος όποιος με πρόθεση προκάλεσε την 
επίθεση άλλου για να διαπράξει εναντίον του αξιόποινη πράξη με το πρόσχημα της άμυνας. 

Κατάσταση Ανάγκης που αποκλείει το άδικο

Άρθρο 25

Δεν είναι άδικη η πράξη που τελεί κάποιος, για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο με 
άλλα μέσα κίνδυνο, ο οποίος απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή κάποιου 
άλλου χωρίς δική του υπαιτιότητα, αν η βλάβη που προκλήθηκε στον άλλο είναι σημαντικά 
κατώτερη κατά το είδος και τη σπουδαιότητα από τη βλάβη που απειλήθηκε.

Η  προηγούμενη  διάταξη  δεν  εφαρμόζεται  σε  όποιον  έχει  καθήκον  να  εκτεθεί  στον 
απειλούμενο κίνδυνο. 

Η διάταξη του άρθρου 23 έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση του άρθρου αυτού. 

Για την κατάσταση ανάγκης απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Κατάσταση κινδύνου.  Κίνδυνος  υπάρχει,  όταν  έχει  διαμορφωθεί  μία  κατάσταση που 
περιέχει όχι απλώς τη δυνάτοτητα, αλλά τη μεγάλη πιθανότητα ότι θα επέλθει βλάβη του 
εννόμου αγάθου. Μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο, ζώο ή τυχαίο γεγονός, να έχει 
αρχίσει να εκδηλώνεται ή να επίκειται. 
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• Κίνδυνος  παρών.  Ο  κίνδυνος  είναι  παρών,  όταν  η  απειλούμενη  βλάβη  που  τον 
στοιχειοθετεί  πρόκειται  να  επέλθει  πολύ  σύντομα,  αν  δεν  παρεμβληθεί  άμεση 
αποτρεπτική ενέργεια. 

• Κίνδυνος στρεφόμενος κατά του προσώπου ή της περιουσίας.

• Κίνδυνος  άλλως  αναπότρεπτος.  Αναπότρεπτος  άλλως  είναι  ο  κίνδυνος,  αν  στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υπάρχει πρακτικά άλλος τρόπος σωτηρίας του αγαθού που 
κινδυνεύει, παρά μόνο η θυσία του αλλότριου. Ενώ αν υπάρχει άλλος τρόπος αποτροπής 
του κινδύνου, δεν αίρεται λόγω κατάσταση ανάγκης ούτε το άδικο, ούτε ο καταλογισμός. 
Ως άλλος τρόπος εδώ νοείται και η φυγή, η αίτηση αστυνομικής βοήθειας, η βοήθεια 
τρίτων παρόντων κλπ. Το αν υπάρχει πράγματι κίνδυνος, αλλώς αναπότρεπτος, κρίνεται 
ex  ante  αντικειμενικά  υπό  τις  πραγματικές  συνθήκες  του  δράστη,  δηλαδή  πώς  θα 
ενεργούσε στην περιπτώση του κάθε λογικός και ευσυνείδητος άνθρωπος, μπορεί όμως η 
εσφαλμένη  αντίληψη  του  δράστη  να  θεμελιώσει  νομιζόμενη  κατάσταση  ανάγκης. 
Σημειώνεται ότι στην άμυνα, απαιτείται μεν  τήρηση του αναγκαίου μέτρου, αλλά δεν 
συγχωρείται  η  φυγή  (Υπερατομικό  θεμέλιο  της  άμυνας  –  προστασία  δικαιωμάτων 
αμυνομένου  –  αποκατάσταση  της  ειρηνευμένης  κατάστασης  του  προσβαλλόμενου 
αγαθού και της εμπειρικής αυθεντίας της εννόμου τάξεως).

• Ανυπαίτια  κατάσταση  ανάγκης.  Κατά  μία  άποψη,  που  στηρίζεται  στη  γραμματική 
ερμηνεία, δεν υπάρχει κατάσταση ανάγκης,  αν ο βλάψας το αλλότριο έννομο αγαθό, 
περιήλθε  στην  κατάσταση  αυτή  από  δόλο  ή  αμέλεια,  δηλαδή  αν  αυτός  γνώριζε  ή 
μπορούσε να γνωρίζει τον κίνδυνο στον οποίο εκουσίως περιήλθε και δεν θα μπορούσε 
να τον αποφύγει, παρά μόνο με την προσβολή ξένου αγαθού. 

• Να  μην  υπάρχει  καθήκον  έκθεσης  στον  κίνδυνο  από  το  νόμο,  την  σύμβαση  ή  το 
ασκούμενο επάγγελμα. Δεν αίρεται το άδικο εάν ο δράστης, εκτελώντας καθήκον από το 
νόμο ή τη σύμβαση ή από τις περιστάσεις και ιδίως από το επάγγελμά του, περιήλθε σε 
κατάσταση  ανάγκης  λ.χ.  ο  κυβερνήτης  σκάφους,  ο  στρατιωτικός  προ  το  εχθρού,  ο 
στρατιωτικός  που απειλήθηκε από αντιφρονούντες  να μην παρουσιαστεί  στη μονάδα 
του. 

• Βλάβη σε αλλότριο έννομο (εκτός ανθρώπινης ζωής).  Αν για να σωθούν ανθρώπινες 
ζωές, απαιτείται η θυσία άλλων ανθρώπινων ζωών, δεν δικαιολογείται άρση του αδίκου 
χαρακτήρα, λόγω κατάστασης ανάγκης. 

• Η βλάβη να είναι σημαντικά κατώτερη από την απειληθείσα. Η διάταξη εισάγει την αρχή 
της  επικουρικότητας  του  επαχθέστερου  μέσου.  Για  την  άρση  του  αδίκου  χαρακτήρα 
απαιτείται η βλάβη να είναι σηματικά κατώτερη κατ’ είδος και σπουδαιότητα από την 
απειληθείσα  στο  έννομο  αγαθό.  Αν  είναι  ανάλογη  (ίση  ή  ελαφρώς  κατώτερη),  τότε 
εφαρμόζεται ενδεχομένως το άρθρο 32, ενώ αν η βλάβη είναι ανώτερη από το κιδυνεύον, 
δεν υπάρχει κατάσταση ανάγκης κατά νόμο. 
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Νομιζόμενη κατάσταση ανάγκης. Εάν ο δράστης πλανάται περί τα περιστατικά της κατάτασης 
ανάγκης,  υπολαμβάνων  λ.χ.  ότι  υπάρχει  κίνδυνος  παρών  και  αναπότρεπτος,  πρόκειται  για 
νομιζόμενη κατάσταση ανάγκης που θα κριθεί κατά τις διατάξεις περί πραγματικής πλάνης, ενώ 
αν πλανάται περί τα νομικά όρια εφαρμογής του άρθρου 25 και ιδίως ως προς τη βαρύτητα των 
συγκρουόμενων έννομων αγαθών κατά τη στάθμισή τους, πρόκειται μάλλον για νομική πλάνη. 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η πλήρωση των όρων της υποκειμενικής υποστάσεως (υπαιτιότητα) ενδεικνύει τον κατ’ 
αρχήν καταλογισμό της πράξης στην ενοχή του δράστη – εν συνεχεία εξετάζω εάν 

συντρέχουν λόγοι που αίρουν τον καταλογισμό – εάν δεν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι, η πράξη 
καταλογίζεται τελειωτικά – οριστικά στην ενοχή του δράστη. 

• Υπαιτιότητα (ενδεικνύει τον καταλογισμό) 

• Πραγματική πλάνη (αποκλείει τον καταλογισμό) 

• Νομική πλάνη (αποκλείει τον καταλογισμό) 

• Κατάσταση ανάγκης (αποκλείει τον καταλογισμό) 

• Κωφαλαλία (είτε αποκλείει είτε μειώνει τον καταλογισμό) 

• Διατάραξη  των  πνευματικών  λειτουργιών  ή  της  συνείδησης  (αποκλείει  τον 
καταλογισμό)

• Υπαίτια διατάραξη της συνείδησης (actio libera in causa – πράξη ελεύθερη στην 
αιτία της)

• Ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό (μειώνει τον καταλογισμό)
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