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Ι. ΠΡΟΓΙΚΑΙΑ 

 

Α. Πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε 

Με ην ΣρΚΠΓ ε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε αλαγλσξίδεηαη ξεηψο σο 

ζεκειηψδεο ηκήκα ηεο πνηληθήο πξνδηθαζίαο, κε ηηο εληεχζελ ζπλέπεηεο γηα 

ηελ θίλεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο θαη ηα επφκελα δηαδηθαζηηθά ζηάδηα (: ά. 

31 θαη 239 επ.), θαη επαλέξρεηαη ν ππνρξεσηηθφο ηεο ραξαθηήξαο γηα ηα 

ζνβαξά πιεκκειήκαηα, ελψ επηβεβαηψλεηαη ε θπξίαξρε ζέζε ζ’ απηήλ ηεο 

εηζαγγειηθήο αξρήο. 

Η πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε δελ ξπζκίδεηαη φκσο ζ’ έλα απηνηειέο θεθάιαην 

ή ηκήκα ηνπ ηξίηνπ βηβιίνπ (φπσο ι.ρ. ε πξναλάθξηζε), φπσο ζα αλέκελε 

θαλείο γηα κηα βαζηθή θάζε ηεο πνηληθήο πξνδηθαζίαο. Αλη’ απηνχ 

«πξνζαξκφδνληαη» επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ ΚΠΓ πνπ επξίζθνληαη ζηα 

θεθάιαηα πεξί ηεο πνηληθήο δηψμεσο (ά. 31 θαη 43) θαη ηεο πξνδηθαζίαο, 

φπνπ  πξνβιέπεηαη ε παξάιιειε εθαξκνγή ζηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε 

ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αζηπλνκηθή πξναλάθξηζε, ηελ πξναλάθξηζε 

θαη ηελ αλάθξηζε (ά. 239 επ.). Η επηινγή απηή πξνθαιεί έιιεηκκα ζπλνρήο 

θαη δελ ζηεξίδεηαη ζε έλα δηθαηνπνιηηηθά ζαθέο κνληέιν ηεο πνηληθήο 

πξνδηθαζίαο.  

Σε ζρέζε κε ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο παξαηεξνχληαη ηα εμήο: 

Άπθπο 31  

Καηά ηελ παξ. 2 ηνπ ά. 31, ε δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο έρεη δχν 

ζθνπνχο: η) «επηδηώθεηαη ν ζρεκαηηζκόο κηαο νινθιεξσκέλεο απνδεηθηηθά 

δηθνγξαθίαο, ώζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε άκεζε άζθεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ά. 43» (: θίλεζε πνηληθήο δίσμεο, 

εθφζνλ πξνθχπηνπλ «επαξθείο ελδείμεηο») θαη ηη) «ζθνπόο» ηεο είλαη «ν 

αλαθεξόκελνο ζην άξζξν 239» (: «[θνηλφο] ζθνπόο ηεο πξνθαηαξθηηθήο 
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εμέηαζεο, ηεο αζηπλνκηθήο πξναλάθξηζεο, ηεο πξναλάθξηζεο θαη ηεο 

θπξίαο αλάθξηζεο είλαη ε ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

γηα λα βεβαησζεί ε ηέιεζε εγθιήκαηνο θαη λα απνθαζηζηεί αλ πξέπεη λα 

θηλεζεί ε πνηληθή δίσμε ή λα εηζαρζεί θάπνηνο ζε δίθε γη’ απηό»). Οξίδεηαη 

επίζεο φηη γηα ηελ επίηεπμή ηνπ «κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όια ηα 

αλαθεξόκελα ζην ά. 178 απνδεηθηηθά κέζα».  

Με ηνλ ηξφπνλ απηφλ ζσξεχνληαη ζπγθερπκέλα δχν «ζθνπνί» ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, ελψ ν πξνθαλήο ζθνπφο ηεο είλαη ε ζπιινγή 

φισλ ησλ αλαγθαίσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα θξηζεί αλ ππάξρνπλ 

επαξθείο ελδείμεηο γηα ηελ θίλεζε πνηληθήο δίσμεο. Ο πξνθαλήο απηφο 

ζθνπφο ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο νξζφλ είλαη λα πεξηιεθζεί ζε κία 

απηνηειή δηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα ηεο ελ ιφγσ 

θάζεο ηεο πξνδηθαζίαο. 

Με ηελ ίδηα σο άλσ παξ. 2 ηνπ ά. 31 (πνπ θέξεη ηνλ άζηνρν ηίηιν 

«δηθαηώκαηα ηνπ εηζαγγειέα») νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ θαζ’ νπ ε 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε. Οξζφηεξν ζα ήηαλ λα απνζαθεληζηεί νξνινγηθψο 

ε λνκηθή ζέζε θαη ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ απηνχ σο «ππόπηνπ» (βι. παξ. 

4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ). Σηνλ θαζ’ νπ ε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε αλαγλσξίδεηαη 

ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ηερληθφ ζχκβνπιν ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη λα «δεηά ηελ κε επηκέιεηα ηνπ εηζαγγειέα 

δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ αλαθξηηηθώλ πξάμεσλ».  

Τν ΣρΚΠΓ νξζψο αλαγλσξίδεη ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο αλαθξηηηθψλ 

πξάμεσλ θαηά ηελ πξνθαηαξηηθή εμέηαζε θαιχπηνληαο ην θελφ ηνπ 

ηζρχνληνο θαζεζηψηνο, ππφ ην νπνίν,  παξά ηελ «αλαβάζκηζε» ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ζε θεληξηθφ θνξέα ηεο πξνδηθαζηηθήο 

δηεξεχλεζεο ηεο ππφζεζεο θαη ηελ αλαγλψξηζε ππεξαζπηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζηνλ χπνπην, δελ πξνβιέπεηαη ζαθψο ε δπλαηφηεηα 

δηελέξγεηαο αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ. Πξφβιεκα φκσο δεκηνπξγεί ηφζν ε 

ρξήζε ηνπ φξνπ «αλαθξηηηθέο» πξάμεηο φζν θαη ε αφξηζηε αλαθνξά ζε 

«ζπγθεθξηκέλεο» εμ απηψλ, αθνχ απηέο νχηε πξνζδηνξίδνληαη θαη’ είδνο 

νχηε κλεκνλεχνληαη ζρεηηθά θξηηήξηα (βι. θαη θαησηέξσ άξζξν 239).  

Δμάιινπ ε παξ. 6, πνπ αλαζέηεη ζηνλ Δηζαγγειέα  (σο θπξίαξρν φξγαλν 

ζηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε) ηελ εμνπζία λα επηιχεη θάζε ζρεηηθή 

«δηαθνξά ή ακθηζβήηεζε» θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε είλαη 

απνθξνπζηέα, θαζφζνλ νδεγεί ζε έλα είδνο κνλνθξαηνξίαο ηνπ Δηζαγγειέα. 

Αληί ηεο άθξσο πξνβιεκαηηθήο απηήο ξχζκηζεο πξνηείλεηαη λα πξνβιεθζεί 
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ξεηψο  ε  ιεηηνπξγηθή αξκνδηφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ Πιεκ/θώλ γηα επίιπζε 

θαη ησλ δηαθσληψλ πνπ αλαθχπηνπλ κεηαμχ ππφπηνπ θαη Δηζαγγειέα θαηά 

ην ζηάδην ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, ε νπνία πθίζηαηαη, θαηά ηελ 

νξζφηεξε άπνςε θαη ππφ ην ηζρχνλ άξζξν 307 ΚΠΓ, ην νπνίν αλαθέξεηαη 

ζε δηαθσλίεο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά «ηελ πξνδηθαζία». 

Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ην ΣρΚΠΓ, ηα δηθνλνκηθά δηθαηψκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ηζρχνλ ά. 31 ΚΠΓ, ρσξίο φκσο λα ιακβάλεηαη ππφςε 

ε πξφζθαηε δηάηαμε ηνπ ά. 99Α ΚΠΓ, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ηνλ Ν. 

4236/2014 γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ Οδεγηψλ 2010/64/ΔΔ θαη 2012/13/ΔΔ 

ηεο ΔΔ γηα ηα δηθαηψκαηα δηεξκελείαο θαη κεηάθξαζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ 

ππφπησλ θαη θαηεγνξνπκέλσλ θαη  αθνξά ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα (θαη) ηνπ 

«ππόπηνπ» ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο. Σπλαθψο ζεκεηψλεηαη φηη 

ζχκθσλα κε ηελ δεχηεξε σο άλσ Οδεγία ξεηψο αλαγλσξίδεηαη θαη ζηνλ 

χπνπην ην δηθαίσκα άκεζεο θαη ιεπηνκεξνχο ελεκέξσζεο γηα ηελ 

αμηφπνηλε πξάμε, ηελ νπνία θέξεηαη φηη δηέπξαμε (βι. επ’ απηνχ 

θαησηέξσ). 

Σηελ παξ. 3 ηνπ ά. 31 νξίδεηαη φηη πξνεγνχκελεο έγγξαθεο εμεηάζεηο ηνπ 

θαζ’ νπ «πνπ έγηλαλ ελόξθσο ή ρσξίο ηε δπλαηόηεηα παξάζηαζεο κε 

ζπλήγνξν δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο δηθνγξαθίαο, αιιά 

παξακέλνπλ επί πνηλή απόιπηεο αθπξόηεηαο ζην αξρείν ηεο εηζαγγειίαο». 

Η νξζή απηή ξχζκηζε πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε ηελ πξνζζήθε φηη ε ελ 

ιφγσ ππνρξέσζε θαη ζπλαθφινπζα ε απφιπηε αθπξφηεηα ηζρχεη (θαη) γηα 

εμεηάζεηο πξνζψπσλ πνπ έγηλαλ ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζή ηνπο γηα 

ηα πξνβιεπφκελα ζηηο αλσηέξσ Οδεγίεο δηθαηψκαηα, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην δηθαίσκα ζηελ κε 

απηνεπηβάξπλζε/απηνελνρνπνίεζε. 

Με ηελ παξ. 4 ηνπ ά. 31 θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ εηζαγγειέα λα 

θαιεί εθ λένπ ηνλ θαζ’ νπ, αλ «κεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, πξόθεηηαη 

λα αζθήζεη πνηληθή δίσμε γηα πξάμε νπζησδώο δηαθνξεηηθή από εθείλε γηα 

ηελ νπνία δηελεξγήζεθε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε». Η ξχζκηζε είλαη θαη’ 

αξρήλ νξζή, αθνχ ππφ ην ηζρχνλ θαζεζηψο ειιείπεη ν ζαθήο ζεκαηηθφο 

πεξηνξηζκφο ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, κε ζπλέπεηα λα κελ 

απαγνξεχεηαη ξεηψο ε άζθεζε πνηληθήο δίσμεο γηα πξάμε δηαθνξεηηθή απφ 

ηε δηεξεπλεζείζα.  Δξκελεπηηθά δεηήκαηα δεκηνπξγεί ε ξχζκηζε ηνπ 

ΣρΚΠΓ φζνλ αθνξά ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπ  φξνπ «νπζησδώο 

δηαθνξεηηθή πξάμε». Τνχην δε ελ φςεη ηνπ φηη νη λνκνινγηαθνί θαλφλεο 

πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή ηεο θαηεγνξίαο δελ είλαη 
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ελ πξνθεηκέλσ άλεπ εηέξνπ αμηνπνηήζηκνη, θαζφζνλ ειιείςεη 

«θαηεγνξεηεξίνπ», επί ηνπ νπνίνπ θαιείηαη λα παξάζρεη εμεγήζεηο ν 

χπνπηνο, απνπζηάδεη ε βάζε γηα ηελ ζχγθξηζε ηεο αξρηθήο πξνο ηελ ελ 

ζπλερεία δησρζείζα πξάμε. Πξνηείλεηαη γη’ απηφ, φπσο άιισζηε επηηάζζεη ε 

πξνκλεζζείζα Οδεγία, λα ζεζπηζζεί ξεηψο ε ππνρξέσζε ηνπ Δηζαγγειέα 

λα πξνζδηνξίδεη έλαληη ηνπ θαινπκέλνπ πξνο παξνρήλ εμεγήζεσλ grosso 

modo ηελ ππφ δηεξεχλεζε πξάμε, ψζηε λα κπνξεί ελ ζπλερεία λα 

δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ ε πξάμε γηα ηελ νπνία θηλείηαη ε πνηληθή δίσμε 

είλαη νπζησδψο δηαθνξεηηθή απφ εθείλελ. Σεκεησηένλ εμάιινπ φηη ζην 

ΣρΚΠΓ δελ πξνβιέπεηαη ξεηψο θάπνην έλδηθν βνήζεκα ππέξ ηνπ κεηέπεηηα 

θαηεγνξνπκέλνπ, φηαλ απηφο, θαινχκελνο λα απνινγεζεί ελψπηνλ ηνπ 

(πξν)αλαθξηηή, δηαπηζηψλεη φηη δελ είρε θιεζεί εθ λένπ γηα παξνρή 

εμεγήζεσλ, παξ’ φηη ε πξάμε γηα ηελ νπνία αζθήζεθε πνηληθή δίσμε είλαη 

«νπζησδώο δηαθνξεηηθή» απφ εθείλε γηα ηελ νπνία είρε δηελεξγεζεί 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε. Οξζφλ είλαη λα νξηζηεί ξεηψο φηη ε πνηληθή δίσμε 

γηα νπζησδψο δηαθνξεηηθή πξάμε πξνθαιεί αθπξφηεηα ηεο πνηληθήο δίσμεο, 

ηελ νπνία θεξχζζεη ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 

307.     

Άπθπο 43 

Με ηελ παξ. 5 ηνπ σο άλσ άξζξνπ νξίδεηαη φηη ν εηζαγγειέαο 

απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ κπνξεί 

λα αλαζχξεη ηε δηθνγξαθία φρη κφλν (φπσο πξνβιέπεηαη ζην ηζρχνλ άξζξν 

43 παξ. 5 ΚΠΓ) φηαλ αλαθαίλνληαη λέα πεξηζηαηηθά ή ζηνηρεία αιιά θαη 

φηαλ «[..] από παξαδξνκή θαηά ηελ αξρεηνζέηεζε δελ ειήθζεζαλ ππόςε 

νπζηώδε ζηνηρεία, ηα νπνία δηθαηνινγνύλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηελ 

επαλεμέηαζε ηεο ππόζεζεο».  

Η απνθξνπζηέα απηή ξχζκηζε πξνζβάιιεη ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ηελ 

ζεκειηψδε αξρή «ne bis in idem» θαηά ην νπζηαζηηθφ απηήο λφεκα, 

θαζφζνλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθ λένπ θξίζεσο ησλ απηψλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ κε ηελ επίθιεζε ηεο «εθ 

παξαδξνκήο» κε ιήςεσο απηψλ ππφςε. Γελ είλαη επηηξεπηφ ν χπνπηνο γηα 

ηνλ νπνίνλ αξρεηνζεηήζεθε ε ππφζεζε λα είλαη εθηεζεηκέλνο εζαεί ζηνλ 

θίλδπλν ηεο θαηά βνχιεζε αλάζπξζεο ηεο δηθνγξαθίαο ρσξίο λα ππάξρνπλ 

λέα γεγνλφηα ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ππφζεζε. Αδηεπθξίληζην 

παξακέλεη εμ άιινπ ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη ζηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ε –

ειάρηζηα θνιαθεπηηθή γηα ηελ εηζαγγειηθή αξρή- «εθ παξαδξνκήο» κε 

ιήςε ππφςε ησλ ελ ιφγσ πεξηζηαηηθψλ ή απνδείμεσλ, αλ κάιηζηα ιεθζεί 



 

6 

ππφςε φηη ε αξρεηνζέηεζε ηεο ππφζεζεο εγθξίλεηαη απφ ηνλ εηζαγγειέα 

εθεηψλ. Πξέπεη ινηπφλ ε πεξίπησζε απηή λα απαιεηθζεί απφ ην θείκελν 

ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεσο. 

Άξζξν 87 

Σχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, ζηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε (θαη ζηελ 

πξναλάθξηζε) θαη’ ά. 243 παξ. 2, ε δήισζε πνιηηηθήο αγσγήο «παξάγεη 

απνηειέζκαηα κόλν από ηε ζηηγκή πνπ νξίδεηαη ζην ά. 107 εδ. β» (: «από 

ηε ζηηγκή πνπ ν θαηεγνξνύκελνο ζα θιεζεί ζε απνινγία ή ζα εθδνζεί 

ελαληίνλ ηνπ έληαικα ζύιιεςεο ή βίαηεο πξνζαγσγήο»). Έηζη φκσο 

δηαηεξείηαη ην ηζρχνλ ζήκεξα θαζεζηψο, ππφ ην νπνίν ν  πνιηηηθψο 

ελάγσλ, θαηά ηελ θξαηνχζα λνκνινγία, ζηεξείηαη θάζε δηθαηψκαηνο 

ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, θαηά παξάβαζε 

ηεο αξρήο ηεο δίθαηεο δίθεο ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ 

θαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηνλ αλαβαζκηζκέλν ραξαθηήξα ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο. Σεκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ ξχζκηζε αληίθεηηαη 

θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2012/29/ΕΕ πνπ αθνξά «ηε ζέζπηζε 

ειάρηζησλ πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ 

πξνζηαζία ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2001/220/ΓΔΥ». Σπλεπεία ησλ αλσηέξσ, ν «εγθαιψλ» 

θαίλεηαη λα έρεη κφλνλ ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην ά. 47 ΣρΚΠΓ, 

δει. λα ιάβεη γλψζε θαη αληίγξαθα ηεο απνξξηπηηθήο Γηάηαμεο θαη ηεο 

νηθείαο δηθνγξαθίαο, θαζψο ζην ά. 48, φπνπ εδψ αληί ηεο πξνζθπγήο 

πξνβιέπεηαη ην δηθαίσκά ηνπ λα δεηήζεη ηελ «αλάθιεζε» ηεο Γηάηαμεο.  

Άξζξν 239 

Η ζσξεπηηθή αλαθνξά πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, αζηπλνκηθήο 

πξναλάθξηζεο, πξναλάθξηζεο θαη θπξίαο αλάθξηζεο ζηελ πξνκλεζζείζα 

παξ. 1 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ δελ είλαη εχζηνρε. Σπγθεθξηκέλα: 

Σηελ παξ. 2 νξίδεηαη φηη ζε φιεο ηηο σο άλσ δηαδηθαζίεο «γίλεηαη ν,ηηδήπνηε 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ εμαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο, εμεηάδεηαη θαη 

βεβαηώλεηαη απηεπαγγέιησο όρη κόλνλ ε ελνρή, αιιά θαη ε αζσόηεηα ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαη ειέγρεηαη θάζε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ 

πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη επεξεάδεη ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο». Έηζη 

δεκηνπξγείηαη κηα ιεηηνπξγηθή ηαχηηζε ησλ δηαθξηηψλ θάζεσλ ηεο 

πξνδηθαζίαο κε ζπλέπεηα λα παξακέλεη αζαθέο ηη ηζρχεη γηα ηελ 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε θαη ηνλ «χπνπην» θαη ηη γηα ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο 

θαη ηνλ «θαηεγνξνχκελν». 
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Τν πξφβιεκα απηφ επηηείλεηαη ζηελ παξ. 3: Φσξίο δηάθξηζε νξίδεηαη φηη «ε 

δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε επαρζνύο αλαθξηηηθήο πξάμεο κπνξεί λα γίλεη 

εθόζνλ: α) είλαη απνιύησο αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο παξ. 

1, β) δελ θαζίζηαηαη ππέξκεηξα επαρζήο γηα ην πξόζσπν ην νπνίν ηελ 

πθίζηαηαη, γ) είλαη ε πιένλ πξόζθνξε γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο, δ) 

είλαη αλάινγε κε ηε βαξύηεηα ηεο αμηόπνηλεο πξάμεο πνπ ηειέζηεθε». 

Οξζά κελ απνηππψλνληαη νη ελ ιφγσ αξρέο ηεο αλαγθαηφηεηαο, ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, ηεο απαγφξεπζεο ηνπ ππεξκέηξνπ θιπ., φκσο εξσηήκαηα 

αλαθχπηνπλ φζνλ αθνξά ηελ επξεία (θαη αφξηζηε) εμνπζία δηελέξγεηαο 

«νπνηαζδήπνηε επαρζνύο αλαθξηηηθήο» πξάμεο ζην ζηάδην ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο. Δδψ παξαηεξείηαη κάιηζηα κηα άληζε κεηαρείξηζε 

(θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ φπισλ) ηνπ «ππφπηνπ» 

έλαληη ηνπ εηζαγγειέα, θαζφζνλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ν «χπνπηνο» έρεη 

πεξηνξηζκέλν δηθαίσκα λα δεηά δηα ηνπ εηζαγγειέα ηε δηελέξγεηα 

«ζπγθεθξηκέλσλ» κφλνλ αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ.  

Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ηδηαίηεξνπ ιεηηνπξγηθνχ ζθνπνχ ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, πξνηείλεηαη: η) Να κελ απνθαινχληαη 

«αλαθξηηηθέο», αιιά «δηεξεπλεηηθέο» νη ελ ιφγσ πξάμεηο. ηη) Να 

πξνζδηνξίδνληαη απηέο θαη’ είδνο θαη πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα πιεξνχληαη νη 

φξνη ηεο ζαθήλεηαο θαη ηεο πξνβιεςηκφηεηαο, θαη’ επηηαγή ηεο «πνηφηεηαο 

ηνπ λφκνπ». Γει. ζην βαζκφ πνπ νη πξάμεηο απηέο ζπλεπάγνληαη 

επεκβάζεηο ζε αηνκηθά δηθαηψκαηα ππφπησλ θαη φρη θαηεγνξνπκέλσλ, θαηά 

ηε ινγηθή ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρεδίνπ, απαηηείηαη αληηζηνίρσο ζαθήο ξχζκηζε 

ζρεηηθά κε ην πνηεο απφ απηέο επηηξέπνληαη θαη ππφ πνίνπο φξνπο θαη 

εγγπήζεηο δηελεξγνχληαη. 

Σπκπεξαζκαηηθψο, θξίλεηαη αλαγθαία ε αλαδηακφξθσζε ηνπ φινπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο. 

 

Β. ΓΙΑΓΙΚΟΙ – ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΓΙΑΓΙΚΧΝ 

Τν ΣρΚΠΓ δελ πξνβιέπεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αζηηθώο ππεπζύλνπ σο 

δηαδίθνπ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία. Η επηινγή απηή δελ είλαη νξζή, θαζ’ 

φζνλ ην ΣρΚΠΓ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ηεο απαίηεζεο ηνπ πνιηηηθψο 

ελάγνληνο γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ζηελ πνηληθή 

δηαδηθαζία. 
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Τν ά. 100 παξ. 3 ηνπ Σρεδίνπ, πνπ επαλαιακβάλεη ην ηζρχνλ δίθαην, 

ρξεηάδεηαη ζπκπιήξσζε θαη ελαξκφληζε κε ην άξζξν 6 παξ. 3γ ΕΔΑ κε 

ηελ πξφβιεςε φηη ν αλαθξηηήο ππνρξενχηαη πάληνηε λα δηνξίζεη ζπλήγνξν 

ζηνλ θαηεγνξνύκελν γηα θαθνύξγεκα πνπ ζηεξείηαη ζπλεγόξνπ θαη φρη 

κφλνλ αλ απηφο ην δεηήζεη ξεηψο.   

Σην ά. 102 παξ. 1 νξίδεηαη φηη ν θαηεγνξνχκελνο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη 

πξνζεζκία κέρξη 48 σξψλ γηα ηελ απνινγία ηνπ (φκνηα ξχζκηζε πεξηέρεηαη 

γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ζην ά. 31 παξ. 2), ε νπνία κπνξεί λα 

παξαηαζεί απφ ηνλ αλαθξηηή κε αίηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ (παξ. 2).  

Η πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, ε νπνία αλαπαξάγεη ην ηζρχνλ δίθαην, ρξεηάδεηαη 

βειηίσζε, δεδνκέλνπ φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε 48σξε πξνζεζκία είλαη 

παληειψο αλεπαξθήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ππεξαζπίζεσο, ελψ ε δπλεηηθή παξάηαζή ηεο επαθίεηαη ζηελ απφιπηε 

θξίζε ηνπ αλαθξηηή. Πξέπεη γη’ απηφ λα πξνβιεθζεί, ζε αξκνλία θαη κε ην 

άξζξν 6 παξ. 3β ΕΔΑ, φηη ζηνλ χπνπην θαη ηνλ (κε ζπιιεθζέληα) 

θαηεγνξνχκελν ρνξεγείηαη κε αίηεζή ηνπ εύινγε πξνζεζκία γηα ηελ 

παξνρή εμεγήζεσλ ή ηελ απνινγία ηνπ ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

βξαρύηεξε ησλ πέληε εξγαζίκσλ εκεξώλ. Τν εχινγνλ ηεο ρνξεγνχκελεο 

πξνζεζκίαο ζα θξηζεί επί ηε βάζεη ηνπ φγθνπ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο 

δηθνγξαθίαο, ηεο βαξχηεηαο ησλ θαηεγνξηψλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη 

ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ  θαη ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ππνζέζεσο.  

Ο ηίηινο ηνπ α. 106 δελ έρεη ζρέζε κε ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηεί ζ’ απηφ.   

Γηα ηελ ειιηπή παξνρή δηθαησκάησλ ζηνλ πνιηηηθώο ελάγνληα ζηελ 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε βι. αλσηέξσ ππφ ην άξζξν 87. Γηα ηελ πνιηηηθή 

αγσγή γεληθψο βι. θαησηέξσ ππφ ΙΙ. 

Γ.  ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΗ 

Οη δηαηάμεηο ησλ ά. 243 – 245 δελ δηαθέξνπλ θαηά πεξηερφκελν απφ ηηο 

ηζρχνπζεο κε εμαίξεζε ηελ ηξνπνπνίεζε  ηεο παξ. 2 ηνπ ά. 243 

(αζηπλνκηθή πξναλάθξηζε), ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη ν εηζαγγειέαο 

«ελεκεξώλεηαη ακειιεηί θαη δίλεη ηηο αλαγθαίεο θαηεπζύλζεηο πξνθεηκέλνπ 

ε ζρεκαηηδόκελε δηθνγξαθία λα θαζηζηά εθηθηή ηελ άκεζε άζθεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 43». Σρεηηθψο ππάξρεη ε 

αθφινπζε επεμήγεζε: «ηόρνο είλαη ε νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο ηνπ 

απνδεηθηηθνύ πιηθνύ ζηα πιαίζηα ηεο αζηπλνκηθήο πξναλάθξηζεο, έηζη ώζηε 
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λα ζρεκαηίδεηαη κηα πιήξεο δηθνγξαθία πνπ ζα επηηξέςεη ζηε ζπλέρεηα, 

ρσξίο ηε δηελέξγεηα άιιεο αλαθξηηηθήο πξάμεσο, ηελ άζθεζε δηώμεσο ή 

ηελ αξρεηνζέηεζε ηεο ππόζεζεο». 

Η ξχζκηζε απηή είλαη πξνβιεκαηηθή. Δίλαη πξνθαλέο φηη κεηαβάιιεηαη ε 

ratio ηεο αζηπλνκηθήο πξναλάθξηζεο, ζην φλνκα κηαο ηαρείαο πνηληθήο 

δηεξεχλεζεο, φπνπ ηνλ πξσηεχνληα ξφιν αλαιακβάλεη ε αζηπλνκία θαη 

κάιηζηα γηα ηε δηελέξγεηα «νηαζδήπνηε επαρζνχο αλαθξηηηθήο πξάμεο», 

θαηά ηελ σο άλσ παξ. 3 ηνπ ά. 239. Δηδηθφηεξα, αλαθχπηνπλ ηα εμήο 

δεηήκαηα: η) Γελ ζπλάδεη ν επηδησθφκελνο ζρεκαηηζκφο κηαο πιήξνπο 

δηθνγξαθίαο κε ηελ επί ηεο αξρήο πεξηνξηζκέλε -θαη εμαηξεηηθνχ 

ραξαθηήξα- δπλαηφηεηα ησλ αζηπλνκηθψλ ππαιιήισλ λα δηελεξγνχλ ελ 

πξνθεηκέλσ πξναλαθξηηηθέο πξάμεηο, κφλνλ φηαλ απεηιείηαη άκεζνο 

θίλδπλνο απψιεηαο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ή πξφθεηηαη γηα απηφθσξν 

έγθιεκα. Γει. ηνπο παξέρεηαη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα, ππφ ηηο 

«θαηεπζύλζεηο» πνπ ζα δίλεη ν εηζαγγειέαο, αθφκε θαη αλ δελ πιεξνχληαη 

νη αλσηέξσ φξνη;  ηη) Μεηαηίζεηαη ε θίλεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο ζε άγλσζην 

ρξφλν ηηη) παξακέλεη αζαθέο ην λφεκα ησλ «θαηεπζύλζεσλ» ηνπ 

Δηζαγγειέα, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη  άηππεο. 

Οη δηαηάμεηο πεξί ησλ δηθαησκάησλ ηνπ «θαηεγνξνπκέλνπ» ζηελ 

πξναλάθξηζε θαη ηελ αζηπλνκηθή πξναλάθξηζε (ά. 104-106) δελ 

ηξνπνπνηνχληαη θαηά πεξηερφκελν κε ζπλέπεηα λα παξακέλνπλ αζαθή ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ πξνζψπνπ, πνπ κεηέπεηηα θαζίζηαηαη θαηεγνξνχκελνο, 

θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ σο άλσ πξναλαθξηηηθψλ πξάμεσλ. Πεξαηηέξσ, θαη 

εδψ δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη ξπζκίζεηο ηνπ ά. 99Α ΚΠΓ.  

Γ. ΚΤΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΗ - ΤΛΛΗΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΧΡΙΝΗ ΚΡΑΣΗΗ 

Άξζξ. 233 έσο 238Α: Τα άξζξα γηα ηε δηεξκελεία θαη ηε κεηάθξαζε 

πξέπεη λα αλακνξθσζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ Οδεγία 2010/64/ΔΔ ηεο 

20.10.2010, ε ελζσκάησζε ηεο νπνίαο ζηνλ ηζρχνληα ΚΠΓ έγηλε κε ηνλ Ν. 

4236/2014 πνπ ηξνπνπνίεζε ή αληηθαηέζηεζε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη 

πξνζέζεζε λέεο. Η παξ. 2 ηνπ ηζρχνληνο άξζξνπ 237 είλαη αζχκβαηε πξνο 

ηελ Οδεγία θαζ’ φζνλ αθνξά ηνλ θαηεγνξνχκελν, ην ίδην δε ηζρχεη γηα ην 

πξνζηεζέλ κε ηνλ Ν. 4236/2014 άξζξν 238Β ΚΠΓ, θαζ’ φ κέξνο ηνχην 

επηηξέπεη ηελ επίξξηςε ησλ εμφδσλ ηεο κεηάθξαζεο ζηνλ χπνπην ή 

θαηεγνξνχκελν.     
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Άξζξ. 248:  

Σν εδ. β. ηεο παξ. 1 πξέπεη λα δηαηππσζεί σο εμήο:  

«Σε πεξίπησζε πνπ ν αλαθξηηήο δηαθσλεί κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ εηζαγγειέα 

ή ηων διαδίκων γηα ηε δηελέξγεηα νξηζκέλεο αλαθξηηηθήο πξάμεο 

απνθαζίδεη ζρεηηθά ην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ».  

Η δηαηχπσζε απηή ελαξκνλίδεηαη πξνο ην άξζξν 307 ΚΠΔ θαη ζα απνηξέςεη 

ηελ αθνινπζνχκελε ζήκεξα πξνβιεκαηηθή πξαθηηθή ηεο «ζησπεξήο» 

απφξξηςεο ησλ ελ ιφγσ πξνηάζεσλ ησλ δηαδίθσλ, ηελ νπνία νη δηάδηθνη 

πιεξνθνξνχληαη εκκέζσο φηαλ ηνπο γλσζηνπνηείηαη ην πέξαο ηεο 

αλαθξίζεσο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ, πξέπεη λα πξνβιεθζεί ξεηψο φηη ν 

αλαθξηηήο νθείιεη ζε φιεο ηηο ππφ ζπδήηεζε πεξηπηψζεηο, νζάθηο δειαδή 

δηαθσλεί κε ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο, λα εηζάγεη νίθνζελ ηελ δηαθσλία πξνο 

επίιπζε ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην εληφο επιφγνπ ρξφλνπ θαη πάλησο πξν 

ηεο πεξαηψζεσο ηεο αλαθξίζεσο.          

Ο πξνβιεπφκελνο ζην εδ. γ ηεο παξ. 1 ζεζκφο ησλ «εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ», αλ θξηζεί αλαγθαίνο (πξάγκα ιίαλ ακθίβνιν, αθνχ νη 

παξαηεξνχκελεο ζηελ πξάμε αδπλακίεο ηνπ ζεζκνχ ησλ 

πξαγκαηνγλσκφλσλ κπνξνχλ θάιιηζηα λα αξζνχλ κε ηελ βειηίσζε ηνπ 

ζεζκνχ απηνχ θαη φρη κε ηελ παξάθακςή ηνπ), ρξεηάδεηαη απηνηειή 

ξχζκηζε. Ωο έρεη, δεκηνπξγεί πιείζηα πξνβιήκαηα, αθνχ δελ είλαη ζαθέο: 

α. κε πνηά θξηηήξηα επηιέγνληαη νη ελ ιφγσ εηδηθνί επηζηήκνλεο β. αλ έρνπλ 

ή φρη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξναλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ, ψζηε, ζε θαηαθαηηθή 

πεξίπησζε, λα απνθιείνληαη σο κάξηπξεο γ. αλ ζπληάζζνπλ 

(ππνρξεσηηθψο ή δπλεηηθψο) θάπνηα έθζεζε θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε 

πνηα ε δηθνλνκηθή θχζε απηήο  δ. αλ νη δηάδηθνη δηθαηνχληαη λα δηνξίζνπλ 

ηερληθνχο ζπκβνχινπο, δηθαίσκα πνπ πξέπεη λα ηνπο δνζεί, ψζηε λα 

ειέγρεηαη ε αθξίβεηα θαη ε επηζηεκνζχλε ηεο εξγαζίαο ησλ εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ.   

Άξζξ. 250: Απαηηείηαη "ζχκθσλε γλψκε" ηνπ Δηζαγγειέα γηα ηελ εθ 

κέξνπο ηνπ Αλαθξηηή ζπξξίθλσζε ή δηεχξπλζε ηεο αζθεζείζαο πνηληθήο 

δίσμεο.  Με ηε δηάηαμε απηή απινπνηείηαη - ρσξίο ηξηβή κε ηελ 

θαηεγνξεηηθή αξρή -   ε δηαδηθαζία κεηαβνιήο ηνπ λνκηθνχ ραξαθηεξηζκνχ 

ηεο πξάμεο απφ ηνλ Αλαθξηηή εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ απηνχ γέλνπο 

εγθιήκαηνο, αθνχ αληί ηεο επηζηξνθήο ηεο δηθνγξαθίαο ζηνλ Δηζαγγειέα 

πξνο άζθεζε ζπκπιεξσκαηηθήο πνηληθήο δίσμεο αξθεί πιένλ ε 

πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηνπ.  
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Άξζξ. 270: Σηελ παξ. 2 λα πξνβιεθζεί, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 

ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, φηη γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο ζπιιήςεσο ηνπ 

θιεηεπζέληνο θαη εμ απεηζείαο κε εκθαληζζέληνο απαηηείηαη ε χπαξμε 

«απνρξσζψλ» ελδείμεσλ εηο βάξνο ηνπ, ελψ γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο 

βηαίαο πξνζαγσγήο αξθεί ε χπαξμε (θαη κελ απνρξσζψλ) ελδείμεσλ, ψζηε 

αλ απνθεχγεηαη ε έθδνζε εληάικαηνο ζπιιήςεσο ελ είδεη «ηηκσξίαο» ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ γηα κφλε ηελ απείζεηά ηνπ θαη λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο 

αλαγθαίαο αλαινγίαο. 

Άξζξ. 276: ην έληαικα ζχιιεςεο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αλαθξηηή 

απαηηείηαη ηψξα λα έρεη ζύκθσλε γλώκε (θαη φρη απιή «γλψκε», φπσο 

ίζρπε κέρξη ζήκεξα) ηνπ εηζαγγειέα (παξ. 2). Σηε λέα παξάγξαθν 4, 

πξνβιέπεηαη ξεηψο –θαη νξζψο- ε δπλαηφηεηα αλάθιεζεο  ηνπ εληάικαηνο 

απηνχ, επίζεο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ εηζαγγειέα.  

Με ηελ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε εληζρχεηαη ν ξφινο ηνπ εηζαγγειέα ζηε θάζε 

ηεο έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο ζχιιεςεο, αθνχ πιένλ ε γλψκε ηνπ παχεη λα 

είλαη απιψο «ζπκβνπιεπηηθή» θαη θαζίζηαηαη «ζχκθσλε», κε ζπλέπεηα ε 

ηπρφλ δηαθσλία λα επηιχεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ά. 283. Με ηελ 

εμάξηεζε ηεο έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο ζπιιήςεσο απφ ηε ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ Δηζαγγειέα πξνζδνθάηαη ε ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ειεπζεξίαο 

ηνπ κε εηζέηη απνινγεζέληνο θαηεγνξνπκέλνπ.  

Τν ΣρΚΠΓ παξαιείπεη φκσο λα επέκβεη ξπζκηζηηθά ζηηο πξνυπνζέζεηο, ππφ 

ηηο νπνίεο ζπγρσξείηαη (έζησ θαη κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δηζαγγειέα) ε 

έθδνζε εληάικαηνο ζπιιήςεσο πξνηνχ θιεζεί ν θαηεγνξνχκελνο ζε 

απνινγία, πξαθηηθή ε νπνία ηα ηειεπηαία έηε έρεη πξνζιάβεη αλεζπρεηηθέο 

δηαζηάζεηο, ηδίσο ζε ππνζέζεηο «δεκνζίνπ» (ή/θαη δεκνζηνγξαθηθνχ) 

ελδηαθέξνληνο. Πξέπεη γη’ απηφ  λα ηεζεί έλα ζεζκηθφ αλάρσκα ζηελ 

θαηαρξεζηηθή έθδνζε εληαικάησλ ζχιιεςεο κε ηελ ξεηή πξφβιεςε φηη 

ηνχην επηηξέπεηαη όισο θαη’ εμαίξεζηλ θαη δε κφλν φηαλ ππάξρνπλ ζαθείο 

θαη ηζρπξέο ελδείμεηο επί ηε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθψλ φηη ν 

θαηεγνξνχκελνο έρεη ζρεδηάζεη ηε θπγή ηνπ ή ηελ ηέιεζε  ζνβαξψλ 

εγθιεκάησλ, νη νπνίεο κάιηζηα (ελδείμεηο) ζα πξέπεη λα κλεκνλεχνληαη ζην 

ζψκα ηνπ εθδηδνκέλνπ εληάικαηνο ζπιιήςεσο.  

Άξζξ. 282 παξ. 1: Οξζψο πεξηνξίδεηαη ν θχθινο ησλ πιεκκειεκάησλ  γηα 

ηα νπνία ππάξρεη δπλαηφηεηα επηβνιήο πεξηνξηζηηθψλ φξσλ, θαζψο  

απαηηείηαη πιένλ λα πξφθεηηαη γηα πιεκκέιεκα πνπ ηηκσξείηαη κε πνηλή 

θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο.  
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Άξζξ. 283: Η λέα δηάηαμε  θαηαξγεί αλεμήγεηα ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

εηζαγγειέα λα αθνχζεη ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ην ζπλήγνξφ ηνπ πξηλ 

εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ πξνο ηνλ αλαθξηηή.  

Άξζξ. 285: Η πξνζεζκία ηεο πξνζθπγήο ηνπ πξνζσξηλψο θξαηνχκελνπ 

θαηά ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο θαη ηεο δηάηαμεο ηνπ αλαθξηηή πνπ επέβαιε 

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο γίλεηαη πιένλ δέθα εκεξψλ (αληί πέληε, πνπ ηζρχεη 

ζήκεξα). Δπηπιένλ, σο έλαξμή ηεο νξίδεηαη είηε ε έλαξμε ηεο πξνζσξηλήο 

θξάηεζεο είηε ε επίδνζε ή παξαιαβή ηεο δηάηαμεο ηνπ αλαθξηηή (ζηελ 

πεξίπησζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ). Η δηάηαμε είλαη νξζή, αθνχ ρσξίο 

θακία επηβξάδπλζε ηεο δηαδηθαζίαο παξέρεη ζηνλ πξνζσξηλψο θξαηνχκελν 

κεγαιχηεξα ρξνληθά πεξηζψξηα γηα λα αληηθξνχζεη κε επάξθεηα θαη 

πιεξφηεηα ηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 282 ΚΠΓ. 

Άξζξ. 286: Σηελ  παξ. 1 πξνβιέπεηαη πξνζεζκία δέθα (ελψ ζήκεξα είλαη 

πέληε) εκεξψλ γηα ηελ πξνζθπγή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ (πξνζσξηλψο 

θξαηνχκελνπ ή πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί πεξηνξηζηηθνί φξνη) ζην 

ζπκβνχιην, θαηά ηεο δηάηαμεο ηνπ αλαθξηηή πνπ απνξξίπηεη αίηεζε άξζεο ή 

αληηθαηάζηαζήο ηνπο. Σηελ παξ. 2 πξνβιέπεηαη ε απηεπάγγειηε απφ ηνλ 

αλαθξηηή άξζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ φξσλ κε νκνίσο δεθαήκεξε (αληί ηεο 

ηζρχνπζαο πελζήκεξεο) πξνζεζκία πξνζθπγήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαηά 

ηνπ βνπιεχκαηνο. Η λέα δηάηαμε ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ έρεη πιένλ ηελ 

κέρξη ζήκεξα ηζρχνπζα παξ. 3. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν αλαθξηηήο δελ κπνξεί 

πηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο κε πξνζσξηλή θξάηεζε. 

Άξζξ. 287: Σρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο, ε λέα 

δηάηαμε επηζπεχδεη ηε δηαδηθαζία, ελψ παξάιιεια εληζρχεη ηε  ζέζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ. Οξίδεηαη πιένλ ξεηά (παξ. 1) φηη κεηά ηελ πάξνδν έμη 

κελψλ πξνζσξηλήο θξάηεζεο, αλ πξφθεηηαη γηα θαθνχξγεκα, ή ηξηψλ 

κελψλ, αλ πξφθεηηαη γηα πιεκκέιεκα, ε εμαθνινχζεζε πνπ απνθαζίδεηαη 

απφ ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην αθνξά ζε επηπιένλ έμη ή ηξεηο κήλεο 

αληίζηνηρα. 

Παξ. 3: Σην ηειεπηαίν εδάθηφ ηεο πξνβιέπεηαη φηη ν θαηεγνξνχκελνο ζα 

απνιχεηαη απφ ηηο θπιαθέο, αλ ην βνχιεπκα γηα ηελ παξάηαζε ηεο 

πξνζσξηλήο ηνπ θξάηεζεο δελ έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ παξέιεπζε έηνπο. Η 

πξφβιεςε απηή, φπσο δηαηππψλεηαη, δελ αθήλεη πεξηζψξηα ππέξβαζεο ηνπ 

ρξνληθνχ νξίνπ ηνπ έηνπο ζηελ θξάηεζε, εάλ δελ έρνπλ θξνληίζεη 

εγθαίξσο λα απνθαλζνχλ πεξί απηνχ νη δηθαζηηθέο αξρέο.  
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Τέινο, πξέπεη λα επηθξνηεζεί ε ξεηή πξφβιεςε φηη θαηά ηελ εμέηαζε απφ 

ην ζπκβνχιην ηεο εμαθνινχζεζεο ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο, ν 

θαηεγνξνχκελνο έρεη ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηελ ππνβνιή ησλ απφςεψλ 

ηνπ ζην ζπκβνχιην όρη κηθξόηεξε ησλ ζαξάληα νθηώ σξώλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο εηζαγγειηθήο πξνηάζεσο. Η πξνζεζκία απηή, σο γλσζηφλ, 

κέρξη ζήκεξα θαζνξηδφηαλ ειεπζέξσο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ. Η 

λέα ξχζκηζε θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα αθξφαζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

ζηελ επαίζζεηε θάζε ηεο εμαθνινχζεζεο ή κε ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο.  

Άξζξ. 290, 291, 292: Οη ηξεηο λέεο απηέο δηαηάμεηο ξπζκίδνπλ πιένλ 

ιεπηνκεξψο φζα δηαιακβάλεη ην ηζρχνλ ά. 288 ΚΠΓ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο φηαλ ππάξρνπλ ζπξξένληα εγθιήκαηα. 

Δηδηθφηεξα, ην ά. 290 αθνξά ζηα θαη’ ηδέαλ ζπξξένληα, ην ά. 291 ζηα θαη’ 

εμαθνινχζεζε θαη ην ά. 292 ζηα πξαγκαηηθψο ζπξξένληα εγθιήκαηα. Η 

ηειεπηαία απηή δηάηαμε βειηηψλεη ηελ ηζρχνπζα ξχζκηζε, αθνχ παξέρεη έλα 

αζθαιέο θξηηήξην επηβνιήο λέαο πξνζσξηλήο θξάηεζεο γηα ηα πξαγκαηηθψο 

ζπξξένληα εγθιήκαηα (πξάμεηο άγλσζηεο θαηά ηελ έθδνζε ηνπ πξψηνπ 

εληάικαηνο)  ζε αληίζεζε κε ην ηζρχνλ δπζλφεην άξζξν 288 παξ. 2, πνπ 

κε ην θξηηήξην ηνπ “εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο’’ αθήλεη αλνηθηή ηε 

δπλαηφηεηα θαηαρξεζηηθήο επηβνιήο δηαδνρηθψλ πξνζσξηλψλ θξαηήζεσλ.   

 

Άξζξ. 298: Η δηάηαμε απνζαθελίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ νη πεξηνξηζηηθνί φξνη απφ πξνζσξηλή 

θξάηεζε.  Απαιείθεηαη ε ζήκεξα ηζρχνπζα πεξίπησζε δ’ ηνπ ά. 298 ΚΠΓ 

(αλ εκθαληζζνύλ ζε βάξνο ηνπ ζνβαξέο ππόλνηεο γηα άιιν θαθνύξγεκα γηα 

ην νπνίν επηηξέπεηαη λέα πξνζσξηλή θξάηεζε), αθνχ ν φξνο «ζνβαξέο 

ππφλνηεο» δελ παξέρεη θαλέλα ερέγγπν πξνζηαζίαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, 

ιφγσ ηεο αζάθεηαο πνπ ηνλ δηαθξίλεη. Οκνίσο πξνο ην ζαθέζηεξνλ 

δηαηππψλνληαη θαη νη πεξηπηψζεηο β’ θαη γ’ (ελψ ε κφλε πνπ παξακέλεη σο 

έρεη είλαη ε πεξίπησζε α’): ζηελ πεξ. β’ απαηηείηαη λα έρνπλ γίλεη 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο θπγήο (θαη «εθδήισζε δηάζεζεο θπγήο», 

φπσο ζήκεξα πξνβιέπεηαη). Σηελ πεξ. γ’, ηέινο, πξνζηίζεηαη ην ζηνηρείν 

ηεο από απείζεηα παξαβίαζεο ησλ φξσλ, ψζηε λα εξεπλάηαη ην άιισο 

δχλαζζαη πξάηηεηλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πνπ παξαβηάδεη επηβιεζέληεο 

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο θαη φρη κφλν ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο παξαβίαζήο 

ηνπο. 
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Η επφκελε δηάηαμε (ά. 299 ΣρΚΠΓ) αλαθέξεη ξεηά φηη ζε πεξίπησζε 

αλειίθνπ ππνδίθνπ ζεζπίδεηαη πξφζζεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ φξσλ κε πξνζσξηλή θξάηεζε, πνπ είλαη 

αθξηβψο ην λα επηηξέπεηαη πξνζσξηλή θξάηεζε γηα ην έγθιεκα πνπ ηέιεζε 

ν αλήιηθνο. 

Άξζξ. 303: Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη επί αζσώζεσο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, ε δηάηαμε ηεο απφθαζεο πεξί επηζηξνθήο ηεο εγγχεζεο 

είλαη ακέζσο εθηειεζηή θαη δελ εκπνδίδεηαη ε εθηέιεζή ηεο απφ ηελ ηπρφλ 

άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο αζσσηηθήο απφθαζεο απφ ηνλ 

εηζαγγειέα. Τνχην ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ γεληθφ θαλφλα ηεο άκεζεο 

εθηειεζηφηεηαο ηεο αζσσηηθήο απφθαζεο. Άιισζηε δελ είλαη αλαγθαίν 

νχηε δίθαην ν αζσσζείο θαηεγνξνχκελνο λα ζεσξείηαη χπνπηνο θπγήο ή 

επηθίλδπλνο, επεηδή ν εηζαγγειέαο πξνζέβαιε ηελ αζσσηηθή απφθαζε.     

Άξζξ. 307: Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζε ζρέζε κε ην άξζξν 31 παξ. 6 

ΣρΚΠΓ, ην ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ 

«δηαηηεηηθή» αξκνδηφηεηά ηνπ θαζ’ όιε ηελ πνηληθή πξνδηθαζία, ήηνη θαηά 

ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, ηελ πξναλάθξηζε θαη ηελ αλάθξηζε, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε εγγχεζε ηεο αλεμάξηεηεο δηθαζηηθήο θξίζεο επί 

ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ κεηαμχ ησλ εηζαγγειέα, ηνπ αλαθξηηή ή 

ησλ δηαδίθσλ. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 307 πξέπεη γη’ απηφ λα πξνζαξκνζηεί 

αλαιφγσο («Αξκνδηφηεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ πιεκκειεηνδηθψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνδηθαζίαο» [αληί: «αλάθξηζεο»]) ψζηε λα αληηζηνηρεί πξνο 

ην θείκελφ ηνπ. Οκνίσο ζηελ ελαξθηήξηα πξφηαζε ηνπ άξζξνπ ην 

«αλάθξηζεο» πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε ην «πξνδηθαζίαο». 

Άξζξ. 308: Σηελ παξ. 2 πξέπεη λα πξνβιεθζεί φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πξνδηθαζίαο νη δηάδηθνη έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλψζε κε αίηεζή 

ηνπο, πιελ ηεο πξνηάζεσο ηνπ εηζαγγειέα επί ηεο θαηεγνξίαο, όισλ ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ εηζαγγειέα πξνο ην δηθαζηηθό ζπκβνύιην, φπσο νη 

αθνξψζεο ηελ πξνζθπγή θαηά ηνπ εληάικαηνο πξνζσξηλήο θξαηήζεσο, 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πξνζσξηλήο θξαηήζεσο, ηελ άξζε ηεο θαηαζρέζεσο 

ή ηελ κεζεγγχεζε αληηθεηκέλσλ, ηελ άξζε ηεο δέζκεπζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ηνλ ρσξηζκφ ή ηε ζπλέλσζε δηθνγξαθηψλ θ.ιπ.      

Η θξαηνχζα ππφ ην ηζρχνλ θαζεζηψο ερζξηθή πξνο ηελ αθξφαζε πξαθηηθή, 

λα κε δίδεηαη αληίγξαθν ησλ παξεκπηπηνπζψλ εηζαγγειηθψλ πξνηάζεσλ 

ζηνπο δηαδίθνπο κε επηρείξεκα a contrario εθ ηνπ άξζξνπ 308 παξ. 2 ΚΠΓ, 

απνζηεξεί ηνπο δηαδίθνπο απφ ην δηθαίσκα αθξνάζεσο θαη παξαβηάδεη ηελ 
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ηζόηεηα ησλ όπισλ πεξηβάιινληαο κε απαξάδεθηε κπζηηθφηεηα ηηο ελ ιφγσ 

ιίαλ ζεκαληηθέο γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ δηαδίθσλ εηζαγγειηθέο πξνηάζεηο. 

Η παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηνπο δηαδίθνπο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 

εηζαγγειηθψλ πξνηάζεσλ θαη λα ππνβάινπλ επ’ απηψλ ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ έθδνζε νξζψλ βνπιεπκάησλ απφ ηα 

δηθαζηηθά ζπκβνχιηα.    

 

ΙΙ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΓΧΓΗ 

Άξζξν 63 Κ.Π.Γ. – Δλεξγεηηθή Ννκηκνπνίεζε: 

Απφ ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 63 ΚΠΓ, σο ηζρχεη κέρξη ζήκεξα ζην ειιεληθφ 

δηθνλνκηθφ ζχζηεκα, έρεη πηνζεηεζεί ακηγέο αζηηθφ θξηηήξην ζρεηηθά κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ δηθαηνχληαη λα παξαζηαζνχλ σο πνιηηηθψο 

ελάγνληεο ζηελ πνηληθή δίθε. Με ηε λέα δηάηαμε ν ζεζκφο ηεο πνιηηηθήο 

αγσγήο αλακνξθψλεηαη εθ βάζξσλ θαη εηζάγεηαη έλα δπαδηθό ζύζηεκα, 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ πνηληθνχ ραξαθηήξα ηεο 

πνιηηηθήο αγσγήο.  

Σπγθεθξηκέλα ε πνιηηηθή αγσγή ζηελ πνηληθή δίθε κπνξεί λα αζθεζεί: α) 

είηε κε δήισζε ππνζηήξημεο ηεο θαηεγνξίαο απφ εθείλνλ πνπ ππέζηε 

άκεζε θαη πξνζσπηθή βιάβε, β) είηε κε ηελ εηζαγσγή ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο, ε νπνία φκσο 

εθφζνλ εηζαρζεί ζην πνηληθφ δηθαζηήξην δηθάδεηαη ππνρξεσηηθά απφ απηφ 

ζην ζχλνιφ ηεο. Άξα ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε απνθιείεη πιένλ  ηελ 

δπλαηφηεηα παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο γηα απνδεκίσζε ιφγσ πιηθήο 

δεκίαο, αμίσζε ε νπνία πάλησο ζηελ πξάμε ζπαλίσο εηζήγεην ζην πνηληθφ 

δηθαζηήξην. 

Η βαζηθή αληίξξεζε θαηά ηνπ εηζαγφκελνπ ζην ΣρΚΠΓ δπαδηθνχ 

ζπζηήκαηνο είλαη φηη ε πνιηηηθή αγσγή δηακνξθψλεηαη σο έλαο 

δηζππόζηαηνο ζεζκόο, πνπ νχηε   ζπκπαγή δνγκαηηθή θπζηνγλσκία 

δηαζέηεη νχηε ζε εληαία θξηηήξηα ππφθεηηαη. Πξάγκαηη, ελψ ε δηαηεξνχκελε 

δπλαηφηεηα ζηήξημεο ηεο πνιηηηθήο αγσγήο ζηελ αμίσζε ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο (ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο) αλακθίβνια 

πεξηνξίδεη ηνλ θχθιν ησλ ελεξγεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ ζε παξάζηαζε 

πνιηηηθήο αγσγήο πξνζψπσλ ζηνπο «δηθαηνχκελνπο ζχκθσλα κε ηνλ 

αζηηθφ θψδηθα» (βι. ήδε ηζρχνλ άξζξν 68 παξ. 1 εδ. α’ ΚΠΓ), ε 
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ελαιιαθηηθψο παξερφκελε δπλαηφηεηα παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο κφλν 

πξνο ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο αλαγλσξίδεηαη ζε φπνηνλ «ππέζηε άκεζε 

θαη πξνζσπηθή βιάβε απφ ην έγθιεκα», εηζάγεηαη δειαδή έλα  «πνηληθφ» 

θξηηήξην, ην νπνίν δελ ζπκπίπηεη απνιχησο κε ην θαζηεξσκέλν αζηηθφ 

θξηηήξην (βι. ι.ρ. ηελ παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο ησλ θιεξνλφκσλ). 

Έηζη, γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ παξηζηακέλσλ πξνο ππνζηήξημε ηεο 

θαηεγνξίαο πνιηηηθψο ελαγφλησλ εηζάγεηαη έλα λέν πνηληθφ θξηηήξην 

(ακεζφηεηα, πξνζσπηθφο ραξαθηήξαο ηεο δεκίαο), δηαθνξεηηθφ απφ ην 

αληίζηνηρν αζηηθφ. Καηά ηνχην, ηα πξφζσπα απηά εηζέξρνληαη ζηελ πνηληθή 

δίθε σο «ηδηψηεο-θαηήγνξνη», αθνχ ε λνκηθή ζέζε ηνπο σο δηαδίθσλ δελ 

ζπλαξηάηαη κε νηαδήπνηε ελεξγφ ή κε αζηηθή ηνπο αμίσζε. Δλ ζπλερεία 

φκσο, ην αζηηθφ θξηηήξην αλαβηψλεη, φηαλ ν πνιηηηθψο ελάγσλ επηιέγεη λα 

εηζαγάγεη ηελ αμίσζε γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε εθ ηνπ εγθιήκαηνο.  

Είλαη απηνλόεην όηη ε λνκηκνπνίεζε ηνπ πνιηηηθώο ελάγνληνο πξέπεη λα 

ππόθεηηαη ζε εληαίν θξηηήξην θαη όρη ζε ελαιιαζζόκελα θξηηήξηα αλάινγα κε 

ηνλ ηξφπν εθθνξάο ηεο ζρεηηθήο δήισζεο, επηπιένλ δε ζε επίπεδν 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ζα δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε λνκνινγηαθήο 

επεμεξγαζίαο ηνπ λένπ  πνηληθνχ θξηηεξίνπ. Καη λαη κελ  ε θαζηεξνχκελε 

ππνρξέσζε ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο λα εηζάγεη ηελ αμίσζή ηνπ γηα 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο 

απνθιεηζηηθά ζην πνηληθφ δηθαζηήξην  εμνηθνλνκεί ζεκαληηθφ δηθαζηηθφ 

ρξφλν, αθνχ θαηαξγεί ηελ παξάιιειε ελαζρφιεζε πιεηφλσλ δηθαζηεξίσλ 

κε ηελ εθδίθαζε ηεο ίδηαο αζηηθήο αμίσζεο, πιελ φκσο είλαη ακθίβνιν ππφ 

ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο ην αλ ην πνηληθφ 

δηθαζηήξην ακέζσο κεηά ηελ θήξπμε ηεο ελνρήο θαη ηελ επηκέηξεζε ηεο 

πνηλήο ζα είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη ππφςε ηηο πνιπάξηζκεο παξακέηξνπο 

(π.ρ. βηνηηθέο ζπλζήθεο, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πξνζσπηθφηεηα ζχκαηνο, 

βαξχηεηα πξνζβνιήο) πνπ ζα ηνπ επέηξεπαλ λα απνηηκήζεη κε αθξίβεηα ην 

χςνο ηεο επελερζείζεο εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο.  Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά,   είλαη αιήζεηα ν ηζρχσλ ζήκεξα θαλφλαο, φηη ν πνιηηηθψο ελάγσλ 

εηζάγεη αζηηθή αμίσζε ζην πνηληθφ δηθαζηήξην, δεκηνπξγεί  πξνζθφκκαηα 

ζηε ζπκκεηνρή ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο ζηελ πνηληθή δίθε (π.ρ. χπαξμε 

αζηηθψο ππεπζχλνπ, έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ην αζηηθφ 

δηθαζηήξην, παξαγξαθή αζηηθήο απαίηεζεο).  

Υπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ ζθέςεσλ ζα ήηαλ  ζπζηεκαηηθψο νξζφηεξν, 

δνγκαηηθψο θαζαξφηεξν θαη πξαθηηθψο απνδνηηθφηεξν έλα κνληέιν 

πνιηηηθήο αγσγήο, ην νπνίν ζα απνζπλέδεε ηελ πνιηηηθή αγσγή απφ ηελ 
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εηζαγσγή αζηηθψλ αμηψζεσλ ρσξίο σζηφζν λα εγθαηαιείπεη ην 

παξαδνζηαθφ αζηηθφ θξηηήξην, ην νπνίν έρεη ππνζηεί καθξά λνκνινγηαθή 

επεμεξγαζία. Πξνηείλεηαη επνκέλσο λα παξίζηαηαη ζηελ πνηληθή δίθε σο 

πνιηηηθψο ελάγσλ ν δηθαηνχκελνο ζε απνδεκίσζε ή/θαη ρξεκαηηθή θαηά ηνλ 

αζηηθφ θψδηθα, ν νπνίνο φκσο δελ ζα εηζάγεη ηελ αζηηθή απαίηεζή ηνπ ζην 

πνηληθφ δηθαζηήξην αιιά ζα παξίζηαηαη κφλν πξνο ππνζηήξημε ηεο 

θαηεγνξίαο.  

Η αλσηέξσ πξφηαζε είλαη ζπκβαηή πξνο ηε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ε αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα θαηά 

ηελ πνηληθή δηαδηθαζία, είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ αζηηθή δηάζηαζε 

ηεο ππφζεζήο ηνπ. Σρεηηθψο λνκνινγείηαη φηη ην δηθαίσκά ηνπ γηα 

πξαγκαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζηελ πνηληθή δίθε ηζρχεη a 

fortiori, ζην βαζκφ πνπ ε πνηληθή δηαδηθαζία επηδξά ζηελ (ελεξγφ) αζηηθή 

ηνπ απαίηεζε. Γειαδή, κπνξεί κελ λα παξίζηαηαη κφλνλ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο θαη λα απνιαχεη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ά. 6 

παξ. 1 ΔΣΓΑ, εθφζνλ φκσο ε πνηληθή απφθαζε έρεη απνθαζηζηηθή ζεκαζία 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αζηηθήο ηνπ αμίσζεο (βι. ελδεηθηηθά Perez θαηά 

Γαιιίαο, 12.2.2004). 

Φαξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνηεηλφκελεο λέαο ξχζκηζεο είλαη, ηέινο, φηη 

θαηαξγείηαη, νξζώο, ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο παξαβόινπ ππέξ ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

πνηληθνχ ραξαθηήξα ηεο πνιηηηθήο αγσγήο ζηελ πνηληθή δίθελ αιιά θαη ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο ζηελ δηαδηθαζία.  

Άξζξν 64 – Δλεξγεηηθή Ννκηκνπνίεζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

Σηε ζέζε ηνπ άξζξνπ 64 ΚΠΓ εηζάγεηαη λέν, μερσξηζηφ άξζξν γηα ηε 

δπλαηφηεηα παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο φρη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ελ 

γέλεη, αιιά νξηζκέλσλ εμ απηψλ. Θεζκνζεηείηαη δειαδή γηα πξψηε θνξά ε 

δπλαηφηεηα παξάζηαζεο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ελψζεσλ πξφζσπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

(εθφζνλ έρνπλ ζπζηαζεί λνκνηχπσο πξηλ απφ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο κε 

θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ ελλφκσλ αγαζψλ πνπ 

πξνζβιήζεθαλ απφ ηελ επίδηθε πξάμε), ζε δίθεο φπνπ ην έγθιεκα 

ζηξέθεηαη θαηά ανξίζηνπ αξηζκνχ πξφζσπσλ ή ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Γίλεηαη μερσξηζηή αλαθνξά ζηηο ελψζεηο πξνζψπσλ, νη νπνίεο βάζεη ηνπ 

Σ.Ν. δχλαληαη λα παξίζηαληαη σο πνιηηηθψο ελάγνληεο, αιιά κπνξνχλ λα 



 

18 

δειψζνπλ παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο κόλν ζην αθξναηήξην. 

Γηεπξχλεηαη, δει. θαη ε δπλαηφηεηα παξάζηαζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ρσξίο 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα γηα ηα νπνία δηθαίσκα παξάζηαζεο είραλ αηνκηθψο 

ηα θαη’ ηδίαλ κέιε.  

Τα αλαθεξφκελα ζηε λέα δηάηαμε λνκηθά πξφζσπα δελ έρνπλ ππνζηεί 

άκεζε δεκία από ην έγθιεκα, αθνχ ε δπλαηφηεηα παξάζηαζεο πνιηηηθήο 

αγσγήο πξνβιέπεηαη γηα εγθιήκαηα πνπ ζηξέθνληαη θαηά ανξίζηνπ 

αξηζκνχ πξνζψπσλ ή θαηά ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Δπ’ απηνχ 

ζεκεηψλεηαη φηη: α) Λακβάλνληαο ππφςε ην αλσηέξσ δεδνκέλν, δειαδή φηη 

ηα ελ ιφγσ λνκηθά πξφζσπα δελ είλαη νχηε νη ακέζσο θαη πξνζσπηθά 

πιεηηφκελνη απφ ην έγθιεκα νχηε πξνδήισο νη δηθαηνχκελνη 

απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο ή ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαηά ηνλ Αζηηθφ 

Κψδηθα, νπδέλ θξηηήξην ή φξνο απαληά πεξί ηεο ελεξγεηηθήο ηνπο 

λνκηκνπνίεζεο. β) Η αφξηζηε -ςεπδνθνηλσληνινγηθνχ ραξαθηήξα- αλαθνξά 

ζε εγθιήκαηα πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηνπ «θνηλσληθνχ ζπλφινπ» δελ 

αληηζηνηρεί ζηελ έλλνηα ηνπ ελλφκνπ αγαζνχ ή ηεο πξνζηαηεπνκέλεο αμίαο 

κηαο νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηάηαμεο. γ) Η πξνυπφζεζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα 

ηηο ελψζεηο πξνζψπσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ άζηνρε. Η πξνζηαζία ελλφκσλ 

αγαζψλ πνπ πξνζβάιινληαη απφ πνηληθά αμηφινγεο ζπκπεξηθνξέο δελ 

κπνξεί λα απνηειεί δηθαίσκα ή αξκνδηφηεηα ηδησηηθψλ θνξέσλ. Η 

πξνζηαζία απηή ζπληζηά ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο, δηα ηεο λνκνζεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζε επίπεδν ηππνπνίεζεο ηνπ πνηληθνχ θαλφλα θαη δηα ηεο 

δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε επίπεδν δίσμεο θαη ηηκψξεζεο ηεο εγθιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο.  

Πξφθεηηαη γηα απφπεηξα απνκίκεζεο  ηνπ γαιιηθνχ πξνηχπνπ, φπνπ θαηά ηα 

ηειεπηαία έηε δηεπξχλεηαη  ε δπλαηφηεηα  παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο 

απφ ελψζεηο πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξνζηαζία 

ζπγθεθξηκέλσλ  ελλφκσλ αγαζψλ. Όκσο, απηή ε λνκνζεηηθή επηινγή έρεη 

επηθξηζεί έληνλα ζηελ ίδηα ηελ θνηηίδα ηεο (Γαιιία), φπνπ πξνβάιιεηαη ε 

πεηζηηθή αληίξξεζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα είδνο ιατθνχ θαηεγφξνπ, πνπ 

επξίζθεηαη κεηαμχ ζχκαηνο θαη Δηζαγγειέα θαη απνηειεί πξντφλ 

δεκαγσγηθήο λνκνζεζίαο πνπ ππνθχπηεη ζηηο πηέζεηο θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Η  πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ζην ΣρΚΠΓ πξνρσξεί κάιηζηα έλα βήκα πέξαλ 

φζσλ ηζρχνπλ ζηε Γαιιία, αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξάζηαζεο πνιηηηθήο 

αγσγήο φρη κφλν ζηηο νηθείεο ελψζεηο πξνζψπσλ, αιιά αθφκε θαη ζην 

Γεκφζην θαη ζηνπο ΟΤΑ, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ ηειέζζεθε ε πξάμε 

πνπ ζηξέθεηαη θαηά ανξίζηνπ αξηζκνχ παζφλησλ ή ηνπ θνηλσληθνχ 
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ζπλφινπ. Έηζη πιένλ δηαλνίγεηαη ε δπλαηφηεηα παξάζηαζεο πνιηηηθήο 

αγσγήο ηνπ Γεκνζίνπ ζε δίθεο λαξθσηηθψλ ή ησλ ΟΤΑ ζε δίθεο 

απζαηξέησλ. Πέξαλ ησλ απηνλφεησλ δνγκαηηθψλ αληηξξήζεσλ, δελ πξέπεη 

λα παξαβιέπεηαη φηη ζε πξαθηηθφ επίπεδν ε παξεκβνιή πιείζησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ζε παξα-εηζαγγειηθφ ξφιν ζα επηβαξχλεη αδηθαηνιφγεηα ηελ 

πνηληθή δηαδηθαζία ρσξίο λα απνθιείεηαη ην ελδερφκελν άζθεζεο αζέκηησλ 

πηέζεσλ πξνο ηνλ θαηεγνξνχκελν γηα ηε ζπκκεηνρή ή κε ησλ ελ ιφγσ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηελ πνηληθή δίθε. Γελ πξέπεη ελ ηέιεη λα ιεζκνλείηαη 

φηη ε πνηληθή δηαδηθαζία είλαη πξσηίζησο κηα ππφζεζε κεηαμχ ηεο Πνιηηείαο 

θαη ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη δελ επηηξέπεηαη λα λνζεχεηαη  κε ηελ 

εηζαγσγή σο ςεπδν-δηαδίθσλ δηάθνξσλ εηεξφθιεησλ παξαγφλησλ πνπ 

επηδηψθνπλ μέλα πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο θηιειεχζεξεο-δηθαηνθξαηηθήο 

δίθεο -θαη ελδερνκέλσο ηδηνηειή- ζπκθέξνληα, απεηιψληαο λα ηελ 

κεηαηξέςνπλ ζε ιατθφ-ηηκσξεηηθφ ζέακα.      

Άξζξν 65 – Παζεηηθή Ννκηκνπνίεζε 

«Η πνιηηηθή αγσγή αζθείηαη ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ή ησλ λόκηκσλ 

αληηπξνζώπσλ ηνπ». 

Με ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο εηζαγσγήο αζηηθήο απαίηεζεο απφ 

ηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα δελ έρεη πιένλ ιφγν χπαξμεο  ε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 64 Κ.Π.Γ., πνπ αθνξνχζε ζηελ δπλαηφηεηα ηνπ πνιηηηθψο 

ελάγνληνο λα αζθήζεη πνιηηηθή αγσγή ζε βάξνο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ γηα 

ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο, φηαλ ππφρξενο πξνο απνδεκίσζε, ή 

ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο ή ηεο ςπρηθήο νδχλεο ήηαλ ηξίηνο αζηηθψο 

ππεχζπλνο.  

Άξζξν 66 :  Δπιφγσο θαηαξγνχληαη νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 γηα ηελ 

δπλαηφηεηα ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ λα παξαπέκπεη ζην πνιηηηθφ 

δηθαζηήξην γηα φζα θεθάιαηα θξίλεη ηελ απαίηεζε αλεθθαζάξηζηε. 

 

Άξζξν 67 – Πνιηηηθή αγσγή εθθξεκήο ζε πνιηηηθό δηθαζηήξην  

Αλ έρεη εηζαρζεί πνιηηηθή αγσγή γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο 

βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο ζε πνιηηηθφ δηθαζηήξην θαη δελ έρεη εθδνζεί 

νξηζηηθή απφθαζε ζα πξέπεη ν δηθαηνχκελνο λα παξαηηεζεί λνκνηχπσο 

απφ ην δηθφγξαθν ηεο αγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα εηζάγεη ηελ ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε ζην πνηληθφ δηθαζηήξην. Πξνζηίζεηαη δειαδή ε 



 

20 

πξνϋπόζεζε ηεο λνκόηππεο παξαίηεζεο από ην δηθόγξαθν ηεο 

αγσγήο πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ε πνιηηηθή αγσγή γηα ηθαλνπνίεζε ζην 

πνηληθφ δηθαζηήξην. Η πξνυπφζεζε ηίζεηαη επιφγσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

αμίσζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο 

θξίλεηαη πιένλ θαη΄επηινγήλ ηνπ παζφληνο απφ έλα κφλν δηθαζηήξην 

(αζηηθφ ή πνηληθφ).  

Άξζξν 68 - Άζθεζε θαη δηαηύπσζε ηεο πνιηηηθήο αγσγήο 

Διάηαξη ΣσΚΠΔ:«1. Η παξάζηαζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο θαη 

ε ππνβνιή ηεο απαίηεζεο γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο 

ή ςπρηθήο νδύλεο ζην πνηληθό δηθαζηήξην επηηξέπνληαη ρσξίο έγγξαθε 

πξνδηθαζία ην αξγόηεξν ώζπνπ λα αξρίζεη γηα πξώηε θνξά ε απνδεηθηηθή 

δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην.  

2. Ο πνιηηηθώο ελάγσλ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ λα 

απνβιεζεί από ηελ πνηληθή δηαδηθαζία, αλ, παξόιν πνπ εκθαλίζηεθε 

έγθαηξα, απνρώξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή κπνξεί λα θέξεη ηελ ηπρόλ αγσγή ηνπ γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

ιόγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδύλεο ζην πνιηηηθό δηθαζηήξην». 

Με ηε λέα ξχζκηζε θαηαξγείηαη  ε ηζρχνπζα ζήκεξα έγγξαθε δηαδηθαζία 

πνπ ηεξείηαη γηα ηελ επηδίσμε ηθαλνπνίεζεο απαίηεζεο γηα απνδεκίσζε ζην 

πνηληθφ δηθαζηήξην, αθνχ πιένλ απηνχ ηνπ είδνπο ε αμίσζε δελ κπνξεί 

πιένλ λα εηζαρζεί απφ ηνλ πνιηηηθψο ελάγνληα ζην πνηληθφ δηθαζηήξην, ελψ 

δηαηεξείηαη ε δηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ απαηηείηαη έγγξαθε 

πξνδηθαζία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πνιηηηθήο αγσγήο γηα ηελ 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο νδχλεο θαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο. 

Καηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί απαγφξεπζεο αλαβνιήο εμαηηίαο απνπζίαο 

ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο θαηά ηελ έλαξμε ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο 

(ηξνπνπνηνχληαη άπαζεο νη δηαηάμεηο πεξί αλαβνιήο ηεο δίθεο). 

 

Άξζξν 69 - Παξαίηεζε από ηελ πνιηηηθή αγσγή  

Απινπνηείηαη ν ηχπνο ηεο λνκφηππεο παξαίηεζεο απφ ηελ πνιηηηθή αγσγή, 

κε ζρεηηθή πξνθνξηθή δήισζε ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο, ε νπνία 

θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά.  
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ΙΙΙ. ΑΚΤΡΟΣΗΣΔ  

Οη δηαηάμεηο ηνπ φινπ θεθαιαίνπ (ά. 170-176) αλαδηαηππψλνληαη, κε 

νξηζκέλεο αιιαγέο θαηά πεξηερφκελν ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηζρχνπζεο. 

Δηδηθφηεξα:  

Άξζξν 171:  Πξνζηίζεηαη κφλνλ εδ. γ), κε ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη ε 

ξχζκηζε ηεο (ηζρχνπζαο) παξ. 1 ηνπ ά. 170 (: απφιπηε αθπξφηεηα ππάξρεη 

«αλ ν λόκνο κε εηδηθή δηάηαμή ηνπ ηελ απαγγέιιεη»). Λφγσ ηεο εηδηθήο 

αλαθνξάο ζηελ ΔΣΓΑ θαη ην ΓΣΑΠΓ πξέπεη αθελφο λα πξνζηεζεί θαη ν 

ΧΘΔΕΕ θαζψο θαη λα πξνβιεθζεί ξεηά φηη απόιπηε αθπξόηεηα 

δεκηνπξγείηαη θαη από ηελ παξαβίαζε ησλ ππεξαζπηζηηθώλ δηθαησκάησλ θαη 

ηνπ «ππόπηνπ», πφζν κάιινλ φηαλ ην Σρέδην πξνβιέπεη απφιπηε 

αθπξφηεηα ζε πεξίπησζε παξακνλήο ζηε δηθνγξαθία ηεο πξνεγνχκελεο 

έλνξθεο καξηπξηθήο θαηάζεζεο ηνπ κεηέπεηηα ππφπηνπ (άξζξν 31 παξ. 3). 

Άξζξν 172: Σηελ παξ. 1 πξνζδηνξίδεηαη πφηε ππάξρεη ζρεηηθή αθπξφηεηα. 

Σηελ παξ. 2 απαληά δηαθνξνπνηεκέλα ε ξχζκηζε ηεο παξ. 2 ηνπ ά. 170: 

«ζρεηηθή αθπξόηεηα ζην αθξναηήξην ππάξρεη επίζεο όηαλ ν εηζαγγειέαο ή 

ν πνιηηηθώο ελάγσλ ή ν ζπλήγνξόο ηνπ δήηεζαλ λα αζθήζνπλ δηθαίσκα 

πνπ ξεηά ηνπο παξέρεηαη από ην λόκν θαη ην δηθαζηήξην ηνπο ην αξλήζεθε 

ή παξέιεηςε λ’ απνθαλζεί γηα ηε ζρεηηθή αίηεζε». Γειαδή αθελφο δελ 

αθνξά ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ην ζπλήγνξφ ηνπ θαη ηνχην νξζψο, αθνχ ε 

ζρεηηθή άξλεζε ή παξάιεηςε ππάγεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ά. 171, 

αθεηέξνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε λνκηθή ζέζε ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο. 

Άξζξν 176: Αληηζηνηρεί θαηά πεξηερφκελν ζηα ηζρχνληα ά. 175 θαη 176 (: 

ζπλέπεηεο θαη θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο), κε νξηζκέλεο πξνζζήθεο θαη 

απαιείςεηο. Πιένλ ζπγθεθξηκέλα: 

Σηελ παξ. 1 επαλαιακβάλεηαη ε ηζρχνπζα παξ. 1 ηνπ ά. 176 θαη 

πξνζηίζεηαη εδάθην, κε ην νπνίν νξίδεηαη ην αξκφδην δηθαζηηθφ φξγαλν γηα 

ηελ θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο ζε πεξίπησζε άζθεζεο ελδίθνπ κέζνπ.  

Σηελ παξ. 2 επαλαιακβάλεηαη ε ηζρχνπζα παξ. 1 ηνπ ά. 175 θαη 

απαιείθεηαη ε δηάηαμε ηνπ ηει. εδαθίνπ απηνχ (: «Ο δηθαζηήο κπνξεί λα 

θεξχμεη άθπξεο θαη πξάμεηο ζχγρξνλεο ή πξνγελέζηεξεο, κφλνλ φηαλ είλαη 

ζπλαθείο κε εθείλε πνπ αθπξψζεθε»). Δηδηθψο γηα ηηο ζπλαθείο  κε πξάμεηο 

πνπ πάζρνπλ απφ απφιπηε αθπξφηεηα ε ελ ιφγσ θαηάξγεζε δελ είλαη 

νξζή. 
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Με ηελ παξ. 3 –νξζψο- πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή επαλάιεςε ησλ 

αθχξσλ πξάμεσλ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη απφιπηε αθπξφηεηα. Η 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ λα θξίλεη, θαηά πφζνλ ε επαλάιεςε 

είλαη αλαγθαία θαη εθηθηή, παξακέλεη κφλνλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

ζρεηηθήο αθπξφηεηαο. 

Αλάινγε δηάθξηζε απαληά θαη ζηελ παξ. 4: «Η απαγγειία ηεο αθπξόηεηαο 

έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επηζηξνθή ηεο δηαδηθαζίαο ζην ζηάδην ή ζην βαζκό 

ζηνλ νπνίν έιαβε ρώξα ε άθπξε πξάμε, εθηόο εάλ ξεηά νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζην λόκν. Η δηάηαμε απηή δελ εθαξκόδεηαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ζρεηηθώλ αθπξνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηηο απνδείμεηο». Δλφςεη ησλ 

ξπζκίζεσλ ησλ ά. 171 θαη 172, είλαη  πξνθαλέο φηη αηηήκαηα ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ γηα απνδείμεηο ή κε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ 

ππεξάζπηζεο ζπληζηνχλ απφιπηεο αθπξφηεηεο θαη δελ ππάγνληαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ηει. σο άλσ εδαθίνπ.  

 

ΙV. PLEA BARGAINING ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΤΝΓΙΑΛΛΑΓΗ 

Α. Οξνινγηθά δεηήκαηα 

Με ηα άξζξα 45Β θαη 45Γ ΣρΚΠΓ εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε ν αγγινζαμσληθήο πξνειεχζεσο ζεζκφο ηνπ plea bargaining, 

ζηνλ νπνίνλ ν θαηεγνξνύκελνο ζπλδηαιιάζζεηαη  απεπζείαο κε ηηο 

δηθαζηηθέο αξρέο κε αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ηελ απνδνρή ή 

έζησ ηε κε ελαληίσζε ζηελ ζε βάξνο ηνπ θαηεγνξία κε αληάιιαγκα 

ηελ επηβνιή επηώηεξεο πνηλήο κέζσ ζπληεηκεκέλσλ δηθψλ, ζηηο νπνίεο 

παξαθάκπηεηαη πιήξσο ε απνδεηθηηθή δηαδηθαζία θαη ε θαηαδίθε ζηεξίδεηαη 

ζηελ νκνινγία. Ο ζεζκφο ηνπ plea bargaining απνδίδεηαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα αθξηβέζηεξα κε ηνλ φξν “πνηληθή δηαπξαγκάηεπζε”, ν νπνίνο 

επηηξέπεη ηελ νξνινγηθή δηάθξηζε ηνπ λένπ ζεζκνχ απφ ηνλ ζπγγελή, αιιά 

δηαθνξεηηθό ζεζκό ηεο «πνηληθήο ζπλδηαιιαγήο», ε νπνία επέξρεηαη 

κε ζπκθσλία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ κε ηνλ παζόληα (θαη όρη κε ηηο 

δηθαζηηθέο αξρέο) γηα άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ εγθιήκαηνο. Βάζεη ησλ 

αλσηέξσ ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζηα άξζξα 45 Β θαη 45 Γ φξνο “πνηληθή 

ζπλδηαιιαγή” δεκηνπξγεί ζχγρπζε, αθνχ ν ίδηνο αθξηβψο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζην ήδε ηζρχνλ θαη δηαηεξνχκελν ζην ΣρΚΠΓ άξζξν 308Β ΚΠΓ, φπνπ φκσο 

ξπζκίδεηαη ην εληειψο δηαθνξεηηθφ δήηεκα ηεο επηεηθνχο πνηληθήο 

κεηαρείξηζεο ιφγσ πιήξνπο απνθαηαζηάζεσο ηεο επειζνύζαο δεκίαο. 
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Β. Η πνηληθή δηαπξαγκάηεπζε ζηα θαθνπξγήκαηα (α. 45 Γ) 

1. Πεδίν εθαξκνγήο 

Σχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε δεθηηθά ζπλδηαιιαγήο είλαη: α) ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ ΠΚ  θαθνπξγήκαηα, πνπ ηηκσξνχληαη κε θάζεηξμε 

κέρξη δέθα εηώλ  θαη β) φια ηα θαθνπξγήκαηα, πνπ πξνβιέπνληαη ζε 

εηδηθνύο πνηληθνύο λόκνπο αθφκε θαη ηα ηηκσξνχκελα κε θάζεηξμε κέρξη 

είθνζη έηε (αξκνδηφηεηαο Μνλνκεινχο Δθεηείνπ Καθ/κάησλ), φπσο ι.ρ. 

θνξνινγηθά θαθνπξγήκαηα, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ).  

Οξζψο ην ζρέδην δελ πεξηνξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζεζκνχ ζηα 

πιεκκειήκαηα (φπσο πξνβιέπεηαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο επεηξσηηθήο 

Δπξψπεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην ζεζκφ, ι.ρ. Ιηαιία, Γαιιία), δηφηη 

ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε απνζπκθφξεζεο ηεο χιεο ησλ Δθεηείσλ 

Καθνπξγεκάησλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ην ζρέδην δελ πεξηνξίδεη ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζηα ειαθξχηεξα ησλ θαθνπξγεκάησλ 

(δειαδή ηηκσξνχκελα κε θάζεηξμε κέρξη 10 έηε), αιι’ αλαγλσξίδεη σο 

δεθηηθά δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηα θαθνπξγήκαηα αξκνδηφηεηαο Μνλνκεινχο 

Δθεηείνπ, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ ηηκσξνχληαη κε θάζεηξμε κέρξη 20 έηε. 

Τν πηνζεηνχκελν ζην α. 45Γ δπαδηθφ θξηηήξην ζα δεκηνπξγήζεη πξαθηηθά 

πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζεζκνχ ζε πεξηπηψζεηο ζπξξνήο 

εγθιεκάησλ, πνπ δελ είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο δεθηηθά δηαπξαγκάηεπζεο. 

Παξαδείγκαηα: Έγθιεκα ππαγφκελν ζην Ν. 1608/1950 (αλεπίδεθην 

δηαπξαγκάηεπζεο) θαη λνκηκνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ηνπ (δεθηηθφ 

δηαπξαγκάηεπζεο). Ή εγθιεκαηηθή νξγάλσζε κε ηελ επηβαξπληηθή 

πεξίζηαζε ηνπ α. 187 παξ. 3 ή ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε (187Α), ηα κέιε 

ηεο νπνίαο ηεινχλ εγθιήκαηα, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη πξφζθαηξε 

θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ. Η δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο γηα έλα κφλν 

απφ ηα ζπξξένληα εγθιήκαηα ζα ιεηηνπξγήζεη σο αληηθίλεηξν γηα ηελ 

ππαγσγή ζην λέν ζεζκό. Πεξαηηέξσ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε 

παξαηεξνχκελε ζηελ πξάμε άζθεζε πιεζσξηθώλ πνηληθώλ δηώμεσλ 

καηαηψλεη ηε δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ζε πξάμεηο πνπ ζα ήηαλ 

δεθηηθέο δηαπξαγκάηεπζεο, αλ είραλ εμ αξρήο ραξαθηεξηζζεί νξζψο σο 

ειαθξά θαθνπξγήκαηα. 

Δίλαη ηέινο απηνλφεην φηη ν Δηζαγγειέαο Δθεηψλ λα δηαηεξεί ηελ επρέξεηα 

λα αμηνινγήζεη αλ ην ζπγθεθξηκέλν θαθνχξγεκα, γηα ην νπνίν ν 

θαηεγνξνχκελνο ππνβάιεη αίηεκα ππαγσγήο ζην α. 45 Γ, είλαη δεθηηθφ 
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δηαπξαγκάηεπζεο ππφ ηελ έλλνηα φηη ε εμαθξίβσζή ηνπ ζα απαηηνχζε  ηελ  

δηεμαγσγή πιήξνπο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο, αλ δελ ππήξρε ε νκνινγία 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Απηφο είλαη ν ιφγνο, γηα ηνλ νπνίνλ παξαδνζηαθά 

εμαηξνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ plea bargaining ηα απηφθσξα ή ηα εμ 

αξρήο νκνινγεκέλα εγθιήκαηα.  

2. Σν πεξηερόκελν ηνπ πξαθηηθνύ δηαπξαγκάηεπζεο: Απαηηείηαη 

νκνινγία; 

Σχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ 

δηαπξαγκάηεπζεο απιψο θαηαγξάθεηαη ε πξνηεηλφκελε απφ ηνλ Δηζαγγειέα 

πνηλή θαη ν ηειηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο πξάμεο ρσξίο ν θαηεγνξνχκελνο λα 

ιακβάλεη ζέζε επί ηεο απνδηδφκελεο ζε απηφλ θαηεγνξίαο (ζχκθσλα κε 

ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ν θαηεγνξνχκελνο απιψο απνδέρεηαη ηελ 

επηβνιή πνηλήο).  

Αληηζέησο, ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, ζηηο νπνίεο έρεη εηζαρζεί ην plea 

bargaining (κε εμαίξεζε ηελ Ιηαιία, ε νπνία φκσο έρεη πηνζεηήζεη ζχζηεκα 

θαη’ αληηδηθίαλ δηεμαγσγήο ηεο δίθεο), ζέηνπλ σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

έθπησζε ηεο πνηλήο ηελ νκνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Η απαίηεζε λα 

νκνινγείηαη ε πξάμε  ζηεξίδεηαη ζηε ζθέςε φηη, φπνπ ηζρχεη  εμεηαζηηθφ 

ζχζηεκα, γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ  απαηηείηαη λφκηκε  

απφδεημε ηεο ελνρήο ηνπ, ε νπνία ιφγσ ηνπ αθξσηεξηαζκνχ ηεο 

απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηελ νκνινγία. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε αμίσζε νκνινγίαο επλνεί ηελ άζθεζε αλεπίηξεπησλ πηέζεσλ 

ζηνλ θαηεγνξνχκελν γηα ηελ απφζπαζε νκνινγίαο.  

Πξνηείλεηαη γη’ απηφ λα πξνβιεθζεί ζην ΣρΚΠΓ ξεηψο φηη ν 

θαηεγνξνχκελνο κπνξεί είηε λα απνδερζεί απιψο ηελ θαηεγνξία ρσξίο 

νκνινγία (θαηά ην πξφηππν ηνπ nolo contendere ή Alford plea ηνπ δηθαίνπ 

ησλ ΗΠΑ) είηε λα νκνινγήζεη ηελ απνδηδφκελε πξάμε 

3. Γηαπξαγκάηεπζε κεηαμύ Δηζαγγειέα θαη θαηεγνξνπκέλνπ 

Οξζψο ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε πεξηνξίδεη ηε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ηνπ 

Δηζαγγειέα Δθεηψλ θαη ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ρσξίο αλάκημε ηνπ Γηθαζηή. Η 

ξχζκηζε είλαη ζχκθσλε κε ην αγγινζαμσληθφ πξφηππν, ην νπνίν έρεη 

πηνζεηεζεί ζε Ιηαιία θαη Γαιιία. Αληηζέησο ε ελεξγόο αλάκημε ηνπ 

δηθαζηή ζηε δηαδηθαζία ηεο πνηληθήο δηαπξαγκάηεπζεο, φπσο ηζρχεη ζηε 

Γεξκαλία, είλαη πξνβιεκαηηθή, δηφηη θαιθηδεχεη ηελ αλεμαξηεζία θαη 

ακεξνιεςία ηνπ. Οξζψο επίζεο ην ζρέδην εμαξηά ηελ έλαξμε ηεο 
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δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο εθ 

κέξνπο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Αληηζέησο ε δπλαηφηεηα ηνπ Δηζαγγειέα λα 

αλαιακβάλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξσηνβνπιία γηα ηελ έλαξμε 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνλ θαηεγνξνχκελν δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ αξρή 

nemo tenetur se ipsum accusare ππφ ηελ έλλνηα φηη ν θαηεγνξνχκελνο 

ελδέρεηαη λα εμαλαγθαζζεί λα απνδερζεί ηελ πξνηεηλόκελε από ηνλ 

Δηζαγγειέα πνηλή θνβνχκελνο φηη, αλ ηελ απνξξίςεη, ζα ηνχ επηβιεζεί 

δπζαλάινγα πςειή πνηλή. Σηηο αλσηέξσ αληηξξήζεηο δελ εθηίζεηαη πάλησο 

ε πξνβιεπφκελε ζην ζρέδην ( α. 45Γ  παξ. 6) ππνρξέσζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ λα ππνδεηθλχεη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπδήηεζεο ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Σην βαζκφ πνπ ε ππφδεημε απηή είλαη γεληθή θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηελ 

θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ νχηε ππφλνηεο κεξνιεςίαο δεκηνπξγεί νχηε ελέρεη 

νπνηνλδήπνηε εμαλαγθαζκφ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζε νκνινγία. 

4. Η ππνρξεσηηθή επηβνιή ηεο ζπκθσλεζείζαο ζην πξαθηηθό 

δηαπξαγκάηεπζεο πνηλήο  

Σχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ην Μνλνκειέο Δθεηείν 

ππνρξενύηαη λα επηθπξώζεη ην πξαθηηθό ζπλδηαιιαγήο θαη λα 

επηβάιεη ηελ πξνζπκθσλεκέλε κεηαμύ Δηζαγγειέα θαη 

θαηεγνξνπκέλνπ πνηλή. Η έιιεηςε δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηνπ πνηληθνχ 

δηθαζηεξίνπ λα επηβάιεη ζηνλ θαηεγνξνχκελν πνηλή δηαθνξεηηθή απφ ηε 

ζπκθσλεζείζα αληηβαίλεη ζην α. 96 παξ. 1 πλη, ελφςεη ηνπ φηη ε πνηλή 

επηβάιιεηαη ελ ηνηο πξάγκαζηλ απφ ηνλ Δηζαγγειέα θαη φρη απφ ην πνηληθφ 

δηθαζηήξην. Η εμνκνίσζε ηνπ Δηζαγγειέα κε ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο 

δελ απνδπλακψλεη ηελ αλσηέξσ αληίξξεζε, δηφηη ζχκθσλα κε ην 

Σχληαγκα ε απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηληθψλ 

θπξψζεσλ αλήθεη ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε 

ελαξκφληζε ηνπ ζεζκνχ ηεο πνηληθήο δηαπξαγκάηεπζεο κε ην α.  96 Σπλη 

ζα πξέπεη ην πνηληθφ δηθαζηήξην λα δηαηεξεί ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα κελ 

επηβάιεη ηελ πξνζπκθσλεκέλε κεηαμχ Δηζαγγειέα θαη θαηεγνξνπκέλνπ 

πνηλή. Η απαίηεζε απηή ηθαλνπνηείηαη, αλ ζεσξεζεί ε πξνζπκθσλεζείζα 

πνηλή σο ε αλώηαηε δπλαηή επηβιεηέα, έηζη ψζηε θαη ε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο λα δηαθπιάζζεηαη 

θαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο λα θαηνρπξψλεηαη. 

5. Ο λνκηθόο ραξαθηεξηζκόο ηεο πξάμεο ζην πξαθηηθό 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ε δπλαηόηεηα αζώσζεο ηνπ θαηεγνξνύκελνπ 

παξά ηε δηαπξαγκάηεπζε 
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Δθφζνλ ε αξρή ηεο αλαδήηεζεο ηεο νπζηαζηηθήο αιήζεηαο δηαηεξείηαη σο 

θαηεπζπληήξηα αξρή ηνπ ειιεληθνχ πνηληθνδηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

πνηληθφ δηθαζηήξην δελ απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζε λα ειέγμεη 

αλ ε ζπκθσλεζείζα πνηλή κπνξεί λα επηβιεζεί από απηόλ κε βάζε 

ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ην λνκηθό ραξαθηεξηζκό, πνπ έρεη 

επηιέμεη ε θαηεγνξνύζα αξρή. Γη’ απηφ πξέπεη  ην πνηληθφ δηθαζηήξην λα 

δηαηεξεί  ηελ εμνπζία, πξηλ θαηαγλψζεη ηελ πξνζπκθσλεζείζα πνηλή, λα 

εξεπλήζεη ηε λνκηθή βαζηκφηεηα ηεο θαηεγνξίαο ή άιινπο ιφγνπο πνπ 

απνθιείνπλ ηελ πνηληθή επζχλε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα αζσψζεη παξά 

ηo plea bargaining ηνλ θαηεγνξνχκελν ή λα πξνζδψζεη ζηελ πξάμε ηνλ 

πξνζήθνληα λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ. Αληηζέησο, ην ζρέδην (άξζξν 45Β παξ. 

2) αλαζέηεη ηνλ ηειηθφ λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ηεο πξάμεο φρη ζην πνηληθφ 

δηθαζηήξην, αιιά ζηνλ Δηζαγγειέα (παξαδόμσο ζην α. 45Γ επί 

θαθνπξγεκάησλ θαίλεηαη λα κελ παξέρεηαη αληίζηνηρε εμνπζία 

ζηνλ Δηζαγγειέα Δθεηώλ). Η δέζκεπζε ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ απφ ην 

λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ηεο πξάμεο ζην πξαθηηθφ δηαπξαγκάηεπζεο  

αληηβαίλεη ζην α. 96 παξ. 1  πλη.  

6. Η πνηληθή δηαπξαγκάηεπζε ζηα εγθιήκαηα πνπ είλαη θαη δεθηηθά 

πνηληθήο ζπλδηαιιαγήο θαη' άξζξν 308Β ΚΠΓ 

Τα θαθνπξγήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, απάηεο κε ππνινγηζηή,  

απηζηίαο θαη  ηνθνγιπθίαο είλαη ιφγσ ηνπ χςνπο ηεο χςνπο ηεο 

πξνβιεπφκελεο πνηλήο (θάζεηξμε κέρξη δέθα έηε) είλαη ηαπηνρξφλσο 

δεθηηθά θαη πνηληθήο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ζπγρξφλσο θαη δεθηηθά 

πνηληθήο ζπλδηαιιαγήο θαη’ α. 308Β ΚΠΓ. Σην ΣρΚΠΓ νη δχν ζεζκνί 

(πνηληθή δηαπξαγκάηεπζε – πνηληθή ζπλδηαιιαγή) ζπλππάξρνπλ απηνηειψο 

ρσξίο λα ξπζκίδεηαη ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε ζην θνηλό πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηα πξναλαθεξζέληα εγθιήκαηα 

παξέρεηαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν ε δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνλ 

Δηζαγγειέα ην χςνο ηεο πνηλήο ρσξίο λα έρεη απνθαηαζηήζεη ελ φισ ή ελ 

κέξεη ηελ επειζνχζα δεκία. Η πνηληθή ζπλδηαιιαγή θαίλεηαη επσθειέζηεξε 

γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν απφ ηελ πνηληθή δηαπξαγκάηεπζε, αθνχ ζηελ 

πξψηε ε αλψηαηε πνηλή πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί είλαη ηξία έηε, ελψ ζηε 

δεχηεξε έμη έηε (3/5 ησλ  10 εηψλ). Δλφςεη φκσο ηνπ φηη ε ζπκθσλεζείζα 

θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο πνηλή θπιάθηζεο ησλ 5 εηψλ αλαζηέιιεηαη 

ππνρξεσηηθά, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ α. 99 ΠΚ θαη δπλεηηθά 

θαη θάζε άιιε πεξίπησζε (α. 45Γ παξ. 7), δελ απνθιείεηαη ν 

θαηεγνξνχκελνο λα απνθαζίζεη θαηφπηλ ζηαζκίζεσο φηη είλαη πξνηηκφηεξν 

γη' απηφλ λα ηνπ επηβιεζεί κία πνηλή κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εηψλ κε ηζρπξή 
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πηζαλφηεηα αλαζηνιήο θαη λα δηαηεξήζεη ην παξάλνκν φθεινο εθ ηνπ 

εγθιήκαηνο αληί λα απνθαηαζηήζεη ηε δεκία ππαγφκελνο ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ α. 308Β ΚΠΓ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα ήηαλ ελδεδεηγκέλν λα πξνβιεθζεί ε 

δπλαηφηεηα ηνπ Δηζαγγειέα Δθεηψλ λα εμαξηήζεη ηελ έλαξμε 

δηαπξαγκαηεχζεσλ απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα 

απνθαηαζηήζεη ζην κέηξν ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηελ επελερζείζα 

δεκία. Γη' απηνύ ηνπ ηξόπνπ νη ζεζκνί ηεο πνηληθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο πνηληθήο ζπλδηαιιαγήο ζα κπνξνύζαλ λα 

ζπλδπαζζνύλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιύηεξνπ δπλαηνύ 

απνηειέζκαηνο.   

7. Γηαδηθαζηηθά – λνκνηερληθά δεηήκαηα 

7.1. Γελ δηεπθξηλίδεηαη πψο εηζάγεηαη ε ππφζεζε κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πξαθηηθνχ δηαπξαγκάηεπζεο ζην αθξναηήξην ηνπ Μνλνκεινχο Πιεκ/θείνπ 

(νξζφηεξν λα εηζάγεηαη απεπζείαο απφ ηνλ Δηζαγγειέα Δθεηψλ κε θιεηήξην 

ζέζπηζκα ζηα πξφηππα ηνπ ηζρχνληνο α. 308Β παξ. 6). Η αθξηβήο 

πεξηγξαθή ζην θιεηήξην ζέζπηζκα ηεο πξάμεο, πνπ απεηέιεζε αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο, είλαη αλαγθαία γηα ηε ζσξάθηζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

απφ ηνλ θίλδπλν λέαο δίσμεο ηεο απηήο πξάμεο. 

7.2. Σχκθσλα κε ην α. 45Γ παξ. 1 ην αίηεκα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα 

δηαπξαγκάηεπζε ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ ηππηθή πεξάησζε ηεο 

αλάθξηζεο. Σπγρξφλσο φκσο πξνβιέπεηαη ζην κελ α. 45Γ παξ. 2 εδ. β’ φηη 

ν Δηζαγγειέαο Πιεκ/θψλ πξηλ θαηαξηίζεη ηνλ πξφηαζή ηνπ ζην Σπκβνχιην 

Πιεκ/θψλ ππνβάιεη ηε δηθνγξαθία ζηνλ Δηζαγγειέα Δθεηψλ γηα ηνλ ίδην 

ζθνπφ (δει. δηαπξαγκάηεπζε), ζην δε α. 45Γ παξ. 1 in fine φηη ν 

Δηζαγγειέαο Δθεηψλ έρεη ηελ ίδηα ππνρξέσζε πξηλ πξνηείλεη ζηνλ Πξφεδξν 

Δθεηψλ ηελ απεπζείαο εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην Μνλνκειέο Δθεηείν 

Καθ/κάησλ. Αλ ην λφεκα ησλ αλσηέξσ πξνβιέςεσλ είλαη φηη ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν, πνπ έρεη απσιέζεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη αίηεκα 

δηαπξαγκάηεπζεο κέρξη ην πέξαο ηεο αλάθξηζεο, παξέρεηαη απηεπαγγέιησο 

κία αθφκε επθαηξία πξηλ ππνβιεζεί ε εηζαγγειηθή πξφηαζε, πξέπεη λα 

δηεπθξηληζζεί φηη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ππνδεηθλχεηαη 

ζηνλ θαηεγνξνχκελν ππνρξεσηηθά (θαη όρη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Δηζαγγειέα Δθεηώλ), δηφηη δηαθνξεηηθά ε ζρεηηθή ππφδεημε παξαβηάδεη 

ηελ αξρή ηεο κε απην επηβαξχλζεσο θαη ζίγεη ηελ ακεξνιεςία. Απφ ηελ 

άιιε φκσο κεξηά δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην φηη ε ππνρξεσηηθή 

απηεπάγγειηε δηαβίβαζε ηεο δηθνγξαθίαο απφ ηνλ Δηζαγγειέα 

Πιεκκειεηνδηθψλ ζηνλ Δηζαγγειέα Δθεηψλ πξνο δηεξεχλεζε ηεο 
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δπλαηφηεηαο δηαπξαγκάηεπζεο ζα πξνθαιέζεη πεξηηηέο ρξνλνηξηβέο πνπ 

δελ ζπκβηβάδνληαη κε ηελ απνζπκθνξεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο 

πνηληθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζα ήηαλ ζπζηεκαηηθψο 

νξζφηεξν θαη ζχκθσλν κε ηε ινγηθή ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο λα 

επεθηαζεί ρξνληθά ε δπλαηφηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα ππνβάιεη αίηεκα 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη κεηά ην πέξαο ηεο αλάθξηζεο  κέρξη ηελ 

ππνβνιή ηεο εηζαγγειηθήο πξόηαζεο. 

 

Γ. Η πνηληθή δηαπξαγκάηεπζε ζηα πιεκκειήκαηα (α. 45Β) 

1.Σχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ζηα απηεπαγγέιησο δησθφκελα 

πιεκκειήκαηα ν Δηζαγγειέαο Πιεκ/θψλ απηεπαγγέιησο ή κε αίηεζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαιεί ηνλ θαηεγνξνχκελν ζε πνηληθή δηαπξαγκάηεπζε 

πξηλ θηλήζεη ηελ πνηληθή δίσμε ή δηαηάμεη πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε. 

Δπ’ απηνχ παξαηεξεηέα ηα αθφινπζα: 

1.1. Γελ δηεπθξηλίδεηαη αλ ν Δηζαγγειέαο ππνρξενχηαη ή δχλαηαη θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ λα θαιέζεη ηνλ θαηεγνξνχκελν ζε δηαπξαγκάηεπζε. Υπφ ηε 

δεχηεξε εθδνρή θαζίζηαηαη πξφδειν φηη ε εθπιήξσζε απηήο ηεο 

ππνρξέσζεο ζα θαηαζηεί πξαθηηθψο αλεθάξκνζηε 

1.2. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ζην ζηάδην ηεο 

πξναλάθξηζεο. 

1.3. Θα έπξεπε (θαη’ αληηζηνηρία κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα θαθνπξγήκαηα) 

λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζην αθξναηήξην πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

2. Η αλάγθε δηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα αλαθχςεη θαη ζε θαη’ έγθιεζε 

δησθφκελα πιεκκειήκαηα, φηαλ ν παζψλ δελ αλαθαιεί ηελ έγθιεζή ηνπ. 

3. Γελ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ζηα πιεκκειήκαηα 

εηδηθήο δσζηδηθίαο, ζηα νπνία ε επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ ζπλδηαιιαγήο ζα 

πξέπεη λα γίλεη απφ ην Μνλνκειέο Δθεηείν (θαη φρη ην Μνλνκειέο 

Πιεκ/θείν). 

4. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη ήδε δηαηππσζείζεο επηθπιάμεηο γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ πξαθηηθνχ δηαπξαγκάηεπζεο, ηελ ππνρξεσηηθή επηθχξσζή 

ηνπ απφ ην Μνλνκειέο Πιεκ/θείν, ηελ αδπλακία αζσψζεσο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλν φηαλ ε πξάμε δελ θέξεη αμηφπνηλν ραξαθηήξα θνθ).    
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Γ. Πνηληθή ζπλδηαιιαγή αξ. 308 Β 

Σην ππφ ζπδήηεζε ζρέδην ηνπ ΚΠΓ ην άξζξν 308 Β κε ηίηιν «πνηληθή 

ζπλδηαιιαγή» παξακέλεη ακεηάβιεην φπσο ηζρχεη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ην πξψηνλ κε ην Ν. 3904/2010. 

Σην άξ. 308 Β παξ. 9 ηνπ ΚΠΓ πξνβιέπεηαη φηη ε ζπλδηαιιαγή δελ 

εθαξκφδεηαη αλ ηα θαθνπξγήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη κε δηακνξθσζείζα ξχζκηζε απφ ην Υπνπξγείν Γηθαηνζχλεο 

πνπ είρε κάιηζηα ηεζεί ζε δεκφζηα Γηαβνχιεπζε ήδε απφ ηηο 29/4/2014, ε 

νπνία είρε ηεζεί σο «Κεθάιαην Α΄» ζε πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο Πνηληθνχ 

θαη Σσθξνληζηηθνχ Γηθαίνπ, είρε πξνβιεθζεί ζην άξζξν 2 παξ. 4 

παξεκθεξήο δηαδηθαζία επλντθψλ ζπλεπεηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πιήξνπο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ παζφληνο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ηε δεκία 

πθίζηαηαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, ε Δπξσπατθή Έλσζε, ην ΝΠΓΓ, ΟΤΑ 

θξαηηθφ ΝΠΓΓ ε ΝΠΓΓ ηνπ Ν. 1232/1982. Με ηε δηάηαμε απηή πξνθαλψο 

ζα θαηεξγείην ε σο άλσ δηάηαμε ηνπ αξ. 308 Β παξ. 9 ηνπ ΚΠΓ θαη ζα 

εηζαγφηαλ ε πνηληθή ζπλδηαιιαγή ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο δεκίαο ηνπ Γεκνζίνπ ππφ ηελ επξεία έλλνηα. Δληνχηνηο ε 

ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε δελ πεξηειήθζε ζην ζρέδην λφκνπ πνπ πξνζθάησο 

θαηαηέζεθε θαη επνκέλσο ε ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία 

θαίλεηαη πξνζσξηλά λα κελ πξνρσξά.   

Αμηνινγείηαη σζηφζν φηη νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ θαη επέηξεςαλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο πνηληθήο ζπλδηαιιαγήο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ αξ. 

308 Β ΚΠΓ ζηηο πεξηπηψζεηο πνηληθψλ δηαθνξψλ ακηγψο νηθνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηζρχνπλ θαη πξέπεη λα βξνπλ θαηαξρήλ εθαξκνγή, ππφ ηελ 

επηθχιαμε πξφβιεςεο  εηδηθφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ  θαη ζηα αληίζηνηρα 

νηθνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ εγθιήκαηα πνπ  ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Δεκνζίνπ.  

Δηδηθφηεξα: 

α. Η αμία ηεο απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο θαη ε ζηφρεπζε ηεο πνηληθήο 

δίθεο γηα απνθαηάζηαζε ηεο δηαθατθήο εηξήλεο ζηα ακηγψο νηθνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ αδηθήκαηα ηζρχεη θαηαξρήλ θαηά ηνλ απηφ ιφγν ηφζν ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηε δεκία ηελ πθίζηαηαη ηδηψηεο φζν θαη φηαλ ε δεκία 

ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ελ επξεία ελλνία. Η ελδερφκελε απμεκέλε 

πνηληθή απαμία ηεο πξάμεο φηαλ απηή ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ κπνξεί 

λα απνηππσζεί ζηηο απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο πνηληθήο 
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ζπλδηαιιαγήο ή ηηο απζηεξφηεξεο θπξψζεηο δελ πξέπεη φκσο λα αλαηξεί 

εμππαξρήο ηε δπλαηφηεηα ζπλδηαιιαγήο. 

β. Η αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο επηηάρπλζεο ηεο απνλνκήο ηεο πνηληθήο 

δηθαηνζχλεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζεκεξηλνχο θαηά γεληθή νκνινγία 

πξνβιεκαηηθά αξγνχο ξπζκνχο απνλνκήο ηεο, πνπ επηβάιιεη θαη 

λνκηκνπνηεί σο ζχγρξνλε δηεζλή ηάζε ηελ εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ζπλαηλεηηθψλ πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ δελ έρεη κηθξφηεξε επηξξνή 

θαη αμία αλάινγα κε ηνλ ηδησηηθφ ή δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ θνξέα πνπ 

πθίζηαηαη ηελ νηθνλνκηθή δεκία απφ ηε δηάπξαμε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

εγθιήκαηνο. 

γ. Τέινο, ζην βαζκφ πνπ ην πξνηαζζφκελν ζηνηρείν ζηελ αμίσζε 

πξνζηαζίαο έρεη θαηά θχξην ιφγν πεξηνπζηαθφ πεξηερφκελν θαη θαη’ 

αθνινπζία ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ηνπ εγθιήκαηνο εκθαλίδεηαη λα 

ππνζηέιιεη ή ζε θάζε πεξίπησζε λα κεηψλεη ηελ αμίσζε βαξηάο ηηκψξεζεο 

ηνπ δξάζηε, ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη ε πνηληθή ζπλδηαιιαγή ζην 

ζήκεξα ηζρχνλ αξ. 308 Β ηνπ ΚΠΓ (πξβι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Ν. 

3904/2010), δελ γίλεηαη αληηιεπηφ γηαηί ζπλαθήο αμηνιφγεζε λα κελ 

ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηελ απνθαζηζηάκελε δεκία ηελ έρεη ππνζηεί 

ην Γεκφζην. 

Σθφπηκν θξίλεηαη κεηά ηαχηα κε αθνξκή ηε ζπδήηεζε ηνπ Σρεδίνπ ηνπ 

ΚΠΓ, λα απαιεηθζεί ε παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 308 Β ΚΠΓ φπσο ηζρχεη θαη 

ζήκεξα θαη λα κελ απνθιείεηαη θαηαξρήλ ε εθαξκνγή ηεο ζπλδηαιιαγήο 

ηνπ 308 Β ΚΠΓ θαη ζηα θαθνπξγήκαηα πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ 

ελ γέλεη. Απηφ βεβαίσο πξνυπνζέηεη φηη ζα ζπδεηεζνχλ θαη δηακνξθσζνχλ 

παξάιιεια θαη νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο ζπλδηαιιαγήο 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκίαο ηνπ Γεκνζίνπ ελ 

ζηελή θαη επξεία ελλνία. Τν εγρείξεκα πνπ αλαιήθζεθε κε ηελ παξαπάλσ 

κλεκνλεπζείζα πξφηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ηεο 29.4.2014 κε 

ηίηιν «απφδνζε ρξεκάησλ ζην Γεκφζην θαη πνηληθή ζπλδηαιιαγή» πξέπεη 

λα έρεη ζπλέρεηα θαη λα εληαρζεί ζην πιαίζην ηεο επηρεηξνχκελεο 

αλακφξθσζεο ηνπ ΚΠΓ. 

 

V. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΓΙΚΑΣΗΡΙΧΝ 

Σηα άξζξα 109-115 ΚΠΓ επέξρνληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ θαζ’ χιελ 

αξκνδηφηεηα ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ. Δμ αξρήο πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε 

πξνηεηλόκελε ππαγσγή όισλ ησλ πιεκκειεκάησλ ζην Μνλνκειέο 



 

31 

Πιεκκειεηνδηθείν θαη πνιιώλ θαθνπξγεκάησλ ζην Μνλνκειέο Εθεηείν είλαη 

ιαλζαζκέλε.  

Δπί πνιιέο δεθαεηίεο αθνινπζείην ν θαλφλαο φηη ε εθδίθαζε ησλ 

βαξχηεξσλ αδηθεκάησλ πξέπεη λα αλήθεη ζε πνιπκειή δηθαζηήξηα, ζηα 

νπνία ε ζπιινγηθή δξάζε πεξηζζφηεξσλ δηθαζηψλ εμαζθαιίδεη ηελ 

νξζφηεξε εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ, ηελ πιεξέζηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

λνκηθψλ δεηεκάησλ θαη εληεχζελ ηελ νξζή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. 

Δπηθξαηνχζε δειαδή ε άπνςε φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ε 

αληίιεςε, ε εκπεηξία θαη ε θαηάξηηζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο δηθαζηψλ, 

αθνχ ηα πνιππξφζσπα δηθαζηήξηα παξέρνπλ κείδνλεο εγγπήζεηο 

νξζνθξηζίαο. Η πξνζέγγηζε απηή είλαη νξζή, θαζφηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε 

ζχλζεζε ελφο πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ δηθαζηέο ελδέρεηαη λα αληηιεθζνχλ 

ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο, ηα νπνία, ίζσο, δηέιαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπ ελφο θαη 

λα εθηηκήζνπλ θαιχηεξα ην ζχλνιν ηνπ ζπγθεληξσζέληνο απνδεηθηηθνχ 

πιηθνχ, ελψ ε ζπλεξγαζία θαη ε αληαιιαγή ζθέςεσλ θαη απφςεσλ ηελ ψξα 

ηεο δηάζθεςεο είλαη δπλαηφλ λα δηνξζψζεη ηηο ηπρφλ εζθαικέλεο αξρηθά 

εληππψζεηο θαη λα άξεη πηζαλέο ακθηβνιίεο.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζηα κνλνκειή δηθαζηήξηα πξέπεη λα αλαηίζεηαη ε 

θξίζε επί ππνζέζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο, ράξηλ θαη ηεο ηαρχηεξεο 

εθδίθαζήο ηνπο. Απηφο, εμάιινπ, ήηαλ ν ιφγνο ζέζπηζεο ησλ κνλνκειψλ 

δηθαζηεξίσλ κε ηνλ λ. 3998/1929 «πεξί εθδηθάζεσο πιεκκειεκάησλ ηηλώλ 

παξ΄ ελόο δηθαζηνύ ή ηνπ πηαηζκαηνδίθνπ», κε ηνλ νπνίνλ ζην Μνλνκειέο 

Πιεκκειεηνδηθείν ππήρζεζαλ κφλν ηα πιεκκειήκαηα εθείλα, γηα ηα νπνία 

πξνβιεπφηαλ πνηλή θπιάθηζεο κέρξη ελφο έηνπο. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα 

επήιζαλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 114 

ΚΠΓ, πνπ σο απνηέιεζκα είραλ ηε δηεχξπλζε ηεο πιηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Μνλνκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ, ελψ κε ην άξζξν 29 ηνπ Ν. 4055/2012 

πξνζηέζεθε ζηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο ην άξζξν 110, ην νπνίν 

ξπζκίδεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Μνλνκεινχο Δθεηείνπ. 

Α. Μνλνκειέο Δθεηείν 

Τν ππφ εμέηαζε ζρέδην ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο πξνβιέπεη ζην 

άξζξν 110 ΚΠΓ φηη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ελ ιφγσ δηθαζηεξίνπ αλήθνπλ 

ηα θαθνπξγήκαηα ησλ άξζξσλ:  

146 ΠΚ (Παξαβίαζε κπζηηθψλ ηεο Πνιηηείαο),  
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173 παξ. 2 ΠΚ (ζπκκεηνρή αζηπλνκηθνχ ή ζσθξνληζηηθνχ ππαιιήινπ ζε 

απφδξαζε θξαηνπκέλνπ, ε νπνία ππάγεηαη ζήκεξα ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

ηξηκεινχο εθεηείνπ),  

189 παξ. 3 ΠΚ (δηαηάξαμε νηθηαθήο εηξήλεο κε αιινησκέλα ή θαιπκκέλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, ε νπνία ππάγεηαη ζήκεξα ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ ηξηκεινχο εθεηείνπ),   

370 Α θαη 370 Β παξ. 3 ΠΚ, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαβίαζε απνξξήησλ, 

 374 ΠΚ (δηαθεθξηκέλε θινπή, ε νπνία θαη ζήκεξα ππάγεηαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ Μνλνκεινχο Δθεηείνπ)  

θαη 380 ΠΚ (ιεζηεία, ε νπνία  επίζεο ππάγεηαη ζήκεξα ζηελ αξκνδηφηεηα 

ηνπ Μνλνκεινχο Δθεηείνπ θαζψο θαη ε ιεζηεία κε αιινησκέλα ή 

θαιπκκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ, ε νπνία ζήκεξα αλήθεη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ ηξηκεινχο εθεηείνπ),  

θαζψο θαη φια ηα θαθνπξγήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε Δηδηθνχο Πνηληθνχο 

Νφκνπο, εθηφο εάλ γηα φια ηα αλσηέξσ εγθιήκαηα απεηιείηαη ζην λφκν ε 

πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο, νπφηε δηθάδνληαη απφ ην Τξηκειέο Δθεηείν.  

Με ηελ πξνηεηλφκελε δειαδή ξχζκηζε επέξρεηαη κία ζεκαληηθή δηεχξπλζε 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Μνλνκεινχο Δθεηείνπ, θαζφηη πξνζηίζεληαη φρη κφλν 

νξηζκέλα θαθνπξγήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα, αιιά θαη 

ην ζχλνιν ησλ θαθνπξγεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε εηδηθνχο πνηληθνχο 

λφκνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία κέρξη ηνχδε εθδηθαδφηαλ απφ ην Τξηκειέο Δθεηείν.  

Υπελζπκίδεηαη φηη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα ζήκεξα δηάηαμε ηα αλαθεξφκελα 

ζε 10 εηδηθνχο πνηληθνχο λφκνπο θαθνπξγήκαηα πνπ ππάγνληαη ζην 

Μνλνκειέο Δθεηείν πξνβιέπνληαη ζην λ. 1892/1990 (απαγφξεπζε 

αλνηθνδφκεζεο δαζηθψλ εθηάζεσλ), 2121/1993 (πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία), 

4002/2011 (παίγληα), 2725/1999 (αζιεηηζκφο), 3028/2002 (αξραία), 

2168/1993 (φπια), 2523/1997 (θνξνδηαθπγή), 3386/2005 (αιινδαπνί), 

2960/2001 (Δζληθφο Τεισλεηαθφο Κψδηθαο) θαη 3459/2006 (λαξθσηηθά), 

ελψ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα θαθνπξγήκαηα πνπ επίζεο 

ππάγνληαη ζήκεξα ζην Μνλνκειέο Δθεηείν είλαη εθείλα ηεο ιεζηείαο, ηεο 

δηαθεθξηκέλεο θινπήο θαη ηνπ εκπξεζκνχ δαζψλ. Δηδηθά γηα ην ηειεπηαίν, 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 265 ΠΚ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 20 ηνπ λ. 663/1977 είρε αξρηθά ππαρζεί ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 
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πεληακεινχο εθεηείνπ θαη ελ ζπλερεία ηνπ ηξηκεινχο εθεηείνπ 

(θαθνπξγεκάησλ). Ο πξφζθαηνο λ. 4055/2012, κε ην άξζξν 109 ηνπ 

νπνίνπ θαηαξγήζεθε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 663/1977, φξηζε ην κνλνκειέο 

εθεηείν θαθνπξγεκάησλ αξκφδην γηα ην ελ ιφγσ έγθιεκα, ελψ κε ην λέν 

λνκνζρέδην ηνπ θψδηθα πνηληθήο δηθνλνκίαο ξπζκίδεηαη ε κεηά απφ 37 

ρξφληα επηζηξνθή ηνπ ζην Μηθηφ Οξθσηφ Γηθαζηήξην, αθνχ νχηε ζε εηδηθφ 

πνηληθφ λφκν αλαθέξεηαη νχηε ζπκπεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ 

θαθνπξγεκάησλ ηνπ Π.Κ. πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 110 ή 111 ΣρΚΠΓ. 

Δπηπιένλ, ζην Μνλνκειέο Δθεηείν εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη θαη φια ηα 

θαθνπξγήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 308 Β (δειαδή 

ππεμαίξεζε, απάηε, απάηε κε ππνινγηζηή, απηζηία θαη ηνθνγιπθία), 

εθφζνλ γη’ απηά έρεη ζπληαρζεί πξαθηηθφ ζπλδηαιιαγήο. 

Τέινο, ηα πιεκκειήκαηα πξνζψπσλ εηδηθήο δσζηδηθίαο δηθάδνληαη πιένλ 

απφ ην Μνλνκειέο θαη φρη απφ ην Τξηκειέο Δθεηείν (αξ. 110 παξ. 4).  

 

Β. Σξηκειέο Δθεηείν 

Τν Τξηκειέο Δθεηείν δηθάδεη, επίζεο, ζε πξψην βαζκφ φζα θαθνπξγήκαηα 

πξνβιέπεη ν ηζρχσλ ΚΠΓ ζην αξ. 111, πιελ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξ. 1 εδ. γ’ θαη ζηηο παξ. 2, 3 θαη 4. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ην ΣρΚΠΓ δελ ζα 

ππάγνληαη πιένλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ Τξηκεινχο αιιά ζε εθείλε ηνπ 

Μνλνκεινχο Δθεηείνπ ε ζπκκεηνρή αζηπλνκηθνχ ή ζσθξνληζηηθνχ 

ππαιιήινπ ζε απφδξαζε θξαηνπκέλνπ – άξζξν 173 παξ. 2 ΠΚ, θαζψο θαη 

ε δηαηάξαμε νηθηαθήο εηξήλεο θαη ε ιεζηεία κε αιινησκέλα ή θαιπκκέλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ -άξζξα 189 παξ. 3 θαη 380 παξ. 1 εδ. 2 

ΠΚ. Δπίζεο νξζψο αθαηξνχληαη απφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τξηκεινχο 

Δθεηείνπ θαη ηα πιεκκειήκαηα ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο αλσλχκσλ εηαηξηψλ 

θαη ηξαπεδψλ, παξακέλνπλ, φκσο, ηα θαθνπξγήκαηα θαηά ηεο αζθάιεηαο 

ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ή πδάηηλεο ζπγθνηλσλίαο ή ηεο αεξνπινΐαο θαζψο θαη 

εθείλα ησλ άξζξσλ 187 θαη 187Α ΠΚ. Δηδηθά γηα ηα ηειεπηαία πξέπεη 

ηδηαίηεξα λα ηνληζζεί φηη ζηελ ζρεηηθή δηάηαμε (άξζξν 111 παξ. 1 πεξ. Β 

ζηνηρ. δ΄ΣρΚΠΓ) θαη εηδηθά γηα ηα ζπλαθή πιεκκειήκαηα ή θαθνπξγήκαηα, 

έρεη θαηαηαξγεζεί ε θξάζε «έζησ θαη εάλ ηα ηειεπηαία ηηκσξνύληαη 

βαξύηεξα από ηα σο άλσ θύξηα θαθνπξγήκαηα».  

Τν Τξηκειέο Δθεηείν  ζα δηθάδεη επίζεο ζε δεχηεξν βαζκφ ηηο εθέζεηο θαηά 

ησλ απνθάζεσλ ηνπ Μνλνκεινχο Δθεηείνπ, αιιά θαη ηηο εθέζεηο θαηά ησλ 
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απνθάζεσλ ηνπ Τξηκεινχο Δθεηείνπ κε δηαθνξεηηθή ζχλζεζε, αθνχ ην 

Πεληακειέο Δθεηείν θαηαξγείηαη. Η ελ ιφγσ δηάηαμε σο πξνο ηελ εθδίθαζε 

ησλ εθέζεσλ θαηά απνθάζεσλ ηνπ Τξηκεινχο Δθεηείνπ απφ ην ίδην 

Γηθαζηήξην, βξίζθεηαη πξνθαλψο ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ απνιχησο θαη 

δηαρξνληθά θξαηνχζα ζηε ζεσξία θαη λνκνινγία έλλνηα ηνπ κεηαβηβαζηηθνχ 

απνηειέζκαηνο ησλ ελδίθσλ κέζσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηπρφλ 

απφδνζε ζθάικαηνο ζηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε πξνυπνζέηεη ηελ 

αλάγθε αλάζεζεο απηνχ ηνπ ειέγρνπ ζε δηθαζηήξην αλψηεξν εθείλνπ πνπ 

εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε. Σην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ζην άξζξν 468 ΣρΚΠΓ νξίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα ηνπ 

κεηαβηβαζηηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

παξ. 1 αλαθέξεηαη φηη «ην έλδηθν κέζν θξίλεηαη από ην ζπκβνύιην ή ην 

δηθαζηήξην πνπ ν λόκνο νξίδεη» ελψ θαη ζην άξζξν 499 ΣρΚΠΓ πνπ 

ξπζκίδεη ην αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο έθεζεο δηθαζηήξην (φπσο θαη ην 

ζεκεξηλφ 499 ΚΠΓ) κεηαμχ άιισλ έρεη δηαγξαθεί θαη ην ηειεπηαίν εδάθην, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ην πεληακειέο εθεηείν εθδηθάδεη ηηο εθέζεηο θαηά ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ ηξηκεινχο εθεηείνπ. Οη εθέζεηο ινηπφλ θαηά ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ ηξηκεινχο εθεηείνπ –ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηελ 

εθδίθαζε αμηφπνηλσλ πξάμεσλ κφλν θαθνπξγεκαηηθνχ ραξαθηήξα- ζα 

εθδηθάδνληαη απφ ην ίδην δηθαζηήξην κε δηαθνξεηηθή  ζχλζεζε ζχκθσλα κε 

ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 3 ΚΠΓ.  

Πεξαηηέξσ, ε πξνηεηλφκελε δηάηαμε δελ είλαη ζπκβαηή θαη κε ην άξζξν 

2 παξ. 1 ηνπ 7νπ Πξσηνθόιινπ ηεο ΔΓΑ (Ν. 1705/87), ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ν θαηαδηθαζζείο έρεη δηθαίσκα λα επαλεμεηαζηεί ε ππφζεζή ηνπ απφ 

«αλψηεξν δηθαζηήξην». Τν ηξηκειέο εθεηείν, φκσο, δελ είλαη «αλψηεξν» 

δηθαζηήξην απφ ην … ηξηκειέο εθεηείν.     

Με ηελ ίδηα ινγηθή, ν εκέηεξνο λνκνζέηεο ζα πξνβιέςεη, πηζαλφηαηα, ζην 

κέιινλ φηη νη εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ κνλνκεινχο εθεηείνπ 

εθδηθάδνληαη απφ ην κνλνκειέο εθεηείν! 

Γ. Πιεκκειεηνδηθεία  

Τν Τξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν ζα εθδηθάδεη πιένλ, ζχκθσλα κε ην ΣρΚΠΓ, 

κφλν ηηο εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Μνλνκεινχο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ, ελψ ην ηειεπηαίν δηθάδεη ζε πξψην βαζκφ φια ηα 

πιεκκειήκαηα, εθηφο απφ εθείλα πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Μηθηνχ Οξθσηνχ Γηθαζηεξίνπ, ηνπ Μνλνκεινχο Δθεηείνπ (δειαδή απηά 

ησλ πξνζψπσλ εηδηθήο ή ηδηάδνπζαο δσζηδηθίαο) θαη ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ 
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αλειίθσλ. Σπγρξφλσο ην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν είλαη αξκφδην σο 

δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην θαη γηα ηηο εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

πηαηζκαηνδηθείνπ.  

Η πιένλ ζεκαληηθή αιιαγή είλαη αλακθίβνια ε πξνβιεπφκελε εθδίθαζε 

φισλ ησλ πιεκκειεκάησλ (πιελ ειάρηζησλ θαη ζπάλησλ εμαηξέζεσλ) απφ 

ην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν. Τν ζθάικα, γηα ην νπνίν έγηλε αλσηέξσ 

ιφγνο, νινθιεξψλεηαη κε ηελ ππαγσγή φισλ ησλ πιεκκειεκάησλ ζε 

κνλνπξφζσπν δηθαζηήξην. Υπελζπκίδεηαη φηη ην Μνλνκειέο 

Πιεκκειεηνδηθείν ήηαλ αξρηθά αξκφδην γηα πιεκκειήκαηα κε 

πξνβιεπφκελε ζην λφκν πνηλή θπιάθηζεο έσο έλα έηνο θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

πξνβιεπφκελε ζην λφκν πνηλή έσο δχν έηε. Αθνινχζσο, ππήρζεζαλ ζε 

απηφ φια ηα πιεκκειήκαηα, γηα ηα νπνία ην ειάρηζην φξην ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζην λφκν πνηλήο είλαη θαηψηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ (κε 

εμαίξεζε 29 πιεκκειήκαηα – Ν. 3160/2003) θαη ζηε ζπλέρεηα θαηψηεξν 

ηνπ ελφο έηνπο (κε εμαίξεζε ηα αδηθήκαηα ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ 

ακέιεηα, ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο θαη ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθήκηζεο δηα 

ηνπ ηχπνπ- Ν. 3904/2010), ελψ ζχκθσλα κε ην ππφ εμέηαζε ΣρΚΠΓ φια 

αλεμαηξέησο ηα πιεκκειήκαηα ζα εθδηθάδνληαη ζε πξψην βαζκφ απφ ην 

Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν.  

Τα πξνηεξήκαηα ησλ πνιπκειψλ δηθαζηεξίσλ είλαη αζθαιψο γλσζηά ζην 

λνκνζέηε. Ο ιφγνο ηεο ζπλερνχο δηεχξπλζεο ηεο θαζ΄χιελ αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Μνλνκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ είλαη ε επηηάρπλζε ηεο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο. Παξά ηαχηα είλαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο εκθαλέο φηη νη ελ 

ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ ην αλακελφκελν απνηέιεζκα, ζπλεπψο ε 

δηαξθήο  κεηαθχιηζε ηνπ βάξνπο ηεο εθδίθαζεο ησλ πιεκκειεκάησλ ζε 

ηεξαξρηθά θαηψηεξν δηθαζηήξην δελ επηιχεη ην πθηζηάκελν πξφβιεκα αιι’ 

απιψο ην κεηαζέηεη, δηαηαξάζζνληαο ηαπηφρξνλα δνγκαηηθά ζεκέιηα ηνπ 

πνηληθνχ δηθνλνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο.  

Δάλ ν λνκνζέηεο επηκείλεη ζηελ επξύηαηε αξκνδηόηεηα ησλ 

κνλνκειώλ πιεκκειεηνδηθείσλ, όπσο πξνηείλεηαη κε ην ρΚΠΓ, 

πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πξνβιεθζεί σο αζθαιηζηηθή δηθιείδα, ε 

δπλαηόηεηα ηνπ Δηζαγγειέα λα εηζαγάγεη θαη΄εμαίξεζηλ ηελ 

ππόζεζε ζην ηξηκειέο πιεκκειεηνδηθείν σο πξσηνβάζκην 

δηθαζηήξην, εάλ θξίλεη όηη ηνύην επηβάιιεηαη ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο 

ηεο ππνζέζεσο (απνδεηθηηθή ή λνκηθή  πνιππινθφηεηα, άιια ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά). Δδψ εκπίπηνπλ, γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλεο ζνβαξέο 
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ππνζέζεηο ζσκαηηθψλ βιαβψλ εμ ακειείαο (π.ρ. ηαηξηθή ακέιεηα), νη νπνίεο 

είλαη άηνπν λα εθδηθάδνληαη απφ ην κνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν.        

Πεξαηηέξσ αιιαγέο πξνο ηε ζσζηή, φκσο, θαηεχζπλζε παξαηεξνχκε ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117 ΚΠΓ, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηε 

δηθαηνδνζία επί ηειέζεσο εγθιεκάησλ ζην αθξναηήξην, ελψ ζεκαληηθή 

πξέπεη λα ζεσξεζεί θαη ε πξνζζήθε ζην άξζξν 119 ΚΠΓ, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 370 β΄ θαη γ΄ ΚΠΓ (φηαλ 

δειαδή ε αζθεζείζα πνηληθή δίσμε πξέπεη γηα ζπγθεθξηκέλν ιφγν λα 

παχζεη νξηζηηθά (π.ρ. ιφγσ ζαλάηνπ) ή λα θεξπρζεί απαξάδεθηε (π.ρ. 

ιφγσ δεδηθαζκέλνπ), ην θαζ΄χιελ αλαξκφδην δηθαζηήξην, ζην νπνίν είρε 

εηζαρζεί ε ππφζεζε, δελ ζα ηελ παξαπέκςεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 120 ΚΠΓ, αιιά ζα θεξχμεη ην ίδην ηελ αζθεζείζα πνηληθή δίσμε 

απαξάδεθηε ή ζα παχζεη απηή νξηζηηθά. Σεκεηψλεηαη φηη αληίζηνηρε νξζή 

πξνζζήθε ζπλαληάκε ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 131 ΚΠΓ. Τέινο, επίζεο 

ζεηηθή πξέπεη λα ζεσξεζεί ε αιιαγή πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηάηαμε ηεο παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 120 ΚΠΓ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, εάλ ην Μνλνκειέο 

Πιεκκειεηνδηθείν θξίλεη φηη είλαη πιηθά αλαξκφδην θαη εθφζνλ γηα ην 

έγθιεκα, φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ απηφ, επηηξέπεηαη εθ ηνπ λφκνπ 

πξνζσξηλή θξάηεζε, δχλαηαη λα δηαηάμεη ηε ζχιιεςε ηνπ 

θαηεγνξνχκελνπ, ελψ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα ζήκεξα δηάηαμε, ε ζχιιεςε 

ηνπ θαηεγνξνχκελνπ εκθαλίδεηαη ππνρξεσηηθή γηα ην δηθαζηήξην ζε 

πεξίπησζε πνπ ην έγθιεκα, ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηέιεζε ν 

θαηεγνξνχκελνο, θέξεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαθνπξγήκαηνο. 

 

Γ. Αξκνδηόηεηα ιόγσ ζπλάθεηαο 

Σηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ιφγσ 

ζπλάθεηαο πξέπεη λα ζεσξεζεί νξζφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ 

ζπλαθψλ εγθιεκάησλ ζην άξζξν 128 ΣρΚΠΓ (αληί ηνπ ζεκεξηλνχ 129 

ΚΠΓ) θαη ελ ζπλερεία ε ξχζκηζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλαλάθξηζεο θαη 

ζπλεθδίθαζήο ηνπο ζην άξζξν 129 ΣρΚΠΓ (αληί ηνπ ηζρχνληνο ζήκεξα 128 

ΚΠΓ). Δπίζεο απνιχησο νξζή εκθαλίδεηαη ε πξνβιεπφκελε ζπλεθδίθαζε 

ησλ ζπλαθψλ εγθιεκάησλ απφ ην ηεξαξρηθά αλψηεξν δηθαζηήξην θαη φρη 

απφ ην δηθαζηήξην, ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ην βαξχηεξν απφ ηα ζπλαθή 

εγθιήκαηα, φπσο απηφ ηζρχεη σο θαλφλαο ζήκεξα. Έηζη γηα παξάδεηγκα κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα ζήκεξα δηάηαμε ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θαζήθνληνο 

(άξζξν 259 ΠΚ κε πξνβιεπφκελε πνηλή θπιάθηζεο έσο δχν έηε - 
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αξκνδηφηεηαο ηξηκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ) θαη θαηαζθεπήο απζαίξεηνπ 

θηίζκαηνο (άξζξν 17 παξ. 8 Ν. 1337/1983 κε πξνβιεπφκελε πνηλή 

θπιάθηζεο απφ έμη κήλεο έσο πέληε ρξφληα - αξκνδηφηεηαο κνλνκεινχο 

πιεκκειεηνδηθείνπ) αξκφδην δηθαζηήξην είλαη ην κνλνκειέο 

πιεκκειεηνδηθείν, αθνχ απηφ είλαη αξκφδην γηα ην βαξχηεξν εθ ησλ δχν 

εγθιεκάησλ, ηελ θαηαζθεπή δειαδή ηνπ απζαίξεηνπ θηίζκαηνο. Με βάζε 

φκσο ηελ ζρεηηθή ξχζκηζε ζην ΣρΚΠΓ, ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε θαζ΄χιελ 

αξκφδην ζα ήηαλ ην ηξηκειέο πιεκκειεηνδηθείν, αθνχ ξεηά νξίδεηαη φηη ζε 

πεξίπησζε ζπλαθψλ εγθιεκάησλ, θαζ΄χιελ αξκφδην δηθαζηήξην είλαη ην 

αλψηεξν δηθαζηήξην θαη φρη εθείλν ηνπ βαξχηεξνπ εγθιήκαηνο.  

Με δεδνκέλν, φκσο, φηη ζχκθσλα κε ην ΣρΚΠΓ φια ηα πιεκκειήκαηα 

ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ κνλνκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ, ε 

εθαξκνγή ηεο σο άλσ δηάηαμεο κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα γίλεη αληηιεπηή 

ζηελ αθφινπζε πεξίπησζε :  Όηαλ απφ ην ίδην πξφζσπν ηεινχληαη 

πεξηζζφηεξα εγθιήκαηα θαθνπξγεκαηηθνχ ραξαθηήξα, ππαγφκελα ζε 

δηαθνξεηηθά δηθαζηήξηα : Γηα παξάδεηγκα ν Α παξαπέκπεηαη γηα δηαθίλεζε 

λαξθσηηθψλ (πιαίζην πνηλήο θάζεηξμεο απφ 8 έσο 20 έηε, αξκνδηφηεηαο 

κνλνκεινχο εθεηείνπ) θαη θαθνπξγεκαηηθή απάηε (πιαίζην πνηλήο 

θάζεηξμεο 5-10 έηε, αξκνδηφηεηαο ηξηκεινχο εθεηείνπ). Σχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα δηάηαμε, αξκφδην γηα ηα ζπλαθή απηά εγθιήκαηα είλαη ην 

κνλνκειέο εθεηείν, αθνχ απηφ είλαη αξκφδην γηα ην βαξχηεξν έγθιεκα, ηε 

δηαθίλεζε δειαδή λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Με βάζε φκσο ην ΣρΚΠΓ αξκφδην 

γηα ηα ελ ιφγσ ζπλαθή εγθιήκαηα είλαη ην ηξηκειέο εθεηείν, θαζφηη απηφ 

είλαη απφ ηα δχν ην ηεξαξρηθά αλψηεξν. Σην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζζεί 

φηη ζην άξζξν 129 παξ. 2 ηνπ ΣρΚΠΓ έρεη νξζά πξνζηεζεί δηάηαμε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Σν κηθηό νξθσηό δηθαζηήξην ζεσξείηαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή αλώηεξν θαηά βαζκό από ηα άιια» δίδνληαο ιχζε ζην 

πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη ζηελ δηθαζηηθή πξαθηηθή επί ζπλαθψλ θαη ίζεο 

βαξχηεηαο θαθνπξγεκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ άιιν ππάγεηαη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ ΜΟΓ θαη άιιν ζε εθείλε ηνπ Δθεηείνπ.  

Τέινο, ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηφηεηαο ιφγσ ζπκκεηνρήο ζεκαληηθή κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ε αιιαγή πνπ επέξρεηαη ζηελ ηζρχνπζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

130 παξ. 3 ΚΠΓ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία είλαη δπλαηή ε ζπλεθδίθαζε 

αλειίθνπ θαη ελειίθνπ γηα πιεκκειεκαηηθήο θχζεσο αμηφπνηλε πξάμε, 

εθφζνλ ν αλήιηθνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 15 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Με βάζε 

ην ΣρΚΠΓ κία ηέηνηα ζπλεθδίθαζε δελ είλαη πιένλ δπλαηή, θαζψο θάζε 

αλήιηθνο εθδηθάδεηαη πάληα απφ ην αξκφδην θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 113 

ΚΠΓ δηθαζηήξην αλειίθσλ. 
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VI. ΔΝΓΙΚΑ ΜΔΑ 

 

Άξζξν 462 : Σην άξζξν απηφ έρεη πξνζηεζεί νξζά ε δεχηεξε παξάγξαθνο, 

κε ηελ νπνία απνηππψλεηαη ξεηά ε γεληθή αξρή πνπ ηζρχεη φηη νη γεληθνί 

νξηζκνί γηα ηα έλδηθα κέζα εθαξκφδνληαη ηφζν ζηα νηνλεί έλδηθα κέζα φζν 

θαη ζηα έλδηθα βνεζήκαηα. 

 Η πξφζζεζε  ζηνλ ηίηιν ησλ νηνλεί έλδηθσλ κέζσλ θαη ηα έλδηθσλ 

βνεζεκάησλ, δελ είλαη αθξηβήο απνηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ άξζξνπ 

δεδνκέλνπ φηη απηά δελ πεξηγξάθνληαη ζ΄ απηφ. Οξζφηεξε ζα ήηαλ ε 

δηαηχπσζε “έθηαζε ηζρχνο ησλ γεληθψλ φξσλ ησλ ελδίθσλ κέζσλ”. 

Άξζξν 464 : Σην άξζξν απηφ έρεη πποζηεθεί ην ηειεπηαίν εδάθην, φπνπ ν 

Δηζαγγειέαο Δθεηψλ απνθαίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ κία θνξά ζε 

θάζε πεξίπησζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

λα έρεη αθνχζεη πξνεγνχκελα ηελ γλψκε ηνπ Δηζαγγειέα ηεο έδξαο πνπ 

εθδίθαζε ηελ ππφζεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεηαη δηπιή θξίζε γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ απφ εηζαγγειείο δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ  

θαη βνεζά νπζηαζηηθά ζηελ θξίζε ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ ε άπνςε ηνπ 

εηζαγγειέα ηεο έδξαο, ν νπνίνο έρεη κειεηήζεη ηελ ππφζεζε θαη ηελ 

γλσξίδεη. 

Η δηάηαμε είλαη πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε. Θα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί φηη 

ζην ηειηθφ θείκελν ηεο θξίζεο ηνπ Δηζαγγειέα λα θαηαρσξείηαη ζην 

ηζηνξηθφ ηεο αηηηνινγίαο θαη ε άπνςε ηνπ εηζαγγειέα ηεο έδξαο. 

Άξζξν 468 : Απνηειεί λέα δηάηαμε θαη πξνβιέπεη φηη ην ζπκβνχιην ή ην 

δηθαζηήξην πνπ θξίλεη ην έλδηθν κέζν έρεη ηελ εμνπζία λα θξίλεη κφλνλ γηα 

ηα κέξε εθείλα ηνπ βνπιεχκαηνο ή ηεο απφθαζεο πνπ αλαθέξνληαη νη 

πξνβαιιφκελνη ιφγνη ζην έλδηθν κέζν. Πξφθεηηαη πεξί πξνζαξκνζκέλεο ηεο 

ιαηηληθήο αξρήο  “tantum devolutum quantum appellatum”. 

Δλψ ε αξρή απηή κέρξη ηψξα θαζηεξσλψηαλ απνζπαζκαηηθά ζηα άξζξα 

474 παξ.2 θαη 502 παξ. 2 ηνπ ηζρχνληνο ΚΠΓ, κε ηε λέα δηάηαμε 

αλαγνξεχεηαη νξζψο ζε γεληθή αξρή ησλ ελδίθσλ κέζσλ.  

Άξζξν 470 : Σην άξζξν απηφ έρεη παξαιεηθζεί απφ ην ηζρχνλ άξζξν 470 

ηνπ ΚΠΓ ην φηη δελ εκπνδίδεηαη ε επηβνιή παξεπφκελεο πνηλήο πνπ απφ 
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παξαδξνκή δελ επηβιήζεθε θαη ε επηβνιή νηνπδήπνηε πξνβιεπνκέλνπ απφ 

ηνλ ΠΚ κέηξνπ αζθαιείαο. Η δηάηαμε, ε νπνία  επηηξέπεη ζην πιαίζην ηεο 

κε ρεηξνηέξεπζεο ηεο ζέζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ κφλν ηελ επηβνιή 

ζεξαπεπηηθνχ κέηξνπ αζθαιείαο,  θηλείηαη πξνο ηελ νξζή θαηεχζπλζε θαη 

πξνζαξκφδεηαη ζηε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ (ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα επηθξηηηθφ 

ηδίσο σο πξνο ηελ παξεπφκελε πνηλή ηεο ζηέξεζεο ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ).  Οη  πνιιαπιέο εμαηξέζεηο ηνπ ηζρχνληνο ΚΠΓ απφ ηελ αξρή 

ηεο κε ρεηξνηέξεπζεο νξζψο θαηαξγήζεθαλ, δηφηη πεξηφξηδαλ  

αδηθαηνιφγεηα ηνλ θαλφλα  non reformatio in peius.  

Άξζξν 473 : Σηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ απηνχ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηζρχνπζα ξχζκηζε απαιείθζεθε απφ ην ηειεπηαίν εδάθηφ ηεο ε ιέμε 

«Πιεκ/θψλ» θαη έηζη ε πξνζεζκία ησλ 30 εκεξψλ ηζρχεη η γηα φινπο ηνπο 

Δηζαγγειείο.  Καηαξγείηαη πιήξσο ε έλαξμε   ηεο πξνζεζκίαο γηα ηνπο 

εηζαγγειείο απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηνπ βνπιεχκαηνο θαη νξίδεηαη απηή κε 

αθεηεξία  ηελ έθδνζε ηνπ βνπιεχκαηνο. Με ην άξζξν απηφ ηνπ Σρεδίνπ 

θαηαξγείηαη θαη ε αλεθάξκνζηε ζηελ πξάμε δηάηαμε ηνπ ηζρχνληνο ΚΠΓ φηη 

ε θαζαξνγξαθή ηεο απφθαζεο πξέπεη λα γίλεηαη εληφο 15εκεξψλ, 

δηαθνξεηηθά ν Πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ έρεη πεηζαξρηθή επζχλε. Τέινο ε 

αλαζηνιή ησλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ κέζσλ γηα 

ην δηάζηεκα από 1-31 Απγνύζηνπ επεθηείλεηαη ξεηά πιένλ ζηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 473 ηνπ ρεδίνπ θαη ζηα νηνλεί έλδηθα κέζα θαη 

ζηα έλδηθα βνεζήκαηα. Πξφθεηηαη γηα νξζή ζπκπιήξσζε ηεο ηζρχνπζαο 

δηάηαμεο, ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο ζηα έλδηθα βνεζήκαηα έρεη πξνθαιέζεη 

ακθηζβήηεζε.  

Άξζξν 474 : α) Σεκαληηθή αιιαγή εδψ είλαη φηη ηα έλδηθα κέζα (για 

βοςλεύμαηα και αποθάζειρ) κπνξνύλ λα αζθεζνύλ θαη κε θαηάζεζε 

δηθνγξάθνπ θαη φηη κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ επίζεο θαη πξόζζεηνη ιόγνη 

(κόλνλ γηα έλδηθα κέζα πνπ αθνξνύλ αποθάζειο) κε έγγξαθν κηά κφλν 

θνξά, 15 ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα αξρηθά ή 

κεη΄αλαβνιή δηθάζηκν. Έηζη πξφζζεηνη ιφγνη πιένλ κπνξνχλ λα 

πξνηαζνχλ θαη ζηελ έθεζε, πξάγκα πνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ην 

δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην ζηελ θξίζε ηνπ επί ησλ ιφγσλ εθέζεσο.  

Σηνπο ηξόπνπο πνπ κπνξεί λα αζθήζεη ν εηζαγγειέαο ην έλδηθν κέζν 

πξνζηέζεθε ζηελ παξ. 1 θαη ε δηα ηειενκνηνηππίαο (fax) άζθεζε. 

Δπηβάιιεηαη  λα πξνβιεθζεί  ε ίδηα δπλαηφηεηα θαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

ελδίθνπ κέζνπ απφ ηνλ δηθαηνχκελν κε πξνβιεπφκελν πηζηνπνηεκέλν ηξφπν 

(φπσο π.ρ. ε ειεθηξνληθή θαηάζεζε δηθνγξάθνπ). Ο ηξφπνο απηφο ζα 
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δηεπθφιπλε ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαη ζα εθζπγρξφληδε ην 

ζχζηεκα. 

Άξζξν 475 :  Σην παξφλ άξζξν πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηόηεηα ηνπ 

δηαδίθνπ λα παξαηηείηαη φρη κφλνλ απφ ην αζθεζέλ έλδηθν κέζν αιιά θαη 

απφ ην δηθαίσκα λα ην αζθήζεη. Η δηάηαμε είλαη νξζή, θαζφζνλ  

ζπκπιεξψλεη  ην θελφ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  Σην ζέκα ηεο 

αλάθιεζεο ηεο παξαίηεζεο ζα κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί εμαίξεζε, εθφζνλ 

ε αλάθιεζε νθείιεηαη ζε νπζηψδε πιάλε, απάηε ή απεηιή, ζε αλαινγία κε 

φζα ηζρχνπλ ζηνλ ΑΚ (άξζξ. 145επ.) . 

Άξζξν 475Α : Σην παξφλ άξζξν ηππνπνηείηαη ε αξρή ηεο άπαμ 

άζθεζεο ησλ ελδίθσλ κέζσλ. Η αξρή  απηή κέρξη ηψξα πξνέθππηε απφ 

ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηζρχνληνο ΚΠΓ ησλ άξζξ. 462επ., 

465επ., 471,473,475, 476 θαη 514α. Με ηελ παξνχζα ξχζκηζε ηππνπνηείηαη 

ζε έλα άξζξν θαη πξνζδηνξίδεηαη επθξηλέζηεξα.  

Άξζξν 476 : Σην παξφλ άξζξν άιιαμε ε πξνζεζκία εηδνπνηήζεσο ησλ 

δηαδίθσλ απφ ηνλ εηζαγγειέα γηα λα πξνζέιζνπλ ζην ζπκβνχιην απφ 24 

ψξεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα δηάηαμε επί ην ινγηθφηεξνλ ζε 5 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην δηθαζηήξην (ζπκβνχιην).  

Δπίζεο ε εηδνπνίεζε πιένλ κπνξεί λα γίλεη ζηνλ δηάδηθν απφ ηνλ 

γξακκαηέα ηεο εηζαγγειίαο  θαη κε fax θαη κε e-mail. 

Άξζξν 486 : Με ην παξφλ άξζξν θαηαξγείηαη ν πεξηνξηζκφο ζηε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο έθεζεο ηνπ Δηζαγγειέα Δθεηψλ θαηά νκνθψλσλ 

αζσσηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ ΜΟΓ θαη ηνπ Τξηκεινχο Δθεηείνπ 

Καθνπξγεκάησλ πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα δηάηαμε ηνπ άξζξ. 486 παξ. 2 

ΚΠΓ. Έηζη, ν εηζαγγειέαο απηφο κπνξεί λα αζθήζεη έθεζε πιένλ θαη θαηά 

νκφθσλσλ αζσσηηθψλ απνθάζεσλ.  

Η θαηάξγεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ απηνχ δελ ζπλάδεη κε ην ηεθκήξην ηεο 

αζσφηεηαο θαη ηελ αζθάλεια ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Γη’ απηφ  

πξέπεη λα επαλέιζεη ε ηζρχνπζα δηάηαμε, ε  εθαξκνγή ηεο νπνίαο δελ έρεη 

πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα  ζηελ πξάμε. Η ηζρχνπζα ξχζκηζε δεκηνπξγεί 

αλάρσκα ζε απζαηξεζίεο ή θαη ζθνπηκφηεηεο. 

Αληίζεηα,  νξζή θξίλεηαη ε πξνζζήθε ζηελ παξ. 2 φηη γηα ηνλ εηζαγγειέα ε 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο έθεζεο αξρίδεη απφ ηελ θαζαξνγξαθή ηεο 

απφθαζεο. Έηζη δίλεηαη νπζηαζηηθφ λφεκα θαη πεξηερφκελν θαη ζηελ αξρή 
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φηη ε άζθεζε έθεζεο απφ ηνλ εηζαγγειέα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη εηδηθά θαη 

εκπεξηζηαησκέλα.   

Άξζξν 506 : Με ην παξφλ άξζξν θαηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο 

αλαίξεζεο θαηά αζσσηηθήο απφθαζεο απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν πνπ 

αζσψζεθε ιφγσ εκπξάθηνπ κεηαλνίαο θαη απφ ηνλ εγθαινχληα ή ηνλ 

κελπηή εθφζνλ  θαηαδηθάζηεθαλ ζε απνδεκίσζε θαη ζηα έμνδα. Έηζη, 

κφλνλ ν  εηζαγγειέαο θαηά ηηο δηαθξίζεηο ηεο δηάηαμεο κπνξεί λα δεηήζεη 

αλαίξεζε αζσσηηθήο απφθαζεο. 

 

Άξζξν 515 : Με ην παξφλ άξζξν θαηαξγείηαη, γηα κε θαηαλνεηνύο 

ιόγνπο, ε πξνθνξηθή αλάπηπμε ησλ ιόγσλ αλαίξεζεο, κε κόλε 

εμαίξεζε ηελ ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη ζηελ Οινκέιεηα ηνπ ΑΠ.   

Η διάηαξη είναι απολύηωρ άζηοση. Η πξνθνξηθή αλάπηπμε ησλ ιφγσλ 

αλαηξέζεσο ζπλάδεη κε ηελ ζεκειηψδε αξρή ηεο πξνθνξηθφηεηαο πνπ 

δηαηξέρεη ηελ πνηληθή δίθε (άξζξν 331 ζρεδίνπ αιιά θαη ηζρχνληνο ΚΠΓ). 

Σην άξζξ. 331 ηνπ ζρεδίνπ εμάιινπ δελ εηζάγεηαη εμαίξεζε  απφ ηελ αξρή 

ηεο πξνθνξηθφηεηαο ζηνλ Άξεην Πάγν. Σεκεησηένλ φηη ε πξνθνξηθή 

αλάπηπμε δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ αλαηξέζεσο θαη πξνάγεη 

ηνλ δσληαλφ δηάινγν επί λνκηθψλ ζεκάησλ, αλπςψλνληαο ην δηθαληθφ 

βήκα θαη εληζρχνληαο ην θχξνο ηεο αλαηξεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη. Τπρφλ  δηθαηνιφγεζε ηεο ξχζκηζεο κε ην 

επηρείξεκα ηεο ζπληφκεπζεο ηνπ ρξφλνπ εθδίθαζεο ησλ ππνζέζεσλ 

ζηεξείηαη νηνπδήπνηε εξείζκαηνο,  δεδνκέλνπ φηη ε εθδίθαζε ησλ 

ππνζέζεσλ απηψλ ζηα Πνηληθά Τκήκαηα ηνπ ΑΠ δελ ππεξβαίλεη πιένλ θαηά 

κέζν φξν ηηο 2 ψξεο.  Η θαηάξγεζε ηεο πξνθνξηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ Άξεην 

Πάγν δελ ζα δηεπθνιχλεη αιι’ αληίζεηα ζα επηειίζεη ηελ ήδε 

απνδπλακσκέλε αλαηξεηηθή δηαδηθαζία. 

Άξζξν 523: Δάλ ε αίηεζε γηα αλαίξεζε  απνξξίθζεθε απφ παξαδξνκή σο 

αλππνζηήξηθηε ή απαξάδεθηε ή αλ θάπνηνο πξνηαζείο ιφγνο αλαίξεζεο δελ 

θξίζεθε, κε αήηεζε ηνπ αλαηξεζεήνληα ή ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ Αξεήνπ Πάγνπή 

απηεπαγγέιησο, κέζα ζε πξνζεζκία  δχν (2) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο, ν Άξεηνο Πάγνο επαλέξρεηαη γηα απνθαηάζηαζε ηεο παξαδξνκήο 

ή θξίζε ηνπ κε εμεηαζζέληνο  ιφγνπ. Καηά ηα ινηπά  εθαξκφδνληαη φζα 

νξίδεη ην άξζξν 513 
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Η  δηάηαμε είλαη νξζή θαη επηιχεη δεηήκαηα  πνπ είραλ αλαθχςεη ζηελ 

πξάμε απφ ηελ έιιεηςε ξεηήο πξφβιεςεο ησλ νηθείσλ πεξηπηψζεσλ. 

 

VII. ΔΚΓΟΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

Πξηλ απφ ηελ εμέηαζε ησλ εηδηθφηεξσλ δεηεκάησλ, ζεκεηψλνπκε φηη ε 

ζπζηεκαηηθή ξχζκηζε ηεο χιεο ηεο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο απαηηεί ηε 

ζέζπηζε ζρεηηθνχ ειδικού κώδικα, πνπ ζα ελζσκαηψλεη ηηο ζεκεξηλέο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ηηο δηαηάμεηο λφκσλ πνπ 

θπξψλνπλ δηεζλείο ζπκβάζεηο θαζψο θαη ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ δηθαίνπ 

ηεο ΔΔ. Ο Κψδηθαο απηφο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη γεληθφ θαη εηδηθφ 

κέξνο. Σην γεληθφ κέξνο ζα ξπζκηζηνχλ ηα θνηλά ζε θάζε είδνο δηθαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο δεηήκαηα, φπσο π.ρ. νη αξκνδηφηεηεο, ε δηαδηθαζία, νη βαζηθέο 

αξρέο (π.ρ. πξνζηαζία αηνκηθψλ δηθαησκάησλ) θιπ. Σην εηδηθφ κέξνο ζα 

αλήθνπλ θεθάιαηα γηα θάζε είδνο ζπλδξνκήο, φπσο π.ρ. γηα ηελ έθδνζε, 

ηελ ζπλδξνκή ζηε ζπιινγή απνδείμεσλ, ηε ζπλεξγαζία ζην πάγσκα 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θιπ. Η ζέζπηζε ελφο ηέηνηνπ Κψδηθα, αληίζηνηρνπ 

κε ηνπο ηζρχνληεο ζε άιιεο έλλνκεο ηάμεηο (π.ρ. Γεξκαλία, Διβεηία θιπ) ζα 

ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρανηηθήο εηθφλαο πνπ δεκηνπξγνχλ 

ζήκεξα αιιεινθαιππηφκελεο ξπζκίζεηο, πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθνχ 

ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ. Θα βνεζήζεη επίζεο ζηελ επρεξέζηεξε ελζσκάησζε 

κειινληηθψλ δηεζλψλ ξπζκίζεσλ, πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηα ίδηα δεηήκαηα. 

Α. ΔΚΓΟΗ  

α. Γεληθά 

Παξακέλεη ζε γεληθέο γξακκέο ε ηζρχνπζα ξχζκηζε. Παξαηεξείηαη σο 

γεληθή ηάζε ε επηκήθπλζε ησλ πξνζεζκηψλ ιήςεο απφθαζεο απφ ηα 

αξκφδηα ζπκβνχιηα, θιήηεπζεο θαη άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη ινηπψλ 

βνεζεκάησλ απφ ηνλ εθδεηνχκελν. Τν απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ αθνχ ππφ 

ηηο πξνβιεπφκελεο ζήκεξα ζχληνκεο πξνζεζκίεο ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ππεξάζπηζεο είλαη δπζρεξήο. Τν ζρέδην πεξηιακβάλεη επίζεο πνιιέο 

εχζηνρεο λνκνηερληθήο πθήο παξεκβάζεηο, φπσο π.ρ. ηε δηάζπαζε 

καθξνζθειψλ δηαηάμεσλ ζε επηκέξνπο παξαγξάθνπο. Γελ απνπζηάδνπλ 

επίζεο νξνινγηθέο αιιαγέο, φπσο π.ρ. ε γεληθεπκέλε ρξήζε ηνπ φξνπ 
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εθδεηνύκελνο αληί ηνπ πεξηθξαζηηθνχ φξνπ «εθείλνο γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη 

ε έθδνζε». 

β. Δπηκέξνπο παξαηεξήζεηο. 

Άπθπο 436.Η πξψηε παξάγξαθνο ελζσκαηψλεη λέα ξχζκηζε. Σχκθσλα κε 

απηήλ, ε παξάδνζε αιινδαπψλ ζε άιιε ρψξα, φπνπ εθθξεκεί δίσμε ή έρεη 

εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη κφλν φηαλ έρεη δηαηαρζεί ε 

έθδνζή ηνπο. Η λέα απηή ξχζκηζε απαγνξεχεη ηε ιεγφκελε 

ζπγθεθαιπκκέλε έθδνζε, δειαδή ηελ παξάδνζε αιινδαπψλ γηα λα 

δηθαζηνχλ ζε άιια θξάηε ρσξίο απφθαζε έθδνζεο. Παξφκνηεο πεξηπηψζεηο 

έρνπλ απαζρνιήζεη θαη ηελ ειιεληθή λνκνινγία. Γηα παξάδεηγκα ην ΣηΔ κε 

ηελ ππ. αξηζκ. 2519/2000 απφθαζή ηνπ αζρνιήζεθε κε ην δήηεκα αλ ππφ 

ηελ απφθαζε δηνηθεηηθήο απέιαζεο γεσξγηαλνχ πνιίηε ππεθξχπηεην 

έθδνζε (βι. γηα ην φιν δήηεκα Χξπζηθό, Η έθδνζε, 2003, ζει. 177 επ.). 

Σηε δεχηεξε παξάγξαθν ελνπνηνχληαη νη δπν παξάγξαθνη ηεο ηζρχνπζαο 

ζήκεξα ξχζκηζεο. 

Άπθπο 437. Σην εδάθην Α κεηαβάιιεηαη ην αλψηαην φξην ηεο πνηλήο πνπ 

πξέπεη λα απεηιείηαη γηα ηελ πξάμε πνπ απνδίδεηαη ζηνλ εθδεηνχκελν. Αληί 

ησλ δπν εηψλ πξνβιέπεηαη ήδε φηη πξέπεη λα απεηιείηαη πνηλή, ην αλψηαην 

φξην ηεο νπνίαο λα ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε θαη ζην εθδεηνχλ θξάηνο θαη 

ζηελ Διιάδα. Η ζθνπηκφηεηα ηεο ξχζκηζεο δελ είλαη εκθαλήο ηνπιάρηζηνλ 

κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο ζην ειιεληθφ δίθαην πνηλέο. Δπηπιένλ ε 

πξαθηηθή ηεο ζεκαζία είλαη κηθξή, αλ ιεθζεί ππφςηλ φηη ζε άιιεο 

ζπκβάζεηο πξνβιέπνληαη δηαθνξεηηθά φξηα. Π.ρ. ζηελ Δπξσπατθή  Σχκβαζε 

Δθδφζεσο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (άξζξν 1) ην αληίζηνηρν φξην είλαη 

έλα έηνο.  

Σην ίδην εδάθην πξνβιέπεηαη ην πξψηνλ φηη αλ απεηιείηαη πνηλή ηνπ 

ζαλάηνπ γηα ηελ πξάμε ηνπ εθδεηνπκέλνπ, ε έθδνζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ 

ην εθδεηνχλ Μέξνο δίλεη επαξθείο εγγπήζεηο φηη ε πνηλή δελ ζα εθηειεζηεί. 

Η δηάηαμε απερεί ζε κεγάιν βαζκφ ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 11 ηεο 

Δπξσπατθήο Σχκβαζεο Δθδφζεσο. Απφ ζπζηεκαηηθήο απφςεσο ε δηάηαμε 

ζα έπξεπε κάιινλ λα εληαρζεί ζην άξζξν 438, πνπ πξνβιέπεη ηηο 

απαγνξεχζεηο έθδνζεο, θαζφηη πεξηέρεη απαγνξεπηηθφ θαη φρη επηηξεπηηθφ 

θαλφλα. Απφ απφςεσο πεξηερνκέλνπ απνηηκάηαη ζεηηθά, δηφηη ελαξκνλίδεη 

ην δίθαην ηεο έθδνζεο κε ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο (6ν πξφζζεην πξσηφθνιιν ηεο ΔΣΓΑ). 

Όπσο έρεη ήδε γίλεη δεθηφ απφ ην ΔΓΓΑ ζηελ απφθαζε Soering, ε ΔΣΓΑ 
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κπνξεί λα παξαβηαζηεί απφ έλα ζπκβαιιφκελν θξάηνο φρη κφλνλ επζέσο, 

αιιά θαη εκκέζσο, φηαλ εθδίδεηαη άηνκν ζε ηξίην θξάηνο, φπνπ 

επηηξέπνληαη επεκβάζεηο αληίζεηεο κε απηήλ. Πάλησο ε λέα ξχζκηζε 

θαίλεηαη λα απνηειεί νπηζζνδξφκεζε ζε ζρέζε π.ρ. κε ηελ επηθχιαμε πνπ 

είρε δηαηππσζεί απφ ηε ρψξα ζην άξζξν 11 ηεο Δπξσπατθήο Σχκβαζεο 

Έθδνζεο, ε νπνία πεξηειήθζε ζην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ 4165/1961. Δθεί, κε 

βάζε κηα εζθαικέλε κάιινλ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 437 ΚΠΓ, πξνβιέπεηαη 

φηη ε έθδνζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ θαη ζηελ Διιάδα απεηιείηαη ε πνηλή ηνπ 

ζαλάηνπ γηα ηελ ίδηα πξάμε. Γεδνκέλεο ηεο θαηάξγεζεο ηεο πνηλήο ηνπ 

ζαλάηνπ ζηελ Διιάδα, ε έθδνζε δελ ζα ήηαλ θαλ επηηξεπηή. 

Με ηε λέα ξχζκηζε (εδ. Β’) απμάλεηαη επίζεο απφ έμη κήλεο ζε έλα έηνο ην 

φξην ηεο πνηλήο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη επηβιεζεί ζε εθδεηνχκελν βάζεη 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηξεπηή ε έθδνζε. Η λέα 

ξχζκηζε θξίλεηαη επηηπρήο, δεδνκέλνπ φηη ε έθδνζε δελ ζα πξέπεη λα 

επηηξέπεηαη γηα πξάμεηο, ε απαμία ησλ νπνίσλ κε βάζε ηελ εθδνζείζα 

απφθαζε θξίλεηαη κηθξή. Παξά ηαχηα νη δηεζλείο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη 

αλαιάβεη ε Διιάδα πξνβιέπνπλ ηελ έθδνζε θαη ζε πεξηπηψζεηο κηθξνηέξσλ 

πνηλψλ (π.ρ. 4 κήλεο ζην άξζξν 1 ηεο Δπξσπατθήο Σχκβαζεο Έθδνζεο). 

Άπθπο 437α’. Η ξχζκηζε απηή ελζσκαηψλεη θαηά βάζε ηελ ηζρχνπζα 

ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 437 εδ. γ’. Η ξχζκηζε απηή ζπκπιεξψλεηαη φκσο κε 

ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζηηθέο ξπζκίζεηο,  θαζνξίδνληαο ην πξφζσπν ελψπηνλ 

ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ε ζπλαίλεζε θαη πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ 

έθδνζε. Τν πξφζσπν απηφ είλαη ν Πξφεδξνο Δθεηψλ. Γηα ηεο λέαο 

ξπζκίζεσο παξαθάκπηεηαη ε δηαδηθαζία ησλ Σπκβνπιίσλ. Γηα ηνπ ηξφπνπ 

απηνχ εηζάγεηαη θαη ζηελ Διιάδα ε απινπνηεκέλε δηαδηθαζία έθδνζεο 

(simplified extradition procedure, vereinfachte Auslieferung), πνπ ηζρχεη 

ήδε ζε άιια θξάηε (βι. π.ρ. par. 41 ηνπ γεξκαληθνχ λφκνπ γηα ηε δηεζλή 

δηθαζηηθή ζπλδξνκή ζε πνηληθέο ππνζέζεηο). Η ζχληνκε απηή δηαδηθαζία 

είλαη εχινγε φηαλ ζπλαηλεί ν εθδεηνχκελνο. Ωζηφζν ζα έπξεπε λα 

δηεπθξηληζζεί φηη δηα ηεο ζπλαηλέζεσο απηήο δελ αδξαλνπνηείηαη ε 

απαγφξεπζε έθδνζεο πξνο εθηέιεζε ηεο πνηλήο ηνπ ζαλάηνπ (βι. πην πάλσ 

ππφ 436). Όπσο ζεκεηψζεθε ήδε, ε ξχζκηζε ζα ήηαλ ζαθέζηεξε, αλ ε 

ζρεηηθή απαγφξεπζε είρε εληαρζεί αληί ηνπ άξζξνπ 436  ζην άξζξν 438, 

πνπ πξνβιέπεη ηηο γεληθέο απαγνξεχζεηο έθδνζεο.   

Άπθπο 438. Η δηάηαμε ηνπ ζρεδίνπ αλακνξθψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

απαγνξεχζεηο έθδνζεο.  Σην δεχηεξν εδάθην επεθηείλεηαη ε απαγφξεπζε 

έθδνζεο, πνπ ηζρχεη φηαλ ην ειιεληθφ θξάηνο έρεη δηθαηνδνζία επί ηεο 
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πξάμεο ηνπ εθδεηνπκέλνπ. Δλψ ζηελ ηζρχνπζα ζήκεξα ξχζκηζε απαηηείηαη 

ε πξάμε ηνπ εθδεηνπκέλνπ λα έρεη ηειεζηεί ζηελ αιινδαπή, ην ζρέδην 

πξνβιέπεη φηη ζα ηζρχεη αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ ηέιεζεο. Η ηξνπνπνίεζε 

απηή είλαη εχινγε, αθνχ επί ηειέζεσο ζηελ Διιάδα πθίζηαηαη ζρεδφλ 

πάληνηε ειιεληθή δηθαηνδνζία κε βάζε ηελ αξρή ηεο εδαθηθφηεηαο. Σε 

απηή ηελ πεξίπησζε κάιηζηα ε ζχλδεζε κε ηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε 

είλαη εληνλφηεξε. 

Σην εδάθην γ’ απαιείθζεθε νξζψο ε απαγφξεπζε έθδνζεο επί πξάμεσλ πνπ 

θαηά ην ειιεληθφ δίθαην δηψθνληαη θαη’ έγθιεζε. Η θαη’ έγθιεζε δίσμε δελ 

ζεκαίλεη θαη’ αλάγθελ ήζζνλα βαξχηεηα ηεο πξάμεο νχηε ελδεηθλχεη 

θάπνην ππέξηεξν ζπκθέξνλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπληζηά θψιπκα ηεο 

έθδνζεο. 

Γελ θξίλεηαη φκσο νξζή ε κεξηθή θαηάξγεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζήκεξα 

ζην ζηνηρείν δ ιφγνπ άξλεζεο. Σην ζρέδην δελ πξνβιέπνληαη πιένλ σο 

ιφγνη άξλεζεο ε εμάιεηςε ηνπ αμηνπνίλνπ ή άιινη ιφγνη πνπ εκπνδίδνπλ 

ηελ δίσμε ηεο πξάμεο ζην εθδεηνχλ θξάηνο ή ηελ Διιάδα.  Παξακέλεη σο 

ιφγνο άξλεζεο κφλν ε ζπλδξνκή ηέηνησλ ιφγσλ ζην θξάηνο ηέιεζεο. Έηζη 

φκσο εγθαηαιείπεηαη ε αξρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηπινχ αμηνπνίλνπ, πνπ 

δηέπεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ δηαδηθαζία ηεο δηεζλνχο δηθαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο. Παξνπζηάδεηαη έηζη ην παξάδνμν θαηλφκελν ε πξάμε ηνπ 

εθδεηνπκέλνπ λα έρεη π.ρ. παξαγξαθεί ζην εθδεηνχλ κέξνο θαη ε Διιάδα 

λα ππνρξενχηαη λα ηνλ εθδφζεη! 

Καηά ηα ινηπά πξνζηίζεληαη ηέζζεξηο λένη ιφγνη άξλεζεο, ην πεξηερφκελν 

ησλ νπνίσλ ελ κέξεη ηαπηίδεηαη (κεηαρείξηζε αληίζεηε ζηελ αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα, δηαθξίλνπζα κεηαρείξηζε ζην αηηνχλ θξάηνο, αληίζεζε ηνπ 

αιινδαπνχ δηθαίνπ ή ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο ζε βαζηθέο αξρέο ηεο 

ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο, κε παξνρή δηθαηψκαηνο ππεξάζπηζεο ζηνλ 

θαηαδηθαζζέληα). Οη ιφγνη απηνί αλαγλσξίδνληαη ήδε ζηε δηεζλή λνκνινγία 

θαη ζεσξία σο πεξηνξηζκνί ηεο δπλαηφηεηαο ελφο θξάηνπο λα εθδίδεη. 

Παξφηη ε πξνζζήθε απηή θηλείηαη ζηελ νξζή θαηεχζπλζε, ρξήδεη ίζσο 

θάπνηαο λνκνηερληθήο βειηίσζεο. Π.ρ. είλαη αφξηζηνο ν ιφγνο ηνπ ζηνηρείνπ 

ζ: ν εθδεηνχκελνο θαηαδηθάζηεθε ρσξίο λα ηνπ δνζεί ην δηθαίσκα λα 

ππεξαζπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Θα έπξεπε αλη’ απηνχ λα πξνβιεθζεί εηδηθψο 

φηη δελ επηηξέπεηαη έθδνζε επί εξήκελ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, φηαλ ν 

θαηεγνξνχκελνο δελ έρεη θιεζεί ζην δηθαζηήξην. Σρεηηθέο ιεπηνκεξείο 

πξνβιέςεηο έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί ζηηο ξπζκίζεηο γηα ην ΔΔΣ (βι. Άξζξν 
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4α ηεο απφθαζεο - πιαίζην γηα ην ΔΔΣ πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ απφθαζε - 

πιαίζην 2009/299/ΓΔΥ) θαη ζε άιιεο απνθάζεηο - πιαίζην ηεο ΔΔ.  

Άπθπο 439. Τν άξζξν ηξνπνπνηείηαη ψζηε λα ηζρχζεη σο κνλαδηθφ 

θξηηήξην πξνηεξαηφηεηαο ζηελ ηθαλνπνίεζε πεξηζζνηέξσλ αηηεκάησλ απηφ 

ηεο εδαθηθφηεηαο. Η ηζρχνπζα ζήκεξα ξχζκηζε πξνβιέπεη φηη αλ 

πεξηζζφηεξα θξάηε δεηνχλ ηελ έθδνζε, πξνηηκάηαη δηαδεπθηηθά είηε απηφ 

ηνπ νπνίνπ είλαη ππήθννο ν δξάζηεο είηε απηφ ζην νπνίν ηειέζηεθε ην 

έγθιεκα.  Η λέα ξχζκηζε απνθιίλεη ηφζν απφ ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 17 

ηεο Δπξσπατθήο Σχκβαζεο Δθδφζεσο, πνπ απαξηζκεί πεξηζζφηεξα θξηηήξηα 

πνπ πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ, ρσξίο λα δίλεη αθεξεκέλα πξνηεξαηφηεηα ζε 

θάπνην απφ απηά, φζν θαη ζην άξζξν 20 ηνπ λφκνπ 3251/2004, πνπ επίζεο 

πξνβιέπεη ζπλεθηίκεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ θξηηεξίσλ. 

Άπθπο 443 παπ. 1.Έρεη παξαιεηθζεί πξνθαλψο απφ αβιεςία κέξνο ηεο 

δηάηαμεο θαη εηδηθφηεξα απηφ πνπ αλαθέξεη φηη ε αίηεζε έθδνζεο πξέπεη λα 

δηαβηβάδεηαη αξρηθά ζηνλ Υπνπξγφ Δμσηεξηθψλ. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά 

ζηα έγγξαθα «ησλ παξ. 24», δειαδή ζε αλχπαξθηεο δηαηάμεηο. 

Άξζξν 444. Η ηζρχνπζα ζήκεξα δηάηαμε, πνπ ξπζκίδεη ηελ αίηεζε γηα 

επεμεγήζεηο,  νξίδεη ζην δεχηεξν εδάθην φηη ε έθδνζε επηηξέπεηαη κφλν 

φηαλ νη επεμεγήζεηο είλαη ηέηνηνπ βαζκνχ ψζηε λα δηαιχνπλ ηηο ακθηβνιίεο 

πνπ έρνπλ γελλεζεί σο πξνο ην επηηξεπηφ ηεο έθδνζεο. Η δηάηαμε έρεη κηα 

γεληθφηεξε αμία, δηφηη θαζηεξψλεη ηνλ θαλφλα ελ ακθηβνιία θαηά ηεο 

έθδνζεο. Η απάιεηςή ηεο απφ ην ζρέδην δελ είλαη νξζή. 

Άπθπο 445Α  Σηην παπ. 2 γίλεηαη εζθαικέλε παξαπνκπή ζηελ παξ. 1 ηνπ 

ηδίνπ άξζξνπ αληί ηνπ νξζνχ άξζξνπ 445. Σηελ παξάγξαθν 4 επιφγσο 

επηκεθχλεηαη ε πξνζεζκία πξνζθπγήο εθείλνπ πνπ ακθηζβεηεί ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ απφ 24 ψξεο ζε ηξεηο εκέξεο. 

Άπθπο 448 Σηε λέα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 448 παξ. 1 παξέρεηαη ζηνλ 

εθδεηνχκελν ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ απφ ηνλ Πξφεδξν Δθεηψλ δηεξκελέα, 

αλ δελ έρεη ήδε θάπνηνλ ηεο επηινγήο ηνπ. Παξφκνην δηθαίσκα δελ 

πξνβιέπεηαη ζηελ ηζρχνπζα ξχζκηζε, ην νπνίν πξνβιέπεη κφλν δηθαίσκα 

δηνξηζκνχ ζπλεγφξνπ. 

Θεηηθά πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαη ε λέα δηάηαμε ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ 

ηνπ άξζξνπ, πνπ πξνβιέπεη, ππφ ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο, δπλαηφηεηα 

παξέκβαζεο ζηε ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ Δθεηψλ ηνπ αηηνχληνο 

θξάηνπο. Θα κπνξνχζε ελδερνκέλσο ε ξχζκηζε απηή λα είλαη πεξηζζφηεξν 
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ηνικεξή, θαζηζηψληαο ην αηηνχλ θξάηνο δηάδηθν ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο, 

κε πιήξε δηθνλνκηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαίσκα αλαίξεζεο θαηά ηνπ 

βνπιεχκαηνο πνπ γλσκνδνηεί αξλεηηθά.  

Άπθπο 450 παπ. 3.Πξνβιέπεηαη φηη, αλ ε έθδνζε δεηείηαη κε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, ην ζπκβνχιην ιακβάλεη ππφςε ηνπ πξνθεηκέλνπ 

λα απνθαλζεί γηα ην επηηξεπηφ ή κε ηεο έθδνζεο, ηπρφλ ηζρπξηζκφ ηνπ 

εθδεηνπκέλνπ φηη δηθάζηεθε εξήκελ ρσξίο λα θιεηεπζεί. Η δηάηαμε είλαη 

ίζσο πεξηηηή ελφςεη ηεο ξεηήο (αλ θαη αφξηζηεο) πξφβιεςεο ζην άξζξν 

438 ζ σο λένπ ιφγνπ άξλεζεο ηεο έθδνζεο, ηεο θαηαδίθεο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ρσξίο ηελ παξνρή δηθαηψκαηνο ππεξάζπηζεο. Δλφςεη 

απηνχ ηνπ ιφγνπ άξλεζεο δελ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη ζρεηηθφο 

ηζρπξηζκφο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, αιιά λα εμεηάδεηαη απηεπαγγέιησο αλ ν 

εξήκελ θαηαδηθαζζείο είρε θιεηεπζεί ζηε δίθε. 

Άπθπο 454Α. Σην λέν άξζξν 454Α ξπζκίδεηαη ε δηεκεηαγσγή απφ ηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα πξνζψπνπ πνπ έρεη εθδνζεί απφ έλα αιινδαπφ θξάηνο 

ζε άιιν. Η ξχζκηζε ηεο δηεκεηαγσγήο, είλαη ζπλήζεο ζε δηεζλείο ζπκβάζεηο 

έθδνζεο (βι. π.ρ. Άξζξν 21 ηεο Δπξσπατθήο Σχκβαζεο Έθδνζεο), 

απνπζίαδε φκσο απφ ηνλ ΚΠΓ. 

Β. ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ.   

α. Γεληθά 

Γηα ιφγνπο ζπζηεκαηηθνχο πξέπεη λα δηαηεξεζεί ν ζεκεξηλφο δηαρσξηζκφο 

έθδνζεο θαη ινηπήο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο κε ηε ξχζκηζή ηνπο ζε δπν 

δηαθνξεηηθά θεθάιαηα.  

β. Δπηκέξνπο παξαηεξήζεηο 

Άπθπο 457.Απνδίδεη ηελ ηζρχνπζα ζήκεξα δηάηαμε. Θα κπνξνχζε λα 

βειηησζεί κε επέθηαζε ησλ πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα δεηεζεί 

ζπλδξνκή απφ ηελ Διιάδα. Σήκεξα ε δπλαηφηεηα απηή πεξηνξίδεηαη ζηελ 

εμέηαζε καξηχξσλ θαη θαηεγνξνπκέλσλ, ηελ ελέξγεηα απηνςίαο θαη 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη ηελ θαηάζρεζε πεηζηεξίσλ. Γελ πεξηιακβάλεηαη 

ι.ρ. ε έξεπλα ζε θαηνηθία, ε άξζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

θ.ά. 

Άπθπο 458. Η ίδηα έιιεηςε ραξαθηεξίδεη θαη ην άξζξν 458, πνπ ξπζκίδεη 

ηελ εθηέιεζε απφ ηελ Διιάδα αηηήζεσλ κφλν γηα ηηο αλαθξηηηθέο πξάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 457. Δίλαη νξζή ε απάιεηςε ζηε παξάγξαθν 1 σο ιφγνπ 



 

48 

άξλεζεο εθηέιεζεο ηεο αληίζεζεο ηεο αιινδαπήο αίηεζεο ζπλδξνκήο ζηνλ 

Κψδηθα θαη ηνλ Οξγαληζκφ ησλ Γηθαζηεξίσλ.  Η αξρή forum regitactum 

έρεη παγησζεί ζήκεξα δηεζλψο ζε κεγάιν βαζκφ κε ζπλέπεηα λα είλαη 

εχινγε ε εθηέιεζε αηηήζεσλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ δεηείηαη απφ ην αηηνχλ 

Μέξνο. 

Πξνβιεκαηηθή παξακέλεη ε ηξίηε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ. Απηή, φπσο θαη 

ζήκεξα, επηηξέπεη ζηνλ Υπνπξγφ Γηθαηνζχλεο  λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε 

χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σπκβνπιίνπ Δθεηψλ, φηαλ  ε έθδνζε γηα 

ηηο αληίζηνηρεο πξάμεηο απαγνξεχεηαη ή δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Γελ 

πξνζδηνξίδεηαη φκσο ε δηαδηθαζία θαη ν ρξφλνο εηζαγσγήο ηεο ππφζεζεο 

ζην Σπκβνχιην Δθεηψλ. Θα πξέπεη λα νξηζηεί ελδερνκέλσο φηη ε ζρεηηθή 

πξσηνβνπιία αλήθεη ζηνλ Δηζαγγειέα Δθεηψλ. Γελ είλαη εμάιινπ ζαθέο ην 

θξηηήξην κε ην νπνίν αλαηίζεηαη ζηνλ Υπνπξγφ Γηθαηνζχλεο ε ζρεηηθή 

αξκνδηφηεηα. Η απαγφξεπζε έθδνζεο είλαη κηα θαηεμνρήλ λνκηθή θξίζε θαη 

ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα πξέπεη λα παξακείλεη ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο. 

Αληηζέησο ε έιιεηςε ππνρξέσζεο έθδνζεο ζπλεπάγεηαη άζθεζε δηαθξηηηθήο 

επρέξεηαο, πνπ επιφγσο αλαηίζεηαη ζηνλ Υπνπξγφ. Οξζφηεξε ζα ήηαλ ε 

ξεηή αλάζεζε ηεο αξκνδηφηεηαο άξλεζεο ζηνλ Δηζαγγειέα Δθεηψλ ή ηνλ 

Αλαθξηηή, φηαλ ππάξρνπλ ελ γέλεη λνκηθέο απαγνξεχζεηο ζπλδξνκήο θαη 

ζηνλ Υπνπξγφ ηεο Γηθαηνζχλεο, φηαλ ππάξρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα άξλεζεο. 

 

Αζήλα, 19 Ννεκβξίνπ 2014 
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