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Ο ρόλος του δικαστή απέναντι στις ευμετάβλητες αξιολογήσεις του νομοθέτη: προβλήματα 

διαχρονικού ποινικού δικαίου που ανακύπτουν μετά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του Ποινικού 

Κώδικα1 
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Επίκ. Καθ. Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος 

 

“Que Dieu nous garde de l’équité des parlements”2 

 

1. Εισαγωγή 

Ο νέος Ποινικός Κώδικας, που κυρώθηκε με τον Ν. 4619/20193 και τέθηκε σε ισχύ από 1.7.2019,4 επέφερε 

μια σειρά από μεταβολές, κυρίως επί το ευμενέστερο,5 σε σύγκριση με το προϊσχύσαν καθεστώς. Και ο 

ίδιος όμως έχει ήδη υποστεί αρκετές τροποποιήσεις,6 δυσανάλογα πολλές, θα έλεγε κανείς, 

 
1 Το κείμενο δημοσιεύεται στο τεύχος 11/2022 του περιοδικού «Ποινική Δικαιοσύνη». 
2 Η ρήση αυτή ανάγεται στην περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, αναφέρεται δε στο Παλαιό Καθεστώς (Ancien 
Régime), εκφράζοντας την αποστροφή στη διακριτική ευχέρεια της δικαστικής εξουσίας [ο όρος ‘parlements’, ιδίως 
στο συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο, υποδηλώνει τους δικαστές]. Μέσα από την έκκληση αυτή [«Ο Θεός να μας 
φυλάει από την επιείκεια των δικαστών»] εκδηλώνεται η απόρριψη ενός «δικαίου του δικαστή» και, παράλληλα, 
το αίτημα για πρόσδεση της δικαστικής εξουσίας σε ορισμένους (και εκ των προτέρων διατυπωμένους) κανόνες 
που θέτει ένα δημοκρατικά νομιμοποιημένο νομοθετικό σώμα. Βλ. σχετικά J. Krynen, L’État de justice (France, XIIIe-
XXe siècle), τ. I: L’idéologie de la magistrature ancienne, Gallimard, 2009, P. Nélidoff, Le juge et la loi, Journée d’étude 
organisée entre la Faculté de droit de l’Université Toulouse-Capitole et la Faculté de droit canonique de l’Institut 
catholique de Toulouse, 20 octobre 2016, P. Ourliac, La puissance de juger: Le poids de l’histoire, 9 Revue française 
de théorie juridique (1989), σελ. 21 επ. Σήμερα ο όρος ‘parlements’ αναφέρεται βέβαια στη νομοθετική εξουσία. 
3 «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα», ΦΕΚ A΄ 95/11.6.2019. 
4 Υπενθυμίζεται ότι ο νέος Ποινικός Κώδικας τέθηκε σε ισχύ λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πράξεις που τελούνταν στο μεσοδιάστημα ενέπιπταν μεν, κατά τον χρόνο τέλεσής 
τους, στον προϊσχύσαντα Ποινικό Κώδικα, ωστόσο οι δράστες έμελλε να ευνοηθούν από τις (τυχόν) ευμενέστερες 
διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα, των οποίων επέκειτο η θέση σε ισχύ. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την 
τροποποίηση του άρθρου 2 ΠΚ, που (θα) επέτρεπε τον συνδυασμό ευμενέστερων διατάξεων τόσο του 
προϊσχύσαντος όσο και του νέου Ποινικού Κώδικα, όσοι διέπραξαν αδικήματα τον Ιούνιο του 2019 βρέθηκαν στη 
μοναδική θέση να μπορούν να επωφεληθούν από ένα συνδυαστικό καθεστώς απόλυτα προβλέψιμο ήδη κατά τον 
χρόνο τέλεσης των σχετικών πράξεων. 
5 Οι μεταβολές που εισήγαγε ο νέος Ποινικός Κώδικας (τουλάχιστον στην αρχική του μορφή) επί το δυσμενέστερο 
ήταν λίγες. Σε αυτές συγκαταλέγονταν, ενδεικτικά, ορισμένες παραλλαγές του αδικήματος της φθοράς ξένης 
ιδιοκτησίας: έτσι, φθορά αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με χρόνο τέλεσης πριν την 1.7.2019 υπάγεται στην 
προγενέστερη διάταξη [εκείνη δηλαδή του άρθρου 382 παρ. 2 περ. β΄ προϊσχ. ΠΚ], η οποία απειλούσε ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών (και μάλιστα υπό την προϋπόθεση της υποβολής έγκλησης), αντί για τη νεότερη 
[αυτή του άρθρου 378 παρ. 1 εδ. α΄ ζεύγμα ii νέου ΠΚ], η οποία απειλεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους 
(ενώ προβλέπεται πλέον αυτεπάγγελτη δίωξη). Αντίστοιχη υπήρξε και η περίπτωση της εκβίασης, τόσο στη βασική 
της μορφή [αντιπρβλ. άρθρο 385 παρ. 1 νέου ΠΚ με άρθρο 385 παρ. 1 περ. β΄ προϊσχ. ΠΚ] όσο και στη διακεκριμένη 
παραλλαγή της εκβιαστικής προστασίας επιχείρησης [αντιπρβλ. άρθρο 385 παρ. 3 νέου ΠΚ με άρθρο 385 παρ. 1 
περ. β΄ προϊσχ. ΠΚ]. 
6 Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις έλαβαν χώρα αρχικά με τον Ν. 4637/2019 [«Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 180/18.11.2019] και, στη συνέχεια, με τον Ν. 
4855/2021 [«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες 
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λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο διάστημα που μεσολάβησε από τη θέση του σε ισχύ μέχρι σήμερα. 

Μετά από τόσες νομοθετικές μεταβολές, προσφέρεται αρκετό υλικό, στη βάση του οποίου είναι δυνατό 

να αναστοχαστεί κανείς ως προς τη σχέση νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας. Μπορεί κανείς να 

παρατηρήσει ότι η σχέση αυτή αλλοιώνεται, μέσω των συνεχών (και εν πολλοίς ανερμάτιστων) 

νομοθετικών παρεμβάσεων, που ενίοτε μάλιστα προσκρούουν σε κανόνες αυξημένης τυπικής ισχύος. 

Τούτο όχι μόνο εντείνει τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, αλλά και νοθεύει τη 

δικαστική κρίση, δυσχεραίνοντας ουσιωδώς τη συγκρότηση του δικανικού συλλογισμού. Η θέση αυτή θα 

υποστηριχθεί με ορισμένα παραδείγματα, μέσα από τη σταχυολόγηση των οποίων προκύπτει κάποια 

ταξινόμηση των νομοθετικών παρεμβάσεων. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που θα συζητηθούν 

περιλαμβάνονται: τροποποιήσεις που αφορούν τα περιουσιακά εγκλήματα∙ οι διαδοχικές νομοθετικές 

μεταβολές ως προς την τυποποίηση των κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων∙ καθώς και οι παρεμβάσεις 

στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο των γενετήσιων εγκλημάτων, στις οποίες συγκαταλέγεται η πρόσφατη 

τυποποίηση της λεγόμενης «εκδικητικής πορνογραφίας» στο πλαίσιο του άρθρου 346 ΠΚ. 

 

2. Ευελιξία έναντι ασφάλειας δικαίου: ο ρόλος της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας 

Κάθε έννομη τάξη έρχεται αντιμέτωπη με την ανάγκη εξισορρόπησης ανάμεσα στη σταθερότητα και 

προβλεψιμότητα κατά την εφαρμογή των νόμων, από τη μια, και την ανάγκη εκσυγχρονισμού τους, από 

την άλλη. Ενώ κατά κανόνα διαφυλάσσεται η σταθερότητα, σε ορισμένες περιόδους (περισσότερο απ’ 

ό,τι σε άλλες) έρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη προσαρμογής στις κοινωνικές εξελίξεις. Η αναγκαία 

ισορροπία δεν επιδιώκεται παντού με τα ίδια μέσα, ούτε και η επίτευξή της ανατίθεται στα ίδια θεσμικά 

όργανα. Στον αγγλοσαξονικό χώρο, το ζητούμενο της ασφάλειας δικαίου αναζητείται, μεταξύ άλλων, 

μέσω του δεσμευτικού νομικού προηγουμένου.7 Σε εκείνες τις έννομες τάξεις, ο δικαστής αναδέχεται 

έναν δικαιοθετικό ρόλο που υπερβαίνει τα όρια της συγκεκριμένης (κρινόμενης) περίπτωσης.8 Σε 

συνδυασμό με τη σχετική σπανιότητα των νομοθετικών μεταβολών, γίνεται λόγος όχι μόνο για τα 

χρονικά όρια των (ποινικών) νόμων αλλά και της νομολογίας,9 την οποία μάλιστα (όταν είναι παγιωμένη) 

 
διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 215/12.11.2021]. Υπήρξαν όμως και αρκετές άλλες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων με τους 
ακόλουθους νόμους: Ν. 4623/2019 [«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», ΦΕΚ Α΄ 134/9.8.2019], Ν. 4689/2020 
[«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 
2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις 
του ν. 3663/2008 (Α΄ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 
103/27.5.2020], Ν. 4777/2021 [«Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, 
αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 25/17.2.2021], Ν. 4871/2021 
[«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021], Ν. 4947/2022 [«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της 
πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 124/23.6.2022]. 
7 S. Lewis, Precedent and the Rule of Law, 41 Oxford Journal of Legal Studies (2021), σελ. 873, D. Lyons, Formal 
Justice and Judicial Precedent, 38 Vanderbilt Law Review (1985), σελ. 495, F. Schauer, Precedent, 39 Stanford Law 
Review (1987), σελ. 571. 
8 Βλ. γενικά H. Patrick Glenn, Legal Traditions of the World, Oxford University Press, ε΄ έκδ., 2014, σελ. 236 επ. 
9 Βλ. σχετικά R. Fallon / D. Meltzer, New Law, Non-Retroactivity, and Constitutional Remedies, 104 Harvard Law 
Review (1991), σελ. 1731. Στην ελληνική θεωρία, έχει υποστηριχθεί η θέση ότι η απαγόρευση αναδρομικότητας in 
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έρχεται συχνά να κλονίσει η νομοθετική μεταβολή. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας διάρθρωσης, ο αναγκαίος 

σε κάθε έννομη τάξη «εκσυγχρονισμός» του δικαίου, ώστε να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες, 

κατανέμεται ανάμεσα στον νομοθέτη και στον δικαστή.10 

Στις έννομες τάξεις του ευρωπαϊκού ηπειρωτικού δικαίου, από την άλλη, το ίδιο ζητούμενο επιδιώκεται 

μέσω της κατάστρωσης κανόνων με σαφές περιεχόμενο, με τους οποίους ο νομοθέτης θέτει κατ’ ουσίαν 

περιορισμούς στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή. Η ασφάλεια δικαίου υπηρετείται κυρίως μέσω της 

σαφήνειας κατά τη νομοθέτηση, στη βάση της υπόθεσης ότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η 

ομοιομορφία κατά την κρίση υποθέσεων. Αντίστοιχα, όμως, και η προσαρμογή των νόμων ώστε να 

ανταποκρίνονται στους μεταβαλλόμενους κοινωνικούς συσχετισμούς ανατίθεται κατά κύριο λόγο στον 

νομοθέτη, και υπόκειται σε πολιτικό έλεγχο.11 Συνακόλουθα, η εξισορρόπηση της ανάγκης 

εκσυγχρονισμού με το ζητούμενο της «συνέπειας» (πρέπει να) εξασφαλίζεται μέσω μιας συγκροτημένης 

νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας (και ενός ρυθμού νομοθέτησης που οφείλει να ανταποκρίνεται στις 

κοινωνικές ανάγκες).12 Ο ρόλος του δικαστή ενόψει μιας νομοθετικής μεταβολής (θα έπρεπε να) 

περιορίζεται στην επιλογή του ευμενέστερου νόμου (ή της ευμενέστερης διάταξης) με βάση την 

εφαρμογή μιας βασικής τεχνικής, που συνίσταται στην υποθετική υπαγωγή της πράξης, με τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της, στις διαδοχικά ισχύσασες κανόνες.13 

Τα προβλήματα, ωστόσο, ξεκινούν όταν ο ρυθμός της νομοθετικής μεταβολής υπερβαίνει τις κοινωνικές 

ανάγκες, υποδηλώνοντας μάλλον έλλειψη προσανατολισμού παρά διάθεση προσαρμογής στις εξελίξεις. 

Οι συνεχείς νομοθετικές μεταβολές (που όχι μόνο δεν ανασχέθηκαν αλλά εντάθηκαν με τη θέση σε ισχύ 

του νέου Ποινικού Κώδικα) προξένησαν (και συνεχίζουν να προξενούν) μια σειρά από προβλήματα κατά 

την εφαρμογή κρίσιμων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα αλλά και ειδικών ποινικών νόμων. Πέρα από τη 

συνεχή προσπάθεια εύρεσης της εφαρμοστέας διάταξης σε κάθε περίπτωση (που καθίσταται υπέρ το 

 
malam partem θα έπρεπε να επεκταθεί και στη νομολογία, με το επιχείρημα ότι «ο νόμος και η δικαστική ερμηνεία 
του συνιστούν μια ενότητα, που αυτή συγκροτεί το εφαρμοστέο Δίκαιο, του οποίου η μεταβολή στο σύνολό του με 
αναδρομική δύναμη δημιουργεί τον κίνδυνο της αυθαιρεσίας»: βλ. Γ.-Α. Μαγκάκη, Άρθρο 2, σε Συστηματική 
Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα: Άρθρα 1-133, εκδ. Δίκαιο & Οικονομία: Π.Ν. Σάκκουλας, 2005, σελ. 39. 
10 Για την αναδρομικότητα νόμων και νομολογίας στις έννομες τάξεις του common law βλ. ακόμη Γ. Ναζίρη, 
Διαχρονικό Ποινικό Δίκαιο: Τα χρονικά όρια εφαρμογής των διατάξεων του νέου ΠΚ και του νέου ΚΠΔ, εκδ. Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2020, ιδίως σελ. 81 επ. [με περαιτέρω παραπομπές στη νομολογία των αμερικανικών δικαστηρίων]. 
11 Για την κατανομή έργου ανάμεσα στον νομοθέτη και τον δικαστή βλ. αναλυτικά Ν. Μπιτζιλέκη, Η κατανομή του 
ρυθμιστικού πεδίου μεταξύ ποινικού νομοθέτη και δικαστή (Με αφορμή τον νέο Ποινικό Κώδικα), ΠοινΧρ 2019, 
σελ. 642. 
12 Και τούτο ανεξάρτητα από το αν η ασφάλεια δικαίου θεωρηθεί αυταξία ή προϋπόθεση για την επίτευξη άλλων 
στόχων: βλ. E. Claes / M. Krolikowski, The Limits of Legality in the Criminal Law, σε E. Claes / W. Devroe / B. Keirsbilck, 
Facing the Limits of the Law, Springer, 2009, σελ. 89, ιδίως σελ. 104 επ., J. Tryzna, Is the principle of legal certainty 
a human right? The legitimacy of the retroactive application of laws, σε M. Chmieliński / M. Rupniewski (επιμ. έκδ.), 
The Philosophy of Legal Change: Theoretical Perspectives and Practical Processes, Routledge, 2019, σελ. 234 επ. 
13 Υπάρχει βέβαια διαφορά και ως προς την κατάστρωση του δικανικού συλλογισμού. Σε αντίθεση με το 
αγγλοσαξονικό δίκαιο, όπου οι υποθέσεις κρίνονται (πρωταρχικά) στη βάση των ομοιοτήτων και των διαφορών 
καθεμιάς με κάποιο νομικό προηγούμενο, ο δικαστής στην ηπειρωτική Ευρώπη στηρίζεται σε έναν απαγωγικό 
συλλογισμό, προσπαθώντας να υπαγάγει τα περιστατικά ορισμένης υπόθεσης στη μείζονα πρόταση, εκκινώντας 
από τον κανόνα [βλ. γενικά S. Burton, An Introduction to Law and Legal Reasoning, Little, Brown and Company, 1985, 
ιδίως σελ. 11 επ.]. Η μελέτη των αποφάσεων σε βάθος χρόνου παρέχει (υπό φυσιολογικές συνθήκες) ασφαλή 
δεδομένα ως προς την εφαρμογή των νόμων από τα δικαστήρια σε ορισμένη έννομη τάξη. Όταν όμως ένας κανόνας 
μεταβάλλεται τρεις ή τέσσερις φορές σε ένα διάστημα δύο ή τριών ετών, είναι προφανές ότι στερείται κάθε 
νοήματος η αναζήτηση ομοιομορφίας, η αναφορά σε «παγιωμένη» νομολογία, κ.ο.κ. 
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δέον δυσχερής ενόψει των συνεχών μεταβολών), διαπιστώνει κανείς ότι αλλοιώνεται και η σχέση 

ανάμεσα στη νομοθετική και τη δικαστική εξουσία. Όχι μόνο επειδή οι μεταβολές δεν μπορούν να 

αποδοθούν σε συνεκτικά κριτήρια (ούτε καν από αμιγώς πολιτική άποψη14), αλλά επειδή 

χαρακτηρίζονται από μια τάση «μετάθεσης» στον δικαστή σταθμίσεων που θα έπρεπε κανονικά να 

αναλαμβάνει ο νομοθέτης.15 Η τάση αυτή προσλαμβάνει χαρακτηριστικά νομοθετικής ευθυνοφοβίας 

που τελεί σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τον πληθωρισμό νομοθετικών παρεμβάσεων, οι δε 

συνέπειές της διογκώνονται στη συνείδηση των πολιτών εξαιτίας της προβολής μόνο της τελικής έκβασης 

υποθέσεων και όχι των δεσμεύσεων που υπαγόρευσαν στον δικαστή να οδηγηθεί σε αυτή.16 

Εάν προστεθεί σε αυτά η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης (πρόβλημα ασφαλώς 

πολυπαραγοντικό, για το οποίο μέρος της ευθύνης επωμίζονται οι δικαστές), το πρόβλημα οξύνεται 

ακόμη περισσότερο, αφού συχνά η νομική βάση μεταβάλλεται περισσότερες της μιας φορές σε 

διαφορετικά διαδικαστικά στάδια μιας και της αυτής υπόθεσης. Ενίοτε μάλιστα γεννώνται και 

«παρεξηγήσεις», όπως όταν δίδεται η εντύπωση ότι μια συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση επί το 

ευμενέστερο17 «φωτογραφίζει» ορισμένη (εκκρεμή) υπόθεση. Ακόμη κι αν δεχθεί κανείς ότι κάτι τέτοιο 

είναι αναπόφευκτο σε έναν βαθμό, η απουσία σκοπιμότητας ασφαλώς δεν επιλύει το πρόβλημα. 

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα στο πεδίο του ποινικού δικαίου τα τελευταία τριάμισι 

χρόνια μπορούν να ταξινομηθούν με βάση διάφορα κριτήρια: εξαιρώντας εκείνες που συνίσταντο σε 

διορθώσεις παροραμάτων,18 εντοπίζονται αρκετές19 παρεμβάσεις στο γενικό μέρος του Ποινικού Κώδικα 

 
14 Καθόλου δεν διευκολύνεται μάλιστα το έργο του εφαρμοστή μέσω της αναγωγής ακόμη και στην Αιτιολογική 
Έκθεση που (υποτίθεται ότι) εξηγεί τη ratio της εκάστοτε νομοθετικής παρέμβασης: βλ. την κριτική της Μ. Καϊάφα-
Γκμπάντι, Βασικές αρχές του κράτους δικαίου, ο νέος Ποινικός Κώδικας και οι τροποποιήσεις του, ΠοινΧρ 2020, 
σελ. 161 [με αναφορά, μεταξύ άλλων, στην προσχηματική αιτιολόγηση της μεταβολής του τρόπου δίωξης του 
αδικήματος της απιστίας σε βάρος τραπεζικών ιδρυμάτων]. 
15 Την ίδια στιγμή, υφέρπει κάποια δυσπιστία του νομοθέτη απέναντι στον δικαστή, η οποία εκδηλώνεται σε 
διάφορες εκφάνσεις. Για παράδειγμα, τέτοια είναι η περίπτωση της αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων, η 
οποία προβλέπεται επιτακτικά επί συνδρομής των προϋποθέσεων που τάσσει ο νόμος [βλ. άρθρο 84 παρ. 1 ΠΚ], 
περιχαρακώνοντας την άσκηση διακριτικής ευχέρειας του δικαστή εντός των ορίων των αόριστων νομικών εννοιών 
που αναγράφονται σε κάθε ελαφρυντική περίσταση [χάριν της «ασφάλειας δικαίου», όπως αναφέρει η Αιτιολογική 
Έκθεση ΣχΠΚ στο άρθρο 84 ΠΚ]. Βλ., ιδίως σε σχέση με την ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου, 
Α. Χαραλαμπάκη, Η ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου μετά την ΟλΑΠ 2/2022, ΠοινΔικ 2022, 
σελ. 513. 
16 Είναι προφανές ότι ο δικαστής έχει ευθύνη για την κρίση του επί συγκεκριμένων υποθέσεων. Από την άλλη, ο 
νομοθέτης διατηρεί την ευθύνη ως προς τη γενική κατεύθυνση που υιοθετείται αλλά και τις επιλογές στις οποίες η 
δικαστική κρίση καθίσταται «δέσμια». Για τους μη ειδικούς, τα όρια της ευθύνης καθενός παραμένουν συχνά 
ασαφή: για παράδειγμα, όταν παύει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω της συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής 
ορισμένης πράξης που, μολονότι τυποποιείτο σε βαθμό κακουργήματος κατά την τέλεσή της (και κατά τον χρόνο 
κίνησης της δίωξης), χαρακτηρίστηκε πλημμέλημα εκκρεμούσης της διαδικασίας, είναι συνηθέστερη η άσκηση 
κριτικής στον δικαστή που «έκλεισε» την υπόθεση παρά στον νομοθέτη που καθόρισε αυτή την έκβαση. 
17 Μόλις χρειάζεται να σημειωθεί ότι τυχόν μεταβολή επί το δυσμενέστερο δεν θέτει ζήτημα ως προς τις εκκρεμείς 
υποθέσεις, ενόψει της απαγορευμένης αναδρομικής εφαρμογής in malam partem. 
18 Αρκετές από αυτές (τόσο στον Ποινικό Κώδικα όσο και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) είχαν λάβει χώρα 
αρχικά με την από 27.6.2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου [ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019], η οποία κυρώθηκε με τον 
Ν. 4623/2019. Περαιτέρω διορθωτικές παρεμβάσεις έλαβαν χώρα, στη συνέχεια, με τον Ν. 4637/2019. 
19 Αδικαιολόγητα πολλές, θα έλεγε κανείς, για μια χώρα που υιοθέτησε νέο Ποινικό Κώδικα μετά από επτά 
δεκαετίες, και στην οποία θα ανέμενε κανείς να είναι κατασταλαγμένη η συνειδητοποίηση της ανάγκης αλλαγών 
(για την απουσία ευρύτερων συναινέσεων έπαιξε κάποιον ρόλο και η επίσπευση της ψήφισης των Κωδίκων, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι υπό διαφορετικές συνθήκες η συναίνεση θα ήταν εξασφαλισμένη). 
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(λιγότερο στο επίπεδο των μορφών εμφάνισης του εγκλήματος,20 κυρίως δε στον χώρο της επιβολής και 

της έκτισης/απότισης των κύριων ποινών21). Σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων, πάντως, εντοπίζονται 

στο ειδικό μέρος του Ποινικού Κώδικα, συνίστανται δε στην επίταση της απειλούμενης ποινής, είτε μέσω 

της τυποποίησης νέων παραλλαγών22 είτε – συνηθέστερα – μέσω της πρόβλεψης αυξημένου πλαισίου 

απειλούμενης ποινής στις ήδη τυποποιημένες παραλλαγές του εγκλήματος.23 Η μεταβολή των 

αξιολογήσεων του νομοθέτη σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι προφανές ότι δεν στηρίζεται σε 

εμπειρικά δεδομένα στη βάση των οποίων αποτιμάται η αποτελεσματικότητα των τροποποιούμενων 

ρυθμίσεων, αλλά σε ευκαιριακές σταθμίσεις. 

Υπάρχουν όμως και ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες δυσκολεύεται κανείς να διαγνώσει ουσιαστική 

μεταβολή της νομοθετικής αξιολόγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τυποποίηση και, στη 

συνέχεια, κατάργηση της διακεκριμένης κλοπής με «διάρρηξη». Υπό τον προϊσχύσαντα Ποινικό Κώδικα, 

η κατόπιν «διάρρηξης» αφαίρεση ξένου (ολικά ή εν μέρει) κινητού πράγματος (με σκοπό παράνομης 

ιδιοποίησης) ενέπιπτε στη βασική μορφή του αδικήματος της κλοπής, η οποία απειλείτο με ποινή 

φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών έως πέντε έτη,24 ενώ εάν το αντικείμενο ήταν ιδιαίτερα μεγάλης 

αξίας, το κατώτατο όριο της απειλούμενης ποινής φυλάκισης ανέβαινε στα δύο έτη.25 Ο νέος Ποινικός 

Κώδικας, υπό την αρχική του μορφή, περιέλαβε το πρώτον διακεκριμένη παραλλαγή της κλοπής με 

διάρρηξη: μια τέτοια πράξη, επομένως, τελούμενη από την 1.7.2019, απειλείτο με φυλάκιση τουλάχιστον 

ενός έτους και, σωρευτικά, με χρηματική ποινή έως 360 ημερήσιες μονάδες,26 ενώ οι ίδιες ποινές 

(στερητική της ελευθερίας και χρηματική) απειλούνταν για κλοπή αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας 

(ανεξάρτητα από το εάν είχε τελεστεί με διάρρηξη).27 Μετά την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 372 

του νέου Ποινικού Κώδικα,28 καταργήθηκε η διακεκριμένη παραλλαγή της κλοπής με διάρρηξη, ενώ 

παράλληλα αυξήθηκε η ποινή της βασικής μορφής της κλοπής σε φυλάκιση έως πέντε έτη (δίχως απειλή 

χρηματικής ποινής διαζευκτικά). Συνακόλουθα, μία κλοπή με διάρρηξη τιμωρείται σήμερα με αυτή την 

 
20 Σε αυτό τον χώρο, αξιοσημείωτη είναι η επαναφορά [δυνάμει του άρθρου 2 Ν. 4855/2021] της απρόσφορης 
απόπειρας στο άρθρο 43 ΠΚ. Ανεξάρτητα από τη στάση που υιοθετεί κανείς ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, 
πρέπει να παρατηρηθεί ότι η αποσπασματική προσέγγιση σοβαρών ζητημάτων δεν προάγει τη συνοχή που οφείλει 
να χαρακτηρίζει έναν Ποινικό Κώδικα. 
21 Πράγματι, σημαντικό μέρος των αλλαγών του Ν. 4855/2021 σχετίζονται με τις κύριες ποινές. Οι τροποποιήσεις 
μάλιστα δεν αφορούσαν μόνο τις στερητικές της ελευθερίας ποινές και τη χρηματική ποινή, αλλά ακόμα και την 
ποινή της παροχής κοινωφελούς εργασίας, παρότι οι διατάξεις που διέπουν την τελευταία βρίσκονταν σε αναστολή 
ήδη από τον Αύγουστο του 2019 (φανερώνοντας έτσι πρόθεση «ενεργοποίησης» των σχετικών διατάξεων στο 
προσεχές μέλλον). 
22 Ενίοτε δε της επαναφοράς παραλλαγών που είχαν απαλειφθεί με τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα, 
όπως στις περιπτώσεις της βαριάς εκ του αποτελέσματος σωματικής βλάβης [άρθρο 310 παρ. 1 ΠΚ, όπως 
επανεισήχθη δυνάμει του άρθρου 66 Ν. 4855/2021] και της κλοπής από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί 
για να τελούν κλοπές [άρθρο 374 παρ. 1 περ. δ΄ ΠΚ, όπως επανεισήχθη δυνάμει του άρθρου 5 Ν. 4637/2019]. 
23 Βλ. ενδεικτικά άρθρα 323Α, 336 παρ. 3, 380 παρ. 2 ΠΚ. 
24 Άρθρο 372 παρ. 1 i σε συνδυασμό με άρθρο 53 προϊσχ. ΠΚ. 
25 Άρθρο 372 παρ. 1 ii σε συνδυασμό με άρθρο 53 προϊσχ. ΠΚ. 
26 Σημειωτέον ότι η βασική μορφή του αδικήματος της κλοπής επέσυρε ποινή φυλάκισης από 10 ημέρες έως 3 έτη 
ή – διαζευκτικά – χρηματική ποινή έως 180 ημερήσιες μονάδες: άρθρο 372 παρ. 1 i σε συνδυασμό με άρθρα 53 και 
57 παρ. 2 περ. β΄ νέου ΠΚ [όπως ίσχυσε από 1.7.2019 έως 11.11.2021]. 
27 Άρθρο 372 παρ. 1 ii σε συνδυασμό με άρθρα 53 και 57 παρ. 2 περ. γ΄ νέου ΠΚ [όπως ίσχυσε από 1.7.2019 έως 
11.11.2021]. 
28 Δυνάμει του άρθρου 86 Ν. 4855/2021. 
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τελευταία ποινή, εκτός αν το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, οπότε τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον ενός έτους και, σωρευτικά, με χρηματική ποινή έως 360 ημερήσιες μονάδες. 

Η κατάργηση της διακεκριμένης παραλλαγής της κλοπής με διάρρηξη αποδόθηκε από τον νομοθέτη στην 

ασάφεια του όρου «διάρρηξη»,29 που οδήγησε αρκετά δικαστήρια σε μια «προβληματική διεύρυνση».30 

Κατ’ ουσίαν, όμως, οι διαδοχικές τροποποιήσεις είχαν μικρή σημασία στην πράξη. Πράγματι, μια κλοπή 

με διάρρηξη αντικειμένου όχι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τιμωρείτο και υπό τα τρία διαδοχικά καθεστώτα 

με ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη, απλώς το ελάχιστο όριο της απειλούμενης ποινής ετίθετο αρχικά 

στους τρεις μήνες, έπειτα στο ένα έτος, και τελικά στις δέκα ημέρες. Εξάλλου, μια κλοπή με διάρρηξη 

αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας επίσης τιμωρείτο και υπό τα τρία καθεστώτα με ποινή φυλάκισης 

έως πέντε έτη, απλώς το ελάχιστο όριο της απειλούμενης ποινής κυμάνθηκε από ένα έτος έως δύο έτη. 

Ενώ λοιπόν υπό τον προϊσχύσαντα Ποινικό Κώδικα η τέλεση της πράξης με διάρρηξη θα μπορούσε να 

συνεκτιμηθεί κατά το στάδιο της δικαστικής επιμέτρησης της ποινής,31 ο νέος Ποινικός Κώδικας 

υιοθέτησε (στην αρχική του μορφή) την τυποποίηση διακεκριμένης παραλλαγής, ανάγοντας το ζήτημα 

στην ερμηνεία και εφαρμογή ενός ασαφούς όρου,32 με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιεχόμενο της 

δίωξης, την αιτιολογία της απόφασης, κ.ο.κ.33 Για περίπου δυόμισι έτη, άλλοι δικαστές ακολούθησαν 

συσταλτική και άλλοι διασταλτική ερμηνεία∙34 δεδομένου όμως ότι έτσι κι αλλιώς η πράξη τιμωρείτο 

πάντοτε σε βαθμό πλημμελήματος,35 η συζήτηση είχε περισσότερο θεωρητική αξία.36 Όπως έχει 

 
29 Ως προς την τυποποίηση της διακεκριμένης παραλλαγής, δεν είχαν διατυπωθεί αιτιολογικές σκέψεις (που θα 
βοηθούσαν στην εννοιολογική προσέγγιση του όρου), αφού η Αιτιολογική Έκθεση ΣχΠΚ δεν περιέλαβε τμήμα 
σχετικά με τα περιουσιακά εγκλήματα. 
30 Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση [ως προς την τροποποίηση του άρθρου 372 ΠΚ]: «Καταργείται η 
διακεκριμένη κλοπή με διάρρηξη καθώς ο όρος διάρρηξη δεν είχε προσδιοριστεί νομοθετικά, οδηγώντας τη 
νομολογία σε μια προβληματική διεύρυνση, η οποία δεν εξηγείται δικαιοπολιτικά (όπως μια διάρρηξη συρταριού, 
τσάντας ή χρηματοκιβωτίου). Η βαρύτερη απαξία που ενέχει η αφαίρεση με διάρρηξη κατοικιών ή καταστημάτων 
μπορεί να καλυφθεί από την ποινή του βασικού αδικήματος της κλοπής στο πλαίσιο της επιμέτρησης της ποινής, η 
οποία αυξάνεται σε φυλάκιση, εναρμονιζόμενη με εκείνη του εγκλήματος της απάτης, ώστε στο ευρύτερο αυτό 
πλαίσιο να καλύπτονται και περιπτώσεις που ο τρόπος ή οι συνθήκες τέλεσης της κλοπής εκφράζουν μια 
επιβάρυνση του θύματος και ιδιαίτερη προκλητικότητα. Καταργείται, επίσης, η δυνατότητα μια κλοπή, που δεν 
αφορά αντικείμενο μικρής αξίας, να τιμωρείται μόνο με χρηματική ποινή». 
31 Βάσει του άρθρου 79 παρ. 2 προϊσχ. ΠΚ. 
32 Είναι αληθές ότι η αφαίρεση αντικειμένου από μία τσάντα δυσχερώς θα μπορούσε να νοηθεί ως κλοπή με 
«διάρρηξη» υπό την ανωτέρω έννοια. Από την άλλη, η αφαίρεση αντικειμένων από κατοικία θα μπορούσε να 
ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης ανεξάρτητα από τον ειδικότερο τρόπο θραύσης της κατοχής 
[παραβίαση εξώθυρας, είσοδος από ανοιχτό παράθυρο, κ.ά.]. Το ζήτημα πάντως θα εξακολουθήσει να απασχολεί 
για κάποιο διάστημα, ενόψει της αναζήτησης της ευμενέστερης διάταξης για υποθέσεις με χρόνο τέλεσης που 
προηγείται της κατάργησης της διακεκριμένης παραλλαγής. 
33 Ας προσεχθεί ότι, κατ’ ουσίαν, με τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα δεν είχε επιβαρυνθεί τόσο η κλοπή 
με διάρρηξη όσο είχαν ελαφρυνθεί οι υπόλοιπες περιπτώσεις κλοπής. Σε συνδυασμό με τις προβλέψεις σχετικά με 
την αναστολή εκτέλεσης της ποινής [άρθρα 99 επ. ΠΚ], διαβλέπει κανείς την αντίληψη ότι μία «απλή» κλοπή (με 
απειλούμενη ποινή έως τρία έτη φυλάκιση) δεν θα έπρεπε να οδηγεί τον δράστη στη φυλακή τόσο εύκολα όσο μια 
κλοπή με διάρρηξη (με απειλούμενη ποινή έως πέντε έτη φυλάκιση). 
34 Θα έλεγε κανείς ότι η «διεύρυνση» για την οποία κάνει λόγο η Αιτιολογική Έκθεση ήταν «προβληματική» ιδίως 
ενόψει της ανομοιομορφίας κατά την εφαρμογή της διάταξης. 
35 Αλλιώς θα είχε το πράγμα αν η πράξη τιμωρείτο σε βαθμό κακουργήματος, όπως συμβαίνει σε ορισμένες έννομες 
τάξεις [κάτι που θα ήγειρε βέβαια μετ’ επιτάσεως την αξίωση σαφήνειας]. 
36 Αλλιώς έχει το πράγμα στην περίπτωση της επαναφοράς της ανελαστικά απειλούμενης ισόβιας κάθειρξης. Μία 
διάταξη που απειλεί ισόβια κάθειρξη ανελαστικά [ενώ πριν τις 12.11.2021 απειλούσε διαζευκτικά κάθειρξη ισόβια 
ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών] προβλέπει μεν ίδιο «ανώτατο όριο» ποινής, εντούτοις δεν καταλείπει κανένα 
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διαμορφωθεί η κατάσταση, πάντως, επί κλοπής που τελέστηκε με διάρρηξη πριν τις 12.11.2021 

(ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος τέλεσης προηγείται ή έπεται της 1.7.2019) εφαρμόζεται η νεότερη 

διάταξη, εκείνη δηλαδή που τυποποιεί την κλοπή στη βασική της μορφή, απειλώντας ποινή φυλάκισης 

από δέκα ημέρες έως πέντε έτη.37 Σε περίπτωση που το αντικείμενο της κλοπής με διάρρηξη ήταν 

ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, εφαρμοστέα διάταξη θα είναι εκείνη που τέθηκε σε ισχύ την 1.7.2019, η οποία 

ήταν ευμενέστερη της προϊσχύσασας, απειλώντας ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους (αντί δύο 

ετών) και, σωρευτικά, χρηματική ποινή∙38 εφόσον όμως το δικαστήριο επιβάλει ποινή φυλάκισης κείμενη 

εντός του πλαισίου και της προϊσχύσασας διάταξης (δηλαδή τουλάχιστον δύο έτη), δεν θα πρέπει να 

επιβάλει χρηματική ποινή, αφού σε μια τέτοια περίπτωση θα εφάρμοζε τη νεότερη διάταξη κατά τρόπο 

που δεν συνάδει με το άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ.39 

 

3. Νομοθετικές αποκλίσεις από την αρχή της lex mitior και η στάση του δικαστή 

Σε ένα κράτος δικαίου, οι ρόλοι της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας είναι ασφαλώς διακριτοί. 

Ο δικαστής, εντούτοις, καλείται να ελέγξει τον νομοθέτη ως προς τη συμμόρφωση με κανόνες αυξημένης 

τυπικής ισχύος. Ένας από αυτούς είναι και η αξίωση για αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης για 

τον κατηγορούμενο ρύθμισης, που κατοχυρώνεται ρητά στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και 

Πολιτικά Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών40 και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,41 ενώ κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ συνάγεται από το άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.42 Η ίδια αξίωση, εξάλλου, δεν κατοχυρώνεται μεν ρητά στο άρθρο 7 του 

 
περιθώριο δικαστικής επιμέτρησης κατ’ άρθρο 79 ΠΚ [εκτός εάν χωρήσει μείωση της ποινής βάσει των 
περιστάσεων που άγουν σε εφαρμογή του άρθρου 83 ΠΚ]. 
37 Η αμέσως προγενέστερη διάταξη που τυποποιούσε την κλοπή στη βασική της μορφή ήταν ακόμη ευμενέστερη 
(αφού απειλούσε ποινή φυλάκισης έως τρία έτη ή χρηματική ποινή). Εντούτοις εκείνη δεν διεκδίκησε ποτέ 
εφαρμογή επί κλοπής με διάρρηξη, η οποία απειλείτο αδιαλείπτως με φυλάκιση έως πέντε έτη. Αλλιώς θα είχε το 
πράγμα εφόσον επρόκειτο για κλοπή που είχε τελεστεί χωρίς διάρρηξη (και όχι αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης 
αξίας) πριν την 12.11.2021, η οποία θα τιμωρείται με βάση την ενδιάμεση διάταξη, εκείνη δηλαδή που απειλούσε 
φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή για την κλοπή βασικής μορφής. 
38 Η ποινή αυτή δεν μεταβλήθηκε με τον Ν. 4855/2021. 
39 Για την επιλογή της ευμενέστερης διάταξης όταν συγκρίνεται μία διάταξη που απειλεί (μόνη) στερητική της 
ελευθερίας ποινή με μια άλλη που απειλεί χαμηλότερη στερητική της ελευθερίας ποινή, σωρευτικά όμως με 
χρηματική ποινή βλ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ευμενέστερου νόμου στον νέο 
Ποινικό Κώδικα και η νομολογιακή της πρόσληψη, ΠοινΧρ 2022, σελ. 321, Γ. Ναζίρη, ό.π., σελ. 39 επ. 
40 Βλ. άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ΄ ΔΣΑΠΔ. 
41 Βλ. άρθρο 49 παρ. 1 εδ. γ΄ ΧΘΔ (τουλάχιστον για τις πράξεις ενωσιακού ενδιαφέροντος). 
42 Scoppola κατά Ιταλίας (No. 2), αρ. προσφ. 10249/03, απόφαση της 17.9.2009, σκ. 109. 
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Συντάγματος, ερείδεται όμως σε συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές,43 όπως δέχεται όχι μόνο η 

θεωρία44 αλλά και η νομολογία του Αρείου Πάγου.45 

Κατά κανόνα, βέβαια, ο νομοθέτης θεσπίζει ή τροποποιεί ποινικούς νόμους, ενώ η εφαρμογή της lex 

mitior επαφίεται στον δικαστή, ο οποίος επιλέγει ανάμεσα στις διαδοχικές ρυθμίσεις εκείνη που, σε κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση, επιφέρει τις λιγότερο επαχθείς συνέπειες. Έχουν όμως ανακύψει και 

περιπτώσεις όπου ο νομοθέτης επιλέγει να περιορίσει ή και να αποκλείσει την εξουσία του δικαστή να 

εφαρμόσει την ευμενέστερη ρύθμιση. Τούτο δεν προσλαμβάνει πάντοτε χαρακτήρα ανοιχτής αντίθεσης 

στους κανόνες υπερνομοθετικής ισχύος που προαναφέρθηκαν, και γι’ αυτό κάθε περίπτωση θα πρέπει 

να προσεγγίζεται διαφορετικά. Τρία παραδείγματα θα ήταν χρήσιμα σε αυτό το σημείο: 

• Η παρ. 6 του άρθρου 8 Ν. 3213/2003, όπως είχε τεθεί δυνάμει του άρθρου τέταρτου παρ. 5 Ν. 

4396/2016, όρισε ότι «η διάταξη του άρθρου 2 του Ποινικού Κώδικα δεν εφαρμόζεται» για τις 

παραβάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8. Η ρήτρα αυτή τέθηκε μετά τη διπλή (εντός 

ολίγων ημερών) τροποποίηση του άρθρου 8 Ν. 3213/2003, το οποίο τυποποιούσε αρχικά το 

αδίκημα της συμμετοχής ορισμένων προσώπων σε εξωχώριες εταιρείες, σήμερα δε καθιστά 

αξιόποινη ακόμη και τη συμμετοχή (ενός στενότερου κύκλου κρατικών αξιωματούχων) σε 

εταιρείες με έδρα στην αλλοδαπή, ενώ για ένα διάστημα λίγων ημερών είχε περισταλεί 

νομοθετικά το εύρος της διάταξης, αποχαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή σε ορισμένες εταιρείες. 

Σε μια σπασμωδική κίνηση, ο νομοθέτης προέβλεψε τον νομοθετικό αποκλεισμό της εφαρμογής 

της ενδιάμεσης (ευμενέστερης) ρύθμισης,46 προκειμένου να διαφυλάξει το αξιόποινο όσων 

πράξεων είχαν αποχαρακτηριστεί για λίγες ημέρες, με το επιχείρημα ότι ο αποχαρακτηρισμός 

είχε γίνει εκ παραδρομής. Η προσπάθεια αυτή, ωστόσο, ήταν ατελέσφορη, αφού πάντως η 

ενδιάμεση (έστω βραχύβια) διάταξη είχε ήδη παραγάγει αποτελέσματα τα οποία δεν θα 

μπορούσαν να ανατραπούν.47 Η παραδοχή σφάλματος από μέρους του νομοθέτη δεν αρκεί 

προκειμένου να αποκλείσει την εφαρμογή της lex mitior, και πάντως δεν μπορεί ο δικαστής να 

αποκλίνει από αυτή την εφαρμογή με αναγωγή σε τέτοιου είδους σταθμίσεις.48 

 
43 Πρώτιστα, αλλά όχι μόνο, στην αρχή της ισότητας [σχετικά με τη θεμελίωση της lex mitior σε μια πρόσληψη της 
συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής του κράτους δικαίου βλ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Η αρχή της αναδρομικής 
εφαρμογής του ευμενέστερου νόμου στον νέο Ποινικό Κώδικα και η νομολογιακή της πρόσληψη, ΠοινΧρ 2022, σελ. 
321, με τη σκέψη ότι «σ’ ένα κράτος δικαίου το βάρος των διαχρονικά διαφορετικών αξιολογήσεων του ποινικού 
νομοθέτη δεν επιτρέπεται να το επωμίζεται ο πολίτης»]. 
44 Βλ. Ν. Ανδρουλάκη, Ποινικό Δίκαιο: Γενικό Μέρος, τ. Ι: Θεωρία για το Έγκλημα, εκδ. Δίκαιο & Οικονομία: Π.Ν. 
Σάκκουλας, β΄ έκδ., 2006, σελ. 121 επ., Γ.-Α. Μαγκάκη, Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου, σε Δ. Σπινέλλη 
(επιμ. έκδ.), Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα: Άρθρα 1-133, εκδ. Δίκαιο & Οικονομία: Π.Ν. Σάκκουλας, 
2005, σελ. 40 επ., Ι. Μανωλεδάκη, Ποινικό Δίκαιο: Γενική Θεωρία, εκδ. Σάκκουλα, 2004, σελ. 121 επ., Χ. 
Μυλωνόπουλου, Ποινικό Δίκαιο: Γενικό Μέρος, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, β΄ έκδ., 2020, σελ. 110 επ. 
45 Βλ. ενδεικτικά ΑΠ Ολ 1/2015, ΠοινΧρ 2016, σελ. 50. 
46 Η τροποποίηση του άρθρου 8 Ν. 3213/2003 είχε λάβει χώρα με το άρθρο 178 Ν. 4389/2016 [«Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 94/27.5.2016]. 
47 Άλλο βέβαια το ζήτημα ότι, ενόψει του διαρκούς χαρακτήρα του αδικήματος, η συνέχιση της τέλεσής του και 
μετά την ανατροπή της ενδιάμεσης (ευμενέστερης) ρύθμισης θα καταλαμβανόταν από τη νεότερη (δυσμενέστερη) 
διάταξη. 
48 Βλ. αναλυτικότερα Γ. Ναζίρη, Η ποινική αντιμετώπιση της συμμετοχής κρατικών λειτουργών σε εξωχώριες 
(offshore) εταιρείες, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, ιδίως σελ. 169 επ. 
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• Ζήτημα συμβατότητας με την αρχή της lex mitior έθεσε η πρόβλεψη του άρθρου 465 παρ. 1 εδ. 

α΄ ΠΚ, σύμφωνα με την οποία: «Οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα για τη 

μετατροπή της ποινής σε χρηματική ποινή, την αναστολή εκτέλεσης της ποινής και την απόλυση 

υπό όρο εφαρμόζονται για πράξεις που τελέστηκαν μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος».49 Το 

πρόβλημα δεν εγέρθηκε ως προς τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική, δεδομένου ότι ούτως 

ή άλλως οι προϊσχύσασες ρυθμίσεις ήταν ευμενέστερες∙50 ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, το 

κανονιστικό περιεχόμενο του άρθρου 465 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ συμπλέει με εκείνο του άρθρου 2 ΠΚ, 

και επομένως το πρώτο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί περιττό.51 Αντίθετα, οι διατάξεις του 

νέου Ποινικού Κώδικα σχετικά με την αναστολή εκτέλεσης της ποινής,52 ιδίως στην αρχική τους 

μορφή,53 ήταν ευμενέστερες σε σύγκριση με εκείνες του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα, όσον 

αφορά ποινές φυλάκισης έως τρία έτη. Κατ’ αποτέλεσμα, τυγχάνουν εφαρμογής και 

αναδρομικά, παρά τη διάταξη του άρθρου 465 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ, η οποία εν προκειμένω είναι 

ανίσχυρη, αφού προσκρούει σε κανόνα υπερνομοθετικής ισχύος. Τούτο έχει γίνει δεκτό και στη 

νομολογία του Αρείου Πάγου, παρότι υπήρξαν αποφάσεις (ιδίως δικαστηρίων της ουσίας) που 

αρνήθηκαν να εφαρμόσουν τις ευμενέστερες διατάξεις, με το επιχείρημα ότι ο νομοθέτης μπορεί 

να περιορίσει μια τέτοια εφαρμογή μέσω μεταβατικής διάταξης.54 Είναι όμως προφανές ότι κάτι 

τέτοιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό, αφού οι μεταβατικές διατάξεις μπορούν να ρυθμίσουν τα 

χρονικά όρια εφαρμογής των ποινικών νόμων μόνο εντός των ορίων που θέτουν οι κανόνες που 

περιλαμβάνονται στο Σύνταγμα και στα υπόλοιπα κείμενα αυξημένης τυπικής ισχύος. 

• Το ζήτημα της δυνατότητας (ή μη) του νομοθέτη να αποκλείσει την εφαρμογή της ευμενέστερης 

διάταξης μέσω μεταβατικών διατάξεων επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή την προβληματική 

του χρόνου παραγραφής των φορολογικών αδικημάτων. Το πρόβλημα τέθηκε εξαιτίας 

αλλεπάλληλων νομοθετικών παρεμβάσεων,55 εγείρεται δε κατά βάση σε σχέση με την 

παραγραφή του αξιοποίνου πράξεων που τελέστηκαν πριν την 6.11.2020. Για παράδειγμα, 

τίθεται το ερώτημα πότε παραγράφεται ένα πλημμέλημα (π.χ. αποδοχή εικονικών φορολογικών 

στοιχείων που, ενόψει της καθαρής αξίας των παραστατικών, υπάγεται στη βασική μορφή του 

 
49 Η εν λόγω πρόβλεψη είχε τεθεί εξ υπαρχής στο πλαίσιο του άρθρου 465 του νέου Ποινικού Κώδικα. Μετά τη 
θέση σε ισχύ του Ν. 4637/2019, δυνάμει του οποίου προστέθηκε εδ. β΄ στο άρθρο 465 ΠΚ [το οποίο τροποποιήθηκε 
στη συνέχεια δυνάμει του άρθρου 184 Ν. 4855/2021], η ίδια πρόβλεψη περιλήφθηκε στο εδ. α΄ του εν λόγω 
άρθρου, ενώ σήμερα, μετά την προσθήκη κι άλλων παραγράφων στο άρθρο, περιλαμβάνεται στην παρ. 1 εδ. α΄ 
του ίδιου πάντα άρθρου. 
50 Συνακόλουθα, για πράξεις με χρόνο τέλεσης πριν την 1.7.2019, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση αναστολής (ή 
εφόσον ανακληθεί η αναστολή με βάση το άρθρο 101 του νέου Ποινικού Κώδικα), χωρεί μετατροπή της φυλάκισης 
σε χρήμα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα. 
51 Βλ. Α. Χαραλαμπάκη, Οι μεταβατικές διατάξεις του νέου ΠΚ, ΠοινΔικ 2020, σελ. 273. 
52 Τόσο η διάταξη του άρθρου 99 ΠΚ (σε σχέση με τις προϋποθέσεις χορήγησης της αναστολής και όχι σε σχέση με 
τη δυνατότητα επιβολής όρων) όσο και εκείνη του άρθρου 101 ΠΚ (σε σχέση με την ανάκληση της αναστολής). 
53 Μεσολάβησαν τροποποιήσεις τόσο του άρθρου 99 όσο και του άρθρου 101 ΠΚ με τα άρθρα 9 και 11 Ν. 
4855/2021, αντίστοιχα. Για τα σχετικά ζητήματα διαχρονικού δικαίου βλ. Π. Βρυνιώτη, Τα βασικότερα ζητήματα 
που προέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΠΚ περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής και περί 
μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής, καθώς και εκείνα που αναφύονται από τον Ν. 4855/2021, 
ΠοινΔικ 2022, σελ. 22. 
54 Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 559/2020, Αρμ 2020, σελ. 352, με την οποία αναιρέθηκε η ΤρΕφΑθ 6106/2019. 
55 Οι οποίες, παρά τις καλές προθέσεις [συμμόρφωση με την αρχή ne bis in idem], δεν διακρίνονται όλες για τη 
νομοτεχνική τους αρτιότητα. 
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αδικήματος,56 με αποτέλεσμα να υπόκειται σε πενταετή παραγραφή57). Σχετικές με την έναρξη 

και την αναστολή της παραγραφής υπήρξαν διάφορες ρυθμίσεις διαχρονικά.58 Από τη διαδοχή 

 
56 Κατ’ άρθρο 66 παρ. 5 εδ. α΄ Ν. 4174/2013. 
57 Άρθρο 111 παρ. 3 ΠΚ. 
58 Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 2523/1997 [όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 2 παρ. 8 Ν. 2954/2001], στις 
περιπτώσεις του άρθρου 19 του ίδιου νόμου, όπου περιλαμβανόταν η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, 
η παραγραφή εκκινούσε, κατ’ εξαίρεση του γενικού κανόνα, από τον χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος, ο οποίος 
ταυτιζόταν με την ημερομηνία θεώρησης του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου. Το άρθρο 21 Ν. 
2523/1997 καταργήθηκε με το άρθρο 71 Ν. 4174/2013 [το οποίο προστέθηκε δυνάμει του Ν. 4337/2015, σε ισχύ 
από 17.10.2015], εντούτοις με το άρθρο 55Α Ν. 4174/2013 [που προστέθηκε στον Ν. 4174/2013 ταυτόχρονα, 
δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 5 Ν. 4337/2015] επαναλήφθηκε η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 10 Ν. 2523/1997, και 
προβλέφθηκε ότι «η παραγραφή των εγκλημάτων του παρόντος νόμου αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης 
επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση μη άσκησης της προσφυγής από την οριστικοποίηση της 
φορολογικής εγγραφής λόγω παρόδου της προθεσμίας άσκησης προσφυγής», ενώ παρόμοια διάταξη περιλήφθηκε 
και στο άρθρο 68 παρ. 2 Ν. 4174/2013, όπου προβλέφθηκε ότι «η παραγραφή των εγκλημάτων του παρόντος νόμου 
αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση μη άσκησης 
προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω παρόδου της προθεσμίας άσκησης 
προσφυγής». Με τις ως άνω διατάξεις του Ν. 4174/2013 καθοριζόταν διαφορετικός χρόνος τέλεσης της πράξης 
(που για το αδίκημα της έκδοσης ή αποδοχής πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι ο χρόνος σύνταξής 
τους από τον εκδότη τους ή αποδοχής τους αντίστοιχα) και διαφορετικός χρόνος έναρξης της παραγραφής του 
αξιοποίνου των εγκλημάτων αυτών, η οποία άρχιζε από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής (είτε με 
την τελεσίδικη απόρριψη της ασκηθείσας από τον φορολογούμενο προσφυγής είτε με την άπρακτη παρέλευση της 
προβλεπόμενης προθεσμίας για άσκηση προσφυγής). Περαιτέρω, με την παράγραφο 3 του άρθρου 68 Ν. 
4174/2013 προβλεπόταν η δυνατότητα κίνησης της ποινικής δίωξης για φορολογικά αδικήματα του άρθρου 66 Ν. 
4174/2013 και πριν την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, με παράλληλη δυνητική αναστολή / αναβολή 
της ποινικής δίκης από το ποινικό δικαστήριο μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου 
επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής [σημειωτέον ότι δεν προβλεπόταν αναστολή της παραγραφής, αφού υπό το 
καθεστώς εκείνο μετατίθετο ο χρόνος έναρξης της παραγραφής του αδικήματος, καθιστώντας μια τέτοια πρόβλεψη 
αχρείαστη]. Στη συνέχεια, με το άρθρο 32 παρ. 3 Ν. 4745/2020 [σε ισχύ από 6.11.2020] αντικαταστάθηκε το άρθρο 
55Α Ν. 4174/2013, συμπεριλαμβανομένης της παρ. 3 αυτού (που ρύθμιζε την ειδική έναρξη της παραγραφής των 
αδικημάτων), και σε αυτό περιλήφθηκε μόνο μία παράγραφος, που ρυθμίζει τα σχετικά με την υποβολή 
μηνυτήριας αναφοράς μετά την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή την πράξη επιβολής 
προστίμου. Εξάλλου, με το άρθρο 92 Ν. 4745/2020 καταργήθηκε και η παρ. 2 του άρθρου 68 Ν. 4174/2013, που 
επίσης ρύθμιζε με τον ίδιο τρόπο την έναρξη της παραγραφής των αδικημάτων φοροδιαφυγής. Με τον τρόπο αυτό 
καταργήθηκε η κατ’ εξαίρεση πρόβλεψη διαφοροποίησης του χρόνου τέλεσης της πράξης από αυτόν της έναρξης 
παραγραφής της, ώστε πλέον εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 112 ΠΚ, σύμφωνα με την οποία η παραγραφή 
του εγκλήματος εκκινεί από τον κατ’ άρθρο 17 ΠΚ χρόνο τέλεσης της πράξης. Εξάλλου, με το άρθρο 32 παρ. 4 Ν. 
4745/2020 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 68 Ν. 4174/2013, και εισήχθη λόγος υποχρεωτικής 
αναβολής της ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα και υποχρεωτικής αναστολής της ποινικής διαδικασίας από τον 
ανακριτή, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ανεξαρτήτως της βαρύτητας του αδικήματος)∙ η διάταξη αυτή 
προέβλεψε ότι o χρόνος της αναβολής της ποινικής δίωξης ή αναστολής της ποινικής διαδικασίας αρχίζει από την 
έκδοση εκτελεστής πράξης της φορολογικής αρχής, με την οποία διαπιστώνεται η διάπραξη φορολογικού 
αδικήματος και διαρκεί μέχρι την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής (με την τελεσίδικη απόρριψη 
ασκηθείσας προσφυγής ή με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής) χωρίς 
χρονικό περιορισμό. Επιπλέον, το άρθρο 96 εδ. α΄ Ν. 4745/2020 όρισε ότι οι διατάξεις του άρθρου 32 του ίδιου 
νόμου καταλαμβάνουν τις πράξεις που τελούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρώντας έτσι 
σε ισχύ τις διατάξεις του άρθρου 55Α Ν. 4174/2013 για τα φορολογικά αδικήματα που είχαν τελεστεί πριν τις 
6.11.2020. Τέλος, με το άρθρο 163 Ν. 4764/2020 [σε ισχύ από 23.12.2020] ορίστηκε ότι «η παραγραφή των 
εγκλημάτων του παρόντος νόμου αρχίζει από το πέρας του χρονικού διαστήματος, εντός του οποίου η φορολογική 
διοίκηση μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 36, να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού εκτιμώμενου ή διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου, εκτός και αν έχει ήδη εκδοθεί τέτοια πράξη, οπότε η παραγραφή των ως άνω εγκλημάτων 
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αυτών των ρυθμίσεων, μ’ όλη την περιπλοκότητα που τις διακρίνει (που φανερώνει πολλά για 

τον τρόπο νομοθέτησης στη χώρα), προκύπτει η σαφής – και διαχρονική – επιλογή του νομοθέτη 

να τοποθετείται η έναρξη παραγραφής των φορολογικών αδικημάτων59 σε μεταγενέστερο χρόνο 

από την τέλεση της πράξης, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος στη φορολογική διοίκηση να 

διαπιστώσει τις σχετικές παραβάσεις.60 Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα επιδιώχθηκε άλλοτε με 

διατάξεις που μεταθέτουν τον χρόνο εκκίνησης της παραγραφής καθεαυτήν και άλλοτε με 

διατάξεις που καθιερώνουν αναστολή της παραγραφής. Η μεταβολή που έλαβε χώρα το 2020 

υιοθέτησε το δεύτερο μοντέλο [έναρξη παραγραφής από την τέλεση της πράξης με παράλληλη 

πρόβλεψη αναστολής], ενώ μέχρι τότε ίσχυε το πρώτο [μετάθεση έναρξης της παραγραφής 

χωρίς πρόβλεψη αναστολής, αφού ο σκοπός επιτυγχανόταν έτσι κι αλλιώς]. Ενόψει αυτών, δύο 

είναι οι πιθανές εκδοχές (επί πράξεων με χρόνο τέλεσης πριν τον Νοέμβριο του 2020) για όποιον 

επιθυμεί να διαφυλάξει την αρχή της lex mitior. Εάν κανείς θεωρήσει αυτές τις ρυθμίσεις 

αυτοτελείς [όπως θα ήταν εύλογο εκ πρώτης όψεως], θα μπορούσε να συνδυάσει την 

ευμενέστερη ρύθμιση σε σχέση με την έναρξη της παραγραφής [δηλαδή τη νεότερη] με το 

ευμενέστερο καθεστώς σε σχέση με την αναστολή [δηλαδή το προγενέστερο, που δεν προέβλεπε 

αναστολή] και να δημιουργήσει έναν συνδυασμό έναρξης παραγραφής από την τέλεση της 

πράξης χωρίς αναστολή, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ. Εάν, από την άλλη, 

αντιληφθεί κανείς τις διατάξεις ως ένα αδιαίρετο όλον,61 το οποίο δεν μπορεί να διασπαστεί στα 

επιμέρους τμήματά του, θα προβαίνει κατά περίπτωση σε σύγκριση του νέου καθεστώτος του 

Ν. 4745/2020 (με έναρξη μεν της παραγραφής από τον χρόνο τέλεσης αλλά με παράλληλη 

αναστολή της παραγραφής με την έκδοση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή της 

απόφασης επιβολής προστίμου έως την οριστικοποίηση της φορολογικής ενοχής) με το 

προϊσχύσαν καθεστώς [βάσει των άρθρων 55Α παρ. 3 και 68 παρ. 2 Ν. 4174/2013]. Σε αυτό το 

πλαίσιο, διαπιστώνει κανείς ότι είναι δυνατό το νεότερο καθεστώς (έστω ιδωμένο ως σύνολο) 

να άγει in concreto σε ευνοϊκότερη έκβαση για τον κατηγορούμενο,62 οπότε και θα εφαρμόζεται 

αναδρομικά, παρά την ύπαρξη του άρθρου 96 εδ. α΄ Ν. 4745/2020, το οποίο δεν μπορεί να 

υπερκεράσει την αρχή της lex mitior.63 

 
αρχίζει από την έκδοση της πράξης αυτής»∙ κατ’ αυτό τον τρόπο, αποσυνδέεται εκ νέου η έναρξη της παραγραφής 
από τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος, συνδεόμενη για άλλη μια φορά με τις ενέργειες της φορολογικής αρχής. 
59 Συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής εικονικών τιμολογίων, που χρησιμοποιήσαμε ως παράδειγμα. 
60 Οι οποίες, σημειωτέον, επισύρουν κατ’ αρχήν και διοικητικές κυρώσεις. 
61 Βλ. διεξοδικά Θ. Παπακυριάκου, Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπό το φως των νέων κωδίκων και της 
νέας νομοθεσίας για την ποινική προστασία των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων και την ρύθμιση του 
διακλαδικού ne bis in idem (Μέρος 2ο), ΠοινΧρ 2021, σελ. 494, ιδίως υπό ΙΙΙ/3. 
62 Για τα τελωνειακά αδικήματα, στα οποία δεν υφίστατο ρύθμιση αντίστοιχη εκείνης του άρθρου 55Α Ν. 
4174/2013, το νέο καθεστώς θα άγει κατ’ αρχήν σε δυσμενέστερα αποτελέσματα [βλ. Θ. Παπακυριάκου, ό.α.π.]. 
63 Οι μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4745/2020 θα μπορούσαν (το πολύ) να αξιοποιηθούν όχι στη βάση της 
ανεπέρειστης παραδοχής ότι αναιρούν το κανονιστικό περιεχόμενο του άρθρου 2 ΠΚ [κάτι που δεν θα μπορούσαν 
να κάνουν], αλλά ως έκφραση της νομοθετικής βούλησης να ρυθμίζονται, στο συγκεκριμένο περικείμενο, ως ενιαίο 
ζήτημα η έναρξη και η αναστολή της παραγραφής [με άλλα λόγια, να θεωρείται η οριστικοποίηση της φορολογικής 
εγγραφής ως κατ’ ουσίαν χρονικό σημείο εκκίνησης της παραγραφής]. Πρβλ. όμως ΑΠ 594/2021, Αρμ 2022, σελ. 
98 [όπου και διατύπωση της θέσης ότι «η επιλογή του νομοθέτη να θεσπίζει με ειδική μεταβατική διάταξη τη μη 
αναδρομικότητα του επιεικέστερου νόμου είναι επιτρεπτή, χωρίς μάλιστα να τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας 
ή παραβίασης του άρθρου 15 παρ. 1 του Δ.Σ.Α.Π.Δ., διότι η επιλογή αυτή του νομοθέτη αποσκοπεί στην ασφάλεια 
δικαίου και στην αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των πολιτών»]. 
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Ομολογουμένως, βέβαια, καθίσταται δυσχερής η εννοιολογική οριοθέτηση μιας έννοιας – ή, πολύ 

περισσότερο, η κατάφαση λειτουργικής ενότητας φαινομενικά διακριτών ρυθμίσεων64 – με κριτήριο τη 

νομοθετική βούληση, όταν αυτή μεταβάλλεται τόσο συχνά κατά τρόπο ανερμάτιστο. Γι’ αυτό και ο 

δικαστής συχνά εμμένει στο γράμμα του νόμου, ενίοτε δε «αναπέμπει» ένα πρόβλημα στον νομοθέτη, 

αρνούμενος να τον υποκαταστήσει.65 

 
64 Όλοι βέβαια (ή σχεδόν όλοι) δέχονται ότι ο δικαστής δεν επιτρέπεται να κατασκευάζει νομοθετικά καθεστώτα 
που δεν υπήρξαν ποτέ, όμως δεν υπάρχει πάντοτε συμφωνία ως προς την κανονιστική μονάδα στη βάση της οποίας 
λαμβάνει χώρα η σύγκριση. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχει κανείς άποψη ως προς την κανονιστική μονάδα (είτε 
την ονομάσει «διάταξη» είτε διαφορετικά), ώστε να συγκρίνονται οι διαδοχικά ισχύσασες διατάξεις στον ίδιο 
παρονομαστή. Διαφορετικά είναι ορατό το ενδεχόμενο να συγκροτούνται συνδυασμοί ετερόχρονων τμημάτων που 
στερούνται αυτόνομου κανονιστικού περιεχομένου. Έτσι, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι χωρεί διάσπαση της 
αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης ορισμένου αδικήματος, στερητικής της ελευθερίας ποινής και 
χρηματικής ποινής που απειλούνται για την ίδια πράξη, αλλά και συνδυασμός του άρθρου 52 του νέου Ποινικού 
Κώδικα με διατάξεις του ειδικού μέρους του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα [π.χ. του άρθρου 380 παρ. 1 προϊσχ. 
ΠΚ], κ.ο.κ. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι συνδυασμοί αυτοί υπαγορεύονται άλλοτε από την ανάγκη 
«απλούστευσης» της σύγκρισης και άλλοτε από την επιθυμία επίτευξης της ευνοϊκότερης έκβασης για τον 
κατηγορούμενο. Τίποτε από αυτά τα δύο δεν αποτελεί επαρκή βάση, και πάντως δεν έχουν νόημα αν δεν 
προσεγγίσει κανείς εννοιολογικά τον όρο «διάταξη» όπως υπολαμβάνεται στο άρθρο 2 ΠΚ. Σε κάθε περίπτωση, το 
εκάστοτε «νομοθετικό καθεστώς» δεν κρίνεται εν κενώ, αλλά με γνώμονα τη διαμόρφωση της πραγματικότητας 
[έτσι, στα φορολογικά αδικήματα θα πρέπει να διερωτηθεί κανείς αν υπήρξε ποτέ χρονική στιγμή στην οποία να 
προβλέπεται η παραγραφή ορισμένης πράξης, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της, εντός πενταετίας από την 
τέλεσή της]. 
65 Χαρακτηριστική είναι η προβληματική της εφαρμογής (ή μη) ευμενέστερης διάταξης σχετικά με το ανώτατο όριο 
της συνολικής (εκτιτέας) ποινής μετά το αμετάκλητο. Όπως είναι γνωστό, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 
αποφάνθηκε ότι μια τέτοια εφαρμογή αποκλείεται με βάση το άρθρο 2 ΠΚ, δεν εξασφαλίζεται δε μέσω κανόνων 
υπερνομοθετικής ισχύος. Ανεξάρτητα από τη θέση που υιοθετεί κανείς ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα [βλ. Γ. 
Ναζίρη, ό.π. Διαχρονικό Ποινικό Δίκαιο, σελ. 35 επ.], έχει ενδιαφέρον η ακόλουθη αποστροφή της ΟλΑΠ 4/2021: 
«Στο νομοθετικό δε σώμα εναπομένουν και άλλες λύσεις, μη παραβιάζουσες την ανωτέρω αρχή, εάν υπάρχει 
βούληση ευνοϊκότερης μεταχείρισης των καταδικασμένων σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όπως π.χ. η εισαγωγή με το 
νεότερο νομοθέτημα μεταβατικών διατάξεων, που προβλέπουν μείωση και των ποινών, οι οποίες επιβλήθηκαν 
αμετακλήτως βάσει του προϊσχύσαντος νόμου, ή η πρόβλεψη δυνατότητας ασκήσεως του έκτακτου ένδικου μέσου 
της επανάληψης διαδικασίας και στις ανωτέρω περιπτώσεις ή η θέσπιση διατάξεων, που καθιστούν υπό 
ελαστικότερες προϋποθέσεις δυνατή την υπό όρους απόλυση όλων όσων εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές 
για αδικήματα, που, μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, τιμωρούνται πλέον με μικρότερα όρια 
στερητικών της ελευθερίας ποινών. […] Αλλά και αντιστρόφως, εφόσον από το νομοθέτη δεν παρέχεται με σχετική 
ρύθμιση οποιαδήποτε εξουσία στα δικαστήρια προς μεταβολή της καταδικαστικής απόφασης λόγω της θέσπισης 
ηπιότερης ποινής μετά το αμετάκλητο και δη κατά το στάδιο έκτισης της ποινής, η τυχόν επέμβαση των 
δικαστηρίων με μεταβολή των διατάξεων της απόφασης αυτής, κατά το στάδιο αυτό, θα αποτελούσε ανεπίτρεπτη 
προσβολή της αρχής της διάκρισης των εξουσιών εις βάρος της νομοθετικής εξουσίας». Ο νομοθέτης 
ανταποκρίθηκε, εισάγοντας [με το άρθρο 184 Ν. 4855/2021] μεταβατική ρύθμιση στο πλαίσιο του άρθρου 465 παρ. 
2 ΠΚ, με την οποία προβλέπεται ότι για όσους είχαν καταδικαστεί αμετάκλητα σε πρόσκαιρη στερητική της 
ελευθερίας ποινή που υπερβαίνει το ανώτατο όριο που τάσσει το άρθρο 94 ΠΚ, ως εκτιτέα ποινή για την απόλυση 
υπό όρο θα λογίζεται αυτό το τελευταίο. 
Το γράμμα του άρθρου 2 ΠΚ είναι βέβαια σαφές, το δε ζήτημα είναι λυμένο μετά την παραπάνω απόφαση της 
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ας προβληματιστούμε όμως ευρύτερα σχετικά με την κατανομή της ρυθμιστικής 
εξουσίας με βάση αυτή τη διάρθρωση: όταν ο δικαστής εκδίδει μια απόφαση υπό ένα νομοθετικό καθεστώς, η 
μεταγενέστερη μεταβολή του νομοθετικού καθεστώτος (επί το ευμενέστερο μεν, πλην όμως χωρίς 
αποχαρακτηρισμό της πράξης) πώς δικαιολογείται να αφήνει ανεπηρέαστη μια κριθείσα υπόθεση, στο μέτρο 
πάντως που βιώνονται ακόμη οι συνέπειες της (αμετάκλητης έστω) απόφασης; Όταν μία πράξη έχει καταστεί 
πλημμέλημα ενώ πριν ήταν κακούργημα, ποια εξουσία κρατά φυλακισμένο έναν άνθρωπο πολύ μετά την έκτιση 
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4. «Παροδική» έκφραση νομοθετικής επιείκειας 

Οι νομοτεχνικές ατέλειες κατά την κατάστρωση διαδοχικών ρυθμίσεων δεν αποτελούν τον μοναδικό 

παράγοντα που δυσχεραίνει τη δικαστική κρίση. Ακόμη κι όταν η αναγκαία σαφήνεια είναι δεδομένη, 

παραμένει ζητούμενο ποια αξιολόγηση οδήγησε τον νομοθέτη να παρέμβει προς μια κατεύθυνση, 

ανακρούοντας πρύμνη λίγο μετά. Χαρακτηριστικές της νομοθετικής ασυνέχειας είναι οι περιπτώσεις στις 

οποίες επήλθε μεταβολή από δυσμενέστερη σε ευμενέστερη και πάλι σε δυσμενέστερη διάταξη. Τούτο 

έχει συμβεί κατ’ επανάληψη την τελευταία τριετία. Τα παραδείγματα είναι πολλά, αλλά αρκεί να 

αναφερθούν ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

- Η (ενεργητική) δωροδοκία για ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντα υπαλλήλου ενέπιπτε, υπό 

τον προϊσχύσαντα Ποινικό Κώδικα, στη διάταξη του άρθρου 236 παρ. 2, απειλείτο δε με κάθειρξη 

έως δέκα έτη και – σωρευτικά – με χρηματική ποινή από 15.000 έως 150.000 €.66 Με τη θέση σε 

ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα, η ίδια πράξη (με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της) 

χαρακτηριζόταν πλέον πλημμέλημα,67 απειλούμενη με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών 

και – σωρευτικά – με χρηματική ποινή∙68 μετά την εκ νέου τροποποίηση του άρθρου 236 παρ. 2 

ΠΚ δυνάμει του άρθρου 3 στ. 19 Ν. 4637/2019 [σε ισχύ από 18.11.2019], η πράξη χαρακτηρίστηκε 

και πάλι κακούργημα, απειλούμενη με κάθειρξη έως οκτώ έτη και – σωρευτικά – με χρηματική 

ποινή. Η ενδιάμεση διάταξη υπήρξε ευμενέστερη, και επομένως τυγχάνει εφαρμογής 

αναδρομικά βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ.69 

 
του ανώτατου ορίου της ποινής που απειλεί η νεότερη διάταξη; Ακόμη εναργέστερα: όταν η θανατική ποινή 
καταργείται σε ορισμένη έννομη τάξη, ποιο χέρι δικαιούται να εκτελέσει εκείνον που είχε αμετάκλητα καταδικαστεί 
πριν τη νομοθετική μεταβολή; Όταν μια έννομη τάξη καταργεί τις σωματικές ποινές, δεν ορίζει κατ’ ουσίαν ο 
νομοθέτης ότι (εντός της ορισμένης έννομης τάξης) απαγορεύεται όχι μόνο η επιβολή αλλά και η εκτέλεση τέτοιου 
είδους ποινών; Σε περίπτωση που (χάριν της διαφύλαξης του δεδικασμένου) θεωρηθεί υποχρεωτική η εκτέλεση 
τέτοιων (ήδη καταργημένων) ποινών, όχι μόνο δεν διαφυλάσσεται η νομοθετική εξουσία, αλλά μάλλον διογκώνεται 
ο ρόλος της δικαστικής εξουσίας, αφού ο δικαστής διεκδικεί τη «ρύθμιση», στηριζόμενος σε νομοθετικές 
αξιολογήσεις ήδη παρωχημένες. Έτσι όμως αφαιρείται ένα κομμάτι ρυθμιστικής εξουσίας από τον σημερινό 
νομοθέτη, ο οποίος απαγορεύει ορισμένη συμπεριφορά (π.χ. την εκτέλεση σωματικών ποινών). Ας μην λησμονείται 
ότι η εκτέλεση της θανατικής ποινής, η εκτέλεση των σωματικών ποινών, αλλά και η στέρηση της ελευθερίας 
συνιστούν ένα «κακό» (διαφορετικής έντασης καθένα από αυτά αλλά πάντως «κακό»), το οποίο δικαιολογείται 
μόνο επειδή προβλέπεται νομοθετικά η επιβολή του ως απάντηση σε ένα άλλο (τυποποιημένο) κακό. Το ερώτημα 
λοιπόν παραμένει: την ώρα της εκτέλεσης μιας ποινής που έχει καταργηθεί (ή της εκτέλεσης μιας ποινής σε ύψος 
που υπερβαίνει το σύγχρονο της εκτέλεσης ανώτατο προβλεπόμενο όριο), ποιος «ρυθμίζει» αν αυτή είναι 
επιτρεπόμενη; 
66  Υπενθυμίζεται ότι η ιδιαίτερα μεγάλη αξία του ωφελήματος επιβάρυνε περαιτέρω την απειλούμενη ποινή μόνο 
της δωροληψίας, όχι της δωροδοκίας. 
67 Κατ’ άρθρο 236 παρ. 2 νέου ΠΚ. 
68 Ενν. έως 360 ημερήσιες μονάδες σε συνδυασμό με άρθρο 57 παρ. 2 περ. γ΄ νέου ΠΚ. 
69 Συναφές είναι και το ζήτημα της δραστικής περιστολής (και της, εν συνεχεία, εν μέρει διεύρυνσης) της ιδιότητας 
του υπαλλήλου. Υπό τον προϊσχύσαντα Ποινικό Κώδικα, ως υπάλληλοι θεωρούνταν όχι μόνο εκείνοι στους οποίους 
είχε ανατεθεί η άσκηση δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και όσοι υπηρετούσαν (μόνιμα ή πρόσκαιρα) με οποιαδήποτε 
ιδιότητα ή σχέση στα νομικά πρόσωπα που απαριθμούνταν περιοριστικά (σε τέσσερις και, στη συνέχεια, πέντε 
κατηγορίες) στο άρθρο 263Α προϊσχ. ΠΚ [για την έννοια του υπαλλήλου υπό το προϊσχύσαν δίκαιο βλ. Ν. 
Μπιτζιλέκη, Υπηρεσιακά Εγκλήματα: Άρθρα 235-263α ΠΚ, εκδ. Σάκκουλα, β΄ έκδ., 2001, σελ. 76 επ., Θ. 
Παπακυριάκου, Το καθεστώς ειδικής-αυξημένης ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων στο ισχύον ελληνικό ποινικό 
δίκαιο. Βασικά χαρακτηριστικά και κριτική αποτίμηση, ΠοινΔικ 2009, σελ. 1126]. Η τελευταία αυτή (ευρεία) έννοια 
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- Υπό τον προϊσχύσαντα Ποινικό Κώδικα, στις διακεκριμένες παραλλαγές κλοπής που τιμωρούνταν 

σε βαθμό κακουργήματος [με απειλούμενη ποινή κάθειρξη έως δέκα έτη] συγκαταλεγόταν η 

κλοπή από δύο ή περισσότερους που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές ή ληστείες.70 Η εν 

λόγω διακεκριμένη παραλλαγή απαλείφθηκε με τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα, με 

αποτέλεσμα οι σχετικές πράξεις να χαρακτηρίζονται ως πλημμελήματα, εμπίπτοντας στο άρθρο 

372 ΠΚ.71 Επανήλθε όμως με τον Ν. 4637/2019, το άρθρο 5 του οποίου προσέθεσε περ. δ΄ στην 

παρ. 1 του άρθρου 374 ΠΚ, καθιστώντας εκ νέου κακούργημα την κλοπή από δύο ή 

περισσότερους που είχαν οργανωθεί για να τελούν κλοπές [με απειλούμενη ποινή, πλέον, 

κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή]. Η ενδιάμεση διάταξη, ούσα ευμενέστερη, τυγχάνει 

εφαρμογής για πράξεις με χρόνο τέλεσης μέχρι την 17.11.2019.72 

- Η τοκογλυφία κατ’ επάγγελμα συνιστούσε, υπό τον προϊσχύσαντα Ποινικό Κώδικα,73 

κακούργημα με απειλούμενη ποινή κάθειρξη έως δέκα έτη και – σωρευτικά – χρηματική ποινή.74 

Με τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα, η πράξη χαρακτηρίστηκε πλημμέλημα βάσει του 

άρθρου 404 παρ. 2,75 απειλείτο δε με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και – σωρευτικά 

– χρηματική ποινή.76 Η τοκογλυφία κατ’ επάγγελμα χαρακτηρίστηκε εκ νέου κακούργημα [με 

απειλούμενη ποινή κάθειρξη έως οκτώ έτη και – σωρευτικά – χρηματική ποινή] δυνάμει του 

άρθρου 98 Ν. 4855/2021, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 404 παρ. 2 ΠΚ [με ισχύ από 

12.11.2021]. Η τελευταία αυτή διάταξη, ωστόσο, μολονότι ευμενέστερη σε σύγκριση με εκείνη 

που ίσχυε κατά την τέλεση της πράξης, είναι δυσμενέστερη της ενδιάμεσης διάταξης, εκείνης 

δηλαδή του άρθρου 404 παρ. 2 νέου ΠΚ, όπως ίσχυε από 1.7.2019 έως 11.11.2021, και επομένως 

 
του υπαλλήλου αποκτούσε βέβαια σημασία μόνο σε σχέση με τα αδικήματα που απαριθμούνταν στη διάταξη του 
άρθρου 263Α προϊσχ. ΠΚ, ενώ οι υπάλληλοι υπό τη στενή έννοια (κατ’ άρθρο 13α΄ προϊσχ. ΠΚ) ήταν δυνατό να 
καταστούν υποκείμενα οποιουδήποτε υπηρεσιακού αδικήματος. Με τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα, 
καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 263Α, η οποία (σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση ΣχΠΚ) θεωρήθηκε 
παρωχημένη, κατάλοιπο της «κρατικά ελεγχόμενης οικονομίας». Η αμφιλεγόμενη αυτή επιλογή είχε ως 
αποτέλεσμα την περιστολή της έννοιας του υπαλλήλου στα όρια του άρθρου 13α΄ ΠΚ για όλα τα υπηρεσιακά 
εγκλήματα, θέτοντας ζήτημα συμμόρφωσης με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας σε σχέση με ορισμένα από 
αυτά, και ειδικότερα με τη δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου [παρά την αναφορά της Αιτιολογικής Έκθεσης 
ΣχΠΚ σε «αναπλήρωση» του κενού διαμέσου της διάταξης του άρθρου 396 νέου ΠΚ σχετικά με τη δωροληψία-
δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα]. Έτσι, σύντομα υπήρξε αναδίπλωση του νομοθέτη, η οποία εκφράστηκε μέσω της 
προσθήκης του άρθρου 237Β στον Ποινικό Κώδικα δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 21 Ν. 4637/2019 [σημειωτέον ότι η 
έννοια του υπαλλήλου, ειδικά για την περίπτωση της δωροληψίας κατ’ άρθρο 235 παρ. 1, 2 ΠΚ και της δωροδοκίας 
κατ’ άρθρο 236 παρ. 1, 2 ΠΚ, έχει κατά τι διευρυνθεί και πιο πρόσφατα, με το άρθρο 22 Ν. 4689/2020]. Μετά από 
αυτή την παρέμβαση, είναι σαφές ότι ορισμένοι από τους υπαλλήλους του άρθρου 263Α προϊσχ. ΠΚ έχουν 
επανενταχθεί στη χορεία των πιθανών υποκειμένων τέλεσης του αδικήματος της δωροληψίας∙ σε αυτούς 
περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι των δημοτικών επιχειρήσεων. Το ζήτημα έχει εγείρει συζήτηση ακόμη και σε σχέση 
με την αντισυνταγματικότητα της ενδιάμεσης ρύθμισης: βλ. Χ. Μυλωνόπουλου, Οι υπάλληλοι των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων ως «υπάλληλοι» κατ’ άρθρο 13α΄ ΠΚ και η διάταξη του άρθρου 237Β ΠΚ, ΠοινΔικ 2020, σελ. 529. 
70 Άρθρο 374 περ. δ΄ προϊσχ. ΠΚ. 
71 Εκτός κι αν ενέπιπταν σε κάποια άλλη διακεκριμένη παραλλαγή από εκείνες που διατηρήθηκαν στον Ποινικό 
Κώδικα. 
72 Σε περίπτωση που πρόκειται για εξακολουθητική τέλεση κλοπών, η νεότερη διάταξη θα τύχει εφαρμογής, εφόσον 
οι δράστες συνέχισαν να τελούν κλοπές και μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4637/2019. 
73 Άρθρο 404 παρ. 3 προϊσχ. ΠΚ. 
74 Ενν. από 150 € έως 15.000 € σε συνδυασμό με άρθρο 57 προϊσχ. ΠΚ. 
75 Σημειωτέον ότι η τέλεση της πράξης «κατά συνήθεια» δεν θεμελιώνει πλέον διακεκριμένη παραλλαγή του 
αδικήματος. 
76 Ενν. έως 360 ημερήσιες μονάδες σε συνδυασμό με άρθρο 57 παρ. 2 περ. γ΄ νέου ΠΚ. 
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θα εφαρμόζεται η τελευταία για πράξεις με χρόνο τέλεσης πριν τις 12.11.2021. Τούτο είχε και 

έμμεσες επιπτώσεις, αφού οδήγησε σε αποχαρακτηρισμό και της κατ’ άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ 

συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό διάπραξης αδικημάτων της συγκεκριμένης 

κατηγορίας. 

Σε όλες αυτές (και σε αρκετές ακόμη77) περιπτώσεις, ο δικαστής οφείλει να περιορίσει την εφαρμογή των 

νεότερων διατάξεων μόνο σε πράξεις με χρόνο τέλεσης που έπεται της θέσης τους σε ισχύ, 

εφαρμόζοντας την ενδιάμεση (ευμενέστερη) διάταξη σε πράξεις που τελέστηκαν νωρίτερα βάσει του 

άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ. Τούτο ενδέχεται να επιφέρει συνέπειες που κάθε άλλο παρά προάγουν την ίση 

μεταχείριση, ιδίως αν κανείς λάβει υπόψη το ενδεχόμενο εξάλειψης του αξιοποίνου λόγω παραγραφής 

(ο χρόνος της οποίας συμπληρώνεται, εφόσον η πράξη μεταπίπτει σε πλημμέλημα, μετά από την 

παρέλευση πενταετίας ή, εν επιδικία, οκταετίας).78 Πράγματι, το να διαφοροποιηθεί η μεταχείριση 

ορισμένων δραστών απλώς και μόνο επειδή ίσχυσε για ελάχιστο χρόνο μια ηπιότερη ρύθμιση δίνει λαβή 

για καταχρήσεις.79 Ωστόσο ο παραμερισμός της ευμενέστερης διάταξης από τον δικαστή δεν είναι 

καθόλου εύκολη υπόθεση. Κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε η ενδιάμεση διάταξη να θεωρηθεί «κρυπτο-

αμνηστευτική», όπως είχε συμβεί (συγκεντρώνοντας κριτική) στην περίπτωση που απασχόλησε την 

Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το 2016.80 Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι ακόμη και ο νομοθετικός 

 
77 Περιορισμένη είναι η δυνατότητα του δικαστή να παρέμβει ακόμη και στην περίπτωση αθέλητων συνεπειών ή 
ακόμη και τυπογραφικών λαθών, ιδίως όταν ο νομοθέτης δεν μετέρχεται δυνατοτήτων που θα μπορούσαν να 
διορθώσουν το πρόβλημα. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η (αναδρομική) υφ’ όρον παραγραφή εγκλημάτων με 
χρόνο τέλεσης μέχρι 31.3.2016 [κατ’ άρθρο όγδοο Ν. 4411/2016], όπως π.χ. της σωματικής βλάβης από αμέλεια 
[κατ’ άρθρο 314 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ] «χάρη» στην αναδρομική μείωση της απειλούμενης γι’ αυτά ποινής που επέφερε 
ο νέος Ποινικός Κώδικας [ο νομοθέτης θα μπορούσε, κατά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα, να έχει 
προβλέψει εξαίρεση αυτών των αδικημάτων από την υφ’ όρον παραγραφή, κάτι που δεν συνέβη, με αποτέλεσμα 
η κρίση επί των εν λόγω πράξεων να αφαιρεθεί από τα χέρια του δικαστή]. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει, π.χ., η 
περίπτωση του άρθρου 290Α παρ. 1 περ. δδ΄ νέου ΠΚ, που στην αρχική του μορφή δεν αναφερόταν (από προφανή 
παραδρομή) στο σύνολο των συμπεριφορών που τυποποιούνταν στη βασική μορφή, με αποτέλεσμα άλλες από 
αυτές να εμπίπτουν στη διακεκριμένη παραλλαγή και άλλες όχι, έστω και αν πληρούσαν κατά τα λοιπά όλα τα 
στοιχεία της. Η παραδρομή υπήρξε βέβαια προφανής, όχι μόνο λόγω της σύγκρισης με τη διάρθρωση της 
πλειονότητας των κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων, αλλά και μέσω απλής αντιπαραβολής με την περ. γγ΄ του ίδιου 
του άρθρου 290Α παρ. 1 του νέου ΠΚ, που αναφερόταν τόσο στην περ. α΄ όσο και στην περ. β΄ (εννοώντας βέβαια 
στην πραγματικότητα τις περ. αα΄ και ββ΄, δεδομένου ότι τυποποιούσε τη μεν σοβαρή βλάβη σε κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις ως αποτέλεσμα κοινού κινδύνου σε ξένα πράγματα υπό την έννοια της περ. αα΄, τη δε βαριά 
σωματική βλάβη ως αποτέλεσμα του κινδύνου για άνθρωπο υπό την έννοια της περ. ββ΄). Το σφάλμα διορθώθηκε 
με το άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4637/2019, η Αιτιολογική Έκθεση του οποίου δεν κάνει λόγο για διόρθωση παροράματος 
αλλά – κατ’ ουσίαν – για διεύρυνση του αξιοποίνου χάριν της αναλογικότητας. Έτσι, δεν καταλείπεται περιθώριο 
να θεωρηθούν οι νέες διατάξεις ως αυθεντική ερμηνεία (που θα εξασφάλιζε τη δυνατότητα «αναδρομικής» 
εφαρμογής τους), αλλά αυτές θα εφαρμόζονται ex nunc [ήτοι από 18.11.2019 και εφεξής]. 
78 Είναι σαφές ότι η παραγραφή έχει προεχόντως χαρακτήρα ουσιαστικού ποινικού δικαίου, και επομένως οι 
νομοθετικές τροποποιήσεις που την αφορούν υπόκεινται στην αρχή της lex mitior [σε αντίθεση με άλλες έννομες 
τάξεις, που αντιμετωπίζουν την παραγραφή στο πλαίσιο του δικονομικού δικαίου]. Από την άλλη, πρέπει να 
επισημανθεί ότι η οριστική παύση μιας (κινηθείσας) ποινικής δίωξης, ιδίως όταν η υπόθεση έχει αχθεί στο 
ακροατήριο κατόπιν της συγκέντρωσης αποδεικτικού υλικού, ελάχιστη σχέση έχει με τους σκοπούς που (πρέπει να) 
υπηρετεί ο θεσμός της παραγραφής. 
79 Πρβλ. τις επιφυλάξεις της Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Νομοθετική πρωτοβουλία μετά την ΟλΑΠ 4/2021, ΠοινΔικ 
2021, σελ. 1204. 
80 Βλ. ΑΠ Ολ 3/2016, ΠοινΧρ 2016, σελ. 734. Στην κατεύθυνση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου 
είχε κινηθεί και η ΑΠ 415/2016, ΝΟΜΟΣ [με διαφορά μιας ψήφου], αλλά και το ΣυμβΠλημΑθ 2774/2014, ΠοινΔικ 
2014, σελ. 658, το οποίο [με αντίθετη εισαγγελική πρόταση] δέχθηκε ότι η κατάργηση της περ. δ΄ του άρθρου 263Α 
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αποχαρακτηρισμός ορισμένης κατηγορίας πράξεων δεν εξομοιούται το δίχως άλλο με αμνήστευσή τους. 

Πράγματι, με την αμνήστευση ορισμένης πράξης αναιρείται αναδρομικά το στίγμα ορισμένης πράξης, 

χωρίς όμως να επηρεάζεται το αξιόποινο της πράξης εν γένει (δηλαδή για το μέλλον). Ο αμνηστευτικός 

νόμος, με άλλα λόγια, επέχει θέση «φωτογραφικής απαλλαγής» ορισμένης πράξης, η οποία συνιστά 

επέμβαση στην ανεξάρτητη λειτουργία της Δικαιοσύνης, γι’ αυτό και περιορίζεται σε μόνα τα πολιτικά 

εγκλήματα. Μέσω ενός ευμενέστερου νόμου, αντίθετα, αναιρείται ο ποινικός χαρακτήρας ex nunc για 

όλες τις μελλοντικές πράξεις που αποχαρακτηρίζονται με τον νεότερο νόμο, η δε αναδρομικότητα 

επέρχεται ως αποτέλεσμα της αξίωσης για ίση μεταχείριση όλων (ακόμη και όσων είχαν τελέσει τις εν 

λόγω πράξεις στο παρελθόν) έναντι του νόμου. Κατά μείζονα λόγο, η μείωση της απειλούμενης για 

ορισμένο αδίκημα ποινής, έστω κι αν έχει ως έμμεση συνέπεια την εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω 

παραγραφής, δυσχερώς μπορεί να θεωρηθεί αμνήστευση.81 Διαφορετική παραδοχή θα ενείχε τον 

κίνδυνο κάθε νεότερος επιεικέστερος νόμος να ελέγχεται ως «κρυπτο-αμνηστευτικός» δίχως κάποιο 

επαρκές κριτήριο. Τούτο όμως θα οδηγούσε στο ανάστροφο φαινόμενο από αυτό που επιχειρεί να 

αντιμετωπίσει ο συνταγματικός περιορισμός της αμνηστίας: αντί δηλαδή να έχουμε διείσδυση της 

νομοθετικής εξουσίας στη σφαίρα της δικαστικής λειτουργίας, θα εμφιλοχωρούσε παρέμβαση της 

δικαστικής εξουσίας στη νομοθετική λειτουργία.82 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο νομοθέτης αναλαμβάνει 

την ευθύνη των επιλογών του και των συνεπειών που αυτές επιφέρουν, ο δε έλεγχός του επαφίεται σε 

μέσα που εκφεύγουν της δικαστικής εξουσίας. 

Στην ίδια προβληματική, σπανιότερη είναι η περίπτωση της εκ νέου διεύρυνσης (μετά από αρχική 

περιστολή) της νομοτυπικής μορφής αδικήματος. Μία τέτοια περίπτωση συνδέεται με την τυποποίηση 

του κινδύνου στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα. Με τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα, αρκετά 

από τα εγκλήματα του ΙΓ΄ κεφαλαίου τράπηκαν σε συγκεκριμένης διακινδύνευσης,83 ενώ πρωτύτερα 

τυποποιούνταν ως δυνητικής (άλλως: αφηρημένης-συγκεκριμένης) διακινδύνευσης.84 Έτσι στένεψε η 

αντικειμενική υπόσταση των οικείων αδικημάτων, με αποτέλεσμα να αποχαρακτηριστούν όσες πράξεις 

δεν είχαν προξενήσει κίνδυνο αλλά απλώς δυνατότητα κινδύνου.85 Με τον Ν. 4855/2021, όμως, 

επανερχόμαστε στο πρότερο καθεστώς, και τα συγκεκριμένα αδικήματα τρέπονται εκ νέου σε δυνητικής 

 
ΠΚ συνιστά μια sui generis, εκ παραδρομής αμνήστευση εγκλημάτων που τελέστηκαν από τα αναφερόμενα σε 
αυτήν πρόσωπα, η οποία αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 47 παρ. 3, 4 και 26 του Συντάγματος. Σε αντίθετο 
συμπέρασμα είχαν αχθεί οι ΑΠ 705/2015, Αρμ 2015, σελ. 1005 [με μειοψηφία, πάντως, ενός μέλους, που υιοθέτησε 
την παραπάνω άποψη περί απαγορευμένης αμνήστευσης] και ΑΠ 711/2015, ΝΟΜΟΣ [επίσης με μειοψηφία ενός 
μέλους]. 
81 Ειδικά σε σχέση με τον νέο Ποινικό Κώδικα, έχει κάποια σημασία να τονιστεί ότι η εκ νέου (επί το δυσμενέστερο) 
τροποποιήσεις έλαβαν χώρα μετά τη διενέργεια εθνικών εκλογών και την ανανέωση του κοινοβουλευτικού 
σώματος. Τούτο καθιστά ακόμη δυσχερέστερη την παραδοχή «κρυπτο-αμνηστίας». 
82 Βλ. Ν. Μπιτζιλέκη, Νομοθετική πολιτική και δικαστικός έλεγχος: Η περίπτωση της κρυπτοαμνηστίας: Με αφορμή 
την υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ΠοινΧρ 2016, σελ. 747. 
83 Χαρακτηριστικά παραδείγματα εδώ ο εμπρησμός [264 ΠΚ], η πλημμύρα [268 ΠΚ], η έκρηξη [270 ΠΚ]. 
84 Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση ΣχΠΚ [σελ. 52], το αξιόποινο συνδέθηκε µε την πρόκληση κινδύνου, έτσι 
ώστε να αποδεσµευθεί από τα προβλήµατα που γεννά η τυποποίηση εγκληµάτων αφηρηµένης ή δυνητικής 
διακινδύνευσης (βλ. σχετικά Μ. Καϊάφα-Γκµπάντι, Κοινώς επικίνδυνα εγκλήµατα, εκδ. Σάκκουλα, γ΄ έκδ., 2005, σελ. 
42 επ., Δ. Σπυράκου, Αφηρηµένη διακινδύνευση: Μια επικίνδυνη κατασκευή για το ποινικό δίκαιο, ΠοινΧρ 1993, 
σελ. 360 επ., Ε. Συµεωνίδου-Καστανίδου, Η διαβάθµιση του κινδύνου στα εγκλήµατα διακινδύνευσης, ΠοινΔικ 
2001, σελ. 645 επ.). 
85 Βλ. σχετικά ΑΠ 66/2021, ΠοινΧρ 2022, σελ. 502, ΓνμδΕισΑΠ 16/2021, ιστότοπος Εισαγγελίας Αρείου Πάγου. 
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διακινδύνευσης.86 Είναι προφανές ότι οι ενδιάμεσες διατάξεις, ούσες ευμενέστερες, θα εφαρμόζονται 

για τις πράξεις που είχαν τελεστεί πριν τις 12.11.2021.87 Μπορεί όμως κανείς να προβληματιστεί σε 

σχέση με τις διαδοχικές μεταβολές. Η τυποποίηση των εν λόγω αδικημάτων ως δυνητικής 

διακινδύνευσης αποβλέπει σε ενισχυμένη προστασία των εννόμων αγαθών (ζωής, σωματικής 

ακεραιότητας και περιουσίας) μέσω της τιμώρησης κινδυνωδών πράξεων που δεν προξενούν κατ’ 

ανάγκη εμπειρικά διαπιστωμένο κίνδυνο. Η επιλογή αυτή συνοδεύεται από αυξημένο αξιολογικό 

φορτίο, και τούτο γεννά επιφυλάξεις σε σχέση με το εύρος της εξουσίας που καταλείπεται στον δικαστή. 

Στα εγκλήματα συγκεκριμένης διακινδύνευσης, από την άλλη, η αξιολόγηση της επικινδυνότητας δίνει 

τη θέση της στην εμπειρική διαπίστωση του πραγματωμένου κινδύνου (στη βάση της παραδοχής ότι η 

τελευταία είναι πιο «ασφαλής»).88 

Τα επιχειρήματα εκατέρωθεν έχουν ενδιαφέρον στο επίπεδο της θεωρητικής συζήτησης.89 Σε μια 

κοινωνία που προσπαθεί να απελευθερωθεί από την υπερβολική καταστολή, βασικό ζητούμενο είναι η 

ελευθερία, κι έτσι προέχει ο εγγυητικός χαρακτήρας του ποινικού δικαίου (ως ορίου της ποινικής 

καταστολής). Στη σύγχρονη εποχή, η πλάστιγγα γέρνει κατά πολλούς προς τη μεριά της διαφύλαξης 

(προληπτικά) ατομικών εννόμων αγαθών. Αυτά σταθμίζονται και έναντι της συχνότητας ορισμένων 

συμπεριφορών σε σχέση με την πιθανολογούμενη βλάβη στην οποία θα μπορούσε να οδηγήσει. Με 

άλλα λόγια, είναι διαφορετικό κάποιος να καίει ξερά χόρτα τον 19ο αιώνα σε μια αραιοκατοικημένη 

περιοχή όπου όλοι καίνε ξερά χόρτα και ελάχιστοι είναι πιθανό να κινδυνεύσουν, και διαφορετικό να 

πράττει κανείς το ίδιο στο προάστιο μιας πυκνοκατοικημένης μεγαλούπολης, όπου ελάχιστοι καίνε ξερά 

χόρτα αλλά πάρα πολλοί θα πληγούν από τυχόν επέκταση της πυρκαγιάς. 

Ανεξάρτητα από τον επιστημονικό διάλογο που αναπτύσσεται, πάντως, ο νομοθέτης οφείλει να θεσπίζει 

τις οικείες διατάξεις έχοντας σταθμίσει όλες τις παραμέτρους, και να παρεμβαίνει με τροποποιήσεις 

όταν οι κοινωνικές ανάγκες επιβάλλουν ή έστω δικαιολογούν τέτοια παρέμβαση. Διερωτάται, λοιπόν, 

εύλογα κανείς τι ακριβώς άλλαξε μέσα σε μία τριετία, ώστε να δικαιολογείται η διπλή «αλλαγή 

παραδείγματος».90 Εάν υποτεθεί ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι κοινωνικές ανάγκες σε σχέση με την 

αντιμετώπιση κινδύνων, τότε η εφαρμογή της lex mitior είναι δυνατό να οδηγήσει σε ανισότητες. 

Κάποιος που έβαλε πυρκαγιά το 2018, εάν δικαστεί σήμερα, θα ωφεληθεί από μια πρόσληψη κινδύνου 

διαφορετική, που ίσχυσε ενδιάμεσα, χωρίς όμως να ισχύει ούτε κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης αλλά 

ούτε και κατά τον χρόνο εκδίκασης. Ο δικαστής που θα κληθεί να κρίνει μια τέτοια υπόθεση σήμερα 

σχεδόν δελεάζεται να διαγνώσει την επέλευση συγκεκριμένου κινδύνου πιο «εύκολα», λαμβάνοντας 

υπόψη ότι τόσο η προϊσχύσασα όσο και η μεταγενέστερη διάταξη αξιώνουν λιγότερα για την κατάφαση 

της αντικειμενικής υπόστασης∙ σε αυτό τον πειρασμό θα πρέπει όμως να αντισταθεί, κρίνοντας τις 

 
86 Βλ., π.χ., τα άρθρα 45, 47, 48 Ν. 4855/2021, τα οποία τροποποίησαν, αντίστοιχα, τα άρθρα σχετικά με τον 
εμπρησμό [264 ΠΚ], την πλημμύρα [268 ΠΚ] και την έκρηξη [270 ΠΚ]. 
87 Σε περίπτωση που ορισμένη πράξη είναι αξιόποινη υπ’ αμφότερες τις εκδοχές (διότι είχε προξενήσει κίνδυνο και 
όχι απλώς δυνατότητα κινδύνου), θα τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη που απειλεί την ηπιότερη ποινή, επί ισοϋψών 
δε ποινών η διάταξη που ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης. 
88 Στα εγκλήματα αφηρημένης διακινδύνευσης, ο νομοθέτης αναδέχεται πλήρως τον χαρακτηρισμό μιας 
συμπεριφοράς ως επικίνδυνης καθεαυτήν, μη καταλείποντας πεδίο in concreto κρίσης στον δικαστή σε σχέση με 
την επέλευση (ή τη δυνατότητα επέλευσης) κινδύνου. 
89 Βλ. Ι. Μοροζίνη, Κίνδυνος και επικινδυνότητα ως στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης, ΠοινΧρ 2015, σελ. 486. 
90 Ο προβληματισμός εγείρεται είτε θεωρήσει κανείς τις πρόσφατες τροποποιήσεις «πισωγύρισμα» είτε 
«επανόρθωση». 
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πράξεις με χρόνο τέλεσης πριν τις 12.11.2021 σαν να μην είχε μεταβληθεί εκ νέου η διάταξη.91 Και σε 

αυτή την περίπτωση, επιβάλλεται η εφαρμογή της ευμενέστερης διάταξης, καθώς ο πολίτης δεν είναι 

δυνατόν να επωμιστεί το βάρος των αλλεπάλληλων αλλαγών.92 

Ανακύπτουν, τέλος, και επιμέρους ζητήματα, που φανερώνουν την απουσία συνεκτικών κριτηρίων που 

να στηρίζουν τις νομοθετικές παρεμβάσεις. Πρόσφατα απασχόλησε την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το 

ερώτημα εάν η βόμβα μολότοφ συνιστά εκρηκτικό μηχανισμό, με την απάντηση να είναι καταφατική.93 

Παρατηρείται, όμως, ότι, σε αντίθεση με τον προϊσχύσαντα Ποινικό Κώδικα, ο χαρακτηρισμός αυτός άγει 

(τουλάχιστον για τις πράξεις που τελούνται εφεξής94) σε ηπιότερη μεταχείριση του δράστη, δεδομένου 

ότι το αδίκημα του εμπρησμού τιμωρείται βαρύτερα από την έκρηξη, τουλάχιστον στην περ. δ΄, ενώ στις 

υπόλοιπες παραλλαγές τα δύο εγκλήματα είναι ισοβαρή.95 Τούτο έρχεται σε αντίθεση με το προϊσχύσαν 

καθεστώς, στο πλαίσιο του οποίου η έκρηξη αποτελούσε αδίκημα βαρύτερο του εμπρησμού, και 

μάλιστα σε όλες τις παραλλαγές.96 Εξάλλου, στο πλαίσιο του άρθρου 272 ΠΚ τυποποιείται πλέον η κατοχή 

όχι μόνο εκρηκτικών αλλά και εμπρηστικών μηχανισμών, αμβλύνοντας τη σημασία της υπαγωγής της 

βόμβας μολότοφ στη μία ή την άλλη έννοια.97 Ανεξάρτητα, επομένως, από την κριτική που θα μπορούσε 

να ασκήσει κανείς,98 η νομολογία ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα εμφανίζει σταθερότητα∙ εκείνο που 

άλλαξε (και μάλιστα κατ’ επανάληψη) είναι η νομοθετική προσέγγιση, χωρίς μάλιστα να προκύπτει 

κάποιο συνεπές κριτήριο με βάση το οποίο αξιολογείται ο κίνδυνος μιας πυρκαγιάς σε σύγκριση με τον 

κίνδυνο μιας έκρηξης.99 

 

5. Νομοθετικές παρεμβάσεις στον χώρο των γενετήσιων εγκλημάτων και η περίπτωση της 

«εκδικητικής πορνογραφίας» 

Ένας χώρος που προσφέρεται για επισκόπηση των μεταβαλλόμενων αξιολογήσεων του νομοθέτη είναι 

εκείνος των γενετήσιων εγκλημάτων.100 Και εδώ παρατηρούνται αρκετές αλλαγές στις απειλούμενες 

 
91 Αντίστοιχα, παραμένει και η αξίωση για εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης σε ό,τι 
αφορά πράξεις που τελέστηκαν πριν τις 12.11.2021. 
92 Οφείλει πάντως κανείς να παρατηρήσει ότι, σε αρκετές από τις εδώ συζητούμενες περιπτώσεις, κάποιος άλλος 
πολίτης, του οποίου έννομα αγαθά έχουν θιγεί, επωμίζεται το βάρος των αλλεπάλληλων αλλαγών. Το γεγονός ότι 
προέχει (αυτονόητα) ο εγγυητικός χαρακτήρας του ποινικού δικαίου δεν πρέπει λοιπόν να αποκλείει την κριτική 
στις νομοθετικές επιλογές. 
93 Βλ. ΣυμβΑΠ Ολ 3/2022, ΠοινΔικ 2022, σελ. 1046. 
94 Για τις πράξεις που προηγούνται της 12.11.2021 ισχύουν όσα προελέχθησαν ως προς τη διαβάθμιση του 
κινδύνου, για δε τις πράξεις εμπρησμού που προηγούνται της 1.7.2019 (εφόσον δεν αποχαρακτηρίστηκαν με βάση 
την ενδιάμεση διάταξη) εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα, οι οποίες απειλούσαν 
ηπιότερες ποινές. 
95 Αντιπρβλ. άρθρα 264 παρ. 1 και 270 παρ. 1 ΠΚ. 
96 Αντιπρβλ. άρθρα 264 και 270 προϊσχ. ΠΚ. Υπενθυμίζεται ότι το αδίκημα της έκρηξης, σε αντίθεση με εκείνο του 
εμπρησμού, τυποποιείτο ως κακούργημα ακόμη και στη βασική του μορφή, επέσυρε δε ποινή ισόβιας κάθειρξης 
ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν είχε επέλθει θάνατος ως περαιτέρω αποτέλεσμα. 
97 Αφήνουμε εδώ κατά μέρος την εφαρμογή ή μη των διατάξεων του Ν. 2168/1993 περί όπλων. 
98 Βλ. ενδεικτικά Α. Γκουρμπάτση, Βόμβα μολότοφ: Η ποινική προβληματική του χαρακτήρα της και τα ανακύπτοντα 
ζητήματα, ΠοινΔικ 2018, σελ. 354. 
99 Ενδιαφέρον έχει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμενόταν εναγωνίως, ενώ η κατ’ επανάληψη νομοθετική 
μεταβολή (που αμβλύνει, σε κάποιον βαθμό, τη σημασία της διάκρισης) έχει διαλάθει της προσοχής πολλών. 
100 Βλ. ΙΘ΄ κεφάλαιο του ειδικού μέρους του Ποινικού Κώδικα. 
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ποινές, ακόμη και σε περιπτώσεις που θα ανέμενε κανείς κατασταλαγμένες αξιολογήσεις, όπως τα 

εγκλήματα κατά ανηλίκων.101 Τρία παραδείγματα θα χρησιμοποιηθούν εδώ: 

- Από την άποψη της μεταβολής του πλαισίου της απειλούμενης ποινής, χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί ο ομαδικός βιασμός. Παρότι η τέλεση της πράξης του βιασμού από δύο ή 

περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού θεμελίωνε αδιαλείπτως διακεκριμένη 

παραλλαγή του αδικήματος,102 η σχετική πρόβλεψη τροποποιήθηκε τρεις φορές κατά το 

τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα – για πράξεις με χρόνο τέλεσης πριν την 1.7.2019 – να 

διεκδικούν εφαρμογή τέσσερις διαφορετικές διατάξεις. Ειδικότερα: υπό τον προϊσχύσαντα 

Ποινικό Κώδικα, ο ομαδικός βιασμός απειλείτο με ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών103 

βάσει του άρθρου 336 παρ. 2. Στη συνέχεια, με τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα, η ίδια 

πράξη απειλείτο με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα αλλά το πολύ δεκαπέντε ετών.104 Με τη θέση σε 

ισχύ του Ν. 4637/2019, η απειλούμενη ποινή του ομαδικού βιασμού επιτάθηκε, ανερχόμενη 

πλέον σε κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη από δέκα έως δεκαπέντε έτη. Τέλος, μετά την εκ νέου 

τροποποίηση του άρθρου 336 παρ. 3 ΠΚ με το άρθρο 71 Ν. 4855/2021 [σε ισχύ από 12.11.2021], 

η ποινή που απειλείται για την πράξη του ομαδικού βιασμού είναι πλέον (ανελαστικά) ισόβια 

κάθειρξη. Συγκρίνοντας μεταξύ τους τις τέσσερις διατάξεις που ίσχυσαν από την τέλεση μέχρι 

την εκδίκαση της πράξης, προκύπτει ότι: για πράξεις με χρόνο τέλεσης πριν τις 18.11.2019, 

εφαρμοστέα είναι η δεύτερη από τις ως άνω διατάξεις, δηλαδή εκείνη του άρθρου 336 παρ. 3 

νέου ΠΚ, όπως ίσχυσε από 1.7.2019-17.11.2019∙ για πράξεις με χρόνο τέλεσης από τις 18.11.2019 

μέχρι τις 11.11.2021, εφαρμοστέα είναι η τρίτη από τις ως άνω διατάξεις, δηλαδή εκείνη του 

άρθρου 336 παρ. 3 νέου ΠΚ, όπως ίσχυσε κατά την περίοδο εκείνη, απειλώντας κάθειρξη ισόβια 

ή πρόσκαιρη από δέκα έως δεκαπέντε έτη∙ η πιο πρόσφατη διάταξη, ούσα δυσμενέστερη όλων, 

εφαρμόζεται μόνο για πράξεις με χρόνο τέλεσης από τις 12.11.2021 και εφεξής. 

- Με το άρθρο 71 Ν. 4855/2021 τυποποιήθηκε – το πρώτον – διακεκριμένη παραλλαγή του 

αδικήματος του βιασμού, όταν αυτό στρέφεται κατά ανηλίκου.105 Η εν λόγω παραλλαγή 

απειλείται με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης (ανελαστικά), η δε οικεία διάταξη δεν μπορεί να 

τύχει εφαρμογής αναδρομικά, αφού είναι δυσμενέστερη σε σύγκριση με το προϊσχύσαν 

καθεστώς. Παρατηρείται, πάντως, ότι, σε περίπτωση που ο παθών δεν έχει συμπληρώσει το 

δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, η συρροή με το αδίκημα του άρθρου 339 παρ. 1 ΠΚ είναι 

φαινομενική κατ’ ιδέαν, αφού με τη νέα διακεκριμένη παραλλαγή του βιασμού προστατεύεται 

και η ανηλικότητα (πέρα από τη γενετήσια ελευθερία). Αντίθετα, πράξεις βιασμού ανηλίκου 

νεότερου των δεκαπέντε ετών με χρόνο τέλεσης πριν τις 12.11.2021 θα εξακολουθούν να 

τιμωρούνται με βάση την προϊσχύσασα διάταξη του άρθρου 336 παρ. 1 (που τυποποιούσε τον 

 
101 Και εδώ, διερωτάται εύλογα κανείς αν οι τόσο συχνές μεταβολές ανταποκρίνονται σε μεταβολή των κοινωνικών 
συνθηκών (ή σε κάποια δικαιοπολιτική αναγκαιότητα ή έστω στην ανάγκη υπηρέτησης της αναλογικότητας, που 
επαφίεται πρωτίστως στον νομοθέτη) ή αποτελούν έρμαιο ευκαιριακών σταθμίσεων ή ανακλαστική αντίδραση 
στην επικαιρότητα. 
102 Πλέον πρέπει να διευκρινίσουμε ότι επιβαρύνεται η ποινή που απειλείται για βιασμό υπό την παρ. 1 του άρθρου 
336 ΠΚ [διότι οι διακεκριμένες παραλλαγές της παρ. 3 δεν αφορούν πάντως το αδίκημα που τυποποιείται στην 
παρ. 4 του άρθρου 336 ΠΚ]. 
103 Ενν. έως είκοσι έτη σε συνδυασμό με άρθρο 52 παρ. 3 προϊσχ. ΠΚ. 
104 Άρθρο 336 παρ. 3 νέου ΠΚ, όπως ίσχυσε από 1.7.2019 μέχρι 17.11.2019, σε συνδυασμό με άρθρο 52 παρ. 2 νέου 
ΠΚ. 
105 Βλ. άρθρο 336 παρ. 3 iii ΠΚ. 
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βιασμό στη βασική του μορφή), σε αληθή κατ’ ιδέαν συρροή με το αδίκημα της γενετήσιας 

πράξης με ανήλικο κατ’ άρθρο 339 παρ. 1 ΠΚ, αφού η απαξία της προσβολής της ανηλικότητας, 

που εκφράζεται με την τελευταία διάταξη, δεν εμπεριέχεται στην πρώτη.106 

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η νομοθετική παρέμβαση δεν άπτεται μόνο της τυποποίησης 

διακεκριμένων παραλλαγών ή του ύψους της απειλούμενης ποινής (με έμμεση επίπτωση στη 

συρροή εγκλημάτων) αλλά μεταβάλλει ευθέως τη σχέση δύο διατάξεων. Τέτοια είναι η 

περίπτωση των αδικημάτων που τυποποιούνται στα άρθρα 339 παρ. 1 ΠΚ [γενετήσια πράξη με 

ανήλικο] και 342 ΠΚ [κατάχρηση ανηλίκου]. Τόσο υπό τον προϊσχύσαντα όσο και υπό τον νέο 

Ποινικό Κώδικα, όπως ο τελευταίος ίσχυε μέχρι τις 11.11.2021, ένας δράστης που τελούσε 

γενετήσια πράξη με ανήλικο, τον οποίο του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον 

φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείτο, εφόσον ο ανήλικος δεν είχε συμπληρώσει το δέκατο 

πέμπτο έτος της ηλικίας του,107 τόσο με βάση το άρθρο 342 όσο και με βάση το άρθρο 339 παρ. 

1 ΠΚ [σε αληθή κατ’ ιδέαν συρροή].108 Μετά την τροποποίηση του άρθρου 339 με το άρθρο 74 

Ν. 4855/2021, τέθηκε στην παράγραφο 1 ρήτρα σχετικής επικουρικότητας, δυνάμει της οποίας 

η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται εφόσον πάντως η επίδικη πράξη δεν μπορεί να τιμωρηθεί 

βαρύτερα με βάση το άρθρο 342 ΠΚ.109 Πρόκειται για ευμενέστερη διάταξη, η οποία έχει άμεση 

εφαρμογή και επί εκκρεμών υποθέσεων∙ συνακόλουθα, σε παρόμοιες υποθέσεις θα 

εφαρμόζεται μόνο η διάταξη του άρθρου 342 ΠΚ, απωθώντας τη διάταξη του άρθρου 339 ΠΚ. 

Άλλο όμως είναι το ζήτημα ότι, ενόψει της απειλής βαρύτερης ποινής από 12.11.2021, για 

υποθέσεις με χρόνο τέλεσης πριν από αυτή την ημερομηνία θα επιβάλλεται ποινή εντός του 

πλαισίου που απειλούσε η προϊσχύσασα διάταξη.110 

 
106 Άλλο το ζήτημα αν ο παθών ανήλικος είχε συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, οπότε θα 
εφαρμόζεται μόνο η διάταξη του άρθρου 336 παρ. 1 ΠΚ. 
107 Για παθόντες που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους, εφαρμόζεται μόνο η διάταξη του 
άρθρου 342 ΠΚ. 
108 Κατά την κρατούσα άποψη στη νομολογία: βλ. ενδεικτικά ΑΠ 1046/2019, ΝΟΜΟΣ, ΜΟΔΑθ 887/2019, Αρμ 2020, 
σελ. 284 [η αντίθετη άποψη, υπέρ της φαινομενικής συρροής, είχε υποστηριχθεί στη θεωρία και υιοθετηθεί – 
μεμονωμένα – στη νομολογία]. 
109 Για την ακρίβεια, η εν λόγω ρήτρα επικουρικότητας προστέθηκε πλάι σε εκείνη που ήδη υφίστατο υπέρ του 
άρθρου 351Α ΠΚ. 
110 Παράδειγμα: έστω ότι δάσκαλος τέλεσε γενετήσια πράξη με εντεκάχρονη μαθήτρια το 2018, κινήθηκε δε ποινική 
δίωξη σε βάρος του στις αρχές του 2019, με βάση τα άρθρα 339 παρ. 1 περ. α΄ και 342 παρ. 1 περ. α΄ προϊσχ. ΠΚ. 
Σε περίπτωση που η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4855/2021, θα 
ισχύσουν τα εξής: Κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, η πρώτη διάταξη [άρθρο 339 παρ. 1 περ. α΄ προϊσχ. ΠΚ] 
απειλούσε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών [ενν. έως είκοσι έτη σε συνδυασμό με άρθρο 52 παρ. 3 προϊσχ. ΠΚ]. 
Στη συνέχεια, με τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα από 1.7.2019, η απειλούμενη ποινή διαμορφώθηκε σε 
κάθειρξη τουλάχιστον πέντε ετών έως δεκαπέντε έτη [άρθρο 339 παρ. 1 περ. α΄ σε συνδυασμό με άρθρο 52 παρ. 2 
νέου ΠΚ]. Τέλος, μετά την τροποποίηση του άρθρου 339 του νέου Ποινικού Κώδικα δυνάμει του άρθρου 74 Ν. 
4855/2021 [σε ισχύ από 12.11.2021], η ποινή διαμορφώθηκε σε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών έως δεκαπέντε 
έτη. Διαπιστώνει κανείς ότι η ενδιάμεση διάταξη [εκείνη που ίσχυσε μεταξύ 1.7.2019 και 11.11.2021] είναι η 
ευμενέστερη. Σε ό,τι αφορά, τώρα, το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου: κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, η 
οικεία διάταξη [άρθρο 342 παρ. 1 περ. α΄ προϊσχ. ΠΚ] απειλούσε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών [ενν. έως είκοσι 
έτη σε συνδυασμό με άρθρο 52 παρ. 3 προϊσχ. ΠΚ], ενώ προβλεπόταν ως επιβαρυντική περίσταση η τέλεση της 
πράξης από εκπαιδευτικό [άρθρο 342 παρ. 2 περ. γ΄ προϊσχ. ΠΚ], περίσταση που συντρέχει στο παράδειγμά μας. 
Με τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα από 1.7.2019, η απειλούμενη ποινή διαμορφώθηκε σε κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα ετών έως δεκαπέντε έτη [άρθρο 342 παρ. 1 περ. α΄ σε συνδυασμό με άρθρο 52 παρ. 2 νέου ΠΚ], 
ενώ απαλείφθηκαν οι επιβαρυντικές περιστάσεις που απέρρεαν από την ιδιότητα του δράστη. Τέλος, μετά την 
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Παρόμοια παραδείγματα αφθονούν στον χώρο των γενετήσιων εγκλημάτων, με τις περισσότερες πάντως 

τροποποιήσεις του Ν. 4855/2021 να μην τυγχάνουν αναδρομικής εφαρμογής, δεδομένου ότι είναι 

δυσμενέστερες.111 Μία ιδιαίτερη περίπτωση, η οποία χρήζει προσοχής, είναι η εισαγωγή (για πρώτη 

φορά στον Ποινικό Κώδικα) διάταξης που τυποποιεί το αδίκημα της «εκδικητικής πορνογραφίας».112 Το 

φαινόμενο που (ατυχώς) επικράτησε να ονομάζεται «εκδικητική πορνογραφία»113 ήγειρε 

προβληματισμούς κατά το τελευταίο διάστημα. Η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι η νέα διάταξη δεν 

τυποποιεί για πρώτη φορά την εν λόγω συμπεριφορά, αφού αυτή καταλαμβανόταν – κατά την άποψη, 

τουλάχιστον, που είχε επικρατήσει στη νομολογία – από τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.114 

 
τροποποίηση του άρθρου 342 του νέου Ποινικού Κώδικα δυνάμει του άρθρου 76 Ν. 4855/2021 [σε ισχύ από 
12.11.2021], η ποινή διαμορφώθηκε σε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών έως δεκαπέντε έτη και χρηματική ποινή 
έως τριακόσιες εξήντα ημερήσιες μονάδες [άρθρο 342 παρ. 1 περ. α΄ σε συνδυασμό με άρθρο 52 παρ. 2 και άρθρο 
57 παρ. 2 περ. γ΄ νέου ΠΚ], ενώ επανήλθε, μεταξύ άλλων, η επιβαρυντική περίσταση που προαναφέρθηκε [στο 
πλαίσιο, ήδη, του άρθρου 342 παρ. 1 εδ. β΄ περ. γ΄ νέου ΠΚ]. Είναι προφανές ότι, και εδώ, η ενδιάμεση διάταξη 
[εκείνη που ίσχυσε μεταξύ 1.7.2019 και 11.11.2021] είναι η ευμενέστερη. Παρότι η συρροή ανάμεσα σε αυτά τα 
δύο αδικήματα, όπως γινόταν δεκτό κατά την κρατούσα στη νομολογία θέση πριν τον Ν. 4855/2021, ήταν αληθής, 
ήδη κατά τον χρόνο που η υπόθεση άγεται ενώπιον του δικαστηρίου έχει τεθεί σε ισχύ η προρρηθείσα ρήτρα 
επικουρικότητας. Κατά συνέπεια, ο κατηγορούμενος θα κηρυχθεί ένοχος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου 
με βάση τη διάταξη του άρθρου 342 παρ. 1 περ. α΄ του νέου Ποινικού Κώδικα, όπως αυτή ίσχυσε από 1.7.2019 
μέχρι 11.11.2019 [κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ], παραμερίζοντας τη διάταξη του άρθρου 339 παρ. 1 περ. 
α΄ ΠΚ, κατ’ εφαρμογή της ρήτρας επικουρικότητας που τέθηκε σε αυτό δυνάμει του Ν. 4855/2021. Εκ πρώτης 
όψεως, θα έλεγε κανείς ότι συνδυάζονται δύο ετερόχρονες διατάξεις, συγκροτώντας ένα σύνολο που – ως τέτοιο – 
δεν υπήρξε ποτέ. Εντούτοις παρατηρεί κανείς ότι, πέρα από το ότι τα άρθρα 339 και 342 ΠΚ περιλαμβάνουν 
διακριτές διατάξεις, η ρήτρα επικουρικότητας δεν τέθηκε στο άρθρο 339 ΠΚ προκειμένου να αντισταθμίσει την 
επίταση των ποινών που επέφερε ο Ν. 4855/2021, αλλά προκειμένου να κατοχυρωθεί νομοθετικά θέση που ήδη 
υποστηριζόταν στη θεωρία αλλά και σε μερίδα της νομολογίας. Πρόκειται λοιπόν για διακριτό ζήτημα, το οποίο 
επιλύθηκε αυτόνομα, και γι’ αυτό η ορθή εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ [που επιτρέπει τον συνδυασμό 
διατάξεων και δεν ανάγει πλέον τη σύγκριση στο κανονιστικό επίπεδο του «νόμου»] αποκλείει την παραδοχή 
αληθούς συρροής. Ας προστεθεί ότι το δικαστήριο θα αρκεστεί να κηρύξει τον κατηγορούμενο ένοχο με βάση τη 
διάταξη του άρθρου 342 ΠΚ, δίχως να διαλάβει στην απόφαση αθωωτική διάταξη ως προς την κατ’ άρθρο 339 ΠΚ 
γενετήσια πράξη με ανήλικο (μολονότι η τελευταία αποτέλεσε αντικείμενο της ποινικής δίωξης). Πράγματι, η ρήτρα 
επικουρικότητας δεν κάνει τίποτε περισσότερο από το να θεσπίζει εκ του νόμου φαινομενική συρροή, η οποία δεν 
έπαψε ποτέ να είναι κατ’ ιδέαν. Εφόσον λοιπόν πρόκειται για μία και την αυτή πράξη, η οποία εμπίπτει πάντως σε 
κάποια διάταξη νόμου (της οποίας τα στοιχεία πραγματώνει), δεν τίθεται ζήτημα «αθώωσης» του κατηγορουμένου 
[παρόμοια περίπτωση απασχόλησε το ΣυμβΠλημΚερκ 192/2021, υπό δημοσίευση σε Αρμ 2022]. 
111 Σε κάποιες περιπτώσεις, ορισμένη πράξη κατέστη από πλημμέλημα εκ νέου κακούργημα [παράδειγμα: η 
γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών ως προς τους ανιόντες κατ’ άρθρο 345 παρ. 1 περ. α΄ ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 79 Ν. 4855/2021]. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουμε εκ νέου τυποποίηση αδικημάτων που είχαν 
καταργηθεί [παράδειγμα: η μαστροπεία ενηλίκων κατ’ άρθρο 349 παρ. 3 ΠΚ, όπως επανεισήχθη (και μάλιστα 
διευρυμένη, όχι μόνο κατά γυναικών) με το άρθρο 81 Ν. 4855/2021]. 
112 Βλ. άρθρο 346 ΠΚ, όπως εισήχθη δυνάμει του άρθρου 38 Ν. 4947/2022 [σε ισχύ από 23.6.2022]. Βλ. σχετικά Γ. 
Μπαστουνά, Η τυποποίηση της «εκδικητικής πορνογραφίας» στον Ποινικό Κώδικα: Η νέα διάταξη του άρ. 346 ΠΚ 
– Προσβολές της γενετήσιας ζωής – Με αφορμή τον πρόσφατο ν. 4947/2022, ΠοινΔικ 2022, σελ. 1142. 
113 Βλ. σχετικά Γ. Ναζίρη, Η ποινική αντιμετώπιση της γενετήσιας διαπόμπευσης [με αφορμή την ΑΠ 686/2021], 
ΠοινΔικ 2022, σελ. 260. 
114 Κατ’ άλλη εκδοχή, η οποία βρήκε υποστήριξη στη θεωρία, οι διατάξεις του νόμου περί προσωπικών δεδομένων 
δεν καταλάμβαναν στο πεδίο εφαρμογής τους τέτοιες συμπεριφορές: βλ. Β. Τζαλαβρά, Η μη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήματος της χωρίς δικαίωμα διάδοσης μέσω του διαδικτύου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δίχως 
προηγούμενη επέμβαση σε «σύστημα αρχειοθέτησης», ΠοινΧρ 2021, σελ. 312, Γ. Τσόλια, Ποινική προστασία 
προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά προσωπική δραστηριότητα και revenge porn – Με αφορμή την ΑΠ 
686/2021, ΠοινΔικ 2022, σελ. 358. 
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Εφόσον κανείς δεχόταν αυτή την τελευταία θέση, περαιτέρω προβληματισμός γεννάτο σχετικά με το αν 

η τέλεση της πράξης με σκοπό «απλής» βλάβης (χωρίς διαβάθμιση ποσού) ενέπιπτε (ή όχι) στη 

διακεκριμένη [κατά την παρ. 4] παραλλαγή του εγκλήματος, τυποποιούμενη σε βαθμό 

κακουργήματος.115 Εξάλλου, μετά την εισαγωγή της νέας διάταξης, τίθεται το ερώτημα ποια η σχέση της 

με τις ρυθμίσεις περί προσωπικών δεδομένων, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ. Η υιοθέτηση της μιας ή 

της άλλης θέσης ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου περί προσωπικών δεδομένων αλλά 

και ως προς τη σχέση τους με τη διάταξη του άρθρου 346 ΠΚ αποτελεί προϋπόθεση για την επίλυση 

ζητημάτων διαχρονικού δικαίου. Εάν, για παράδειγμα, θεωρούσε κανείς ότι η εν λόγω συμπεριφορά 

εξέφευγε του άρθρου 38 Ν. 4624/2019, το ζήτημα απλοποιείται: με βάση μια τέτοια παραδοχή, η πράξη 

αυτή κατέστη το πρώτον αξιόποινη δυνάμει του άρθρου 346 ΠΚ, το οποίο δεν θα μπορεί να τύχει 

αναδρομικής εφαρμογής. 

Στις γραμμές που ακολουθούν, θα επιχειρηθεί συνοπτικά η αντιμετώπιση τριών περιπτώσεων που θα 

απασχολήσουν, κατά το προσεχές διάστημα, τα δικαστήρια σε σχέση με την κοινολόγηση υλικού στο 

διαδίκτυο που αφορά τη γενετήσια ζωή προσώπου (χωρίς τη συγκατάθεσή του). Ειδικότερα θα 

εξεταστεί: α. η κοινολόγηση υλικού με σκοπό του δράστη να αποκομίσει περιουσιακό όφελος που δεν 

υπερβαίνει τις 120.000 €∙ β. η κοινολόγηση υλικού με σκοπό του δράστη να αποκομίσει περιουσιακό 

όφελος που υπερβαίνει τις 120.000 €∙ γ. η κοινολόγηση υλικού με σκοπό του δράστη να βλάψει τον 

παθόντα, χωρίς να αποβλέπει σε περιουσιακό όφελος. Οι προτεινόμενες λύσεις στηρίζονται στην 

παραδοχή ότι οι παραπάνω πράξεις καταλαμβάνονταν από το πεδίο εφαρμογής όλων των διαδοχικών 

ρυθμίσεων. 

α. Εκκινώντας από την περίπτωση ενός δράστη ο οποίος, με σκοπό να αποκομίσει παράνομο 

περιουσιακό όφελος που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ, κατέστησε προσιτά σε μη 

δικαιούμενα πρόσωπα προσωπικά δεδομένα που αφορούσαν τη γενετήσια ζωή άλλου (και μάλιστα 

«ευαίσθητα», κατά την ορολογία που ήταν τότε εν χρήσει) πριν τον Αύγουστο του 2019 ενώ δικάζεται 

σήμερα, παρατηρούνται τα εξής: κατά την τέλεσή της, η εν λόγω πράξη στοιχειοθετούσε το αδίκημα του 

άρθρου 22 παρ. 4 Ν. 2472/1997, και μάλιστα υπό τη διακεκριμένη παραλλαγή της παρ. 6, για τη 

στοιχειοθέτηση της οποίας δεν απαιτείτο το επιδιωκόμενο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει κάποιο 

συγκεκριμένο ποσό∙ η απειλούμενη ποινή ήταν κάθειρξη έως δέκα έτη και – σωρευτικά – χρηματική 

ποινή.116 Μετά την τέλεση της πράξης, τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4624/2019, με τον οποίο καταργήθηκε η 

παραπάνω διάταξη∙ από εκεί και πέρα, η υπό συζήτηση πράξη ενέπιπτε στη διάταξη του άρθρου 38 παρ. 

2 αυτού του τελευταίου νόμου, υπό τη διακεκριμένη μεν παραλλαγή της παρ. 3, με απειλούμενη ποινή 

φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ, όχι όμως υπό τη διακεκριμένη 

(κακουργηματική) παραλλαγή της παρ. 4.117 Η νεότερη αυτή διάταξη, ούσα ευμενέστερη, «υποσκέλιζε» 

την προϊσχύσασα βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ. Ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης, έχει τεθεί σε 

ισχύ118 η διάταξη του άρθρου 346 ΠΚ. Η εν λόγω διάταξη τυποποιεί, στην παρ. 1, το αδίκημα της 

 
115 Καταφατική ήταν η απάντηση της ΑΠ 686/2021, ΠοινΔικ 2022, σελ. 247, με αντίθετο σχόλιο Γ. Νούσκαλη [ό.π., 
σελ. 258]. 
116 Από 2.000.000 έως 10.000.000 δραχμές, όπως είχε προβλεφθεί κατά τη θέσπιση της διάταξης και 
«μεταφραζόταν» σε ευρώ από το 2002 κι έπειτα. 
117 Σημειωτέον ότι η παρ. 4 του άρθρου 38 Ν. 4624/2019 αξίωνε πλέον, για τη στοιχειοθέτηση της εκεί 
τυποποιούμενης διακεκριμένης παραλλαγής σε βαθμό κακουργήματος, σκοπό του δράστη να αποκομίσει 
παράνομο όφελος που υπερέβαινε τις 120.000 €. 
118 Δυνάμει του άρθρου 38 Ν. 4947/2022, σε ισχύ από 23.6.2022. 
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«κοινολόγησης σε τρίτο ή ανάρτησης σε κοινή θέα» οπτικοακουστικού υλικού που αποτυπώνει μη 

δημόσιες πράξεις άλλου που ανάγονται στη γενετήσια σφαίρα, ενώ στην παρ. 3 τυποποιεί διακεκριμένες 

παραλλαγές του αδικήματος [σε βαθμό κακουργήματος], μεταξύ άλλων για την περίπτωση που ο 

υπαίτιος είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος (ανεξάρτητα από 

το ύψος του σκοπούμενου περιουσιακού οφέλους) [βλ. περ. δ΄]∙ σε αυτή την περίπτωση, η απειλούμενη 

ποινή είναι κάθειρξη έως οκτώ έτη και – σωρευτικά – χρηματική ποινή.119 Μολονότι η νεότερη διάταξη 

επαναφέρει κατ’ ουσίαν (για τη συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων) το καθεστώς του Ν. 2472/1997 (με 

διαφοροποιημένες ποινές), δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί για πράξεις που είχαν τελεστεί πριν τη θέση 

της σε ισχύ∙ για τις πράξεις αυτές θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, ως ευμενέστερη, η ενδιάμεση 

διάταξη, εκείνη δηλαδή του άρθρου 38 παρ. 3 Ν. 4624/2019. 

β. Στην περίπτωση, τώρα, ενός δράστη ο οποίος, με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος 

που υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ, κατέστησε προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα 

προσωπικά δεδομένα που αφορούσαν τη γενετήσια ζωή άλλου πριν τον Αύγουστο του 2019 ενώ 

δικάζεται σήμερα, παρατηρούνται τα εξής: κατά την τέλεσή της, η εν λόγω πράξη στοιχειοθετούσε το 

αδίκημα του άρθρου 22 παρ. 4 Ν. 2472/1997, και μάλιστα υπό τη διακεκριμένη παραλλαγή της παρ. 6, 

με απειλούμενη ποινή κάθειρξη έως δέκα έτη και – σωρευτικά – χρηματική ποινή. Μετά την τέλεση της 

πράξης [και πιο συγκεκριμένα στις 29.8.2019], τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4624/2019, με τον οποίο καταργήθηκε 

η παραπάνω διάταξη∙ από εκεί και πέρα, η υπό συζήτηση πράξη ενέπιπτε στη διάταξη του άρθρου 38 

παρ. 2 αυτού του τελευταίου νόμου, και μάλιστα υπό τις επάλληλες διακεκριμένες παραλλαγές των παρ. 

3 και 4, με απειλούμενη ποινή εκείνη που απειλούσε η τελευταία, ήτοι κάθειρξη έως δέκα έτη. Η νεότερη 

αυτή διάταξη «υποσκέλιζε» την προϊσχύσασα βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ, αφού απειλούσε ισοϋψή 

μεν κάθειρξη με την τελευταία, χωρίς όμως να απειλεί σωρευτικά χρηματική ποινή. Ήδη όμως, πριν την 

εκδίκαση της υπόθεσης, έχει τεθεί σε ισχύ120 η διάταξη του άρθρου 346 ΠΚ. Η εν λόγω διάταξη τυποποιεί, 

στην παρ. 1, το αδίκημα της «κοινολόγησης σε τρίτο ή ανάρτησης σε κοινή θέα» οπτικοακουστικού 

υλικού που αποτυπώνει μη δημόσιες πράξεις άλλου που ανάγονται στη γενετήσια σφαίρα, ενώ στην 

παρ. 3 τυποποιεί διακεκριμένες παραλλαγές του αδικήματος [σε βαθμό κακουργήματος], μεταξύ άλλων 

για την περίπτωση που ο υπαίτιος είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό 

όφελος (ανεξάρτητα από το ύψος του σκοπούμενου περιουσιακού οφέλους) [βλ. περ. δ΄]∙ σε αυτή την 

περίπτωση, η απειλούμενη ποινή είναι κάθειρξη έως οκτώ έτη και – σωρευτικά – χρηματική ποινή.121 Η 

τελευταία αυτή διάταξη εκτείνει το πεδίο εφαρμογής της διακεκριμένης παραλλαγής και σε όσους 

αποβλέπουν σε περιουσιακό όφελος που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ, και κατά τούτο 

είναι δυσμενέστερη. Αυτό όμως δεν αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τους δράστες που απέβλεπαν σε 

περιουσιακό όφελος άνω των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ, αφού οι πράξεις αυτών ενέπιπταν έτσι κι 

αλλιώς στη διακεκριμένη μορφή του αδικήματος και υπό την προϊσχύσασα διάταξη. Για την τελευταία 

αυτή κατηγορία δραστών, η νεότερη διάταξη εμφανίζεται ευμενέστερη, αφού απειλεί χαμηλότερο 

ανώτατο όριο στερητικής της ελευθερίας ποινής, και άρα είναι εφαρμοστέα εν προκειμένω βάσει του 

άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ.122 Σε κάθε περίπτωση, η υπό συζήτηση πράξη αξιολογείτο αδιαλείπτως ως 

κακούργημα, και ως τέτοια θα αντιμετωπιστεί από το δικαστήριο. 

 
119 Ενν. έως 360 ημερήσιες μονάδες σε συνδυασμό με άρθρο 57 παρ. 2 περ. γ΄ νέου ΠΚ. 
120 Δυνάμει του άρθρου 38 Ν. 4947/2022, σε ισχύ από 23.6.2022. 
121 Ενν. έως 360 ημερήσιες μονάδες σε συνδυασμό με άρθρο 57 παρ. 2 περ. γ΄ νέου ΠΚ. 
122 Τούτο υπό την προϋπόθεση ότι το δικαστήριο θα κινηθεί στο ανώτατο όριο της ποινής κατά την επιμέτρηση∙ σε 
περίπτωση, όμως, που δεν συμβεί κάτι τέτοιο (π.χ. εάν το δικαστήριο επιβάλει ποινή κάθειρξης έξι ετών), τότε δεν 
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γ. Τέλος, εξεταστέα είναι η περίπτωση ενός δράστη ο οποίος κατέστησε προσιτά σε μη δικαιούμενα 

πρόσωπα προσωπικά δεδομένα άλλου, όχι με σκοπό να αποκομίσει περιουσιακό όφελος αλλά για να 

τον εκδικηθεί βλάπτοντάς τον ηθικά, πριν τον Αύγουστο του 2019 ενώ δικάζεται σήμερα. Κατά την τέλεσή 

της, η εν λόγω πράξη ενέπιπτε στη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 4 Ν. 2472/1997, και μάλιστα υπό τη 

διακεκριμένη παραλλαγή της παρ. 6 [η οποία αφορούσε, μεταξύ άλλων, δράστες που είχαν σκοπό να 

βλάψουν τρίτον, χωρίς η βλάβη να περιορίζεται στην περιουσιακή σφαίρα], με απειλούμενη ποινή 

κάθειρξη έως δέκα έτη και – σωρευτικά – χρηματική ποινή. Μετά την τέλεση της πράξης [και πιο 

συγκεκριμένα στις 29.8.2019], τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4624/2019, με τον οποίο καταργήθηκε η παραπάνω 

διάταξη∙ από εκεί και πέρα, η υπό συζήτηση πράξη ενέπιπτε στη διάταξη του άρθρου 38 παρ. 2 αυτού 

του τελευταίου νόμου, και μάλιστα υπό τις επάλληλες διακεκριμένες παραλλαγές των παρ. 3 και 4,123 με 

απειλούμενη ποινή εκείνη που απειλούσε η τελευταία, ήτοι κάθειρξη έως δέκα έτη. Η νεότερη αυτή 

διάταξη «υποσκέλισε» την προϊσχύσασα βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ, αφού απειλούσε ισοϋψή μεν 

κάθειρξη με την τελευταία, χωρίς όμως να απειλεί σωρευτικά χρηματική ποινή. Ήδη όμως, πριν την 

εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό, έχει τεθεί σε ισχύ [δυνάμει του άρθρου 38 Ν. 4947/2022, σε 

ισχύ από 23.6.2022] η διάταξη του άρθρου 346 ΠΚ. Η εν λόγω διάταξη τυποποιεί, στην παρ. 1, το αδίκημα 

της «κοινολόγησης σε τρίτο ή ανάρτησης σε κοινή θέα» οπτικοακουστικού υλικού που αποτυπώνει μη 

δημόσιες πράξεις άλλου που ανάγονται στη γενετήσια σφαίρα, ενώ στην παρ. 3 τυποποιεί διακεκριμένες 

παραλλαγές του αδικήματος [σε βαθμό κακουργήματος] στη βάση ποικίλων επιβαρυντικών 

περιστάσεων, στις οποίες πάντως δεν περιλαμβάνεται ο σκοπός βλάβης άλλου. Είναι βέβαια αληθές, ότι 

οι περ. α΄ και γ΄ της παρ. 3 καθιστούν διακεκριμένη την πράξη όταν τελείται με ανάρτηση στο διαδίκτυο 

ή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με αόριστο αριθμό αποδεκτών, ή όταν τελείται σε βάρος πρώην 

συντρόφου, αντίστοιχα∙ αμφότερες οι περιπτώσεις αυτές θα διεκδικούσαν εφαρμογή στην υπό 

συζήτηση περίπτωση, ωστόσο εισήχθησαν το πρώτον μετά την τέλεση της πράξης του και δεν μπορούν 

να εφαρμοστούν αναδρομικά in malam partem. Kάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί μόνο εφόσον 

εντοπιζόταν ένας κοινός πυρήνας αδίκου,124 που εδώ ελλείπει, αφού δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί 

ότι η τέλεση της πράξης σε βάρος πρώην συντρόφου ή μέσω διαδικτύου τέθηκαν προκειμένου να 

υποκαταστήσουν την απαξία του σκοπού βλάβης άλλου∙ αντίθετα, συνάγεται βούληση του νομοθέτη να 

απαλείψει τη διακεκριμένη παραλλαγή που στηριζόταν στον σκοπό βλάβης (που είχε συγκεντρώσει τα 

βέλη μεγάλης μερίδας της θεωρίας), θεσπίζοντας νέες διακεκριμένες παραλλαγές, οι οποίες στηρίζονται 

σε αμιγώς αντικειμενικές περιστάσεις. Κατά συνέπεια, η πράξη εμπίπτει πλέον στη βασική μορφή του 

εγκλήματος της «εκδικητικής πορνογραφίας», η οποία απειλείται, στο πλαίσιο της παρ. 1 του νέου 

άρθρου 346 ΠΚ, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και – σωρευτικά – χρηματική ποινή. Αυτή 

είναι και η ευμενέστερη όλων των διατάξεων που ίσχυσαν διαχρονικά ως προς την υπό συζήτηση πράξη. 

Τα παραπάνω στηρίζονται στην παραδοχή ότι δεν υφίσταται πάντως αληθής συρροή ανάμεσα στα 

αδικήματα των άρθρων 38 Ν. 4624/2019 και 346 ΠΚ (τουλάχιστον στην περίπτωση που μιλάμε για μία 

και την αυτή πράξη). Τυχόν παραδοχή αληθούς συρροής θα σήμαινε ότι, τουλάχιστον για τις πράξεις με 

 
θα πρέπει να επιβάλει χρηματική ποινή, αφού in concreto ευμενέστερη, σε μια τέτοια περίπτωση, θα είναι η 
προϊσχύσασα διάταξη του άρθρου 38 παρ. 4 Ν. 4624/2019. 
123 Κατά την άποψη, τουλάχιστον, με βάση την οποία ο σκοπός βλάβης που διαλάμβανε η τελευταία 
εξακολουθούσε να είναι αποσυνδεδεμένος από την περιουσιακή σφαίρα. 
124 Κατά την ορολογία που έχει χρησιμοποιήσει το γερμανικό BGH ‘gemeinsame Unrechtskern’: βλ. σχετικά G. 
Danneker, LK, § 2 StGB, πλαγιάρ. 62 επ., M. Löw, Intertemporales Strafrecht am Beispiel behördlicher 
Genehmigungen im Rahmen der illegalen Ausländerbeschäftigung, Nomos, 2018, σελ. 84 επ. 
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χρόνο τέλεσης από 23.6.2022, η ίδια συμπεριφορά απαξιολογείται διπλά, και μάλιστα υπό δύο διατάξεις 

καθεμιά από τις οποίες, υπό προϋποθέσεις, την τυποποιεί ως κακούργημα.125 

 

6. Καταληκτικές σκέψεις 

Ο ποινικός δικαστής, ιδίως κατά τα τελευταία έτη, κινείται ανάμεσα σε δύο άκρα: από τη μια, αναλώνεται 

σε έναν απλώς «γραφειοκρατικό» ρόλο, που συνίσταται στην εξαντλητική αντιπαραβολή αλλεπάλληλων 

διαδοχικών ρυθμίσεων προκειμένου να εντοπιστεί η ευμενέστερη «διάταξη»∙ από την άλλη, αναγκάζεται 

να υποκαταστήσει τον νομοθέτη ως προς την αφηρημένη αξιολόγηση κοινωνικών συμπεριφορών. Όταν 

ο νομοθέτης μεταβάλλει τις «αξιολογήσεις» του τόσο συχνά, ο δικαστής στερείται σταθερού θεμελίου 

επάνω στο οποίο να μπορεί να στηρίξει την κρίση του, καταφεύγοντας στην επίκληση κατασκευών όπως 

το «κοινό περί δικαίου αίσθημα». Από την ώρα που οι ποινικοί νόμοι υποβιβάζονται στο επίπεδο της 

δημιουργίας εντυπώσεων χωρίς σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές του ποινικού δικαίου, η εκάστοτε 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία προσπαθεί να πλειοδοτήσει σε «αναγκαίες» ή «καινοτόμες» παρεμβάσεις, 

που σπάνια είναι αναγκαίες και σχεδόν ποτέ καινοτόμες, αλλά υπαγορεύονται από ευκαιριακές 

σταθμίσεις. Έτσι όμως απονομιμοποιείται η ίδια η νομοθετική διαδικασία και καταλύεται η ασφάλεια 

δικαίου, χωρίς διόλου να επιτυγχάνεται ευελιξία. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, ο πληθωρισμός 

νομοθετικών παρεμβάσεων, και η τάση να ρυθμιστεί κάθε λεπτομέρεια της κοινωνικής ζωής, 

αποδυναμώνει τη νομοθετική εξουσία ακόμη και στα μάτια της «κοινής γνώμης». Το ποινικό δίκαιο 

γίνεται πλέον αντιληπτό σαν κάτι που αφορά την ποινική διαδικασία: όχι την ποινική διαδικασία 

νοούμενη αφηρημένα, αλλά την εξέλιξη κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης, από την έναρξη ως την 

κορύφωσή της στη δικαστική αίθουσα. Ο πολίτης αναμένει πλέον μια δικαστική απόφαση προκειμένου 

να αντιληφθεί ποιο είναι το δίκαιο. Καθόλου τυχαία δεν είναι η έμφαση σε εκκρεμείς υποθέσεις, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται για το τεκμήριο αθωότητας από τη μια και για τα δικαιώματα των παθόντων από την 

άλλη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η προσήλωση του δικαστή στις αρχές του κράτους δικαίου αποκτά 

ακόμη μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι σε περιόδους νομοθετικής αυτοσυγκράτησης. Βασική 

προτεραιότητα, λοιπόν, πρέπει εφεξής να είναι η εξασφάλιση όρων καλής νομοθέτησης, που να 

στηρίζεται στην ουσιαστική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων σε βάθος χρόνου, 

σε μια συγκροτημένη διαδικασία παραγωγής ρυθμίσεων, και σε αξιολογήσεις που να διακρίνονται από 

σαφήνεια τουλάχιστον ως προς την κατεύθυνση στην οποία επιδιώκεται να κινηθεί η εφαρμογή των 

υιοθετούμενων κανόνων. Μέχρι τότε θα παραμένει επίκαιρη η έκκληση που παρατίθεται στην αρχή του 

κειμένου, με τη σύγχρονη όμως έννοια του όρου ‘parlements’. 

 
125 Ενόψει, πάντως, της νομολογίας που αναπτύχθηκε υπό το άρθρο 38 Ν. 4624/2019 (και του θεωρητικού 
διαλόγου), θα ήταν σκόπιμη η νομοθετική παρέμβαση (και) στο πλαίσιο της εν λόγω διάταξης. 


