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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Από τις πρώτες επισημάνσεις στην παρούσα διπλωματική εργασία ο 

αναγνώστης, ερχόμενος σε επαφή με ένα ιδιαίτερο θεωρητικό και πρακτικό 

«κομμάτι» του γενικού ποινικού δικαίου, διαπιστώνει ότι σκοπός της είναι η 

ανάλυση της ρύθμισης του άρθρου 29 ΠΚ και της περιγραφόμενης σε αυτό 

αξιόποινης συμπεριφοράς με νομολογιακές αναφορές και συγκριτικές 

παρατηρήσεις, κυρίως από το γερμανικό δίκαιο, με την ελπίδα του γράφοντος, 

ότι οι όποιες πιθανές ακούσιες παραλείψεις δεν θα  μειώσουν την επιστημονική 

αξία και εικόνα της. 

Μιλώντας εκ προοιμίου για «ιδιάζοντα» εγκλήματα λόγω της δογματικής 

τους σύνθεσης, o αναγνώστης «υποψιάζεται»  την ιδιαίτερη μορφή των κάτωθι 

περιγραφόμενων αξιόποινων πράξεων κατ’ αντιδιαστολή με τα συνήθη απλά 

εγκλήματα, τελούμενα μόνο από δόλο ή αμέλεια (μία μορφή υπαιτιότητας), 

που αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία των ποινικά κολάσιμων 

πράξεων. Πράγματι, η αναπτυσσόμενη θεματική καταπιάνεται με  μια 

κατηγορία εγκλημάτων μικτής υπαιτιότητας, ήτοι συνδυασμού δόλου και 

αμέλειας (Vorsatz-Fahrlaessigkeitskombinationen)
1
, χαρακτηριζόμενων από 

μικτή ειδική υπόσταση (Mischtabestaende)
2
. 

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της μελετώμενης αξιόποινης κατηγορίας 

πράξεων αφορά στην δογματική σύσταση, κατά την οποία ο δράστης μίας 

αξιόποινης πράξης (βασικό έγκλημα) επιφέρει από υπαιτιότητά του, καταρχήν 

αμέλεια, και αιτιακά (σχέση αιτίου-αιτιατού) ένα περαιτέρω βαρύτερο 

αποτέλεσμα κατ’ εγγενή συνέχεια του παραβιασθέντος από τον δράστη 

ποινικού κανόνα.  

Στο ελληνικό δίκαιο η ποινική ρύθμιση αυτών των σύνθετων αξιόποινων 

συμπεριφορών γίνεται, ως αναφέρθηκε ήδη, στο άρθρο 29 του ισχύοντος 

Ποινικού Κώδικα αποτελώντας μία από τις σπουδαιότερες καινοτομίες του, 

όπως εύστοχα επισημαίνεται από την ποινική επιστήμη
3
, δεδομένου ότι 

κατήργησε ρητά την απαράδεκτη για τον σύγχρονο νομικό πολιτισμό και κατ’ 

ομόφωνο απορριπτικό αίτημα των νομικών αντικειμενική ευθύνη του δράστη 

για το περαιτέρω αποτέλεσμα της πράξης του, που αποδεχόταν ο προϊσχύσας 

Ποινικός Νόμος του 1834 (άρθρο 41), αρκούμενος σε απλή αιτιώδη σχέση (!) 

μεταξύ βασικής πράξης και περαιτέρω αποτελέσματος. 

Η ευθύνη από το αποτέλεσμα, με την οποία τιτλοφορείται το ισχύον άρθρο 

29 ΠΚ, αποδίδεται στον δράστη που τελεί αντιστοίχως «εγκλήματα εκ του 

αποτελέσματος χαρακτηριζόμενα», κρατούσα ορολογική διατύπωση  των εν 

λόγω αξιόποινων συμπεριφορών κατά γλωσσική μεταφορά της γερμανικής 

                                                 
1
 Στη γερμανική βιβλιογραφία βλ σχετικώς Guenther Jakobs, Allgemeiner Teil. Auflage 2, Die aus 

Vorsatz und Fahrlaessigkeit zusammengesetzten Delikte , Seite 328 
2
 Χρ. Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος, Π.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα 2007, σελ 336 και επ. 

3
 Α. Χαραλαμπάκης, Ποινικός Κώδικας, Νομική βιβλιοθήκη, σχολιασμός Κ. Παπαθανασίου σελ. 553 
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έκφρασης “erfolgsqualifizierte Delikte”
4
. Εξ άλλου μερίδα της ποινικής 

θεωρίας, με εκπροσώπους  τον Ανδρουλάκη από την Νομική Σχολή Αθηνών 

και τον Μανωλεδάκη από την αντίστοιχη σχολή της Θεσσαλονίκης,  προτείνει 

ως δογματικά ορθότερο τον όρο «εγκλήματα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα», άποψη με την οποία συντάσσεται από την Νομική Σχολή 

Θράκης ενδεικτικά ο Χαραλαμπάκης
5
. Η δογματική αυτή πρόταση κρίνεται 

ορθότερη, λαμβάνοντας υπόψη την βασιμότατη επιχειρηματολογία των 

υποστηρικτών της: Το αποδιδόμενο έγκλημα, λέγουν, δεν χαρακτηρίζεται 

νομικά από το περαιτέρω αποτέλεσμα
6
, οπότε και ορθώς θα αποκαλείτο «εκ 

του αποτελέσματος χαρακτηριζόμενο» αλλά, αντίθετα, από τη βασική 

αξιόποινη συμπεριφορά του δράστη. Τούτο άλλωστε προκύπτει από την 

αντίστοιχη επιλογή του ιστορικού νομοθέτη, που κάνει λόγο για θανατηφόρα 

ληστεία ως μορφή ληστείας, συμπεριλαμβανόμενη ρυθμιστικά στο άρθρο 380 

ΠΚ, θανατηφόρα σωματική βλάβη, υπαγόμενη στο άρθρο 310 ΠΚ κ.ο.κ. Το 

περαιτέρω αποτέλεσμα διακρίνει (=επιβαρύνει) την ποινική μεταχείριση του 

δράστη
7
 (Strafverschaerfung) αυξάνοντας της απαξία της συνολικής αξιόποινης 

συμπεριφοράς του. Η αξιόποινη πράξη του άρθρου 29 ελλΠΚ, συντιθέμενη 

από βασικό εκ δόλου έγκλημα και εξ αμελείας (ή τουλάχιστον εξ αμελείας, 

διλημματικό ερώτημα που θα μας προβληματίσει παρακάτω) βαρύτερο 

αποτέλεσμα, «φωτογραφίζει» το ορθότερον της δεύτερης ορολογικής χρήσης. 

Πέραν ωστόσο των ορολογικών παρατηρήσεων σχετικών με την υπό 

εξέταση αξιόποινη συμπεριφορά, η ανάλυση της παρούσας θεματικής είναι 

προσανατολισμένη σε ένα κύκλο δογματικών ερωτημάτων, αναπόφευκτα 

προκυπτόντων από αυτήν:  

 Ποια είναι η ιστορική πορεία του νομικού μορφώματος των εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων και με ποια αρχή του 

ποινικού δικαίου συνδέθηκε προοδευτικά η κατά νομοθετική επιταγή 

υπαίτια επέλευση του βαρύτερου αποτελέσματος; Συναφές, κατά τον 

γράφοντα, ζήτημα και η νομοθετική βάση (ratio) της βαρύτερης 

τιμώρησης των εν λόγω εγκλημάτων. 

 Ποια είναι η νομική φύση του βαρύτερου αποτελέσματος; Ο κίνδυνος 

συνιστά βαρύτερο αποτέλεσμα κατ’ άρθρο 29 ΠΚ; 

 Το εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα στοιχειοθετείται μόνο 

όταν ο δράστης έχει αμέλεια ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα ή και 

όταν έχει δόλο; 

                                                 
4
 “Die durch den Erfolg  qualifizierten Delikte” χρησιμοποιούνται ορολογικά για πρώτη φόρα από τον 

γερμανό συγγραφέα Thomsen στο συγγραφικό του έργο “Ueber den Versuch der durch eine Folge 

qualifizierten Delikte”, Kiel-Leipzig 1895 . Η πατρότητα της ορολογικής μεταφοράς στην Ελλάδα 

αποδίδεται στον Χωραφά. Με την κρατούσα αυτή ορολογική απόδοση συντάσσεται ο Μπέκας, βλ 

σχετ. Πρακτική διδασκαλία ποινικού δικαίου, όπως και ο Κωστάρας, βλ. Ποινικό Δίκαιο, Σύνοψη 

γενικού μέρους 
5
 Χαραλαμπάκης, Σύνοψη ποινικού δικαίου, Γενικό μέρος Ι, Το έγκλημα σελ.416 και επ. 

6
 Όπως συμβαίνει αντίθετα σε ξένες έννομες τάξεις με χαρακτηριστικά αναφερόμενο το omicidio 

preterintenzionale του ιταλικού δίκαιου και τον constructive murder του αγγλοσαξωνικού δικαίου 
7
 Θερμός υποστηρικτής της σχετικής ορολογικής χρήσης ιδίως ο Μυλωνόπουλος, ως άλλωστε 

προκύπτει και από τον τίτλο της βιβλιογραφικής πηγής της σχετικής επιχειρηματολογίας «Τα εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα. Δογματική θεμελίωση», Αντ.Ν.Σάκκουλας Αθήνα-

Κομοτηνή 1984 σελ.70 
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 Στοιχειοθετείται έγκλημα και όταν η βασική πράξη οφείλεται σε αμέλεια 

του δράστη; 

 Νοείται απόπειρα και συμμετοχή στα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα εγκλήματα (ειδικές μορφές εμφάνισης του εγκλήματος); 

Η εκ προοιμίου θέση αυτών των δογματικών ερωτημάτων δεν 

εξαντλεί βεβαίως όλα τα αναγκαίως τιθέμενα ζητήματα συνδεόμενα με τα 

εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα. Υπάρχουν και άλλα, όπως, 

επί παραδείγματι, τα ζητήματα συρροής ή το ζήτημα του καταλογισμού (ή 

μη) του βαρύτερου αποτελέσματος, επερχόμενου σε βάρος συμμετόχου, 

που θα αποπειραθούμε να απαντήσουμε κατωτέρω. Οι επόμενες σελίδες 

αφιερώνονται λοιπόν στην προσπάθεια εμπεριστατωμένης όσο το δυνατόν  

εξέτασης των εν λόγω νομικών ζητημάτων με τις αναγκαίες αναφορές στην 

νομολογία και τις σχετικές υποστηριζόμενες απόψεις από τον κατεξοχήν 

εφαρμοστή του δικαίου. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

 

1) Versari in re illicita και κανονικό δίκαιο 

 

 
 Το νομικό μόρφωμα των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων 

εγκλημάτων (προτιμώμενος όρος για τους προεκτεθέντες λόγους)  οφείλει την 

γένεσή του στην αρχή του κανονικού δικαίου του 13
ου

 αιώνα, versari in re 

illicita
8
,  που συνδέθηκε με  την παγίωση στοιχειώδους αντικειμενικής ευθύνης 

του δράστη για το βαρύτερο αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης του. To 

ιστορικό “ελατήριο” για την  εμφάνιση αυτής της αρχής ήταν το αποδεικτικό 

πρόβλημα του δόλου ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα. 

Κατά την πιο διαδεδομένη στην επιστήμη άποψη, το νόημα αυτής της 

ιστορικά ατυχούς αρχής ήταν ότι, όταν ο δράστης μια άδικης πράξης 

προκαλούσε κατά την τέλεσή της, έστω και τυχαία , την θανάτωση προσώπου, 

εθεωρείτο ότι βαρυνόταν με υπαιτιότητα  ως προς αυτήν (αμάχητο τεκμήριο 

                                                 
8
 Πρόδρομος αυτής της αρχής ως προς την αυξημένη ποινική επιβάρυνση του δράστη φέρεται κατά τον 

Engelmann και άλλους συγγραφείς η lex quoniam multa facinora του Μ.Κωνσταντίνου, χωρίς ωστόσο 

να αποδίδει σαφώς την έννοια της αντικειμενικής ευθύνης. 



 7 

υπαιτιότητας !)
9
 Η versari in re illicita λειτούργησε ιστορικά , όπως προείπαμε, 

στο πλαίσιο του κανονικού δικαίου ως αποτρεπτικό κριτήριο (σε περίπτωση 

συνδρομής του)  για την χειροτονία υποψηφίου σε εκκλησιαστικό αξίωμα, που 

είχε προκαλέσει το θάνατο άλλου φυσικού προσώπου (θεμελίωνε δηλαδή, 

όπως συνάγεται και ορολογικά, αντικανονικότητα-irregularitas). Συνεπώς ήταν 

μια ποινική αρχή καταλογισμού με περιορισμένο εφαρμοστικό πεδίο και δη 

αποκλειστικά για την περίπτωση της ανθρωποκτονίας ως βαρύτερου 

αποτελέσματος (έστω και τυχαία). 

Η versari in re illicita συναντάται για πρώτη φορά στην Summa 

decretalium του Bernardus Papiensis, που γράφτηκε μεταξύ των ετών 1191 και 

1198. Αρκετοί μάλιστα λόγω αυτής της πρώτης χρονικά αναφοράς αποδίδουν 

την πατρότητα της στον ίδιο συγγραφέα. Ο Kollmann αντίθετα, τοποθετεί την 

ιστορική της εμφάνιση στο έργο “Decretum Gratiani” ή “Concordia 

disconcordatum canonum” του εκκλησιαστικού συγγραφέα και θεμελιωτή του 

κανονικού δικαίου Γρατιανού , δημοσιευθέν στην Μπολόνια της Ιταλία γύρω 

στο 1150
10

. 

Κεφαλαιώδη σημασία για τον καταλογισμό του θανάτου ως βαρύτερου 

αποτελέσματος στον δράστη έχει, κατά το κανονικό δίκαιο, βασιζόμενο στην 

ενθάδε αναλυόμενη αρχή, η πρόκλησή του από μία άδικη πράξη. Τούτο 

σημαίνει ότι οι νομικοί του κανονικού δικαίου διέκριναν μεταξύ του θανάτου 

ως περαιτέρω αποτελέσματος από επιτρεπτή πράξη και του θανάτου, 

προκληθέντος από άδικη πράξη. Μόνο δε στην δεύτερη περίπτωση, ο δράστης 

ευθυνόταν για τον προκληθέντα θάνατο στο θύμα του ακόμη και αν επήλθε 

από τυχαίο γεγονός, εν αντιθέσει με το προγενέστερο ρωμαϊκό δίκαιο που 

καθιέρωνε πλήρη αντικειμενική ευθύνη για το δράστη του επελθόντος 

θανάτου, ανεξαρτήτως εάν παραβίασε ή όχι κάποιον κανόνα δικαίου(!)
11

  

Προοδευτικά η versari in re illicita πέρασε από το εκκλησιαστικό στο 

κοινό ποινικό δίκαιο, γνωρίζοντας μάλιστα ευρύτατη εφαρμογή, χωρίς ωστόσο 

να λείπουν οι νομικές φωνές οξείας κριτικής λόγω καταπάτησης της αρχής της 

ενοχής
12

. Τούτο δε διότι η εκλαΐκευση της αρχής αυτής  συνοδεύτηκε και από 

κατ’ουσίαν θεσμική εισδοχή της απαράδεκτης αντικειμενικής ευθύνης του 

δράστη, ο οποίος με μόνη της αιτιώδη σχέση(!) με την βασική του πράξη 

ευθυνόταν για το βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου, προκληθέν είτε από 

τυχαίο γεγονός είτε από υπαιτιότητά του.  

                                                 
9
 Στα λατινικά αποδίδεται ως Versari in re illicita (operam danti rei illicitae) imputantur omnia quae 

sequuntur ex delicto. O Loeffler συστηματικά ασχοληθείς, μεταξύ άλλων, με την εξέταση και ερμηνεία 

αυτής της αρχής επισημαίνει την άμορφη υπαιτιότητα της irregularitas , ήτοι την μη νομικά σημαντική 

ύπαρξη δόλου ή αμέλειας για το βαρύτερο αποτέλεσμα, διαβάθμιση που έγινε αργότερα, με την 

προοδευτική επεξεργασία  της υποκειμενικής ευθύνης.  
10

 Μυλωνόπουλος , Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, Δογματική θεμελίωση σελ. 5.  
11

 Γι΄ αυτό και ορθά σημειώνει ο Kollman, ότι η θεωρία versari in re illicita αποτέλεσε μοχλό προόδου 

του κανονικού δικαίου εν σχέσει με το ρωμαϊκό δίκαιο, περιορίζοντας την αντικειμενική ευθύνη μόνο 

στις περιπτώσεις της βασικής άδικης πράξης., βλ Μυλωνόπουλος, ομοίως ως άνω, σελ. 6 
12

 Χαρακτηριστικά ο μεγάλος νομικός Binding την κατατάσσει στις «ελεεινότερες δογματικές αρχές 

που διατυπώθηκαν ποτέ» (Normen IVσελ. 115, 116) και ο Loeffler την αποκαλεί  «ντροπή της 

επιστήμης» (Schuldformen σελ. 245) , βλ σχετικώς την υπ’αρ.27 υποσημείωση σε Μυλωνόπουλος, 

ομοίως σελ. 6. 
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Από την άλλη πλευρά όμως, η  θεωρία του ρωμαϊκού δικαίου για την 

αμέλεια κυοφόρησε στα διάφορα δικαιικά συστήματα το ζήτημα διαβάθμισης 

της υπαιτιότητας, δίνοντας τροφή για αυστηροποίηση της αρχής, που 

επεξεργασμένη έπρεπε να συνδεθεί με τον δόλο ή την ηπιότερη μορφή 

υπαιτιότητας, την αμέλεια. Έτσι γεννήθηκε αναπόφευκτα το δογματικό 

ερώτημα: Η versari in re illicita είναι ορθότερον να συνδεθεί με τον    

καταλογισμό  στο δόλο ή στην αμέλεια του δράστη; 

Οι νομοθεσίες του ηπειρωτικού δικαίου και δη των γερμανικών κρατών, 

προσαρμόζοντας την θεωρία versari in re illicita,  υιοθέτησαν σε μεγάλο βαθμό 

την άποψη ότι ο καταλογισμός του βαρύτερου αποτελέσματος αφορά στην 

αμέλεια του δράστη μιας άδικης πράξης
13

. Στην πλειονότητα ωστόσο των 

έννομων τάξεων που γνώριζαν την αρχή versari in re illicita , επικράτησε η 

άποψη που οδηγούσε σε στοιχειοθέτηση ευθύνης εκ δόλου. Μάλιστα μια 

ακραιφνής μορφή irregularitas συμπληρώθηκε από την θεωρία του dolus 

generalis που καθιέρωνε αμάχητο τεκμήριο δόλου για το βαρύτερο 

αποτέλεσμα: Ο δράστης που εκ δόλου τέλεσε μια άδικη πράξη και προκάλεσε 

αιτιακά (απλά και μόνο αιτιακά!) βαρύτερο βλαπτικό αποτέλεσμα  ευθυνόταν 

ποινικά και ως προς αυτό, διότι εθεωρείτο ότι είχε δόλο και στο βαρύτερο 

αποτέλεσμα (θεωρία στην οποία αυθαίρετα γίνεται λήψη ζητουμένου!). Την 

ανεπιείκεια της versari in re illicita συμπληρωμένης από τον dolus generalis 

προσπάθησαν να αμβλύνουν οι ιταλοί νομικοί του ύστερου μεσαίωνα με 

γνωστότερο εκπρόσωπο τον Bartolus (γι’ αυτό και η διδασκαλία ονομάστηκε 

doctrina Bartoli), υπερκερώντας την απαίτηση για απλή αιτιώδη συνάφεια 

μεταξύ βασικής πράξης και περαιτέρω βλαπτικού αποτελέσματος και 

απαιτώντας μία εσωτερική σχέση μεταξύ αυτών, άποψη που μπορεί να θεωρηθεί 

ως πρώιμη απαίτηση για οιονεί προσφορότητα της βασικής πράξης να 

οδηγήσει στο βαρύτερο αποτέλεσμα
14

.  

Η διδασκαλία αυτή της doctrina Bartoli για την πρόσφορη αιτιότητα 

αποτέλεσε τον πρόδρομο για τον δογματικό περιορισμό της versari in re illicita 

από την μετέπειτα υποστηριχθείσα θεωρία του dolus indirectus, που ιστορικά 

μας οδήγησε πιο κοντά στην αρχή της ενοχής, λυδία λίθο της σύγχρονης 

δικαιικής αντιμετώπισης των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων 

εγκλημάτων. 

 

 

 

 

                                                 
13

 Στο χρονικό διάστημα μεταξύ της Constitutio Criminalis Carolina του 1532 και του allgemeines 

Landrecht της Πρωσίας του 1794, ετέθη σε ισχύ σωρεία γερμανικών νόμων που όριζαν ότι όταν το 

βλαπτικό αποτέλεσμα επέρχεται από άδικη και όχι επιτρεπτή πράξη του δράστη τότε θεμελιώνει 

ευθύνη από αμέλεια του δράστη.(Boldt ZStW σελ.55), βλ. Μυλωνόπουλος, Εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα, σελ.8 
14

 H doctrina Bartoli ασχολήθηκε και με άλλα ζητήματα όπως οι αποδεικτικές δυσχέρειες της 

υπαιτιότητας. Καταξιωμένη θέση δίπλα σε αυτόν τον κύκλο ιταλών νομικών έχει και ο Francisco 

Suarez (16
ος

 αιώνας), οδηγώντας δογματικά  στον μετριασμό της αντικειμενικής ευθύνης του δράστη 

δια της απαίτησής του να βαρύνεται ο δράστης και με αμέλεια ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα, βλ. 

Μυλωνόπουλος, ομοίως, σελ.9. 
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2) Η θεωρία του έμμεσου δόλου (Dolus indirectus) 

 
Σύμφωνα με την θεωρία αυτή

15
, που όπως προαναφέραμε, εξέλιξε στην 

ιστορική πορεία τα δογματικά χαρακτηριστικά των εγκλημάτων διακρινόμενων 

από το αποτέλεσμα, 
16

οδηγώντας τα προς μια ανθρωπιστικότερη κατεύθυνση, 

δεδομένου ότι προσέθεσε το κριτήριο της προσφορότητας της βασικής 

πράξης, το αθέλητο αποτέλεσμα μιας εκ δόλου βασικής πράξης καταλογίζεται 

τότε μόνο στον δόλο του δράστη, όταν η βασική πράξη λογικά και κατά την 

συνήθη πορεία των πραγμάτων μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Δεν αρκούσε 

επομένως για την απόδοση του εγκληματικού αποτελέσματος στον δράστη μία 

οιαδήποτε επικίνδυνη πράξη του (πχ ράπισμα) ή κάποια τυχαία (φυσική ή 

άλλη) αιτία
17

  . Με δεδομένη αυτήν την προσφορότητα της πράξεως, η θεωρία 

του έμμεσου δόλου υποστηρίζει την λογική συνέπεια του δράστη να θέλει 

έμμεσα και το βαρύτερο αποτέλεσμα, που προκάλεσε από την εκ δόλου 

αξιόποινη πράξη του, έστω και αν δεν το επεδίωκε
18

. Μάλιστα η γνώση του 

δράστη για την προσφορότητα της πράξης να οδηγήσει αιτιακά στο βαρύτερο 

αποτέλεσμα, ετέθη από πολλούς νομικούς
19

 ως εννοιολογικό θεμέλιο του 

έμμεσου δόλου. 

Η διδασκαλία του έμμεσου δόλου για την νομική προσφορότητα της 

βασικής πράξης εν σχέσει με το βαρύτερο αποτέλεσμα αυτής, βελτίωσε 

σημαντικά την αρχή versari in re illicita και  άμβλυνε την αντίθεση μεταξύ 

ρωμαϊκού δικαίου και μεσαιωνικών νομοθετικών κειμένων. Είχε δε ευρεία 

απήχηση και επέδρασε καθοριστικά στις μεταγενέστερες δυτικές νομοθεσίες: 

Στον γερμανόφωνο χώρο η επεξεργασία του dolus indirectus έγινε από τον 

Benedict Carpzov
20

 , που διέκρινε τον δόλο σε άμεσο και έμμεσο για να 

αντιμετωπίσει αποδεικτικές δυσχέρειες σχετικά με την πρόθεση 

ανθρωποκτονίας. Κατα τον Carpzov, εντασσόμενο στον σχετικό κύκλο 

νομικών που  υποστήριξαν το εννοιολογικό στοιχείο της γνώσης περί την 

προσφορότητα της βασικής πράξης, ο δόλος του δράστη δεν περιλαμβάνει  

μόνο την γνώση και θέληση της βασικής πράξης ως μέσου προς την 

κατεύθυνση του αποτελέσματος αλλά και την συνείδηση της επικινδυνότητάς 

                                                 
15

 Η θεωρία dolus indirectus ανάγεται στην διδασκαλία του Θωμά Ακινάτη κατά την οποία όποιος 

θέλει το αίτιο θέλει εμμέσως και το αιτιατό, Loeffler, Schuldformen σελ. 158 και επ.  
16

 Όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Μυλωνόπουλος, Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα 

εγκλήματα, Δογματική θεμελίωση, σελ.10 κ επ. 
17

 Βλ. Βαθιώτης, Δόλος, Θεμελίωση και αποκλεισμός του στο ποινικό δίκαιο, 2014 σελ. 236 
18

 Ως παράδειγμα από την βιβλιογραφία που περιγράφει την ευθύνη του δράστη, με βάση την θεωρία 

του έμμεσου δόλου καταγράφεται το εξής: « Όποιος μπήγει το σπαθί σε άλλον με σκοπό να τον 

τραυματίσει ευθύνεται για ανθρωποκτονία αν αυτός πεθάνει, διότι γνώριζε ή τουλάχιστον όφειλε να 

γνωρίζει ότι μια πληγή με σπαθί δεν μπορεί ποτέ να προκληθεί κατά τρόπο ασφαλή και ακίνδυνο για 

την ζωή», βλ. Klee, Der dolus indirectus als Grundform der vorsaetzlichen Schuld,, 1096 , σελ. 12, 

παραπομπή από Βαθιώτη, ως άνω, σελ. 236 
19

 Ο Nettelbladt, φερόμενος μάλιστα ως εμπνευστής του dolus indirectus θέτει ως προαπαιτούμενο την 

γνώση του δράστη (Feuerbach LB parag. 60), βλ. Μυλωνόπουλος, Εκ του αποτελέσματος, σελ.11 

  
20

 Carpzov, practica nova, 1646 , σύμφωνα με τον οποίον ένα αποτέλεσμα είναι έμμεσα ηθελημένο, 

όταν τούτο μολονότι δεν επιδιώχθηκε, πηγάζει «αμέσως» από τον δόλο του δράστη της άδικης πράξης 

και γι’αυτό πρέπει να καταλογισθεί στον δόλο του δράστη, Μυλωνόπουλος, σελ.11,  βλ σχετικά και 

Engelmann, Schuldlehre, σελ.110/111 ως παραπέμπει ο Μυλωνόπουλος, υποσημ.45, σελ.12 
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της να οδηγήσει αιτιακά στο περαιτέρω βαρύτερο βλαπτικό αποτέλεσμα. Την 

συνείδηση αυτή ονόμασε voluntas indirecta, αφορώσα λοιπόν όχι στην θέληση 

για το περαιτέρω αποτέλεσμα (που ενδεχομένως να έχει επιπροσθέτως ο 

δράστης) αλλά στην γνώση ότι με την επιδιωκόμενη βασική του πράξη 

κατατείνει άμεσα πχ. σε ανθρωποκτονία (αναφερόμενη εδώ ως συνηθέστερο 

περαιτέρω αποτέλεσμα). H συνεπής διδασκαλία και εφαρμογή της θεωρίας του 

έμμεσου δόλου οδήγησε τον Carpzov να υποστηρίξει στο γερμανικό χώρο το 

συναγόμενο από την γνώση περί την επικινδυνότητα της βασικής πράξης 

τεκμήριο (έμμεσου) δόλου του δράστη και ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα (!), 

που λόγω της δικαιικά απαράδεκτης λήψης ζητουμένου οδήγησε σε οξεία 

κριτική της εφαρμογής του dolus indirectus, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Στα κατοπινά χρόνια, την διδασκαλία του dolus indirectus διέδωσαν και 

άλλοι νομικοί, μεταξύ των οποίων ο Leyser (1683-1752), που επεσήμανε και 

αυτός την voluntas nocendi ως προϋπόθεση για τον καταλογισμό του 

βαρύτερου αποτελέσματος στον δόλο του δράστη
21

 και ο Boehmer, ο οποίος 

ταυτίζοντας τον έμμεσο με τον ενδεχόμενο δόλο τόνισε την αποδεικτική 

εξυπηρέτηση της θεωρίας dolus indirectus  

Η προοδευτική εισδοχή των ανθρωπιστικών αρχών του διαφωτισμού 

στον δυτικό χώρο οδήγησε, αναπόφευκτα, σε κριτική όσον αφορά στην 

εφαρμογή της ενθάδε αναλυσόμενης θεωρίας: Κατέστη φανερό, πλέον, ότι η 

θεωρία του έμμεσου δόλου, παρά την δογματική συμβολή της, αποτελούσε 

ανεπαρκή βάση για τον καταλογισμό του βαρύτερου αποτελέσματος στον δράστη 

της άδικης πράξης. Πράγματι, η δυνατότητα πρόβλεψης του βαρύτερου 

αποτελέσματος δεν μπορεί να αναχθεί σε τεκμήριο δόλου του δράστη ως προς 

αυτό
22

 και επομένως το ζητούμενο να καταστεί δεδομένο! Όπως παρατηρεί ο 

Rittler
23

 χαρακτηριστικά «ο καταλογισμός στον έμμεσο δόλο του δράστη ενός 

αποτελέσματος ως προς το οποίο δεν υπάρχει πρόθεση του δράστη είναι 

καθαρός παραλογισμός, η δε επίταση της ποινής βάσει ενός τεκμηρίου δόλου 

δυνάμει εφαρμογής της θεωρίας dolus indirectus είναι νομικά τελείως 

αβάσιμη». Η δογματική ανεπάρκεια θεμελίωσης μιας ευθύνης από το 

αποτέλεσμα με τεκμήριο (έμμεσου) δόλου επισημάνθηκε όμως –και μάλιστα 

αρκετά νωρίς χρονικά- από νομικούς του ελλαδικού χώρου, με ενδεικτικά 

αναφερόμενους τον Σαρίπολο και τον Κωστή
24

 . Όπως δε παρατηρείται «με 

την θεωρία αυτή εισάγεται μία έννοια δόλου που δεν έχει να κάνει τόσο με την 

πραγματική έννοια της βούλησης όσο με την ανάγκη διευκόλυνσης της 

αποδεικτικής διαδικασίας»
25

.   

Παρά την δογματική ανεπάρκεια της θεωρίας του έμμεσου δόλου για την 

θεμελίωση της ευθύνης από το αποτέλεσμα του δράστη,  δεν μπορεί να ειπωθεί 

                                                 
21

 Leyser, Meditationes ad Pandectas, Leipzig 1742  
22

 Mεταξύ των κριτικών φωνών ήταν ο Oehler (ZStW 69) που ιδιαίτερα εύστοχα επεσήμανε την μέσω 

του dolus indirectus μεταμφίεση τους εξ αμελείας βαρύτερου αποτελέσματος σε εκ δόλου, βλ. 

σχετικώς Μυλωνόπουλος, ως άνω, σελ. 15 
23

 Βλ. Μυλωνόπουλος, ομοίως 
24

 Κωστής, Ερμηνεία του εν Ελλάδι ισχύοντος Ποινικού Νόμου τ.ά 1892 και Σαρίπολος, Σύστημα τ ΄β 

(1868) Η θεωρία του dolus indirectus μεταφέρθηκε στην ελληνική θεωρία μέσω της διδασκαλίας του 

Feuerbach. 
25

 Βλ. Φελουτζή, Η προβληματική της απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, 

σελ.17 
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ότι αποτελεί απλό ιστορικό στάδιο του ποινικού δόγματος. Αντιθέτως, 

υποστηρίζεται ότι ο κανονιστικός πυρήνας του dolus indirectus εμπεριέχεται 

στον σημερινό αναγκαίο δόλο, υπό την έννοια ότι, όπως στον έμμεσο δόλο, 

έτσι και στον αναγκαίο δόλο, το «κέντρο βάρους» τοποθετείται στην γνώση 

και όχι στην βούληση του δράστη
26

. Aξιοποίηση του έμμεσου δόλου γίνεται 

επιπλέον από τον Jakobs, στην πρόσφατη μονογραφία του για ένα «Σύστημα 

Ποινικού Καταλογισμού», συνδέοντας τον dolus indirectus με εκείνη την 

αδιαφορία του δράστη που τουλάχιστον de lege ferenda θα δικαιολογούσε την 

αντιμετώπισή του ως ενός δράστη που ενήργησε δολίως.
27

 

Ένα βήμα μπροστά στην ιστορική πορεία δογματικής οικοδόμησης της 

ευθύνης από το αποτέλεσμα «κάνει» η διδασκαλία του Feuerbach για την culpa 

dolo determinata με την οποία ουσιαστικά ξεκινά και η εννοιολογική διάκριση 

των δύο μορφών υπαιτιότητας, ήτοι του δόλου και της αμέλειας
28

. Ο διαπρεπής 

νομικός αυτός διέγνωσε την αναγκαιότητα διαχωρισμού ενός σκοπούμενου 

βαρύτερου αποτελέσματος από το μη ηθελημένο περαιτέρω αποτέλεσμα μίας 

δόλιας άδικης πράξης του δράστη, περιπτώσεις που κάλυπτε αδιακρίτως (!) η 

δογματική κατασκευή του έμμεσου δόλου. Αναφορικά με την αθέλητη 

πρόκληση περαιτέρω αποτελέσματος, έστω και εάν ο δράστης προέβλεψε την 

επικινδυνότητα της άδικης πράξης του, δεν έχουμε κατά τον Feuerbach έναν 

dolus indirectus αλλά μία σύνθετη υπαιτιότητα, την culpa dolo determinata
29

 

αποτελούμενη από δόλο ως προς το βασικό αποτέλεσμα και αμέλεια ως προς το 

βαρύτερο. Ωστόσο, παρά την τεράστια συνεισφορά της στην διαμόρφωση της 

σύγχρονης διδασκαλίας για την ευθύνη από το αποτέλεσμα, και η θεωρία αυτή 

επικρίθηκε έντονα, διότι δεν συνοδεύτηκε από εμφανή εννοιολογική 

οριοθέτηση της έννοιας της αμέλειας (ίσως μάλιστα η culpa dolo determinata 

να περιγράφει τον σημερινό ενδεχόμενο δόλο). 

 

 

 

 

3) Γιατί άντεξε  η αντικειμενική ευθύνη στην ιστορική διαδρομή; 
Από τα προαναφερθέντα καθίσταται σαφές, ότι η αντικειμενική ευθύνη 

του δράστη για το βαρύτερο αποτέλεσμα, καταλογιζόμενο σε αυτόν ακόμη και 

τυχαία επελθόν, συνιστά κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ενοχής και 

υπονόμευση της δικαιοκρατικής λειτουργίας μιας έννομης τάξης. 

                                                 
26

 Puppe, Begrffskonzeptionen des dolus eventualis, GA 2006, σελ. 65, παραπομπή από Βαθιώτη, 

Δόλος, σελ.239. Για την σύνδεση του έμμεσου δόλου με τον ενδεχόμενο βλ. Pawlik, Das Unrecht des 

Buergers, Grundlinien der Algemeinen Verbrechenslehre, 2012, σελ. 382 και επ, παραπομπή από 

Βαθιώτη, ομοίως 
27

 Jakobs, System der strafrechtlichen Zurechnungs, 2012, σελ. 56, παραπομπή από Βαθιώτη, Δόλος, 

σελ.239 
28

 Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gueltigen peinlichen Rechts, Giessen 1832 

παρ.60 
29

 “Εκ του δόλου προσδιοριζόμενη αμέλεια” κατά την ελληνική απόδοση του λατινικού όρου, 

αποκλειόμενη στις περιπτώσεις αόριστου δόλου ή όταν η βούληση του δράστη κατευθύνεται σε 

περισσότερα του ενός εγκληματικά αποτελέσματος, βλ. Βαθιώτη, Δόλος, σελ.237 
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Μολαταύτα η ευθύνη του δράστη για το βαρύτερο τυχηρό γεγονός της 

άδικης πράξης του όχι μόνο επιβίωσε αλλά και  διατηρήθηκε επί μακρό χρονικό 

διάστημα. Πράγματι, ο δογματικός περιορισμός της versari in re illicita από τις 

θεωρίες του έμμεσου δόλου και την culpa dolo determinata, ως προείπαμε, στις 

περισσότερες νομοθεσίες, δεν έφτασε στο σημείο καθιέρωσης κάποιας 

θεωρητικής και περαιτέρω νομοθετικής απαίτησης περί υπαιτιότητας του 

δράστη στο βαρύτερο αποτέλεσμα της πράξης του. Χαρακτηριστικά, 

αναφερόμενοι στην γερμανική έννομη τάξη, ακόμη και στους τοπικούς 

γερμανικούς ΠΚ του 19
ου

 αιώνα (Partikulargesetzbuecher), οι πιο πολλές 

διατάξεις σχετικά με τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα δεν 

αξίωναν υποκειμενική κάλυψη (ήτοι υπαιτιότητα) του επελθόντος βαρύτερου 

αποτελέσματος, γεγονός που συνέχιζε να υφίστατο και με τη θέση σε ισχύ του 

γερμανικού ΠΚ του 1871 (RStGB), τροφοδοτώντας έτσι την διαμάχη στην 

παλαιά γερμανική θεωρία ανάμεσα στην υποστηριχθείσα επάρκεια διάγνωσης 

αντικειμενικού αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ βασικού εγκλήματος και 

βαρύτερου αποτελέσματος και την απαιτηθείσα (και απαιτούμενη, κατά 

συντριπτική πλειοψηφία πλέον, στην σύγχρονη γερμανική ποινική επιστήμη ) 

κάλυψη του βαρύτερου αποτελέσματος τουλάχιστον από αμέλεια του 

δράστη
30

. Ακολουθώντας αυτό το «πνεύμα» καθήλωσης της εκ του 

αποτελέσματος ευθύνης στην πρώιμη ιστορική της φάση, ο προϊσχύσας στην 

Ελλάδα Ποινικός Νόμος, ενώ προέβλεπε στο άρθρο 39, ότι «εις πάσαν 

καθ’εαυτήν παράνομον πράξιν πρέπει …να διακρίνηται εάν αυτή επράχθη εκ 

προαιρέσεως δολίας ή εξ αμελείας», με το άρθρο 41καθιέρωνε για ορισμένες 

περιπτώσεις ευθύνη χωρίς υπαιτιότητα! 

Η μακρόχρονη αυτή ιστορική διατήρηση της αντικειμενικής ευθύνης 

εδράζεται στην ιδιότητα του δράστη ως κοινωνού του παραβιαζόμενου κανόνα, 

όπως εύστοχα επισήμανε ο Μαγκάκης
31

, γεγονός που δεν επέτρεψε την 

ορθολογική και δίκαιη ποινική του μεταχείριση. Σημαντική επίδραση άλλωστε 

άσκησε η κοινωνική αντίληψη για την «ευθύνη εκ του αποτελέσματος», 

ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του δράστη και η συναφής κοινωνική αντίδραση 

στην απαξία του αποτελέσματος
32

.  

Η κοινωνικοηθική απαξία ενός εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου 

εγκλήματος  δεν αποτέλεσε ωστόσο το αποκλειστικό έρεισμα  διατήρησης της 

αντικειμενικής ευθύνης στον χρόνο, αν και σαφώς «έπαιξε» σημαντικό ρόλο. 

Επιπρόσθετο λόγο αποτέλεσε η δυσχέρεια απόδειξης της υπαιτιότητας του 

δράστη στο βαρύτερο αποτέλεσμα της πράξης του. Εξάλλου το κοινό περί 

δικαίου αίσθημα, ως προείπαμε, δύσκολα «συγχωρεί» την ατιμωρησία ενός 

θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης, Ως εκ τούτου, η ανάγκη υπέρβασης 

αποδεικτικών δυσχερειών σε συνδυασμό με λόγους αντεγκληματικής πολιτικής, 

                                                 
30

 Βλ. σχετικά Kuepper, Der unmittelbare Zusammenhang zwischen Grunddelikt und schwerer Folge 

beim erfolgsqualifizierten delikt, 1982 σελ.21 και επ. 
31

 Μαγκάκης, Καταλογισμός, σελ. 38-39 
32

 Σχετική η διδασκαλία του Finger , κατά τον οποίον ορισμένα αποτελέσματα αξιόποινων πράξεων  

κλονίζουν τόσο ισχυρά την κοινωνία ώστε τα γεννώμενα κοινωνικά αισθήματα να κρίνονταi 

σπουδαιότερα της όποιας υπαιτιότητας του δράστη στο βαρύτερο αποτέλεσμα της πράξης του (Finger, 

Der objective Tatbestand als Strafzumessungsgrund, Wien 1888 σελ 23), βλ. Μυλωνόπουλος σελ. 63 

υποσημ.4. 
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μεταξύ των οποίων η ανταποδοτική λειτουργία και η γενική πρόληψη, 

υπαγόρευσαν στις νομοθεσίες των νεότερων χρόνων την επίταση ποινής 

ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του δράστη ως προς το περαιτέρω αποτέλεσμα της 

άδικης πράξης του
33

.  

Οι νομικοί υποστηρικτές της αντικειμενικής ευθύνης υποστήριξαν  την 

υπεροχή αυτών των δικαιολογητικών βάσεων έναντι της αρχής της ενοχής (!) 

ώστε να διασφαλιστεί, κάτι τον ηθικότατον γι’αυτούς, το υψηλό πλαίσιο 

ποινής ενός εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος, που, με 

περαιτέρω αποτέλεσμα τον θάνατο ή την βαριά σωματική βλάβη, επισύρει την 

«κοινωνική κατακραυγή»
34

. Εξάλλου ακόμη και παλιοί πολέμιοι της 

αντικειμενικής ευθύνης, όπως ο Hugo Meyer, παραδέχτηκαν, ότι η νομικά 

απαράδεκτη ευθύνη εκ του αποτελέσματος είναι πολύ πρακτική, 

συμβάλλοντας στην παράκαμψη του αποδεικτικού προβλήματος
35

, χωρίς 

ωστόσο αυτό να αποτελεί «υποστηρικτική βάση» για να ενταχθεί σε ένα 

σύγχρονο σύστημα δικαίου, προσανατολισμένο στην αρχή της ενοχής. 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΚ 

 

1) Η επιλογή του νομοθέτη και οι επιρροές του. 

 

 
Όπως ελέχθη πρωτύτερα, η επίταση της ποινής λόγω του βαρύτερου 

αποτελέσματος σε ένα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα, την 

οποία απαιτεί in abstracto το κοινό περί δικαίου αίσθημα, νοείται σε μία 

σύγχρονη έννομη τάξη μόνο εφόσον αντιστοιχεί σε αυξημένη ενοχή του 

δράστη, ήτοι σε υπαιτιότητα και ως προς το περαιτέρω αποτέλεσμα της 

βασικής άδικης πράξης του.  

Την αρχή της ενοχής έλαβε υπόψη του (ως ώφειλε άλλωστε) και ο 

νομοθέτης του ελληνικού Ποινικού Κώδικα, καταργώντας με το άρθρο 29 την  

ρύθμιση περί την ποινική ευθύνη του δράστη των εκ του αποτελέσματος 

                                                 
33

 Ο Loeffler,( Schuldformen σελ. 281 και επ.) μεταξύ των υποστηρικτών της αντικειμενικής ευθύνης, 

χρησιμοποιεί μάλιστα σχετική επιχειρηματολογία υποστηρίζοντας, ότι «η παράβαση ποινικού κανόνα 

από τον δράστη δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ποτέ το περαιτέρω αποτέλεσμα ως τυχαίο γεγονός. 

Επομένως πρέπει να θεωρείται δεδομένη ακόμη και η πιο ελαφρά αμέλεια» (πρόδηλη λήψη 

ζητουμένου)! 
34

 Ο Rohland (Kausalzusammenhang, Handeln und Unterlassen, 1908, υποστηρίζοντας την 

αντικειμενική ευθύνη, de lege lata και de lege ferrenda , υπεραμύνεται της ευθύνης του δράστη για το 

τυχαίο αποτέλεσμα διότι «δημιούργησε υπαίτια την δυνατότητα πρόκλησής του». Στους νεώτερους 

υποστηρικτές νομικούς συγκαταλέγεται ο Wegner , Strafrecht 1951 σελ.107 κ’ επ. (βλ. Μυλωνόπουλο, 

υποσημ. 6, σελ. 63) 
35

 Hugo Meyer, Die Gerechtigkeit im Strafrecht 1881 σελ. 101 και επ. , βλ. Μυλωνόπουλο, υποσημ.7 

σελ. 64, παρατηρώντας ότι « ο Meyer πολέμιος της αντικειμενικής ευθύνης, προσπαθεί περισσότερο 

να εξηγήσει παρά να δικαιολογήσει την ευθύνη εκ του αποτελέσματος». 
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διακρινόμενων εγκλημάτων, όπως εμπεριέχετο στο άρθρο 41 του 

προϊσχύσαντος βαυαρικού Ποινικού Νόμου και εισάγοντας νέα ρύθμιση. Κατά 

την κρατούσα δε άποψη, το νέο αυτό άρθρο θεσπίστηκε προκειμένου ο 

ποινικός νομοθέτης να αποκλείσει την  ιστορικά μακροχρόνια αντικειμενική 

ευθύνη του δράστη
36

, γεγονός που συνάγεται γραμματικά και τελεολογικά: 

«Στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει ότι κάποια πράξη τιμωρείται με βαρύτερη 

ποινή, όταν έχει ορισμένο αποτέλεσμα, η ποινή αυτή επιβάλλεται, μόνο αν το 

αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί σε αμέλεια του δράστη.» Η ratio 

θεσπίσεως του άρθρου 29 ΠΚ εντάσσεται, ως αναφέρουμε κατωτέρω, στην 

βασική επιχειρηματολογία των υποστηριζόντων την ερμηνεία «τουλάχιστον 

αμέλεια του δράστη» με τις συναφείς δογματικές επικλήσεις. Παράλληλα, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, με την de lege lata αυτή λύση, παρακάμπτεται το 

ιστορικά «ακανθώδες» αποδεικτικό πρόβλημα του δόλου ως προς το βαρύτερο 

αποτέλεσμα υπέρ του σεβασμού στην  αρχή της ενοχής, αντίθετα με ό,τι  συνέβη 

στην ιστορική διαδρομή της ευθύνης από το αποτέλεσμα. 

Η επίταση αυτή της ποινής λόγω ενός αιτιακά και υπαίτια επελθόντος 

βαρύτερου αποτελέσματος δεν αποτελεί ελληνικό νεωτερισμό. Αντιθέτως η 

επιλογή αυτή του νομοθέτη εκπορεύεται από ξένες ευρωπαϊκές νομοθεσίες, 

μεταξύ των οποίων το γερμανικό δίκαιο
37

: Συναφή ρύθμιση και ποινική 

αντιμετώπιση του δράστη επιφυλάσσει ο γερμανός νομοθέτης στο άρθρο 18 

του γερμανικού ποινικού κώδικα (Strafgesetzbuch-StGB), με την σημαντική 

όμως διαφοροποίηση ότι αρκείται (ρητά) απλώς σε αμέλεια του δράστη για το 

βαρύτερο αποτέλεσμα, κατά σαφή γραμματική διατύπωση “wenigstens 

Fahrlaessigkeit=τουλάχιστον αμέλεια”
38

.  Βάσει αυτής της γενικής ρύθμισης ο 

γερμανός ποινικός νομοθέτης έχει τυποποιήσει (ακολουθώντας το παράδειγμά 

του και ο Έλληνας νομοθέτης) στο ειδικό μέρος, σειρά Erfolgsqualifizierte 

Delikte, ήτοι εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, όπως η 

θανατηφόρα ληστεία (§ 251 StGB, Raub mit Todesfolge) και η θανατηφόρα 

σωματική βλάβη (§ 227 StGB, Körperverletzung mit Todesfolge).  

Ωστόσο, το πρόταγμα  σεβασμού στην αρχή της ενοχής, που «επέβαλε» 

δικαιοπολιτικά την ιστορική κατάργηση της αντικειμενικής ευθύνης στις 

σύγχρονες φιλελεύθερες δυτικές νομοθεσίες, συνοδεύτηκε από «αιρετικές» 

αντιρρήσεις, εκπεφρασμένες μάλιστα στην σύγχρονη θεωρία ποινικού δικαίου, 

που ευτυχώς αγνόησε ο Έλληνας νομοθέτης! Χαρακτηριστική, στην γερμανική 

θεωρία, η άποψη του Baumann
39

 για την ασημαντότητα (!) της υπαιτιότητας 

                                                 
36

 Αθ.Κονταξής, Ποινικός Κώδικας {Συνδυασμός θεωρίας και πράξης} Έκδοση ΄Γ ,Αθήνα 2000. 
37

 Με μια συγκριτική μάλιστα ματιά συμπεραίνεται η επιρροή κυρίως από το γερμανικό δίκαιο, 

δεδομένου ότι σε άλλες έννομες τάξεις, όπως στην γαλλική, η τέλεση ενός εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος οδηγεί όχι σε επίταση της ποινής του βασικού αλλά σε εξομοίωση της 

ποινής με το εκ προθέσεως βαρύτερο αποτέλεσμα. 
38

 StGB, Par.18 Schwerere Strafe bei besonderen Tatfolgen: “Knuepft das Gesetz an eine besondere 

Folge der Tat eine schwerere Strafe, so trifft sie den Taeter oder den Teilnehmer nur, wenn ihm 

hinsichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlaessigkeit zur Last faellt”. 
39

 Baumann, Kritische Gedanken zur Beseitigung der erfolgsqualifizierten Delikte, ZStW 70 (1958) 

σελ.227. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η (παλαιά) γερμανική διάταξη παρ. 56 StGB , απαιτώντας 

«τουλάχιστον αμέλεια» είναι όχι μόνο άχρηστη αλλά και επικίνδυνη (!), βλ. σχετικώς Μυλωνόπουλο, 

Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα, σελ. 252. ο οποίος παραθέτοντας την άποψη Baumann 

επισημαίνει «ότι πρόκειται για άποψη που δεν πείθει, δεδομένου ότι θέτει σε ενιαίο παρονομαστή τα 

http://www.lexexakt.de/glossar/stgb251.php
http://www.lexexakt.de/glossar/stgb227.php
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στα νομοθετικά κείμενα σχετικά με το βαρύτερο αποτέλεσμα, με το επιχείρημα 

«της συνύπαρξης ευθύνης εκ πταίσματος και τυχηρού στο χώρο των εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων, γεγονός που λησμονεί ο 

(γερμανός) νομοθέτης, απολυτοποιώντας την αρχή της ενοχής, προκειμένου να 

τονώσει την συμβολή του δικαστή στον προσδιορισμό της ποινής». Εδώ 

εντάσσεται και η υποστηριχθείσα «αναβίωση», κυρίως από τον Hardwig
40

, της 

αρχής versari in re illicita, που αποτέλεσε, όπως προαναφέραμε, την πρώτη 

βαθμίδα δογματικής εμφάνισης των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων 

εγκλημάτων.  

 

 

2)  Ratio της βαρύτερης τιμώρησης-Διάκριση από συρροή 

 

 
Στο άρθρο 29 ΠΚ ο ποινικός νομοθέτης «κατασκευάζει» ένα σύνθετο εν 

στενή εννοία ιδιώνυμο έγκλημα
41

. Τούτο δε, διότι σύμφωνα με τον «κλασικό» 

ορισμό των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων, ο δράστης του 

βασικού αδικήματος επιφέρει από υπαιτιότητά του ένα περαιτέρω βαρύτερο 

αποτέλεσμα, αυτοτελώς τυποποιούμενο ως ποινικό αδίκημα σε ξεχωριστή 

ποινική διάταξη.  Κατά την κρατούσα μάλιστα γνώμη
42

, το έγκλημα του άρθρου 

29 ΠΚ συντίθεται από βασικό εκ δόλου έγκλημα και βαρύτερο αποτέλεσμα 

από αμέλεια του δράστη, άποψη που επικρατεί, και μάλιστα απολύτως, και στην 

ελληνική νομολογία
43

. Υπό την κρατούσα αυτή θέση, τα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα εγκλήματα περιλαμβάνουν στην υποκειμενική τους υπόσταση 

δύο μορφές υπαιτιότητας, γι’αυτό και χαρακτηρίζονται «μικτές ειδικές 

υποστάσεις». Μεταξύ δε αυτών και των συστατικών τους, ήτοι μεταξύ του εκ 

του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος από τη μία και του 

περιεχόμενου βασικού αδικήματος και βαρύτερου αποτελέσματος από την 

άλλη, ενυπάρχει σχέση ειδικότητας
44

, κατ’άλλους δε, σχέση απορρόφησης
45

. 

                                                                                                                                            
εγκλήματα αμελείας με άλλες τυχηρές περιπτώσεις πρόκλησης βαρύτερου αποτελέσματος, 

αποκλεισμένες από την νομοθετική βούληση» 
40

 Κ.Φελουτζής, Η προβληματική της απόπειρας, στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα 

σελ.65 
41

 Βλ.  Α.Κωστάρα, Ποινικό δίκαιο, Σύνοψη Γενικού μέρους σελ.139 
42

 Όπως θα δούμε παρακάτω, η «κατασκευή» μη γνήσιων εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων  δεν 

γίνεται αποδεκτή από την πλειοψηφία της επιστημονικής θεωρίας. 
43

 Από τις παλαιότερες ενδεικτική η  ΑΠ 71/81 δημοσιευθείσα στα Ποιν. Χρον. ΛΆ  (σελ 450), κατά 

την οποία «….Δια την στοιχειοθέτησιν θανατηφόρου σωματικής βλάβης απαιτείται δόλος μεν, έστω 

και ενδεχόμενος, αμέλεια δε ως προς επελθόν βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου…» και από τις 

νεότερες η ΑΠ 630/2005, δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «Ισοκράτης» , στην 

οποία  επαναλαμβάνεται η παγίως ακολουθούμενη θέση, ότι «για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος 

{..}, το οποίο είναι έγκλημα εκ του αποτελέσματος, απαιτείται εκτός από το δόλο του δράστη στο 

βασικό έγκλημα {..} και αμέλεια ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα {..}.» 
44

 Βλ. ενδεικτικά Βαθιώτη, Ποιν.Δικ. 2009, σελ. 550. και Μυλωνόπουλο, Γενικό μέρος ΙΙ σελ.372 ο 

οποίος  μάλιστα την υποστηρίζει, κατά βάσιν, για όλα τα σύνθετα εγκλήματα. 
45

 Βλ. Κονταξής, Συνδυασμός θεωρίας και πράξης, σελ. 698, Σταμάτης, Συρροή, σελ. 285. βλ. 

σχετικώς και  την κατωτέρω υποσημ.138 σελ 92, υπαγόμενη στην ιδιαίτερη θεματική ενότητα της 

συρροής. 
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Η πρόκληση του βαρύτερου αποτελέσματος, κατά ρητή πρόβλεψη του 

άρθρου 29 ΠΚ, οδηγεί σε επίταση της ποινής για τον δράστη του βασικού 

εγκλήματος. Εύλογα επομένως γεννάται το ερώτημα, συμπεριλαμβανόμενο 

στον βασικό κύκλο ερωτημάτων, που εκ προοιμίου θέσαμε: Ποιος ο 

νομοθετικός λόγος βαρύτερης τιμώρησης των εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων συγκριτικά με τις περιπτώσεις συρροής των 

συστατικών του εγκλημάτων; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό όχι μόνο εξηγεί 

αλλά και υποστηρίζει την de lege lata πρόβλεψη των εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων έναντι της αληθούς κατ’ιδέα συρροής, 

αντικρούοντας την άποψη κάποιων θεωρητικών, οι οποίοι με το επιχείρημα της 

αρχής της ισότητας και της ίδιας βαρύτητας ενοχής μεταξύ των δύο νομικών 

επιλογών (επιχείρημα με λήψη ζητουμένου!) , ήτοι της συρροής αφενός και 

του σύνθετου εγκλήματος αφετέρου, θεωρούν αδικαιολόγητη δογματικά μία 

τέτοια «νομοθετική κατασκευή». 
46

 Τέτοιες δογματικές αντιρρήσεις έχουν 

διατυπωθεί και στην ελληνική θεωρία, με ενδεικτικά αναφερόμενο τον 

Ανδρουλάκη, προβληματιζόμενο για την συμβατότητα ή μη με το 

Σύνταγμα (verfassungskorforme) της ύπαρξης ενός εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος λόγω της «αδικαιολόγητα» βαρύτερης ποινής εν 

σχέση με την κοινή κατ’ιδέαν συρροή, όπως συμβαίνει στο κλασικό 

παράδειγμα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης (311 εδ.ά ΠΚ)
47

. Ευθεία 

αντίρρηση περί την «δογματική ύπαρξη» των εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων εκφράζει ο Σταμάτης
48

, υποστηρίζοντας ότι τα εν 

λόγω εγκλήματα αποτελούν «συρραφή δύο ισότιμων και αυτοτελών 

εγκλημάτων, ενός εκ δόλου και ενός εξ  αμελείας, δίχως να έχουν κάποια 

εσωτερική σχέση μεταξύ τους και κάποιο πρόσθετο άδικο έναντι των 

περιπτώσεων κοινής συρροής!»   

Αυτή η αναζητούμενη δικαιολογητική βάση δογματικής ύπαρξης των εκ 

του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων ευρίσκεται στο βαρύτερο 

άδικο που ενέχει η διά αξιόποινης εκ δόλου πράξης πρόκληση βαρύτερου 

αποτελέσματος, σε ένα plus δηλαδή απαξίας της αξιόποινης συμπεριφοράς του 

δράστη
49

. Πράγματι, ο δράστης ενός σοβαρού εκ δόλου εγκλήματος, 

βεβαρημένου ήδη με ιδιαίτερη απαξία (συνήθως κακουργήματος, όπως ληστεία 

                                                 
46

 Lorenzen, Zur Rechtsnatur und verfassungsrechtlichen Problematik der erfolgsqualifizierten Delikte, 

Berlin, Jescheck, Niederschriften t. II 247 Κατά πολλούς μάλιστα, το πλαίσιο ποινής ενός εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος κρίνεται αδικαιολόγητο κατά την αρχή της 

αναλογικότητας, βλ. Kaufmann, Das Schuldprinzip, 240  Αξιοσημείωτο είναι ότι στο γερμανικό 

Εναλλακτικό Σχέδιο ΠΚ του έτους 1966 είχε προταθεί η κατάργηση των εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων! 
47

 Ανδρουλάκης, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος,, σελ. 208. Τούτο δε ακόμη περισσότερο για όσους 

δέχονται την δογματική κατασκευή των μη γνήσιων εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων 

εγκλημάτων, όπου η ίση ποινική μεταχείριση για τον δράστη βαρύτερου αποτελέσματος είτε εκ δόλου 

είτε εξ αμελείας θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος (άρθρο 25 παρ. 1 (δ), όπως 

παρατηρεί ο Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο,  Γενικό μέρος Ι σελ. 348. Κατά τον Ανδρουλάκη δε  

μόνο περιπτώσεις βαρύτατης «προσεγγίζουσας» τον δόλο αμέλειας να μπορούν να οδηγήσουν σε 

επιβολή ανώτατης ποινής, Στην πρόταση αυτή θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί η βαρειά αμέλεια της 

γερμανικής έννομη τάξης, την οποία όμως δεν προβλέπει (τουλάχιστον μέχρι στιγμής) το ελληνικό 

δίκαιο. 
48

 Σταμάτης, Συρροή, σελ. 288 
49

 Schoenke-Schroeder-Cramer/Sternberg-Lieben, par. 18 nummer. 3. 
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ή εμπρησμός, σε άλλες δε περιπτώσεις σοβαρού πλημμελήματος, όπως 

δηλητηρίαση πηγών, ή διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών), με το οποίο 

παραβιάζει ένα αντικειμενικό καθήκον επιμέλειας, πχ το καθήκον υπεύθυνης 

οδικής συμπεριφοράς, πραγματώνει δια της προσβολής αυτής ένα βαρύτερο 

αποτέλεσμα
50

 . Ο Ανδρουλάκης διατυπώνει μια ιδιαίτερη άποψη περί την 

δογματική κατασκευή των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων, 

υποστηρίζοντας, ότι «πρόκειται κατ’ουσίαν για ένα συνδυασμό δυο κατ’ιδέαν 

συρροή εγκλημάτων, στα οποία ωστόσο, το ένα πραγματώνεται μέσω του 

άλλου, ώστε να αποκτούν μία ιδιάζουσα απαξία, που τα διακρίνει από τις 

λοιπές περιπτώσεις συρροής.
51

  

«Επεξηγηματική λειτουργία», στον ως άνω αναφερθέντα λόγο βαρύτερης 

τιμώρησης επιτελεί «η θεωρία του τυπικού κινδύνου». Κατ’ αυτήν, το βαρύτερο 

άδικο ενός εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος τοποθετείται 

στον  παραγόμενο και εγγενή της βασικής πράξης υψηλό κίνδυνο πρόκλησης 

βαρύτερου αποτελέσματος, το οποίο και τελικώς πραγματώνεται, ήτοι σε ένα 

τυπικό και συνήθη κίνδυνο για το προσβαλλόμενο έννομο αγαθό, πηγάζοντα από 

την ιδιομορφία της εκ δόλου αξιόποινης συμπεριφοράς του δράστη
52

.Τούτο 

συμβαίνει επί παραδείγματι στην σκοπούμενη βαρειά σωματική βλάβη, που 

παράγει άμεσο και εγγενή κίνδυνο για το έννομο αγαθό της ζωής. Αντιθέτως, 

τέτοιος συνήθης και τυπικός κίνδυνος δεν παράγεται από την βασική πράξη 

της κλοπής ή της υπεξαίρεσης, ώστε τυχόν έμφραγμα του μυοκαρδίου του 

παθόντος να μην αποτελεί «λογική και συνήθη εξέλιξη» παραβίασης του 

αντικειμενικού καθήκοντος επιμελείας. ως προς την ιδιοκτησία. Ωστόσο, όπως 

παρατηρείται εύστοχα
53

, η θεωρία του τυπικού κινδύνου δεν μας παρέχει 

ασφαλή βάση δικαιολόγησης της δογματικής υπόστασης των εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων και της συναφούς διακρίσεως από 

τις κοινές περιπτώσεις συρρέοντων εγκλημάτων. Τούτο δε, διότι ο 

παραγόμενος εγγενής κίνδυνος από την βασική αξιόποινη συμπεριφορά του 

δράστη δεν στοιχειοθετεί πάντοτε βαρύτερο άδικο κατά την νομοθετική 

βούληση (βλέπε επί παραδείγματι την περίπτωση της παραβίασης ερυθρού 

σηματοδότη). Επιπλέον στοιχειοθετούνται δογματικά εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα χωρίς παραγόμενο τυπικό κίνδυνο, όπως η αποπλάνηση παιδιών 

(ά.339 ΠΚ). Αλλά και αντίστροφα, υπάρχουν μη διακρινόμενα εγκλήματα από 

το αποτέλεσμα, τα οποία ωστόσο παράγουν εγγενώς άμεσο και υψηλό κίνδυνο 

για το έννομο αγαθό της ζωής, όπως πχ η αντίσταση (άρθρο 167 ΠΚ),  η 

αρπαγή ΄(322 ΠΚ) και η αρπαγή ανηλίκου (324 ΠΚ). 

Με δεδομένη, κατά το ορθότερον, την θεμελιωτική ανεπάρκεια της 

προαναφερθείσας αρχής, τίθεται αμέσως το εξής ερώτημα: Με ποιο άραγε 

                                                 
50

 Όπως παρατηρεί χαρακτηριστικά ο Eb. Schmidt (Niederschr. V,51), το βαρύτερο αποτέλεσμα 

προσδίδει μίαν «άλλη ποιότητα» στο βασικό έγκλημα. 
51

 Ανδρουλάκης, Γενικό Μέρος, σελ. 217-218. Παρεμφερή άποψη για την δογματική φυσιογνωμία των 

εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων διατυπώνει και ο Μανωλεδάκης στην «Θεωρία ΄Β» σελ. 166 

σημ. 289 
52

 Η διόλου ευκαταφρόνητη αυτή θεωρία, έχει ως κύριο θεμελιωτή τον Oehler, ZstW (1957) σελ. 512. 

Υποστηρίζεται δε και από άλλους νομικούς στην  γερμανική θεωρία, πχ Kaufmann, Schuldprinzip, 2 

Auflage 243 ενώ στην ελληνική συναντάται εδώ και δεκαετίες, πχ Παππάς, ΠΧ ΙΔ σελ.479 , 

Μυλωνόπουλος, Γενικό Μέρος Ι σελ. 349-350 
53

 Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος, Ι σελ. 350-351,Widmann, Dissertation, 40 και επ. 
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κριτήριο, δογματικά επαρκέστερο και ορθότερο, δέον να συνδεθεί η 

παραγόμενη ιδιαίτερη απαξία, διακρίνουσα την μελετώμενη κατηγορία 

εγκλημάτων από τις περιπτώσεις συρροής; Ως τέτοιο κριτήριο προτάσσεται 

από την θεωρία, ήδη από το 1984, η συνάφεια κινδύνου 

(Risikozusammenhang) 
54

. Σύμφωνα με αυτήν, όσον αφορά το ενθάδε 

έγκλημα, τότε μόνο στοιχειοθετείται εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο 

έγκλημα και ως εκ τούτου παράγεται βαρύτερο άδικο, όταν το βαρύτερο 

αποτέλεσμα συνιστά πραγμάτωση εκείνου ακριβώς του κινδύνου για το έννομο 

αγαθό, που σκόπευε να αποτρέψει ο παραβιασθείς με το βασικό έγκλημα από 

τον δράστη κανόνας επιμελείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κριτήριο της 

συνάφειας κινδύνου συναντά κανείς και στην νομολογία
55

, με αξιοσημείωτη, 

μεταξύ άλλων, την ΑΠ 403/2004
56

, όπου έγινε δεκτό ότι «…ο θάνατος επήλθε 

ως άμεση συνέπεια της σωματικής βλάβης, διότι, ναι μεν ο θάνατος προήλθε 

από βαρύτατη καρδιακή και αναπνευστική ανεπάρκεια, αλλ’αυτή υπήρξε 

απόρροια κινδύνου εκ της σωματικής βλάβης, που με πρόθεση προκάλεσε 

προηγουμένως ο κατηγορούμενος. Ως εκ τούτου, η σωματική βλάβη και το 

θανατηφόρο αποτέλεσμα συνδέονται μεταξύ τους τόσο στενά, ώστε με τον 

θάνατο του θύματος πραγματώθηκε εκείνος ακριβώς ο κίνδυνος που 

εμφώλευσε στην βασική πράξη…». Η άξια αυτή αναφοράς αρεοπαγίτικη 

απόφαση αναλύει ευχερώς την στενή σχέση που πρέπει να συνδέει την βασική 

πράξη και το περαιτέρω αποτέλεσμα. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι η αποδοχή 

από το Ανώτατο Δικαστήριο της στοιχειοθέτησης εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος γίνεται σε ιστορικό, όπου ο θάνατος δεν επήλθε 

«κατά την λογική και συνήθη πορεία των πραγμάτων» από την βασική πράξη 

του δράστη, ήτοι την σωματική βλάβη
57

. 

Εξάλλου, όταν το βαρύτερο αποτέλεσμα αποτελεί πραγμάτωση άλλου 

κινδύνου από αυτόν που παρήγαγε ο δράστης με την βασική του πράξη τότε 

δεν θεμελιώνεται επιπλέον άδικο και κατ’επέκταση δεν στοιχειοθετείται εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα αλλά κατ’ιδέαν συρροή μεταξύ των 

δύο αυτών εγκληματικών πράξεων. Έτσι, δέχτηκε επί παραδείγματι το 

γερμανικό Ακυρωτικό
58

 σε σχετική του απόφαση ότι δεν στοιχειοθετείται το εκ 

                                                 
54

Μεταξύ των υποστηριζόντων ενδεικτικά αναφέρονται ο Μυλωνόπουλος, ομοίως ως άνω σελ. 350,  

Φελουτζής, Η προβληματική της απόπειρας, σελ. 147 και επ., Κονταξής, Ποινικός Κώδικας,, 

Συνδυασμός θεωρίας και πράξης, σελ. 680, Βαθιώτης, Η στενή σχέση, Ποιν.Χρον. 2001 σελ. 851, 

Σοφός, Συστ.Ερμ.ΠΚ άρθρο 29 αρ.25. 
55

 Βλ. Πλημμ.Μυτιλήνης 36/2000, ΠΧ 2000 και Πλημμ.Ξάνθης 90/1999 με σύμφωνη πρόταση 

Ν.Νικολόπουλου, δημοσιευθείσα στην Υπερ. 2000/879 
56

 Δημοσιευθ.στον Ποιν.Λόγ. 2004 σελ. 532 
57

 Κάτι τέτοιο υπό την θεωρία του τυπικού κινδύνου θα οδηγούσε σε άρνηση καταλογισμού του 

θανάτου στην αξιόποινη συμπεριφορά του δράστη, γεγονός που επιβεβαιώνει την ελλιπή δογματική 

βάση της θεωρίας αυτής, οδηγώντας σε  αμφίβολη δικαιική αντιμετώπιση και συμβατότητα με το 

αίσθημα δικαίου, κατά τον γράφοντα.  

 
58

 BGH NJW 1971, 152, υπόθεση “Roetzel-Fall”, δημοσιευθείσα στα Ποιν.Χρον ΚΆ σελ.268, με 

παρατηρήσεις Ι. Καρύδα. Κατά το ιστορικό της υπόθεσης, ως περιγράφεται στην εν λόγω απόφαση, ο 

δράστης κτύπησε την παθούσα τόσο βίαια ώστε της προξένησε βαθύ τραύμα στο μπράτσο και ρήξη 

του ρινικού οστού. Για να αποφύγει η παθούσα την συνεχιζόμενη επίθεση προσπάθησε πανικόβλητη 

να πηδήξει από το παράθυρο στο διπλανό μπαλκόνι. Έπεσε όμως στο έδαφος και σκοτώθηκε. Για την 

απόφαση αυτή βλ. σχετικώς και Μαργαρίτη, σωματικές βλάβες, σελ. 441. 
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του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα της θανατηφόρας σωματικής 

βλάβης αλλά η κοινή περίπτωση αληθινής κατ’ ίδέαν συρροής απλής 

σωματικής βλάβης και ανθρωποκτονίας από αμέλεια, διότι ο θάνατος του 

παθόντος δεν επήλθε κατά πραγμάτωση του εγγενούς κινδύνου του βασικού 

εγκλήματος, ώστε μεταξύ αυτών να μην υπάρχει σχέση αμεσότητας. 

Από τα προαναφερθέντα, καθίσταται εναργές, ότι η διάκριση μεταξύ εκ 

του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος και περιπτώσεων κοινής 

συρροής έγκειται στην πραγμάτωση του εκ του βασικού εγκλήματος  

παραγόμενου κινδύνου μέσω του βαρύτερου αποτελέσματος ως προς το 

περαιτέρω έννομο αγαθό, «μετέχοντος στην ιδιαίτερη απαξία του βασικού 

εγκλήματος»
59

. Παράλληλα δε, αυτό το βαρύτερο άδικο της σύνολης 

συμπεριφοράς του δράστη είναι και η ratio της .δογματικής ύπαρξης του 

ενθάδε μελετώμενου εγκλήματος
60

 , που έκανε δεκτή ο ιστορικός νομοθέτης 

«κατασκευάζοντας» το άρθρο 29 ΠΚ, παρά τις όποιες δογματικές αντιρρήσεις . 

 

 

 

3)Η γενική δομή ενός εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου 

εγκλήματος 

 
 

Έχοντας αναφερθεί στην δικαιολογητική βάση δογματικής ύπαρξης και 

βαρύτερης τιμώρησης των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων, 

κρίνεται απαραίτητη πλέον μία αναλυτική  παρουσίαση της «γενικής δομής» 

των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων
61

: 

Α) Καταρχήν, στην αντικειμενική υπόσταση ενός εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος περιλαμβάνεται το βασικό έγκλημα. Τούτο δε, ως 

προς τη νομική του φύση, κατά την απολύτως κρατούσα άποψη, είναι μόνο εκ 

δόλου τελεσθέν αυτοτελές έγκλημα
62

. Κατά τα λοιπά νομοτυπικά του 

χαρακτηριστικά δύναται να είναι τυπικό (έγκλημα συμπεριφοράς)
63

, όπως η 

                                                 
59

 Όπως επεξηγεί με εύστοχο περιγραφικό ορισμό ο Μυλωνόπουλος, «το βαρύτερο άδικο του εκ του 

αποτελέσματος εγκλήματος συνίσταται στο ότι η απαξία συμπεριφοράς του εξ αμελείας εγκλήματος 

είναι φορέας της απαξίας του εκ δόλου βασικού, οπότε έχει ίδιας ποιότητας απαξία με αυτό και όχι 

εκείνη που έχει σε περίπτωση κοινής ανθρωποκτονίας ή σωματικής βλάβης από αμέλεια». 

Μυλωνόπουλος, Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, 1984, σελ. 358 
60

 Όχι όμως και η ratio της αντίστοιχης νομοθετικής πρόβλεψης, ήτοι της θεσπίσεως του άρθρου 29 

ΠΚ, αφού, κατά την κρατούσα άποψη, αποσκοπείτο η  κατάργηση της ιστορικής αντικειμενικής 

ευθύνης του δράστη για το βαρύτερο αποτέλεσμα 
61

 Ως προς την δόμηση ενός εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος , καίρια τα ειδικότερα 

δογματικά ερωτήματα που υποβάλλονται και στην γερμανική θεωρία, τα οποία θα προσπαθήσουμε να 

προσεγγίζουμε  ενδελεχώς βλ. πχ Erfolgsqualifikation, Manzur Esskandari,1998 «Wie setzen sich 

erfolgsqualifizierte Delikte zusammen? In welcher Reihenfolge werden Grunddelikt, Qualifikation und 

Erfolgsqualifikationgeprüft? Welches zusätzliche Zurechnungskriterium enthalten erfolgsqualifizierte 

Delikte? Was ist für den Unmittelbarkeitszusammenhang maßgeblich? Wann ist der 

Unmittelbarkeitszusammenhang ausgeschlossen?» 
62

 Α.Χαραλαμπάκης, Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’άρθρο, Νομική Βιβλιοθήκη 2011, σχολιασμός 

Κ. Παπαθανασίου, σελ.554 και επ. 
63

 Τα εγκλήματα συμπεριφοράς ως εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα, συναντώνται στην 

επιστημονική βιβλιογραφία με τον όρο εγκλήματα διπλού αποτελέσματος (Delikte mit kumulativ 

verbundenen Erfolgen), πχ Mayer Lehrbuch (1923) , Αρμενόπουλος (1947) , λανθασμένα όπως 
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κατάχρηση σε ασέλγεια, που τιμωρείται βαρύτερα όταν επιφέρει το 

αποτέλεσμα του θανάτου (340 ΠΚ) ή ουσιαστικό (έγκλημα αποτελέσματος) 

έγκλημα με συνηθέστερες στην δικαστηριακή αντιμετώπιση περιπτώσεις της 

ληστείας και της σωματικής βλάβης. Περαιτέρω, το βασικό έγκλημα μπορεί να 

συνίσταται σε έγκλημα βλάβης (πχ σωματική βλάβη) ή ακόμη και σε έγκλημα 

διακινδύνευσης (έκθεση, εμπρησμός) ανάλογα με τον βαθμό προσβολής του 

εννόμου αγαθού. Τέλος, το βασικό έγκλημα πέραν της «κλασικής του μορφής» 

ως έγκλημα ενέργειας μπορεί να συνίσταται, κατά την ορθότερη άποψη, σε 

έγκλημα μη γνήσια παράλειψης, όταν από την παράλειψη του δράστη (και όχι 

από μυϊκή ενέργειά του) προήλθε ο εγγενής και υψηλός κίνδυνος πρόκλησης 

του βαρύτερου αποτελέσματος, νομοτυπικό χαρακτηριστικό που θα 

αναλύσουμε πιο διεξοδικά σε παρακάτω ενότητα. Όπως παρατηρείται
64

 

εύστοχα, το «κέντρο βάρους» των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων 

εγκλημάτων τοποθετείται στο εκ δόλου βασικό έγκλημα. Τούτο δε, διότι 

αποφασιστική σημασία έχει η ιδιαίτερη επικινδυνότητα του εκ δόλου βασικού 

εγκλήματος ως προς την επέλευση του βαρύτερου αποτελέσματος, που 

θεωρείται, όπως αναφέρεται και παρακάτω, lato sensu επιβαρυντική περίσταση 

του βασικού. 

Β) Διαπράττοντας την βασική αξιόποινη συμπεριφορά ο δράστης 

παραβιάζει κάποιον (απαγορευτικό ή επιτακτικό) κανόνα επιμελείας, 

περιεχόμενο σε (πρωτεύοντα και δευτερεύοντα) ποινικό νόμο και ως εκ τούτου 

προσβάλλει κάποιο έννομο αγαθό, που σκόπευε να προστατεύσει η αντίστοιχη 

ποινική διάταξη. Συνήθως δε το προσβαλλόμενο από το βασικό έγκλημα 

έννομο αγαθό είναι ετεροειδές εν σχέσει με το έννομο αγαθό, η προσβολή του 

οποίου στοιχειοθετεί το βαρύτερο αποτέλεσμα (πχ στο θανατηφόρο 

βιασμό)..Το δεύτερο αυτό προσβαλλόμενο έννομο αγαθό είναι καταρχήν η 

ανθρώπινη ζωή (πχ θανατηφόρα βλάβη 311 ΠΚ, θανατηφόρα ληστεία 380 

παρ.2 ά, εμπρησμός 264 ΠΚ, διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών 291 παρ. 

΄γ κτλ) , έπειτα η σωματική ακεραιότητα , όπως στην περίπτωση της βαρειάς 

σωματικής βλάβης ά. 310 παρ.1 ΠΚ και της παραβίασης μέτρων προλήψεως 

                                                                                                                                            
εύστοχα επισημαίνει ο Μυλωνόπουλος, (Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα 1984), 

δεδομένου ότι ως βασικά εγκλήματα δεν επιφέρουν κάποιο αποτέλεσμα με την στενή νομοτυπική 

έννοια . 
64

 Κονταξής, Ποινικός κώδικας, Συνδυασμός θεωρίας και πράξης, Αθήνα 2000 σελ. 687. Έτσι και ο 

Ανδρουλάκης, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος ΙΙ, σελ. 59 κατά τον οποίον, το «κέντρο βάρους» 

τοποθετείται στο εκ δόλου βασικό έγκλημα, που η ειδική/ιδιάζουσα επικινδυνότητά του δια της 

πραγμάτωσής της προσδιορίζει την εκ του αποτελέσματος επιβάρυνση της ποινής καθώς και 

Μυλωνόπουλος, Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα σελ.324, Φελουτζής, Η 

προβληματική της απόπειρας, σελ.140.  Παρόμοια άποψη υποστηρίζεται και στην γερμανική θεωρία 

βλ. Roxin L. K παρ. 26 Νο 29, Schroeder LK παρ. 18 Νο 36 , Lackner και Widmann,Der Versuch, βλ 

ως προς τις απόψεις αυτές Κονταξής, σελ.685 Κατά μία άλλη-μη ορθή- άποψη της γερμανικής 

θεωρίας, τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα είναι εγκλήματα από αμέλεια με 

αξιόποινη εκ δόλου προσβολή του καθήκοντος επιμελείας, ώστε το «κέντρο βάρους» βρίσκεται στην 

εξ αμελείας πρόκληση του βαρύτερου αποτελέσματος, βλ.πχ Seebald, Taeterschaft Έτσι και ο Goessel, 

θεωρώντας τα ως μία ιδιαίτερη κατηγορία εξ αμελείας εγκλημάτων, βλ. σχετικώς Φελουτζής, 

συμμετοχή, Ποιν.Χρον. ΛΕ σελ.437 . Μία παρεμφερής άποψη που τοποθετεί  την «απαξιολογική 

βαρύτητα» στην εξ αμελείας πρόκληση βαρύτερου αποτελέσματος συναντάται στην ελληνική 

επιστημονική θεωρία. Αναφέρεται ενδεικτικά η άποψη του Κωστάρα, Η εξ αμελείας δια παραλείψεως 

τέλεση, σελ. 301, ο οποίος χαρακτηρίζει το εξ αμελείας έγκλημα «ως καταλύτη στην αυστηρότερη 

νομοτυπική διάπλαση των εκ του αποτελέσματος χαρακτηριζόμενων εγκλημάτων». 
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ασθενειών ά 284 ΠΚ. Κατά την κρατούσα μάλιστα γνώμη προσβαλλόμενο από 

το βαρύτερο αποτέλεσμα έννομο αγαθό μπορεί να αποτελεί η βλάβη ενός 

πράγματος
65

. Μερίδα τέλος της θεωρίας
66

 υποστηρίζει, με επιχείρημα το 

γράμμα του νόμου, ότι είναι δυνατόν, ως θα αναφέρουμε παρακάτω, το 

βαρύτερο αποτέλεσμα να συνίσταται σε συγκεκριμένο παραγόμενο κίνδυνο πχ 

επικίνδυνη σωματική βλάβη ά 309ΠΚ, αντίσταση 167 παρ.2 και αρπαγή, 324 

παρ. 1 ΠΚ. 

Γ) Το περαιτέρω αποτέλεσμα, που ως αναφέρθηκε πρωτύτερα, συνίσταται 

είτε στην προσβολή διαφορετικού εννόμου αγαθού από εκείνο που προσβάλλει το 

βασικό έγκλημα είτε σε (ποσοτική) επίταση προσβολής του ίδιου εννόμου 

αγαθού
67

, όπως συμβαίνει με το εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο  έγκλημα 

της έκθεσης με περαιτέρω αποτέλεσμα τον θάνατο του θύματος ά. 306 παρ.2 

ΠΚ)
68

. Πρόκειται δε για ένα βαρύτερο αποτέλεσμα με την στενή νομοτυπική 

έννοια, το οποίο ως προς της νομική του φύση συνίσταται, κατά τον εύστοχο 

ορισμό του Ανδρουλάκη, σε μία lato sensu επιβαρυντική περίσταση (διότι 

επιτείνει την ποινή του δράστη
69

) τυποποιούμενη όμως ως αυτοτελές εξ αμελείας 

(προσδιοριζόμενης κατά το 26 ΠΚ) έγκλημα σε κάποια άλλη ποινική διάταξη, πχ 

ανθρωποκτονία εξ αμελείας, Εξ αντιδιαστολής, και σύμφωνα με την κρατούσα 

γνώμη, οι επιβαρυντικές περιστάσεις “stricto sensu”, όπως ο κίνδυνος ζωής 

στα άρθρα 167 παρ. 2 κι 309 ΠΚ , μη τυποποιούμενες ως αυτοτελής 

εγκληματική συμπεριφορά, δεν υπάγονται στην έννοια του βαρύτερου 

αποτελέσματος. Το κυριότερο επιχείρημα αυτής της ορθής και κρατούσας 

άποψης, αντλείται από το γράμμα του μελετώμενου άρθρου 29 ΠΚ , που 

απαιτεί (τουλάχιστον) αμέλεια για την επίταση ποινής από το περαιτέρω 

αποτέλεσμα, όπου αυτό προβλέπεται σε συνδυασμό με το άρθρο 26 και  30 παρ. 

2 ΠΚ, κατά το οποίο, οι επιβαρυντικές περιστάσεις δεν καταλογίζονται στον 

δράστη αν τις αγνοούσε! Ο Μανωλεδάκης, υιοθετώντας την εν λόγω κρατούσα 

άποψη, κάνει λόγο για «απενεργοποίηση τόσο του άρθρου 30 παρ.2 ΠΚ όσο 

και του 26ΠΚ εάν γινόταν δεκτή η αντίθετη εκδοχή περί μη αναγκαιότητας 

τυποποίησης του βαρύτερου αποτελέσματος ως αυτοτελώς εξ αμελείας 

εγκλήματος.
70

 Υπό την αυστηροποίηση δε των πλαισίων ποινής σε ένα εκ του 

                                                 
65

 Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα με βλάβη πράγματος ως βαρύτερο αποτέλεσμα 

προβλέπει η νομοθεσία σε εγκλήματα κοινού κινδύνου, όπως η δηλητηρίαση νομής ζωών ά 282 παρ.1 

ΠΚ και η διάδοση νόσου ζώων ά.283 παρ.1 ΠΚ. Βλ. Δέδε, εγκλήματα κοινού κινδύνου σελ. 149 και 

επ. 
66

 Μεταξύ αυτών Μυλωνόπουλος, Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα (1984) σελ.74και 

Χαραλαμπάκης, Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο σελ.554 
67

 Βλ και  Κονταξής, Συνδυασμός θεωρίας και πράξης, Αθήνα 2000, όπου  διαφωνεί ρητώς με την 

άποψη στοιχειοθέτησης βαρύτερου αποτελέσματος υπό την έννοια της επίτασης προσβολής εννόμου 

αγαθού από το βασικό έγκλημα. 
68

 Ο Ζησιάδης μάλιστα στην περίπτωση της επίτασης εντάσσει και την προσβολή ομοιογενούς εννόμου 

αγαθού, όταν πχ από τον τραυματισμό προκύπτει ο θάνατος του θύματος. Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο 

Μυλωνόπουλος, ο θάνατος δεν μπορεί να νοηθεί ως επίταση της προσβολής της σωματικής 

ακεραιότητας. 
69

 Ενδιαφέροντα ορισμό των επιβαρυντικών περιστάσεων δίδει η γερμανική νομολογία, κάνοντας λόγο 

για «αντικειμενικές και υποκειμενικές περιστάσεις , υπερβαίνουσες τις συνήθεις περιπτώσεις, που 

δικαιολογούν το νομοθετικό πλαίσιο ποινής του οικείου εγκλήματος», Jescheck StR σελ. 217 , 

βλ.σχετικώς Ανδρουλάκης, Γεν.Μ, Θεωρία για το έγκλημα, σελ.207 
70

 Για την παράθεση αυτής της θέσης βλ. Φελουτζή, Η προβληματική της απόπειρας στα εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, σελ. 40  
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αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα,  η ίδια η αρχή nullum crimen nulla 

poena sine lege θα ήταν ασυμβίβαστη με την υπαγωγή μίας διακεκριμένης 

παραλλαγής βασικού εγκλήματος, όπως κλοπής ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας (372 

παρ.1 ΄β), στην έννοια των εν λόγω εγκλημάτων. Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει 

ότι το άρθρο 29 τελεί σε αντιθετική σχέση με τα άρθρα 26 και 30 παρ. 2 ΠΚ 

(Κάτι τέτοιο βεβαίως θα δημιουργούσε ενδοσυστηματικά ερμηνευτικά 

προβλήματα) , απλώς το πρώτο, κατά την ορθότερη άποψη ισχύει στο μέτρο 

που δεν θίγονται τα δύο τελευταία
71

.  

Υπό την πρακτική αυτή διάκριση, στην περίπτωση που ο δράστης 

επιφέρει από αμέλειά του μία «περαιτέρω συνέπεια», επιτείνουσα την ποινή, 

τότε εάν θεωρηθεί απλή επιβαρυντική περίσταση, ο δράστης θα τιμωρηθεί 

μόνο για το βασικό έγκλημα που ετέλεσε, ενώ η νομοθετική αναγωγή αυτής 

της περαιτέρω συνέπειας σε αυτοτελές έγκλημα εξ αμελείας και «αποτέλεσμα» 

κατά το άρθρο 29 ΠΚ, οδηγεί σε καταλογισμό στην ενοχή του και ως εκ 

τούτου σε επιβολή βαρύτερης ποινής. Έτσι, όσον αφορά επί παραδείγματι την 

νομοθεσία περί ναρκωτικών, οι πράξεις διακίνησης που αφορούν
72

 απλά 

μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, αποτελούν μία διακεκριμένη μορφή των 

εγκλημάτων διακίνησης, ενώ οι πράξεις διακίνησης με υλικό αντικείμενο 

ιδιαιτέρως βλαπτικές ναρκωτικές ουσίες, που η χρήση τους προκάλεσε in 

concreto σημαντικές βλάβες, ιδίως βαριές σωματικές βλάβες κατά το άρθρο 

310 ΠΚ, σε τρίτο πρόσωπο ή στην υγεία πολλών ατόμων στοιχειοθετούν εκ 

του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα  {(άρθρο 23
Α
 παρ.1 του Ν 

3459/2006-προσφάτως καταργηθέντος με τον νέο Ν. 4139/2013, οπότε και 

ισχύει στην θέση του το άρθρο 23 παρ.1 εδ.ά ως εξής: {..} όταν η πράξη του 

δράστη αφορά ναρκωτικά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική 

βλάβη (άρθρο 310 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα) και είτε προκάλεσαν 

βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο σε τρίτον είτε προκάλεσαν επικίνδυνη 

σωματική βλάβη στην υγεία πολλών ατόμων )}. 

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, δεδομένου ότι τα όρια μεταξύ “stricto 

sensu” επιβαρυντικών περιστάσεων και «βαρύτερου αποτελέσματος» δεν είναι 

στεγανά
73

 (διότι δεν υπάρχει εναργές κριτήριο διάκρισης των δύο εννοιών), 

υποστηρίζεται μειοψηφικά, ότι μία διακεκριμένη κλοπή ή απάτη μπορεί να 

θεωρηθεί εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα, υπό την έννοια της 

επιτάσεως της προσβολής του εννόμου αγαθού ιδιοκτησίας ή αντίστοιχα 

περιουσίας, όπως συμβαίνει με την γενικώς παραδεδεγμένη δογματική 

κατασκευή της βαρειάς σωματικής βλάβης. Εξ άλλου η κρατούσα άποψη 

απαιτώντας ορθά την στοιχειοθέτηση του βαρύτερου αποτελέσματος ως 

                                                 
71

 Έτσι ο Μυλωνόπουλος, Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα και ο Σοφός, ΣυστΕρμΠΚ 

άρθρο 29 αρ.21 
72

 Βλ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Επιβαρυντικές μορφές διακίνησης ναρκωτικών Ποιν. Δικ. 2009, σελ. 743 και 

επ. «… Το εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα  του άρθρου 23
Α
 παρ.1 Ν 3459/2006, 

δομείται, σε συμβατότητα με την γενική ρύθμιση του ά. 29 ΠΚ, στην βάση μίας δόλιας διακίνησης 

ναρκωτικών του άρθρου 20 ή 21 ή μιας δόλιας κατάχρησης της ιδιότητας γιατρών ή φαρμακοποιών 

του άρθρου 22 του επίμαχου ειδικού ποινικού νόμου, όταν αυτή αφορά ναρκωτικά μέγιστης 

βλαπτικότητας και έχει ως περαιτέρω αποτέλεσμα της χρήσης τους βαριές σωματικές βλάβες ενός ή 

πολλών ατόμων» βλ. επίσης και τις de lege ferenda προτάσεις της ιδίας στο αναφερόμενο άρθρο 

προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το εκ του αποτελέσματος έγκλημα με την αρχή της αναλογικότητας. 
73

 Σταμάτης, Συρροή σελ. 234 
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αυτοτελούς εγκλήματος από αμέλεια δεν είναι απόλυτη. Αντίθετα, 

υποστηρίζεται στην ελληνική θεωρία η μειοψηφική άποψη, εκπροσωπούμενη 

από τον Φελουτζή
74

, δεχόμενη την δογματική ύπαρξη εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων και στα άρθρα 282 παρ.1 εδ.΄β, 283 παρ.1 εδ.΄β 

ΠΚ όσον αφορά την περαιτέρω εξ αμελείας πρόκληση θανάτου ζώων και 

θανατηφόρας μετάδοσης ασθενειών, μη αυτοτελώς τυποποιούμενων in 

abstracto ως εγκληματικών συμπεριφορών. Ιδιαίτερη ερμηνευτική τοποθέτηση, 

αναφέροντας ως απλά «συνήθη μορφή» την αυτοτελή τυποποίηση του  

βαρύτερου εγκλήματος, κάνει και ο Σταμάτης
75

! 

Λογική ακολουθία της προαναφερθείσας διχογνωμίας περί την 

αναγκαιότητα de lege lata τυποποίησης βαρύτερου αποτελέσματος ως 

αυτοτελώς  εξ αμελείας εγκλήματος, με κρατούσα την άποψη που την δέχεται, 

συνιστά το ζήτημα της υπαγωγής ή μη του συγκεκριμένου κινδύνου στην έννοια 

του αποτελέσματος κατ΄άρθρο 29 ΠΚ
76

 αποδίδοντας ανάλογες απαντήσεις: Με 

βάση λοιπόν την πρώτη, την κρατούσα άποψη, το βαρύτερο αποτέλεσμα δεν 

δύναται να συνίσταται σε συγκεκριμένη διακινδύνευση εννόμου αγαθού, διότι ο 

κίνδυνος ζωής ή βαρειάς βλάβης της υγείας δεν τυποποιείται αυτοτελώς ως εξ 

αμελείας έγκλημα σε κάποια ποινική διάταξη
77

. Επομένως, ο περαιτέρω 

παραγόμενος «σπουδαίος προσωπικός κίνδυνος» του υπαλλήλου στην 

αξιόποινη πράξη της αντίστασης κατά της αρχής (άρθρο 167 παρ. 2 ΠΚ) ή ο 

«σπουδαίος κίνδυνος ζωής ή βαρειάς βλάβης της υγείας του παθόντος» στην 

αρπαγή ανηλίκου (άρθρο 324 παρ.1 ΠΚ), καίτοι επιτείνουν την ποινή, δεν 

θεωρούνται «αποτέλεσμα» κατ’ άρθρο 29 ΠΚ αλλά επιβαρυντική περίσταση, 

καταλογιστή στον δράστη από δόλο υπό την νομοθετική απαίτηση του 30 

παρ.2 ΠΚ! Παρεμφερή με την κρατούσα υποστηριζόμενη στην ελληνική 

θεωρία είναι και η άποψη του γερμανικού Ακυρωτικού
78

, ότι ο κίνδυνος δεν 

συνιστά βαρύτερο αποτέλεσμα ενός εγκλήματος εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου «γιατί ήδη λεκτικά δεν μπορεί να συνιστά καν αποτέλεσμα μιας 

                                                 
74

 Φελουτζής, Ποιν Χρον. Λ΄Ζ (1987) σελ. 957. Απαντώντας μάλιστα στα επιχειρήματα της κρατούσας 

άποψης, υποστηρίζει μεταξύ άλλων, ότι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του άρθρου 29, που 

συνιστά ανεξάρτητη ιδιαίτερη ρύθμιση, δεν είναι αναγκαία η εναρμόνιση του με το άρθρο 26ΠΚ        

Επ’ αυτού σχετ. Φελουτζής, Προβληματική της απόπειρας των εκ του αποτελ. σελ. 40 και επ.,  Έτσι 

και ο Κονταξής, Ποινικός Κώδικας, Συνδυασμός θεωρίας και πράξης, Αθήνα 2000 σελ.683 Από την 

γερμανική θεωρία, γνωστή η αναφερθείσα σε προηγούμενη παραπομπή άποψη του Baumann περί 

θεώρησης του βαρύτερου αποτελέσματος ως επιβαρυντικής περίστασης του βασικού εγκλήματος κατά 

την δικαστική επιμέτρηση της ποινής του τελευταίου , Baumann, Kritische Gedanken zur Beseitigung 

der Erfolgsqualifizierten Delikte, ZstW 70 (1958) 
75

 Βλ. Σταμάτης Η έννοια του εκ του αποτελέσματος εγκλήματος, Ποιν.Χρον. 1964 σελ. 188 , ο οποίος 

ενώ τονίζει την διάκριση των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων από τις διακεκριμένες 

ή επιβαρυντικές περιπτώσεις, αναφέρει, ότι το βαρύτερο αποτέλεσμα « δεν αποκλείεται να μη συνιστά 

αυτοτελές έγκλημα αλλά μορφή τινα αυτού του βασικού εγκλήματος ως συμβαίνει πχ επί της βαρειάς 

και θανατηφόρου βλάβης» 
76

 Εν αντιθέσει με την ομόφωνη «υπαγωγή» της βλάβης του εννόμου αγαθού ζωής ή υγείας  στην 

έννοια του βαρύτερου αποτελέσματος 
77

 Και εδώ λαμβάνει χώρα το επιχείρημα ότι η δυνατότητα επιβολής ποινής σε μορφές συμπεριφοράς 

που δεν τυποποιούνται αυτοτελώς ως εγκλήματα από αμέλεια, καταστρατηγεί το άρθρο 26 ΠΚ και 

επομένως την αρχή n.c.n.p.s.l.Μυλωνόπουλος, Γενικό μέρος I σελ.345 
78

 BGHSt. 26, 176 βλ. Φελουτζής, Η προβληματική της απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα εγκλήματα σελ. 30-31 
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πράξης, ήτοι ορατή αισθητικά μεταβολή στον εξωτερικό κόσμο», 

επιχειρηματολογία ωστόσο μη νομικά χαρακτηριζόμενη. 

Στην «αντίπερα όχθη», όπου τοποθετείται η μειοψηφούσα παραπάνω 

άποψη, που δέχεται τις επιβαρυντικές περιστάσεις ως υπαγόμενες στο 

«αποτέλεσμα» κατ’ άρθρο 29 ΠΚ, με το επιχείρημα του βαρύτερου 

αποτελέσματος ως επίτασης της προσβολής του εννόμου αγαθού από το 

βασικό έγκλημα, ο κίνδυνος μπορεί να θεωρηθεί βαρύτερο αποτέλεσμα και ως 

εκ τούτου τα άρθρα 167 παρ.2, 157Α παρ.2 και 324 παρ.1 ΠΚ 

«κατασκευάζουν» εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα
79

!. Η 

προβληματική μπορεί να τεθεί και ως προς το έγκλημα της επικίνδυνης 

σωματικής βλάβης κατ’άρθρο 309 ΠΚ, αν θεωρήσουμε ότι συνίσταται σε 

έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης με το αποδεχόμενο ως περαιτέρω 

αποτέλεσμα να αποτελεί συγκεκριμένο κίνδυνο ζωής ή βαριάς σωματικής 

βλάβης του θύματος, γεγονός που πάντως αμφισβητείται σε θεωρία και 

νομολογία. 

Τέλος, το βαρύτερο αποτέλεσμα κατ’ άρθρο 29 ΠΚ δεν θεμελιώνει αλλά 

επαυξάνει το άδικο της συμπεριφοράς του δράστη. Υπό την αντίθετη 

θεώρηση θα μετατρέπαμε το «αποτέλεσμα», και δη τυποποιούμενο ως 

αυτοτελές εξ αμελείας έγκλημα, κατά την ορθότερη άποψη, σε εξωτερικό όρο 

του αξιοποίνου, παραβιάζοντας εκ πλαγίου το πρόταγμα αναλογίας αδίκου και 

ενοχής του δράστη
80

. Άλλωστε μία τέτοια άποψη αντιστρατεύεται το γράμμα 

του ά.29 ΠΚ διότι ένας εξωτερικός όρος του αξιοποίνου αρκεί να επέρχεται 

αντικειμενικά, μη καλυπτόμενος από υπαιτιότητα, για την πλήρωση της 

αντικειμενικής υπόστασης μιας αξιόποινης πράξης του δράστη. Η κατάργηση 

της αντικειμενικής ευθύνης συνδέεται με αυτήν την (εξελικτική) 

διαφοροποίηση, δεδομένου ότι παλαιότερα, ιδίως στην γερμανική έννομη τάξη, 

υποστηριζόταν η άποψη για εναρμόνιση του αποτελέσματος με εξωτερικό όρο 

του αξιοποίνου
81

! Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, δεν έχουν αποσαφηνισθεί 

πλήρως τα όρια μεταξύ «αποτελέσματος» και εξωτερικού όρου του 

αξιοποίνου. 

Δ) Ο αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος
82

 βασικού εγκλήματος και 

βαρύτερου αποτελέσματος, που αποτελεί  (άγραφο) στοιχείο της (σύνθετης) 

αντικειμενικής υπόστασης ενός εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου 

εγκλήματος.  Αιτιότητα ή αιτιώδης συνάφεια καλείται ο νοητός σύνδεσμος , ο 

οποίος υφίσταται μεταξύ της πράξεως ως έμπρακτης εκδήλωσης της ανθρώπινης 

βούλησης και των διαφόρων αποτελεσμάτων της
83

. Η απολύτως κρατούσα 

άποψη της θεωρίας και νομολογίας αναγνωρίζει ως ουσιώδη και αναγκαία την 
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 Αξιοσημείωτο είναι, κατά την εύστοχη κριτική Μυλωνόπουλου,  ότι η άποψη αυτή υποστηρίζεται 

και από τον Ανδρουλάκη, αντιβαίνουσα  στην ορθή διδασκαλία του, ότι τα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα είναι σύνθετα εν στενή εννοία!  
80

 Βλ. αντίστοιχα στην γερμανική θεωρία Jakobs, Allgemeiner Teil 9/32 , που θεωρεί ανεπίτρεπτη 

δογματικά την υπαγωγή ενός εξωτερικού όρου του αξιοποίνου στην έννοια του βαρύτερου 

αποτελέσματος. 
81

 Βλ. Rittler, Lehrbuch I 1933, Hippel, Deutsches Strafrecht II 1930, Allfeld, Lehrbuch 1922. 
82

 Η πατρότητα του όρου αποδίδεται στον Χωραφά προκειμένου να περιγράψει την αιτιώδη συνάφεια 

ανάμεσα στην ενέργεια ή παράλειψη και το αποτέλεσμα 
83

 Κοτσαλής, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος Ι, σελ. 153 
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συμβολή
84

 της αιτιώδους σχέσης μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος στην 

δόμηση του εγκλήματος, καίτοι δεν αποτελεί επαρκή όρο για την 

στοιχειοθέτηση ποινικής ευθύνης του δράστη, δεδομένου ότι αιτιότητα και 

υπαιτιότητα είναι δύο διαφορετικές νομικές έννοιες.  Αυτή η νομική έννοια της 

αιτιώδους συνάφειας (αυτονομημένη από τις ντετερμινιστικές αντιλήψεις των 

φυσικών επιστημών, όπως ορθά παρατηρεί ο Baumann
85

), ανάγεται στην 

κλασική θετικιστική διδασκαλία του εγκλήματος (positivismus), ήδη από τα 

τέλη του 19
ου

 αιώνα και την αιτιοκρατική έννοια περί πράξεως, όπως την 

ανέπτυξε περιγραφικά ο von Liszt
86

. Η αναγκαιότητα δε υπάρξεως αιτιώδους 

σχέσης ανακύπτει, κατά την ορθή επισήμανση του Χωραφά
87

 όχι μόνο στα 

εγκλήματα αποτελέσματος αλλά και στα ενθάδε μελετώμενα εγκλήματα εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα, όπου η επίταση της ποινής, τότε μόνο 

δικαιολογείται, όταν το βασικό έγκλημα αποτέλεσε όρο πρόκλησης του 

βαρύτερου αποτελέσματος
88

. 

Για την διάγνωση της αιτιώδους σχέσης μεταξύ πράξης και 

αποτελέσματος (εν προκειμένω βασικού εγκλήματος και βαρύτερου 

αποτελέσματος) επικρατεί στην διδασκαλία ποινικού δικαίου αλλά και στη 

νομολογία
89

, ως θα δούμε σε ξεχωριστή ενότητα, η «θεωρία του ισοδυνάμου 

των όρων» (Aequivalenzttheorie) ή αλλιώς θεωρία της “conditio sine qua 

non”
90

. Σύμφωνα με αυτήν την διδασκαλία, κάθε όρος που δεν μπορεί να 

απαλειφθεί, χωρίς να απολείπεται και το αντίστοιχο αποτέλεσμα αποτελεί ισάξιο 

                                                 
84

 Στην γερμανική θεωρία έχει ωστόσο προταθεί από τον Otto (Grenzen der Fahrlaessigkeitshaftung im 

Strafrecht, JuS 1974, σελ. 704)  η αντικατάσταση της αιτιότητας από την αρχή της επιτάσεως του 

κινδύνου (Risikoerhoehungsprinzip), Βαθιώτης, Απαγόρευση αναδρομής και αντικειμενικός 

καταλογισμός σελ. 145 
85

 Baumann, Einfuehrung in die Rechtswissenschaft σελ. 429 και επ. 
86

 Κοτσαλής, Η δόμηση του εγκλήματος, Αθήνα 2003, σελ.13. Όπως  παρατηρεί ο Ανδρουλάκης, (Π.Δ. 

2000 σελ. 46) ο αποκαλούμενος θετικισμός  με κύριο εκπρόσωπο τον γάλλο φιλόσοφο Auguste Comte, 

υπήρξε ισχυρό πνεύμα ρεύμα του 19
ου

 αιώνα υπό την επίδραση των φυσικών επιστημών, το οποίο στην 

περιοχή της ποινικής δογματικής εκπροσωπήθηκε από την Ιταλική Ανθρωπολογική Θετική Σχολή 

(Lombroso, Garofallo, Ferri) και την Γερμανική Κοινωνιολογική Θετική Σχολή (V.Liszt), με την 

τελευταία να εστιάζει στην αιτιοκρατική σύλληψη του εγκλήματος, δεχόμενη ότι η πράξη σε στενή 

έννοια (σωματική κίνηση) και το αποτέλεσμα ως μεταβολή του εξωτερικού κόσμου συνδέονται μεταξύ 

τους σε σχέση αιτίου-αιτιατού. 
87

 Βλ Ανδρουλάκης, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος σελ. 206 και επ. Η διαπίστωση της αιτιώδους 

συνάφειας αποτελεί βέβαια γενικότερο ζήτημα του Δικαίου. Ο ίδιος ο νομοθέτης εξαρτά την επέλευση 

αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων από την κρίση περί αιτιότητας με την συμπεριφορά του 

ατόμου, Κοτσαλής, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος, (2005) σελ. 153 
88

  Βλέπε πχ την ΑΠ 1362/2010, όσον αφορά το ποινικό αδίκημα της κακουργηματικής έκθεσης (ά.306 

παρ.2 ΠΚ), για τη θεμελίωση της οποίας «{..}απαιτείται και αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της 

εκθέσεως και της βαριάς βλάβης της υγείας ή του θανάτου δηλ. της πράξεως ή της παραλείψεως προς 

το βαρύτερο αποτέλεσμα ( σχετική και η Α.Π. 719/97 σε Ποιν.Χρ. 1998 σελ.229)», τράπεζα νομικών 

πληροφοριών «Ισοκράτης» , καθώς  και την παλαιότερη ΑΠ 350/71 (δευτερογενής αναφορά από την 

προαναφερθείσα απόφαση), κατά την οποίαν το βαρύτερο αποτέλεσμα, «δέον να είναι αιτιώδης 

συνέπεια του εκ δόλου τελεσθέντος βασικού εγκλήματος». 
89

 Ενδεικτικά αναφέρονται ΑΠ 353/81 Ποιν.Χρον ΛΆ σελ 644, ΑΠ 702/82 ΠοινΧρ Λ΄γ σελ. 124 , ΑΠ 

71/81 Ποιν.Χρον. ΛΆ σελ. 450 
90

 Βλ Κοτσαλής, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος Ι σελ. 159, κατά τον οποίον, η θεωρία της conditio sine 

qua non, θεμελιώθηκε από τον αυστριακό δικονομολόγο Julius Glaser, στο βιβλίο του με τίτλο 

“Abhandlugen aus dem Oesterreichischen Strafrecht”, η θεωρητική της επεξεργασία όμως οφείλεται 

στον Max v.Buri, μέλος του Ανωτάτου Ακυρωτικού δικαστηρίου της Γερμανίας στην μελέτη του 

Ueber Causalitaet und ihre strafrechtliche Beziehungen 1885 
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αίτιο για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα (conditio sine qua non = όρος εκ των 

{ων} ουκ άνευ). Επομένως σύμφωνα με την θεωρία αυτή, προσαρμοσμένη 

στην διδασκαλία για τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, για 

την ανεύρεση του αντικειμενικού αιτιώδους συνδέσμου αρκεί (;) το βασικό εκ 

δόλου έγκλημα του δράστη να αποτελεί έναν από τους όρους πρόκλησης του 

βαρύτερου αποτελέσματος(!). Αντίθετα με την διδασκαλία απαγόρευσης 

αναδρομής (Regressverbot), η ύπαρξη αιτιώδους σχέσης ορθότερο να γίνει 

δεκτό, ότι δεν δύναται να διακοπεί 
91

, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

«υπερκέρασης της αιτιώδους συνάφειας», η οποία σε ένα εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα θα συνέβαινε πχ με το παρεμβαλλόμενο 

σφάλμα του θύματος μιας σωματικής βλάβης, που οδήγησε στο θάνατό του
92

.  

Εκτός της φανερής αδυναμίας της θεωρίας conditio sine qua non να 

προσαρμοστεί λειτουργικά στις περιπτώσεις «διπλής ή εναλλακτικής 

αιτιότητας», η πιστή και άνευ συνοδευτικών κριτηρίων εφαρμογή της 

δημιουργεί μια χαώδη κατάσταση στο ποινικό δίκαιο, ιδίως σε περιπτώσεις 

σωρευτικής αιτιότητας, παρεμποδίζοντας την ανεύρεση του θεμελιακού 

ζητήματος της ποινικής ευθύνης του δράστη και την ομαλή μετάβαση στο 

επικείμενο «ερευνητικό στάδιο» της ενοχής..  Πράγματι, αν θεωρήσουμε 

ισοδύναμους όλους του όρους του αποτελέσματος, όπως μας διδάσκει η 

θεωρία του ισοδυνάμου των όρων, τότε πώς θα διαγνώσουμε την νομικά 

σημαντική αιτία
93

, καθοριστική για την απόδοση ή μη ποινικής ευθύνης στον 

δράστη; Καίτοι λοιπόν επικρατεί σε θεωρία και νομολογία, το ενθάδε 

εξεταζόμενο διαγνωστικό κριτήριο έχει καταστεί αντικείμενο πολλαπλής 

κριτικής
94

, χρήζον συμπλήρωση, όπως θα δούμε παρακάτω, από κριτήρια 

αντικειμενικού καταλογισμού. 

Την εξαιρετική ευρύτητα της αιτιώδους σχέσης, όπως την «συλλαμβάνει» 

η θεωρία του ισοδυνάμου των όρων, προσπάθησαν να αποφύγουν άλλες 

προταθείσες θεωρίες, χωρίς όμως να τύχουν ιδιαίτερης αποδοχής, εξαιτίας της- 

αντίθετα με την προαναφερθείσα – «στενής ερμηνείας» της αιτιώδους σχέσης, 

μη καλύπτοντας έτσι πολυπλοκότερες αιτιώδεις διαδρομές. Αξιοσημείωτο 

είναι δε ότι οι θεωρίες αυτές «προσπάθησαν» να τοποθετήσουν την ποινική 

ευθύνη του δράστη ήδη σε επίπεδο αντικειμενικής υπόστασης, με την 

καινοτόμο προσθήκη αξιολογικής εξέτασης του καταλογισμού του 

αποτελέσματος ως «έργο του δράστη». Επομένως, εν αντιθέσει με την θεωρία 

του ισοδυνάμου των όρων, δεν αποτελούν κατά κυριολεξία θεωρίες περί 
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 Η νομολογία αντίθετα δέχεται διακοπή αιτιότητας, καταφεύγοντας στην διδασκαλία Frank επί 

αλλεπάλληλων αμελειών  , σε περίπτωση παρεμβολής τρίτου προσώπου, λανθασμένα όμως κατά τον 

Κοτσαλή, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος Ι σελ. 167 
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 Όπως παρατηρεί περιγραφικά ο Κωστάρας, Ποινικό δίκαιο, Σύνοψη γενικού μέρους σελ. 178, σε 

αυτές τις περιπτώσεις «εκτρέπεται η ροή των γεγονότων προς μία νέα κοίτη» 
93

 Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται μία προταθείσα παραλλαγή από τον Χωραφά, ακολουθούμενη 

από τον Μαργαρίτη, αυτή της ενεργού ή αποχρώσας αιτίας (causa efficiens), κατά την οποία μεταξύ 

των διαφόρων παραγωγικών όρων του αποτελέσματος υπάρχει ένας, που «θέτει σε κίνηση» του 

λοιπούς όρους του αποτελέσματος. Αυτός δεν να χαρακτηριστεί όρος (causa) του αποτελέσματος. 
94

 Βλ Κωστάρας, Σύνοψη γενικού μέρους αλλά και Μαγκάκη έ.ά σελ. 171, ο οποίος μάλιστα προτείνει 

αναδιατύπωση της c.s.q.n. στην περίπτωση της διπλής αιτιότητας. Με απομόνωση κάθε αιτιακής 

συμπεριφοράς ξεχωριστά. Στην γερμανική θεωρία δεσπόζει η κριτική από τους Otto, Leckner και 

Jakobs   
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αιτιότητας  αλλά αξιολογικές θεωρίες περί καταλογισμού σε επίπεδο α.υ. Την 

κατεύθυνση χάραξε ο Claus Roxin, συμβάλλοντας βεβαίως στην σύλληψη του 

αντικειμενικού καταλογισμού, όπως παρατηρεί ο Κοτσαλής
95

. Μεταξύ αυτών 

των θεωριών δεσπόζει η  γερμανική θεωρία της «πρόσφορης αιτίας» 

(Adaequanztheorie), αναπτυχθείσα από τους V Bar και Kries
96

, σύμφωνα με 

την οποία εμφανίζουν αιτιώδη σχέση με το αποτέλεσμα μόνον εκείνοι οι όροι 

που είναι εν γένει πρόσφοροι να προκαλέσουν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα
97

 

Επομένως, εν αντιθέσει με την conditio sine qua non, δεν είναι νομικά 

ισοδύναμοι όλοι οι όροι στην ντετερμινιστική σχέση τους με το προκληθέν 

αποτέλεσμα. Παρά τις εύστοχες αντιρρήσεις ως προς την ορθότητα εφαρμογής 

της θεωρίας, μη ακολουθούμενης άλλωστε κατά βάσει στην ελληνική ποινική 

επιστήμη, αφορώσες κυρίως στην ασάφεια της έννοιας της «προσφορότητας» 

και στην ex post χρονικά αντικειμενική εκτίμηση αυτής της ιδιότητας, πρέπει 

να αναγνωριστεί η συμβολή της στην διδασκαλία του ποινικού δικαίου, 

δεδομένου ότι απαιτώντας την προσφορότητα της πράξης και εν προκειμένω 

του βασικού εγκλήματος να οδηγήσει στο βαρύτερο αποτέλεσμα, «προχωρά 

ένα βήμα» την έρευνα για την ποινική ευθύνη του δράστη, ήδη σε επίπεδο 

αντικειμενικής υπόστασης στην δόμηση του εγκλήματος! 

Στην αναζήτηση αντικειμενικού αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ βασικού 

εγκλήματος και βαρύτερου αποτελέσματος (γενικότερα «πράξης» και 

«αποτελέσματος») προσανατολίζεται  και η προταθείσα θεωρία της «νομικά 

σημαντικής αιτίας»
98

 (Relevanzttheorie), υποστηριχθείσα παλαιότερα από τους 

Maurach και Mezger ,  σήμερα δε  από τον Blei
99

, διαφοροποιούμενη από την 

προαναφερθείσα θεωρία της πρόσφορης αιτιότητας : Η ενθάδε αναφερόμενη 

θεωρία , διακρίνοντας με σαφήνεια μεταξύ αιτιότητας και ποινικής ευθύνης 

στο χώρο της ενοχής, δεν αναγνωρίζει ως νομικά σημαντικούς όλους τους 

αιτιακούς όρους του αποτελέσματος. Όπως παρατηρεί δε ο Γιαννίδης, 
100

 ως 

«νομικώς διαφέροντες (σημαντικοί)» αιτιακοί όροι, κρίνονται μόνο όσοι 

εμπίπτουν στο δεοντολογικό νόημα του οικείου κανόνα δικαίου. Και αυτή 

όμως , μη καθορίζοντας επακριβώς την έννοια της «νομικά αξιόλογης αιτίας» 

δεν μπορεί να αποτελέσει διαγνωστικό κριτήριο της αιτιότητας. 

Δυσκολία ανεύρεσης αντικειμενικού αιτιώδους συνδέσμου «ανακύπτει» 

στις περιπτώσεις αιφνίδιου καρδιακού θανάτου του θύματος από βίαιη πράξη 

του δράστη, ζήτημα που έχει ενδιαφέρον και για την στοιχειοθέτηση ποινικής 

ευθύνης σε εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα. Ως προς το 

εριζόμενο αυτό ζήτημα, διαφωτιστική είναι η κρίση του Γερμανικού 
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Ακυρωτικού
101

, κατά την οποίαν «σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με την 

ιατρική πραγματογνωμοσύνη, ο αιτιώδης σύνδεσμος ανάμεσα στο έμφραγμα και 

την παράνομη συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως πιθανός, αν και όχι δεδομένος 

λόγω της υπάρξεως περισσότερων νοητών αιτιών, ο δικαστής της ουσίας μπορεί 

να δεχτεί την θεμελίωση του αιτιώδους συνδέσμου. Τούτο δε,  εφόσον κατά την 

κοινή του πείρα, έχει αποκτήσει σχηματισμό δικανικής πεποίθησης, εκτιμώντας 

τα πραγματικά περιστατικά όχι μεν κατά απόλυτη βεβαιότητα {absolute 

Gewissheit}  αλλά με επαρκή βαθμό ασφαλείας, που δεν αφήνει περιθώρια για 

λογικές αμφιβολίες .{…} Το ότι το θανατηφόρο αποτέλεσμα επέρχεται μεν επί 

εδάφους καρδιακής δυσλειτουργίας αλλά αμέσως μετά την χρήση σκληρής βίας 

από τον κατηγορούμενο, είναι λόγος αρκετός για να θεωρηθεί ως υφιστάμενος ο 

αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ πράξης και αποτελέσματος, κατ’ εφαρμογήν της 

θεωρίας του ισοδυνάμου των όρων» 

Εν συμπεράσματι, καθίσταται σαφές, αφενός ότι η συνδρομή  

αντικειμενικού αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ βασικού εγκλήματος και 

βαρύτερου αποτελέσματος είναι αναγκαίο (αλλά όχι επαρκές !) στοιχείο 

δόμησης του εγκλήματος, εντασσόμενο στην αντικειμενική υπόσταση ενός εκ 

του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος, αφετέρου δε ότι η θεωρία του 

ισοδυνάμου των όρων είναι το ορθότερο «διαγνωστικό κριτήριο» της εν λόγω 

αιτιώδους σχέσης. 

Ωστόσο, όπως ήδη ελέχθη, η αιτιώδης σχέση δεν μπορεί από μόνη της να 

στοιχειοθετήσει την ποινική ευθύνη του δράστη, εάν δεν συνάγεται, κατά την 

ορθότερη άποψη, ήδη προ του σταδίου της ενοχής του δράστη, ότι το βαρύτερο 

αποτέλεσμα είναι και δικό του «έργο». 

Ε) Η στενή σχέση βασικού εγκλήματος και βαρύτερου αποτελέσματος, 

θεμελιακό στοιχείο της «ιδιαίτερης φυσιογνωμίας» του εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος. Πράγματι, όπως επισημαίνει και η προαναφερθείσα 

ορθή άποψη Ανδρουλάκη, η δογματική ύπαρξη ενός εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος έναντι των περιπτώσεων κοινής συρροής και η 

βαρύτερη τιμώρηση του δράστη, στην οποία μας οδηγεί, δικαιολογούνται μόνο 

μέσω της άμεσης πρόκλησης του βαρύτερου αποτελέσματος από το εκ δόλου 

βασικό έγκλημα. Τούτο δε, σημαίνει, ότι, σε συνδυασμό με την ανάγκη 

περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της conditio sine qua non, δεν αρκεί απλώς 

αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ βασικού εγκλήματος και βαρύτερου 

αποτελέσματος  αλλά το τελευταίο απαιτείται να τελεί σε in concreto άμεση 

σχέση με το βασικό έγκλημα. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο 

Φελουτζής
102

, πέραν της αιτιώδους σχέσης μεταξύ βασικού εγκλήματος και 

βαρύτερου αποτελέσματος, απαιτείται μεταξύ τους και μία «αντικειμενική 

σχέση».Η υπαγορευόμενη δε από την ίδια την δογματική υπόσταση του εκ του 

αποτελέσματος  αναγκαιότητα πραγμάτωσης του ενός εγκλήματος μέσω του 

                                                 
101

 BGH απόφαση της 12.11.1997-3 StR 325/97 (LG Duesseldorf) NStZ-RR 1998,102 βλ. Βαθιώτης, 
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 Φελουτζής, Η προβληματική της απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, 

σελ. 148 και επ. 
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άλλου προσδιορίζει αυτήν την στενή σχέση μεταξύ βασικού εγκλήματος και 

βαρύτερου αποτελέσματος
103

. 

Η «ανίχνευση» της στενής σχέσης, συνδεόμενης εννοιολογικά με την 

αρχή της αμεσότητας, την οποία απαιτεί σημειωτέον και η νομολογία
104

, 

γίνεται με αξιολογικό τρόπο. Σε μερίδα της ελληνικής επιστημονικής θεωρίας, 

ήδη από το 1984, υποστηρίζεται ευθέως
105

 το κριτήριο της άμεσης συνάφειας 

βασικού εγκλήματος και βαρύτερου αποτελέσματος, συναντάται δε (και 

μάλιστα κατά κρατούσα άποψη) στην γερμανική θεωρία
106

 αλλά και στην 

νομολογία
107

, υιοθετούμενη ως προϋπόθεση πλήρωσης της α.υ σε αποφάσεις 

του γερμανικού ακυρωτικού. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, στοιχειοθετείται in 

concreto στενή σχέση μεταξύ βασικού εγκλήματος και βαρύτερου αποτελέσματος, 

όταν το βαρύτερο αποτέλεσμα συνιστά πραγμάτωση εκείνου ακριβώς του νομικά 

σημαντικού κινδύνου, που έθεσε ο δράστης με την βασική συμπεριφορά του 

(άμεση συνάφεια)
108

. 

Δεδομένου ότι η άμεση συνάφεια εντάσσεται στα κριτήρια 

«αντικειμενικού καταλογισμού», κρίνεται αναγκαία, προς σφαιρικότερη 

κατανόησή της η αναφορά στην  -εντοπιζόμενη στην γερμανική βιβλιογραφία- 

γενική θεωρία του «αντικειμενικού καταλογισμού» (Objektive 

Zurechnung)
109

. H θεωρία αυτή, που τυγχάνει κάποιας διάδοσης στην ελληνική 

ποινική επιστήμη, με πιο γνωστό ένθερμο  υποστηρικτή  τον Μυλωνόπουλο , 

αγνοούμενη όμως σχεδόν τελείως από τη νομολογία
110

, αποσκοπεί, όπως 

παρατηρεί ο Βαθιώτης
111

, να διαχωρήσει «την ιδία πράξη από το τυχαίο 

συμβάν» ή αλλιώς να διακρίνει το «νόημα από τη φύση». Με άλλα λόγια 

στόχος του αντικειμενικού καταλογισμού, είναι να αποδώσει, μετά από 

σχετική έρευνα, το βαρύτερο αποτέλεσμα σε «έργο» του δράστη
112

 με την 
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επισήμανση των υποστηριζόντων ότι η απλά αιτιώδης επέλευση του 

αποτελέσματος δεν επαρκεί για την διερεύνηση και περαιτέρω (πιθανή) 

στοιχειοθέτηση της ποινικής ευθύνης του δράστη. Ο αντικειμενικός 

καταλογισμός του αποτελέσματος στον δράστη, σύμφωνα με την σχετική 

υποστηριζόμενη θεωρία, αντιδιαστέλλεται τόσο από την αιτιότητα, αφού (ο 

πρώτος) απαντά στο ερώτημα αν το αποτέλεσμα πρέπει να καταλογιστεί ως 

«έργο» του δράστη, όσο και από τον υποκειμενικό καταλογισμό, που αφορά (ο 

τελευταίος) στο επόμενο χρονικά διερευνώμενο στάδιο της ενοχής, απαραίτητο 

όμως και αυτό για την στοιχειοθέτηση της ποινική ευθύνης του δράστη, όπως 

παρατηρεί ο Jakobs
113

. Εξάλλου, έχει υποστηριχθεί η ακραία άποψη ότι ο 

αντικειμενικός καταλογισμός του αποτελέσματος υποκαθιστά τον 

αντικειμενικό αιτιώδη σύνδεσμο(!). Στην σχέση του αντικειμενικού 

καταλογισμού με την αιτιότητα και την αντικειμενική υπόσταση αναφέρεται ο 

εύστοχος ορισμός του Jescheck
114

:Το αποτέλεσμα μιας ανθρώπινης πράξης 

μπορεί να καταλογιστεί αντικειμενικά στο πρόσωπο του δράστη μόνον όταν από 

την πράξη αυτή δημιουργήθηκε ένας δικαιικά ανεπίτρεπτος κίνδυνος για το 

προστατευόμενο έννομο αγαθό, ο οποίος υλοποιήθηκε με την επέλευση του 

εγκληματικού αποτελέσματος. Προβληματική, πάντως, καθίσταται η εφαρμογή 

της θεωρίας του αντικειμενικού καταλογισμού στις περιπτώσεις, όπου 

πιθανολογείται η αιτιότητα , ήτοι στα δια παραλείψεως τελούμενα εγκλήματα 

(ως τέτοια, όπως θα δούμε παρακάτω, μπορούν να καταγραφούν και τα εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα !) 

Αυτή η απαιτούμενη υπό το φως της σχετικής θεωρίας του 

αντικειμενικού καταλογισμού συνάφεια κινδύνου -μη συντρέχουσα σε 

περιπτώσεις παρεμβολής του παθόντος
115

, διακοπής της αιτιώδους διαδρομής ή 

απλώς πραγμάτωσης άλλου νομικά σημαντικού κινδύνου, μη υπαγόμενου στο 

προστατευτικό πεδίο του κανόνα δικαίου (Normschutzzweck) , που έθιξε ο 

δράστης με την συμπεριφορά του (πχ επέλευσης θανάτου του θύματος από 

διενεργηθείσα κλοπή τους δράστη, στρεφόμενη κατά της ιδιοκτησίας του)- 

ώστε να μπορεί να αποδοθεί το αποτέλεσμα σε «έργο» του δράστη, 

προσαρμοσμένη στην περιοχή της διδασκαλίας του εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος, συνοψίζεται, λοιπόν, στους εξής ειδικούς κανόνες 

αντικειμενικού καταλογισμού
116

: 

 Το βασικό έγκλημα πρέπει να συνιστά ταυτόχρονα προσβολή του 

αντικειμενικά οφειλόμενου καθήκοντος επιμελείας του δράστη ως προς το 

περαιτέρω έννομο αγαθό (πχ ζωή, υγεία), ήτοι να είναι πρόσφορο να 
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προκαλέσει το βαρύτερο αποτέλεσμα (Με άλλα λόγια να υπάρχει 

αντικειμενική δυνατότητα πρόβλεψης του περαιτέρω αποτελέσματος) 

 Η πρόκληση του βαρύτερου αποτελέσματος απαιτείται να γίνει υπό in 

concreto συνθήκες αμεσότητας (Unmittelbarkeit) για να υπάρξει 

συνάφεια κινδύνου. Τούτη υφίσταται, όταν το βαρύτερο αποτέλεσμα 

συνιστά πραγμάτωση του νομικά σημαντικού κινδύνου που ετέθη 

ανεπίτρεπτα από το βασικό έγκλημα. Άμεση δε πρόκληση του βαρύτερου 

αποτελέσματος σημαίνει και χρονική εγγύτητα μεταξύ αυτού και του 

βασικού εκ δόλου εγκλήματος. 

 Δεν αρκεί όμως η πραγμάτωση οποιουδήποτε νομικά σημαντικού 

κινδύνου, που δημιούργησε ο δράστης με το βασικό εκ δόλου έγκλημα, 

αλλά μόνο εκείνου που σκόπευε να αποτρέψει ο κανόνας επιμελείας που 

παραβιάστηκε με το βασικό έγκλημα. Τούτο βεβαίως σημαίνει ότι ο 

κανόνας αυτός σκοπεί στην προστασία και του περαιτέρω εννόμου αγαθού, 

στο μέτρο που δύναται να προσβληθεί με το βασικό έγκλημα. Έτσι, επί 

παραδείγματι, η εκ του αποτελέσματος διακρινόμενη ληστεία (άρθρο ά.380 

παρ. 2 ΠΚ) στοιχειοθετείται, μόνον όταν το βαρύτερο αποτέλεσμα του 

θανάτου ή της βαρειάς βλάβης της υγείας οφείλεται στην παράνομη (χρονικά 

εγγύτατη !) βία που άσκησε ο δράστης και όχι στην κλοπή. Διότι σκοπός της 

εν λόγω διάταξης είναι η βαρύτερη τιμώρηση του δράστη λόγω πραγμάτωσης 

του εκπορευόμενου από το βασικό έγκλημα τυπικού  κινδύνου ζωής ή 

υγείας
117

.  

Η πλήρωση των τριών παραπάνω ειδικών κανόνων μας οδηγεί σε 

κατάφαση της διερευνώμενης στενής σχέσης μεταξύ βασικού εγκλήματος και 

βαρύτερου αποτελέσματος και επομένως στον αντικειμενικό καταλογισμό του 

βαρύτερου αποτελέσματος στον δράστη.  

Ιδιαίτερη όμως μνεία πρέπει να γίνει ως προς την αντικειμενική 

δυνατότητα πρόβλεψης του αποτελέσματος, την οποία άλλωστε απαιτεί εν τοις 

πράγμασιν και το Ακυρωτικό μας Δικαστήριο, μη δεχόμενο (ευθέως 

τουλάχιστον, κατά την παρατήρηση Μυλωνόπουλου
118

) την θεωρία του 

αντικειμενικού καταλογισμού και μάλιστα όσον αφορά τις αμφιλεγόμενες 

περιπτώσεις κατάφασης αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ αξιόποινης 

συμπεριφοράς του δράστη και θανάτου από έμφραγμα του θύματος. Σε αυτές 

έγινε μεν λόγος στο προγενέστερο εξετασθέν στάδιο του αντικειμενικού 

αιτιώδους συνδέσμου (βλ. σελίδα 23, όπου και η ανάπτυξη της θέσης περί 

πιθανολόγησης αιτιώδους σχέσης), πλην όμως, λαμβανομένης υπόψη της 

ανεπαρκούς εφαρμογής της conditio sine qua non, δεν αναφερθήκαμε στο εν 

λόγω σημαντικό «διαγνωστικό κριτήριο» για τον καταλογισμό του 

θανατηφόρου εμφράγματος στον δράστη. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 

Κ.Βαθιώτης, εν αντιθέσει με τον Χ.Μυλωνόπουλο, διαχωρίζει το κριτήριο της 

αντικειμενικής προβλεψιμότητας του θανάτου από έμφραγμα του 
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μυοκαρδίου
119

 από την θεωρία του αντικειμενικού καταλογισμού ως προς την 

διερεύνηση της ποινικής ευθύνης του δράστη. Όπως παρατηρείται, ως προς την 

αντικειμενική δυνατότητα πρόβλεψης για την αποδοχή ποινικής ευθύνης του 

δράστη, εκείνο που ενδιαφέρει είναι εάν η επέλευση του εγκληματικού 

αποτελέσματος ήταν με βάση την κοινή πείρα προβλέψιμη για έναν συνετό και 

ευσυνείδητο άνθρωπο, ο οποίος θα βρισκόταν στην θέση του συγκεκριμένου 

δράστη. Η κατάφαση δε της αντικειμενικής προβλεψιμότητας του 

αποτελέσματος εξαρτάται τόσο από την υφή της εγκληματικής συμπεριφοράς 

του δράστη όσο και από τις εν γένει συνθήκες τελέσεως, ιδίως την ηλικία και 

την φυσική κατάσταση του θύματος. Όταν βεβαίως ο δράστης γνωρίζει την 

καρδιοπάθεια του θύματος, κατά του οποίου στρέφεται, τότε κατά μείζονα 

λόγο το αποτέλεσμα είναι αντικειμενικά προβλέψιμο. Ωστόσο η προσφυγή στο 

κριτήριο της αντικειμενικής προβλεψιμότητας, όπως παρατηρεί ο Βαθιώτης, 

καθίσταται περιττή, όπου το θανατηφόρο αποτέλεσμα προδήλως δεν αποτελεί 

υλοποίηση του εκδηλωθέντος ανεπίτρεπτου κινδύνου, ήτοι δεν είναι 

αντικειμενικώς καταλογιστό. Τούτο αφορά επίσης την απασχολήσασα την 

γερμανική θεωρία περίπτωση βλαβών από σοκ
120

 (Schockschaden), ήτοι τον 

ισχυρό ψυχικό κλονισμό, που υφίσταται το θύμα, πληροφορούμενο τον θάνατο 

ή τον βαρύ τραυματισμό κάποιου οικείου του, προκληθέντα από παράνομη 

συμπεριφορά του δράστη. Ο ίδιος συγγραφέας
121

 επισημαίνει  ότι η εφαρμογή 

της θεωρίας του αντικειμενικού καταλογισμού χρησιμεύει έτι περαιτέρω στις 

οριακές περιπτώσεις, όπου επέρχεται ο θάνατος του θύματος-οδηγού από 

έμφραγμα μετά από ισχυρή ψυχική ταραχή εξαιτίας παράβασης οδικής 

κυκλοφορίας του δράστη (πχ αντικανονική προσπέραση με ανάπτυξη 

υπερβολικής ταχύτητας και χωρίς τήρηση αποστάσεων ασφαλείας) 

Αναγνώριση της αντικειμενικής προβλεψιμότητας του θανάτου, 

επερχόμενου συνεπεία εμφράγματος, μετά από την παράνομη συμπεριφορά 

του δράστη, και ως εκ τούτο αντικειμενικά καταλογιστό θανατηφόρο 

αποτέλεσμα, έγινε από τον Άρειο Πάγο στην 1117/1981 απόφασή του
122

. 

Ειδικότερα, σε αυτήν έκρινε ορθή και αιτιολογημένη την καταδίκη των 

κατηγορουμένων για θανατηφόρα σωματική βλάβη από το Μικτό Ορκωτό 

Δικαστήριο, το οποίο είχε δεχτεί ότι  οι προκληθείσες κακώσεις του θύματος, 

από ασκηθείσα παράνομη βία (μαστίγωμα, γρονθοκόπημα κτλ), διενεργηθείσες 

στα πλαίσια ανάκρισης (!) προς ανεύρεσιν αντιστασιακών μελών, «ήσαν 

πρόσφοροι να επιφέρουν και επέφεραν εν προκειμένω τον θάνατον του 

παθόντος τούτου, λόγω της ως είρηται επισφαλούς καταστάσεως της υγείας του, 

διότι είναι βέβαιον, ότι ούτος, εάν δεν εκακοποιείτο, δεν θα απέθνησκεν κατά 

τον ανωτέρω χρόνο, αλλά τούτο συνέβη αποκλειστικώς λόγω των 

προσγενομένων αυτώ κακώσεων, αίτινες προκάλεσαν ενεργώς τον θάνατο αυτού 

συνεπεία της ως άνω ασθένειάς του {..} οι δράστες δε ένεκα ελλείψεως της 
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προσοχής τους δεν προείδαν το θανατηφόρο αποτέλεσμα κατά την κακοποίηση 

του παθόντος ως καρδιοπαθούς και ηλικίας ήδη 60 ετών».
123

 Με κριτική 

διάθεση απέναντι στην τοποθέτηση της νομολογίας, παρατηρούμε, ότι   στην 

απόφαση αυτή το Ανώτατο Ακυρωτικό φαίνεται να εμπλέκει την 

υποκειμενική
124

 με την αντικειμενική δυνατότητα πρόβλεψης του 

αποτελέσματος, ατόπημα όχι σπάνιο, όπως σημειώνει ο Μυλωνόπουλος
125

. Θα 

λέγαμε μάλιστα ότι το σκεπτικό της απόφασης επικεντρώνεται περισσότερο 

στην διάγνωση της «εσωτερικής αμέλειας» του δράστη. Πολύ περισσότερο 

αυτό διαφαίνεται στο υπ’αρ. 1926/2002 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών 

Αθηνών, που παρέπεμψε τον κατηγορούμενο για θανατηφόρα σωματική 

σωματική βλάβη, «αναλώνοντας» το σκεπτικό του σε αυτό που μπορούσε να 

προβλέψει υποκειμενικά ο δράστης, χωρίς να παρατίθενται επαρκή στοιχεία 

περί την ηλικία, την φυσική κατάσταση του θύματος και την ένταση των 

κτυπημάτων του δράστη, απαραίτητα για το αντικειμενικό προβλεπτό του 

θανατηφόρου εμφράγματος, παρότι η έρευνα του τελευταίου, όπως έχουμε 

αναφέρει ήδη, προηγείται της υποκειμενικής δυνατότητας προβλέψεως! 

 Αντιθέτως, πιο «ξεκάθαρη εικόνα» για το αντικειμενικά προβλέψιμο 

θανατηφόρο αποτέλεσμα λόγω εμφράγματος από την παράνομη συμπεριφορά 

του δράστη μας δίνει το παλαιότερο υπ’ αρ. 274/1992 βούλευμα του 

Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ροδόπης
126

, με το οποίο έγινε ορθή  παραπομπή 

του κατηγορούμενου για θανατηφόρα σωματική βλάβη στο ακροατήριο, αφού 

αυτός ώφειλε να καταβάλει την δέουσα προσοχή, πιθανολογώντας το 

θανατηφόρο αποτέλεσμα, λαμβανομένης υπόψη της προχωρημένης ηλικίας 

του θύματος (85 ετών) και της όλης του εμφάνισης (ασθενής εμφάνιση και 

κίνηση με τη βοήθεια ράβδου), που υποδήλωνε προϋπάρχουσα νοσηρή 

κατάσταση, « ως ώφειλε να καταβάλει κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος 

άνθρωπος υπό τις ίδιες πραγματικές περιστάσεις με βάση τους κανόνες της 

κοινής κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων πείρας και λογικής {…}, δεν 

απέφυγε ωστόσο να προβεί στην βίαιη ώθηση του θύματος στο πεζοδρόμιο, με 

την οποία επέφερε την πτώση του στο έδαφος και τον συνεπεία του προκληθέντος 

συντριπτικού υποτροχαντηρίου κατάγματος δεξιού μηρού και εξαιτίας της 

ταραχής, καρδιακού επεισοδίου, θάνατον αυτού, ασχέτως αν σ’αυτό συνετέλεσεν 

και η γενικότερη κακή κατάσταση της υγείας του, η οποία ήταν και εμφανής 

(αναιμία-σάκχαρον-ουραιμία)». Ως χαρακτηριστική περίπτωση αντικειμενικά 
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προβλέψιμου αποτελέσματος αναφέρεται  από την γερμανική νομολογία
127

 ο 

θάνατος  ενός 63χρονου μετά από σοβαρές βλάβες (μεταξύ άλλων εσωτερική 

αιμορραγία του λάρυγγος, βλάβη του τυμπάνου, αιματώματα στην πλάτη και 

στην κοιλιακή χώρα) συνεπεία πολλαπλών γρονθοκοπημάτων, που του 

προκάλεσαν ψυχική επιβάρυνση, φοβίες αλλά και επιδείνωση της με ιστορικό 

καρδιοπάθειας υγείας του και τελικώς δύο μοιραίες καρδιακές προσβολές. 

Κατά το γερμανικό Ακυρωτικό, «μολονότι τα γρονθοκοπήματα και οι κλοτσιές 

δεν ήσαν αποκλειστικοί αιτιώδεις όροι του θανάτου, παρά μόνο σε συνδυασμό με 

την προγενέστερη καρδιακή δυσλειτουργία και τα αισθήματα φοβίας του 

θύματος, περαιτέρω το θανατηφόρο αποτέλεσμα καταλογίζεται στις πράξεις 

σωματικών βλαβών, διότι ο θάνατος του 63χρονου, το οποίου την ηλικία 

γνώριζαν οι κατηγορούμενοι, ήταν αντικειμενικά προβλέψιμος».  

Από τα παραπάνω συνάγεται, έστω εν τοις πράγμασιν, από την πλευρά 

της νομολογίας ότι δεν στοιχειοθετείται εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο 

έγκλημα, όταν το βαρύτερο αποτέλεσμα δεν είναι αντικειμενικώς προβλεπτό
128

.  

Τέλος, στην αναλυόμενη εν λόγω ειδική θεματική του θανατηφόρου 

εμφράγματος από παράνομη συμπεριφορά (κυρίως πράξη βίας) του δράστη, η 

διερεύνηση και κατάφαση του αιτιώδους συνδέσμου και, περαιτέρω, ο 

καταλογισμό του αποτελέσματος ως «έργο» του δράστη, σύμφωνα με την 

άποψη του Μυλωνόπουλου, γίνεται, όχι με εφαρμογή της θεωρίας του 

αντικειμενικού καταλογισμού, διότι δεν έχουμε «συνάφεια κινδύνου», αλλά με 

τη βοήθεια της θεωρίας της επίτασης κινδύνου (Risikoerhoehungslehre)
129

. 

Σύμφωνα με αυτήν, εφόσον ο δράστης επέτεινε με την παράνομη πράξη του 

τον κίνδυνο επέλευσης του θανατηφόρου αποτελέσματος από έμφραγμα στην 

ήδη βεβαρημένη υγεία του θύματος, και τελικώς επήλθε ο καρδιακός θάνατος, 

τούτος μπορεί να θεωρηθεί «έργο» του . 

Επιστρέφοντας στην ειδικότερη ερμηνεία της στενής σχέσης μεταξύ 

βασικού εγκλήματος και βαρύτερου αποτελέσματος,  δογματικά θεμελιακής 

για το εγκληματικό άδικο του σύνολου εγκλήματος, η οποία γίνεται με την 

θεωρία αντικειμενικού καταλογισμού, κρίνονται αναγκαίες κάποιες 

επιπρόσθετες αναφορές στην θεωρία: Η ιστορική εξέλιξη των εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων από τον dolus indirectus (θεωρία 

του έμμεσου δόλου), που αναπτύξαμε σε προηγούμενη ενότητα, έχει οδηγήσει 
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μερίδα της θεωρίας, με χαρακτηριστικό εκπρόσωπο τον Μυλωνόπουλο
130

, 

στην διαπίστωση ότι τα εγκλήματα αυτά τιμωρούνται σαν να είχε ο δράστης 

δόλο ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα. Η «εξωτερική» αυτή παρατήρηση, 

(σαν να είμαστε τρίτοι παρατηρητές της τέλεσης ενός εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος) σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, δεν στοχεύει 

να εξισώσει την δόλια με την εξ αμελείας πρόκληση του βαρύτερου 

αποτελέσματος αλλά να δικαιολογήσει αντικειμενικά το βαρύτερα τιθέμενο 

άδικο, που συντρέχει μόνο «όταν δημιουργείται υποψία δόλου ως προς το 

περαιτέρω αποτέλεσμα», έναντι της εφαρμογής του κατ’άρθρου 94 παρ. 2 ΠΚ. 

Κατά την άποψη αυτή, επομένως, μεταξύ βασικού εγκλήματος και βαρύτερου 

αποτελέσματος πρέπει να υπάρχει «αντικειμενική συνάφεια σκοπιμότητας» 

(Objektiver Finalzusammenhang), ήτοι το βασικό έγκλημα ως εξωτερική 

πλημμέλεια να κατευθύνεται κατά τέτοιο τρόπο προς το βαρύτερο αποτέλεσμα, 

ώστε να μπορούμε να πούμε ότι και αν ακόμη ο δράστης ήθελε το βαρύτερο 

αποτέλεσμα πάλι την ίδια πράξη θα χρησιμοποιούσε (το βαρύτερο αποτέλεσμα 

σαν μια εξωτερικά δόλια πράξη)
131

 Η σχετική υποστηριζόμενη θεωρία από τον 

Hruska
132

, συγγενεύουσα στην περιοχή των εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων με την αντικειμενική σκοπιμότητα του Oehler, μας 

αποδίδει πρακτικά ένα θεμελιώδες διαγνωστικό κριτήριο αντικειμενικού 

καταλογισμού, προσδιορίζοντας πότε το βαρύτερο αποτέλεσμα είναι «έργο» 

του δράστη της βασικής εκ δόλου συμπεριφοράς.  Η εν λόγω θεωρία ωστόσο, 

παρά τα αξιοπρόσεκτα ως άνω υποστηριζόμενα, δεν επιλέγεται ως ορθή 

δογματική βάση, διότι συνδέει την δογματική ύπαρξη και στενή σχέση με τις  

εικασίες ενός υποτιθέμενου τρίτου παρατηρητή σχετικά με τον «ενδεχόμενο 

δόλο» του δράστη. Αντίθετα κρίνεται πιο άρτια και «ξεκάθαρη» η πρόταση του 

Ανδρουλάκη για «βαριά αμέλεια» ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα, η 

εφαρμογή της οποίας βεβαίως θα απαιτούσε την  εισαγωγή και καθιέρωση μίας 

«τρίτης μορφής υπαιτιότητας» στον ελληνικό ποινικό σύστημα. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η θεωρία του αντικειμενικού καταλογισμού, 

«επιστρατευόμενη» στην περιοχή της διδασκαλίας του εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος για την ερμηνεία της στενή σχέσης αλλά και ως 

«αναγκαίο βοήθημα» συσταλτικής εφαρμογής της conditio sine qua non, στην 

ελληνική θεωρία δεν γίνεται κατά βάση δεκτή ως μη αναγκαία
133

. Στους 

υποστηρίζοντες αυτήν την άποψη συγκαταλέγονται ο Ανδρουλάκης
134

, 

στηρίζοντας το μη απαραίτητο της εφαρμογής της «στο ασφαλές μέσο που 

διαθέτει ο ελληνικός Ποινικός Κώδικας για την άρση τυχόν ανεπιεικών 

συνεπειών από την αποδοχή μιας ευρείας έννοιας αιτιότητας, που είναι η 

υπαιτιότητα, ήτοι ο δόλος ή η αμέλεια», και ο Χαραλαμπάκης
135

, σύμφωνα με 

τον οποίο «η θεωρία του αντικειμενικού καταλογισμού δεν κρίνεται 

                                                 
130

 Μυλωνόπουλος, Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, Δογματική θεμελίωση σελ. 

349  
131

 Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος Ι σελ. 352 
132

 Hruska, Strafrecht I σελ. 395, παραπομπή από. Μυλωνόπουλο, εκ του αποτελέσματος σελ.350 
133

 Στην Γερμανία την ίδια θέση έχουν οι Baumann-Weber-Mitsch βλ. και Schluechter JuS 1976 σελ. 

312 
134

 Ανδρουλάκης, Ποινικό δίκαιο, γενικό μέρος Ι, σελ. 205 
135

 Χαραλαμπάκης, Διάγραμμα Ποινικού Δικαίου, Γενικό μέρος σελ. 138 
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απαραίτητη, αφού μπορεί να εφαρμοστεί απλά η conditio sine qua non, 

περιορισμένη από το γλωσσικό- δεοντολογικό νόημα του κανόνα δικαίου και 

από τις αρχές της υπαιτιότητας». Παρόμοια
136

 άποψη επίσης διατυπώνει  ο 

Κοτσαλής, κατά τον οποίον «ο φυσικός χώρος στην ποινική δογματική είναι ο 

χώρος του αδίκου και ο χώρος της ενοχής, ώστε η παρείσφρηση της ιδιαίτερης 

βαθμίδας του αντικειμενικού καταλογισμού να περιπλέκει το ούτως ή άλλως 

μη-ευχερώς προσπελάσιμο ποινικό δόγμα»
137

  

Σε απάντηση αυτής της κρατούσας κατεύθυνσης, ακόμη και στην 

γερμανική δικαστηριακή πρακτική, ο Μυλωνόπουλος, χρησιμοποιεί σχετική 

υποστηρικτική επιχειρηματολογία για την αναγκαιότητα του αντικειμενικού 

καταλογισμού, «που καλύπτει τα πολλά προβλήματα της εφαρμογής της 

θεωρίας του ισοδυνάμου των όρων»
138

: Η θεωρία του αντικειμενικού 

καταλογισμού, λέγει, προσπαθώντας να απαντήσει στο ερώτημα πότε το 

εγκληματικό αποτέλεσμα είναι έργο του δράστη και όχι απλώς «αιτιακό 

γεγονός», εξειδικεύει τον θεμελιώδη ποινικό κανόνα impossibilium nulla est 

obligatio. Εξάλλου «η θεωρία του αντικειμενικού καταλογισμού δεν επιδιώκει 

να υποκαταστήσει την θεωρία του ισοδυνάμου των όρων αλλά αντιθέτως την 

προϋποθέτει και την συμπληρώνει, επιτελεί δηλαδή αναγκαία διορθωτική 

λειτουργία. Τούτο δε, διότι μία άνευ περιορισμών εφαρμογή της θεωρίας του 

ισοδυνάμου των όρων τελεί, λέγει, σε αθεράπευτη αντίφαση προς την φύση των 

ποινικών κανόνων και περιπλέκει την προσπάθεια ανίχνευσης της ποινικής 

ευθύνης του δράστη. Επιπλέον η αντιμετώπιση του προβλήματος με 

παραπομπή  στο επίπεδο της ενοχής «οδηγεί σε αθεράπευτες αντιφάσεις, όπως 

μεταξύ άλλων η αξιολόγηση του  αποτελέσματος, εξηρημένου του ελέγχου του 

πράττοντος, σε επίπεδο καταλογισμού ενώ τούτο πρέπει να κριθεί 

αντικειμενικά, ήδη δηλαδή στο επίπεδο του αδίκου» 

ΣΤ) Ο καταλογισμός του εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος 

στην ενοχή του δράστη. O υποκειμενικός καταλογισμός του ενθάδε 

μελετώμενου εγκλήματος ακολουθεί τους κανόνες γενικής διδασκαλίας του 

καταλογισμού στην ενοχή, που είναι το τρίτο στη σειρά συστατικό στοιχείο για 

την ποινική ευθύνη του δράστη
139

  σύμφωνα με την νεοκλασική δόμηση που 

έχει υιοθετήσει ο ποινικός νομοθέτης, περιγραφόμενη στο άρθρο 14 ΠΚ
140

. 

Σύμφωνα λοιπόν με τους γενικούς κανόνες (υποκειμενικού) 

καταλογισμού-που κρίνεται απαραίτητο εν συντομία να αναφερθούν- υπάγεται 

το τελεσθέν (σύνθετο εδώ) έγκλημα όταν ο δράστης έχει ικανότητα προς 

καταλογισμό (βιολογικό στοιχείο-άρθρο 34 ΠΚ), ήτοι δεν ετέλεσε το βασικό 

έγκλημα και περαιτέρω το βαρύτερο αποτέλεσμα, έχοντας διαταραγμένη  

συνείδηση, συνεπεία της οποίας απώλεσε την ικανότητα αντίληψης του άδικου 
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 Έτσι και η Συμεωνίδου-Καστανίδου, σε Μανωλεδάκη  Ποινικό δίκαιο, 7
η
 έκδοση αρ. 316  
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 Το επιχείρημα αυτό χρησιμοποιεί αντίστροφα ο Claus Roxin , υποστηρίζοντας ότι οι «ιδιαίτερα 

περίπλοκοι κανόνες του αντικειμενικού καταλογισμού συνιστούν τέτοιο δογματικό επίτευγμα πλέον, 

που δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί» βλ. Κοτσαλής, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος Ι, σελ. 200 
138

 Επ’ αυτού Μυλωνόπουλος, Γενικό μέρος Ι σελ. 201 
139

 Κωστάρας, Ποινικό δίκαιο, Σύνοψη Γενικού μέρους σελ. 242 και επ. 
140

 Η τρίβαθμη (νέο)κλασική δόμηση της έννοιας του εγκλήματος με βάση το άρθρο 14 οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στον σχετικό δογματικό προσανατολισμό που πρότεινε ο Χωραφάς, εν αντιθέσει με τον 

φιναλισμό, «που δεν κατάφερε να βρει ερείσματα», βλ. σχετ.  Κοτσαλής, Η δόμηση του εγκλήματος  
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χαρακτήρα της πράξης του. Δεύτερον, για τον καταλογισμό στην ενοχή του 

δράστη είναι απαραίτητη η υπαιτιότητά του (ψυχολογικό κριτήριο), 

συντιθέμενη κατά την κρατούσα άποψη , από δόλο οιουδήποτε βαθμού ως 

προς το βασικό έγκλημα και αμέλεια ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα (μικτή 

υπαιτιότητα, όπως  ελέχθη και ανωτέρω), την οποία απαιτεί ( ή στην οποία 

αρκείται ερμηνευτικά) το αναλυόμενο άρθρο 29 ΠΚ.  Mε την συνδρομή της 

υπαιτιότητας «στοιχειοθετείται», όπως παρατηρεί ο Μπέκας
141

, το κατ’αρχήν 

καταλογιστό του -μελετώμενου στην παρούσα διπλωματική- εγκλήματος στην 

ενοχή του δράστη. Έχει «εισχωρήσει» βεβαίως στην διδασκαλία των εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων και η αξιοπρόσεχτη άποψη περί 

δόλου του δράστη ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα, εριζόμενο ζήτημα που θα 

αναλύσουμε διεξοδικά στην αμέσως επόμενη «ειδική θεματική».  

 Προτού όμως μεταβούμε σε αυτήν την λίαν ενδιαφέρουσα θεματική περί 

«γνήσιων» και «μη γνήσιων» εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων 

εγκλημάτων, κρίνεται αναγκαία η αναφορά κάποιων ειδικότερων απόψεων ως 

προς την από αμέλεια πρόκληση του βαρύτερου αποτελέσματος : Στην 

γερμανική θεωρία υποστηρίζεται η άποψη ότι η τυπική επικινδυνότητα της εκ 

δόλου τέλεσης βασικού εγκλήματος «παράγει» προειδοποίηση (Warnung), η 

μη λήψη υπόψη της οποίας, ανεξαρτήτως γνώσης ή μη του κινδύνου από τον 

δράστη, θεμελιώνει  όχι την «συνηθισμένη» αλλά «διακεκριμένη αμέλεια» ως 

προς το βαρύτερο αποτέλεσμα
142

. Στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα 

εγκλήματα, όπως παρατηρεί ο Oehler, ο δράστης βαρύνεται με «αυξημένη 

ενοχή» στην τέλεση του βαρύτερου αποτελέσματος, ώστε να μιλάμε για μία 

«αδιαφορία ή περιφρόνηση» πραγμάτωσης του εγγενούς παραγόμενου 

κινδύνου με προσβολή του περαιτέρω εννόμου αγαθού ζωής ή υγείας του 

θύματος , που δογματικώς μόνο με βαρειά αμέλεια (Leichtfertigkeit) μπορεί 

να περιγραφεί κατά λογική αναγκαιότητα (;), άποψη που τονίζει και ο 

Maiwald. Η αποδοχή μίας τέτοιας άποψης περί βαρύτερης ενοχής του δράστη 

στηρίζει άλλωστε, κατά την άποψη του Μυλωνόπουλου, την δογματική 

ύπαρξη του 29 ΠΚ έναντι της απλής συρροής βασικού εγκλήματος και 

βαρύτερου αποτελέσματος, άποψη, που όπως προαναφέραμε, έχει εκφράσει 

και ο Ανδρουλάκης.
143

. Τα εν λόγω υποστηριζόμενα στην θεωρία για την 

βαρειά αμέλεια ως προϋπόθεση του αυξημένου αξιοποίνου των εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων έχουν «βρει θεσμικό έδαφος» στον 

γερμανικό Ποινικό Κώδικα, που τα απαιτεί για ορισμένα εκ του 
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 Βλ. σχετικά Ι. Μπέκας, Πρακτική διδασκαλία ποινικού δικαίου. Το εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενο έγκλημα είναι και τελικώς καταλογιστό εφόσον δεν συντρέχει πλάνη του δράστη ή 

κάποιος λόγος άρσης του καταλογισμού. 
142

 Η άποψη αυτή περί «προειδοποιητικής λειτουργίας» του βασικού εγκλήματος (Warnfuktion) , η 

περιφρόνηση της οποίας παράγει «ιδιαίτερα αξιόποινου τύπου» αμέλεια, υποστηρίζεται μεταξύ άλλων 

σε Hardwig, GA 65 σελ. 100, Frisch. GA 72 σελ. 333 και Schroeder, LK par 18 αρ. 34,  Επ’ αυτού 
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μορφή αμέλειας. βλ σχετ. Μυλωνόπουλος, Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα  σελ. 

360 και επ. 
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 Αντίθετη άποψη στην γερμανική θεωρία παρουσιάζει ο Lorenzen, σύμφωνα με το οποίον το 

βαρύτερο αποτέλεσμα είναι δυνατό να οφείλεται και σε ελάχιστη αμέλεια του δράστη (πχ. σωματική 

βλάβη με θανατηφόρο αποτέλεσμα συνεπεία καρδιακής προσβολής λόγω ταραχής). Τυχούσα δε, κατ’ 

αυτόν, αυξημένη δυνατότητα διάγνωσης του κινδύνου, «δεν μπορεί να συμβάλλει στην δικαιολόγηση 

βαρύτερης ποινής», βλ. σχετικά Μυλωνόπουλος, προαναφερθέν σύγγραμμα του ιδίου 
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αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα
144

, χωρίς ωστόσο η γερμανική 

επιστήμη και η νομολογία να έχουν διαμορφώσει πλήρως την σχετική έννοια 

(αυτή δηλ. της βαρειάς αμέλειας). Η «κατασκευή» αυτή της βαρειάς αμέλειας 

προκειμένου να δικαιολογηθεί η δογματική ύπαρξη των εν λόγω εγκλημάτων 

με την συνακόλουθη επαύξηση της ποινής, κρίνεται περιττή
145

, δεδομένου. ότι 

«την ανάγκη αυτή» υπερκαλύπτει η στενή σχέση μεταξύ βασικού εγκλήματος 

και βαρύτερου αποτελέσματος διά της αμεσότητας επέλευσης του τελευταίου, 

εντασσόμενη στην αντικειμενική υπόσταση των εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων. Εξάλλου  δεν αναγνωρίζεται απ’ το ποινικό μας 

σύστημα τέτοια μορφή υπαιτιότητας.Αντίστροφη κατεύθυνση δε, με αναβίωση 

της αρχής versari in re illicita, υποδεικνύει η άποψη Hardwig, εισάγοντας ένα 

«τρίτο είδος υπαιτιότητας», προκειμένου να δικαιολογηθούν τα υψηλά πλαίσια 

ποινής, άποψη, η οποία «αγνοώντας επιδεικτικά» την αμέλεια ως προς το 

βαρύτερο αποτέλεσμα, έχει επίσης επικριθεί
146

. 

Τέλος, για την «απόδοση» του εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου 

εγκλήματος στην ενοχή του δράστη, πρέπει να συντρέχει, σύμφωνα με την 

γενική διδασκαλία, το «δεοντολογικό στοιχείο» του καταλογισμού, ήτοι η 

συνείδηση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή η αδικαιολόγητη άγνοια εκ 

μέρους του δράστη της ηθικοκοινωνικής απαξίας του τελεσθέντος εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος
147

. 

 

 

 

3) Η  υποκειμενική κάλυψη του βαρύτερου αποτελέσματος          

(Διάσταση απόψεων ως προς την «βαθμίδα» υπαιτιότητας) 

 
 

Η πιο γνωστή και δογματικά ενδιαφέρουσα επιστημονική έριδα- 

«διαμορφώνοντας», ανάλογα με την θέση των υποστηρικτών της και την 

περαιτέρω απάντηση στα κεφαλαιώδη ερωτήματα, εάν είναι δυνατή η 

απόπειρα και η συμμετοχή σε εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα
148

-

αφορά την ερμηνεία του χωρίου «..μόνο αν το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να 

αποδοθεί σε αμέλεια του δράστη.» του επίμαχου άρθρου μας. Ως προς αυτό, 
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 Βλ. πχ  την κατάχρηση παιδιών σε ασέλγεια με θανατηφόρο αποτέλεσμα (176 IV StGB) , τον 
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προηγούμενη παραπομπή (βλ. υποσημείωση υπ’ αρ. 127) 
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γεγονός, ότι ηθελημένα προκάλεσε με την πράξη του μία κατάσταση, υπό την οποία, η επέλευση του 

αποτελέσματος ήταν πλέον δυνατή, βλ. σχετικά Φελουτζής, Η προβληματική της απόπειρας στα εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα σελ. 66-67 
147

 Κωστάρας, Ποινικό δίκαιο, Σύνοψη γενικού μέρους σελ. 267 
148

 Γι’αυτό και τηρείται αυτή η δογματική ακολουθία με την τοποθέτηση πρώτα των απόψεων περί την 

υποκειμενική κάλυψη του βαρύτερου αποτελέσματος και έπειτα των θεματικών για την απόπειρα και 

συμμετοχή σε εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα. 
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ανακύπτει στην ποινική επιστήμη το ερώτημα, εάν η επίμαχη διάταξη μπορεί 

να διατυπωθεί διορθωτικά ως εξής «Επιβάλλεται μόνο {εξαιρουμένων των 

περιπτώσεων τυχαίας επελεύσεως του βαρύτερου αποτελέσματος} αν το 

βαρύτερο αποτέλεσμα μπορεί να αποδοθεί τουλάχιστον σε αμέλεια {άρα και 

σε δόλο} του δράστη;
149

 Οι σχετικές αποδιδόμενες επιστημονικές απαντήσεις, 

με την συναφή επιχειρηματολογία των υποστηρικτών της χωρίζονται σε τρεις 

κατευθύνσεις: Η πρώτη, ιδιαιτέρως αυστηρή, υιοθετεί την στενή ερμηνεία «μόνο 

αμέλεια», η δεύτερη κατεύθυνση, με σημαντικότερο υποστηρικτή της τον 

Χ.Μυλωνόπουλο. επισημαίνοντας την ανεπιείκεια της πρώτης και τα αξιολογικά 

άτοπα που μας οδηγεί, προτείνει, την «ενδιάμεση θέση τουλάχιστον αμέλεια», όχι 

σε γενική εφαρμογή, αλλά όσον αφορά κάποιες ειδικές διατάξεις εκ του 

αποτελέσματος ευθύνης και η τρίτη, κάπως υπερβολική, υιοθετεί την «ευρεία 

ερμηνεία τουλάχιστον αμέλεια», σε όλες τις περιπτώσεις εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων. Οι σχετικές αντικρουόμενες απόψεις παρατίθενται 

αναλυτικά κατωτέρω: 

 

Α) Η κρατούσα θέση σε θεωρία και νομολογία 

 

Η πρώτη ερμηνευτική κατεύθυνση, στηριζόμενη αποκλειστικά στο 

γράμμα του νόμου, ως έχει διατυπωθεί, εντάσσει στο εφαρμοστικό πεδίο του 

επίμαχου άρθρου 29ΠΚ, μόνο την εξ αμελείας πρόκληση του βαρύτερου 

αποτελέσματος. Επομένως βάσει της ερμηνείας αυτής, ως εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα νοούνται τα σύνθετα εγκλήματα 

(μικτής υπαιτιότητας ), αποτελούμενα αποκλειστικώς από μία αυτοτελώς 

αξιόποινη εκ δόλου πράξη (βασικό έγκλημα) και ένα ορισμένο, αποδιδόμενο 

μόνο σε αμέλεια του δράστη, βαρύτερο αποτέλεσμα, που προκλήθηκε 

αιτιωδώς, κατά τους κανόνες της conditio sine qua non από το βασικό 

έγκλημα
150

 και σε στενή σχέση με αυτό. Τούτο σημαίνει  ότι όταν ο δράστης 

έχει άμεσο ή ενδεχόμενο δόλο ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα, δεν 

πραγματώνει την ειδική υπόσταση ενός εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου 

εγκλήματος αλλά για τον προσδιορισμό της ποινικής του ευθύνης θα πρέπει να 

ακολουθηθεί η εξής διάκριση: 

1. Το εκ δόλου περαιτέρω αποτέλεσμα πληροί την ειδική υπόσταση ενός 

αυτοτελώς τυποποιούμενου βαρύτερου εγκλήματος, διαφορετικού σε σχέση με 

το βασικό έγκλημα. Εδώ εντάσσονται, επί παραδείγματι οι περιπτώσεις του 

βιαστή που από δόλο (άμεσο ή ενδεχόμενο) τελεί αιτιωδώς ανθρωποκτονία 

από πρόθεση και του ληστή που με πρόθεση προκάλεσε αιτιακά το θάνατο του 

θύματος. Κατά την ενθάδε αναλυόμενη ερμηνευτική κατεύθυνση, ο δράστης 

δεν διαπράττει ένα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα-που από 

αμέλεια στο βαρύτερο αποτέλεσμα θα ήταν θανατηφόρος βιασμός (340ΠΚ) 

και θανατηφόρα ληστεία (380 παρ.2 ΠΚ) αντίστοιχα- αλλά δύο εγκλήματα 
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 Όπως εύστοχα διατυπώνει το εν λόγω δογματικό ερώτημα ο Κ.Βαθιώτης, βλ.σχετ. Στοιχεία 

ποινικού δικαίου, γενικό μέρος σελ. 288 
150

 Αυτή είναι και η «κλασική εμφάνιση» των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων, όρος 

που βεβαίως νοείται μόνο στα πλαίσια της δεύτερης ερμηνευτικής κατεύθυνσης, κατ’αντιδιαστολή με 

τα «μη γνήσια» εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, βλ. σχετ. Μυλωνόπουλος, Ποινικό 

δίκαιο, γενικό μέρος σελ. 338 
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τελούντα σε αληθινή κατ’ιδέα συρροή μεταξύ τους, ήτοι, στα παραδείγματά μας, 

βιασμό (336ΠΚ) σε αληθινή κατ’ιδέα συρροή με ανθρωποκτονία από πρόθεση 

(299 ΠΚ) και ληστεία (380ΠΚ) σε αληθινή κατ’ ιδέα συρροή με 

ανθρωποκτονία εκ προθέσεως αντίστοιχα. Εν προκειμένω, εφαρμοζόμενων 

των κανόνων περί αληθινής κατ’ιδέαν συρροής, η ποινική μεταχείριση του 

δράστη θα λάβει χώρα κατά το άρθρο 94 παρ 2 ΠΚ. 

2. Η εκ δόλου πρόκληση του περαιτέρω αποτελέσματος πληροί την ειδική 

υπόσταση ενός βαρύτερου και αυτοτελώς τυποποιούμενου εγκλήματος, το 

οποίο ωστόσο δεν είναι διαφορετικό έγκλημα αλλά συνιστά επίταση της 

προσβολής του ιδίου εννόμου αγαθού, εμπεριέχοντας τα στοιχεία του βασικού 

εγκλήματος. Εν προκειμένω εντάσσεται επί παραδείγματι η περίπτωση του 

δράστη της έκθεσης (άρθρο 306 ΠΚ), που με δόλο εκθέτει αβοήθητο το θύμα 

προκειμένου να το σκοτώσει. Η ενθάδε υποστηριζόμενη ερμηνευτική 

κατεύθυνση αρνούμενη, με βάση την προαναφερθείσα θέση της, την 

στοιχειοθέτηση εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος (που στο 

παράδειγμά μας θα ήταν η θανατηφόρα έκθεση, ά.306 παρ.2ΠΚ), δέχεται την 

φαινομένη κατ’ιδέαν συρροή δύο εγκλημάτων, όπου το βαρύτερο έγκλημα 

(στο παράδειγμά μας η ανθρωποκτονία από πρόθεση ά.299ΠΚ) απορροφά το 

ελαφρύτερο (έκθεση ά 306 παρ.1ΠΚ αντιστοίχως
151

. 

3. Διαφορετική αξιολόγηση ακολουθείται, όταν το εκ δόλου βαρύτερο 

αποτέλεσμα δεν τυποποιείται ως αυτοτελές έγκλημα αλλά συνιστά επίταση της 

προσβολής του νομικού αντικειμένου του βασικού εγκλήματος. Εν προκειμένω 

στοιχειοθετείται ένα μόνο (κανονικό) εκ δόλου έγκλημα «υπό την εκ του 

αποτελέσματος βαρυτέρα μορφήν».
152

 

Η ερμηνευτική αυτή κατεύθυνση, ήδη από την ψήφιση του Ποινικού 

Κώδικα, είναι και η κρατούσα στην επιστημονική θεωρία. Εδώ εντάσσεται η 

άποψη της Α. Ψαρούδα-Μπενάκη
153

, που σημειώνει ότι «η διατύπωση του 

άρθρου 29 ΠΚ εξ ορισμού είναι περιορισμένη μόνο στην αμέλεια, διότι στον 

Ποινικό μας Κώδικα δεν υπάρχει περίπτωση να μην τιμωρηθεί αυτοτελώς και 

μάλιστα ως βαρύτερο έγκλημα η εκ δόλου πρόκληση του περαιτέρω 

αποτελέσματος», καθώς και άλλοι διακεκριμένοι διδάσκαλοι της ποινικής 

θεωρίας, όπως ο Χωραφάς, ο Μαγκάκης
154

 και ο Μανωλεδάκης
155

. Ο 

τελευταίος μάλιστα αρνούμενος την ύπαρξη δόλου ως προς το βαρύτερο 

αποτέλεσμα παρατηρεί «ότι έτσι θα πρόκειται πια για κοινές επιβαρυντικές 

περιστάσεις του βασικού εγκλήματος, οπότε δεν δικαιολογείται η τιμώρηση 

του δράστη, που προκάλεσε από αμέλεια το βαρύτερο αποτέλεσμα σύμφωνα 

με το άρθρο 30 παρ. 2 ΠΚ».  

                                                 
151
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 Μανωλεδάκης, Επιτομή γενικού μέρους, 1992 σελ. 182 
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Κριτικές αποστάσεις απέναντι στην νομοθετική ρύθμιση των εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων, λαμβάνει ο Ανδρουλάκης
156

, 

επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο νομοθέτης μην έχοντας πλήρη εποπτεία  

της εξαιρετικά δύσκολης και περίπλοκης ύλης, με την οποία καταπιάστηκε, 

οδήγησε με τις ρυθμίσεις του στην δημιουργία αξιολογικών αντινομιών». 

Τέτοιες αξιολογικές αντινομίες αναγνωρίζει ότι υπάρχουν, κατ’ορθή μάλιστα 

επισήμανση της «άλλης πλευράς», στις περιπτώσεις όπου η αμέλεια τιμωρείται 

βαρύτερα από τον δόλο (!), όπως συμβαίνει με τον δράστη βιασμού που εν 

βρασμώ ψυχικής ορμής προκαλώντας τον θάνατο του θύματος (299 παρ. 2ΠΚ) 

τυγχάνει επιεικέστερης ποινικής μεταχείρισης (!) κατ’εφαρμογή της 94 παρ. 

1ΠΚ (κάθειρξη το πολύ 20 ετών) έναντι του δράστη του εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος του θανατηφόρου βιασμού (ισόβια κάθειρξη). 

Ωστόσο, αξιολογεί εμφατικά ως λανθασμένη και μη αποδεκτή την δογματική 

κατασκευή των «μη γνήσιων εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων 

εγκλημάτων» με συναφή διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ά.29 ΠΚ, 

γεγονός που εμφαίνεται (κατά τον ίδιο) στην περιοχή της διδασκαλίας περί 

απόπειρας (Επ’ αυτού αναλυτικότερα στην παρακάτω σχετική θεματική). 

Επομένως, με τις αναγκαίες κριτικές αποστάσεις, και ο Ανδρουλάκης 

«προσχωρεί» στην κρατούσα θέση της θεωρίας. Άλλωστε, κατά τον ίδιο, οι 

όποιες αξιολογικές αντινομίες «δεν είναι δύσκολο να βρουν την πρέπουσα 

τακτοποίησή τους»
157

.  

Αξιομνημόνευτη επιχειρηματολογία έναντι των θέσεων περί την υπαγωγή 

του εκ δόλου βαρύτερου αποτελέσματος στο ά.29ΠΚ χρησιμοποιεί η 

Ε.Συμεωνίδου-Καστανίδου
158

: Κατ’αρχήν, όπως σημειώνει η ίδια, «δεν 

προκύπτει από πουθενά, κατά την ψήφιση του Ποινικού Κώδικα, βούληση του 

ιστορικού νομοθέτη για αποδοχή δόλου ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα. Ναι 

μεν στην Εισηγητική Έκθεση του Ποινικού Κώδικα του τότε υπουργού 

Δικαιοσύνης Θ.Τσάτσου, αναφέρεται ρητώς η επιδιωχθείσα κατάργηση της 

αντικειμενικής ευθύνης
159

, τούτο όμως από μόνο του δεν επαρκεί για 

ιστορικοβουλητική ερμηνεία υπέρ του δόλου. Πολύ περισσότερο μάλιστα, που, 

μετά από πρόταση Χωραφά, προστέθηκε στα Σχέδια του παρόντος Ποινικού 

Κώδικα, ρητώς η έκφραση «τουλάχιστον αμέλεια», η οποία όμως εν συνεχεία  

διεγράφη, ώστε κατά την τελική διατύπωση του ά.29 ΠΚ, η βαρύτερη ποινή 

των εκ του αποτελέσματος εγκλημάτων να απειλείται, “μόνο αν το αποτέλεσμα 

μπορεί να αποδοθεί σε αμέλεια του υπαιτίου”» .Τούτο καταδεικνύει σαφώς, 

σύμφωνα με την ίδια, την τελική βούληση του νομοθέτη. Δεύτερον, η 

θεμελίωση ή η επαύξηση του αξιοποίνου γίνεται, όπως επιτάσσει άλλωστε η 
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συνταγματική αρχή nullum crimen nulla poena sine lege (άρθ.7 παρ.1 Συντ.), 

μόνο με βάση το γράμμα του νόμου και όχι την βούληση του νομοθέτη ( εάν 

ήθελε υποτεθεί ότι η ιστορικοβουλητική ερμηνεία περιελάμβανε τον δόλο). 

«Λαμβάνοντας υπόψη το γράμμα λοιπόν, που απαιτεί (;) αμέλεια ως προς το 

βαρύτερο αποτέλεσμα, εάν εντάσσαμε και τον δόλο θα επαυξάναμε contra 

legem το αξιόποινο της συμπεριφοράς του δράστη, που διαφορετικά θα 

αντιμετωπιζόταν με σημαντικά κατώτερη ποινή». Να σημειωθεί ότι το εν λόγω 

επιχείρημα είναι ατυχές,-εν αντιθέσει με την βασιμότητα της υπόλοιπης 

επιχειρηματολογίας της Ε.Συμεωνίδου-Καστανίδου- δεδομένου ότι με την 

επίκλησή του γίνεται λήψη του ζητουμένου, διότι το γράμμα  υποστηρίζεται ως 

άνω από την ίδια ότι «απαιτεί» αμέλεια, ενώ κάτι τέτοιο είναι σαφώς 

αμφισβητήσιμο! Τρίτον, η διατύπωση του άρθρου 29ΠΚ δεν επιτρέπει, όπως 

επισημαίνει η ίδια , την λογική και συστηματική του συμπλήρωση από το 

άρθρο 26 ΠΚ, που απαιτεί ρητή αναγραφή στο νόμο μόνο για την αμέλεια και 

όχι για τον δόλο, όπως, αντίθετα, υποστηρίζει ο “κύριος επιχειρηματολογικός 

αντίπαλος” Χ.Μυλωνόπουλος
160

, «διότι το άρθρο 29 ΠΚ αποτελεί εξαίρεση 

στον κανόνα του άρθρου 26 ΠΚ, αποκλείοντας ως ειδικότερο την εφαρμογή του 

τελευταίου σε ό,τι αφορά την υποκειμενική κάλυψη του βαρύτερου 

αποτελέσματος!».Τέταρτον, η δογματική κατασκευή των μη «γνήσιων εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων» προτείνεται , όπως επισημαίνει, 

«επιλεκτικά», υπό την αίρεση της μη ικανοποιητικής λειτουργίας των κανόνων 

αληθινής συρροής, παρά το γεγονός ότι η δογματική βάση των εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων στηρίζεται σε in abstracto plus 

αδίκου έναντι της κοινής συρροής! Η απάντηση στο εν λόγω επιχείρημα θα 

μπορούσε να είναι, ότι το βαρύτερο άδικο αποτελεί κατά βάσιν την δογματική 

δικαιολογητική βάση μόνο  της «κλασικής μορφής» των εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων έναντι της κοινής συρροής. Αντίθετα, στα μη 

γνήσια εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, ratio της «δογματικής 

υπόστασής τους» είναι η βαρύτερη ενοχή του δράστη έναντι της «κλασικής 

μορφής», ώστε να δημιουργούνται μόνο όπου ανατρέπεται η αναγκαία 

αναλογία ενοχής και ποινής, με την αξιολογικά παράδοξη επιεικέστερη 

μεταχείριση του δράστη όταν εκ δόλου τελεί το βαρύτερο αποτέλεσμα! Η ίδια  

συγγραφέας, τέλος, αρνείται την πληρέστερη εναρμόνιση των ποινικών 

κυρώσεων δια της εφαρμογής των «μη γνήσιων» εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων με την συνταγματικής περιωπής (άρθ.2 παρ.1 

Συντ.) αρχή της δίκαιης αναλογίας της ποινής προς τη βαρύτητα του 

εγκλήματος και την ενοχή του δράστη
161

. Αντίθετα μάλιστα, όπως σημειώνει η 

ίδια, όχι μόνο δεν εξαλείφεται η προβληματική εφαρμογή της εν λόγω 
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συνταγματικής αρχή ενόψει των υψηλών κυρώσεων που προβλέπονται σε ένα 

εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα, αλλά παραβιάζεται η αρχή 

ακόμη περισσότερο, αφού με την αποδοχή του δόλου στο άρθρο 29 ΠΚ, 

εξισώνονται στα ίδια πλαίσια ποινής ανόμοιες μεταξύ τους περιπτώσεις. 

Παρά την άρνηση υπαγωγής του εκ δόλου βαρύτερου αποτελέσματος στο 

«αποτέλεσμα» του επίμαχου άρθρου, για την οποία επικαλείται την 

προαναφερθείσα κυρίως επιχειρηματολογία, και η Συμεωνίδου-Καστανίδου 

αναγνωρίζει τα προφανή αξιολογικά άτοπα, στα οποία μας οδηγεί η 

νομοθετική,  κατά την ίδια, επιλογή. Προς επίλυση αυτών προτείνει de lege 

ferenda τον δια νομοθετικής παρέμβασης περιορισμό ποινικών κυρώσεων
162

 που 

απειλούνται στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα αντί της 

επαύξησης ποινών μέσω των «μη γνήσιων» σε περιπτώσεις αληθινής κατ’ιδέαν 

συρροής εγκλημάτων δόλου. Σχετική και η πρόταση Μανωλεδάκη, κατά την 

οποία «μόνο με την μείωση της προβλεπόμενης ποινής αποκαθίσταται η 

ποινική ισορροπία που εκφράζεται στην αρχή αναλογίας μεταξύ ενοχής και 

ποινής.»
163

 

Η ερμηνευτική κατεύθυνση αυτή, που απαιτεί στενή ερμηνεία του 

γράμματος του ά.29 ΠΚ (μόνο αμέλεια) είναι κρατούσα και στην ελληνική 

νομολογία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η ΑΠ 630/2005
164

, σύμφωνα με την 

οποία « {…} για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της θανατηφόρας 

σωματικής βλάβης (άρθρο 311 εδ. ΄β Π.Κ.), το οποίο είναι έγκλημα εκ του 

αποτελέσματος, απαιτείται εκτός από το δόλο του δράστη για πρόκληση 

βαριάς σωματικής βλάβης του παθόντος και αμέλεια ως προς το βαρύτερο 

αποτέλεσμα του θανάτου, ο οποίος είχε ως αιτία την βαριά πάθηση του 

σώματος ή της διάνοιας του παθόντος». Μάλιστα, στην ίδια απόφαση, το 

Ακυρωτικό μας απαιτεί για την συνταγματικής περιωπής πλήρη αιτιολογία των 

αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων, «να εκτίθεται, αν για το βαρύτερο 

αποτέλεσμα του θανάτου συνέτρεξε αμέλεια του δράστη ως προς το βαρύτερο 

αποτέλεσμα και αν αυτή είναι ενσυνείδητη ή ασυνείδητη, προσδιοριζόμενη 

κατά το άρθρο 28 ΠΚ.»
165

.  Σε πιο πρόσφατη απόφαση, την ΑΠ 337/2010
166

 , 

τονίζεται σχετικά με το εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα της  
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 Βλ. Συμεωνίδου-Καστανίδου , Μελέτες ουσιαστικού ποινικού δικαίου σελ. 92 και επ. Η ίδια επίσης 

προτείνει de lege lata ορθή ερμηνευτική περιστολή των πλαισίων ποινικής κύρωσης ενός εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος από τον Έλληνα δικαστή. 
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 Μανωλεδάκη, Επιτομή, 1992 σελ. 187 
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 Δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «Ισοκράτης». Συγκεκριμένα εν λόγω 

απόφαση του ΑΠ, αναιρέθηκε λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης η προσβληθείσα καταδικαστική για το 
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κατηγορουμένου και ποιο είδος αμέλειας, ήτοι ενσυνείδητη ή ασυνείδητη, και ούτε παρατίθενται 

πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν αμέλεια». 
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 Έτσι και η πρόσφατη απόφαση ΑΠ 281/2013 για το ίδιο έγκλημα της θανατηφόρου σωματικής 

βλάβης σε Ποιν.Χρον. 2014 σελ.118 και επ. με σχόλιο Κ.Βαθιώτη ( που θα αναπτύξουμε στην 

κατωτέρω ειδική θεματική) καθώς και η ΑΠ 62/2007 σε Ποιν.Χρον. ΝΖ (2007) σελ. 922, ΑΠ 
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βάσει των κριθέντων πραγματικών περιστατικών , και ΑΠ 300/1998 σε Ποιν.Χρον. ΜΗ (1998) σελ. 

909 
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 Βλ. Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», 
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διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνιών που επέφερε ως περαιτέρω αποτέλεσμα 

τον θάνατο (ά. 290 παρ.1 εδ. ΄β ΠΚ) ότι στοιχειοθετείται, εφόσον το βαρύτερο 

αποτέλεσμα του θανάτου επέρχεται από αμέλεια και όχι από δόλο του δράστη, 

οπότε και θα τύγχαναν εφαρμογής οι διατάξεις περί συρροής. Αξιοσημείωτη και 

η σχετικά παλαιότερη απόφαση ΑΠ 263/1995
167

, στην οποία τονίζεται ότι «{..} 

από τις διατάξεις 310 παρ.2 ΠΚ και 311 ΠΚ, προκύπτει ότι διά την ύπαρξη 

θανατηφόρου σωματικής βλάβης απαιτείται η τέλεση σωματικής βλάβης εκ 

δόλου προκληθείσης και η επέλευση του θανάτου, συνεπεία εμφιλοχωρησάσης 

αμελείας διά το βαρύτερο αποτέλεσμα κατ΄άρθρο 29 ΠΚ» Επί της απόφασης 

αυτής (αλλά και επ’αφορμή αυτής, προκειμένου να διατυπώσει την θέση του 

για την υποκειμενική κάλυψη του βαρύτερου αποτελέσματος, συντασσόμενος 

με την κρατούσα) ο Α.Παπαδαμάκης, που αναπτύσσει και ειδική 

προβληματική ως προς το εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα της 

θανατηφόρου σωματικής βλάβης (επ’αυτού βλ. την σχετική αυτοτελή θεματική 

κατωτέρω), σημειώνει ότι ορθά ευδοκίμησε η αναίρεση με την εν λόγω 

απόφαση του ΑΠ, διότι η «χρέωση» του περαιτέρω αποτελέσματος του 

θανάτου τόσο στην σκοπούμενη βαρειά σωματική βλάβη (με δόλο) όσο και σε 

αμελή συμπεριφορά του ιδίου του δράστη, συνιστά νομικό absurdum, που 

διαβάλλει τον ίδιο τον πυρήνα του «εκ του αποτελέσματος» εγκλήματος. Το 

αποτέλεσμα του θανάτου, λέγει, πρέπει να συζητηθεί στο επίπεδο της εξ 

αμελείας πρόκλησης του και όχι να θεωρηθεί ως επιδιωκόμενη συνέπεια της 

βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (ά.310 παρ. 3ΠΚ), οπότε και θα 

πρόκειται για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Αξιοσημείωτο, μάλιστα το γεγονός, 

ότι η εν λόγω ερμηνευτική τοποθέτηση των ελληνικών δικαστηρίων, δεν είναι 

πρόσφατη ή ευκαιριακή αλλά πάγια, εντοπιζόμενη και σε πολύ παλαιότερες 

αποφάσεις, ήδη από την ψήφιση του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα, όπως η 

Πλημμ.Πατρών 231/1955
168

 και έπειτα η ΑΠ 376/1971
169

.  

Στις λιγοστές εξαιρέσεις από την πάγια αυτή θέση της νομολογίας, 

καταγράφονται η επί της ΑΠ 118/1956 αγόρευση του τότε Αντεισαγγελέως του 

Αρείου Πάγου Κόλλια, που θα αναφέρουμε συνοπτικά κατά την ανάπτυξη της 

«ενδιάμεσης θέσης», καθώς και η υποστηριχθείσα επί του υπ’αρ. 1396/1963 

Βουλ. Πλημ. Αθηνών
170

 θέση ότι «{..} Είναι δυνατόν να υφίστανται 

εγκλήματα εκ του αποτελέσματος, ένθα το επερχόμενον βαρύτερο αποτέλεσμα 

να οφείλεται εις δόλον του δράστου και ουχί μόνον εις την αμέλειαν τούτου», 

φτάνοντας μάλιστα στο (δογματικά μη ορθό) σημείο να εντάξει στα εκ του 

αποτελέσματος  διακρινόμενα εγκλήματα και την σκοπούμενη βαρειά 

σωματική βλάβη( 310 παρ.3 ΠΚ) (!). Στο σκεπτικό του Βουλεύματος αυτού 

αντετάχθη εμφατικά ο (τότε) Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σταμάτης, 

χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα επιχειρηματολογία (που επικαλέστηκε 

και αργότερα η Ε.Συμεωνίδου-Καστανίδου) ότι η έκφραση «τουλάχιστον 
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 Δημοσιευμένη σε Υπεράσπιση/1996 σελ. 27 και επ. όπου και το σχόλιο Παπαδαμάκη. Στην εν λόγω 

απόφαση αναιρέθη η καταδικαστική απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου για έλλειψη νόμιμης 

βάσης, «επειδή υπάρχει αντίφαση στα δύο ζητήματα που τέθηκαν, καθώς στο ένα ο θάνατος 

αποδίδεται σε αμέλεια και στο άλλο σε πρόθεση του δράστη».  
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 Δημοσιευμένη σε ΠοινΧρ Έ (1955) σελ. 519 και επ. 
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 Βλ. Ποιν.Χρον. ΚΒ (1972) σελ. 294, με σχόλιο Μπενάκη 
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 Βλ. Ποιν.Χρον. ΙΓ σελ. 365, με εισαγγελική πρόταση Β.Παππά 
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αμέλεια» απαλείφθηκε από τα Σχέδια Ποινικού Κώδικα, επομένως «ως εκ του 

εν άρθρω 29 ΠΚ υφιστάμενου σαφούς ορισμού, αποκλείεται η διαληφθείσα 

κατηγορία των μη γνησίων εκ του αποτελέσματος εγκλημάτων» και «διά το 

επερχόμενον βαρύτερο αποτέλεσμα δέον να υφίσταται πάντοτε υπαιτιότης εκ 

μέρους του δράστου, υπό την μορφή της αμελείας»
171

 .  

Τέλος, αξιοπερίεργες- (εκ παραδρομής αντιφατικά διατυπωμένες ή 

ρηξικέλευθες)- παραδοχές εμπεριέχει το σκεπτικό πρόσφατης απόφασης του 

Ακυρωτικού μας  (ΑΠ 640/2013
172

) σχετικά με το εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενο έγκλημα της βαρειάς σωματικής βλάβης της διάταξης 310 παρ.1 

ΠΚ, στο οποίο ενώ γίνεται μνεία στην αμέλεια (άρθρο 28 ΠΚ) ως υπαιτιότητα 

του βαρύτερου αποτελέσματος της βαρειάς σωματικής κάκωσης ή βλάβης της 

υγείας του θύματος, εν συνεχεία αναφέρεται, ότι «{..} από τις διατάξεις αυτές, 

σε συνδυασμό και προς εκείνη του άρθρου 308 του ΠΚ, προκύπτει ότι το 

έγκλημα της βαριάς σωματικής βλάβης, εφόσον το επελθόν αποτέλεσμα δεν 

οφείλεται σε άμεσο δόλο του δράστη, είναι έγκλημα ευθύνης ως απορρέον εκ 

του αποτελέσματος (!)», γεγονός που γεννά ερωτήματα (εάν γίνει δεκτό ότι δεν 

πρόκειται για λανθασμένη απλά διατύπωση) για πιθανή νομολογιακή 

τοποθέτηση και του ενδεχόμενου δόλου στο πεδίο εφαρμογής του 310 παρ.1 

ΠΚ και ως εκ τούτου για διαφοροποιημένη ερμηνεία του άρθρου 29 ΠΚ, όσον 

αφορά το ειδικότερο αυτό έγκλημα. 

 

 

 

Β) Η ενδιάμεση θέση «τουλάχιστον αμέλεια»                                                 

προς άρση αξιολογικών αντινομιών 

 

 

Η ως άνω κρατούσα «στενή ερμηνεία» του γράμματος του άρθρου 29 

ΠΚ, σχετικά με την υποκειμενική κάλυψη του βαρύτερου αποτελέσματος, 

επικρίθηκε έντονα από μερίδα της επιστημονικής θεωρίας (και όχι μόνο, όπως 

θα δούμε), οδηγώντας σε σημαντικά, αντίθετα με την αρχή της 

αναλογικότητας, αξιολογικά αδιέξοδα. Οι αδυναμίες άλλωστε αυτής της 

ερμηνευτικής κατεύθυνσης επισημάνθηκαν και από υποστηρικτές της. 

Απέναντι στην κρατούσα τοποθέτηση, αναπτύχθηκε, «κερδίζοντας 

έδαφος» βαθμιαία αλλά σταθερά, η άποψη ότι στην νομοτυπική μορφή  των εκ 

του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων μπορούν να ενταχθούν και οι 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο δράστης, καλύπτει με δόλο το περαιτέρω 

αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης του, όταν διαφορετικά η ποινική του 

αντιμετώπιση θα ήταν επιεικέστερη. Η ενδιάμεση αυτή θέση αναπτύχθηκε ήδη 

από το 1956, όταν με αφορμή το έγκλημα της θανατηφόρου ληστείας (άρθρο 

380 παρ.2 ΠΚ), που εκρίθη από την ΑΠ 118/1956, ο τότε Αντεισαγγελέας του 

Αρείου Πάγου Κ.Κόλλιας, στα πλαίσια της αγόρευσής του σχετικά με  την εκ 
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 Βλ. Σταμάτης, Η έννοια του εκ του αποτελέσματος εγκλήματος και το υπ’ αρ. 1396/1963 Βουλ. 

Πλημ. Αθηνών, Ποιν.Χρον. 1964 σελ. 188 
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 Βλ. Τράπεζα νομικών πληροφοριών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» 
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του αποτελέσματος ευθύνη
173

 , τόνισε ότι « {..} Διά τα εγκλήματα ταύτα ο 

Π.Κ., συνεπής προς την θεμελιώδη αρχή του Ποινικού Δικαίου, καθ’ ην 

ουδεμία ποινή άνευ πταίσματος, κατήργησε την αντικειμενικήν ευθύνην, ην 

είχεν υιοθετήσει ο Π.Ν. {…} εξάλλου αν το βαρύτερο αποτέλεσμα καλύπτεται 

από δόλο του πράξαντος και πάλι δεν επέρχεται η του άρθρου 29 ΠΚ, εκ του 

αποτελέσματος ευθύνη, αλλ’ υπάρχει, κατ’αρχήν, συρροή αδικημάτων. {..} Θα 

ηδύνατο όμως να λεχθεί ότι τα περί συρροής δεν έχουν εφαρμογήν επί των 

εγκλημάτων εκ του αποτελέσματος, διότι, εφ’όσον ο νόμος εις εκάστην 

συγκεκριμένην περίπτωσην ορίζει, άνευ τινός διακρίσεως, ότι το βαρύτερο 

αποτέλεσμα τιμωρείται διά βαρυτέρας ποινής, είναι αδιάφορο αν τούτο 

περιείχετο εις τον δόλον ή την αμέλειαν και ότι συνεπώς τιμωρείται διά 

βαρυτέρας ποινής, μόνο αν μη ήτο τυχαίο. Κατά την γνώμην ταύτην το άρθρον 

29 ΠΚ πρέπει να έχει την έννοιαν ότι δι’ αυτού δύναται να αποκλεισθεί 

αντικειμενική ευθύνη και ειδικώς το τυχαίον.{..} Άρα το αποτέλεσμα δέον να 

οφείλεται κατ’αρχήν εις αμέλειαν (ά.29 ΠΚ) ή τουλάχιστον εις αμέλειαν. Τούτο 

προκύπτει ιδία εκτός της γραμματικής διατυπώσεως και εκ της λογικής 

ερμηνείας.{..} Συνεπώς εάν ο θάνατος του θύματος εμπεριέχεται εις τον δόλον 

του πράξαντος, πρόκειται περί συρροής ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως (άρθρο 

299 παρ.1 ΠΚ) και ληστείας (άρθρο 380 παρ. 1 ΠΚ). Αν όμως ο θάνατος 

απεφασίσθη εν βρασμώ ψυχικής ορμής (άρθρο 299 παρ. 1) τότε, κατά τα 

προλεχθέντα, θα εφαρμοσθή η διάταξις του άρθρου 380 παρ. 2 ΠΚ»
174

 

Λίγα χρόνια έπειτα, αναλυτική τοποθέτηση με σχετική 

επιχειρηματολογία υπέρ της αποδοχής του δόλου στο βαρύτερο αποτέλεσμα, 

επικρίνοντας την αντίθετη θέση Σταμάτη, έκανε ο τότε Αντεισαγγελέας 

Πρωτοδικών Β.Παππάς
175

, τονίζοντας ότι «Η εκ του αποτελέσματος ευθύνη 

αντιστοιχεί κατά την ιστορικοβουλητική ερμηνεία σε ιδιαίτερο εγκληματικό 

μέγεθος. {..} Συνεπώς η γενική διάταξις του άρθρου 29 ΠΚ, λογικώς 

ερμηνευόμενη, δεν περιορίζει την εκ του αποτελέσματος ευθύνην εις την 

επιβαρυντικήν αποκλειστικώς συνδρομήν της αμέλειας. Απαιτεί αύτη 

τουλάχιστον αμέλεια. Άρα δεν αποκλείει τον δόλον ως προς το επελθόν 

αποτέλεσμα. Αποκλείει μόνον το υποκειμενικώς τυχαίο γεγονός, ήτοι το 

κείμενον πέραν πάσης ανθρώπινης προβλέψεως. Η άποψη αυτή εκρίθη ως 

ορθότερη και προς αποκατάστασιν κυρίως της συστηματικής ενότητος και της 

λογικής συνέπειας των ειδικών διατάξεων του ΠΚ. {..} Κατ’αρχήν δεν 

αντιλαμβανόμεθα, διατί αποδίδεται τόσον προέχουσα σημασία εις την 

γραμματικήν διατύπωσιν του άρθρου 29 ΠΚ. Η προσκόλλησις εις την 

γραμματικήν διατύπωσιν ουδέποτε επεδοκιμάσθη ως πρόσφορος τρόπος ορθής 

και λογικής καταλήψεως του περιεχομένου του νόμου. Πάντοτε δε απερρίφθη 

οσάκις οδηγεί εις ανακολουθίας.{..} Τα σχέδια του ΠΚ 1933, 1935, 1937 

εθέσπιζον ευθύνη εκ του αποτελέσματος , αν ο πράξας ηδύνατο να προΐδη 

τουλάχιστον ως δυνατόν το αποτέλεσμα. Κατά την τελευταία όμως 
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κώδικα}, Ποιν.Χρον. 1964 σελ. 474 και επ. 
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αναθεώρησιν επήλθε απάλειψη της λέξεως «τουλάχιστον» . Η σχετική άποψη 

ότι τοιουτοτρόπως ο ΠΚ ενσυνειδήτως απεμακρύνθη από τα αρχικά σχέδια δεν 

είναι ορθή. Άλλωστε θα ήτο λίαν προβληματική η ερμηνευτική αύτη 

κατίσχυσις, διότι θα καταλήγομεν δια του υποστηριζόμενου περιορισμού της 

εκ του αποτελέσματος ευθύνης εις το άτοπον αποτέλεσμα, η ελάσσων 

υπαιτιότης να επισύρη μείζονα ποινήν και η μείζων υπαιτιότης ελάσσονα ποινήν. 

{..} Τούτο θα ίσχυε, υπό κάποιας περιπτώσεις, επί ληστείας και εκβιάσεως, 

συνεπεία των οποίων επήλθε ο θάνατος προσώπου τινός ή βαρειά σωματική 

βλάβη (άρθρο 380 παρ.2 και 385 παρ.1
α
 ΠΚ) {…} Επί δηλητηριάσεως νομής 

ζώων και διαδόσεως νόσου ζώων (άρθρο 282 παρ.1 και 283 παρ.1 ΠΚ), 

συνεπεία των οποίων εθανατώθησαν ή σπουδαίως και διαρκώς εβλάβησαν ζώα 

άλλου» 

Εν έτει 1984 ο Δ. Σπινέλλης
176

, ενστερνιζόμενος τις πρότερες χρονικά 

απόψεις Κ.Κόλλια και Β.Παππά, επεσήμανε, κατά την ερμηνεία της 

θανατηφόρου ληστείας (άρθρο 380 παρ.2 ΠΚ), ότι το άρθρο 29 ΠΚ δεν απαιτεί 

μόνο αμέλεια ως προς το περαιτέρω αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον αμέλεια. 

Διά του τρόπου αυτού, με την (καταργηθείσα αργότερα!) ποινή του θανάτου ή 

της ισόβιας κάθειρξης  αντιμετωπίζονται, λέγει, όσον αφορά το άρθρο 380 

παρ.2 ΠΚ, όχι μόνο οι περιπτώσεις που ο θάνατος ή βαρειά σωματική βλάβη 

οφείλονται σε αμέλεια του υπαιτίου, αλλά και οι περιπτώσεις που ο δράστης 

της ληστείας καλύπτει με δόλο την πρόκληση της βαριάς σωματικής βλάβης ή 

αποφασίζει και εκτελεί την ανθρωποκτονία σε βρασμό ψυχικής ορμής, 

περιπτώσεις, που διαφορετικά, θα αντιμετωπίζονταν, καταστρατηγώντας 

βεβαίως την αρχή αναλογίας μεταξύ ενοχής και ποινής, με ποινή το πολύ 20 

ετών! 

Σημαντική είναι η συμβολή του Χρήστου Μυλωνόπουλου τόσο στην 

επιχειρηματολογική υποστήριξη της εν λόγω «ενδιάμεσης θέσης», αναφορικά 

με την υποκειμενική κάλυψη του βαρύτερου αποτελέσματος όσο και στην  

δογματική επεξεργασία των «μη γνήσιων εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων»
177

 (Unechte erfolgsqualifizierte Delikte) 

υπάγοντας, για ορισμένες περιπτώσεις, στο εφαρμοστικό πεδίο του άρθρου 29 

ΠΚ και την εκ δόλου πρόκληση βαρύτερου αποτελέσματος. Να σημειωθεί  ότι 

η ορολογία αλλά και η νομική φύση της εν λόγω δογματικής κατασκευής 

αναπτύχθηκε ήδη στην Δ.Γερμανία , με την διδασκαλία του γερμανού νομικού 

Horst Schroeder
178

, ενώ υποστηρίζεται και στην γερμανική νομολογία
179

. 
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 Βλ. σχετ. Δ. Σπινέλλη, Ποινικό δίκαιο, Ειδ. Μέρος,Ά, 1984, σελ. 123 
177

 Βλ. και Ζαγκαρόλα «Η αρχή ουδεμία ποινή άνευ πταίσματος», τεύχος 11, 1950 σελ. 85, ο οποίος 

επίσης κάνοντας διάκριση μεταξύ γνήσιων και μη γνήσιων, αντιτάσσεται στην κρατούσα άποψη, 

υποστηρίζοντας, ότι η απάλειψη του όρου «τπυλάχιστον αμέλεια» εκ της τροποποίησης των αρχικών 

σχεδίων ΠΚ , «ουδεμία μεταβολή επέφερε στην ερμηνεία του άρθρου 29 ΠΚ». 
178

 Horst Schroeder, Konkurrenz  Probleme bei den erfolgsqualifizierten Delikten, NJW, κατά τον 

οποίον το μη γνήσιο εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα, συνίσταται σε συνδυασμό βασικού 

εκ δόλου εγκλήματος και εκ προθέσεως πρόκληση βαρύτερου αποτελέσματος και ως τέτοια, κατά τον 

ίδιο, μπορούν να νοηθούν στον γερμανικό ποινικό κώδικα, ο θανατηφόρος βιασμός (178  StGB), η 

έκθεση (121 StGB), η παράνομη κατακράτηση ( 239 StGB) , οι διακεκριμένες περιπτώσεις εμπρησμού 

(307 StGB), η ληστεία μετ’ανθρωποκτονίας (251 StGB- συμπεριλαμβανομένης της ληστείας μετά 

βασάνων, Raub mit Marterung)- Ίδια διάκριση στην γερμανική θεωρία, ήτοι μεταξύ γνήσιων και μη 

γνήσιων εκ του αποτελέσματος, γίνεται, επίσης, από τον Hirsch, Zur Problematik des 
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Κατά τον ίδιο νομικό, οι περιπτώσεις που καθιστούν «αναπόφευκτη» 

την κατ’εξαίρεση υπαγωγή και του δόλιου βαρύτερου αποτελέσματος στο 

άρθρο 29 ΠΚ είναι οι εξής δύο: Πρώτον, όταν δεν υπάρχει στο νόμο ειδική 

διάταξη, με την οποία να τιμωρείται η πρόκληση βαρύτερου 

αποτελέσματος σε βαθμό δόλου. Το εν λόγω νομοθετικό κενό διαπιστώνεται 

ιδίως σε περιπτώσεις επίτασης της προσβολής του ίδιου εννόμου αγαθού (και 

όχι διαφορετικού), με ενδεικτικά αναφερόμενη την βαρειά σωματική βλάβη
180

, 

η πρόκληση της οποία δεν γίνεται από τον δράστη με σκοπό αλλά με άμεσο 

δόλο ΄β βαθμού ή ενδεχόμενο δόλο. Η κάλυψη του νομοθετικού κενού, 

προκειμένου να αποφευχθεί η ατιμωρησία του δράστη, δεν επιτρέπει την 

υπαγωγή αυτών των περιπτώσεων στην διάταξη 310 παρ. 3 ΠΚ που τιμωρεί 

ρητώς την σκοπούμενη βαρειά σωματική βλάβη, διότι κάτι τέτοιο θα 

συνιστούσε, κατάφωρη παραβίαση της αρχής της νομιμότητας, ούτε όμως, εάν 

δεχτούμε την κρατούσα «στενή ερμηνεία», την υπαγωγή στο άρθρο 308 ΠΚ, 

όπου τυποποιείται η απλή σωματική βλάβη. Τούτο δε, διότι στην τελευταία 

περίπτωση ανακύπτει αξιολογικό άτοπο με ανεπίτρεπτα επιεικέστερη ποινική 

μεταχείριση του δράστη της απλής σωματικής βλάβης, που από δόλο 

(ενδεχόμενο ή άμεσο ΄β βαθμού) προκάλεσε  βαρειά πάθηση του σώματος ή 

της διάνοιας του παθόντος, αντιμετωπίζοντας τις ποινικές κυρώσεις της απλής 

σωματικής βλάβης κατ’άρθρο 308 ΠΚ , σε σχέση με τον δράστη, που από 

αμέλεια επέφερε βαρειά σωματική βλάβη στο θύμα, αντιμετωπίζοντας υπό μία 

τέτοια ανεπίτρεπτη αξιολογική αντινομία, τις βαρύτερες ποινικές κυρώσεις της 

διάταξης 310 παρ.1 ΠΚ (!). Δεύτερον, με την επέλευση  διαφορετικού 

βαρύτερου εγκλήματος, η κρατούσα υποστηριζόμενη «λύση» της αληθινής 

κατ’ιδέαν συρροής μεταξύ βασικού εγκλήματος και βαρύτερου αποτελέσματος 

οδηγεί στην σημαντικότατη αντίφαση, «η ελάσσων υπαιτιότητα να επισύρει 

μείζονα ποινή και η μείζων υπαιτιότητα να επισύρει ελάσσονα
181

, γεγονός, που 

αποτελεί απεμπόληση της εχεφροσύνης του ποινικού νομοθέτη και αξιολογική 

αντινομία, ώστε να είναι προτιμότερο για τον δράστη να ισχυρισθεί ότι είχε 

δόλο παρά αμέλεια στο βαρύτερο αποτέλεσμα, για να τιμωρηθεί ηπιότερα !
182

» 

Το πρόβλημα αυτό ανακύπτει έντονα στην περίπτωση της ληστείας με 

περαιτέρω βαρύτερο αποτέλεσμα τον θάνατο εν βρασμώ ψυχικής ορμής του 

δράστη καθώς ή την τελεσθείσα με δόλο σκοπού βαρειά σωματική βλάβη, 

όπου η λύση της αληθινής κατ’ιδέαν συρροής (ά.94 παρ.2 ΠΚ) μεταξύ 

ληστείας (ά.380 ΠΚ) και ανθρωποκτονίας σε βρασμό ψυχικής ορμής (ά. 299 

παρ.2 ΠΚ) ή ληστείας και σκοπούμενης βαρειάς σωματικής βλάβης (310 παρ.3 

ΠΚ) θα επιφύλασσε πρόσκαιρη κάθειρξη το πολύ είκοσι ετών, μικρότερη 

                                                                                                                                            
erfolgsqualifizierten Delikts, GA, 1972, και από Hruska, Konkurenzfragen bei den sog. 

Erfolgsqualifizierten Delikten, GA 1967.  
179

 Ακολουθούμενη από το γερμανικό Ακυρωτικό,  ήδη από το 1992, μετά την απόφαση BGH St 39, 

βλ. Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, γενικό μέρος Ι σελ. 341 
180

 Ο σχετικός προβληματισμός περί του 310 ΠΚ αναπτύχθηκε άλλωστε και στην προεκτεθείσα 

αγόρευση Κ.Κόλλια 
181

 Βλ. Όπως αναφέρει και ο Παππάς, βλ. παραπάνω 
182

 Βλ. Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, γενικό μέρος Ι σελ.339-340, στις απόψεις Μυλωνόπουλου 

συγκλίνει και ο Μαργαρίτης , βλ. σχετ. Μαργαρίτης, Αρμενόπουλος 1979 σελ. 831 
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δηλαδή ποινή (!) από αυτήν (ισόβια κάθειρξη) της εξ αμελούς πρόκλησης 

βαριάς σωματικής βλάβης ή θανάτου του θύματος (ά.380 παρ.2 ΠΚ εδ.ά.).  

Αποβλέποντας στην λύση των ανωτέρω περιγραφόμενων αξιολογικών 

προβλημάτων, ο Μυλωνόπουλος εισηγείται διορθωτικά την υπαγωγή στην μεν 

διάταξη 310 παρ.1 ΠΚ και του «μη γνήσιου» εκ του αποτελέσματος εγκλήματος 

της βαρειάς σωματικής βλάβης με άμεσο δόλο ΄β βαθμού ή ενδεχόμενο 

δόλο,στην δε διάταξη 380 παρ.2 εδ. ά ΠΚ, και μία δεύτερη (μη γνήσια) ληστεία 

διακρινόμενη από το αποτέλεσμα, κατά την οποίαν ο δράστης, έχει βρασμό 

ψυχικής ορμής ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου ή γενικώς δόλο ως 

προς την περαιτέρω προκληθείσα βαρειά σωματική βλάβη. Εν προκειμένω το 

γράμμα του άρθρου 29 ΠΚ  πρέπει να ερμηνεύεται ως «τουλάχιστον αμέλεια». 

Κατ’αρχήν λοιπόν σωστή η κρατούσα θέση, χρήζουσα, ωστόσο, διορθωτικής 

παρέμβασης στις  ανωτέρω περιπτώσεις. 

Προς επίρρωση της ερμηνευτικής του τοποθέτησης, ο Μυλωνόπουλος, 

πέραν των χρησιμοποιούμενων και από άλλους υποστηρικτές της «ενδιάμεσης 

θέσης» επιχειρημάτων περί κατάργησης της αντικειμενικής ευθύνης με το 

άρθρο 29 ΠΚ , που θέτει απλώς «minimum υπαιτιότητας», και αβλεψίας του 

νομοθέτη στην απάλειψη της λέξης «τουλάχιστον αμέλεια», χρησιμοποιεί την 

εξής κυρίως υποστηρικτική επιχειρηματολογία
183

:Με την κατασκευή των «μη 

γνήσιων» εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων, λέγει, 

επιτυγχάνεται η εναρμόνιση των βαρύτατων ποινικών κυρώσεων των 

εγκλημάτων αυτών –ενυπάρχον πρόβλημα, όπως αναφέραμε στην ανωτέρω 

προβληματική της δικαιολογητικής του βάσης-με την αρχή της δίκαιης 

αναλογίας της ποινής προς την βαρύτητα του εγκλήματος και την ενοχή του 

δράστη (ά.2 παρ.1 Συντ). Τούτο δε πραγματώνεται, όταν τα maxima των 

πλαισίων ποινής ενός εκ του αποτελέσματος αφορούν πια την εκ δόλου 

πρόκληση βαρύτερου αποτελέσματος και τα minima την εξ αμελείας! 

Περαιτέρω, αναφέρει ότι υπέρ της αποδοχής του δόλου συνηγορεί η 

κεκαλυμμένη συμπερίληψη, στο άρθρο 29 ΠΚ, κατά την βούληση του 

νομοθέτη, «ποινών υπονοίας» και του ιστορικού dolus indirectus, στον οποίο 

και ανταποκρίνεται το ύψος των ποινικών κυρώσεων. Τέλος, η συμπερίληψη, 

υπό τις περιπτώσεις αυτές, του δόλου στο επίμαχο άρθρο δεν επαυξάνει παρά 

τω νόμω το αξιόποινο, όπως υποστηρίζει η Συμεωνίδου-Καστανίδου (βλ. 

σχετ.ανωτέρω), διότι μία τέτοια ερμηνευτική υπαγωγή, που λειτουργεί προς 

άρση αξιολογικής αντινομίας, δεν αντιβαίνει στο γράμμα του νόμου, 

δεδομένου ότι δεν συνάγεται από αυτό ως μόνη υποκειμενική κάλυψη του 

βαρύτερου αποτελέσματος η αμέλεια! Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι 

αναγνωρίζεται από τον Μυλωνόπουλο η κατά την κρατούσα γνώμη μόνη δυνατή 

μορφή εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος, αποτελούμενη από εκ 

δόλου βασικό έγκλημα και εξ αμελείας βαρύτερο αποτέλεσμα, ως κλασική μορφή 

εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων, προϊόν της ιστορικής 

διαμόρφωσης της σχετικής έννοιας και σπουδαιότερη από άποψη σημασίας και 

συχνότητας εμφάνισης. 

                                                 
183

 Μάλιστα αναπτύσσει και απαντητική επιχειρηματολογία στις επικρίσεις της Συμεωνίδου-

Καστανίδου για την μη δογματικά ορθή κατασκευή των «μη γνήσιων εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων». Επ’αυτού βλ. Μυλωνόπουλος, Εφαρμογές ποινικού δικαίου σελ. 90-93 
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Στην μερίδα αυτή της επιστημονικής θεωρίας, εντάσσεται και ο 

Φελουτζής
184

, υιοθετώντας με ανάλογα επιχειρήματα την διάκριση μεταξύ 

«γνήσιων» και «μη γνήσιων» εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων 

εγκλημάτων τόσο ως προς την ερμηνεία του εγκλήματος της έκθεσης με 

περαιτέρω  αποτέλεσμα την βαρειά σωματική βλάβη ή το θάνατο του θύματος 

(ά.306 παρ.2 ΠΚ) όσο  και ως προς την γενικότερη ερμηνευτική προσέγγιση των 

εκ των αποτελέσματος διακρινόμενων, προ αποφυγή αξιολογικών αντινομιών, 

επισημαίνοντας, ωστόσο, την ανάγκη de lege lata νομοθετικής επέμβασης, 

δεδομένου ότι τα «μη γνήσια μόνο τυπικά εντάσσονται στην κατηγορία των εκ 

του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων, εφόσον στην ουσία πρόκειται 

για συνηθισμένα εκ δόλου εγκλήματα». 

Τέλος, την διάκριση ανάμεσα σε «γνήσια» και «μη γνήσια» εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα αποδέχεται και η Καϊάφα-

Γκμπάντι
185

, κατά την ανάπτυξη αξιοπρόσεχτης προβληματικής ως προς τα 

κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα με βαρύτερο αποτέλεσμα (Επ’ αυτών επιλεκτική 

αναφορά θα γίνει στην τελευταία θεματική της διπλωματικής εργασίας)                

Η λύση αυτή φαντάζει, κατά την ίδια, πειστική. Άλλωστε, όπως σημειώνει, στο 

άρθρο 29 ΠΚ τίθεται απλώς το minimum υπαιτιότητας (το σχετικό επιχείρημα 

ως προαναφέραμε είναι ιδιαίτερα προσφιλές στους υποστηρικτές της 

«ενδιάμεσης λύσης»), ο δε δόλος εναρμονίζει ακόμη περισσότερο τα υψηλά 

πλαίσια ποινής με την αρχή της αναλογίας ενοχής και ποινής, όπως ορθά 

επισημαίνει και ο Μυλωνόπουλος. Υπό το σκεπτικό αυτό, δέχτηκε λοιπόν ότι 

στη νομοτυπική μορφή των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων 

του εμπρησμού (ά.264 περ. ΄γΠΚ), της πλημμύρας (ά.268 περ. ΄γ ΠΚ), της 

έκρηξης (ά.270 περ. ΄δ ΠΚ), της άρσης ασφαλιστικών εγκαταστάσεων (ά. 275 

ΠΚ), της πρόκλησης ναυαγίου (ά.277 ΠΚ) και της δηλητηρίασης πηγών και 

τροφίμων (ά.279 ΠΚ), εντάσσονται τόσο οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες το 

θανατηφόρο αποτέλεσμα οφείλεται σε αμέλεια του δράστη, όσο και εκείνες, 

που ο δράστης αποφασίζει και εκτελεί ανθρωποκτονία σε βρασμό ψυχικής 

ορμής, διότι σε αντίθετη περίπτωση, η δόλια πρόκληση του βαρύτερου 

αποτελέσματος του θανάτου θα αντιμετωπιζόταν με του κανόνες της αληθινής 

κατ’ιδέαν συρροής (ά.94 παρ.2 ΠΚ) και ως εκ τούτου με σημαντικά 

χαμηλότερες ποινές. 
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 Βλ. Φελουτζής, Η προβληματική της απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα 

εγκλήματα, 1988 σελ. 56 και επ. αλλά και ιδίου, Συμμετοχή στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα 

εγκλήματα σε Ποιν.Χρον. 1985 σελ. 434/435, Παρόμοιες τοποθετήσεις, για διορθωτική ερμηνεία ως 

προς την  υπαγωγή του εκ δόλου βαρύτερου αποτελέσματος στο άρθρο 29 ΠΚ κάνει και ο Κονταξής, 

Ποινικός κώδικας, Συνδυασμός θεωρίας και πράξης, σελ. 686 και επ. 
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 Βλ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Έννοια και προβληματική των κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων, 1987,       

σελ. 235 και πρόσφατα, ιδίας, Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, 2005, σελ. 145 όσον αφορά επί 

παραδείγματι την υποκειμενική κάλυψη θανατηφόρου εμπρησμού  
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Γ) Η ευρεία ερμηνεία «τουλάχιστον αμέλεια» σε όλες τις περιπτώσεις 

 

Συγκλίνοντας με την επιχειρηματολογία της ως άνω αναλυθείσας 

«ενδιάμεσης θέσης», υποστηρίζεται και μία τρίτη άποψη στην επιστημονική 

θεωρία, με χαρακτηριστικό εκπρόσωπο τον Ι.Μπέκα
186

 σύμφωνα με τον 

οποίον, το άρθρο 29 ΠΚ είναι απαραίτητο να ερμηνευθεί τελεολογικά κατά 

τέτοιον τρόπο ώστε το γράμμα του να αποδίδεται ως «τουλάχιστον αμέλεια», 

αποκλείοντας μόνο το τυχαίο γεγονός και ως εκ τούτου την αντικειμενική 

ευθύνη του δράστη για το βαρύτερο αποτέλεσμα
187

. Επομένως υπό την τρίτη 

αυτή ερμηνευτική κατεύθυνση, η de lege lata υποκειμενική κάλυψη του 

βαρύτερου αποτελέσματος ενός εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος 

μπορεί να  γίνεται από κάθε βαθμίδα υπαιτιότητας, ήτοι όχι μόνο από αμέλεια 

αλλά  και από δόλο του δράστη. 

Η ιστορική βούληση του νομοθέτη, λέγουν οι υποστηρικτές αυτής της 

άποψης, για αποκλεισμό της αντικειμενικής ευθύνης, ως συνάγεται 

αναμφισβήτητα από την Εισηγητική έκθεση του Ποινικού Κώδικα σε 

συνδυασμό με την  αναγραφή «τουλάχιστον αμέλεια» στα αρχικά Σχέδια του 

Ποινικού Κώδικα του 1935,1937 και 1938, η εν συνεχεία απάλειψη της οποίας 

έγινε «εκ παραδρομής και πάντως δεν υπήρξε αποτέλεσμα νομικής βασάνου», 

επιβάλλουν την εν λόγω ευρεία τελεολογική ερμηνεία του άρθρου 29 ΠΚ, 

ώστε μόνο το τυχαία επελθόν βαρύτερο αποτέλεσμα να μην στοιχειοθετεί εκ 

του αποτελέσματος ευθύνη του δράστη. Εξάλλου η παρεμφερής 

επιχειρηματολογία, που χρησιμοποιούν οι υποστηρικτές της ενδιάμεσης 

ερμηνευτικής τοποθέτησης, κατά την εν λόγω άποψη, συνηγορεί υπέρ αυτής 

της ευρείας ερμηνείας και όχι απλώς για διόρθωση της κρατούσας θέσης, εκεί 

που διαγιγνώσκεται η ύπαρξη αξιολογικών αντινομιών. 

Ακολουθώντας την τρίτη αυτή ερμηνευτική τοποθέτηση, 

«παρακάμπτουμε»- εφόσον βέβαια υπάρχει στενή σχέση βασικού εγκλήματος 

και βαρύτερου αποτελέσματος- τις διατάξεις περί συρροής , ακόμη και σε 

περιπτώσεις, που μία τέτοια εκδοχή δεν θα μετέβαλλε την ποινική μεταχείριση 

του δράστη ή δεν θα επιφύλασσε ηπιότερη ποινική μεταχείριση σε αυτόν
188

, 

γεγονός που γεννά επιφυλάξεις ως προς την πρακτική αναγκαιότητα   

υποστήριξης μίας τέτοιας ευρείας ερμηνείας. 

Να σημειωθεί πάντως ότι οι υποστηρικτές  της ερμηνευτικής εκδοχής 

«τουλάχιστον αμέλεια» φαίνεται να δικαιώνονται από τα Σχέδια σύνταξης του 

νέου Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με τα οποία το υπό νέα αρίθμηση (υπ’αρ. 26) 

άρθρο για την εκ του αποτελέσματος ευθύνη έχει, στο επίμαχο σημείο, ως 

εξής: «Στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει ότι κάποια πράξη τιμωρείται με 
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 Μπέκας, εγκλήματα κατά της ζωής και της υγείας, 2004 σελ. 234 και επ. 
187

 Η παράθεση της σχετικής ερμηνευτικής τοποθέτησης γίνεται και από Βαθιώτη, Στοιχεία ποινικού 

δικαίου, γενικό μέρος σελ. 290-291 
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 Αντίλογο ως προς αυτήν την ευρεία ερμηνεία παρέχει ο Ανδρουλάκης, Ποινικό δίκαιο, Γενικό 

μέρος ΙΙ σελ. 61, κατά τον οποίον μία ηπιότερη ποινική μεταχείριση του δράστη, κατά «παράκαμψη» 

των διατάξεων περί συρροής, αντιβαίνει στην ratio της δογματικής ύπαρξης ενός εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος, που είναι η επίταση της ποινής του δράστη. Η τελευταία 

οφείλεται σε αμέλεια εξιδιασμένη, συναρτημένη δηλαδή με την εγκληματική ιδιομορφία της βασικής 

αξιόποινης συμπεριφοράς του. 
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βαρύτερη ποινή όταν έχει ορισμένο αποτέλεσμα {..} μόνο αν το αποτέλεσμα 

αυτό μπορεί να αποδοθεί τουλάχιστον σε αμέλειά {..} ».
189

 

 

 

4) Βασικό έγκλημα από αμέλεια; 

 

 
Εν αντιθέσει με την διχογνωμία στην ποινική επιστήμη, αναφορικά με 

την υποκειμενική  κάλυψη του βαρύτερου αποτελέσματος, απολύτως 

κρατούσα στην ελληνική θεωρία και νομολογία είναι η άποψη, ότι δεν 

στοιχειοθετείται εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα, όταν το βασικό 

έγκλημα  τελείται από αμέλεια του δράστη. Τούτο αφορά τόσο την «γνήσια» 

όσο και την μη «γνήσια» μορφή της εκ του αποτελέσματος ευθύνης. Η άρνηση 

δε ένταξης του εξ αμελείας βασικού εγκλήματος στο άρθρο 29 ΠΚ 

υπαγορεύεται από την μη συμβατότητά του με την «δογματική φυσιογνωμία» 

ενός εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος, συνιστώμενη στην 

επίταση της ποινής διά της πραγμάτωσης του παραγόμενου από  ένα εκ δόλου 

βασικό έγκλημα εγγενούς τυπικού κινδύνου
190

. Πράγματι, το «κέντρο βάρους» 

της δογματικής σύνθεσης των ενθάδε αναλυόμενων εγκλημάτων, όπως ορθά 

σημειώνει ο Αθ.Κονταξής
191

 (βλ. και ανωτέρω σελ. 17 υποσημ.57) έγκειται σε 

ένα εκ δόλου βασικό έγκλημα διά του οποίου πραγματώνεται ένα επιβαρυντικό 

αποτέλεσμα. 

Όπως παρατηρεί ο Μυλωνόπουλος
192

, στον ποινικό μας κώδικα 

περιλαμβάνονται διατάξεις, που «εξωτερικώς» μπορούν να δώσουν την 

εντύπωση ενός εγκλήματος εκ του αποτελέσματος με βασικό εξ αμελείας 

έγκλημα, όπως η διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών από αμέλεια με 

αποτέλεσμα το θάνατο προσώπου (άρθρο 290 παρ.2 ΠΚ), καθώς και κοινώς 

επικίνδυνα εγκλήματα , όπως ο εμπρησμός από αμέλεια με αποτέλεσμα τον 

θάνατο προσώπου (άρθρο 266 παρ. 2 ΠΚ) , η διάταξη του άρθρου 269 ΠΚ, του 

άρθρου 271 ΠΚ κτλ. Μία τέτοια εντύπωση είναι βεβαίως σφαλερή για τον ίδιο 

προαναφερθέντα λόγο ότι η ποινή του βασικού εγκλήματος πρέπει να 

επιτείνεται στις περιπτώσεις πρόκλησης ενός περαιτέρω αποτελέσματος, 

γεγονός που δεν συμβαίνει στην διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και στα 

κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα από αμέλεια, όπως εύστοχα αναφέρει και η 

Καϊάφα-Γκμπάντι
193

. Επομένως, επί των εγκλημάτων αυτών, σε περίπτωση 

πραγμάτωσης του βαρύτερου αποτελέσματος, ελλείψει ειδικής διάταξης νόμου 

που να προβλέπει βαρύτερη ποινή, ως μόνη de lege lata «λύση» υποδεικνύεται 

αυτή της αληθινής κατ’ιδέαν συρροής μεταξύ του εγκλήματος από αμέλεια και 

του επελθόντος από αμέλεια βαρύτερου αποτελέσματος του θανάτου (ή 

                                                 
189

 Το Σχέδιο σύνταξης του νέου Ποινικού Κώδικα εκτίθεται, μεταξύ άλλων διαδικτυακών 

ιστοσελίδων, και στο http://dikastis.blogspot.gr/2013/06/blog-post_9597.html 
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 Βλ. Ανδρουλάκης, Ποινικό δίκαιο γενικό μέρος ΙΙ, Απόπειρα και συμμετοχή, σελ. 59, επίσης 

Χαραλαμπάκης, 
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 Κονταξής, Ποινικός Κώδικας, Συνδυασμός θεωρίας και πράξης σελ. 685 
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 Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος Ι σελ. 346 
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 Καϊάφα-Γκμπάντι, Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα σελ. 134 

http://dikastis.blogspot.gr/2013/06/blog-post_9597.html
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βαρειάς σωματικής βλάβης) ως αυτοτελώς τυποποιημένης αξιόποινης 

συμπεριφοράς, λύση, που άλλωστε ακολουθεί παγίως το Ακυρωτικό μας (επ’ 

αυτού βλ. και την κατωτέρω θεματική περί συρροής) 

Η άποψη ωστόσο περί στοιχειοθέτησης εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος και με εξ αμελείας βασικό έγκλημα κρατεί στην 

γερμανική θεωρία
194

 δυνάμει διατάξεων του γερμανικού Ποινικού Κώδικα, 

που προβλέπουν επίταση της ποινής ενός εξ αμελείας εγκλήματος από το οποίο 

προκαλείται βαρύτερο αποτέλεσμα, όπως η διάταξη για την κακή χρήση 

ιοντίζουσας ακτινοβολίας (Mißbrauch ionisierender Strahlen -§ 309 StGB) και 

την κοινώς επικίνδυνη δηλητηρίαση (Gemeingefährliche Vergiftung-§ 314 

StGB). Επίταση της ποινής από εξ αμελείας βασικό έγκλημα προέβλεπε 

εξάλλου και ο προϊσχύσας Ποινικός Νόμος, με χαρακτηριστικά αναφερόμενες 

την διάταξη του άρθρου 291 ΠΝ (φαρμακεία εξ αμελείας με περαιτέρω 

αποτέλεσμα τον θάνατο ή την βλάβη της υγείας του παθόντος) και την διάταξη 

του άρθρο 310 ΠΝ (τραύματα εξ αμελείας με περαιτέρω αποτέλεσμα 

ανικανότητα προς εργασία πάνω από τρεις ημέρες). 

Αλλά και στην ελληνική ποινική επιστήμη, παρά την συντριπτικώς 

κρατούσα προαναφερθείσα θέση, υποστηρίζεται μεμονωμένα, επί 

παραδείγματι από τον Μπέκα, η άποψη, ότι εκ του αποτελέσματος ευθύνη με 

εξ αμελείας βασικό έγκλημα, δύναται να στοιχειοθετηθεί de lege lata, 

δεδομένου, ότι «μία τέτοια εκδοχή δεν απαγορεύεται από το γράμμα του 

άρθρου 29 ΠΚ»
195

. Εξάλλου προβληματική για την ποινική αντιμετώπιση 

αυτών των εγκλημάτων με περαιτέρω αποτέλεσμα αναπτύσσει ο 

Μυλωνόπουλος
196

, επισημαίνοντας, ότι «η λύση της εξαίρεσης των εξ αμελείας 

εγκλημάτων με βαρύτερο αποτέλεσμα από το άρθρο 29 ΠΚ είναι μεν de lege lata 

ορθή, αφού δεν επιτείνεται η ποινή του βασικού, όχι όμως και de lege ferenda, 

διότι δεν λαμβάνει υπόψη το ιδιάζον άδικο αυτών των αξιόποινων πράξεων. 

Τούτο δε, διότι εξομοιώνεται η θανάτωση ανθρώπου που τελείται με 

παράβαση ενός καθήκοντος επιμελείας στο πλαίσιο μιας αξιόποινης εξ 

αμελείας πράξης με εκείνη που προκαλεί το αυτό αποτέλεσμα στο πλαίσιο μιας 

ποινικά αδιάφορης πράξης. Συνεπώς τα σχετικώς εξ αμελείας εγκλήματα 

πρέπει να τιμωρούνται βαρύτερα αν είχαν συνέπεια τον θάνατο ανθρώπου από 

τις διατάξεις κοινής συρροής», Σε κάθε περίπτωση όμως για την μετουσίωση 

και πρακτική εφαρμογή τέτοιων κριτικών απόψεων  απαιτείται  νομοθετική 

παρέμβαση. 
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 Βλ. σχετικώς Hirsch, GA 1972 σελ. 65, Seebald GA 1964, σελ 167 , Krey-Schneider NJW 1970 

σελ. 640 
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 Την άποψη αυτή με το αναφερόμενο επιχείρημα έχει αναπτύξει ο Ι.Μπέκας, κατά την διδασκαλία 

του για τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα ενώπιων των μεταπτυχιακών φοιτητών 

ποινικού δικαίου ΔΠΘ, με παρόντα τον γράφοντα την παρούσα διπλωματική εργασία!  
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 Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, γενικό μέρος Ι, σελ. 347 
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5) Η εφαρμογή των άρθρων 29 ΠΚ & 15 ΠΚ 

 
Εξομοιώνοντας ο ποινικός νομοθέτης στο άρθρο 14 παρ.2 ΠΚ την 

παράλειψη με την πράξη, που αποτελεί το θεμέλιο του ποινικού 

οικοδομήματος, «ανοίγει τον δρόμο» για την στοιχειοθέτηση εγκλημάτων 

παράλειψης (Unterlassungsdelikte), διακρινόμενων στην γενική θεωρία σε 

γνήσια και μη γνήσια εγκλήματα παράλειψης. 

Τα εγκλήματα γνήσιας παράλειψης, ανιχνεύονται νομοτυπικά μέσω της 

ρητής περιγραφής τους σε κάποιον κυρωτικό ποινικό κανόνα. Ο ποινικός μας 

κώδικας προβλέπει εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα γνήσιας 

παράλειψης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το έγκλημα της έκθεσης, που 

αποτελεί έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης, τελούμενο με την μορφή 

της «άφεσης άλλου ως αβοήθητου» (άρθρο 306 ΠΚ ΄β μορφή τέλεσης), όταν 

από την βασική αυτή εκ δόλου πράξη του δράστη επέρχεται το περαιτέρω  

αποτέλεσμα της βαριάς βλάβης της υγείας  (306 παρ.2α ΠΚ) ή του θανάτου  

του θύματος (άρθρο 306 παρ.2β ΠΚ), συνιστώντας πραγμάτωση του τυπικού 

κινδύνου  για το έννομο αγαθό της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του 

θύματος, ενυπάρχοντος στο αποτέλεσμα της αβοήθητης θέσης, οπότε 

στοιχειοθετείται «έκθεση με παράλειψη εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενη»
197

. 

Αντίθετα, «η έκθεση άλλου σε θέση αβοήθητου» (ά μορφή τέλεσης του 

βασικού εγκλήματος της έκθεσης, “έκθεση υπό στενή έννοια”) συνίσταται σε 

θετική ενέργεια του υπαιτίου. Στην περίπτωση αυτή η κρατούσα και ορθή 

άποψη δέχεται την δυνατότητα τέλεσης παράλειψης μόνο υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 15 ΠΚ, η εφαρμογή του οποίου συνδυαστικά με το 

άρθρο 29 ΠΚ προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ώστε να αποδώσουμε σε αυτό 

τον τίτλο της παρούσας ενότητας. 

Το άρθρο 15 ΠΚ αποτυπώνοντας την νομοθετική επιλογή για in abstracto 

και όχι αποσπασματική ρύθμιση αυτής της κατηγορίας εγκληματικών πράξεων, 

εμπεριέχει τα «δομικά υλικά» των εγκλημάτων μη γνήσιας παράλειψης (ή 

εγκλημάτων τελουμένων διά παραλείψεως, όπως ορολογικά επίσης 

αποδίδονται), τα οποία ως προς τα χαρακτηρολογικά τους γνωρίσματα είναι 

εγκλήματα αποτελέσματος (ουσιαστικά) καθώς και γνήσια ιδιαίτερα 

εγκλήματα: Για να έχουμε έγκλημα τελούμενο με παράλειψη πρέπει αφενός να 

συντρέχει in concreto μία ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ως αποτρεπτικός 

παράγοντας επέλευσης συγκεκριμένου αξιόποινου αποτελέσματος (πηγάζουσα 

από νόμο, ρητή ή σιωπηρή δέσμευση, προηγούμενη επικίνδυνη ενέργεια ή 

τέλος από ορισμένες σχέσεις εμπιστοσύνης, υπαγόμενες ερμηνευτικά, όπως 

δέχεται μερίδα της επιστημονικής θεωρίας
198

 στο άρθρο 15 ΠΚ) και αφετέρου 

ένα έγκλημα ενέργειας, τυποποιούμενο στον νόμο ως έγκλημα αποτελέσματος. 

Επιπλέον, πέραν αυτών, ερμηνευτικά συναγόμενο «δομικό υλικό» απ’το άρθρο 
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 Βλ. σχετικώς Γ.Μπουρμάς, Η προβληματική της απόπειρας στα εγκλήματα παράλειψης, σελ. 353-

356 
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 Πχ Βαθιώτης, Στοιχεία Ποινικού δικαίου, Γενικό μέρος σελ. 78, Χαραλαμπάκης, Διάγραμμα 
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Πρακτική διδασκαλία ποινικού δικαίου, Γενικό μέρος, σελ.52, Κοτσαλής, Ποινικό δίκαιο, Γενικό 

μέρος, Τόμος Ι, σελ.161 
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15 ΠΚ αποτελεί η απαραίτητη σχέση αντιστοιχίας ανάμεσα στο αποτέλεσμα 

της μη γνήσιας παράλειψης και στο αποτέλεσμα που τυποποιείται σε ένα 

έγκλημα ενέργειας
199

. 

Από τα παραπάνω και με βάση το γενικό ερμηνευτικό νόημα του ά.15ΠΚ 

ότι κάθε έγκλημα μη γνήσια παράλειψης αντιστοιχεί σ’ένα έγκλημα ενέργειας, 

συνάγεται ειδικότερα ότι κάθε εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα, 

τυποποιούμενο σε ποινική διάταξη, που περιγράφει εγκληματική συμπεριφορά 

γνήσιας ενέργειας
200

 (σχέση αντιστοιχίας) μπορεί να τελεστεί και με μη γνήσια 

παράλειψη (εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα διά παραλείψεως 

τελούμενο), οπότε συντρέχει η συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 15 & 29 ΠΚ 

μαζί με την οικεία ποινική διάταξη της εκ του αποτελέσματος ευθύνης.. 

Η προβληματική των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων 

τελούμενων με μη γνήσια παράλειψη έχει απασχολήσει την ελληνική επιστήμη 

αλλά και τη γερμανική βιβλιογραφία
201

, ανακύπτουσα κυρίως στα εγκλήματα  

διακινδύνευσης 
202

. Όπως παρατηρείται σχετικώς, η διά παραλείψεως  τέλεση 

εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος κοινού κινδύνου ή 

διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών παρουσιάζει έντονα προβλήματα 

νομοτυπικότητας κατ’αντιστοιχία με τα δι’ενεργείας τελούμενα λόγω της 

μικρής απαξιολογικής απόστασης μεταξύ βασικού εγκλήματος και βαρύτερου 

αποτελέσματος, η οποία δεν οδηγεί σε επίταση της ποινής, ιδιάζον 

χαρακτηρολογικό στοιχείο της εκ του αποτελέσματος ευθύνης, ώστε να 

αμφισβητείται de lege ferenda η αναγκαιότητα νομικής ύπαρξής τους
203

!  

Πολλάκις μάλιστα έχει απασχολήσει την νομολογία η εφαρμογή του 

άρθρου 15 ΠΚ ειδικά στα εγκλήματα διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών με 

περαιτέρω αποτέλεσμα τον θάνατο του θύματος (ή των θυμάτων!). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γνωστό ατύχημα των Τεμπών
204

, 

στο οποίο ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης για έλλειψη 

αιτιολογίας του βουλεύματος με το οποίο πλείονες κατηγορούμενοι 

παρεπέμφθησαν στο ακροατήριο για συγκλίνουσα αμέλεια στην διατάραξη 

ασφάλειας συγκοινωνιών -κατά παράβαση λήψης ελεγκτικών μέτρων 

ασφαλείας -από την οποία επήλθε ο  θάνατος των είκοσι ενός επιβαινόντων 

στο επίμαχο λεωφορείο μαθητών και η πρόκληση σωματικών βλαβών σε άλλα 

τριάντα τρία άτομα, μαθητές, συνοδούς και λοιπά εμπλακέντα στο δυστύχημα 

πρόσωπα (θανατηφόρα διατάραξη κατ’άρθρο 290 παρ.1 στοιχ. ΄β ΠΚ. 

Επρόκειτο για «σύνολο συμπεριφοράς» κατά την συνήθη παραδοχή της 

νομολογίας σε περιγραφόμενη σύνθετη συμπεριφορά, αποτελούμενη από 

ενέργεια και μη γνήσια παράλειψη. Να σημειωθεί ότι η απόφαση αυτή 

προκάλεσε την δριμεία κριτική της επιστημονικής θεωρίας, που τις 
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 Κωστάρας, Η εξ αμελείας δια παραλείψεως τέλεση, σελ. 30 

 
201

 Βλ. πχ R. Ingelfinger, Die Koerperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen  
202

 Βλ. πχ Καϊάφα-Γκμπάντι, Έννοια και προβληματική των κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων, 

επ΄αυτού δε γίνεται αναφορά και στην οικεία θεματική. 
203

 Κωστάρας, Η εξ αμελείας δια παραλείψεως τέλεση, σελ. 305, ο οποίος αντιτίθεται στη σχετικά 

προτεινόμενη de lege ferenda κατάργηση εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων κοινώς επικίνδυνων 

εγκλημάτων. 
204

 ΣυμβλΑΠ 2313/2004, Ποιν.Λογ 2004, σελ. 2793 
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συμπεριέλαβε στις δικαστικές κρίσεις εμφορούμενες από την «ιογενή επιδημία 

του ενδεχόμενου δόλου»
205

 ενώ και σε αυτή εντοπίζεται η σταθερά 

επαναλαμβανόμενη πλην δογματικά εσφαλμένη έκφραση του Αρείου Πάγου, 

σύμφωνα με την οποία «η παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδους 

αμελείας (!), δεδομένου ότι το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στη μη 

καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε μία παράλειψη. 'Όταν, όμως, η αμέλεια 

δεν συνίσταται σε ορισμένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο συμπεριφοράς που 

προηγήθηκε του αποτελέσματος, τότε, για τη θεμελίωση της ανθρωποκτονίας ή 

της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ως εγκλήματος που τελείται με 

παράλειψη, απαιτείται και η συνδρομή των όρων του άρθρου 15 ΠΚ». Από το 

παραπάνω απόσπασμα, προκύπτει εναργώς η σύγχυση από την νομολογία των 

δύο εννοιών, ήτοι της αμέλειας και της παράλειψης 
206

 

Σημαντική απόφαση τόσο από την άποψη της εξέτασης των επίμαχων 

άρθρων όσο και από την σκοπιά κοινωνικού ενδιαφέροντος (επίσης 

εμφορούμενη με το ίδιο πρόβλημα της “ελαφρά τη καρδία” αναγωγής της 

ενσυνείδητης αμέλειας σε ενδεχόμενο δόλο) συνιστά η                                           

ΑΠ 1530/2008 
207

 (υπόθεση Express Samina), στην οποία ο Άρειος Πάγος 

έκρινε ως ορθή και αιτιολογημένη την καταδίκη του πλοιάρχου για διά 

παραλείψεως και με ενδεχόμενο δόλο κακουργηματική διατάραξη της 

ασφάλειας της υδάτινης συγκοινωνίας με περαιτέρω αποτέλεσμα τον θάνατο 

επιβατών σε συνδυασμό με εξ αμελείας πρόκληση ναυαγίου, ορθή και 

αιτιολογημένη καταδίκη του υποπλοιάρχου για διατάραξη της ασφάλειας της 

υδάτινης συγκοινωνίας με ενδεχόμενο δόλο, ορθή και αιτιολογημένη την 

καταδίκη του υπάρχου για έκθεση με την μορφή της «άφεσης προσώπου ως 

αβοήθητου» (έκθεση υπό ευρεία έννοια) καθώς και ορθή και αιτιολογημένη 

την καταδίκη των εκπροσώπων της ναυτιλιακής εταιρείας για έκθεση με την 

μορφή της «μετάθεσης προσώπου σε ανασφαλή θέση» (έκθεση υπό στενή 

έννοια) τελεσθείσα δια παραλείψεως υπό τους όρους του άρθρου 15 ΠΚ. 
208

  

Σε ευθεία (προκύπτουσα ρητώς στο σκεπτικό) συνδυαστική εφαρμογή 

των άρθρων 29ΠΚ & 15 ΠΚ  προβαίνει η ΑΠ 1362/2010
209

 σε Συμβούλιο,  

στην οποία εκρίθη περίπτωση εκ του αποτελέσματος διακρινόμενης έκθεσης 

(άρθρο 306 παρ.2 ΠΚ) με μη γνήσια παράλειψη. Με την εν λόγω απόφαση ο 

Άρειος Πάγος ασχολήθηκε συστηματικά με το ζήτημα διάκρισης των δύο 
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 Π. Τσιρίδης, Ποιν.Δικ. 2002 σελ. 782, Κωστάρας, Η εξ αμελείας δια παραλείψεως τέλεση, σελ. 299 
206

 Ο Κωστάρας,Εξ αμελείας δια παραλέιψεως τέλεση, σελ. 4 περιγράφει αυτό το επαναλαμβανόμενο 

ατόπημα της νομολογίας ως «βραχυκλωτική ερμηνεία που εμποδίζει την ορθή ζεύξη μεταξύ αμέλειας 

και παράλειψης» 
207

 Δημοσιεύεται στα ΠοινΧρον. 2009 σελ. 514 και επ. 
208

 Βλ. σχετικώς το επικριτικό άρθρο του Ανδρουλάκη, «Να πληρώσουν οι υπεύθυνοι όσο ψηλά και αν 
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μη αναίρεση από τον Άρειο Πάγο της εν λόγω προσβαλλόμενης απόφασης η οποία και θα έπρεπε να 

γίνει  λόγω εσφαλμένης εφαρμογής ποινικού νόμου  
209

 Βλ. Ποιν.Χρον. 2011 σελ. 449. Εν προκειμένω αναιρέθηκε λόγω έλλειψης αιτιολογίας και έλλειψης 

νομίμου βάσεως το προσβληθέν παραπεμπτικό βούλευμα διότι «δεν διευκρινίζονται με σαφήνεια και 

πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν έκθεση εκ της οποίας προκλήθηκε κίνδυνος 

για την ζωή 17 τροφίμων γηροκομείου». Εκ του αποτελέσματος ευθύνη με συνδυαστική εφαρμογή του 

άρθρου 15 ΠΚ προβλέπει  (όσον αφορά όμως  την θανατηφόρα πρόκληση ναυαγίου,                            

άρθρο 277 στοιχείο ΄γ ΠΚ) και η παλαιότερη ΑΠ 1262/2006, βλ. σχετ. Τράπεζα Νομικών 

Πληροφοριών «Ισοκράτης» καθώς και ΣυμβΑΠ 1371/2006, Ποιν.Λογ.2006 σελ.1774 
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μορφών έκθεσης αναφέροντας εμφατικά ότι μόνο η «έκθεση υπό στενή 

έννοια» (άρθρο. 306 εδ.ά ΠΚ)  επισύρει την εφαρμογή του άρθρου 15 ΠΚ, 

όταν βεβαίως τελείται με παράλειψη. 

Στην δογματική σχέση εγκλήματος διακινδύνευσης και μη γνήσιας 

παράλειψης αναφέρεται και η ΑΠ 1527/2010
210

, αντιμετωπίζοντας περίπτωση 

θανατηφόρας διατάραξης (άρθρο 290 παρ.1 στοιχ.΄β) στην οποία σημειώνεται 

ότι «σε περίπτωση που η ανθρωποκτονία τελείται με παράλειψη ή αποτελεί 

σύνολο συμπεριφοράς, απαιτείται να συντρέχουν οι όροι του άρθρου 15 ΠΚ 

δηλ. ο δράστης να μην προβαίνει σε ενέργεια που έχει ιδιαίτερη νομική 

υποχρέωση να πράξει και η παράλειψη αυτή να αποτελεί αιτιακή συνθήκη για 

την παραγωγή του αποτελέσματος». 

Πέραν όμως των εγκλημάτων διακινδύνευσης, με την  παρούσα 

προβληματική αντιμετωπίζονται και άλλα διά παραλείψεως τελούμενα 

εγκλήματα, ιδίως στην επιστημονική θεωρία, όπως ότι, κατά την ορθότερη 

άποψη, δύναται να στοιχειοθετηθεί δογματικά θανατηφόρος ληστεία με το 

βασικό έγκλημα τελούμενο με παράλειψη (άρθρο 380 παρ.2 & 15 ΠΚ)
211

, 

διότι η “συνθέτουσα” αυτό (μαζί με κλοπή) παράνομη βία, που εμπεριέχει 

άλλωστε τον ιδιαίτερο τυπικό κίνδυνο επέλευσης βαρύτερου αποτελέσματος, 

δεν αποτελεί έγκλημα εξουσίασης αλλά απλό έγκλημα και τελείται συνεπώς 

τόσο με ενέργεια όσο και με παράλειψη.  

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ 

Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 

 

1)Εισαγωγή 
 

Μεταβαίνοντας σε μία συστηματική παρουσίαση της προβληματικής, στο 

επίκεντρο της οποίας τοποθετείται το ερώτημα, εάν είναι δυνατή η απόπειρα 

στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, κρίνεται αναγκαία -για  
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 Βλ. σχετικώς Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών  «Ισοκράτης» 
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 Μπουρμάς, Η προβληματική της απόπειρας στα εγκλήματα παράλειψης σελ. 344-346 όπως και 

Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος, Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και περιουσίας 

εκδ.2001 σελ. 55.Κατά την αντίθετη άποψη δια παραλείψεως τελούμενη θανατηφόρος ληστεία δεν 

είναι δυνατή, διότι η κλοπή ως συστατικό του βασικού (σύνθετου εν στενή εννοία) εγκλήματος 

αποτελεί έγκλημα εξουσίασης και κατ’επέκταση δεν δύναται να τελεσθεί με παράλειψη, βλ. σχετ. 

Μπιτζιλέκης, Η συμμετοχική πράξη σελ. 226, Ανδρουλάκης, Γενικό μέρος, ΙΙ, σελ.202, Μαγκάκης, 

Ποινικό δίκαιο σελ. 420 
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σφαιρικότερη ανάλυση της ενθάδε θεματικής- μία στοιχειώδης εισαγωγική 

αναφορά στην γενική θεωρία και ρύθμιση της απόπειρας. 

Η απόπειρα, εντασσόμενη στις ειδικές μορφές εμφάνισης του 

εγκληματικού φαινομένου, εν αντιθέσει με την ολοκληρωμένη αξιόποινη πράξη, 

αναλυτικώς τυποποιούμενη στο ειδικό μέρος του ποινικού κώδικα καθώς και 

σε ειδικούς ποινικού νόμους, αποτελεί επέκταση του χώρου του αξιοποίνου. 

Έναν τέτοιο λόγο όμως διεύρυνσης του αξιοποίνου (Strafausdehnungsgrund) 

μπορεί να προβλέψει μόνο γενικός ρυθμιστικός κανόνας, διότι αλλιώς θα 

παραβιαζόταν η θεμελιώδης αρχή nullum crimen nulla poena sine lege. 

Εξάλλου η τοποθέτηση γενικού ρυθμιστικού κανόνα σε άρθρα του ειδικού 

μέρους, ώστε να ποινικοποιείται η απόπειρα για συγκεκριμένες κατηγορίες 

εγκλημάτων θα συνιστούσε, κατ’ορθήν επισήμανση της θεωρίας
212

, αφόρητη 

περιπτωσιολογία.. Την αντίληψη αυτή υιοθέτησε ο ποινικός μας κώδικας, με 

την εισαγωγή γενικού ρυθμιστικού κανόνα της απόπειρας στο άρθρο 42 παρ.1, 

στο οποίο, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Μπέκας
213

, τυποποιείται ένα έγκλημα 

συγκεκριμένης διακινδύνευσης. Σύμφωνα λοιπόν με το επίμαχο άρθρο: «Όποιος 

έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα, επιχειρεί πράξη, 

που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης, τιμωρείται, αν το κακούργημα ή 

πλημμέλημα δεν ολοκληρώθηκε, με ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83).» Από την 

παραπάνω διάταξη, συνάγεται ευθέως ότι η ειδική αξιόποινη πράξη της 

απόπειρας «οικοδομείται» με βάση τρία εννοιολογικά στοιχεία, ήτοι την 

απόφαση του δράστη να εκτελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα, την αρχή 

εκτελέσεως και τη μη ολοκλήρωση του εγκλήματος. 

Πέραν όμως της νομοθετικής ένταξης τιμώρησης της απόπειρας στο 

ελληνικό σύστημα ποινικού δίκαιου, αναζητείται στην ποινική θεωρία-εν μέσω 

διαφόρων απόψεων- το ουσιαστικό θεμέλιο του αξιοποίνου της απόπειρας σε 

συνάρτηση με την αξιόμεμπτη ένταση προσβολής των εννόμων αγαθών. 

Συγκεκριμένα, ως προς αυτό έχει διατυπωθεί η αντικειμενική θεωρία, κατά την 

οποία δικαιολογητική βάση του αξιοποίνου της απόπειρας μπορεί να είναι 

μόνον η (εξωτερικά και αντικειμενικά διαγνώσιμη) συγκεκριμένη 

διακινδύνευση του υλικού αντικειμένου κατά του οποίου στράφηκε η πράξη 

της απόπειρας
214

. Η πιστή εφαρμογή αυτής της θεωρίας, παρέχει μεν ασφάλεια 

δικαίου ερμηνεύοντας στενά την αξιόποινη πράξη της απόπειρας και 

εξαιρώντας από αυτήν περιπτώσεις απλής φρονηματικής εξωτερίκευσης, 

αποτυγχάνει ωστόσο να δικαιολογήσει το αξιόποινο της απρόσφορης 

απόπειρας, η οποία και από τον ποινικό κώδικα θεωρείται κατ’αρχήν άξια 

ποινικού κολασμού, καίτοι δεν παράγει κάποιον κίνδυνο σε έννομο αγαθό
215

. 

Η αντίθετή της-επίσης ακραία διότι «μεταφέρει» στον χώρο του 

αξιοποίνου όλες τις προπαρασκευαστικές πράξεις και την εξ ευήθειας 

απρόσφορη απόπειρα-υποκειμενική θεωρία, τοποθετεί τον λόγο τιμωρήσεως  
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 Βλ. Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, γενικό μέρος ΙΙ, Απόπειρα-συμμετοχή-συρροή σελ.3 . Σχετ. 
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 Βλ. Μπέκας, Πρακτική διδασκαλία ποινικού δικαίου, σελ 195 
214

 Από γερμανική θεωρία βλ. ενδεικτ. Feuerbach, Lehrbuch (1847)  
215

 Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος, ΙΙ σελ.4, ο οποίος παρατηρεί ότι το νόημα της 

απόπειρας δεν μπορεί να συναχθεί αποκλειστικώς από τα αντικειμενικά-εξωτερικά γνωρίσματά της, 

που συχνά είναι πολυσήμαντα αλλά μόνο αν αποβλέψουμε στην βούληση του δράστη. 
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της απόπειρας στην έμπρακτη εξωτερίκευση της εγκληματικής βούλησης του 

δράστη και του εχθρικού προς την έννομη τάξη φρονήματός του
216

. 

Λαμβανομένης υπόψη της δογματικής ανεπάρκειας των παραπάνω 

θεωριών για την ουσιαστική θεμελίωση του αξιοποίνου της απόπειρας, ορθή 

και κρατούσα είναι η μικτή θεωρία της εντύπωσης (Eindruckstheorie), 

σύμφωνα με την οποία, η απόπειρα είναι άξια ποινικού κολασμού, διότι η 

δι’αυτής εξωτερίκευση της εγκληματικής βούλησης του δράστη μπορεί να 

«κλονίσει την εμπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου επί την ισχύ της έννομης 

τάξης»
217

.Όπως δε παρατηρεί εύστοχα ο Κωστάρας
218

, η διατάραξη από την 

διενέργεια της απόπειρας (και της απρόσφορης) του ευρύτερου κύκλου ηρεμίας 

του εννόμου αγαθού αποτελεί την ουσιαστική αιτιολόγηση αυτής της θεωρίας 

γι’αυτό και το «κέντρο βάρους» της πρέπει να μετατεθεί από την εντύπωση 

στην διατάραξη
219

. 

Μετά την απαραίτητη αυτή αναφορά στις θεωρίες αναζήτησης του 

ουσιαστικού θεμελίου του αξιοποίνου της απόπειρας, κρίνεται ορθόν-κυρίως 

διότι συνέχεται με την έριδα στην ποινική επιστήμη σχετικά με την δυνατότητα 

δογματικής στοιχειοθέτησης της απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα εγκλήματα- να εστιάσουμε, μεταξύ των τριών βασικών 

στοιχείων της απόπειρας, που δέχεται το άρθρο 42 παρ.1 ΠΚ, στην απόφαση 

του δράστη να τελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα, η οποία άλλωστε κατά 

πολλούς  συνιστά υποκειμενικό στοιχείο του αδίκου
220

 και σε κάθε περίπτωση 

είναι το εννοιολογικό στοιχείο της απόπειρας, που «νομικά χρωματίζει» μία 

φαινομενικώς πολυσήμαντη συμπεριφορά. 

Απόφαση, κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ.1 ΠΚ , υπάρχει, μόνο όταν 

ο δράστης, που επιχείρησε την αρχή εκτέλεσης είχε δόλο τέλεσης του όλου 

εγκλήματος
221

, και μάλιστα τον απαιτούμενο από την οικεία υποκειμενική 

υπόσταση του εγκλήματος δόλο
222

. Αυτή δε η απόφαση του δράστη πρέπει να 
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όντως επικίνδυνη για τα έννομα αγαθά είτε επειδή με αυτήν εκδηλούται αντικοινωνική και επικίνδυνος 

προσωπικότης του δράστη». 
217

 Βλ. Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο ΙΙ σελ. 16 κ. σχετ. Mezger, Strafrecht, Allgemeiner Teil,1951 

σελ.176 
218

 Κωστάρας, Ποινικό δίκαιο, Σύνοψη γενικού μέρους σελ. 304, οποίος μάλιστα δέχεται, μεταξύ 

άλλων, την εφαρμογή αυτής της θεωρίας και για την εννοιολογική οριοθέτηση της αρχής εκτέλεσης. 
219

 Κωστάρας, , Απρόσφορη απόπειρα, σελ. 110 
220

 Αντιθέτως κατ’ άλλους, υπέρμαχους των αντικειμενικών θεωριών περί αδίκου, όπως ο Χωραφάς, ο 

Μαγκάκης,Ποινικό δίκαιο, γενικό μέρος, Ο Ανδρουλάκης,Ποινικό δίκαιο ΙΙ, ο Κωστάρας, Ποινικό 

δίκαιο, Σύνοψη γενικού μέρους αλλά και ο Μπέκας, Πρακτική διδασκαλία ποινικού δικαίου σελ.197,  

η απόφαση πρέπει να τοποθετείται μόνο σε επίπεδου καταλογισμού στην ενοχή, ώστε να παραμείνει 

αμιγής ο αντικειμενικός καθορισμός του αδίκου. 
221

 Ο αποπειρώμενος επομένως, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, δεν θέλει την απόπειρα αλλά την 

τελείωση, βλ. σχετ. Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος, ΙΙ σελ.20, Ανδρουλάκης, ποινικό 

δίκαιο, Γενικό μέρος ΙΙ σελ5 
222

 Επομένως απόπειρα μπορεί να τελεστεί και από ενδεχόμενο δόλο, εάν κατά την διάταξη του οικείου 

εγκλήματος «αρκεί πρόθεση» του δράστη. Υποστηρίζεται ωστόσο από τον Μυλωνόπουλο (βλ.Ποινικό 

δίκαιο, Γενικό μέρος, ΙΙ σελ.23) η άποψη ότι στην περίπτωση του ενδεχόμενου δόλου είναι αμφίβολη η 

εγκληματική βούληση του δράστη, ώστε να «καραδοκεί» ο κίνδυνος ποινής υπονοίας. Προς 

αντιστάθμιση αυτού του βουλητικού ελλείμματος και ως εκ τούτου αποφυγής διεύρυνσης αξιοποίνου, 

είναι αναγκαίο, κατά τον ίδιο, να στοιχειοθετείται απόπειρα υπό ενδεχόμενο δόλο, μόνο όταν ο 

δράστης προκαλεί έναν αντικειμενικώς υπαρκτό κίνδυνο (πρόσφορη απόπειρα). 
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είναι ανεπιφύλακτη, ήτοι να μην εξαρτάται από προϋποθέσεις αλλά να είναι 

οριστική
223

, καθώς και να συντρέχει κατά τον χρόνο, που επιχειρείται από τον 

δράστη η αρχή εκτέλεσης της εγκληματικής πράξης. Τέλος, ιδιαίτερη άποψη, 

ως προς την ερμηνεία του όρου «απόφαση»- λίαν ενδιαφέρουσα για την 

«κυρίως θεματική» της απόπειρας, διότι δύναται να αποτελέσει δογματική 

βάση της απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα!- 

διατυπώνει ο Μπέκας
224

, σύμφωνα με τον οποίο, ο δράστης πρέπει να έχει δόλο 

μόνο για εκείνους τους όρους του εγκλήματος, που δεν πραγματώθηκαν, άποψη, 

αντίθετη με την ορθή και κρατούσα ότι ο δράστης πρέπει να έχει δόλο τέλεσης 

του όλου εγκλήματος, ως προαναφέρθηκε. 

H προβληματική της απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα 

εγκλήματα, που καλούμαστε κάτωθι να αναπτύξουμε, τόσο από της σκοπιά της 

θεωρίας όσο και από την οπτική γωνία της νομολογίας, εκτείνεται στις εξής 

τρεις περιπτώσεις: 

-Το βασικό έγκλημα ολοκληρώνεται, αλλά το βαρύτερο αποτέλεσμα δεν 

επέρχεται. 

-Το βασικό έγκλημα παραμένει σε απόπειρα, από την οποία προκαλείται 

το βαρύτερο αποτέλεσμα 

-Το βασικό έγκλημα παραμένει στο στάδιο της απόπειρας, το δε 

βαρύτερο αποτέλεσμα ομοίως απολείπεται. 

 

 

 

 

 

2) Απόψεις  θεωρίας 
 

Ιδιαίτερη έριδα έχει ανακύψει στην επιστημονική θεωρία ως προς την 

δέουσα ποινική αντιμετώπιση του δράστη, που εκτελεί το βασικό έγκλημα (πχ. 

βιασμός, ά.336 παρ.1 σε συνδυασμό με ά.340 ΠΚ ή ληστεία, ά.380παρ.2 ΠΚ), 

το οποίο έμεινε στο στάδιο της απόπειρας, περαιτέρω όμως επέρχεται διά 

πραγμάτωσης του εγγενούς κινδύνου του βασικού το επιβαρύνον την ποινή 

βαρύτερο αποτέλεσμα (επί του παραδείγματος το βαρύτερο αποτέλεσμα του 

θανάτου). Ερωτάται επ’αυτού, εάν η λύση θα δοθεί με εφαρμογή των 

διατάξεων περί συρροής ή εάν πρόκειται για απόπειρα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος (εν προκειμένω, απόπειρα θανατηφόρου βιασμού/ 

απόπειρα θανατηφόρου ληστείας), οπότε και αυτές οι περιπτώσεις υπάγονται 

στο ά.29 ΠΚ, εφαρμοζόμενο σε συνδυασμό με το ά.42 παρ.1 ΠΚ. Να 

σημειωθεί ότι παλαιότερα υποστηριζόταν, κυρίως από Ζαγκαρόλα
225

, η άποψη 
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 Οριστική απόφαση υφίσταται και όταν ο δράστης αρχίζει να εκτελεί την αξιόποινη πράξη του με 

την λεγόμενη «επιφύλαξη υπαναχώρησης (Ruecktrittsvorbehalt), όταν αρχίζει να την εκτελεί όντας 

έτοιμος να την εγκαταλείψει (υπαναχώρηση), αν συμβεί κάποιο αποτρεπτικό περιστατικό. Τούτο δε 

διότι η υπαναχώρηση προϋποθέτει λογικώς απόπειρα και η απόπειρα την ύπαρξη απόφασης! Βλ. 

Μυλωνόπουλος, ΙΙ σελ.22 και από γερμανική θεωρία Roxin, Jus 1979, 2, Schmidt, ZStW 74 (1962) 54 
224

 Βλ. σχετ. Μπέκας, Πρακτική διδασκαλία ποινικού δικαίου, σελ. 197 
225

 Ζαγκαρόλας, Η αρχή ουδεμία ποινή άνευ πταίσματος (1950) II σελ. 74 . Έτσι και ο Τζωρτζόπουλος, 

Εμφανίσεις του  εγκλήματος Ά. Σελ. 1929 
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ότι και οι δύο αυτές προτεινόμενες (αντιθετικές) λύσεις, ήτοι αυτή της 

αποδοχής της απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα 

και αυτή της συρροής, «δεν ανταποκρίνονται στην έννοια και τον σκοπό του 

ενθάδε μελετώμενου εγκλήματος. Αντιθέτως ορθότερο, και με δεδομένη την 

επέλευση του βαρύτερου αποτελέσματος, να γίνει δεκτό, ότι έχουμε 

τελειωμένο έγκλημα (!)». Η άποψη αυτή συγκλίνει  με την ερμηνευτική 

τοποθέτηση του Thomsen
226

 στην γερμανική θεωρία. 

Η κρατούσα πλέον άποψη
227

 της ελληνικής επιστημονικής θεωρίας, 

αναφερόμενη στην «κλασική μορφή» των εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων με εξ αμελείας πρόκληση βαρύτερου 

αποτελέσματος (αν δεχτούμε βεβαίως ως ορθή την διάκριση μεταξύ γνήσιων 

και μη γνήσιων, επ’αυτού βλ. παραπάνω την σχετική θεματική ενότητα), 

δέχεται ότι τα υπαγόμενα στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 29ΠΚ εγκλήματα 

είναι δεκτικά απόπειρας. 

Η ερμηνευτική αυτή τοποθέτηση, παρότι ανταποκρίνεται στο κοινό περί 

δικαίου αίσθημα
228

, ορθώς επικρίνεται ως δογματικά λαθεμένη, διότι δεν μπορεί 

να υπερνικήσει την αντίφαση ότι το βαρύτερο αποτέλεσμα επέρχεται από αμέλεια 

ενώ θεμελιωτικό στοιχείο της απόπειρας κατ’άρθρο 42 παρ.1ΠΚ είναι η 

απόφαση, ήτοι ο δόλος του δράστη, επικαλύπτων τα στοιχεία της αντικειμενικής 

υπόστασης του οικείου εγκλήματος, ώστε να μην νοείται στο ελληνικό ποινικό 

σύστημα (ορθότερα κείται εκτός αξιοποίνου) απόπειρα του δράστη από αμέλεια. 

Πώς λοιπόν να ομιλούμε, με την ανάλογη δογματική συνέπεια, περί απόπειρας 

εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος; Όπως παρατηρεί δε 

περιγραφικά ο Μυλωνόπουλος, απόπειρα και αμέλεια δεν ανέχονται η μία την 

άλλη. «Μία εν μέρει εξ αμελείας απόπειρα δεν είναι δυνατή»
229

. Πάντως, 

αξιοπρόσεχτο «δογματικό στήριγμα» στην κρατούσα άποψη και προς 

αντίκρουση του  κύριου αυτού επιχειρήματος της άλλης άποψης προσφέρει, η 

ήδη στοιχειωδώς αναφερθείσα, ερμηνευτική τοποθέτηση Μπέκα
230

 για την 

έννοια της απόφασης στο άρθρο 42 παρ.1 ΠΚ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, 

ότι «στο ά.42 παρ.1 ΠΚ απαιτείται μεν οπωσδήποτε δόλος, αλλά για εκείνα τα 

στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης, τα οποία τελικώς δεν πληρώθηκαν 

(τους όρους της κολοβής αντικειμενικής υπόστασης που λείπουν), ενώ για τα 

υπόλοιπα, που πληρώθηκαν δεν απαιτείται οπωσδήποτε δόλος». Ώστε, υπό την  

ερμηνεία αυτή της «απόφασης», νοείται απόπειρα και στα εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, αν ο δράστης είχε δόλο για τους 

όρους του βασικού εγκλήματος, που δεν πληρώθηκαν, ενώ η αμέλειά του 

επικαλύπτει το επελθόν βαρύτερο αποτέλεσμα. Βάσει δε της ίδιας αυτής 

ερμηνευτικής τοποθέτησης του Μπέκα, δεν στοιχειοθετείται απόπειρα εκ του 
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 Thomsen, Versuch σελ.59 και επ. 
227

 Σε αυτήν περιλαμβάνονται οι τοποθετήσεις Χωραφά,Ποιν.Δικ. 9
η
 έκδοση σελ. 328, 

Μπουρόπουλου, Ερμ.ΠΚ Ά σελ.115, και Γάφου, Γεν. Μ ΄β έκδοση 1979 σελ.359 και Χαραλαμπάκη-

Γιαννίδη, Ποινικός κώδικας & Νομολογία σελ.179 
228

 Όπως αναγνωρίζει ο υποστηρίζων την αντίθετη άποψη Μυλωνόπουλος, Εφαρμογές ποινικού 

δικαίου, σελ. 87 
229

 Μυλωνόπουλος, Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, Δογματική θεμελίωση σελ. 

368. 
230

 Μπέκας, Πρακτική διδασκαλία ποινικού δικαίου,  σελ. 215 
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αποτελέσματος κοινώς επικίνδυνου εγκλήματος, διότι η ελλείπουσα αιτιώδης 

διαδρομή λόγω της μη τελικώς  πραγματωθείσας επικίνδυνης κατάστασης δεν 

επικαλύπτεται από δόλο του δράστη!
231

  

Μία διακρίνουσα -σε σχέση με την κρατούσα- άποψη διατυπώνει ο 

Κατσαντώνης
232

, κατά τον οποίον, απόπειρα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος στοιχειοθετείται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, 

«που ο νόμος συνδέει το βαρύτερο αποτέλεσμα με την συμπεριφορά και όχι με 

το αποτέλεσμα του βασικού εγκλήματος». 

Την βασική αντίρρηση της μη συμβατής υποκειμενικής κάλυψης του 

βαρύτερου αποτελέσματος με την «απόφαση» της απόπειρας, που πρέπει να 

καταλαμβάνει όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, 

χρησιμοποιεί ως δικαιολογητική βάση η άποψη, που αρνείται δογματικά την 

απόπειρα στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα-αντίθετα με την 

κρατούσα- προτείνοντας ως εκ τούτου αναγκαία  την εφαρμογή των διατάξεων 

της συρροής, που επί παραδείγματι στην περίπτωση του δράστη, που «επιχειρεί 

σωματικήν βίαν κατά παιδίσκης, ίνα εξαναγκάση ταύτην εις συνουσίαν, η δε 

παιδίσκη αποθνήσκει εκ της χρησιμοποιηθείσης βίας»
233

, θα ήταν απόπειρα 

βιασμού (ά.336 ΠΚ & ά.42 παρ.1ΠΚ) σε αληθινή κατ ιδέαν συρροή (ά.94 

παρ.2 ΠΚ) με ανθρωποκτονία από αμέλεια (ά.302 ΠΚ)! Η λύση μάλιστα αυτή, 

που ακολουθείται μεταξύ άλλων από τον Μυλωνόπουλο
234

 και από τον 

Κωστάρα
235

, εκτιμώμενη δε και από τον Μανωλεδάκη
236

 ως in abstracto          

«δέουσα θεωρητική κατασκευή», στηρίζεται, ως ήδη ελέχθη, στο 

χρησιμοποιηθέν, κυρίως στην παλαιότερη γερμανική θεωρία
237

 «επιχείρημα 

του ελλείποντος δόλου», το οποίο όμως οι εκ της νεότερης γερμανικής θεωρίας 

Ulsenheimer, Widmann και Luedeking-Kupzok, απορρίπτουν ως δογματικά 

ανεπαρκές. 

Εξάλλου απορριπτική άποψη -πέραν αυτής του «ελλείποντος δόλου»- ως 

προς την δυνατότητα απόπειρας, διατυπώθηκε στην παλαιότερη γερμανική 

θεωρία από τους Reuter και M.E.Mayer με το επιχείρημα «της ratio των 

σχετικών διατάξεων τυποποίησης εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων 
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 Αντίθετα στοιχειοθετείται εξαιρετικά απόπειρα εκ του αποτελέσματος κοινώς επικίνδυνου 

εγκλήματος στην περίπτωση του θανάτου εν βρασμώ ψυχικής ορμής, επειδή εδώ το ελλείπον στοιχεί 

της αντικειμενικής υπόστασης επικαλύπτεται από δόλο! Βλ. σχετ. Μπέκας,Η αιτιώδης συνάφεια στα 

κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, σελ. 141, περιεχόμενη σε: Τιμητικός Τόμος Σπινέλλη, τόμος Ά 
232

 Κατσαντώνης, Ποινικό δίκαιο γενικό μέρος ΙΙ σελ. 39 
233

 Το προσφυές παράδειγμα Χωραφά για τις εξεταζόμενες περιπτώσεις μη τελειωμένου βασικού και 

επελθόντος βαρύτερου αποτελέσματος! 
234

 Μυλωνόπουλος, Εφαρμογές ποινικού δικαίου, σελ. 87 
235

 Κωστάρας, Ποινικό δίκαιο, Σύνοψη γενικού μέρους, σελ.140. Έτσι και ο Ζησιάδης, Τα εκ του 

αποτελέσματος χαρακτηριζόμενα εγκλήματα, Αρμεν.(1946-1947),σελ. 588, ο οποίος σημειώνει 

χαρακτηριστικά, ότι «μία πλατειά ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, προκειμένου να γίνει δεκτή η 

απόπειρα δεν νοείται, διότι η φύσις των εγκλημάτων τούτων ως γενεσιουργών ευθύνη εκ του 

αποτελέσματος επιβάλλει στενώτατην την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων.» 
236

 Μανωλεδάκης, Επιτομή, σελ.384 
237

 Βλ. πχ Mezger, Strafrecht, Galliner, Die Bedeutung des Erfolges, Rittler, AT I, Στο επιχείρημα αυτό  

είχε αντιταχθεί ρητώς  ο Wolf (Verhalten σελ. 311) ως μη αποτρεπτικό της δυνατότητας απόπειρας στα 

εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα. Βλ. σχετ Φελουτζής, Η προβληματική της απόπειρας 

στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, υποσημ. στην σελ.98 
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εγκλημάτων»
238

: Σύμφωνα με τον πρώτο, η εφαρμογή των διατάξεων 

τυποποίησης των εγκλημάτων αυτών γίνεται κατά την νομοθετική βούληση, 

μόνο στις περιπτώσεις, που έχει ολοκληρωθεί το βασικό έγκλημα. Ο δε Reuter 

σημειώνει ότι «η ιδέα του εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος 

δεν πληρούται, όταν το βασικό έγκλημα παραμένει στο στάδιο της απόπειρας». 

Στην νεότερη γερμανική θεωρία παρατηρείται μία δογματική διχοτόμηση 

της σχετικής προβληματικής μεταξύ «απόπειρας βαρύτερου αποτελέσματος» 

(Versuchte Erfolgsqualifizierung)
239

, για τις περιπτώσεις που το βαρύτερο 

αποτέλεσμα δεν έχει επέλθει, πλην όμως ο δράστης έχει ενδεχόμενο δόλο ως 

προς την επέλευσή του είτε ήδη με την απόπειρα είτε με την πραγμάτωση του 

βασικού εγκλήματος- γεγονός που επιτρέπει ευθέως το γράμμα του ά.18 

ΓερμΠοινΚ- και «εκ του αποτελέσματος διακρινόμενης απόπειρας» 

(erfolgsqualifizierter Versuch), που γίνεται δεκτή ανάλογα με την δομή και το 

είδος των επιμέρους εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων
240

. 

Συγκεκριμένα, ως προς την δεύτερη δογματική μορφή, υποστηρίζεται, ότι 

στοιχειοθετείται απόπειρα για εκείνα τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα 

εγκλήματα, στα οποία ο νόμος τυποποιεί το βαρύτερο αποτέλεσμα, οφειλόμενο 

στην συμπεριφορά και όχι, απαραίτητα, στο αποτέλεσμα του βασικού 

εγκλήματος, άποψη που «μετέφερε» άλλωστε παλαιότερα στην ελληνική 

θεωρία, ως ελέχθη, ο Κατσαντώνης. Σύμφωνη με την ερμηνεία αυτή, η 

κρατούσα (γερμανική) θεωρία κάνει γενικώς δεκτή την «εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενη απόπειρα» στα αντίστοιχα εγκλήματα της ληστείας και του 

βιασμού ενώ αντίθετα αρνείται την στοιχειοθέτησή της- θεωρώντας ότι το 

βαρύτερο αποτέλεσμα επέρχεται όχι από την συμπεριφορά αλλά από το 

αποτέλεσμα του βασικού εγκλήματος του δράστη-στα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα εγκλήματα της βαριάς και θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Η 

ομοφωνία αυτή της κρατούσα γερμανικής θεωρίας ως προς την ιδιαίτερη 

αντιμετώπιση της «εκ του αποτελέσματος διακρινόμενης απόπειρας» δεν 

ισχύει ωστόσο και ως προς τα «κριτήρια» ανίχνευσης της σχέσης βαρύτερου 

αποτελέσματος και συμπεριφοράς ή αποτελέσματος του βασικού εγκλήματος 

του δράστη.  Στο ερώτημα αυτό, με ποια «κριτήρια» δηλαδή ο νόμος επιλέγει 

να συνδέσει την περαιτέρω συνέπεια με την συμπεριφορά ή, αντίθετα, το 

αποτέλεσμα του βασικού εγκλήματος, προσπαθούν να απαντήσουν 

συστηματικά ο Ulsenheimer και ο Kuepper.O πρώτος, απορρίπτοντας ως 

δογματικά εσφαλμένο «το κριτήριο» της γλωσσικής διατύπωσης του νόμου, 

τοποθετεί το «κέντρο βάρους» μιας ορθής απάντησης επί του τεθειμένου αυτού 

ερωτήματος στο στοιχείο του ιδιαίτερου κινδύνου, που ενυπάρχει «δυνάμει» 

στο εκ δόλου βασικό έγκλημα, ώστε η in concreto παραγωγή του από πράξη, 

                                                 
238

 Βλ. Reuter, Raufhandel σελ. 61και Mayer,AT, σελ.349. «Μεταφορά» αυτής της άποψης στην 

γερμανική θεωρία γίνεται από τον Φελουτζή, Η προβληματική της απόπειρας στα εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, σελ. 99 
239

 Εκτενή αναφορά στην δογματική αυτή μορφή κάνει, μεταξύ άλλων ο Tobias Kostuch , Versuch und 

Ruecktritt beim erfolgsqualifizierten Delikt, Verlag Berlin 
240

 Έτσι  o Hirsch, GA 1972, σελ. 75 Kuepper, Der “unmittelbare” Zusammenhang σελ.114 επ., Jakobs, 

AT, 25/25 επ., Ulsenheimer, GA 1966, 267 κ’ επ., Welzel, Strafrecht, σελ. 195, Widmann, Versuch 

σελ. 70 οι σχετικές απόψεις παρατίθενται συγκεντρωτικά από Φελουτζή, Η προβληματική της 

απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, σελ. 118 και επ. 
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που συνιστά αρχή εκτέλεσης του βασικού εγκλήματος και με την περαιτέρω 

επέλευση του βαρύτερου αποτελέσματος να δικαιολογεί την τιμώρηση μίας 

απόπειρας εκ του αποτελέσματος διακρινόμενης.
241

. Αντίθετα ο Kuepper 

συνδέει την προβληματική της εκ του αποτελέσματος διακρινόμενης 

απόπειρας με την αρχή της «άμεσης συνάφειας» μεταξύ βασικού εγκλήματος 

και βαρύτερου αποτελέσματος, δογματικά «εμπλεκόμενης» με το βαρύτερο 

άδικο των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων
242

. Δεδομένου 

ότι «άμεση συνάφεια» συντρέχει, όταν το βαρύτερο έγκλημα συνιστά 

πραγμάτωση του τυπικού κινδύνου, που υπάρχει «δυνάμει» στο βασικό 

έγκλημα, για την εξακρίβωση, λέγει, παραγωγής του τυπικού κινδύνου από την 

συμπεριφορά του εγκλήματος τούτου- και όχι από το αποτέλεσμα-, ώστε να 

δύναται να στοιχειοθετηθεί «εκ του αποτελέσματος διακρινόμενη απόπειρα», 

σημασία έχει η ερμηνεία των διατάξεων των εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων, ιδίως δε η γραμματική, ιστορική και συστηματική 

ερμηνεία. Μία ιδιαίτερη τέλος άποψη για την εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενη απόπειρα, υποστηριχθείσα, μεταξύ άλλων, από τον Jakobs
243

, 

απαιτούσε την τιμώρηση της μόνον εφόσον ήταν αξιόποινη και η απόπειρα του 

βασικού εγκλήματος, άποψη βεβαίως, προσαρμοσθείσα στην ιδιαιτερότητα 

ρύθμισης της απόπειρας στο γερμανικό δίκαιο, όπως ίσχυε προ τροποποιήσεων 

του γερμανικού ποινικού κώδικα.. 

Την δογματική αυτή διχοτόμηση από τη νεότερη γερμανική θεωρία και 

κυρίως την θεωρητική κατασκευή της «εκ του αποτελέσματος διακρινόμενης 

απόπειρας», στοιχειοθετούμενης όταν η ιδιάζουσα απαξία του όλου 

εγκλήματος οφείλεται στην συμπεριφορά του βασικού εγκλήματος (πχ στην 

σφοδρότητα της σωματικής βλάβης ή στην κτηνώδη βία του βιαστή), υιοθετεί 

στην ελληνική θεωρία
244

 ο Φελουτζής, καταλήγοντας μάλιστα στο ίδιο 

αποτέλεσμα με την κρατούσα (ελληνική) άποψη, ήτοι στην ποινική μεταχείριση 

του δράστη κατά το προβλεπόμενο πλαίσιο ποινής του οικείου εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος, μειωμένο στο μέτρο του άρθρου 

83 ΠΚ. Έτσι, για τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας, με ενδεικτικά αναφερόμενο τον θανατηφόρο βιασμό 

(ά.340 ΠΚ) ο δράστης, υπό την άποψη αυτή, θα τιμωρηθεί για  απόπειρα 

διακεκριμένη από το βαρύτερο αποτέλεσμα, ήτοι θανατηφόρα απόπειρα 

βιασμού, εφόσον ο θάνατος του θύματος προκληθεί από την ασκηθείσα από 

μέρους του δράστη σωματική βία ή απειλή, ενώ εάν, αντίθετα, προκληθεί από 

απόπειρα χρήσης σωματικής βίας ή απειλής
245

, ο δράστης θα τιμωρηθεί για 
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 Ulsenheimer, GA 1966, σελ. 267 και επ., βλ. σχετ. Φελουτζής, Προβληματική σελ. 121 
242

 Kuepper, Der “unmittelbare” Zusammenhang zwischen Grunddelikt und schwerer Folge beim 

erfolgsqualifizierten Delikt, (1982), σελ. 113 και επ. 
243

 Jakobs, Allgemeiner Teil, 25/26 βλέπε και Rengier, Erfolgsqualifizierte Delikte,  αναλυτικά δε τις 

υποσημ. του  Φελουτζή Προβληματική, σελ.123 
244

 Τέτοια διάκριση κάνει και ο Βαθιώτης, Το ποινικό δίκαιο μέσα από 20 προβλήματα εφαρμοσμένης 

θεωρίας, Γενικό μέρος σελ. 265 
245

 Τούτο επί παραδείγματι, όπου δεν στοιχειοθετείται εκ του αποτελέσματος διακρινόμενη απόπειρα, 

θα συνέβαινε στην ακόλουθη περίπτωση: Ο Α με σκοπό να βιάσει την Β, επιχειρεί να την κτυπήσει με 

την κάννη του απασφαλισμένη πιστολιού του, προκειμένου να αποφύγει κάθε αντίδρασή της (αρχή 

εκτέλεσης σωματικής βίας). Η Β καταφέρνει την τελευταία στιγμή και αποφεύγει το κτύπημα (μη 

τελείωση του βασικού εγκλήματος). Από την κίνηση ωστόσο του Α εξαπολύεται πυροβολισμός με 
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απόπειρα βιασμού σε αληθινή κατ’ιδέαν συρροή με ανθρωποκτονία εξ 

αμελείας. Σε άρνηση δε τιμώρησης απόπειρας εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενης οδηγείται ερμηνευτικά ο Φελουτζής, όσον αφορά τις διατάξεις 

310 παρ. 1 ΠΚ (βαριά σωματική βλάβη) και 311 ΠΚ (θανατηφόρα σωματική 

βλάβη), όταν το βαρύτερο αποτέλεσμα προκαλείται από μόνη την απόπειρα 

του βασικού εγκλήματος, ήτοι όταν από την απόπειρα απλής (επικίνδυνης ή 

βαριάς) σωματικής βλάβης επέρχεται ήδη ο θάνατος του θύματος, κρίνοντας 

ως ορθότερη την ποινική μεταχείριση του δράστη κατά τις διατάξεις της 

αληθινής κατ’ιδέαν συρροής!  

Η δογματική αυτή κατασκευή της εκ του αποτελέσματος διακρινόμενης 

απόπειρας γίνεται δεκτή και από τον Ανδρουλάκη
246

 προτασσόμενη ως 

ορθότερη  ειδικά για το εκ του αποτελέσματος χαρακτηριζόμενο έγκλημα του 

θανατηφόρου βιασμού, όπου η αντίθετη διασπαστική λύση θα οδηγούσε σε 

ανεπίτρεπτη αξιολογικά επιεική μεταχείριση
247

. Εν αντιθέσει με την κρατούσα 

άποψη (την οποία παλαιότερα ακολουθούσε και ο ίδιος), που θα έκανε δεκτή 

μία απόπειρα θανατηφόρου βιασμού, η «θανατηφόρα απόπειρα βιασμού» 

προκρίνεται, κατά τον ίδιο ως ορθότερο «δογματικό σχήμα», δεδομένου, ότι 

«το κέντρο βάρους της ειδικής ιδιάζουσας επικινδυνότητας του βασικού 

εγκλήματος (του βιασμού), η πραγμάτωση της οποίας στηρίζει την εκ του 

αποτελέσματος επιβάρυνση της ποινής, είναι φανερό ότι δεν βρίσκεται στο 

δεύτερο συστατικό του εν θέματι εγκλήματος: την εξώγαμη συνουσία ή την 

ασελγή πράξη-αυτές εκτός σπανίων εξαιρέσεων δεν εγκυμονούν καθ’εαυτές 

κίνδυνο για την ζωή της βιαζόμενης-αλλά στο πρώτο συστατικό: ιδίως στην 

σωματική βία. Γι’αυτό η αναγωγή και σε περίπτωση απόπειρας στην βαρειά 

ποινή του άρθρου 340 ΠΚ είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Η αναγωγή δε αυτή 

καλύπτεται {…} από το γράμμα του εν λόγω άρθρου, έτσι ώστε να μην 

ανακύπτει ζήτημα πρόσκρουσης στο αξίωμα nullum crimen nulla poena sine 

lege».Ανάλογη δε ερμηνευτική τοποθέτηση δέχεται και για την θανατηφόρα 

ληστεία (άρθρο 380 παρ.2 ΠΚ): «Και εν προκειμένω αρμόζει η ίδια λύση, ήτοι 

θανατηφόρα απόπειρα ληστείας, αφού και εδώ το κέντρο βάρους της 

ειδικής/ιδιάζουσας επικινδυνότητας βρίσκεται στην σωματική βία εναντίον 

προσώπου και όχι στην αφαίρεση του ξένου πράγματος». 

Ο Μανωλεδάκης, τέλος, αν και συντασσόμενος καταρχήν με την 

ανωτέρω περιγραφείσα διασπαστική λύση
248

, που υποδεικνύει ως ορθή την 

                                                                                                                                            
αποτέλεσμα τον θάνατο της Β (επήλθε το βαρύτερο αποτέλεσμα). Βλ. Φελουτζής, Η προβληματική 

σελ.249, που την αναφέρει ως παραλλαγή της περίπτωσης, περιγραφόμενης από τον Rengier, 

Erfolgsqualifizierte Delikte, σελ. 239. Σχετική δε και η περίπτωση που κρίθηκε με την απόφαση BGH 

StR 203/60 
246

 Ανδρουλάκης, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος, σελ.59-60, Αντίθετος ο Παύλου, Αξιόποινη απόπειρα 

και έγκλημα εκ του αποτελέσματος, περιεχόμενο σε : Προβλήματα της απόπειρας στο ποινικό δίκαιο, 

1995 σελ. 203 
247

 Η κατ’άρθρο 83 μείωση της ποινής του άρθρου 340 αποδίδει ένα ευρύ πλαίσιο ποινής 2-20 χρόνια, 

εν αντιθέσει με την μικρότερη συνολική ποινή της συρροής απόπειρας βιασμού και ανθρωποκτονίας 

από αμέλεια,προκύπτουσα από την σύνθεση ποινής 2-12 ετών για το πρώτο έγκλημα και 3-5 μηνών για 

το δεύτερο! 
248

 Αξιοσημείωτο είναι ότι χαρακτηρίζει την (κρατούσα πλέον) άποψη Χωραφά «ως μη στηριζόμενη 

ούτε στο γράμμα του νόμου ούτε δογματικά με το αντιφατικό της περιεχόμενο.{…} Και μόνο από την 

ορολογία (απόπειρα εγκλήματος εκ του αποτελέσματος), συνδυάζουσα τους νομικά αντιφατικούς 
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λύση της αληθινής κατ’ιδέαν συρροής μεταξύ απόπειρας βασικού εγκλήματος 

και τελειωμένου εξ αμελείας βαρύτερου, σημειώνει ότι «θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί  η άποψη ότι από την διατύπωση του άρθρου 340 ΠΚ προκύπτει 

ως δυνατή και η τιμώρηση κατά το αυτό άρθρο της απόπειρας βιασμού, που 

είχε ως συνέπεια τον θάνατο, διότι ο νόμος μιλά για κάποια “πράξη”, 

περιεχόμενη στο άρθρο 336, ήτοι και με μόνη την άσκηση βίας, αποτελούσας 

πράξη της αντικειμενικής υπόστασης του άρθρου 336 ΠΚ». Η θέση αυτή του 

Μανωλεδάκη για την ποινική μεταχείριση του δράστη, που αποπειρώμενος με 

πράξη βιασμού προκάλεσε από αμέλεια το θάνατο του θύματος, μη 

καταλήγουσα σε αποδοχή ή άρνηση «απόπειρας θανατηφόρου βιασμού» 

(δύναται να υποστηριχθεί λέει!) αξιολογείται ως ασαφής από τον Φελουτζή
249

. 

Παρόμοια δογματικά «θολή» άποψη διατυπώνει στην περίπτωση εκείνη, κατά 

την οποία από την άσκηση σωματικής βίας προκαλείται θάνατος ή βαριά 

σωματική βλάβη, χωρίς να γίνεται τελικά και αφαίρεση του πράγματος 

(απόπειρα στο εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα της ληστείας, 

ά.380 παρ.2 ΠΚ), διακρίνοντας μεταξύ «απόπειρας ιδιώνυμης μορφής 

ληστείας» και «ιδιώνυμης απόπειρας ληστείας»
250

, χαρακτηρίζοντας την πρώτη 

δογματική κατασκευή ως «σχήμα νομικά παράλογο», συνεπής με την 

καταρχήν άρνησή του για την δυνατότητα απόπειρας στα (γνήσια) εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα. Ως προς την δεύτερη δε περίπτωση 

εκθέτει με τους σχετικούς προβληματισμούς τις δύο προκρινόμενες λύσεις 

αντιμετώπισης της «ιδιώνυμης απόπειρας ληστείας», ήτοι την αξιολόγησή της 

ως «τελειωμένη ληστεία εκ του αποτελέσματος διακρινόμενη», εάν, όπως 

αναφέρει, στην λέξη «πράξη» της διάταξης του ά.380 παρ.2 ΠΚ αποδώσουμε 

το περιεχόμενο της «πράξης βίας για κλοπή» (ώστε η τελείωση ή όχι του 

βασικού εγκλήματος με την διάπραξη κλοπής να μας είναι αδιάφορη) ή την 

λύση της απόπειρας ληστείας σε κατ’ιδέαν συρροή με ανθρωποκτονία ή βαριά 

σωματική βλάβη από αμέλεια. 

Σε αντίλογο στο δογματικό σχήμα της «εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενης απόπειρας», που προτείνουν (Φελουτζής, Ανδρουλάκης) ή 

απλώς εξετάζουν ως πιθανώς στοιχειοθετούμενη (Μανωλεδάκης) προβαίνει 

ρητώς ο Μυλωνόπουλος
251

, υποστηρικτής, ως ελέχθη, της διασπαστική λύσης 

της συρροής για την περίπτωση της «κλασικής μορφής» εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων: Η επιλογή αυτή, λέγει, εφαρμοζόμενη μόνο στις 

περιπτώσεις που η ιδιάζουσα απαξία του εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου 

εγκλήματος οφείλεται στην συμπεριφορά του βασικού εγκλήματος, δεν 

προσφέρει ενιαία δογματικά λύση. Εξάλλου «μία τέτοια λύση δεν είναι και 

δογματικά ορθή, διότι αναγνωρίζει σιωπηρά αυτοτελές έγκλημα απόπειρας, 

                                                                                                                                            
όρους απόπειρα και αποτέλεσμα, φαίνεται ολοκάθαρα πως αποτελεί παράδοξο σχήμα» Βλ. 

Μανωλεδάκης, Γενική θεωρία σελ. 357 
249

 Φελουτζής, Η προβληματική της απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, 

σελ.115 
250

 Μανωλεδάκης, Ειδικό μέρος, σελ. 165-166 
251

 Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος ΙΙ σελ. 79-80, αναγνωρίζοντας πάντως ο ίδιος de 

lege ferenda την ανάγκη για δυνατή τιμώρηση συνδυασμού δόλου και αμέλειας με βάση το πλαίσιο 

ποινής του εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος, ώστε να ικανοποιείται το κοινό περί 

δικαίου αίσθημα, πράγμα που προσφέρει η κρατούσα άποψη περί δυνατότητας απόπειρας. 
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(που νομοθετικώς δεν προβλέπεται, με εξαίρεση τα εγκλήματα επιχειρήσεως) 

τιμωρούμενο μάλιστα βαρύτερα, όταν έχει ορισμένο αποτέλεσμα». 

 Κριτική ως προς την εν λόγω διακρίνουσα άποψη «εστίασης» της 

ιδιάζουσας απαξίας του όλου εγκλήματος στην συμπεριφορά του βασικού-και 

όχι απαραίτητα στο αποτέλεσμά του-ασκεί και ο Μπέκας
252

, αναφορικά με την 

βαριά και θανατηφόρα σωματική βλάβη, σημειώνοντας ότι «η άποψη ότι δεν 

απαιτείται και επέλευση της σωματικής βλάβης, αλλά αρκεί η συμπεριφορά, 

επιχειρεί ερμηνεία, αντίθετη στο γράμμα του νόμου, που είναι contra reum και 

συνακόλουθα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή». 

Εν αντιθέσει με τις ανωτέρω απόψεις της επιστημονικής θεωρίας για την 

δυνατότητα στοιχειοθέτησης απόπειρας, αφορώσας τα «γνήσια» εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, ουδέν δογματικό πρόβλημα 

δημιουργείται ως προς την αποδοχή απόπειρας
253

 στα μη γνήσια εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, δεδομένου ότι η απόφαση του 

άρθρου 42 παρ.1 ΠΚ επικαλύπτει και το βαρύτερο αποτέλεσμα, επερχόμενο 

τουλάχιστον από ενδεχόμενο δόλο του δράστη (πχ στην ληστεία, 380 παρ.2 

ΠΚ, όπου το περαιτέρω  από την ασκηθείσα βία αποτέλεσμα του θανάτου 

επέρχεται από πρόθεση του δράστη), αξιολογώντας ως ορθή την άποψη περί 

υπαγωγής και ενός εκ δόλου βαρύτερου αποτελέσματος στο άρθρο 29 ΠΚ 

αναφορικά με τις περιπτώσεις δημιουργούμενης αξιολογικής αντινομίας. (Οι 

σχετικές απόψεις με την αντίστοιχη επιχειρηματολογία περί «βαθμίδας» 

επικάλυψης βαρύτερου αποτελέσματος αναπτύχθηκαν ως άνω, σελ.43 και επ.) 

Τέλος, η δογματική προβληματική στοιχειοθέτησης απόπειρας στα εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα καταλαμβάνει και την «απρόσφορη 

απόπειρα»
254

 (ά.43 ΠΚ), της οποίας το ουσιαστικό θεμέλιο αξιοποίνου 

προσφέρει, κατά το ορθότερον, η θεωρία της εντύπωσης (Eindrueckstheorie). 

Με επεκτατική ερμηνεία των ως άνω διατυπωθεισών απόψεων της 

επιστημονικής θεωρίας επιτρέπονται- με δεδομένη και την νομοθετική 

πρόβλεψη της απρόσφορης απόπειρας στο ά.43 ΠΚ- ανάλογες τοποθετήσεις 

και εδώ
255

. 

Παρά τις όποιες δογματικές αντιρρήσεις για την ορθότητα αποδοχής 

απόπειρας σε εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα, το Σχέδιο  Νέου 

Ποινικού κώδικα «δικαιώνει» τα υποστηριζόμενα στην κρατούσα 

επιστημονική θεωρία και κάτωθι περιγραφόμενη νομολογία                      

καλύπτοντας το υπό τον ισχύοντα ποινικό κώδικα ερμηνευτικό κενό. 
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 Μπέκας, Η προστασία της ζωής και της υγείας στον ποινικό κώδικα, 2004, σελ.392 
253

 Βλ Μυλωνόπουλος, Εφαρμογές  ποινικού δικαίου, σελ. 88 και επ., Φελουτζής, Προβληματική σελ. 
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θανατηφόρου βιασμού (ά.336,340 ΠΚ) και την εκ του αποτελέσματος διακρινόμενη απόπειρα (380 

παρ.2 ΠΚ) 
254

 Απρόσφορη απόπειρα έχουμε επί παραδείγματι στο εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα 

της ληστείας, όταν ο δράστης επιχειρεί να αφαιρέσει με την βία πράγμα του θύματος, πιστεύοντας ότι 

είναι ξένο (απρόσφορη απόπειρα βασικού εγκλήματος) προκαλώντας ωστόσο από αμέλειά του τον 

θάνατο του δευτέρου. 
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 Ο Φελουτζής, Προβληματική, σελ. 288-289, εντάσσει το ζήτημα δογματικής στοιχειοθέτησης 

απρόσφορης απόπειρας σε ένα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα στην ειδικότερη θεματική 

της υπαναχώρησης. 
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Συγκεκριμένα με την προτεινόμενη διάταξη στο άρθρο 36 (περί απόπειρας) 

παρ.3 του Σχεδίου, ορίζεται ότι «Αν ο υπαίτιος απόπειρας ενός εγκλήματος που 

τιμωρείται βαρύτερα όταν έχει ορισμένο αποτέλεσμα (άρθρο 22), προκαλέσει με 

υπαιτιότητά του το αποτέλεσμα αυτό, τιμωρείται με την ποινή του εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος μειωμένη στο μέτρο του άρθρου 48, 

εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατ’ άλλη διάταξη
256

». Με τον 

απαιτούμενο ανωτέρω όρο «υπαιτιότητα», ακολουθώντας τον δογματικό 

προσανατολισμό «τουλάχιστον αμέλεια» για την υποκειμενική κάλυψη του 

βαρύτερου αποτελέσματος, το σχέδιο νέου ΠΚ καθιερώνει ποινική ευθύνη για 

απόπειρα τόσο για «γνήσια» (εξ αμελείας βαρύτερο) όσο και για «μη γνήσια» 

(εκ δόλου βαρύτερο) εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, 

απαλλάσσοντας κατά μεγάλο μέρος τον εφαρμοστή του δικαίου από 

δογματικές προβληματικές και ερμηνευτικά ερωτήματα. 

 

 

2)Η θέση της νομολογίας 

 

Η «δογματική κατασκευή» της απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα εγκλήματα, απασχολεί τη νομολογία παλαιόθεν, ήδη προ της 

ισχύος του ελληνικού ποινικού κώδικα. Με μία δε «διαχρονική ματιά» στις 

αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων προκύπτει η τοποθέτηση της ελληνικής 

δικαιοσύνης υπέρ της αποδοχής απόπειρας σε εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενο έγκλημα. 

Αναλυτικότερα, ως πρώτη απόφαση καταγράφεται η υπ’αρ. 65/1871 

ΑΠ
257

, στην οποία εξετάστηκε η περίπτωση απόπειρας βιασμού με επακόλουθο 

τον θάνατο του θύματος. Το Ανώτατο δικαστήριο εν προκειμένω εδέχθη την 

εφαρμογή της διάταξης του ά.273 εδ.1 (προϊσχύσαντος) Ποινικού Νόμου περί 

θανατηφόρου βιασμού σε συνδυασμό με το ά. 49 εδ,2 Ποινικού Νόμου περί 

απόπειρας με την εξής αιτιολογία: «…Η διαγραφόμενη εν εδ.1 άρθρου 273 

Ποιν.Νόμου επιβαρυντική περίπτωσις του βιασμού χωρεί επί αποπείρας αυτού, 

ουχί δε μόνον όταν το έγκλημα τούτο είναι τετελεσμένον, διότι το ανωτέρω 

εδάφιον τιμωρεί την πράξιν βαρύτερα, εάν το βιασθέν διά της εκτελέσεως αυτής 

πρόσωπον..απολέση την ζωήν, του βιασμού δε η εκτέλεσις ενεργείται δια τε της 

βίας και ασελγείας συνάμα, όθεν εξ οιουδήποτε των δύο τούτων στοιχείων της 

εκτελέσεως παραχθή θάνατος του παθόντος, είναι πάντοτε ο θάνατος τούτος 

απόρροια της εκτελέσεως. Επομένως, και όταν δεν έφθασε μεν ο εγκληματίας να 

διαπράξη και την σκοπουμένην ασέλγειαν, εμποδισθείς εξ ανεξαρτήτων της 

θελήσεώς του αιτίων, αλλά διαρκούσης της προς επιτυχίαν της ασέλγειας 

επιχειρηθείσης εξωτερικής πράξεως της βίας, ήτις απαρτίζει την απόπειραν, εξ 

αυτής ταύτης απώλεσεν ο παθών την ζωήν, το επιβαρυντικό τούτο γεγονός είναι 

προδήλως αποτέλεσμα αυτής της εκτελέσεως ως ο νόμος εννοεί.. Ώστε κατά τα 
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 Το αναφερόμενο σε παρένθεση άρθρο παραπέμπει στην ρύθμιση της εκ του αποτελέσματος 
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 Δημοσιευθείσα από τον Δυοβουνιώτη (Ποινικός νόμος 1901, υπ’αρ. 273), βλ. σχετ. και Φελουτζής, 

Η προβληματική, σελ. 87 
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εκτεθέντα η απόπειρα βιασμού, εξ ης ο παθών απώλεσεν την ζωήν, προβλέπεται 

και τιμωρείται υπό των συνδυασμένων άρθρων 273 εδ.1 και 49 εδ. 2 

Ποιν.νόμου». 

Σε άλλη απόφασή του, με ανεπαρκή πάντως αιτιολόγηση, την ΑΠ 

270/1918
258

, το Ακυρωτικό αντιμετώπισε μία περίπτωση, κατά την οποία, η 

απόπειρα τέλεσης του (βασικού) εγκλήματος της αποπλάνησης προκάλεσε 

περαιτέρω την μετάδοση στην παθούσα αφροδίσιου νοσήματος, από το οποίο 

έπασχε ο δράστης, δεχθέν εν προκειμένω ότι στοιχειοθετείται απόπειρα 

αναφορικά με το έγκλημα της εκ του αποτελέσματος διακρινόμενης αποπλάνησης 

(ά.274 συνδ. 273 ΠΝ). 

Εξάλλου, αναφορικά με τις πρώτες αυτές αποφάσεις του Αρείου πάγου, 

θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η κρίση του Ακυρωτικού μάλλον είναι 

αποσπασματική, αφορώσα μόνο το άρθρο 273 του Ποινικού Νόμου, χωρίς να 

παρέχει ασφαλή συμπεράσματα για μία γενικότερη νομολογιακή θέση υπέρ 

της δυνατότητας τιμώρησης της απόπειρας για όλα τα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα εγκλήματα
259

. 

Από την νεότερη νομολογία, αναφορικά με την προβληματική της 

απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, εντοπίζεται η 

αξιοσημείωτη υπ’αρ. 351/1974 απόφαση του Αρείου Πάγου
260

. Με την 

απόφαση αυτή το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, έκρινε ότι «ορθώς και 

αιτιολογημένως κατεδικάσθη ο αναιρεσείων επί αποπείρα βιασμού σχούση ως 

αποτέλεσμα τον θάνατο της παθούσης, επελθόντα εξ αμελείας {...} επί παραβάσει 

των άρθρων 336, 349 εν συνδυασμώ προς τα άρθρα 28, 29 και 42 του Ποινικού 

Κώδικος». Κατά το ιστορικό της απόφασης, ο κατηγορούμενος, για να 

εξαναγκάσει την παθούσα σε εξώγαμη συνουσία μαζί του, πίεσε με το χέρι του 

δυνατά τον λαιμό της, με αποτέλεσμα η τελευταία να πεθάνει από ασφυξία. Η 

εν προκειμένω γενόμενη δεκτή από τον Άρειο Πάγο θανατηφόρα απόπειρα 

βιασμού αποδίδει την κρατούσα γνώμη (της επιστημονικής θεωρίας, που ως 

φαίνεται βρήκε «νομολογιακό αντίκρυσμα»), όπως παρατηρεί η Α.Ψαρούδα 

Μπενάκη. Περαιτέρω, εφαρμογή της διάταξης του οικείου εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος συνδυαστικά με τις διατάξεις για 

την απόπειρα εδέχθη ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο με το υπ’αρ. 702/1982 

βούλευμά του
261

, αναφέροντας ότι «ορθώς και ητιολογημένως, παραπέμφθη για 

δι’απόπειραν ληστείας, εξ ης επήλθε ο θάνατος{…} προβλεπόμενην και 

τιμωρούμενην υπό των άρθρων 42 παρ.1 και 380 παρ.1 και 2 ΠΚ {…} ο 

αναιρεσείων, όστις ηπείλησε δια περιστρόφου τον παθόντα όπως εξαναγκάση 

αυτόν εις παράδοσιν χρημάτων, τούτο δε εξεπυρσοκρότησε και εφόνευσε 
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 Ποιν.Χρον ΚΔ(1974), σελ.655-657 όπου και το σχόλιο της Α.Ψαρούδα-Μπενάκη, που επ’αφορμή 
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 Βλ. Ποιν.Χρον. ΛΓ (1983), σελ. 124-125. Σχετική και η ΑΠ 376/1976 σε ΠοινΧρον ΚΣΤ (1976) 
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θύματος χρήματα. 
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αυτόν{…} συνεπεία του οποίου, αλλά και προς αποφυγήν της συλλήψεώς του, 

ετράπη ευθύς αμέσως εις φυγήν, δίχως να ολοκληρώση την πρόθεσίν του όπως, 

εκ του διαμερίσματος του θανατωθέντος, αφαιρέση χρήματα προς τον σκοπόν 

παρανόμου ιδιοποιήσεως. Αξιοσημείωτες επιφυλάξεις ως προς το εύρος της 

αποδοχής της απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα 

με την εν λόγω απόφαση του Αρείου Πάγου, αφορώσες δε και το 

προαναφερθέν βούλευμά του, διατυπώνει από την θεωρία ο Φελουτζής
262

, 

παρατηρώντας επιπλέον ότι εν προκειμένω δεν γίνεται λόγος για «απόπειρα 

θανατηφόρου βιασμού» ή «απόπειρα θανατηφόρας ληστείας». Οι επιφυλάξεις 

αυτές κρίνονται εύστοχες, μόνο ως προς το πρώτο κομμάτι, ήτοι αυτό της μη 

«εξαγωγής» ασφαλών συμπερασμάτων για αποδοχή της απόπειρας από το 

Ακυρωτικό εν γένει στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα. 

Αντίθετα, η παρατήρηση του ως άνω συγγραφέα αναφορικά με την έλλειψη 

φρασεολογίας «απόπειρα θανατηφόρου βιασμού» στην εν λόγω απόφαση ή 

«απόπειρα θανατηφόρου ληστείας» στο ως άνω βούλευμα, δεν κρίνεται ορθή 

διότι η συνδυαστική εφαρμογή της διάταξης του οικείου εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος και της διάταξης περί απόπειρας, αρκεί για να 

συναχθεί ερμηνευτικά η νομολογιακή αποδοχή της δογματικής κατασκευής 

«απόπειρα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος», τουλάχιστον για 

τα εν λόγω περιγραφόμενα εγκλήματα. 

Σε ρητή (γλωσσική) αποδοχή , αντίθετα με τις ως άνω περιπτώσεις, της 

απόπειρας σε εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα, προβαίνει η ΑΠ 

1527/1988
263

, κατά την οποία «Η διάταξη του άρθρου 42 του ποινικού κώδικος, 

με την οποία καθορίζεται η έννοια της απόπειρας έχει εφαρμογή και επί του 

εγκλήματος της σκοπούμενης βαρειάς σωματικής κακώσεως ή βλάβης της 

υγείας, δεν αποκλείεται δε η εφαρμογή αυτή εκ του γεγονότος ότι επί του 

εγκλήματος αυτού διά την πραγμάτωσή του είναι απαραίτητη η επέλευση του 

σκοπούμενου αποτελέσματος, αφού και επί των εγκλημάτων των εκ του 

αποτελέσματος χαρακτηριζομένων η απόπειρα είναι δυνατή κατά τις γενικές 

διατάξεις, υπάρχει δε αυτή, όταν η διαγωγή του δράστου δεν έφθασε στο 

τετελεσμένο της προρηθείσης σωματικής βλάβης» Ωστόσο, η αποδοχή της 

απόπειρας σε εκ του αποτελέσματος χαρακτηριζόμενο
264

 έγκλημα από το 

Ανώτατο Δικαστήριό μας συνδυάζεται με αντιφατικές και δογματικά 

παράδοξες κρίσεις. Όπως παρατηρεί αξιοσημείωτα, σε σχετικό σχολιασμό, ο 

Μυλωνόπουλος
265

, η εν λόγω αρεοπαγίτικη απόφαση «έχει την ιδιομορφία, ότι 

παίρνει θέση σ’ένα σημαντικό και δυσχερές νομικό πρόβλημα, το οποίο όμως 

είναι άσχετο προς εκείνο επί του οποίου καλείται να αποφανθεί! Ναι μεν 

δέχεται ορθώς ότι, όταν ο δράστης σκοπεί την βαρειά βλάβη της υγείας του 

παθόντος, χωρίς όμως και να την επιτύχει, στοιχειοθετείται απόπειρα 

σκοπούμενης βαρειάς σωματικής βλάβης (ά.310 παρ.3 συνδ. 42 ΠΚ), πλην 

όμως η σκοπούμενη βαρειά σωματική βλάβη, δεν υπάγεται στην κατηγορία 
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των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων.» Η εν λόγω 

τοποθέτηση του Ακυρωτικού λοιπόν άπτεται της προβληματικής της 

δυνατότητας απόπειρας σε εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα, 

περιέχοντας μεν καταφατική απάντηση, ανάγοντας ωστόσο λανθασμένα την 

σκοπούμενη βαρειά σωματική βλάβη σε εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο 

έγκλημα. Τούτο μάλιστα χωρίς αιτιολόγηση, γιατί η σκοπούμενη βαρειά 

σωματική βλάβη υπάγεται στην «δογματική κατασκευή» των εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων, πολύ περισσότερο δε, και αυτό 

λίαν αντιφατικό, όταν η νομολογία δεν δέχεται, κατά συντριπτική πλειοψηφία, 

την υπαγωγή εκ δόλου βαρύτερου αποτελέσματος στο άρθρο 29 ΠΚ! 

Τέλος, η προβληματική της απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα προβλήματα απασχόλησε και την γερμανική νομολογία, τις 

τοποθετήσεις της οποίας για συστηματικούς λόγους εντάσσουμε στην εν λόγω 

υποενότητα (όπως αντιστοίχως αναφερθήκαμε στην γερμανική θεωρία στην 

υποενότητα που αφορά τις απόψεις της επιστημονικής θεωρίας.). Ειδικότερα, 

ενώ ο Γερμανός Δικαστής αρχικώς δεν δεχόταν την στοιχειοθέτηση απόπειρας 

στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, προοδευτικά (αλλά 

αποσπασματικά), μετέβαλε την άποψή του: Αξιοσημείωτη είναι η απόφαση 

RGSt. 62, 422
266

 (Entscheidung des Reichsgerichts
267

 in Strafsachen), όπου το 

Δικαστήριο αντιμετωπίζοντας μία περίπτωση απόπειρας ληστείας, με 

περαιτέρω αποτέλεσμα το θάνατο του θύματος, εδέχθη δυνατότητα τιμώρησης 

απόπειρας ως προς το έγκλημα της θανατηφόρου ληστείας, κατ’ εφαρμογή της 

διάταξης του οικείου εκ του αποτελέσματος εγκλήματος (§ 251 StGB, Raub 

mit Todesfolge)
268

 σε συνδυασμό με τις γενικές διατάξεις της απόπειρας (§ 22 

– Begriffsbestimmung des Versuchs, § 23 – Strafbarkeit des Versuchs). Στην 

αιτιολογία αναφέρεται δε, ότι «το βαρύτερο αποτέλεσμα έχει την ίδια νομική 

σημασία, τόσο για το τελειωμένο βασικό έγκλημα όσο και για την απόπειρα 

τούτου, εφόσον όμως από την διατύπωση ή από την έννοια και την ratio της 

συγκεκριμένης διάταξης δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό». Ακολουθώντας την 

«αποσπασματική λογική», το γερμανικό Ακυρωτικό δέχτηκε με την απόφαση 

RGSt.69, 332
269

 την δυνατότητα τιμώρησης απόπειρας και ως προς το έγκλημα 

του θανατηφόρου βιασμού (§ 178 StGB-Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung 

mit Todesfolge)
270

. Όπως δε αναφέρεται (αιτιολογικά) στην σχετική απόφαση, 
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εθνικοσοσιαλισμού, οπότε και αντικατεστάθη λειτουργικά από τον Bundesgerichtshof της DDR και 

μετέπειτα (μετά την ένωση) Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 
268

 Το νομοθετικό κείμενο της διάταξης για την θανατηφόρα ληστεία στον γερμανικό ποινικό κώδικα 

έχει ως εξής: “Verursacht der Täter durch den Raub (§§ 249 und 250 StGB) wenigstens leichtfertig den 

Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht 

unter zehn Jahren.”.  
269

 Βλ. σχετ. Φελουτζής, σελ. 96 
270

 H ρύθμιση στον γερμανικό ποινικό κώδικα έχει ως εξής: “Verursacht der Täter durch die sexuelle 

Nötigung oder Vergewaltigung (§ 177) wenigstens leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die Strafe 

lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren”. Παράθεση του StGB γίνεται 

στην ιστοσελίδα  http://www.stgb.de/gesetzestexte.html . Από μία συγκριτική επισκόπηση των 

διατάξεων των οικείων εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων στον γερμανικό ποινικό 

http://www.stgb.de/gesetzestexte.html
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«{..}τόσο από την διατύπωση όσο και από την έννοια της ανωτέρω 

αναφερθείσας διάταξης, προκύπτει ότι η επέλευση του περαιτέρω 

αποτελέσματος επιβαρύνει την ποινή του βασικού εγκλήματος ακόμη και στην 

περίπτωση που το τελευταία παρέμεινε στο στάδιο της απόπειρας,{..} αρκεί, 

σύμφωνα με την ratio της διάταξης, ότι η βία που χρησιμοποιήθηκε  από τον 

δράστη και προκάλεσε τον θάνατο του θύματος να ήταν συνειδητά και 

ηθελημένα το μέσο εξαναγκασμού, προκειμένου να γίνει δυνατή η εξώγαμη 

συνουσία»
271

. 

Δυνατότητα τιμώρησης απόπειρας ως προς το έγκλημα του θανατηφόρου 

εμπρησμού (Brandstiftung mit Todesfolge) εδέχθη περαιτέρω ο BGH (Der 

Bundesgerichtshof)
272

 με την BGHSt. 7, 37
273

, κατά το ιστορικό της οποίας, η 

δράστις πέταξε αναμμένη βενζίνη στο δωμάτιο, που βρισκόταν ο παθών, με 

αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί από το αναφλεκτικό υλικό θανατηφόρα 

εγκαύματα πριν (και χωρίς εν τέλει) το δωμάτιο να πιάσει φωτιά, με την 

αιτιολογία, ότι «το έγκλημα του θανατηφόρου εμπρησμού στοιχειοθετείται, όχι 

μόνο όταν ο θάνατος του θύματος οφείλεται στο αποτέλεσμα της πυρκαγιάς 

αλλά και όταν το θύμα, κατά την πράξη εμπρησμού, πριν προκληθεί πυρκαγιά, 

τραυματίζεται θανάσιμα από το αναμμένο εύφλεκτο υλικό». 

Με την απόφαση BGH 1 StR 203/60
274

 το Ακυρωτικό Δικαστήριο
275

 

εδέχθη απόπειρα θανατηφόρου βιασμού στην εξής περίπτωση: Το θύμα 

απόπειρας βιασμού, στην προσπάθειά του να διαφύγει από τον δράστη, 

αναγκάστηκε να περάσει σιδηροδρομικές γραμμές, με αποτέλεσμα να 

σκοτωθεί από διερχόμενο τρένο. Η ευθύνη του δράστη για το βαρύτερο 

αποτέλεσμα θανάτου, προκληθέν από την απόπειρα του βασικού εγκλήματος 

θεμελιώθηκε, κατά την άποψη του Δικαστηρίου, στην in concreto 

(αντικειμενική και υποκειμενική) δυνατότητα πρόβλεψης του δράστη να 

προβλέψει τον θάνατο του θύματος. 

Aντίθετα με τις ως άνω αποφάσεις, το γερμανικό Ακυρωτικό με την 

απόφασή του BGHSt. 20, 230
276

 αρνήθηκε την τιμώρηση απόπειρας 

θανατηφόρου εμπρησμού, στην περίπτωση όπου ο δράστης τοποθέτησε 

εμπρηστική ύλη σ’ένα κτίριο για να προκαλέσει πυρκαγιά, η δε εμπρηστική 

ύλη εξερράγη, με αποτέλεσμα να γκρεμιστεί το κτίριο (ενώ δεν είχε ακόμη 

αναπτυχθεί η φωτιά) και άμεση συνέπεια τον θάνατο του θύματος. Εν 

προκειμένω το Δικαστήριο θεώρησε ότι δεν πρέπει να εφαρμοστούν οι 

διατάξεις του οικείου εγκλήματος (αλλά ο δράστης να τιμωρηθεί για απόπειρα 

εμπρησμού σε αληθινή κατ’ιδέαν συρροή με ανθρωποκτονία εξ αμελείας), όχι 

                                                                                                                                            
κώδικα, παρατηρείται ο συχνός δογματικός προσανατολισμός του γερμανού νομοθέτη για τουλάχιστον 

αμελή πρόκληση του βαρύτερου αποτελέσματος! 
271

 Αντίστοιχες σχετικά με την απόπειρα θανατηφόρου βιασμού και οι αποφάσεις BGH,4 StR 984/51 

(εκδοθείσα την 27.3.1952) και 308/57 (εκδοθείσα την 7.11.1957) βλ. Φελουτζής, Προβληματική σελ. 

96 και επ’αυτού Widmann, Versuch, σελ.14 
272

 Η ιστοσελίδα του οποίου είναι http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home_node.html  
273

 Δημοσιευθείσα την 13.7.1954 
274

 Δημοσιεύεται από τον Φελουτζή, Η προβληματική σελ. 116 
275

 Σύμφωνα με τον Συνταγματικό Ομοσπονδιακό Νόμο της Γερμανίας ( Gerichtsverfassungsgesetz -

GVG), το Ανώτατο Δικαστήριο, εδρεύον στην Καρσλρούη, είναι κατά βάσιν Ακυρωτικό Δικαστήριο 

(Revisionsgericht) 
276

 Φελουτζής, σελ. 117 

http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home_node.html
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γιατί in abstracto δεν στοιχειοθετείται απόπειρα θανατηφόρου εμπρησμού, 

αλλά γιατί ο θάνατος δεν προέκυψε  άμεσα από την πυρκαγιά. 

 

 

 

 

3)Υπαναχώρηση από απόπειρα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος 

 

 

Η υπαναχώρηση
277

, ως γνωστόν, έχει νοηματική αξία, συνδεόμενη με την 

απόπειρα του δράστη στην προσβολή κάποιου εννόμου αγαθού. Στον ελληνικό 

ποινικό κώδικα, η γενική ρύθμιση στο άρθρο 44 διακρίνει μεταξύ 

υπαναχώρησης από μη πεπερασμένη απόπειρα (παρ.1) και υπαναχώρησης από 

πεπερασμένη απόπειρα (παρ.2), με την ανάλογη διαφοροποίηση στην ποινική 

μεταχείριση του δράστη (Στην πρώτη περίπτωση ο δράστης μένει υποχρεωτικά 

ατιμώρητος
278

, ενώ στην δεύτερη προβλέπεται η ελαττωμένη ποινή του άρθρου 

83 ΠΚ μειωμένη στο μισό, καθώς και δυνητικός λόγος απαλλαγής από την 

ποινή). 

 Η ειδικότερη  προβληματική της απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα εγκλήματα, περιλαμβάνει για την υπαναχώρηση (Ruecktritt vom 

Versuch) τα εξής δογματικά ερωτήματα: Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί 

ποινικά η περίπτωση του δράστη, που υπαναχώρησε μεν από την 

(πεπερασμένη ή μη πεπερασμένη
279

 αντιστοίχως) απόπειρα του βασικού 

εγκλήματος, το βαρύτερο αποτέλεσμα όμως (ήδη κατά τον χρόνο της 

υπαναχώρησης ή αργότερα) επήλθε
280

; Πώς αξιολογείται ποινικά η 

υπαναχώρηση του δράστη πριν ή μετά την ολοκλήρωση του βασικού 

εγκλήματος με την αποτροπή οικεία βουλήσει του βαρύτερου αποτελέσματος; 

Τα ερωτήματα δε αυτά τίθενται αναφορικά με την υπαγωγή (ή μη!) των δύο 

διακρινόμενων περιπτώσεων στις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 44 ΠΚ. 
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 Οποιαδήποτε αναφορά στην έννοια της υπαναχώρησης προϋποθέτει ως δεδομένη την εκούσα 

μεταστροφή του δράστη (Freiwilligkeit beim Ruecktritt vom Versuch) , για την ανίχνευση της οποίας 

έχουν προταθεί ψυχολογικά κριτήρια (πχ ο τύπος του Frank) καθώς και αξιολογικά κριτήρια, 

κρατούντα πλέον στην ποινική επιστήμη, όπως «η λογική του εγκληματία» του Roxin (Verbrecher-

Vernunft), βλ. σχετικώς Χαραλαμπάκης, Μελέτες ποινικού δικαίου, σελ. 12 και επ., Μπέκας, 

Πρακτική διδασκαλία ποινικού δικαίου, σελ. 199-199 
278

 Διχογνωμία παρατηρείται στην θεωρία σχετικά με την νομική φύση της υπαναχώρησης από μη 

πεπερασμένη απόπειρα. Κατά μία άποψη τούτη συνίσταται σε προσωπικό λόγο απαλλαγής από την 

ποινή (persoenlicher Strafaufhebungsgrund), υποστηριζόμενη, μεταξύ άλλων από Μυλωνόπουλο και 

Κωστάρα, ενώ κατ’ άλλη, και δη κρατούσα άποψη συνίσταται σε λόγο εξάλειψης του αξιοποίνου.  
279

 Η γενική διάκριση μεταξύ πεπερασμένης και μη πεπερασμένης απόπειρας, αφορώσα πρακτικώς 

μόνο στην υπαναχώρηση του δράστη, γίνεται,  με βάση την υποκειμενική παράσταση του δράστη και 

έχει ως εξής: Στην πεπερασμένη απόπειρα ο δράστης, πιστεύει ότι έχει πράξει όλα τα κατά το σχέδιό 

του αναγκαία για την ολοκλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης, ενώ στην μη πεπερασμένη 

απόπειρα, πιστεύει ότι πρέπει να τελέσει και άλλες πράξεις για να πραγματώσει την α.υ., βλ. σχετ. 

Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος ΙΙ, σελ. 65-66. Κατ’άλλη άποψη,   ορθότερη πρέπει να 

θεωρηθεί η ενδιάμεση (υποκειμενική και αντικειμενική) λύση, βλ.Κωστάρας,Ποιν.Δ, Σύνοψη, σελ.310 
280

 Εδώ εντάσσεται, επί παραδείγματι, η περίπτωση μη πεπερασμένης απόπειρας ληστείας με 

αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, βλ. Φελουτζής, Η προβληματική σελ. 277 και επ. 
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Η ελληνική θεωρία, ακολουθώντας την de lege lata επιλογή, δέχεται ως 

δυνατή την υπαναχώρηση από την απόπειρα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος. Οι όποιες αντιρρήσεις «προβάλλονται» αναφορικά 

με τα «μη γνήσια» εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, στα οποία 

η πραγμάτωση της ιδιαίτερης τυπικής επικινδυνότητας της αποπειραθείσας 

βασικής πράξης διά του επελθόντος εκ δόλου βαρύτερου αποτελέσματος, δεν 

μπορεί πλέον να παρεμποδιστεί «εννοιολογικά» από τον δράστη μέσω 

υπαναχώρησης. Υποστηρίζεται ωστόσο
281

 ότι «στο γράμμα του άρθρου 42 

παρ.1 ΠΚ, ως “πράξη”, νοείται εν προκειμένω το εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενο έγκλημα εν συνόλω, η τιμώρηση του οποίου προϋποθέτει ένα 

αξιόποινο βασικό έγκλημα, ώστε να γίνει μετά η σύνδεση με το βαρύτερο 

αποτέλεσμα. Εξ αυτού του λόγου, μόνον ο νομοθέτης θα μπορούσε να ορίσει 

τον αποκλεισμό υπαναχώρησης από την απόπειρα κατόπιν επελεύσεως του 

βαρύτερου αποτελέσματος». Μια ιδιαίτερη άποψη εκφράζει ο Φελουτζής
282

, 

επ’αφορμή της  κριτικής αναφοράς του στις κάτωθι υποστηριζόμενες απόψεις 

της γερμανικής θεωρίας, σημειώνοντας ότι «τυχούσα αντιπαράθεση στο 

ερώτημα, αν είναι δυνατή η υπαναχώρηση από την απόπειρα εγκλήματος εκ 

του αποτελέσματος στερείται πρακτικής σημασίας. Τούτο δε, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις, που ο δράστης υπαναχωρεί μετά την επέλευση του βαρύτερου 

αποτελέσματος, διότι συνήθως αποκλείεται ήδη η βασική προϋπόθεση 

εφαρμογής του άρθρου 44 ΠΚ, ήτοι η εκούσια συμμόρφωση του δράστη. Αυτό 

ισχύει πάντοτε αναφορικά με την θανατηφόρα απόπειρα βιασμού, αφού 

συνουσία ή ενέργεια ασελγούς πράξης με έναν νεκρό, λογικά δεν νοείται. 

Αντίθετα, μία τέτοια ερμηνεία δεν θα πρέπει να αφορά εξ ορισμού την εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενη απόπειρα ληστείας, διότι μόνο το γεγονός του 

θανάτου ή της βαριάς σωματικής βλάβης δεν αποτελεί συνήθως εξωτερικό 

εμπόδιο για την αφαίρεση του πράγματος.» Η άποψη αυτή ωστόσο αποτελεί  

λήψη του ζητουμένου, πότε η υπαναχώρηση γίνεται εκουσίως από τον δράστη,  

το οποία προσπαθούν να αποδώσουν οι διάφορες υποστηριζόμενες 

ψυχολογικές ή αξιολογικές θεωρίες. 

Αναφορικά με  την δεύτερη, ως άνω ερωτηθείσα περίπτωση, κατά την 

οποία δεν επέρχεται το αποδεχθέν από τον δράστη βαρύτερο αποτέλεσμα, τα 

πράγματα είναι πιο «ξεκάθαρα»: Νοείται και εν προκειμένω υπαναχώρηση, 

είτε ήδη προ της ολοκλήρωσης του βασικού εγκλήματος, οπότε και ο δράστης 

θα μείνει ατιμώρητος, είτε μετά την ολοκλήρωσή του βασικού εγκλήματος  με 

την επιτυχημένη (οικεία βουλήσει εννοείται!) παρεμπόδιση επέλευσης του 

βαρύτερου αποτελέσματος, οπότε η ποινική μεταχείριση του δράστη 

συνίσταται στην επιβολή ποινής του (οικείου) εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος μειωμένη κατ’άρθρο 42 παρ.1 ΠΚ, στα μέτρα του 

άρθρου 83 ΠΚ, μειωμένη πάλι στο μισό.  

Ανατρέχοντας στις απαντήσεις της γερμανικής ποινικής επιστήμης ως 

προς τα εγειρόμενα δογματικά ερωτήματα σχετικά με τη στοιχειοθέτηση και το 

τιμωρητό (ή μη) της υπαναχώρησης, διαπιστώνουμε ότι ερείδονται κυρίως 
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 Βλ. Κ.Παπαθανασίου σε Χαραλαμπάκης, Ποινικός Κώδικας, ερμηνεία κατ’άρθρο, σελ. 562 

 
282

 Φελουτζής, Η προβληματική, σελ. 283 
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στην γενική ρύθμιση της § 24(1) StGB
283

 (Rücktritt), η οποία εν αντιθέσει με 

την ελληνική νομοθετική επιλογή, απαλλάσσει τον δράστη από την ποινή, όχι 

μόνο όταν παραιτείται από την ολοκλήρωση της πράξης, αλλά και όταν 

παρεμποδίζει σοβαρά την επέλευση του αποτελέσματος (ενώ για την μη 

πεπερασμένη απόπειρα της ελληνικής διάταξης 44 παρ.1 ΠΚ, προβλέπεται 

επιεικής ποινική μεταχείριση) 

Ορμώμενη από την ρύθμιση αυτή, η κρατούσα άποψη
284

 της γερμανικής 

θεωρίας δέχεται ως δυνατή την υπαναχώρηση του δράστη σε όλες εκείνες τις 

περιπτώσεις, όπου στοιχειοθετείται, κατ’αυτήν,
285

 «απόπειρα εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος». Επιπλέον, όμως, υποστηρίζεται ότι 

και η ειδική περίπτωση επέλευσης του βαρύτερου αποτελέσματος από το (μη 

ολοκληρωμένο) βασικό έγκλημα, δεν αποκλείει την δυνατότητα 

υπαναχώρησης από την απόπειρα του βασικού εγκλήματος. Κριτικές 

αποστάσεις απέναντι στην κρατούσα άποψη, λαμβάνει ο Schneider
286

, 

σύμφωνα με τον οποίον, «η αποδοχή της δυνατότητας υπαναχώρησης στις εν 

γένει περιπτώσεις απόπειρας ενός εγκλήματος εκ του αποτελέσματος είναι μεν 

μία αναγκαία συνέπεια της ρύθμισης του νόμου, συνιστά ωστόσο ένα απόλυτα 

απαράδεκτο αποτέλεσμα. Τούτο δε, διότι ο δράστης, ο οποίος, ενώ γνωρίζει 

την πιθανότητα πρόκλησης του βαρύτερου αποτελέσματος (το οποίο και 

επέρχεται μεταγενέστερα), υπαναχωρεί, απλώς και μόνο για να αποφύγει την 

αυστηρότερη τιμώρησή του, απαλλάσσεται de lege lata από την επιβολή 

ποινής, σύμφωνα με την κρατούσα ερμηνευτική τοποθέτηση(!)» Την θέση του 

Schneider αντικρούει ο Widmann
287

, σημειώνοντας ότι «η υιοθέτηση της 

κρατούσας γνώμης, δεν οδηγεί πράγματι σε άδικα αποτελέσματα, αφού σε 

περιπτώσεις, όπως η υπαναχώρηση του δράστη από θανατηφόρα απόπειρα 

βιασμού ή ληστείας, παραμένει η δυνατότητα τιμώρησης κατά την οικεία 

διάταξη». Μία ενδιαφέρουσα άποψη διασύνδεσης ατιμωρησίας του δράστη και 
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 Η επίμαχη διάταξη του ΓερμΠοινΚώδικα έχει ως εξής: «Wegen Versuchs wird nicht bestraft, wer 

freiwillig die weitere Ausführung der Tat aufgibt oder deren Vollendung verhindert. Wird die Tat ohne 
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bemüht, die Vollendung zu verhindern.» Αξιοσημείωτη η ρύθμιση του εδαφίου ΄β, που προβλέπει 

ατιμωρησία του δράστη, ακόμη και αν το αποτέλεσμα δεν επέλθει εξαιτίας «εξωτερικού λόγου». 
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 ΒΛ. πχ. Schneider, Die qualifizierten Delikte σελ. 66-67, Widmann, Versuch, σελ. 71-72 και 

παλαιότερα  Nagel, Das erfolgsqualifizierte Delikt σελ. 118, αναλυτικά Φελουτζής, Η προβληματική 
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 Φελουτζής, Η προβληματική σελ. 278 και επ., σημειώνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα 
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«κατά την λογική του ψυχρού εγκληματία», όπως παρατηρεί ο Ulsenheimer, Bockelmann-Festschr. 

σελ. 410. Άλλωστε μάλλον δεν συνάδει και με το γλωσσικό νόημα της γερμανικής λέξης “Freiwillig”. 
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 Schneider, Die qualifizierten Delikte σελ. 66, 67, Κριτική απέναντι στην κρατούσα θέση άσκησε 

παλαιότερα και ο Radbruch, προτείνοντας, για την αποφυγή άδικων αποτελεσμάτων, νομοθετική 

προσθήκη στον γερμανικό ποινικό κώδικα, κατά την οποία η υπαναχώρηση του δράστη τότε μόνο 

παραμένει ατιμώρητη, όταν το βαρύτερο αποτέλεσμα δεν επέρχεται ή αποτρέπεται (βλ. υποσημ. 

Φελουτζή, Η προβληματική, σελ. 280 
287

 Βλ. Φελουτζής, Η προβληματική, σελ. 281, Widmann, Versuch,σελ. 72  
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υπαναχώρησης εξέφρασε ο Binding
288

, σύμφωνα με τον οποίον «η απόπειρα 

και υπαναχώρηση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως όλον, γι’αυτό δε τον λόγο η 

υπαναχώρηση εξουδετερώνει το άδικο, αφού εξαιτίας της δεν μπορεί συνολικά 

πλέον να εντοπισθεί η αιτία, που θα οδηγούσε στο επιβλαβές αποτέλεσμα» 

Αντίθετη άποψη εκφράστηκε από τον Ulsenheimer
289

, σύμφωνα με τον 

οποίον, η υπαναχώρηση από την απόπειρα του βασικού εγκλήματος δεν 

εξαλείφει το αξιόποινο της αντίστοιχης εκ του αποτελέσματος διακρινόμενης 

απόπειρας. Τούτο προκύπτει αν ληφθεί υπόψη  η ratio των οικείων διατάξεων , 

αφορώσα στην αυστηρότερη τιμώρηση του δράστη εξαιτίας της τυπικής 

επικινδυνότητας του βασικού εγκλήματος ως προς την επέλευση του 

βαρύτερου αποτελέσματος Η πραγμάτωση δε αυτής της τυπικής 

επικινδυνότητας με την επέλευση του βαρύτερου αποτελέσματος, επιτάσσει 

την εφαρμογή του οικείου πλαισίου ποινής. Άλλωστε, κατά τον ίδιο, δεν είναι 

δυνατή η υπαναχώρηση από την απόπειρα εγκλήματος εκ του αποτελέσματος, 

διότι δεν συντρέχει η ratio του ίδιου του προνομίου της υπαναχώρησης        

(Ruecktrittsprivilegs). Όπως παρατηρεί σχετικά, «η υπαναχώρηση αποτελεί 

λόγο συγγνώμης, αποσκοπώντας αφενός μεν στην οικειοθελή επιστροφή του 

δράστη στην νομιμότητα, αφετέρου δε στην αποτροπή του (οικείου) 

αξιόποινου αποτελέσματος, το οποίο όμως στις επίμαχες περιπτώσεις των εκ 

του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων έχει επέλθει, ώστε να μην 

δύναται να λειτουργήσει το ευεργέτημα της υπαναχώρησης!»
290

. 

Από την νεώτερη γερμανική θεωρία αξιοσημείωτη είναι η διακρίνουσα 

άποψη Jaeger
291

, καταλήγουσα πάντως στο ίδιο αποτέλεσμα με την 

(παλαιότερη) άποψη Ulsenheimer, ήτοι άρνηση δυνατότητας (ή καλύτερα μη 

εξουδετερωτική λειτουργία αδίκου) υπαναχώρησης στα εν λόγω 

περιγραφόμενα εγκλήματα, αναπτυχθείσα από τον ίδιο με αφορμή  την 

απόφαση BGHSt 42, 158  του γερμανικού Ακυρωτικού, στην οποία έγινε δεκτή 

υπαναχώρηση από απόπειρα θανατηφόρας ληστείας.
292

 Ο Jaeger διαφωνώντας 

με την κρατούσα άποψη, (την οποία ακολουθεί και το Ακυρωτικό στην ως άνω 

απόφαση), κατά την οποία οι δυνατότητες και προϋποθέσεις της 

υπαναχώρησης καθορίζονται με βάση το εκάστοτε στάδιο απόπειρας 

(αποτυχημένης-μη πεπερασμένης –πεπερασμένης) και το σχετικό κριτήριο του 
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 Βλ.σχετικώς Jaeger, Der Ruecktritt σε μετάφραση Βαθιώτη, Ποιν.Χρον. ΜΗ (1998), σελ.541, ο 

οποίος διαφωνεί με την άποψη Binding περί «εξουδετέρωσης» του αδίκου από την υπαναχώρηση. 
289

 Ulsenheimer, Bockelmann-Festschrift, σελ.413 και επ.  
290

 Παρόμοια άποψη για αδυναμία λειτουργίας του προνομίου της υπαναχώρησης (Ausschluss des 

Ruecktrittsprivilegs) και ως εκ τούτου μη δυνατότητα στοιχειοθέτησής της στην εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενη απόπειρα διατυπώνει και ο Wolter, βλ. σχετ. Tobias Kostuch, Versuch und Ruecktritt 

beim erfolgsqualifizierten Delikt, σελ. 84 και επ. 
291

 Jaeger, Der Ruecktritt vom erfolgsqualifizierten Delikte, δημοσιευμένη με μετάφραση Βαθιώτη σε 

Ποιν.Χρον. ΜΗ (1998) σελ. 540-541. 
292

 Κατά το ιστορικό της απόφασης (βλ.Jaeger ως άνω σελ.540), οι επίδοξοι διαρρήκτες είχαν 

φροντίσει να εφοδιαστούν μ’ένα γεμάτο πιστόλι, το οποίο σύμφωνα με την κοινή τους παράσταση θα 

χρησίμευε στην κάμψη ενδεχόμενης αντίστασης, συναποδεχόμενοι ότι μπορεί να το χρησιμοποιούσαν, 

εάν συναντούσαν αντίσταση. Κατά την εκτέλεση όμως του σχεδίου οι δράστες αιφνιδιάστηκαν από την 

αντίδραση του θύματος, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να χρησιμοποιήσει το πιστόλι προς 

ακινητοποίηση, το οποίο λόγω εσφαλμένου χειρισμού εκπυρσοκρότησε και τραυμάτισε θανάσιμα το 

θύμα. Αμέσως μετά οι δράστες παραιτήθηκαν από την ολοκλήρωση του σχεδίου τους και 

εγκατέλειψαν χωρίς κλοπιμαία τον τόπο του εγκλήματος.  
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«υποκειμενικού ορίζοντά» της (subjektives Ruecktrittshorizont), προτείνει μία 

υποκειμενική-αντικειμενική σύλληψη της υπαναχώρησης με ερμηνευτικό 

θεμέλιό της την έννοια της «καταλογιστής ανατροπής της διακινδύνευσης»            

( Zurechenbare Gefaehrdungsumkehr). Σύμφωνα με την τελευταία, εφόσον με 

την απόπειρα το θύμα έχει ήδη τεθεί σε αντικειμενική διακινδύνευση, ο 

δράστης οφείλει να την ανατρέψει, σε όση έκταση μάλιστα, αντιστοιχούν οι 

διαστάσεις του προκληθέντος κινδύνου. Τούτο σημαίνει ότι εάν δημιουργείται 

επαρκής πιθανότητα να επέλθει η βλάβη, ο δράστης οφείλει να παρεμποδίσει 

αντικειμενικά την παραγωγή του αποτελέσματος ανατρέποντας τον κίνδυνο. 

Στην αντίθετη περίπτωση της απλής δυνητικής πρόκλησης βλάβης, αρκεί ο 

δράστης απλώς να εγκαταλείψει την ενέργειά του.  Ακολουθώντας το κριτήριο 

της «καταλογιστής ανατροπής διακινδύνευσης» ο Jaeger καταλήγει  ότι δεν 

έχει δίκιο η κρατούσα άποψη (με την οποία σημειωτέον συγκλίνουν  οι θέσεις 

Binding και ο Kuepper) για την δυνατότητα υπαναχώρησης στην εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενη απόπειρα,. Η υπαναχώρηση, λέγει, δεν 

εξουδετερώνει την απόπειρα αλλά στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να άρει 

τις επιβλαβείς συνέπειες. Πολύ περισσότερο δεν στοιχειοθετείται καν, όταν οι 

επιβλαβείς για το έννομο αγαθό επενέργειες αποτυπωθούν σε ένα 

αντικειμενικό βαρύτερο αποτέλεσμα. 

Τέλος, η προβληματική της υπαναχώρησης τίθεται και όταν το βαρύτερο 

αποτέλεσμα προκαλείται από μία απρόσφορη απόπειρα του βασικού εγκλήματος. 

Όπως υποστηρίζεται σχετικώς
293

, η εν λόγω προβληματική τίθεται  κυρίως 

αναφορικά με την «εκ του αποτελέσματος διακρινόμενη απρόσφορη απόπειρα 

ληστείας» και τις αντίστοιχες της βαρειάς, θανατηφόρας σωματικής βλάβης 

και θανατηφόρου βιασμού. 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 

 

1) Εισαγωγική αναφορά στην συμμετοχική ευθύνη 

 

Η προβληματική της «συμμετοχικής δράσης» στα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα εγκλήματα έχει απασχολήσει (και απασχολεί) ιδιαίτερα την 

σύγχρονη ποινική επιστήμη, ανακύψασα, όπως αναφέρεται
294

, με την εισαγωγή 

του στοιχείου της αμέλειας ως προϋπόθεσης της βαρύτερης τιμώρησης του 

δράστη, η οποία δημιουργεί εμφανέστατα νομικά προβλήματα στην δογματική 

της σχέση με τα «υποκειμενικά στοιχεία» της συμμετοχής. Τούτο, σημαίνει, 
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 Φελουτζής, Η προβληματική, σελ. 288-289 
294

 Lorenzen, Zur Kritik, σελ. 17,18 , Φελουτζής, Συμμετοχή στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα 

εγκλήματα, Ποιν.Χρον ΛΕ σελ. 435 (υποσημ. 16), επισημαίνοντας επιπλέον, ότι «το πρόβλημα της 

συμμετοχής στα εν λόγω εγκλήματα απασχόλησε στοιχειωδώς την θεωρία ήδη από την εποχή που 

ίσχυε η αντικειμενική ευθύνη του δράστη για την επέλευση του βαρύτερου αποτελέσματος. Και τούτο 

γιατί το ερώτημα προκύπτει από μόνο το γεγονός, ότι ως προς το περαιτέρω αποτέλεσμα δεν 

απαιτείται δόλος του δράστη» 
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ότι δεν δημιουργείται δογματικό πρόβλημα αναφορικά με τα «μη γνήσια» εκ 

του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, αποτελώντας στην ουσία 

συνηθισμένα (σύνθετα) εκ δόλου εγκλήματα, στα οποία η ποινική μεταχείριση 

του συμμετόχου (με την πλατειά έννοια του όρου) προκύπτει ευθέως από τις 

γενικές διατάξεις συμμετοχής των άρθρων 45 κ’ επ. Ποινικού Κώδικα. 

Προτού εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στην συμμετοχική ευθύνη στα 

«γνήσια» εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, ήτοι τα εκ δόλου 

βασικά εγκλήματα με εξ αμελείας βαρύτερο αποτέλεσμα (όπως ορθά 

υποστηρίζεται, εντοπίζοντας το “κέντρο βάρους” στην δόλια εγκληματική 

πράξη του δράστη), κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε εν τάχει στην γενική 

θεωρία της συμμετοχής, οι διατάξεις ρύθμισης της οποίας αποτελούν,               

όπως και εκείνες στην απόπειρα, λόγο διεύρυνσης του αξιοποίνου 

(Strafausdehnungsgrund). 

Ο ελληνικός ποινικός κώδικας, υιοθετώντας «το σύστημα της στενής 

έννοιας του αυτουργού», κατά το οποίο αυτουργός μπορεί να θεωρηθεί μόνο 

όποιος πραγματώνει αυτοπροσώπως  την αντικειμενική υπόσταση ενός 

εγκλήματος
295

, «τοποθετεί» όλους εκείνους τους συμβάλλοντες, που δεν 

δύνανται υπό την ανωτέρω έννοια να θεωρηθούν (άμεσοι) αυτουργοί είτε στην 

έννοια του συμμετόχου υπό ευρεία έννοια (συναυτουργοί και κατά την 

ορθότερη άποψη και έμμεσοι αυτουργοί) είτε σε αυτή των συμμετεχόντων υπό 

στενή έννοια (ηθική αυτουργοί και άμεσοι ή απλοί συνεργοί). Θα μπορούσαμε 

τρόπον τινά λογοτεχνικά να σημειώσουμε ότι ο αυτουργός «δανείζει 

εγκληματικότητα» στους συμμετόχους του»! 

Ειδικά ο συμμέτοχος stricto sensu δεν ευθύνεται πρωτογενώς, βάσει μιας 

άδικης πράξης που έθεσε ο ίδιος, δεδομένου ότι καμία πράξη του δεν 

πραγματώνει (ή συμπραγματώνει) την αντικειμενική υπόσταση του 

εγκλήματος (κατά το ορθότερο φορμαλιστικό κριτήριο
296

 διάκρισης των δύο 

εννοιών) αλλά «παρακολουθηματικά» μέσω της κύριας πράξης, την οποία και 

προϋποθέτει. Επομένως η απαξία του συμμετοχικού αδίκου θεμελιώνεται στην  

προσβολή του εννόμου αγαθού μέσω της κυρίας πράξης. 

Αυτός ο παρακολουθηματικός (εξαρτημένος) χαρακτήρας της υπό στενή 

έννοια συμμετοχικής δράσης συνδεόμενος αιτιακά με την  «στενή έννοια του 

αυτουργού» εμφανίζεται στα διάφορα δικαιικά συστήματα με διάφορες 
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 Βλ. Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος, ΙΙ σελ. 122-123. Το αντίθετο σύστημα του 

«ενιαίου αυτουργού» (Einheitstaeter), υποστηριζόμενο στην γερμανική θεωρία από τον Kienapfel και 

ισχύον νομοθετικά κυρίως στην Ιταλία (ά.110 Ιταλ.ΠΚ) και Αυστρία (ά.12 αυστρ.ΠΚ), καθιστά 

αυτουργούς του «εγκληματικού φαινομένου» όλους όσους συνέβαλαν αιτιωδώς στην πρόκλησή του! 

Το σύστημα αυτό, όπως παρατηρεί ο Μυλωνόπουλος είναι αφενός αλυσιτελές, διευρύνον υπό την 

conditio sine qua non αφόρητα το αξιόποινο και αφετέρου μη εφαρμόσιμο στα ιδιόχειρα ή 

σωματοπαγή εγκλήματα. 
296

 Το οποίο θέτει η τυπική-αντικειμενική θεωρία. Αντιθέτως, υποστηρίζεται από μερίδα της θεωρίας 

αλλά και στη νομολογία η νεότερη ουσιαστική- αντικειμενική θεωρία, σύμφωνα με την οποία 

αυτουργική πράξη συνιστά και εκείνη η πράξη που τελεί σε αναγκαία συνάφεια με την πράξη της α.υ. 

εμφανιζόμενη κατά την «φυσική αντίληψη» ως τμήμα αυτής. Περαιτέρω, ελάχιστη απήχηση (και όχι 

αδίκως!) βρίσκουν οι υποκειμενικές θεωρίες, που εστιάζουν στο “animus auctoris” ενώ ενδιαφέρουσα 

νομικά κρίνεται η υποστηριζόμενη από τον Roxin «θεωρία της κυριαρχίας στην πράξη», Roxin, 

Taeterschaft und Tatherrschaft, βλ. αναλυτικώς Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος, ΙΙ 

σελ.126 και επ. 
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νομικές παραλλαγές
297

, εκ των οποίων ο Έλληνας ποινικός νομοθέτης, 

τυποποιώντας τα άρθρα 46-48 ΠΚ, επέλεξε την περιορισμένη εξάρτηση. 

Σύμφωνα με αυτήν η στοιχειοθέτηση ευθύνης για ηθική αυτουργία ή (και) 

συνέργεια προϋποθέτει μία τελειωτικά άδικη πράξη του αυτουργού, ήτοι πράξη 

που πληροί την α.υ. ενός εγκλήματος χωρίς να συντρέχει κάποιος λόγος άρσης 

του αδίκου, ανεξαρτήτως εάν ο τελευταίος βαρύνεται με ενοχή (συντρέχει 

δηλαδή ή όχι καταλογισμός στην ενοχή του)! 

Στο θεμελιώδες ερώτημα, που ταλανίζει την ποινική επιστήμη, εάν είναι 

δυνατή η συμμετοχή υπό στενή έννοια σε κύρια μη-δόλια πράξη του 

αυτουργού, η κρατούσα άποψη σε θεωρία και νομολογία  δίνει καταφατική 

απάντηση. Στα επιχειρήματα των υποστηρικτών της συγκαταλέγεται η 

επίκληση στον ανωτέρω εξαρτημένο παρακολουθηματικό χαρακτήρα της 

συμμετοχικής δράσης (και στην συναφή βούληση του ιστορικού νομοθέτη), 

«χωρίς να χρειάζεται να εξετασθή αν ο αυτουργός είναι ικανός προς 

καταλογισμό, πράττη εκ δόλου ή αν συντρέχει ως προς αυτόν λόγος αποκλείων 

τον καταλογισμόν»
298

 καθώς τα κενά τιμώρησης που θα προέκυπταν υπό την 

αντίθετη ερμηνεία  στο άρθρο 48 ΠΚ. Η αντίθετη υποστηριζόμενη στην 

επιστημονική θεωρία  (μη κρατούσα) άποψη
299

 δέχεται ως άδικη κύρια πράξη 

των άρθρων 46-48 ΠΚ μόνο την εκ προθέσεως τελούμενη, ακολουθώντας 

λογική και συστηματική ερμηνεία  με τις διατάξεις για την απόπειρα και τα 

εγκλήματα σκοπού. 

Αντιθέτως γενικώς παραδεδεγμένη είναι η διάκριση της συμμετοχής             

(με την πλατειά έννοια του όρου) από την παραυτουργία και τις αξιολογικώς 

ουδέτερες πράξεις. Η παραυτουργία, αν και εξωτερικώς ομοιάζει με την 

συναυτουργία, που συνιστά μορφή lato sensu συμμετοχικής δράσης,  (διότι 

εμφανίζεται ως συνεκτέλεση) διακρίνεται από αυτήν, δεδομένου ότι ελλείπει 

το βασικό στοιχείο της τελευταίας, ήτοι η συναπόφαση. Οι συμπράττοντες 

επομένως δράστες που αγνοούν ο ένας τον άλλο ή δεν «συνεργάζονται» 

μεταξύ τους (μη κοινός δόλος), τελούν εγκλήματα εκ δόλου κατά 

παραυτουργία. Αντιστοίχως νοείται και παραυτουργία εξ αμελείας. Η δεύτερη 

δε «ομοιάζουσα περίπτωση», αφορώσα στις αξιολογικώς ουδέτερες πράξεις, 

που παρουσιάζουν κάποια «υποστηρικτική δράση» προς μία εγκληματική 

συμπεριφορά, επίσης δεν θεμελιώνει συμμετοχική ευθύνη, δεδομένου ότι δεν 
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 Πέραν της περιορισμένης εξάρτησης, ο παρακολουθηματικός χαρακτήρας της συμμετοχής υπό 

στενή έννοια μπορεί να είναι ελάχιστος, όταν αρκεί αρχικά άδικη πράξη, πλήρης (σύστημα πλήρους 

εξάρτησης), όταν απαιτείται η κύρια πράξη να είναι και καταλογιστή ή τέλος να προϋποθέτει 

δυνατότητα υποβολής του αυτουργού σε ποινή (υπερεξάρτηση). Τα συστήματα αυτά (πλην της 

περιορισμένης εξάρτησης με τις όποιες αδυναμίες της) αξιολογήθηκαν (και ορθώς!) από τον Έλληνα 

νομοθέτη ως ακατάλληλα, στρεφόμενα προς το ένα ή το άλλο «άκρο» για την θεμελίωση του 

συμμετοχικού αδίκου. Βλ. σχετικώς Μπιτζιλέκη, Συμμετοχική πράξη, σελ. 205 και επ., Μυλωνόπουλο, 

Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος, ΙΙ σελ.132 
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 Βλ. Ανδρουλάκης, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος.ΙΙ σελ. 146, Μπιτζιλέκης, Συμμετοχική πράξη, 

σελ.239, Μπέκας, Πρακτική διδασκαλία ποινικού δικαίου, σελ.218, Κωστάρας, Σύνοψη γενικού 

μέρους, σελ. 231, ο οποίος σημειώνει ότι η αντίθετη άποψη λανθασμένα βασίζεται στην θεωρία της 

πράξης ως σκοπίμου δράσεως 
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 Βλ. Μυλωνόπουλος, Γενικό μέρος,ΙΙ σελ 138 και επ., Χαραλαμπάκης, Έμμεση αυτουργία, σελ.394 
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συντρέχει «απειλή πραγμάτωσης κάποιου αποδοκιμαζόμενου από το δίκαιο 

σκοπού»
300

. 

Προτού μεταβούμε στην περιγραφή της συναυτουργικής ευθύνης στα 

(γνήσια) εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα (αντίθετα, όπως 

προαναφέραμε ήδη, για τα μη γνήσια δεν δημιουργείται κάποιο αξιοσημείωτο 

δογματικό πρόβλημα), κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούμε στην εκ του 

αποτελέσματος ευθύνη του έμμεσου αυτουργού, στην συμπεριφορά του οποίου 

καταλογίζεται πράξη άλλου προσώπου (ο αμέσως πράττων), που  

χρησιμοποιήθηκε από τον πρώτο ως όργανο για την πραγμάτωση των 

εγκληματικών του σχεδίων (πχ ο δράστης πείθει παράφρονα σε 

αυτοτραυματισμό). Με το σκεπτικό αυτό προτιμάται ως ορθότερη  η 

υποστηριζόμενη άποψη
301

 «ένταξης» της έμμεσης αυτουργίας στην lato sensu 

συμμετοχή, προκειμένου να εξεταστεί τυχούσα ευθύνη του έμμεσου 

αυτουργού
302

 σε εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα. 

Το ζήτημα της ποινικής ευθύνης του έμμεσου αυτουργού στα εν λόγω 

μελετώμενα εγκλήματα. έχει εξεταστεί περισσότερο στην γερμανική θεωρία, 

λαμβάνοντας υπόψη την ευθεία ρύθμιση της έμμεσης αυτουργίας στον 

γερμ.ΠΚ. Κατά μία άποψη, έμμεση αυτουργία στα «γνήσια» εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα νοείται μόνο ως προς το εκ δόλου 

βασικό έγκλημα, όχι δε ως προς το εξ αμελείας επιβαρυντικό αποτέλεσμα. 

Τούτο δε διότι, όπως σημειώνει σχετικώς ο Baumann
303

, «γενικώς στα εξ 

αμελείας εγκλήματα κάθε παράβαση καθήκοντος επιμελείας, που συμβάλλει 

στην πρόκληση του αξιόποινου αποτελέσματος θεμελιώνει μεν άμεση 

αυτουργία, όχι όμως και έμμεση αυτουργία. Αντίθετη άποψη διατυπώνει ο 

Seebald, θεωρώντας ότι γενικώς στοιχειοθετείται έμμεση αυτουργία εξ 

αμελείας, επομένως και ως προς ολόκληρο το εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενο έγκλημα. Οι Oehler και Nagel δέχονται δυνατότητα έμμεσης 

αυτουργίας ως προς το έγκλημα εν συνόλω, όταν ο ηθικός αυτουργός του 

βασικού εγκλήματος προκαλεί απόφαση με δόλο ως προς το βαρύτερο 

αποτέλεσμα και ο φυσικός αυτουργός βαρύνεται ως προς το περαιτέρω 

αποτέλεσμα μόνο με αμέλεια. Όπως παρατηρείται σχετικώς, σε μία τέτοια 

περίπτωση δημιουργείται η αξιολογική αντινομία ο ηθικός αυτουργός του 

βασικού εγκλήματος να τιμωρείται βαρύτερα κατά την διάταξη του οικείου εκ 

                                                 
300

 Βλ. Σχετ. Μυλωνόπουλος, Γενικό μέρος,ΙΙ σελ. 270, Βαθιώτης, Απαγόρευση αναδρομής και 

αντικειμενικός καταλογισμός, σελ. 246 και επ. 
301

 Την άποψη αυτή υποστηρίζει μεταξύ άλλων ο Φελουτζής, Ποιν.Χρον.ΛΕ, σελ. 436 και επ., καθώς 

και ο Μυλωνόπουλος, Γενικό μέρος,ΙΙ σελ. 125. Αντίθετος ο Μπέκας, Πρακτική διδασκαλία ποινικού 

δικαίου, σελ.217, που όμως δέχεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις γνήσιου ιδιαίτερου εγκλήματος 

αποτελεί «συμμετοχική δράση». 
302

 Η έμμεση αυτουργία δεν ρυθμίζεται ευθέως από τον ποινικό κώδικα, πλην των περιπτώσεων 49 

παρ.1 και 21 ΠΚ. Στην πράξη δε, επιστρατεύεται για να καλύψει κενά τιμώρησης , που ανακύπτουν, 

όταν η υπό κρίση συμπεριφορά του πράττοντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

(επικουρική λειτουργία της έμμεσης αυτουργίας). Αντίθετα, στην γερμανική έννομη τάξη και 

ειδικότερα με την διάταξη § 25 StGB (Täterschaft) καθιερώθηκε ως ισότιμη μορφή αυτουργίας, υπό 

την επιρροή του Roxin: «Ως αυτουργός τιμωρείται όποιος διαπράττει την αξιόποινη πράξη 

αυτοπροσώπως ή δι’ άλλου». Ομοίως στον ισπανικό κώδικα του 1995 (ά.28 εδ.1) ενώ αναγνωρίζεται 

και στην γαλλική θεωρία με τον auteur intellectual, βλ. Μυλωνόπουλος, Γενικό μέρος ΙΙ, σελ. 277 
303

 Baumann, Taeterschaft und Teilnahme,Jus 1963 σελ. 85  Φελουτζής, Η προβληματική,σελ.437 

υποσημ.19 
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του αποτελέσματος εγκλήματος, γι’αυτό και είναι αναγκαία, κατ’αυτήν την 

άποψη. η δογματική μορφή της έμμεσης αυτουργίας. 

Στην ελληνική θεωρία, αξιοσημείωτη είναι η προτεινόμενη δογματική 

κατασκευή του Φελουτζή
304

, ήτοι «έμμεση αυτουργία ως προς το βασικό 

έγκλημα, διακρινόμενη από την εξ αμελείας πρόκληση του βαρύτερου 

αποτελέσματος» 

 

 

2) Συναυτουργία 

 

Η γενική ρύθμιση της συμμετοχικής μορφής της συναυτουργίας γίνεται 

στο άρθρο 45 ΠΚ, σύμφωνα με το οποίο «Αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από 

κοινού αξιόποινη  πράξη, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός αυτής.» Από 

την de lege lata αυτή ρύθμιση της έννοιας της συναυτουργίας συνάγονται οι 

εξής βασικές ερμηνευτικές παρατηρήσεις: 

Α) Ως από «κοινού» τέλεση της αξιόποινης πράξης, νοείται κατά την 

θεωρία αλλά και την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου η συνεκτελέση της 

αντικειμενικής υπόστασης, η οποία δύναται να λάβει χώρα με την μορφή της 

ταυτόχρονης συμπραγμάτωσης, της διαδοχικής πραγμάτωσης ή της τμηματικής 

διάπραξης, αποτελώντας το αντικειμενικό στοιχείο της συναυτουργικής 

έννοιας. 

Β) Έτερο θεμελιώδες στοιχείο της συναυτουργίας είναι η συναπόφαση (ή 

κοινός δόλος των συμπραττόντων), στην οποία περιλαμβάνονται ως ειδικότερα 

υποκειμενικά στοιχεία, αφενός ο διπλός δόλος των συναυτουργών, 

αποτελούμενος από την πλήρη υποκειμενική υπόσταση του οικείου 

εγκλήματος και την βούληση σύμπραξής τους (ήτοι γνώση και αποδοχή της 

σύμπραξης αυτής), αφετέρου η γνώση του διπλού δόλου του άλλου ή 

υπόλοιπων συναυτουργών. 

Γ) Η συναυτουργική εκτέλεση της αξιόποινης πράξης, θέτοντας 

πρωτογενές άδικο συμπεριφοράς
305

 εν αντιθέσει με το εξαρτημένο άδικο του 

stricto sensu συμμετόχου, συνιστάμενη σε αυτούσια συμπραγμάτωση της α.υ., 

στοιχειοθετεί αυτουργική ευθύνη. 

 

Μεταφερόμενοι στην «ειδικότερη περιοχή» των εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων, συνάγουμε μία ιδιαίτερα σημαντική δογματική 

διαφωνία στην ελληνική ποινική επιστήμη, αφορώσα στο υποκειμενικό 

θεμελιωτικό στοιχείο της συναυτουργίας: 

Η κρατούσα γνώμη στην νομολογία, ακολουθώντας την γενική της θέση 

για δυνατότητα συμμετοχής σε εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα, 

δέχεται παγίως συναυτουργική ευθύνη στο  άρθρο 29 ΠΚ, «εφόσον καθένας από 

τους συναυτουργούς βαρύνεται με δόλο ως προς το βασικό έγκλημα και με 

αμέλεια για το βαρύτερο αποτέλεσμα». Χαρακτηριστικά αναφέρεται η ΑΠ 

805/1980
306

, στην οποία εκρίθη περίπτωση συναυτουργίας σε ληστεία με 

                                                 
304

 Φελουτζής, Ποιν.Χρον ΛΕ, σελ.437 
305

 Βλ. Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος, ΙΙ σελ.149 και επ. 
306

 Δημοσιευμένη στα Ποιν.Χρον. ΄Λ (1980) σελ. 873-875 
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βαρύτερο αποτέλεσμα τον θάνατο του θύματος (ά.380 παρ.2 ΠΚ). Κατά την εν 

λόγω απόφαση, η οποία αναίρεσε για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την 

δεχθείσα συναυτουργική ευθύνη την προσβαλλόμενη απόφαση, « στοιχείον της 

συναυτουργίας, υπό την έννοιαν του άρθρου 45 ΠΚ είναι ο κοινός τούτων δόλος 

και δη η συναπόφασις περί τελέσεως ωρισμένου εγκλήματος {…} Επί του εκ του 

αποτελέσματος χαρακτηριζόμενου εγκλήματος της ληστείας εξ ης επήλθεν ο 

θάνατος προσώπου τινός, δέον εκ των αποδειχθέντων περιστατικών να 

προκύπτει, αν η πράξις ευρίσκετο εντός του πλαισίου των συναποφασισθέντων 

και περαιτέρω αν το εξ αυτής βαρύτερον αποτέλεσμα δύναται να αποδοθή εις 

αμέλειαν του συναυτουργού». 

Η κρατούσα αυτή θέση της νομολογίας περί εξ αμελείας σύμπραξης των 

συναυτουργών στο επελθόν βαρύτερο αποτέλεσμα, (σημειωτέον ότι έρχεται σε 

αντίθεση με την γενική παραδοχή της για τον διπλό δόλο
307

 ως θεμελιωτικό 

στοιχείο της συναυτουργικής ευθύνης, όπως προκύπτει άλλωστε άμεσα και 

από το κείμενο της ως άνω καταγραφόμενης απόφασης) ορθώς επικρίνεται από 

“μερίδα” της επιστημονικής θεωρίας
308

, διότι δυσχερώς εναρμονίζεται (όπως 

και στην απόπειρα) με τις διατάξεις του ποινικού μας κώδικα περί συμμετοχής, 

σύμφωνα με τις οποίες η συμμετοχική δράση προϋποθέτει συναπόφαση, ήτοι 

διπλό δόλο για την τέλεση του εγκλήματος. Συναυτουργική δράση από αμέλεια 

λοιπόν δεν νοείται (ορθότερα δεν είναι αξιόποινη) στο ελληνικό ποινικό 

σύστημα. Έτσι κατά την άποψη αυτή, επί συν-τελέσεως εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος, στοιχειοθετείται συναυτουργία μόνο για το βασικό 

εκ δόλου έγκλημα, το οποίο αφορά η συναπόφαση των συμπραττόντων και 

παραυτουργία για το εξ αμελείας βαρύτερο αποτέλεσμα. Όπως παρατηρείται δε 

εύστοχα από την ίδια αυτή άποψη, το άδικο του συναυτουργού είναι 

πρωτογενές, ώστε ο «υποκειμενικά καλυπτόμενος» από αμέλεια ως προς το 

βαρύτερο αποτέλεσμα να ευθύνεται ως αυτουργός ολόκληρου του εν λόγω 

σύνθετου εγκλήματος κατ’άρθρο 29 ΠΚ, ο μη βαρυνόμενος δε από την αμελή 

περαιτέρω συνέπεια μόνο ως συναυτουργός του βασικού εγκλήματος. 

Μεταξύ των λίγων φωτεινών εξαιρέσεων από την κρατούσα θέση της 

νομολογίας, συγκαταλέγεται η ΑΠ 91/1973
309

, στην οποία ορθώς επισημάνθη 

ότι η συναυτουργία χωρεί μόνον ως προς το βασικό έγκλημα αφού, όπως 

αναφέρεται, δεν είναι δυνατή συναπόφαση ως προς το εξ αμελείας 

επιβαρυντικό αποτέλεσμα. 
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 Πράγματι, η έκφραση συναπόφαση, χρησιμοποιούμενη συχνά από τον Άρειο Πάγο, υπάρχει, όπως 

δέχεται το Ακυρωτικό, «όταν ο κάθε συμμέτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της 

αντικειμενικής υποστάσεως του διαπραττόμενου εγκλήματος γνωρίζοντας, ότι και οι λοιποί 

συμμέτοχοι συμπράττουν με δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήματος», βλ πχ ΑΠ 1887/1999, 

Ποιν.Χρον.Ν (2000), σελ.818, ΑΠ 462/2000, Ποιν.Χρον.Ν (2000) σελ.928, ΑΠ 1537/2004, ΠοινΛογ 

2004, σελ. 1896 
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 Μυλωνόπουλος, Εφαρμογές ποινικού δικαίου σελ.120 και επ., Μανωλεδάκης, Ποιν.Δικ. Επιτομή 

σελ. 206, Κωστάρας, Σύνοψη γενικού μέρους, σελ. 327, Παπαθανασίου σε Χαραλαμπάκη, Ποινικός 

Κώδικας, σελ.562, Κονταξής,Ποινικός κώδικας, σελ. 696 και από γερμανική θεωρία βλ Roxin, Arthur 

Kaufmann, Das Schuldprinzip , Haenle και Schneider 
309

 Δημοσιευμένη στα Ποιν.Χρον. ΚΓ, σελ. 380 
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Αντίθετη άποψη υποστηρίχθηκε  και στην  θεωρία
310

, μεταξύ άλλων και 

από τον Ανδρουλάκη, επισημαίνοντας, ότι «το εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενο έγκλημα μπορεί να τελεστεί και κατά συναυτουργία, εφόσον το 

βαρύτερο αποτέλεσμα μπορεί να αποδοθεί σε αμέλεια όλων των 

συναυτουργών του βασικού εκ δόλου εγκλήματος.» 

Στην γερμανική θεωρία συναυτουργική διάπραξη εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος  υποστηρίζεται από τον Seebald, δεχόμενο μάλιστα 

γενικώς ως δυνατή συναυτουργία εξ αμελείας καθώς και από Oehler και Nagel, 

σύμφωνα με τους οποίους «η λύση της συναυτουργίας στο βασικό έγκλημα σε 

συνδυασμό με παραυτουργία ως προς το εξ αμελείας βαρύτερo κρίνεται 

δογματικά λανθασμένη σ’ένα σύνθετο αλλά ενιαίο έγκλημα, όπως το εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενο.
311

 

 

 

3) Συμμετοχή υπό στενή έννοια (ηθική αυτουργία, συνέργεια) 

 
Η δογματική προβληματική δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 29 ΠΚ 

ανακύπτει ακόμη πιο έντονα στην stricto sensu συμμετοχική δράση, δεδομένου 

ότι το άδικο της ηθικής αυτουργίας και (απλής και άμεσης) συνέργειας έχει 

κατά το ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα κατά τις γενικές διατάξεις 46-47 

ΠΚ παρακολουθηματικό της κύριας πράξης χαρακτήρα. 

Στο θεμελιώδες ερώτημα, εάν ηθική αυτουργία και συνέργεια 

στοιχειοθετούνται σε «γνήσιο» εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα 

εν συνόλω, ήτοι στο βασικό εκ δόλου έγκλημα με εξ αμελείας βαρύτερο 

αποτέλεσμα, η απάντηση θα δινόταν (απλουστευτικά μάλιστα!) καταφατικά, 

εφόσον ο εφαρμοστής του δικαίου καλείτο να εφαρμόσει το γερμανικό δίκαιο: 

Το § 11(2) StGB (Personen- und Sachbegriffe), ορίζοντας ως δόλια πράξη                  

(Die Vorsaetzliche Tat) και αυτήν που έχει μία «ειδική συνέπεια από αμέλεια» 

(Eine besondere fahrlaessige Folge) σε συνδυασμό με την διάταξη ρύθμισης 

της εκ του αποτελέσματος ευθύνης (§ 18 StGB, Schwerere Strafe bei 

besonderen Tatfolgen) οριζομένης ρητώς και για τον συμμέτοχο υπό στενή 

έννοια, εφόσον βαρύνεται τουλάχιστον με αμέλεια ως προς το βαρύτερο 

αποτέλεσμα (wenigstens Fahrlaessigkeit)
312

, προσανατολίζουν καίρια την 

γερμανική ποινική επιστήμη , ώστε η κρατούσα εκεί άποψη
313

 να δέχεται ως 

άνευ ετέρου δυνατή την στοιχειοθέτηση ηθικής αυτουργίας και συνέργειας στα 

εν λόγω μελετώμενα εγκλήματα (Die erfolgsqualifizierten Delikte). Με αυτήν 
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 Βλ. Ανδρουλάκης, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος, σελ. 170 και παλαιότερα Χωραφάς, Ποινικόν 

δίκαιον, 9
η
 εκδ. σελ 352, Μαγκάκης, Ποινικό δίκαιο, σελ. 415 
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 Seebald, Taeterschaft und Teilnahme , Oehler, Das erfolgsqualifizierte Delikt und die Teilnahme an 

ihm, Nagel, Das erfolgsqualifizierte Delikt. Επί των απόψεων αυτών, αναλυτικά  Φελουτζή,Ποιν.Χρον. 

ΛΕ, σελ. 438 
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 Βλ. για τον StGBτην γερμανική ιστοσελίδα http://www.stgb.de/gesetzestexte.html  
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 Welzel Strafrecht. Hirsch, GA,72,76, Baumann,Strafrecht, Haenle,G.Jakobs,Strafrecht, Allgemeiner 

Teil,1983,Roxin,LK, Jescheck,Strafrecht, Arthur Kaufmann,Das Schuldprinzip, Wessels, Strafrecht, 

Allgemeiner Teil,1981, Seebald Taeterschaft und Teilnahme, ο οποίος μάλιστα υποστήριζε την άποψη 

αυτή προ εισαγωγής του ά.18 Γερμ.Ποιν.Κωδ.  Επί των απόψεων αυτών, αναλυτικότερα Φελουτζή, 

Συμμετοχή στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, Ποιν.Χρον. ΛΕ, σελ.441 και επ. 

http://www.stgb.de/gesetzestexte.html
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συγκλίνει και  ο Oehler
314

  προτείνοντας μεν εκ δόλου συμμετοχή στο βασικό 

έγκλημα σε συνδυασμό με παραυτουργία εξ αμελείας ως προς το επιβαρυντικό 

αποτέλεσμα» με το πλαίσιο δε ποινής του οικείου εκ του αποτελέσματος 

εγκλήματος. Αποκλίνουσα άποψη, στην μελέτη του περί την διερεύνηση του 

αδίκου των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων διατυπώνει ο 

Goessel
315

 θεμελιώνοντας δογματικά την τιμώρηση του συμμετόχου  κατ’ 

αυξημένη ποινή στην δομή των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων 

εγκλημάτων, που ομοιάζει με τη δομή των εξ αμελείας εγκλημάτων . Κατ’ 

αυτόν, «τα εκ του αποτελέσματος χαρακτηριζόμενα εγκλήματα είναι εξ 

αμελείας εγκλήματα με τυποποιημένη στο νόμο την αντικειμενική παραβίαση 

του καθήκοντος επιμελείας. Μία τέτοια παραβίαση του καθήκοντος επιμελείας 

είναι και η συμμετοχή στο βασικό έγκλημα ώστε και ο συμμέτοχος να είναι 

αυτουργός του εξ αμελείας βαρύτερου αποτελέσματος». Επομένως, σύμφωνα 

με τον Goessel ο ηθικός αυτουργός και ο συνεργός τιμωρούνται όπως ο άμεσος 

αυτουργός του όλου εξ αμελείας εγκλήματος, άποψη βεβαίως μη δογματικά 

ορθή, αν ληφθεί υπόψη ότι το «κέντρο βάρους» τοποθετείται στο εκ δόλου 

βασικό έγκλημα. 

Εν αντιθέσει με την ευθεία καθοδηγητική ρύθμιση του γερμανικού 

Ποινικού Κώδικα, ο Έλληνας νομοθέτης, όπως ορθώς παρατηρεί ο 

Βαθιώτης
316

,  μην προβλέποντας αντίστοιχη ρύθμιση με εκείνη του ά.11 παρ.2 

γερμΠΚ., αφήνει ένα πλήρες ρυθμιστικό κενό . Επιπλέον παρατηρείται 

(ηθελημένο ή αθέλητο;) μερικό κενό του νομοθέτη, σιωπώντας αναφορικά με 

την ευθύνη συμμετόχου στο άρθρο 29 ΠΚ, «μην επιτρέποντας μάλιστα 

σκέψεις για την δυνατότητα υπαγωγής στην έννοια “πράξη” και της 

συμμετοχικής, ώστε η ρυθμιστική πρόβλεψη να αφορά τις κατ’ιδίαν 

αυτουργικές εκ του αποτελέσματος διακρινόμενες πράξεις», όπως σημειώνει ο 

Μπιτζιλέκης
317

, τασσόμενος με την  αντίστοιχη άποψη της επιστημονικής 

θεωρίας. 

Σύμφωνα με την εν λόγω άποψη, που ορθά έχει κερδίσει «έδαφος» στην 

ελληνική θεωρία,  δεν νοείται stricto sensu συμμετοχή στο άρθρο 29 ΠΚ και 

στα οικεία εγκλήματα, διότι, ελλείψει άλλωστε αντίστοιχης ρυθμίσεως προς τα 

άρθρα 11 παρ.2 και 18 γερμ.ΠΚ, η υποκειμενική ιδιαιτερότητα της εν στενή 

εννοία συμμετοχικής δράσης, η κατάφαση της οποίας προϋποθέτει 

απαραιτήτως δόλια συμπεριφορά, δεν συνάδει, λέγουν, με την δομή ενός 

«γνήσιου» εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος, στο οποίο 

προβλέπεται απαραιτήτως αμελής συμπεριφορά του πράττοντος ως προς το 

βαρύτερο αποτέλεσμα. Σε περιπτώσεις επομένως «σύμπραξης» σε εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα η αρμόζουσα λύση για την ποινική 

μεταχείριση του συμμετόχου υπό στενή έννοια επιτάσσει την τιμώρησή του για 

                                                 
314

 Oehler, Das erfolgsqualifizierte Delikt und die Teilnahme an Ihm, σχετ. Φελουτζή, Ποιν.Χρον. ΛΕ, 

σελ 444-445 με την δογματική αιτιολόγηση, ότι «η ιδιότυπη σύνδεση των εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων επιτρέπει  την σύνδεση διαφόρων μορφών αυτουργίας και συμμετοχής με αποτέλεσμα 

την ενιαία τιμώρησή τους» 
315

 Βλ. σχετικώς Φελουτζής, Ποιν.Χρον. ΛΕ σελ. 447 
316

 Βαθιώτης, Παρατηρήσεις σε ΣυμβΑΠ 1082/2009, Ποιν.Χρον.2010 σελ. 375 
317

 Μπιτζιλέκης, Η συμμετοχική πράξη, Δογματική θεμελίωση του φαινομένου της συμμετοχής και του 

παρακολουθηματικού  χαρακτήρα της, 1990 σελ. 153 
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ηθική αυτουργία ή (και) συνέργεια ως προς το εκ δόλου βασικό έγκλημα σε 

συνδυασμό με παραυτουργία εξ αμελείας ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα
318

. 

Εξάλλου η λύση της αντίθετης άποψης, λέγουν, οδηγώντας σε βαρύτερη 

ποινική μεταχείριση του συμμετόχου-δεδομένου ότι το πλαίσιο ποινής ενός εκ 

του αποτελέσματος εγκλήματος είναι ευρύτερο εν σχέσει με αυτό των κανόνων 

αληθινής κατ’ιδέαν συρροής-συνιστά απαγορευμένη αναλογία του άρθρου 29 

ΠΚ, στο οποίος ως δράστης πρέπει να νοηθεί μόνο ο αυτουργός, και ως εκ 

τούτου καταστρατήγηση της συνταγματικής αρχής nullum crimen nulla poena 

sine lege
319

. 

Παλαιότερα ωστόσο,  είχε επικρατήσει στην ελληνική θεωρία η αντίθετη 

άποψη, υποστηριζόμενη έως και σήμερα, κατά την οποία είναι δυνατή η ηθική 

αυτουργία και συνέργεια σε εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα, 

κατ’εφαρμογήν του άρθρου 29 ΠΚ και της οικείας του εγκλήματος διάταξης, 

οδηγώντας σε βαρύτερο πλαίσιο ποινής, εφόσον και ο stricto sensu συμμέτοχος 

βαρύνεται με αμέλεια ως προς το βαρύτερο αποτέλεσμα
320

. Αξιοσημείωτη 

υποστηρικτική επιχειρηματολογία «επιστρατεύει» ο Ανδρουλάκης
321

, σύμφωνα 

με τον οποίον «Εφόσον βασικό συστατικό του εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος είναι, όπως το λένε και οι λέξεις, το εκ δόλου 

έγκλημα πχ στην θανατηφόρα σωματική βλάβη ή στην θανατηφόρα ληστεία, 

πρόκειται για εγκλήματα εκ δόλου που επιβαρύνονται/διακρίνονται από την εξ 

αμελείας πρόκληση ενός συναρτώμενου με την ιδιαίτερη επικινδυνότητα του 

βαρύτερου αποτελέσματος. {…} Από την νομική του φύση αυτή παρέπονται δύο 

τινά: Πρώτον ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να μιλήσουμε για ηθική 

αυτουργία σε δόλια πράξη, που αποτελεί την βάση του εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος. Δεύτερον, ότι καθόσον αφορά στην επιβαρυντική 

περίσταση του εξ αμελείας βαρύτερου αποτελέσματος, ισχύει η πρόβλεψη του 
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 Έτσι στο προσφυές παράδειγμα του υποστηρίζοντος την αντίθετη άποψη Ανδρουλάκη, όπου ο Α 

κατά την διάρκεια μιας φιλονικίας στην ταβέρνα παρακινεί τον Β να σπάσει μία κρασοκανάτα στο 

κεφάλι τον Γ, επιφέροντας τον θάνατό του, δίχως να προβλεφθεί όμως από τους Α και Β, ο πρώτος δεν 

θα τιμωρηθεί για ηθική αυτουργία σε θανατηφόρα σωματική βλάβη κατ’εφαρμογήν του ά.311 ΠΚ 

αλλά για ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη σε συρροή με ανθρωποκτονία εξ αμελείας. 
319

 Έτσι ο Μανωλεδάκης,, Επιτομή, αριθ. 263 σελ. 209, ο Μυλωνόπουλος, Εφαρμογές ποινικού 

δικαίου, σελ. 123 και Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, σελ. 368., η Καϊάφα Γκμπάντι, 

Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, σελ. 149, ο Μαργαρίτης, σωματικές βλάβες, σελ. 473, ο Δημάκης, 

ΣυστΕρμΠΚ αρ.46. , ο ήδη αναφερθείς Μπιτζιλέκης, Η συμμετοχική πράξη σελ. 156 Με την άποψη 

αυτή συντάσσεται  και ο Βαθιώτης, Παρατηρήσεις σε ΣυμβΑΠ 1082/2009, Ποιν.Χρον. 2010 σελ. 375, 

σημειώνοντας ότι «εάν ληφθεί υπόψη ότι στην τυποποίηση των εν λόγω εγκλημάτων υποκρύπτεται η 

βούληση του νομοθέτη να αντιμετωπίσει αποδεικτικές δυσχέρειες αντιμετώπισης του δόλου ως προς 

το βαρύτερο αποτέλεσμα, ο σκεπτικισμός της θεωρίας με τα σχετικά επιχειρήματα έναντι της 

επέκτασης αξιοποίνου και στον συμμέτοχο είναι απολύτως δικαιολογημένος» 
320

 Χωραφάς, Ποινικόν δίκαιον 9
η
 εκδ. σελ. 352, Μαγκάκης, Ποινικό δίκαιο σελ. 415,σημειώνοντας ότι  

«Σε περίπτωση εγκλήματος χαρακτηριζόμενου από το αποτέλεσμα, ο ηθικός αυτουργός τιμωρείται με 

την γι’ αυτό προβλεπόμενη βαρύτερη ποινή, μόνο εφόσον ώφειλε και μπορούσε κι αυτός να προβλέψει 

την επέλευση του βαρύτερου αποτελέσματος, εάν αυτό όμως δεν συμβαίνει, ο ηθικός αυτουργός 

τιμωρείται μόνο για ηθική αυτουργία στο βασικό έγκλημα και με την ελαφρύτερη ποινή που 

προβλέπεται γι’ αυτό»., Γάφος, Γεν.Μέρος, τευχ.΄Β 1975, σελ. 407, Μπουρόπουλος, ΕρμΠΚ τεύχος . 

Ά σελ. 144 

 
321

 Ανδρουλάκης, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος, ΙΙ, σελ.204-205, ο οποίος στο αναφερόμενο- ήδη στην 

ως άνω υποσημ. 107 της εργασίας του γράφοντος- παράδειγμα υποδεικνύει ως ορθή της ποινική 

ευθύνη του Α για ηθική αυτουργία σε θανατηφόρο σωματική βλάβη. 
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άρθρου 49 παρ.2 ΠΚ, στην οποία ορίζεται ότι οι ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις ή 

άλλες περιστάσεις που επιτείνουν μειώνουν ή αποκλείουν την ποινή λαμβάνονται 

υπόψη μόνο για τον συμμέτοχο στον οποίον υπάρχουν. Αληθινά αυτό είναι το 

θετικό στήριγμα της τιμώρησης για ηθική αυτουργία στο εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα, ακυρώνοντας την μομφή της αντίθετά 

υποστηριζόμενης άποψης για προσβολή του αξιώματος n.c.n.p.s.l. Το νόημα της 

ως άνω διάταξης είναι ότι οι επιβαρυντικές περιστάσεις επιβαρύνουν και την 

ποινή του συμμετόχου στο βασικό έγκλημα υπό τον όρο ότι συντρέχουν και στο 

πρόσωπό του. Γι’ αυτό και ο νομοθέτης δεν χρειαζόταν να συμπεριλάβει στο 

άρθρο 29 ειδική διάταξη και για τους συμμετόχους {…} η αντίστοιχη δε 

ιδιορρυθμία της ηθικής αυτουργίας σε αυτά καθόλου δεν μας εμποδίζει να 

κάνουμε λόγο για ηθική αυτουργία σε έγκλημα διακρινόμενο εκ του 

αποτελέσματος». 

Με την άποψη αυτή περί συμμετοχικής ευθύνης με την στενή έννοια στο 

όλο έγκλημα του ά.29 ΠΚ συντάσσεται και ο Κατσαντώνης
322

, κριτικά 

παρατηρώντας ωστόσο, ότι « η προτεινόμενη λύση δεν εναρμονίζεται απόλυτα 

προς τον χαρακτήρα της ηθικής αυτουργίας, καθ’ ότι τα υπό του αυτουργού 

προκαλούμενα αποτελέσματα κι εν προκειμένω το βαρύτερο αποτέλεσμα πρέπει 

να καλύπτονται από τον δόλο του ηθικού αυτουργού, και όχι από την αμέλεια 

αυτού». 

Από τους νεώτερους υποστηρίζοντες ο Μπέκας
323

, μη θεωρώντας 

πειστική την αρνητική περί συμμετοχής άποψη, σημειώνει ότι «Στο άρθρο 311 

ΠΚ η συμπεριφορά εξαντλείται στην τέλεση σωματικής βλάβης. Από εκεί και 

πέρα η επέλευση του αποτελέσματος του θανάτου επέρχεται ως συνέπεια της 

σωματικής βλάβης. Δεν απαιτείται δόλος συμμετοχής παρά μόνο για την 

συμπεριφορά και το αρχικό αποτέλεσμα, δηλαδή την σωματική βλάβη. Αν 

υπάρξει αμέλεια του συμμετόχου για τον θάνατο κρίνεται ως συμμέτοχος με το 

ά.311 ΠΚ (θανατηφόρα σωματική βλάβη.  Αν υπάρξει δόλος του για τον θάνατο, 

του χρεώνεται η συμμετοχική του συμπεριφορά αναφορικά με την 

ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αν τέλος δεν έχει καν αμέλεια για τον θάνατο 

θεωρείται συμμέτοχος μόνο στην σωματική βλάβη.» 

Συγκλίνουσα άποψη με την ανωτέρω αναλυσάμενη έχει εκφράσει ο 

Φελουτζής
324

, δεχόμενος μεν υπό στενή έννοια συμμετοχική ευθύνη στο          

ά.29 ΠΚ , προτείνοντας ωστόσο την ιδιότυπη δογματική κατασκευή της «εκ 

του αποτελέσματος διακρινόμενης συμμετοχής στο βασικό έγκλημα». 

Τέλος, η θετικά υποστηριζόμενη άποψη περί συμμετοχής είναι κρατούσα 

στην ελληνική νομολογία. Όσον αφορά την συμμετοχική μορφή της ηθικής 

αυτουργίας ενδεικτικά αναφέρεται  η ΑΠ 1082/2009 (σε Συμβούλιο)
325

, στην 
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 Κατσαντώνης, Ποινικόν δίκαιον, Γενικό μέρος, τόμος Ά, σελ. 109 
323

 Μπέκας, Προστασία της ζωής και της υγείας στον Ποινικό Κώδικα, σελ.399-400 
324

 Φελουτζής, Ποιν.Χρον. ΛΕ σελ. 444 , ακολουθώντας την επιχειρηματολογία του Oehler, θέση που 

αντικρούει ο Μυλωνόπουλος, Εφαρμογές, σελ.124 «ως συζητήσιμη μόνο υπό το κράτος της θεωρίας 

του ενιαίου αυτουργού, που είναι όμως ξένη προς το ποινικό μας σύστημα». 
325

 Βλ.Ποιν.Χρον. 2010 σελ. 373 και επ. με παρατηρήσεις Βαθιώτη. Ως προς τα πραγματικά 

περιστατικά της εν λόγω απόφασης, ο κατηγορούμενος, μετά από φραστικό επεισόδιο, που είχε με μία 

παρέα νεαρών αλλοδαπών, έπεισε έναντι χρηματικού ανταλλάγματος άγνωστο δράστη να 

γρονθοκοπήσει με σφοδρότητα στο κεφάλι έναν εξ αυτών, με αποτέλεσμα τον θάνατό του από βαριές 

κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις,. Ο κατηγορούμενος όπως εδέχθη το Συμβούλιο Εφετών με το ενθάδε 
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οποία εκρίθη περίπτωση ηθικής αυτουργίας σε σκοπούμενη θανατηφόρα 

σωματική βλάβη (άρθρα 46 παρ.1
α
 & 311 εδ. ΄β ΠΚ). Το Ακυρωτικό εν 

Συμβουλίω απορρίπτοντας ως αβάσιμο τον αντίθετο ισχυρισμό του 

αναιρεσείοντος, εδέχθη ότι το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου 

Εφετών διέλαβε την κατά Σύνταγμα ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, 

αφού όπως αναφέρει σχετικώς «για την πληρότητα αιτιολογίας ως προς την 

πράξη ηθικής αυτουργίας, αρκεί, ότι το προσβαλλόμενο βούλευμα εδέχθη, ότι ο 

αναιρεσείων προκάλεσε στον άγνωστο δράστη με πειθώ και φορτικότητα την 

απόφαση καθώς και χρηματικά ανταλλάγματα να τελέσει την ως άνω αξιόποινη 

πράξη, την οποία εκείνος ετέλεσε».Η ως άνω απόφαση του Ακυρωτικού επισείει 

(και ορθώς) την κριτική-πέραν της εσφαλμένης δογματικής της θεμελίωσής- 

ως προς το ελλιπές αιτιολογικό και επιχειρηματολογικό υπόβαθρό της. Ο 

Κ.Βαθιώτης σε κριτικό σχολιασμό του αναφέρει ότι «με την απόφαση αυτή 

αποψιλώνεται έτι περισσότερο η ανάγκη αιτιολόγησης της δυνατότητας ηθικής 

αυτουργίας στο εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα της 

θανατηφόρας σωματικής βλάβης, αφού ρητώς ο Άρειος Πάγος αρκείται (!) 

στην διαπίστωση του τρόπου με τον οποίον ο ηθικός αυτουργός προκάλεσε την 

απόφαση στον φυσικό αυτουργό, αδιαφορώντας πλήρως για το έτερο 

υποκειμενικό στοιχείο, που ο ίδιος στην μείζονα πρότασή του διέλαβε (και 

ορθώς) ότι πρέπει να διαπιστώνεται, ήτοι την αμέλεια ως προς το βαρύτερο 

αποτέλεσμα!» Πράγματι σε ένα λίαν ενδιαφέρον δογματικό ( αλλά και από 

άποψη πλαισίου ποινής) ζήτημα ο Άρειος Πάγος αρκείται σε μία δογματικά 

ακατέργαστη  επανάληψη της φράσης
326

, εντοπιζόμενης ήδη σε παλαιές του 

αποφάσεις ««Επί των εκ του αποτελέσματος χαρακτηριζομένων εγκλημάτων 

υπέχει ευθύνην ο ηθικός αυτουργός και δια το επελθόν βαρύτερο 

αποτέλεσμα, αν συντρέχει παρ’αυτώ η κατά το άρθρο 29 ΠΚ αμέλεια» 

Ίδια άποψη ακολουθεί το Ακυρωτικό μας και για την συμμετοχική μορφή 

της συνέργειας με την πάγια επαναλαμβανόμενη φρασεολογία «Στα εγκλήματα 

χαρακτηριζόμενα από το αποτέλεσμα ευθύνη έχει και ο απλός συνεργός για το 

επελθόν βαρύτερο αποτέλεσμα, αν συντρέχει και γι’ αυτόν η κατά το άρθρο 29 

ΠΚ αμέλεια», με ενδεικτικά αναφερόμενη την ΑΠ 710/1990
327

 (σε Συμβούλιο) 

                                                                                                                                            
προσβαλλόμενο βούλευμά του «επιθυμούσε μεν την βαριά σωματική βλάβη του θύματος και όχι τον 

θάνατό του, επέδειξε ωστόσο αμέλεια ως προς το βαρύτερο αυτό αποτέλεσμα, αφού ώφειλε και 

μπορούσε να προβλέψει ότι, λόγω της αυξημένης μυϊκής δύναμης του φυσικού αυτουργού (προφανώς 

μπράβου) αλλά και του ευαίσθητου σημείου του σώματος στο οποίο επελέγη να πληγεί το θύμα, θα 

επερχόταν ο θάνατος του τελευταίου». 
326

 Βλ.ΑΠ 22/1967, Ποιν.Χρον. ΙΖ σελ.280 Από τις νεότερες σχετικές αποφάσεις βλ. ΑΠ 427/1999 

δημοσιευθ. στο ΝοΒ 1999 σελ. 1349 στην οποία κατά παρεμφερή με την ως άνω φρασεολογία 

αναφέρεται ότι «επί θανατηφόρου εμπρησμού (άρθρο 264 ΄γ. ΠΚ) που είναι έγκλημα εκ του 

αποτελέσματος χαρακτηριζόμενο ο ηθικός αυτουργός στο βασικό έγκλημα του εμπρησμού (άρθρο 264 

ά.ΠΚ) τιμωρείται με την βαρύτερη ποινή που προβλέπεται για τον αυτουργό αν για τον επελθόντα 

θάνατο βαρύνεται ο ίδιος με αμέλεια». Σχετική και η ΑΠ 2045 / 2010 βλ. Τράπεζα Νομικών 

Πληροφοριών «Ισοκράτης», στην οποία εκρίθη, ότι «επί διαταράξεως της ασφάλειας της οδικής 

συγκοινωνίας από την οποία επήλθε ο θάνατος (άρθρο 290 παρ. 1 στοιχ. β' του ΠΚ), που είναι έγκλημα 

"εκ του αποτελέσματος χαρακτηριζόμενο", ο ηθικός αυτουργός στο βασικό έγκλημα της διαταράξεως 

της ασφάλειας της συγκοινωνίας (άρθρο 290 παρ. 1 στοιχ. α' του ΠΚ) τιμωρείται με τη βαρύτερη ποινή 

που προβλέπεται για τον αυτουργό, αν για τον επελθόντα θάνατο βαρύνεται και ο ίδιος με αμέλεια». 
327

 Βλ. ΠοινΧρον ΜΑ σελ. 177 . Σχετικές και ΑΠ 878/1993, δημοσιευθ. σε Ποιν.Χρον, ΜΓ σελ. 675,            

ΣυμβΕφΘες 547/1990 σε Υπερ. 1991 σελ. 47 
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στην οποία εκρίθη υπόθεση συμμετοχής πλειόνων σε θανατηφόρα σωματική 

βλάβη (ά.311 ΠΚ), κατά την οποία  οι συγκατηγορούμενοι αναιρεσείοντες 

«ενθάρρυναν τον αυτουργό να τελέσει τα εγκλήματα που εξετέλεσε 

γνωρίζοντας όλοι τους σκοπούς του αυτουργού, δηλαδή, ότι θα πετούσε το 

μπετόν κατά του θύματος». Το Ακυρωτικό εν προκειμένω έκανε δεκτή την 

αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας του προσβαλλόμενου βουλεύματος «διότι 

δεν καθορίζονται με σαφήνεια, πληρότητα και συγκεκριμένο τρόπο τα 

πραγματικά περιστατικά τα οποία συνιστούν την αμελή συμπεριφορά των 

συγκατηγορουμένων σε σχέση με το βαρύτερο αποτέλεσμα δηλ. τον θάνατο του 

θύματος καθώς και αν αυτοί μπορούσαν λόγω των πραγματικών περιστάσεων 

και ικανοτήτων τους να προβλέψουν και να αποφύγουν το παραχθέν βαρύτερο 

αποτέλεσμα, που αναφέρεται στον θάνατο του θύματος». 

Αξιοσημείωτη εξαίρεση στην νομολογία, που εμμένει στην ανωτέρω 

θέση με την δογματικά ακατέργαστη αιτιολογία της, συνιστά η Εισαγγελική 

Πρόταση Κτιστάκη, που έγινε δεκτή στην ΣυμβΠλημΜυτ. 36/2000
328

.  Κατά 

την εν λόγω Πρόταση του Εισαγγελέως «Το ακανθώδες ζήτημα της  

συνέργειας στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα αφορά 

ουσιαστικά την ύπαρξη ή όχι διπλού δόλου του συνεργού {…} μάλλον 

ορθότερη είναι η μη κρατούσα άποψη για συμμετοχή στο βασικό εκ δόλου 

έγκλημα σε συρροή με παραυτουργία ως προς το περαιτέρω εξ αμελείας 

προκληθέν αποτέλεσμα, διότι η αντίθετη λύση περί ευθύνης συνεργού στο 

έγκλημα διακρινόμενο από το αποτέλεσμα, έχοντας δόλο για το βασικό 

έγκλημα και αμέλεια για το βαρύτερο, δημιουργεί δογματικό πρόβλημα». 

Την ως άνω αντιπαράθεση απόψεων φαίνεται να μειώνει νοηματικά  το 

Σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα, το οποίο λαμβάνοντας υπόψη το 

ερμηνευτικό κενό του ισχύοντος άρθρου 29 ΠΚ, ως ήδη αναφέρθηκε, υιοθετεί 

την «ρυθμιστική λύση» της αντίστοιχης διάταξης του γερμ.Ποιν.Κωδ. 

προβλέποντας ευθέως πλέον εκ του αποτελέσματος ευθύνη και για τον 

συμμέτοχο στο επίμαχο άρθρο 22 ΠΚ, λύση που πάντως κατά γράφοντα 

παρουσιάζει δογματικά προβληματικά, εάν δεν συνοδευτεί και από αντίστοιχη 

διάταξη του γερμανού νομοθέτη για θεωρούμενη ως εκ προθέσεως πράξη και 

αυτήν με περαιτέρω εξ αμελείας συνέπεια»! 

Αφήσαμε να απαντήσουμε για το τέλος (κρίνοντάς το σκόπιμο) ένα άλλο 

ειδικό ζήτημα που δεν αφορά μεν την συμμετοχική ευθύνη, άπτεται ωστόσο 

των περιπτώσεων σύμπραξης πλειόνων προσώπων στο «εγκληματικό 

φαινόμενο»: Στοιχειοθετείται έγκλημα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο όταν 

από το βασικό έγκλημα προκαλείται αιτιωδώς ο θάνατος ή βαρειά βλάβη 

συμμετόχου; Θα μπορούσαμε επομένως να μιλήσουμε για εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα ληστείας, εμπρησμού, έκρηξης κτλ, 

όταν από την βασική πράξη του αυτουργού προκληθεί θάνατος ή βαρειά βλάβη 

συμμετόχου υπό ευρεία έννοια; Η απάντηση στο ερώτημα γίνεται ακόμη πιο 

δύσκολη, αν ληφθεί υπόψη ότι  για το έγκλημα της θανατηφόρας ληστείας,  το 

άρθρο 380 παρ.2 ΠΚ αναφέρεται στον θάνατο «κάποιου προσώπου» το ίδιο δε 

και για τα υπόλοιπα εγκλήματα, οι τιμωρητικές διατάξεις για τα οποία 
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 Δημοσιευθ. στα Ποιν.Χρον. ΄Ν σελ. 755,  
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αρκούνται γραμματικώς στο ότι «επήλθε θάνατος»
329

! Ορθότερη εν 

προκειμένω με τελεολογική συστολή του γράμματος των αντίστοιχων διατάξεων  

η άποψη της θεωρίας,
330

 που αρνείται σε μία τέτοια περίπτωση την εκ του 

αποτελέσματος ευθύνη του αυτουργού και την αντίστοιχη στοιχειοθέτηση εκ 

του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος, διότι η έννομη τάξη δεν 

προστατεύει τον συναυτουργό ή τον υπό στενή συμμέτοχο από κινδύνους που οι 

ίδιοι προκάλεσαν ή ενίσχυσαν! 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΑ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ 

1) Aναφορά στις διατάξεις τυποποίησης 

Έχοντας αναφερθεί στην γενική νομοτυπική διάπλαση των εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων καθώς και σε συναφή ζητήματα 

της εκ του αποτελέσματος ευθύνης του άρθρου 29 ΠΚ (όπως η σχέση του με 

το άρθρο 15 ΠΚ, η απόπειρα και η συμμετοχή) κρίνεται κατά λογική 

ακολουθία απαραίτητη η επισήμανση των διατάξεων που τυποποιούν εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα. 

Η κρατούσα υποστηριζόμενη άποψη
331

 στην επιστημονική θεωρία, 

εναρμονιζόμενη με τις γενικές  παραδοχές της περί την δογματική επεξεργασία 

του άρθρου 29 ΠΚ, μεταξύ των οποίων, ότι στην έννοια του «βαρύτερου 

αποτελέσματος» δεν υπάγεται ο κίνδυνος
332

, δέχεται ότι εγκλήματα εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα τυποποιούν οι εξής διατάξεις του Ποινικού 

Κώδικα: 
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 Η προβληματική αυτή δεν αφορά αντίθετα το άρθρο 340 ΠΚ περί θανατηφόρου βιασμού, 

κατάχρησης σε ασέλγεια και αποπλάνησης , η ρητή αναφορά του οποίου στον θάνατο παθόντος και όχι 

τρίτου, αποκλείει το ενδεχόμενο στοιχειοθέτησης θανατηφόρου βιασμού κτλ. όταν το βαρύτερο 

αποτέλεσμα πλήττει συμμέτοχο. 
330

 Βλ. σχετ. Μυλωνόπουλος, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος, Ι σελ. 354. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται 

σε μεγάλο μέρος και στην γερμανική θεωρία. Επίσης κατ’αποτέλεσμα μας οδηγεί στην ίδια απάντηση 

και η ΑΠ 1172/2003 για ανθρωποκτονία από αμέλεια,  δημοσιευθ. στον ΠοινΛογ. 2003 σελ. 1245 
331

 Μεταξύ αυτών βλ. Μυλωνόπουλος, Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, Δογματική 

θεμελίωση σελ. 80-81,  Σταμάτης, Συρροή σελ. 288, Ζαγκαρόλας, Η αρχή ουδεμία ποινή άνευ 

πταίσματος ΙΙ, σελ. 88, Ζησιάδης, Ποινικό Δίκαιο Γενικό μέρος τόμος Ά σελ. 426, Μπουρόπουλος 

Ερμηνεία του ποινικού κώδικος τόμος ΄Β σελ. 413 και επ., Φελουτζής, Η προβληματική, Μπέκας, Η 

προστασία της ζωής και της υγείας στον ποινικό κώδικα 
332

 Εάν αντιθέτως γινόταν μία τέτοια άποψη δεκτή, θα έπρεπε να θεωρήσουμε  εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα εγκλήματα, την βία κατά πολιτικού κόμματος με παραγόμενο «σοβαρό προσωπικό 

κίνδυνο» (ά.157
Α
 παρ.2 ΠΚ), την αρπαγή ανηλίκου με σοβαρό κίνδυνο ζωής για το ίδιο (ά.324 παρ.1 

εδ. ΄β) καθώς και την επικίνδυνη σωματική βλάβη (ά.309 ΠΚ), .Ετσι δέχεται ο Ανδρουλάκης, Γενικό 

μέρος, θεωρία για το έγκλημα, κατά τον οποίο, ο κίνδυνος συνιστά «αποτέλεσμα» διότι «συνίσταται σε 

μία κατάσταση που επιφέρει πραγματική μεταβολή ξέχωρη από την αξιόποινη συμπεριφορά, 

ενδεχομένως μάλιστα απέχουσα κατά χώρο και χρόνο» 
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{- ά.264 εδ. ΄γ (θανατηφόρος εμπρησμός) 

-ά.268 εδ.  ΄γ (θανατηφόρα πλημμύρα) 

-ά.270 παρ.1 εδ. ΄δ (θανατηφόρα έκρηξη) 

-ά.273 στοιχ. ΄γ (θανατηφόρα κοινώς επικίνδυνη βλάβη) 

-ά.275 στοιχ. ΄β (θανατηφόρα άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων) 

-ά.277 εδ. ΄γ (θανατηφόρα πρόκληση ναυαγίου) 

-ά.279 εδ. ΄β  (θανατηφόρα δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων) 

-ά.282 παρ.1  (δηλητηρίαση νομής ζώων) 

-ά.283 παρ.1 (διάδοση νόσου ζώων) 

-ά.284 εδ. ΄β (παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών με αποτέλεσμα 

την μετάδοση της νόσου) 

-ά.290 παρ.1 εδ.΄β (θανατηφόρα διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών) 

-ά.291 παρ.1 εδ. ΄γ (θανατηφόρα διατάραξη της ασφάλειας 

σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών) 

-ά.306 παρ.2 (έκθεση με αποτέλεσμα τον θάνατο ή την βαρειά βλάβη της 

υγείας του παθόντος) 

-ά.310 παρ.1 (βαρειά σωματική βλάβη) 

-ά.311 (θανατηφόρα σωματική βλάβη) 

-ά.317 (μονομαχία)
333

- καταργηθέν ωστόσο με τον ν.3904/2010! 

-ά.336, 338 & 339 (βιασμός, κατάχρηση σε ασέλγεια και αποπλάνηση 

παιδιών αντίστοιχα με θανατηφόρο αποτέλεσμα σε συνδυασμό με τον γενικό 

ρυθμιστικό ποινικό κανόνα του ά.340)
334

 

-ά380. παρ.2 & 3(ληστεία, ληστρική εκβίαση και ληστρική κλοπή με 

περαιτέρω βαρύτερο αποτέλεσμα τον θάνατο ή την βαριά σωματική βλάβη 

προσώπου)} 

Στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα προβλεπόμενα στον 

Ποινικό Κώδικα εντάσσει επιπλέον ο Μυλωνόπουλος το κοινώς επικίνδυνο 

έγκλημα του “εμπρησμού σε δάσος με επακόλουθο την εξάπλωση της 

πυρκαγιάς σε μεγάλη έκταση (άρθρο 265 παρ.1 ΠΚ)”
335

, όπως επίσης (ορθώς!) 

και τα βασανιστήρια με περαιτέρω βαρύτερο αποτέλεσμα τον θάνατο ή την 

βαριά σωματική βλάβη (ά.137Β παρ.3 και 137Β παρ.1 εδ.΄β αντιστοίχως)
336

, 
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 Αντίθετα  ο Φελουτζής,Η προβληματική, σελ. 61 που κατέτασσε στα εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα μόνο την θανατηφόρα μονομαχία (ά.317 παρ.2 ΠΚ) 
334

 Ο Μπέκας, Η προστασία, σελ.204, συμπεριλαμβάνει  ( και ορθώς!) σε αυτά τα εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα προσβάλλοντα την γενετήσια ελευθερία ή την ανηλικότητα 

με βαρύτερο αποτέλεσμα τον θάνατο και  την θανατηφόρα ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής (με το 

νεοπαγές άρθρο 351
Α
 παρ.3 ΠΚ). 

335
 Μυλωνόπουλος, Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, σελ. 81   Ο Μπέκας,, Η 

αιτιώδης συνάφεια σε κ.ε..ε σελ. 137  αναγνωρίζει ω ς εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο όχι μόνο 

αυτό αλλά και το έγκλημα εμπρησμού της παρ.2 . Αντίθετα η Καϊάφα-Γκμπάντι. βλ. σχετ. Κοινώς 

επικίνδυνα εγκλήματα σελ. 223 και επ.,  κατά την οποία «το έγκλημα του εμπρησμού σε μεγάλη 

δασική έκταση (ά.265 παρ.1 ΠΚ) αποτελεί απλή διακεκριμένη μορφή του βασικού εγκλήματος του 

εμπρησμού, όπως άλλωστε και το  κατ’άρθρο 265 παρ.2  ΠΚ  έγκλημα του εμπρησμού ιδιαιτέρως 

μεγάλης έκτασης, όπου το περαιτέρω αποτέλεσμα της πυρκαγίας συνιστά απλά και μόνο ποσοτική 

επίταση της αρχικής προσβολής του εννόμου αγαθού, ώστε να μην μπορεί να γίνει λόγος για 

αποτέλεσμα υπό την έννοια του άρθρου 29 ΠΚ».  
336

 Βλ. Φελουτζής, Η προβληματική της απόπειρας στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα 

εγκλήματα, σελ.60, Μπέκας, Η προστασία της ζωής και της υγείας στον ποινικό κώδικα, σελ.203 και  

επ., Χαραλαμπάκης,  Σύνοψη ποινικού δικαίου, Γενικό μέρος Ι, σελ.417. Έτσι και ο Κωστάρας, 

Σύνοψη γενικού μέρους, σελ.140 
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άποψη που έχει υποστηρίζεται επίσης από τον Φελουτζή, τον Μπέκα και τον 

Χαραλαμπάκη. Στον κατάλογο εγκλημάτων όπου στοιχειοθετείται ευθύνη εκ 

του αποτελέσματος εντάσσεται επιπλέον από τους ως άνω αναφερόμενους η 

θανατηφόρα ληστοειδής εκβίαση (ά.385 παρ.1 στοιχ.ά), στην οποία το 

βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου επέρχεται από προσβολή της ιδιοκτησίας 

και άλλων περιουσιακών δικαιωμάτων μέσω πράξεων εξαναγκασμού του 

θύματος καθώς και η ληστοειδής εκβίαση με βαρύτερο αποτέλεσμα την βαριά 

σωματική βλάβη (385 παρ.1 ά ΠΚ)
337

 Η ορθότητα της θέσης αυτής προκύπτει 

αφενός εκ του  νόμου μη διακρίνοντος από το εδ.ά που παραπέμπει στην 

κατ’άρθρο 380 παρ.2 ΠΚ ληστεία και αφετέρου διότι η βαριά σωματική βλάβη 

είναι επίσης σύνηθες βαρύτερο αποτέλεσμα σε εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενο έγκλημα. 

Ευθύνη εκ του αποτελέσματος, όπως ορθά υποστηρίζουν σχετικώς, 

μεταξύ άλλων, ο Φελουτζής και ο Χαραλαμπάκης, θεμελιώνεται και στο άρθρο 

304 παρ.2 εδ.΄β, στο οποίο τυποποιείται η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης 

με βαρύτερο αποτέλεσμα τον θάνατο ή της βαριά πάθηση του σώματος ή της 

διάνοιας της εγκύου. Ο τελευταίος εντάσσει  και το έγκλημα της έκρηξης από 

αμέλεια κατ’άρθρο 271, που αποτελεί γενικό ρυθμιστικό κανόνα, αναφερόμενο 

στην νομοτυπική διάπλαση της κατ’άρθρο 270 έκρηξης. Η άποψη αυτή δεν 

μπορεί να γίνει δεκτή διότι, ως έχει ήδη αναφερθεί, η δογματική κατασκευή 

ενός εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος βασίζεται σε εκ δόλου 

έγκλημα του δράστη. Άλλωστε ένα εξ αμελείας βασικό έγκλημα δεν επιτρέπει 

την επίταση της ποινής από την επέλευση βαρύτερου αποτελέσματος, που είναι 

και το ιδιάζον χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος. 

Έντονη αμφισβήτηση παρατηρείται ως προς τον χαρακτηρισμό της 

επικίνδυνης σωματικής βλάβης (ά.309 ΠΚ) ως εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος. Η κρατούσα γνώμη και η νομολογία
338

, ως 

αναφέραμε, μη δεχόμενη, (και ορθώς!) ότι  ο κίνδυνος υπάγεται στην έννοια 

του «αποτελέσματος» κατ’άρθρο 29 ΠΚ, κάνει λόγο για επιβαρυντική 

περίσταση, συνιστάμενη στον επικίνδυνο τρόπο τέλεσης της σωματικής 

βλάβης και όχι σε «αποτέλεσμα». Εδώ εντάσσεται η άποψη του Μανωλεδάκη 

ότι «δεν υπάρχει “παραπέρα αποτέλεσμα” στο ά.309 ΠΚ, ώστε να μιλήσουμε 

για έγκλημα εκ του αποτελέσματος» καθώς και ο σχολιασμός της Ψαρούδα 

Μπενάκη, με αφορμή την ΑΠ 350/71, ότι «….το έγκλημα του άρθρου 309 ΠΚ 

είναι ουσιαστικό διακεκριμένο έγκλημα, με δύο αποτελέσματα, την απλή 

σωματική βλάβη αφενός και τον κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματικής βλάβης 

αφετέρου, που δεν αποτελεί βαρύτερο αποτέλεσμα κατά την έννοια του ά.29 

ΠΚ» Ο Κωστάρας
339

 σημειώνει ότι «ο κίνδυνος κατ’άρθρο 309 ΠΚ δεν 

συνιστά το αποτέλεσμα της πράξης, διότι είναι στοιχείο προσδιοριστικό της 

μεγαλύτερης απαξίας της συμπεριφοράς του δράστη, που πρέπει να υποβληθεί 

γι’αυτόν τον λόγο σε βαρύτερη ποινή. Έτσι και αλλιώς δε, πουθενά δεν 

                                                 
337

 Χαραλαμπάκης, Σύνοψη, σελ.417.  
338

 Μία άλλη άποψη όμως  εκφράζει η ΑΠ 350/71, ΠΧ ΚΑ, σελ.693 και επ., με αντίθετο σχολιασμό ως 

προς αυτήν της Ψαρούδα Μπενάκη 
339

 Κωστάρας, Επιτομή ειδ.μέρους ΄γ έκδοση, σελ.763 
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τυποποιείται ο κίνδυνος ως αυτοτελώς τιμωρούμενο από αμέλεια 

έγκλημα».Υπέρ της αντίθετης άποψης τάσσονται ενδεικτικώς ο Ανδρουλάκης, 

δεχόμενος μάλιστα γενικώς τον κίνδυνο ως «αποτέλεσμα», (βλ. ως άνω 

υποσημ.121), γεγονός που, όπως λέγει, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί γιατί 

επάγεται επίταση της ποινής, καθώς και ο Ζησιάδης
340

. 

Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα «ανιχνεύει» η 

επιστημονική θεωρία και σε ειδικούς ποινικούς νόμους. Αναφέρονται 

ενδεικτικώς, το εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα διακίνησης 

ναρκωτικών που βλάπτει τα μέγιστα την υγεία (άρθρο 23
Α
 παρ.1 Ν. 

3459/2006)
341

, η θανατηφόρα διατάραξη ασφάλειας αεροσκαφών (άρθρο 1 

παρ. 3 Ν. 480/1976 “περί προλήψεως και καταστολής πραξών τινων 

στρεφομένων κατά της ασφάλειας της αεροπλοΐας”)
342

, η ρύπανση ή 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος με βαρύτερο αποτέλεσμα τον θάνατο ή την 

βαριά σωματική βλάβη προσώπου ή προσώπων (άρθρο 28 παρ.3 εδ.΄β του 

νόμου 1650/1986)
343

. 

Τέλος, μετά την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 286 ΠΚ,  

(Παραβίαση των κανόνων οικοδομικής), με το άρθρο 13 του Ν.4315/2014 

«Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και 

άλλες διατάξεις», πέραν της αύξησης πλαισίου ποινής στο βασικό έγκλημα 

δυνητικής διακινδύνευσης (πλέον τιμώρηση του δράστη της βασικής πράξης 

από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος ζωής ή υγείας ανθρώπου με  ποινή 

φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή), ο νομοθέτης 

επιβαρύνει την ποινή του δράστη, που επιφέρει βαρύτερο αποτέλεσμα, 

κατασκευάζοντας τρία εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, σύμφωνα 

και με την γενική ρύθμιση της εκ του αποτελέσματος ευθύνης: Το βασικό 

έγκλημα της παραβίασης κανόνων οικοδομικής με βαρύτερο αποτέλεσμα την  

βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου (άρθρο 286 παρ.1β, ποινή κάθειρξης έως  

δεκαπέντε έτη), το αντίστοιχο βασικό έγκλημα με βαρύτερο αποτέλεσμα τον 

θάνατο ανθρώπου (άρθρο 286 παρ.1γ εδ.ά, πλαίσιο ποινής δέκα έως δεκαπέντε 

έτη κάθειρξης) καθώς και αυτό που επιφέρει τον θάνατο μεγάλου αριθμού 

ανθρώπων (άρθρο 286 παρ.1γ εδ.΄β, πλαίσιο ποινής πρόσκαιρης κάθειρξης 

τουλάχιστον δεκαπέντε έτη ή ισόβια κάθειρξη), νοούμενο ως εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα, δεδομένου ότι  οδηγεί κατά νομοθετική 

επιλογή σε  επιβάρυνση ποινής. 

 

 

                                                 
340

 Ζησιάδης, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μέρος (1971) σελ. 426. Εκτενή ανάπτυξη των αντίπαλων θέσεων 

γίνεται από Μυλωνόπουλος, Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα, Δογματική θεμελίωση, σελ. 85 
341

 Βλ. Καϊάφα Γκμπάντι, Επιβαρυντικές μορφές διακίνησης ναρκωτικών, Ποιν.Δικ. 2009 σελ. 747 και 

επ. Το αναφερόμενο εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα δομείται στην βάση μίας δόλιας 

διακίνησης ναρκωτικών του άρθρου 20 ή 21 του εν λόγω νόμου ή μιας δόλιας κατάχρησης της 

ιδιότητας γιατρών ή φαρμακοποιών του άρθρου 22, όταν αυτή αφορά ναρκωτικά μέγιστης 

βλαπτικότητας και έχει ως παραπέρα βαρύτερο αποτέλεσμα της χρήσης τους βαριές σωματικές βλάβες 

ενός ή πολλών ατόμων. 
342

 Μυλωνόπουλος, Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα σελ. 81. Κατά το επίμαχο άρθρο 

«εάν εκ πράξεως τινος των εις προηγουμένας παραγράφους αναφερομένων επήλθε θάνατος, 

επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας καθείρξεως» 
343

 Φελουτζής, Η προβληματική, σελ.61 
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2) Ζητήματα συρροής 
 

Καταρχήν, ως ήδη αναφέρθηκε εκ προοιμίου, οι διατάξεις, που 

τυποποιούν (γνήσια κατά κανόνα) εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα 

εγκλήματα, τα οποία αποτελούν σύνθετα εν στενή εννοία, είναι, κατά την 

σχετικά υποστηριζόμενη άποψη στην επιστημονική θεωρία
344

 ειδικές τόσο 

έναντι αυτών που προβλέπουν το βασικό εκ δόλου έγκλημα (πχ ληστεία, 

ά.380ΠΚ ή σωματική βλάβη, ά.308 ΠΚ) όσο και εκείνων που τυποποιούν το 

αυτοτελές βαρύτερο έγκλημα από αμέλεια (συνήθως ανθρωποκτονία από 

αμέλειας, ά.302 ΠΚ), εναρμονισμένες με τον θεμελιώδη δικαιικό κανόνα lex 

specialis derogat legi generali. Κατά λογική ακολουθία, φαινομένη συρροή, 

και ειδικότερα σχέση ειδικότητας, υφίσταται μεταξύ του εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος και των συστατικών του 

πράξεων
345

. Έτσι, επί παραδείγματι, η διάταξη για την βαριά σωματική βλάβη 

(ά.310 παρ.1 ΠΚ) είναι ειδική έναντι του βασικού εγκλήματος της απλής 

σωματικής βλάβης (ά.308 ΠΚ).Αντίθετα, υποστηρίζεται στην νομολογία και 

σε μέρος της επιστημονικής θεωρίας η απορρόφηση των συστατικών πράξεων, 

που «χάνουν την αυτοτέλειά τους, κατά την νομοθετική βούληση, 

εμπεριεχόμενες σε ένα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα
346

. 

Ωστόσο, η θέση της νομολογίας για την σχέση ειδικότητας ή απορρόφησης που 

πρέπει να διέπει τις εφαρμοζόμενες διατάξεις στην εκ του αποτελέσματος ευθύνη 

δεν είναι in abstracto αποκρυσταλλωμένη αλλά διαμορφώνεται σε συνάρτηση με 

την εξέταση των οικείων εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων. 

Μάλιστα σε μία ειδική  παραδοχή για την σχέση των εφαρμοζόμενων 

διατάξεων της ευθύνης από το αποτέλεσμα καταλήγει η εντόνως επικρινόμενη 

στην επιστημονική θεωρία για πολλά λανθασμένα κριθέντα ζητήματα (βλ. 

επ’αυτού σελ.54 της παρούσας εργασίας) ΑΠ 2313/2004
347

, δεχθείσα (για 

λόγους “κοινωνικής σκοπιμότητας”;) αληθινή συρροή (!) μεταξύ θανατηφόρας 

διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών (ά.290 παρ.1 στοιχ.΄β ΠΚ) και 

ανθρωποκτονίας από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ) σε βάρος των παθόντων. 

                                                 
344

 Βλ. ενδεικτικώς Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, Γενικό μέρος, σελ.372 αλλά και Βαθιώτης, 

Ποιν.Δικ. 2009. Έτσι επί παραδείγματι οι ρυθμίζουσες τον θανατηφόρο βιασμό διατάξεις (ά.336 & 340 

ΠΚ) είναι ειδικές έναντι της ανθρωποκτονίας από αμέλεια (ά.302 ΠΚ). Ομοίως η διάταξη για την 

θανατηφόρα διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών (ά.390 εδ. ΄β ΠΚ)  είναι ειδική έναντι της 

ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αντίστοιχα, στην γερμανική θεωρία βλ.άποψη Jescheck, Allgemeiner 

Teil 
345

 Αντίθετη άποψη εκφράζει, μεταξύ άλλων ο Κωστάρας, Ποινικό δίκαιο επιτομή ειδικού μέρους 

υποστηρίζοντας  πχ την απορρόφηση της ανθρωποκτονίας από αμέλεια από το εκ του αποτελέσματος 

χαρακτηριζόμενο έγκλημα  της θανατηφόρου σωματικής βλάβης (ά.311 ΠΚ) ενώ αντιθέτως την  

ειδικότητα του εν λόγω εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος εν σχέσει τις διατάξεις περί 

σωματικών βλαβών. Η προτεινόμενη άποψη Κωστάρα υιοθετείται από τον γράφοντα προκειμένου για 

τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα διακινδύνευσης, ως θα αναφερθούμε κατωτέρω. 
346

 Βλ. σχετικώς τη ΑΠ 1527/2010, Ποιν.Χρον. 2011 σελ. 582 για το έγκλημα της θανατηφόρας 

διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, όπου θα αναφερθούμε και κατωτέρω.  
347

 Η γνωστή θλιβερή υπόθεση Τεμπών, βλ. Ποιν.Χρον. ΝΕ σελ. 2005. Όπως ορθώς επισημαίνεται, βλ. 

Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο, ΙΙ σελ. 372, «Τέτοιου είδους αποφάσεις υποπίπτουν στο σφάλμα της 

διπλής απαξιολόγησης της πράξης, πράγμα που αντιβαίνει όχι μόνο στην συνταγματική αρχή 

προστασίας της ανθρώπινης αξίας αλλά και ευθέως στην αρχή n.c.n.p.s.l., διότι τιμωρεί διπλά πράξη 

επί της οποίας προβλέπεται μία μόνον απαξιολόγηση και μία μόνον ποινή». 
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Εξετάζοντας την κατ’ιδίαν σχέση βασικού εγκλήματος και βαρύτερου 

αποτελέσματος, επισημαίνεται ακόμη η άποψη
348

 ότι «…υφίσταται σχέσις 

απορροφήσεως του ενός από το άλλο και ειδικότερα, ότι το αυτοτελές εξ 

αμελείας έγκλημα, το οποίο ανήχθη υπό του νομοθέτου σε επιβαρυντικόν 

αποτέλεσμα ετέρου, εκ δόλου πραττόμενου εγκλήματος, αποβάλλει κατά την 

περίπτωσην ταύτην την νομικήν του αυτοτέλειαν απορροφώμενον εντός της 

έννοιας του βασικού εγκλήματος…). 

Εξάλλου «όταν το βαρύτερο αποτέλεσμα διαλαμβάνεται ήδη στον δόλο του 

δράστη»
349

 πρέπει να γίνει δεκτό, ότι υφίσταται σύνηθες εκ δόλου έγκλημα ή  

αληθινή κατ΄ιδέαν συρροή μεταξύ εκ δόλου βασικού εγκλήματος και εκ δόλου 

περαιτέρω αποτελέσματος λόγω μη υπαγωγής του τελευταίου στο άρθρο 29 

ΠΚ, εφόσον βέβαια θεωρηθεί ορθή μία τέτοια άποψη, υποστηριζόμενη, ως έχει 

αναφερθεί εκτενέστερα στην οικεία θεματική, από την νομολογία
350

 και την 

κρατούσα επιστημονική θεωρία. 

Πέραν των γενικών αυτών ζητημάτων συρροής κρίνεται αναγκαία και μία 

περιπτωσιολογική αναφορά, δεδομένου ότι η θέση της επιστημονικής θεωρίας 

και ιδίως της νομολογίας για την σχέση των  εφαρμοζόμενων διατάξεων (ή των 

επιμέρους εγκλημάτων) καθίσταται ευκρινέστερη με την εξέταση των 

κατ’ιδίαν εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων. 

Ειδικότερα η θανατηφόρα σωματική βλάβη του άρθρου 311 ΠΚ, 

διακρινόμενη σε “γενική” θανατηφόρα σωματική βλάβη (εδ.ά) και 

θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη (εδ΄β), για την νομοτυπική 

διάπλαση των οποίων θα μιλήσουμε συμπληρωματικά στην ακολουθούσα 

ενότητα, συρρέει αληθινά
351

 λόγω μη ταυτότητας προσβαλλόμενου εννόμου 

αγαθού με τα εγκλήματα της αντίστασης κατά της αρχής (ά.167 ΠΚ), της 

συμπλοκής (ά.313 ΠΚ), της παράνομης βίας (ά.330 ΠΚ) καθώς και με το εκ 

του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα της ληστείας (ά.380 παρ.2 ΠΚ), 

φαινομενικώς δε με την ανθρωποκτονία από αμέλεια κατ’άρθρο 302 ΠΚ (αρχή 

απορρόφησης)
352

 και με όλες τις σωματικές βλάβες (αρχή ειδικότητας)
353

. Αν 

ωστόσο το βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου είναι επακόλουθο μίας 

σωματικής βλάβης από αμέλεια, δεν στοιχειοθετείται, όπως άλλωστε 

αναφέρεται και στην γενική θεωρία, εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο 

έγκλημα, αλλά φαινομένη κατ’ιδέαν συρροή σωματικής βλάβης από αμέλεια 

(ά.314 ΠΚ) και ανθρωποκτονίας από αμέλεια (ά.302 ΠΚ), όπου το πρώτο 

                                                 
348

 Βλ. Κονταξής, Συνδυασμός θεωρίας και πράξης, σελ. 698 ,  Σταμάτης, Συρροή, σελ. 285, που κάνει 

μάλιστα λόγο για σχέση «ρητής απορροφήσεως», απορρέουσας εκ νομοθετικής επιταγής. 
349

 Εκτενής περιγραφή στο θέμα της συρροής «επί επελεύσει βαρύτερου εκ δόλου αποτελέσματος» 

γίνεται από Σταμάτη, Συρροή σελ.286 
350

 Αξιοσημείωτη η  ΣυμβΑΠ 601/2008 (Τράπεζα «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»), στην οποία αναφέρεται , ότι                                        

« όταν για το βαρύτερο έγκλημα  υπάρχει δόλος, έστω ενδεχόμενος, δεν θα πρόκειται για έγκλημα εκ 

του αποτελέσματος αλλά για κανονικής μορφής έγκλημα εκ δόλου , το οποίο έτσι απορροφά το 

βασικό, αφού εκφράζει την βαρύτερη προσβολή του έννομου αγαθού, ή συρροής εγκλημάτων, όταν το 

αποτέλεσμα αυτό συνιστά την αντικειμενική υπόσταση άλλου τινός εγκλήματος διαφορετικού από το 

βασικό» 
351

 Κωστάρας, Ποινικό δίκαιο, Επιτομή ειδικού μέρους, σελ.782 
352

 Σταμάτης, Συρροή, σελ.306 
353

 Αντίθετος ο Μαργαρίτης, Σωματικές βλάβες, σελ.456, υποστηρίζων την απορρόφηση και των δύο 

συστατικών πράξεων , ήτοι σωματικής βλάβης και ανθρωποκτονίας από αμέλειας. 
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έγκλημα απωθείται από το δεύτερο
354

. Ως αληθινώς κατ’ιδέάν συρρέουσα έχει 

χαρακτηριστεί από την νομολογία η σχέση μεταξύ θανατηφόρας σωματικής 

βλάβης και καταχρήσεως εξουσίας (ά.239 ΠΚ), συμπλοκής (ά.313 ΠΚ) και 

οπλοχρησίας
355

. 

Η διακρινόμενη από το αποτέλεσμα ληστεία
356

 (θανατηφόρος ληστεία ή 

ληστεία με βαρύτερο αποτέλεσμα την βαριά βλάβη της υγείας του θύματος 

ά.380 παρ.2 ΠΚ) απορροφά την τελεσθείσα με ιδιαίτερη σκληρότητα (ά.380 

παρ.2 εδ.τελ.ΠΚ) ως βαρύτερη, δεδομένου ότι πρόκειται για επιβαρυντική 

περίσταση, που δεν συνίσταται σε τρόπο τέλεσης βασικής συμπεριφοράς, όπως 

η δεύτερη, αλλά πλήττει ευθέως είτε την ζωή είτε, κατά τρόπο ιδιαίτερα βαρύ, 

την υγεία.. Μεταξύ δε της ληστείας διακρινόμενης από το αποτέλεσμα και των 

συστατικών της πράξεων (κλοπή, παράνομη βία & ανθρωποκτονία από 

αμέλεια) υποστηρίζεται από την νομολογία και μέρος της θεωρίας σχέση 

ειδικότητας, κατ’άλλη δε άποψη σχέση απορρόφησης
357

.Αντίθετα 

απορροφάται ως επιεικέστερη από την ληστρική κλοπή, αφού για την 

στοιχειοθέτηση της τελευταίας απαιτείται επιπλέον επ’αυτοφώρω κατάληψη, 

ήτοι ένα επιπλέον εμπόδιο για την ποινική τιμώρηση του δράστη! Περαιτέρω, 

επί επελεύσει του βαρύτερου αποτελέσματος από πρόθεση του δράστη, εάν 

ακολουθηθεί η ορθή υποστηριζόμενη άποψη για δυνατή στοιχειοθέτηση “μη 

γνήσιας” εκ του αποτελέσματος διακρινόμενης ληστείας, προς άρση 

αξιολογικών αντινομιών, τότε θα πρέπει να γίνει δεκτή η φαινομένη συρροή 

της διάταξης του εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος (ά.380 

παρ.2 ΠΚ) με την διάταξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση “εν βρασμώ 

ψυχικής ορμής” (ά.299 παρ.2 ΠΚ) και ειδικότερα, κατά το ορθότερον, η σχέση 

ειδικότητας, ως σχέση λογικής (υπαλληλίας)
358

. 

Η εκ του αποτελέσματος διακρινόμενη εκβίαση (ά.385 παρ.1 στοιχ.ά ΠΚ), 

στοιχειοθετούμενη κατά την εν λόγω υποστηριζόμενη άποψη (αντίθετη η 

κρατούσα!), εφόσον ο θάνατος ή η βαριά βλάβη της υγείας προκλήθηκαν από 

εκβίαση τελεσθείσα με σωματική βία κατά προσώπου ή με απειλές ενωμένες 

με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής (μορφή ληστοειδούς εκβίασης), 

συρρέει αληθώς, λόγω της ετερότητας προσβαλλόμενου εννόμου αγαθού με 

την απιστία (ά.390 ΠΚ) και την υπεξαγωγή εγγράφου (ά.222 ΠΚ), αληθώς και 

με την ληστεία (ά.380 ΠΚ), όταν όμως στρέφονται κατά διαφορετικού υλικού 

αντικειμένου
359

. Αντίθετα φαινομένη συρροή υφίσταται με την κλοπή χρήσης 

μηχανοκίνητου μεταφορικού μέσου (ά.374
Α
 ΠΚ), την υπεξαίρεση, εφόσον 

τελείται κατά του αυτού παθόντος ως προς το αυτό πράγμα (συντιμωρητή 

                                                 
354

 Μαργαρίτης, Σωματικές βλάβες, σελ. 459 
355

 Βλ. Μαργαρίτης, ομοίως, αναφερ. Στην ΑΠ 12/1979, Ποιν.Χρον. 1979 σελ. 358 
356

 Βλ. Μυλωνόπουλος , Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας, σελ.328 και επ. 
357

 Σταμάτης, Συρροή, σελ. 307.  Μαργαρίτης, Σωματικές βλάβες, σελ.461.Υποστηρίζεται όμως και 

άλλη άποψη, κατά την οποία η ληστεία γενικώς έναντι των συστατικών της είναι delictum sui generis . 
358

 Βλ. Μυλωνόπουλος, όπως ανωτέρω, σελ.371 
359

 Πχ ο δράστης με την ίδια πράξη αφενός αφαιρεί ή εξαναγκάζει τον παθόντα να του δώσει ένα 

χρηματικό ποσό και αφετέρου τον εξαναγκάζει να υπογράψει εξοφλητική απόδειξη ως προς άλλη 

οφειλή του (αληθινή κατ’ ιδέαν συρροή) ή απαιτεί ένα χρηματικό ποσό για να του επιστρέψει πράγμα. 

που απέκτησε με ληστεία (αληθινή πραγματική συρροή). Βλ. Μυλωνόπουλος, Εγκλήματα κατά της 

ιδιοκτησίας κτλ, σελ. 424 



 96 

ύστερη ή πρότερη πράξη)
360

 και την παράνομη βία (σχέση απορρόφησης), 

εκτός εάν με αυτή ο παθών εξαναγκάστηκε και σε άλλη πράξη πέρα από την 

βλάβη της περιουσίας του. Σχέση ειδικότητας υφίσταται δε με την 

ανθρωποκτονία από αμέλεια (ά.302 ΠΚ). Επιπλέον, εάν λάβουμε υπόψη μας 

την υποστηριζόμενη από τον Μυλωνόπουλο
361

 άποψη, ότι εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενη εκβίαση στοιχειοθετείται και όταν ο δράστης έχει 

δόλο ως προς την βαριά βλάβη της υγείας του θύματος (“μη γνήσιο” εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα), τότε θα πρέπει να υποστηριχθεί η 

φαινομένη συρροή (σχέση ειδικότητας) με την βαριά σωματική βλάβη (ά.310 

παρ.1 ΠΚ) και την ανθρωποκτονία από πρόθεση εν βρασμώ ψυχικής ορμής 

(ά.299 παρ.2 ΠΚ). 

Υποστηρίζεται, περαιτέρω, ότι η σχέση μεταξύ ενός κοινώς επικίνδυνου 

εγκλήματος (πχ. εμπρησμός, ά.264 ΠΚ) και ενός εγκλήματος βλάβης (πχ 

ανθρωποκτονία από αμέλεια, ά.302 ΠΚ) συνίσταται σε αληθινή συρροή
362

, 

διότι η βλάβη που επέρχεται από το κοινώς επικίνδυνο έγκλημα σε μία ή 

περισσότερες μονάδες των σχετικών εννόμων αγαθών δεν μπορεί να 

απορροφήσει την διακινδύνευση, που προηγήθηκε, εφ’ όσον η τελευταία 

έχοντας ένα ευρύτατο πεδίο αναφοράς, απειλεί αόριστο αριθμό μονάδων 

εννόμων αγαθών
363

!. Τούτο όμως δεν μπορεί κατά το ορθότερο να γίνει δεκτό 

και στην ειδικότερη «ποινική περιοχή» της εκ του αποτελέσματος ευθύνης, διότι 

η «δογματική κατασκευή» ενός εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου 

εγκλήματος υφίσταται κατά την νομοθετική βούληση, ως έχει ήδη αναφερθεί, 

προκειμένου να αποτραπεί, εφόσον βεβαίως -το βαρύτερο αποτέλεσμα 

συνδέεται στενά με το βασικό- η λειτουργία της αληθινής συρροής, η 

εφαρμογή της οποία δεν θα οδηγούσε στην δέουσα ποινική μεταχείριση του 

δράση. Έτσι λοιπόν ο θάνατος, που επέρχεται ως βαρύτερο αποτέλεσμα στα 

πλαίσια ενός ναυαγίου (ά.277 ΠΚ) ή μιας διατάραξης της ασφάλειας 

συγκοινωνιών (ά.290,291 ΠΚ, έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης) δεν 

οδηγεί σε αληθινή κατ’ιδέαν συρροή των εν λόγω εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενων εγκλημάτων με ανθρωποκτονία από αμέλεια (ά.302 ΠΚ) αλλά 

σε φαινομένη συρροή (αρχή απορρόφησης υπέρ της διάταξης του θανατηφόρου 

ναυαγίου και των διατάξεων περί θανατηφόρας διατάραξης της ασφάλειας 

συγκοινωνιών). Τούτο αντιστοίχως θα πρέπει να γίνει δεκτό και για όλα τα εκ 

του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα διακινδύνευσης. Εξάλλου, η 

αντίθετη λύση, με δεδομένη την τυποποίηση του οικείου εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενου εγκλήματος, θα «μεταφραζόταν» σε ανεπίτρεπτη διπλή 

αξιολόγηση του ίδιου του στοιχείου του εγκλήματος, τη μία φορά ως συστατικού 

του εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος και την άλλη ως 

                                                 
360

 Έτσι ορθώς η παλαιά απόφαση Πλημμ.Αθ. 4990/1950, βλ. Ποιν.Χρον. Ι σελ. 420 με πρόταση 

Σταμάτη. 
361

 Μυλωνόπουλος, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας κτλ, σελ.425 
362

 Έτσι ο Κωστάρας, Η εξ αμελείας δια παραλείψεως τέλεση, σελ. 300, σημειώνοντας ότι μία τέτοια 

παραδοχή πρέπει να γίνει δεκτή κατ’εξαίρεση, διότι καταρχήν η διακινδύνευση και η βλάβη, 

προσβάλλοντας το ίδιο έννομο αγαθό, συρρέουν φαινομενικώς μεταξύ τους, είτε με εφαρμογή της 

αρχής της απορρόφησης είτε με εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, οπότε και η βλάβη 

εκτοπίζει την διακινδύνευση. 
363

 Καϊάφα -Γκμπάντι, κ.ε.ε., σελ.183, Σταμάτης, Γενικαί αρχαί, σελ. 311 
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αυτοτελούς εγκλήματος  βλάβης (ανθρωποκτονία ή σωματική βλάβη)!
364

.Το 

αξιολογικό και εφαρμοστικό αδιέξοδο της αντίθετης αυτής λύσης όμως δεν 

διαβλέπει η νομολογία, δεχόμενη σε σχετικά πρόσφατες αποφάσεις της 

αληθινή κατ’ιδέαν συρροή μεταξύ του εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου 

εγκλήματος διακινδύνευσης και της ανθρωποκτονίας (302 ΠΚ) ή σωματικής 

βλάβης από αμέλεια (314 ΠΚ) μεταξύ των οποίων, η ήδη αναφερθείσα 

επικρινόμενη ΑΠ 2313/2004. Αντιθέτως ορθή αντιμετώπιση ζητημάτων 

συρροής αλλά και εμπεριστατωμένη ανάλυση της δογματικής ιδιορρυθμίας 

των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων παρατηρείται στην 

ΣυμβλΑΠ 601/2008
365

. 

Μετά την δέουσα αυτή επισήμανση ερχόμαστε να εξετάσουμε την 

συρροή των κατ’ιδίαν εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων 

διακινδύνευσης και ιδίως κοινώς επικίνδυνων: Μεταξύ θανατηφόρου 

εμπρησμού (ά.264 εδ.΄γ ΠΚ) και εξ αμελείας ανθρωποκτονίας (ά.302 ΠΚ) 

υφίσταται φαινομένη κατ’ιδέαν συρροή
366

. Κατά την υποστηριζόμενη άποψη, 

μη δεχόμενη μη γνήσιο εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα, 

υφίσταται αντίθετα αληθής κατ’ιδέαν συρροή μεταξύ εμπρησμού (ά.264 εδ. 

ά,΄β ΠΚ) και ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως (ά.299 ΠΚ). Οι παραδοχές αυτές 

υποστηρίζονται αντίστοιχα για όλα τα εγκλήματα διακινδύνευσης, με 

βαρύτερο αποτέλεσμα τον θάνατο ή (σπανιότερα κατά την νομοθετική 

πρόβλεψη) την βαριά βλάβη της υγείας του θύματος. 

Περαιτέρω, υποστηρίζεται ότι ο θανατηφόρος εμπρησμός (ά.264 στοιχ.΄γ 

ΠΚ) και ο εμπρησμός δάσους με επακόλουθο την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε 

μεγάλη δασική έκταση (265 παρ.1 εδ.΄γ ΠΚ, κατά την ορθότερη άποψη εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενο!),συρρέουν αληθώς λόγω της διαφορετικής 

νομοτυπικής τους διάπλασης και όχι απλά λόγω ετερότητας των 

προστατευομένων εννόμων αγαθών
367

. Η δε θανατηφόρος έκρηξη (ά.270 

στοιχ.΄δ ΠΚ) λόγω της ευρύτερης νομοτυπικής της διάπλασης, που καλύπτει 

την απαξία του θανατηφόρου εμπρησμού, συρρέει με το τελευταίο εκ του 

αποτελέσματος έγκλημα σε κατ’ιδέαν φαινομένη συρροή (αρχή 

απορρόφησης). Επίσης, η «εκ του αποτελέσματος διακρινόμενη πρόκληση 

ναυαγίου» (ά.277 εδ.΄γ) και η αντίστοιχη της διατάραξης ασφάλειας 

σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών, (ά.290 παρ.1 εδ. ΄β, ά.291 παρ.1 ΄γ) 

«λαμβανομένης υπόψη της μη ετερότητας στον κύκλο εννόμων αγαθών»
368

 

συρρέουν μεταξύ τους φαινομενικά κατ’ιδέαν (αρχή απορρόφησης υπέρ των 

διατάξεων διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών). 

 

 

                                                 
364

 Κωστάρας, Η εξ αμελείας δια παραλείψεως τέλεση, σελ. 302 
365

 Βλ. Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» 
366

 Σταμάτης, Συρροή, σελ. 293, Αντίθετος στην γερμανική θεωρία, υποστηρίζων την αληθινή 

κατ’ιδέαν συρροή ο Oehler, Das erfolgsqualifizierte Delikt als Gefaehrdungsdelikt, παραπομπή από 

Σταμάτης ως άνω 
367

 Βλ. Κωστάρας, Η εξ αμελείας, σελ. 304. Έτσι και η Καϊάφα -Γκμπάντι, κ.ε.ε., σελ. 242 αν και, ως 

ήδη αναφέρθηκε, αμφισβητεί το χαρακτήρα του εγκλήματος του ά.265 παρ.1 στοιχ. ΄γ ΠΚ ως εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενου. 
368

 Κωστάρας, ομοίως 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 

 

1) Η νομοτυπική διάπλαση της θανατηφόρου σωματικής βλάβης 

 

Στο άρθρο 311 ΠΚ, ο ποινικός νομοθέτης τυποποιεί δύο διακεκριμένα 

εγκλήματα σε σχέση με το βασικό έγκλημα της απλής σωματικής βλάβης 

(ά.308 ΠΚ), υπαγόμενα στην εν γένει «δογματική κατασκευή» του εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος και αντιστοίχως στην γενική 

ρύθμιση του άρθρου 29 ΠΚ, διότι εμπεριέχουν στην αντικειμενική τους 

υπόσταση τον θάνατο ως παραιτέρω αποτέλεσμα: Πρόκειται για την γενική 

θανατηφόρα σωματική βλάβη, όπου ως βασικό έγκλημα προβλέπεται γενικά η 

με πρόθεση σωματική βλάβη ανεξαρτήτως βαρύτητας προσβολής του εννόμου 

αγαθού της υγείας
369

 (άρθρο 311 εδ.ά ΠΚ) και την σκοπούμενη θανατηφόρα 

σωματική βλάβη
370

, στην οποία ο θάνατος επέρχεται ως βαρύτερο αποτέλεσμα 

της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης (άρθρο 310 παρ.3 ΠΚ). 

Δεδομένου ότι δεν προκύπτει κάποια αξιολογική σκοπιμότητα «μη γνήσιας 

μορφής» θανατηφόρου σωματικής βλάβης, συνάγεται ότι η αντικειμενική τους 

υπόσταση συντίθεται από βασικό εκ δόλου έγκλημα και περαιτέρω εξ αμελείας 

αποτέλεσμα
371

. 

Στη νομική φύση, την δομή και τα χαρακτηρολογικά γνωρίσματα  των εκ 

του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων, αναφερθήκαμε αναλυτικά στο 

πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Εν προκειμένω θα 

καταγραφούν κάποιες συμπληρωματικές επισημάνσεις, προσαρμοζόμενες στην 

«κατ’ιδίαν φυσιογνωμία» του άρθρου 311 ΠΚ. 

Βασικό έγκλημα του εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου εγκλήματος 

του εδ.ά συνιστά γενικά η σωματική βλάβη εξαιρουμένης, κατά την ορθότερη 

άποψη, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, η οποία αποτελεί βασικό 

έγκλημα του  εκ του αποτελέσματος διακρινόμενου στο εδ.΄β. Η ερμηνεία δε 

του βασικού εγκλήματος στο επίμαχο άρθρο θέτει το σπουδαίο ερώτημα, που 

έχει διχάσει μάλιστα την επιστημονική θεωρία, εάν απαιτείται να ολοκληρωθεί 

η σωματική βλάβη ή εάν αρκεί απόπειρα αυτής, διαφωνία που αφορά εν τη 

ουσία της το ζήτημα, εάν το αίτιο του θανάτου πρέπει να είναι η τετελεσμένη 

σωματική βλάβη ή απλώς αυτή ως συμπεριφορά του δράστη, γεγονός, που 

ενδιαφέρει και κατά την διευρεύνηση της κατωτέρω αναλυσόμενης στενής 

                                                 
369

 Όπως παρατηρεί ο Μπέκας, Η προστασία της ζωής και της υγείας στον ποινικό κώδικα, σελ.390-

391. Ο Ανδρουλάκης μάλιστα (Ειδικόν μέρος ποινικού κώδικα σελ. 151) προσθέτει στο κείμενο του 

άρθρου 311 εδ.ά ΠΚ και την λέξη «οιαδήποτε» ως προσδιορισμό της σωματικής βλάβης. 
370

 Ο Μπέκας, Η προστασία σελ. 299 και επ., προτιμά την χρήση του όρου «θανατηφόρα σκοπούμενη 

σωματική βλάβη». Σύμφωνα δε με τον Κωστάρα, Ειδικό μέρος, σελ.777, συνίσταται στο «απόλυτα 

διακεκριμένο έγκλημα της θανατηφόρου σωματικής βλάβης». 
371

 Κατά την τρίτη άποψη αντίθετα, που υποστηρίζει την «ευρεία διασταλτική ερμηνεία» του άρθρου 

29 ΠΚ, προβαλλόμενη μεταξύ άλλων από τον Μπέκα, Η προστασία, σελ.401, η υποκειμενική 

επικάλυψη του βαρύτερου αποτελέσματος του θανάτου στις εγκληματικές παραλλαγές του άρθρου 311 

ΠΚ μπορεί de lege lata  να συνίσταται και σε δόλο. 
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σχέσης βασικού εγκλήματος και βαρύτερου αποτελέσματος. Η πρώτη και 

ορθότερη άποψη
372

 περί απαιτούμενης ολοκλήρωσης του βασικού εγκλήματος 

επικαλείται το γράμμα του άρθρου 311 ΠΚ «….αν η σωματική βλάβη είχε ως 

επακόλουθο..», ώστε «να μην αφήνεται καμία αμφιβολία για την απαιτούμενη 

ολοκλήρωση, ακόμη και όταν η αναφερόμενη στο νόμο σωματική βλάβη 

προκύπτει έμμεσα από την αποτυχημένη προσπάθεια του δράστη να πλήξει το 

θύμα (μεταβατική σωματική βλάβη, Durchgangsverletzung), παράγοντας 

ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση προβληματισμό για την ουσιώδη ή μη 

παρέκκλιση της αιτιώδους διαδρομής (βλ.κατωτέρω). Η αντίθετη δεύτερη 

άποψη
373

, αρκούμενη στην απόπειρα σωματικής βλάβης ως βασικό έγκλημα 

εστιάζει επιχειρηματολογικά στην ταυτότητα απαξίας της τετελεσμένης 

σωματικής βλάβης με την απόπειρα, αφού και οι δύο καταλήγουν στην ίδια 

προσβολή του εννόμου αγαθού της ζωής με την περαιτέρω επέλευση του 

θανάτου, υποστηρίζοντας επιπλέον, ότι η πρόκληση του θανάτου δεν οφείλεται 

στην ίδια την σωματική βλάβη αλλά στον επικίνδυνο τρόπο τέλεσης αυτής, ο 

οποίος μάλιστα δεν «αλλάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά» είτε ολοκληρωθεί η 

σωματική βλάβη είτε αυτή παραμείνει στο στάδιο της απόπειρας»
374

. 

Αναφέρουν μάλιστα  προς ενδυνάμωση της θέσης τους το (αμφιλεγόμενο!) 

ά.309 ΠΚ και την αυξημένη επικινδυνότητα της συμπεριφοράς του βασικού 

του εγκλήματος. Η άποψη αυτή συναντάται επίσης στην γερμανική θεωρία  και 

νομολογία.
375

   

Η αναφερόμενη σωματική βλάβη (άμεση ή έμμεση
376

), για να 

λειτουργήσει ως βασικό έγκλημα του άρθρου 311 ΠΚ θα πρέπει, όπως μας 

διδάσκει και η γενική θεωρία της ευθύνης εκ του αποτελέσματος με τις 

αντίστοιχες παραδοχές στην νομολογία
377

, να επικαλύπτεται υποκειμενικά από 

έστω ενδεχόμενο δόλο, ήτοι πιθανολόγηση και αποδοχή της εγκληματικής 

συμπεριφοράς και αποτελέσματος της σωματικής βλάβης, όχι όμως και 

αποδοχή του θανάτου του θύματος (διότι τότε ο δόλος θανάτωσης θα 

επικάλυπτε τον δόλο σωματικής βλάβης και θα είχαμε απευθείας εφαρμογή 

του ά.299 ΠΚ!). Ειδικά όμως στο βασικό έγκλημα της σκοπούμενης 

θανατηφόρου σωματικής βλάβης (ήτοι η σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη, 

                                                 
372

 Έτσι ο Μπέκας, Η προστασία της ζωής κτλ., σελ.392, Ο Κωστάρας, Επιτομή ειδ. μέρους,΄γ έκδοση, 

σελ.778, Ο Μαργαρίτης, Σωματικές βλάβες, σελ. 455 και επ. καθώς και ο Γάφος, Ειδικό μέρος, τομ. Ά. 

σελ 113, 
373

 Ανδρουλάκης, Ειδικό ποινικό δίκαιο, σελ. 151, Μυλωνόπουλος, Τα εκ του αποτελέσματος, σελ.408 

Συμεωνίδου- Καστανίδου, Ειδικό μέρος, σελ. 172 
374

 Το επιχείρημα αυτό προβάλλει ο Φελουτζής, Η προβληματική σελ. 224, που δέχεται, ότι η ιδιαίτερη 

επικινδυνότητα του βασικού εγκλήματος της σωματικής βλάβης εμπεριέχεται και στην πρόσφορη 

συμπεριφορά του δράστη. 
375

 Βλ.Luedeking-Kupzok, Der erfolgsqualifizierte Versuch,  Rengier, Erfolgsqualifizierte Delikte. Το 

γερμανικό ακυρωτικό αντίστοιχα  εδέχθη με τις αποφάσεις BGHSt 14, 110 (περίπτωση του πιστολιού, 

που θα αναφέρουμε και παρακάτω) και BGHSt 31,96 (περίπτωση του παρατηρητηρίου) ότι  

θανατηφόρα σωματική βλάβη συντρέχει ακόμη και αν ο θάνατος προκληθεί μόνο από την 

συμπεριφορά του βασικού εγκλήματος. 
376

 Μεταβιβαστική σωματική βλάβη αποτελεί πχ το χτύπημα του δράστη , που δεν βρήκε στόχο, 

προκάλεσε όμως την πτώση του θύματος, εκ της οποίας προκλήθηκε κάποια σωματική βλάβη, που 

έπληξε εν τέλει από αιμορραγία  την ίδια την ζωή του. Όπως θα αναφερθεί κατωτέρω, κατά την 

ορθότερη άποψη, δεν υφίσταται εν προκειμένω η απαιτούμενη στενή σχέση! 
377

 Ενδεικτ. ΣυμβΠλημΧαλκ. 303/1999 σε ΠοινΔικ 2000 σε. 704,  καθώς και η ενδιαφέρουσα                 

ΑΠ 1692/2004 ,ΠοινΛογ 2004, σελ. 2190 
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αυτοτελώς τυποποιούμενη στο άρθρο 310 παρ.3 ΠΚ), απαιτείται ως 

συντρέχουσα υπαιτιότητα ο δόλος σκοπού του δράστη! 

Περαιτέρω δε τυποποιημένο στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης των 

δύο αναφερόμενων εγκλημάτων συνιστά το βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου, 

δυνάμει του οποίου το συνολικά περιγραφόμενο στο άρθρο 311 ΠΚ (με τις 

αντίστοιχες μορφές του) έγκλημα έρχεται να καλύψει, όπως παρατηρεί 

εύστοχα ο Παπαδαμάκης
378

, τον «ενδιάμεσο χώρο» μεταξύ ανθρωποκτονίας 

από πρόθεση (ά.299 ΠΚ) και ανθρωποκτονίας από αμέλεια (ά.302 ΠΚ). Το 

νομοτυπικό γνώρισμα  «σύνθετης υπαιτιότητας» των (γνήσιων) εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων, υπαγόμενο στις παρούσες 

εξεταζόμενες δύο διατάξεις (ά311 εδ.ά & εδ.΄β ΠΚ) συνίσταται σε δόλο ως 

προς το βασικό έγκλημα, ως αναφέρθηκε, και αμέλεια ως προς τον θάνατο του 

θύματος
379

 . Η αντίθετη άποψη περί ύπαρξης και “μη γνήσιας” θανατηφόρας 

σωματικής βλάβης, υποστηρίζει ότι υφίσταται το “ενιαίο έγκλημα” και ως εκ 

τούτου ότι συντρέχει η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 311 ΠΚ και όταν 

ο δράστης από πρόθεση επιφέρει τον θάνατο του θύματος. Τούτο όμως δεν 

κρίνεται ορθό, διότι η σωματική βλάβη είναι το αναγκαίο “μεταβατικό στάδιο” 

για τον θάνατο του θύματος
380

, ο δε ανθρωποκτόνος δόλος εμπεριέχει τον δόλο 

σωματικής βλάβης, ώστε να μην μπορεί να γίνει λόγος για εφαρμογή του ά.311 

ΠΚ, αλλά για φαινομένη κατ’ιδέαν συρροή σωματικών βλαβών και 

ανθρωποκτονίας από πρόθεση (αρχή απορρόφησης υπέρ της ανθρωποκτονίας). 

Τυποποιημένο και δη ουσιώδες για την πλήρωση της α.υ στοιχείο των εν 

λόγω περιγραφόμενων εγκλημάτων συνιστά ο αντικειμενικός αιτιώδης 

σύνδεσμος, απαιτούμενος αφενός μεταξύ της συμπεριφοράς και του 

αποτελέσματος του βασικού εγκλήματος και αφετέρου μεταξύ του βασικού 

εγκλήματος και του βαρύτερου αποτελέσματος (διπλή αιτιώδης συνάφεια!)
381

. 

Η πρώτη αιτιώδης σχέση συνιστά προαπαιτούμενο για την κατάφαση της 

δεύτερης. Η δε σχέση αιτίου-αιτιατού μεταξύ σωματικής βλάβης και 

περαιτέρω αποτελέσματος συνάγεται ρητώς από την διατύπωση “είχε 

επακόλουθο” του νομοθέτη, ώστε αν λείπει η σωματική βλάβη να μην μπορεί 

να επέλθει ο θάνατος του θύματος. Εκ των υποστηριζόμενων  θεωριών για την 

«διάγνωση» του αιτιώδους συνδέσμου
382

, φαίνεται καταρχήν ικανοποιητική η 

θεωρία του ισοδυνάμου των όρων (Aequivalenzttheorie), χωρίς ωστόσο να 

παρέχει επαρκείς απαντήσεις  στις αμφισβητούμενες περιπτώσεις αιτιώδους 

συνδέσμου!
383

. Σε μία συστηματική προσέγγιση τέτοιων προβληματικών 

περιπτώσεων προβαίνει ο Μαργαρίτης
384

: Η πρώτη κατηγορία, λέγει, 

περιλαμβάνει περιπτώσεις, όπου το βαρύτερο αποτέλεσμα οφείλεται σε 

                                                 
378

 Παπαδαμάκης,, σχολιασμός στην ΑΠ 263/1995, δημοσιευθ. στην Υπερ. 1996 σελ. 27 και επ. 
379

 Βλ. ενδεικτ. Σταμάτης Ποιν.Χρον. ΙΔ σελ. 188, Α.Κωνσταντινίδης, Ελλ.Δικ. σελ. 357 .Έτσι και η 

πάγια θέση της νομολογίας 
380

 Α.Κωνσταντινίδης, ομοίως ως άνω. 
381

 Βλ. Μπέκας, Η προστασία της ζωής και της υγείας στον ΠΚ, σελ. 394 
382

 Επ’αυτού βλ. αναλυτικώς σελ.22 και επ. της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
383

 Βεβαίως υποστηρίζεται και η άποψη, ότι επαρκεί η εν λόγω θεωρία και για την αντιμετώπιση αυτών 

των περιπτώσεων, βλ. πχ  Μπέκας, Η προστασία, σελ. 394-395. Έτσι και ο Μαργαρίτης,Σωμ.,σελ.451. 

Παλαιόθεν απαρέγκλιτα “πιστή” στην conditio sine qua non και η ελληνική νομολογία, βλ πχ ΑΠ 

842/1977, Ποιν.Χρον. 1978 σελ. 134, ΑΠ 1117/1981, ΠοινΧρον. 1982, σελ.425 
384

 Μαργαρίτης, Σωματικές βλάβες, σελ. 440 και επ. 
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συμπεριφορά του παθόντος και ιδίως σε προσπάθεια διαφυγής του
385

. Σε μία 

δεύτερη κατηγορία εντάσσεται περιπτωσιολογικά το οφειλόμενο σε 

αυτοκτονία του παθόντος βαρύτερο αποτέλεσμα θανάτου
386

. Τρίτη 

«προβληματική» κατηγορία αποτελούν οι περιπτώσεις βαρύτερου 

αποτελέσματος θανάτου, οφειλόμενου σε πτώση στο έδαφος του παθόντος. 

Τέταρτον, ερωτήματα σχετικώς με την κατάφαση αιτιώδους συνδέσμου  

«γεννώνται» σε εκείνες τις περιπτώσεις, όπου μεταξύ συμπεριφοράς δράστη 

και θανατηφόρου βαρύτερου αποτελέσματος μεσολαβεί υπαίτια συμπεριφορά 

τρίτου
387

. Σε μία πέμπτη ομαδοποίηση εντάσσονται οι περιπτώσεις, όπου το 

βαρύτερο αποτέλεσμα προέκυψε με την συνδρομή διάφορων άλλων 

αντικειμενικών περιστάσεων κατά ή μετά της τέλεση του βασικού 

εγκλήματος
388

. Τέλος, το ζήτημα κατάφασης της αιτιώδους σχέσης 

προβληματίζει (τόσο την θεωρία όσο και το ελληνικό Ακυρωτικό) και στις 

περιπτώσεις θανατηφόρου εμφράγματος από κτύπημα του δράστη, για τις 

οποίες αναφερθήκαμε ήδη στο γενικό μέρος (βλ. σελ.29). 

Σε όλες αυτές τις αμφισβητούμενες περιπτώσεις, το “αναφυόμενο” 

ζήτημα διάγνωσης της απαιτούμενης από θεωρία και νομολογία στενής 

σχέσης μεταξύ σωματικής βλάβης και βαρύτερου αποτελέσματος του 

θανάτου,  δεν μπορεί, κατά την ορθότερη άποψη, να αντιμετωπιστεί μόνο με 

βάση την conditio sine qua non. “Πολύτιμο εργαλείο” εν προκειμένω η 

εντοπιζόμενη στον “χώρο” του αντικειμενικού καταλογισμού έννοια της 

                                                 
385

 Χαρακτηριστικά αναφέρεται (Βλ. Μαργαρίτη, ομοίως) η υπόθεση που αντιμετώπισε παλαιότερα το 

γερμανικό Ακυρωτικό, κατ το ιστορικό της οποίας, «ο δράστης κτύπησε την παθούσα τόσο βίαια, ώστε 

της προξένησε βαθύ τραύμα στο μπράτσο και ρήξη του ρινικού οστού. Για να αποφύγει η παθούσα την 

συνεχιζόμενη επίθεση προσπάθησε πανικόβλητη να πηδήξει απ’ το παράθυρο στο διπλανό μπαλκόνι. 

Έπεσε όμως στο έδαφος και σκοτώθηκε». Το γερμανικό Ακυρωτικό δεν δέχτηκε ότι ο δράστης τέλεσε 

θανατηφόρα σωματική βλάβη, με το σκεπτικό, ότι η φυγή που μεσολαβεί δεν οφείλεται στο βασικό 

έγκλημα της σωματικής  βλάβης που ήδη πραγματώθηκε αλλά στον φόβο συνεχίσεώς του με την 

προοπτική νέας τελέσεως σωματικών βλαβών. 
386

 Ο  Φελουτζής, Η προβληματική, σελ. 170,  εκφράζει την άποψη καταλογισμού της αυτοκτονίας του 

θύματος στον δράστη του βασικού εγκλήματος της σωματικής βλάβης ως επελθόν βαρύτερο  

αποτέλεσμα θανάτου, εφόσον ο τελευταίος είχε την υποχρέωση να προστατεύσει το θύμα από κίνδυνο 

ζωής. 
387

 Βλ. επ’αυτού την άποψη Χαραλαμπάκη σχολιαζ. την ΑΠ 359/1992 σε Ποιν.Χρον. ΜΒ σελ. 512 και 

επ., ο οποίος φαίνεται να αρνείται την ύπαρξη αντικειμενικού αιτιώδους συνδέσμου, αν η 

μεσολαβήσασα συμπεριφορά τρίτου, ήταν δόλια αναφορικά με τον θάνατο. Την ύπαρξη όμως 

αιτιώδους συνάφειας αρνήθηκε το γερμανικό Ακυρωτικό (BGH 5 StR 297/62) και σε μη δόλια 

συμπεριφορά μεσολαβούντος τρίτου προσώπου (παρατίθεται από Μαργαρίτη, σωματικές βλάβες, σελ. 

444-445) . Συγκεκριμένα το Δικαστήριο, κρίνοντας περιστατικό, στο οποίο ο δράστης ξυλοκόπησε το 

θύμα, αφήνοντάς το αναίσθητο στο δρόμο,που σκοτώθηκε τελικώς από αμελή οδήγηση τρίτου, 

αρνήθηκε την κατάφαση θανατηφόρας σωματικής βλάβης με το αιτιολογικό , ότι ο θάνατος του 

θύματος δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στην σωματική βλάβη ούτε στην παράλειψη του δράστη να 

βοηθήσει το θύμα μετά το κτύπημα. 
388

 Εδώ εντάσσεται “το ιστορικό πιστολιού” (Pistolenfall), που αντιμετώπισε το γερμανικό ακυρωτικό 

(ΒGSt 14,110 , βλ. Μαργαρίτης, ω άνω σελ.446 και Βαθιώτης, Ποιν.Χρον.2001 σελ.853), στο οποίο ο 

δράστης χτύπησε το θύμα στο κεφάλι με την κάνη του απασφαλισμένου πιστολιού του, από άγγιγμα 

ωστόσο της σκανδάλης, εξαπολύθηκε πυροβολισμός με αποτέλεσμα τον θάνατο του παθόντος. Το 

γερμανικό Ακυρωτικό αρνήθηκε εν προκειμένω την καταδίκη του δράστη για θανατηφόρα σωματική 

βλάβη με την αιτιολογία, ότι «όταν κατά την τέλεση μιας σωματικής βλάβης συμβαίνει να υπάρχουν 

περισσότερες ενέργειες του δράστη και μία απ’αυτές, ανεξάρτητα από το σκοπούμενο αποτέλεσμα, 

προκαλέσει με αυτοτελή αιτιώδη διαδρομή, τον θάνατο του θύματος, τότε η περαιτέρω συνέπεια δεν 

θεωρείται ότι επήλθε διαμέσου της σωματικής βλάβης!» 
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αμεσότητας (Unmittelbarkeit), προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημα, 

πότε το βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου συνιστά πραγμάτωση του τυπικού 

κινδύνου που «εμφωλεύει στην βασική συμπεριφορά του δράστη»
389

. Το 

ακριβές σημείο ωστόσο αυτής της άμεσης σχέσης μεταξύ σωματικής βλάβης 

και βαρύτερου αποτελέσματος είναι αμφιλεγόμενο. Τούτο, διεκδικούν να 

αποδώσουν δύο υποστηριζόμενες θεωρίες στην γερμανική                          

ποινική επιστήμη: Κατά την πρώτη θεωρία (θεωρία του θανάσιμου τραύματος, 

Letalitaetstheorie)
390

, κρατούσα στην γερμανική ποινική επιστήμη, η στενή 

σχέση υφίσταται μεταξύ επελθόντος θανάτου και αποτελέσματος σωματικής 

βλάβης. Αντίθετα κατά την δεύτερη υποστηριζόμενη άποψη, ακολουθούμενη 

από την γερμανική νομολογία, μεταξύ άλλων και στην “περίπτωση του 

πιστολιού” (Pistolenfall, BGSt, βλ. ως άνω υποσημ. 178) αρκεί ο θάνατος να 

προήλθε ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του δράστη.  Οι δύο αυτές θεωρίες 

ουσιαστικά απαντούν στο ερώτημα, εάν ο θάνατος αρκεί να επέλθει από την 

πράξη ή από το αποτέλεσμα της σωματικής βλάβης, ερώτημα που τίθεται και 

αναφορικά με την τυποποίηση της έννοιας του βασικού εγκλήματος κατ’άρθρο 

311 ΠΚ με την αντίστοιχη διχογνωμία της ελληνικής θεωρίας, για την οποία 

αναφερθήκαμε σε προηγούμενη παράγραφο, προκρίνοντας ως ορθότερη την 

ερμηνευτική εκδοχή του ολοκληρωμένου βασικού εγκλήματος. Κατά λογική 

ακολουθία, προτιμητέα σχετικά με την εννοιολογική αποσαφήνιση της στενής 

σχέσης ως ερμηνευτικά εγγύτερη προς το γράμμα και νόημα των διατάξεων 

του ά.311 ΠΚ  η θεωρία του θανάσιμου τραύματος
391

. Η επιλογή της μάλιστα 

ενδεικνύεται ακόμη περισσότερο, εάν ληφθούν υπόψη τα δυσμενή 

αποτελέσματα μίας ευρείας διασταλτικής ερμηνείας του γράμματος «αν η 

σωματική βλάβη είχε επακόλουθο» στα οποία θα μας οδηγούσε η αντίθετη 

θεωρία, κατά την οποία το άρθρο 311 ΠΚ θα  εφαρμοζόταν κάθε φορά, που ο 

θάνατος είναι απόρροια μίας πράξης, η οποία δεν κατατείνει μεν in abstracto σε 

θανατηφόρο αποτέλεσμα αλλά οδήγησε in concreto βάσει και μόνο του 

συγκεκριμένου τρόπου τέλεσης της!. Υποστηρίζεται όμως και μία «ενδιάμεση» 

τρίτη άποψη, κατά την οποία, θανατηφόρα σωματική βλάβη στοιχειοθετείται, 

ακόμη και εάν  ο θάνατος ήταν το αποτέλεσμα ενός “ενδιάμεσου σταδίου” 

ακολουθούντος την πράξη σωματικής βλάβης (π.χ.  πτώση στο έδαφος του 

θύματος), καλυπτόμενο από (έστω ενδεχόμενο) δόλο του δράστη, διότι 

                                                 
389

 Αυτή είναι η πάγια έκφραση της νομολογίας , σε απόδοση της αντίστοιχης του Arthur Kaufmann, 

Das Schuldprinzip, 1976, σελ. 243,. Βλ. αναλυτικά Βαθιώτης, Η στενή σχέση σε Ποιν.Χρον.2001 σελ. 

851 και επ. 
390

 Όπως παρατηρεί ο Βαθιώτης, ομοίως ως άνω, σελ.853, υποσημ.20, με την εν λόγω θεωρία 

σχετίζεται η περίπτωση που εξέτασε η ΑΠ 1823/1994, Ποιν.Χρον. ΜΕ, σελ.183, δεχθείσα ως ορθή και 

αιτιολογημένη την παραπομπή για θανατηφόρο σωματική βλάβη των κατηγορουμένων, που 

επιτέθηκαν από κοινού στον παθόντα, τον έσυραν βιαίως στα σκαλοπάτια της πολυκατοικίας, 

κτυπώντας τον συνεχώς σε διάφορα μέρη του σώματός του και καταφέροντας σ’αυτόν απανωτά 

λακτίσματα στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής 

και ακολούθως καρδιακή ανακοπή. 
391

 Δογματικά επεξεργασμένη από τον  Carpzov. Την θεωρία αυτή προτάσσει ως ορθότερη και ο 

Βαθιώτης, ως άνω, «διότι προσδιορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την στενή σχέση ανάμεσα στον 

θάνατο και την σωματική βλάβη». Μάλιστα, όπως αναφέρει, η θεωρία αυτή δεν προϋποθέτει 

προσφυγή στο κριτήριο της αμεσότητας (Unmittelbarkeitskriterium), ανιχνευόμενη πλησιέστερα  στις 

παραδοχές της ελληνικής νομολογίας, εν αντιθέσει με την αντίπαλη άποψη.  
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πρόκειται για μία επουσιώδη απόκλιση της αιτιώδους διαδρομής που είχε κατά 

νου ο δράστης!
392

 

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, τις οποίες αντιμετώπισε η ελληνική 

νομολογία, που «εγείρουν» συζήτηση στο ζήτημα εφαρμογής της μίας ή της 

άλλης υποστηριζόμενης θεωρίας προς «ανίχνευση» της στενής σχέσης μεταξύ 

σωματικής βλάβης και βαρύτερου θανατηφόρου αποτελέσματος ως στοιχείου 

της α.υ της θανατηφόρου σωματικής βλάβης στο ά.311 ΠΚ (γενική  και 

σκοπούμενη θανατηφόρα σωματική βλάβη), συνιστούν, μεταξύ άλλων, αυτές 

που αφορούν σε θανατηφόρο ράπισμα του θύματος. Χαρακτηριστικά 

αναφερόμενη η ΑΠ 1640/2000 (σε Συμβούλιο)
393

, εντασσόμενη στην 

προαναφερθείσα κατηγορία “προβληματικών” περιπτώσεων ως αναφέραμε 

(σελ.99), στην οποία εκρίθη από το Ακυρωτικό ως ορθή και αιτιολογημένη «η 

παραπομπή για θανατηφόρα σωματική βλάβη του κατηγορουμένου, ο οποίος 

κατέφερε ισχυρότατο ράπισμα στο μεθυσμένο θύμα, με αποτέλεσμα αυτό να 

χάσει την ισορροπία του και να πέσει με ορμή στο οδόστρωμα, περαιτέρω δε να 

υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, από τις οποίες επήλθε ο 

θάνατός του»
394

. Η καταφατική τοποθέτηση  του Ακυρωτικού ως προς την 

στοιχειοθέτηση θανατηφόρου σωματικής βλάβης κατ’άρθρο 311 ΠΚ, ορθώς 

επισείει τις επικρίσεις της θεωρίας. Ο Βαθιώτης
395

, σχολιάζοντας το ως άνω 

βούλευμα και επικαλούμενος το κριτήριο του Jakobs
396

 από την γερμανική 

θεωρία, επισημαίνει τις εσφαλμένες παραδοχές του Ακυρωτικού ως προς την 

ύπαρξη στενής σχέσης, η οποία  σε περιπτώσεις όπου το θύμα χάνει την 

ισορροπία του και πέφτει από «την φόρα του πλήγματος του δράστη» με 

αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, δεν μπορεί να γίνει δεκτή, διότι εν προκειμένω 

το βαρύτερο αποτέλεσμα δεν προέρχεται άμεσα από το πλήγμα του δράστη αλλά 

από την πτώση του παθόντος
397

. Η συνεπής εφαρμογή δε της conditio sine qua 

non, μη προσεγγίζοντας αξιολογικά το ζήτημα του «έργου» του δράστη, θα 

οδηγούσε σε κατάφαση, τηρουμένων των υπολοίπων προϋποθέσεων, ποινικής 

ευθύνης του δράστη από μία πράξη του, η οποία συνιστά απλό όρο του 

αποτελέσματος! Επομένως θα έπρεπε να γίνει δεκτό από το αρεοπαγίτικο 

                                                 
392

 Βλ. Βαθιώτης, Παρατηρήσεις στην ΑΠ 281/2013, Ποιν.Χρον.2014 σελ.123 
393

 Ποιν.Χρον. 2001 σελ. 802 και επ. 
394

 Ανάλογη και η παλαιότερη ΑΠ 1892/1994, Ποιν.Χρον.ΜΕ σελ. 217, στην οποία εκρίθη ως «ορθή 

και αιτιολογημένη η παραπομπή του κατηγορουμένου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ο οποίος  

εμφανώς υπό την επήρεια μέθης και μετά από έντονη λογομαχία με τον παθόντα, ηλικίας 60 ετών , 

κατέφερε σε αυτόν ισχυρότατο ράπισμα στο αριστερό του μάγουλο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να 

χάσει την ισορροπία και τις αισθήσεις του, να καταπέσει ανάσκελα στην κόγχη του τσιμεντένιου 

πεζοδρομίου, κτυπώντας το πίσω μέρος του κρανίου του και να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις, από τις οποίες, δύο μέρες μετά επήλθε ο θάνατός του {..} ο παθών εγνώριζε την ηλικία του 

θύματος και την κατάσταση στην οποία ο ίδιος είχε περιέλθει από την κατανάλωση μπίρας και την 

εντεύθεν αστάθειά του, ώστε το βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου του να αποδίδεται σε αμέλειά του» 
395

 Βαθιώτης, ως προαναφέρθηκε στην υποσημ. 179.  
396

 Βλ. ως άνω Βαθιώτης με παραπομπή σε Jakobs, AT, 1991, 9/35, σύμφωνα με τον οποίον  η 

κατάφαση της θανατηφόρου σωματικής βλάβης δικαιολογείται μόνον όταν έχει εμφιλοχωρήσει μια 

ποσοτική πλάνη επί ενός ταυτόσημου κινδύνου (Quantitaetsirrtum bei identischem Risiko) δηλ. επί 

ταυτότητας ανάμεσα στον κίνδυνο που θέλει να προκαλέσει ο δράστης και σ’εκείνον που τελικά 

πραγματώθηκε.  
397

 Αντιθέτως ορθή πρέπει να θεωρηθεί η ΑΠ 443/1995, Ποιν.Χρον. ΜΕ, σελ. 760, με κατάφαση της 

στενής σχέσης, διότι το ράπισμα εδόθη με τέτοια ένταση , ώστε προκάλεσε επικίνδυνη σωματική 

βλάβη εκ της οποίας ο παθών εξέπνευσε λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας του εγκεφάλου! 
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βούλευμα ότι ο θάνατος προήλθε όχι από το ράπισμα του δράστη αλλά από την 

πτώση του θύματος στο οδόστρωμα. Αντίθετη άποψη στην θεωρία, ευθέως 

αναφερόμενη  στην ως άνω  θέση του Ακυρωτικού, έχει εκφραστεί από τον 

Μυλωνόπουλο
398

, κατά τον οποίον «όταν το βασικό έγκλημα προκαλεί πτώση 

του παθόντος από την οποία, ως ενδιάμεσο αίτιο, επέρχεται άμεσα το βαρύτερο 

αποτέλεσμα, τότε ήδη η βασική εκ δόλου πράξη είναι πρόσφορη να 

προκαλέσει την περαιτέρω συνέπεια, τελούσα σε συνάφεια κινδύνου 

(Risikozusammenhang) με το βαρύτερο αποτέλεσμα, η πρόκληση του οποίου 

από την πτώση ήταν αντικειμενικώς προβλεπτή».  

Αντίστοιχο προβληματισμό παράγει η «εξέταση» της στενής σχέσης 

βασικού εγκλήματος και βαρύτερου αποτελέσματος με «παρένθετη πτώση» 

του θύματος στην πρόσφατη ΑΠ 281/2013
399

, στην οποία έγινε δεκτή ως ορθή 

και αιτιολογημένη η καταδίκη για μη σκοπούμενη θανατηφόρα σωματική 

βλάβη (ά.311 εδ.ά ΠΚ) του κατηγορουμένου, ο οποίος, «κατόπιν 

διαπληκτισμού με την σύζυγο του παθόντος, με την οποία είχε επαγγελματικές 

διαφορές και ύστερα από παρέμβαση του τελευταίου προς υπεράσπισή της, 

κατευθύνθηκε προς το  σημείο όπου αυτός βρισκόταν και ακολούθως τον 

χτύπησε με τον γρόνθο στην κεφαλή του και τον λάκτισε στην κοιλιακή χώρα, 

προξενώντας του εκ προθέσεως απλή σωματική βλάβη, χωρίς να προβλέψει, εξ 

άνευ συνειδήσεως αμελείας, ότι εκ των ως άνω κτυπημάτων, το ηλικίας 68 ετών 

θύμα (μικρότερης σωματικής διάπλασης από τον κατηγορούμενο και με διάφορα 

προβλήματα υγείας) θα ζαλιζόταν, με αποτέλεσμα να πέσει ανάσκελα στο 

τσιμεντένιο δάπεδο και να κτυπήσει το κεφάλι του, υφιστάμενο βαρεία 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση, εκ της οποίας επήλθε ο θάνατός του την επόμενη 

μέρα». Όπως παρατηρείται ορθά, το Ακυρωτικό εσφαλμένα δεν διέγνωσε την 

έλλειψη αιτιολογίας της εν λόγω προσβαλλόμενης απόφασης, διότι πουθενά 

δεν εξετάζεται το ζήτημα της στενής σχέσης (απαιτούμενης και στη 

νομολογία) σωματικής βλάβης και επελθόντος θανάτου, η οποία μάλιστα δεν 

υφίσταται κατά την ορθότερη θεωρία του θανάσιμου τραύματος
400

, διότι ο 

θάνατος του θύματος δεν ήταν αποτέλεσμα των κτυπημάτων στο κεφάλι και 

στην κοιλιακή χώρα, αλλά της πτώσεως στο τσιμεντένιο δάπεδο. Αντιθέτως, 

υπό το πρίσμα των υπόλοιπων προαναφερθεισών θεωριών, ο θάνατος από την 

πρόσκρουση στην  επιφάνεια του δαπέδου θα μπορούσε να αξιολογηθεί ως 

μετουσίωση του τυπικού κινδύνου που ελάνθανε στα κτυπήματα του 

κατηγορουμένου. 

Για την κατάφαση ωστόσο του αδίκου χαρακτήρα του εν λόγω 

περιγραφόμενου εγκλήματος, όπως μας διδάσκει άλλωστε η γενική θεωρία, 

βασιζόμενη στους οικείους γενικούς ρυθμιστικούς κανόνες του Ποινικού μας 

Κώδικα, δεν αρκεί απλώς η πλήρωση της ειδικής υπόστασης των διατάξεων 

του άρθρου  311 ΠΚ (εδ.ά για την γενική και εδ.΄β για την σκοπούμενη), αλλά 

απαιτείται η θανατηφόρος σωματική βλάβη να είναι και τελικά άδικη. Τούτο 

προϋποθέτει την μη άρση του αδίκου χαρακτήρα της, η οποία υποστηρίζεται 

                                                 
398

 Βλ. σχετ. Ποιν.Χρον. ΝΑ σελ. 848. Παρόμοια και η θέση του Μπέκα, Η προστασία, σελ. 396 
399

 Βλ.Ποιν.Χρον. 2014 σελ. 118 και επ. 
400

 Βλ. Βαθιώτης, Παρατηρήσεις στην εν λόγω απόφαση, ομοίως ως άνω Ποιν.Χρον, σελ.123.,  
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ότι μπορεί να επέλθει με την εφαρμογή κάποιου γενικού λόγου
401

 (πχ 

θανατηφόρα σωματική βλάβη εν αμύνη, ά.22 ΠΚ), όχι όμως και βάσει ειδικού 

λόγου (πχ συναίνεση του παθόντος), που δεν δύναται να εφαρμοστεί ούτε 

αναλογικά
402

. 

Ο καταρχήν καταλογισμός της θανατηφόρου σωματικής βλάβης στον 

δράστη συντρέχει με την απαιτούμενη υποκειμενική επικάλυψη των στοιχείων 

της α..υ, για την οποία μιλήσαμε και πρωτύτερα, με την διαφοροποίηση στην 

περίπτωση της διακεκριμένης (σκοπούμενης) θανατηφόρας σωματικής βλάβης, 

όπου απαιτείται δόλος σκοπού για το βασικό έγκλημα της βαριάς σωματικής 

βλάβης και (τουλάχιστον κατά την αντίστοιχη υποστηριζόμενη άποψη) 

αμέλεια αναφορικά με το βαρύτερο αποτέλεσμα θανάτου και την μεταξύ τους 

αιτιώδη διαδρομή
403

. Η μη απαιτούμενη υποκειμενική κάλυψη οδηγεί σε  

ποινική ευθύνη του δράστη όχι για θανατηφόρα σωματική βλάβη αλλά για 

ανθρωποκτονία (από πρόθεση ή αντίστοιχα από αμέλεια). Η θανατηφόρος 

σωματική βλάβη είναι και τελικώς καταλογιστή για τον δράστη, όταν δεν 

συντρέχει κάποιος λόγος άρσης του καταλογισμού ή πλάνη του δράστη
404

. Η 

τελευταία μπορεί να είναι πραγματική (ά.30 ΠΚ), όταν αγνοεί τα πραγματικά 

περιστατικά (πχ αγνοεί ότι το θύμα πάσχει από καρδιακό νόσημα). Ειδικά 

όμως για την επέλευση του βαρύτερου αποτελέσματος απαιτείται άνευ 

συνειδήσεως αμέλεια ως προς την άγνοια των πραγματικών περιστατικών για 

να θεμελιωθεί ποινική ευθύνη του δράστη για θανατηφόρα σωματική βλάβη.
405

 

Η πλήρωση όλων των ποινικών όρων, όπως απαιτεί και η γενική διάταξη 

του άρθρου 14 ΠΚ, οδηγεί σε κατάφαση ποινικής ευθύνης και  ως εκ τούτου 

σε εφαρμογή του κυρωτικού τμήματος
406

 των διατάξεων του άρθρου 311 ΠΚ, 

ήτοι κάθειρξη μέχρι δέκα ετών για την γενική θανατηφόρο σωματική βλάβη 

(ά.311 εδ.ά ΠΚ) και κάθειρξη (πλαίσιο ποινής 5-20 ετών) για την διακεκριμένη 

περίπτωση της  σκοπούμενης θανατηφόρου σωματικής βλάβης (ά.311 εδ.΄β 

ΠΚ). 

 

 

 

                                                 
401

 Βλ σχετ. Μπέκας, Η προστασία της ζωής, σελ.400. Έτσι και ο Παπαδαμάκης, Παρατηρήσεις σε ΑΠ 

263/1995, Υπερ. 1996 ,σελ. 27, σημειώνοντας ωστόσο, ότι το ζήτημα περιπλέκεται από άποψη 

αποδεικτικής δυσχέρειας στην εξέταση της υπέρβασης των ορίων της άμυνας και ιδίως αν έγινε αυτή 

από πρόθεση ή από αμέλεια. Στην δεύτερη μάλιστα περίπτωση, ήτοι όταν το θανατηφόρο αποτέλεσμα 

αποδίδεται σε υπέρβαση της αμυντικής πράξης από αμέλεια αποδιοργανώνεται, λέγει, πλήρως η 

κατασκευή του «εκ του αποτελέσματος εγκλήματος», ώστε να μην είναι καθόλου βέβαιη η εφαρμογή 

του άρ.311 ΠΚ! Από την νομολογία σχετική η ΣυμβΠλημ.Ξάνθης 90/1999, Υπερ.2000 σελ. 879 
402

 Βλ.Μπέκας, ομοίως ως άνω, Μαργαρίτης, Σωματικές βλάβες, σελ.470. Η άποψη αυτή δεν βρίσκει 

σύμφωνο τον γράφοντα την παρούσα διπλωματική εργασία, αφού η αναλογική επέκταση ειδικού 

λόγου άρσης του αδίκου θα λειτουργούσε in bonam partem υπέρ του κατηγορουμένου σε ποινική δίκη, 

και ως εκ τούτου δεν μπορεί γενικώς να αποκλειστεί. 
403

 Μπέκας, Η προστασία της ζωής, σελ.403 
404

 Η δίακριση αυτή υποστηρίζεται από Μπέκα, Πρακτική διδασκαλία ποινικού δικαίου, σελ.140. 

Αντίθετα κατ’άλλους νομικούς όπως ο Κωστάρας, οι πλάνες τοποθετούνται συστηματικά στους 

λόγους άρσης καταλογισμού. 
405

 Αντιθέτως είναι δύσκολο να νοηθεί νομική πλάνη αποκλείουσα τον καταλογισμό της θανατηφόρας 

σωματικής βλάβης στον δράστη! 
406

 Κατά την επιμέτρηση των οποίων λαμβάνονται υπόψη οι κατ’ιδίαν περιστάσεις, όπως το 

απρόκλητο της σωματικής βλάβης καθώς και το είδος αυτής, βλ. Μπέκας, Η προστασία, σελ. 403 
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2) Κριτικές παρατηρήσεις στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα με 

βαρύτερο αποτέλεσμα 

 

H «δογματική κατασκευή» του άρθρου 29 ΠΚ συναντάται και στο ειδικό 

κεφάλαιο (άρθρα 264-289 ΠΚ) των κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων, στο 

οποίο κατά γενική παραδοχή δεν τυποποιείται μία «εγκληματική κατηγορία» 

αλλά η διακινδύνευση διαφορετικών εννόμων αγαθών
407

, όπως η ανθρώπινη 

ζωή, η σωματική ακεραιότητα και η ιδιοκτησία. 

Μελετώντας την νομοτυπική τους μορφή, διαπιστώνουμε ότι δίπλα στο 

βασικό έγκλημα (πχ εμπρησμός) προβλέπεται σε ειδικές διατάξεις και ένα 

βαρύτερο αποτέλεσμα, είτε αυτοτελώς τυποποιούμενο ως έγκλημα βλάβης 

από αμέλεια είτε συνιστάμενο σε περαιτέρω κίνδυνο προσβολής εννόμου 

αγαθού, εκ των οποίων, ως αναφέρθηκε ήδη, το μεν πρώτο επιτρέπει την 

στοιχειοθέτηση εκ του αποτελέσματος ευθύνης και ως εκ τούτου την 

συστηματική εφαρμογή της ειδικής διάταξης με το ά.29 ΠΚ, κατά την 

κρατούσα άποψη
408

, το δε δεύτερο (ο κίνδυνος) συνιστά απλή επίταση 

προσβολής του εννόμου αγαθού και όχι «αποτέλεσμα» κατά την γενική 

διάταξη, με υποστηριζόμενη ωστόσο και αντίθετη άποψη. 

Προσεγγίζοντας εγγύτερα την εκ του αποτελέσματος ευθύνη μέσα από 

την νομοτυπική διάπλαση των κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων, υποστηρίζεται 

ότι δεν εντοπίζεται η ίδια απαξιολογική απόσταση μεταξύ βασικού 

εγκλήματος και σύνολης επί επελεύσει του βαρύτερου αποτελέσματος 

συμπεριφοράς, εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες διατάξεις άλλων εκ του 

αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων:
409

 Τούτο συνάγεται συγκρίνοντας, 

επί παραδείγματι, το έγκλημα της έκθεσης (ά.306 ΠΚ, έγκλημα συγκεκριμένης 

διακινδύνευσης) με το κοινώς επικίνδυνο έγκλημα του ναυαγίου (ά.277 ΠΚ), 

όπου το μεν βασικό έγκλημα της εκθέσεως είναι πλημμεληματικής μορφής 

(πλαίσιο ποινής έξι μήνες έως πέντε έτη) το δε απλό διακεκριμένο έγκλημα 

ναυαγίου συνιστά ήδη κακούργημα (ά.277 εδ.β, πλαίσιο ποινής 5- 20 έτη) με 

απλή επίταση ποινής εάν καταστεί θανατηφόρο ναυάγιο (ά.277 εδ.΄γ, ισόβια ή 

πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών)! Η «ιδιότυπη» αυτή νομοτυπική 

σύνθεση των κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων από τον νομοθέτη, κατέστη 

αντικείμενο κριτικής ερμηνείας από την θεωρία: Κατά μία άποψη, 

                                                 
407

 Βλ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, σελ.2. Έχει υποστηριχθεί ωστόσο στην 

θεωρία και η άποψη περί προστασίας με το παρόν εξεταζόμενο κεφάλαιο «ενός αυτοτελούς και ενιαίου 

εννόμου αγαθού», βλ Μαγκάκης, Ποινικό δίκαιο, Δίαγραμμα Γενικού Μέρους , ΄Γ έκδ., Αθήνα, 1984, 

σελ. 46 
408

 Όπως αναφέραμε και ανωτέρω, κατά τις επικρατούσες παραδοχές, « εκ του αποτελέσματος 

διακρινόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα» συνιστούν ο θανατηφόρος εμπρησμός (ά.264 ΄γ ΠΚ), η 

θανατηφόρα πλημμύρα (ά.268 ΄γ ΠΚ), η θανατηφόρα έκρηξη (ά.270 πα.1 ΄δ ΠΚ),, η θανατηφόρα 

κοινώς επικίνδυνη βλάβη (273 ΄γ ΠΚ), η άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων με βαρύτερο 

αποτέλεσμα τον θάνατο (ά.275 ΠΚ), η  θανατηφόρα πρόκληση ναυαγίου (ά.277 ΄γ ΠΚ), η 

δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων κατ’άρθρο 279 εδ.΄β ΠΚ, η δηλητηρίαση της νομής ζώων 

κατ’άρθρο 283 παρ.1 ΠΚ, η διάδοση ασθένειας ζώων του άρθρου 283 παρ.1 ΠΚ καθώς και η 

παραβίαση προληπτικών μέτρων υγιεινής με βαρύτερο αποτέλεσμα την μετάδοση της ασθένειας σε 

άνθρωπο (ά.284 εδ.΄β ΠΚ) 
409

 Όπως εύστοχα περιγράφει την σχετική προβληματική ο Κωστάρας, Η εξ αμελείας δια παραλείψεως 

τέλεση, σελ.305 και επ. 
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υποστηριζόμενη μεταξύ άλλων από την Καϊάφα Γκμπάντι
410

, προτείνουσα την 

de lege ferenda κατάργηση των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων 

εγκλημάτων στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ο νομοθέτης ήδη κατά την 

διαμόρφωση των πλαισίων ποινής του βασικού εγκλήματος έλαβε υπ’όψιν την 

δυναμική που εμφανίζει η κοινώς επικίνδυνη συμπεριφορά στην επέλευση του 

αποτελέσματος, ώστε να μην καθίσταται απαραίτητη η εννοιολογική 

μεταχείριση του επελθόντος βαρύτερου αποτελέσματος, ως δομικού στοιχείου 

μιας επιτάσσουσας την ποινή εκ του αποτελέσματος ευθύνης και κατ’επέκταση 

δέον να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία της αληθινής συρροής ανάμεσα στο 

βασικό έγκλημα της διακινδύνευσης του εννόμου αγαθού και στο βαρύτερο 

έγκλημα βλάβης. Κατά μία δεύτερη υποστηριζόμενη άποψη
411

, η εν λόγω 

προβληματική ιδιαιτερότητα δεν αντιμετωπίζεται με προτάση κατάργησης της 

δογματικής κατασκευής του ά.29 ΠΚ προκειμένου για τα κοινώς επικίνδυνα 

εγκλήματα, αλλά με νομοθετική παρέμβαση προς ευθυγράμμιση των πλαισίων 

ποινής με άλλα εγκλήματα διακινδύνευσης, όπως το τυποποιούμενο έγκλημα 

στο άρθρο 290 ΠΚ (διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών), όπου μεταξύ 

του βασικού εγκλήματος και του βαρύτερου αποτελέσματος παρατηρείται 

«ποινική συμμετρία», κατά την οικεία έκφραση του Κωστάρα, όπως άλλωστε 

και σε άλλες αντίστοιχες διατάξεις, αφορώσες εκ του αποτελέσματος ευθύνη, 

π.χ. στην πλημμεληματική αντιμετώπιση του βασικού εγκλήματος διατάραξης 

ασφάλειας συγκοινωνιών (ά.290 παρ.1 ά ΠΚ, φυλάκιση) και κακουργηματική 

«αναβάθμιση» του εν λόγω εγκλήματος με βαρύτερο αποτέλεσμα τον θάνατο 

(ά.290 παρ.1 .β ΠΚ)! 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει περαιτέρω η διερεύνηση της αιτιώδους σχέσης, 

συντρέχουσας τόσο μεταξύ κοινώς επικίνδυνης συμπεριφοράς και 

αποτελέσματος όσο και μεταξύ του σύνολου βασικού  εγκλήματος και του 

περαιτέρω αποτελέσματος, συνήθως θανάτου, για την οποία ισχύουν οι γενικές 

διιστάμενες απόψεις, ήτοι  επάρκεια εφαρμογής του κριτήριου της conditio 

sine qua non ή πολύ περισσότερο απαιτούμενη αξιολογική διερεύνηση της 

σχέσης αιτίου-αιτιατού με προτεινόμενα κριτήρια, κυρίως από τον χώρο του 

αντικειμενικού καταλογισμού. Τα εν λόγω ζητήματα ανακύπτουν μάλιστα με 

μεγαλύτερη σημασία, σε περιπτώσεις αμφιλεγόμενης συνέχισης του αιτιώδους 

συνδέσμου, όπως όταν ο θάνατος επέρχεται από παρεμβαλλόμενη ενέργεια του 

ίδιου του θύματος στην προσπάθειά του να γλυτώσει από επικίνδυνη 

κατάσταση (πράξη αυτοπροσβολής), όταν παρεμβάλλεται σφάλμα τρίτου ή 

όταν συνέβη συμπτωματικός θάνατος από αιφνίδια έξαρση της επικίνδυνης 

κατάστασης. Κατά την ορθότερη άποψη
412

 εν προκειμένω, η παρεμβαλλόμενη 

πράξη διακόπτει την αιτιώδη διαδρομή ώστε να μην στοιχειοθετείται ευθύνη 

του δράστη από το αποτέλεσμα. Αντίθετη άποψη εκφράζει στην θεωρία ο 

                                                 
410

 Καϊάφα-Γκμπάντι, Έννοια και προβληματική των κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων, 1987, σελ.231. 

Έτσι και ο Μανωλεδάκης, Γενική θεωρία, σελ. 345 
411

 Κωστάρας, Η εξ αμελείας δια παραλείψεως τέλεση, σελ.307. Έτσι και ο Δημήτραινας, Η λειτουργία 

των εγκλημάτων διακινδύνευσης και εκ του αποτελέσματος στη ορθή διάκριση ενδεχόμενου δόλου 

από την ενσυνείδητη αμέλεια, Πρακτικά Διημερίδας Ρόδου, 2005, σελ.124 
412

 Βλ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, 2005, σελ. 121 επ. παρατηρώντας ωστόσο 

ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια αν το θύμα επέλεξε εσφαλμένο τρόπο σωτηρίας, που τελικά 

προκάλεσε τον θάνατό του. 
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Μπέκας
413

, σύμφωνα με τον οποίον «η ορθή εφαρμογή της θεωρίας του 

ισοδυνάμου των όρων, δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης αιτιώδους 

συνδέσμου, ο οποίος δεν διακόπτεται από την συμπεριφορά του θύματος. Για 

να υπάρξει αντίθετα διακοπή, θα πρέπει η «εμφιλοχωρήσασα δύναμη», είτε 

είναι ανθρώπινη συμπεριφορά είτε όχι, να αδιαφορεί για την μέχρι τώρα 

κατάσταση του θύματος και να δημιουργεί αυτοτελώς συνθήκες βλάβης. 

εντελώς ανεξάρτητες, έτσι ώστε και να εξέλιπε η πρώτη επικίνδυνη 

κατάσταση, το αποτέλεσμα που τελικά επήλθε να παραμένει». 

Τέλος, στο ζήτημα εάν στοιχειοθετείται ευθύνη από το αποτέλεσμα, όταν 

ο θάνατος από την επικίνδυνη συμπεριφορά του δράστη (πχ στα πλαίσια μίας 

προκαλούμενη έκρηξης) επέρχεται στους συμμετόχους, η αντιμετώπιση δεν 

φαίνεται να είναι ενιαία. Ορθότερη η άποψη που δεν δέχεται γενικώς εκ του 

αποτελέσματος ευθύνη του δράστη σε βάρος συμμετόχου (βλ ως άνω σελ. 87) 

λόγω της έκθεσης του τελευταίου στην επέλευση του βαρύτερου 

αποτελέσματος με την εγκληματική του συμβολή, ώστε να μην δικαιολογείται 

η προστασία  των εννόμων αγαθών με in concreto φορέα τον ίδιο. 
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 Μπέκας, Η αιτιώδης συνάφεια στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, Τιμητικός τόμος Ά Σπινέλλη, 

σελ.139 
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