
 

1. Το άρθρο 211 A’ ΚΠοινΔ – ένας «ατελής» κανόνας αξιολογήσεως 
των αποδείξεων;

Ένα άσχημο φαινόμενο, το οποίο παρατηρούμε συχνά, κυ ρίως σε ποινικές διαδικασίες 
που έχουν ως αντικείμενο τα ναρ κωτικά, είναι το εξής: όταν συλλαμβάνεται ο ύποπτος 
και υπό το κράτος αφενός μεν της δικαιολογημένης συγχύσεως, από την οποία διακατέ-
χεται, αφετέρου δε ενίοτε και σχετικών πιέσεων από μέρους των προανακριτικών οργά-
νων συνδυασμένων και με υποσχέσεις επιεικέστερης μεταχειρίσεως1 και προκειμένου 
να αποσείσει από το πρόσωπο του ένα μέρος τουλάχιστο της ευθύνης, κατονομάζει 
και κάποιο τρίτο άτομο ως (δήθεν) συνερ γό στην πράξη. Παρότι για τον τρίτο αυτόν δεν 
υπάρχει κανένα άλλο σοβαρό ενοχοποιητικό στοιχείο πολύ συχνά παραπέμπε ται στο 
ακροατήριο και καταδικάζεται ως συναυτουργός ή συ νεργός της πράξεως.

Η αντιμετώπιση από την θεωρία και την νομολογία του ζητή ματος της αξιολογήσε-
ως μαρτυρικής καταθέσεως που επιβα ρύνει τον συγκατηγορούμενο υπήρξε ανέκαθεν 
προβληματική. Βασικό σημείο αναφοράς αποτελούσε μέχρι προ τινός η διάταξη του 
άρθρου 211 εδ. β’ ΚΠοιν∆., σύμφωνα με το οποίο με ποι νή ακυρότητας της διαδικασί-
ας δεν εξετάζονται ως μάρτυρες στο ακροατήριο όσοι κηρύχθηκαν ένοχοι για την πράξη 
που εκ δικάζεται, ακόμη και αν δεν της επιβλήθηκε ποινή. Με αφορμή την παραπάνω 
ρύθμιση αλλά και αντλώντας επιχειρήματα από τις διατάξεις των άρθρων 72, 178, 218 
παρ. 1, 350 και 366 ΚΠοιν∆. ένα μέρος της θεωρίας2 και της νομολογίας3 συμπέραι-
ναν ότι η ιδιότητα του κατηγορουμένου στην ποινική δίκη είναι πλήρως ασυμβίβαστη 
με εκείνη του μάρτυρα, αφού εκτός των άλλων είναι και δικονομικά τότε ανέφικτη η 
εξέταση του κατηγο ρουμένου ως μάρτυρα, διότι ως μάρτυρας πρέπει να ορκισθεί, ενώ 
ο κατηγορούμενος δεν υποβάλλεται σε όρκο, καθώς επί σης και επειδή ο μάρτυρας 
πρέπει να αποχωρήσει από τ ο ακρο ατήριο μέχρι την εξέταση του σε αντίθεση με τον 
κατηγορούμε νο ο οποίος επί ποινή απόλυτης ακυρότητας δεν μπορεί ούτε μια στιγμή 
να απομακρυνθεί από αυτό χωρίς τη συναίνεση του ή τη συνδρομή των εξαιρετικών 
περιστάσεων που περιγράφει ο ΚΠοιν∆. Από την άλλη πλευρά όμως η πλειοψηφία της 
θεωρίας και της νομολογίας διακατείχετο από μία αμηχανία ως προς την αντιμετώπιση 

1. Παρασυρόμενος συχνά και από (σκόπιμη) παρερμηνεία ευεργετικών διατάξεων, όπως 
αυτή του άρθρου 24 ν. 1725/87.

2. Βλ. αναλυτικά Καλφέλη, Η σύμπτωση της ιδιότητας του μάρτυρα και του κατηγορούμενου 
στο ίδιο πρόσωπο, Υπερ. 1991, σελ. 757 επ.

3. Βλ. ΑΠ 831/1975, Ποιν.Χρ. ΚΧΓã, σελ. 236 επ.
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του όλου ζητήματος και κυρίως ως προς τις ακρι βείς δικανικές συνέπειες της παραβά-
σεως του ως άνω κανόνα4 .

Όπως όμως και να έχει το πράγμα, το συγκεκριμένο ζήτημα που μας είχε απασχο-
λήσει εισαγωγικά δεν ρυθμιζόταν μέχρι πρό τινος ευθέως από τον ΚΠοιν∆. Το κενό 
από αυτό ήλθε να καλύψει η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 ν. 2408/1996, με την οποία 
προστέθηκε στον ΚΠοιν∆ νέο άρθρο, το 211 Α’, σύμφωνα με το οποίο «μόνη η μαρτυ-
ρική κατάθεση ή απολογία προσώ που συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν είναι 
αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουμένου».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική Εισηγητική Έκθε ση «... η προσπάθεια του 
συγκατηγορουμένου να ελαφρύνει τη θέση του μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για ψευ-
δείς καταθέσεις σε βάρος άλλων συγκατηγορουμένων. Τη δυσπιστία του ήδη δείχνει 
ο ΚΠοιν∆, ορίζοντας ότι δεν εξετά ζονται ως μάρτυρες στο ακροατήριο όσοι κηρύχθη-
καν ένοχοι για την πράξη που εκδικάζεται, και αν ακόμη δεν τους επιβλήθη κε ποινή... 
Για να αποφευχθούν ενδεχόμενες αποδεικτικές πλά νες και η ανασφάλεια δικαίου που 
μπορεί να προκαλείται, προ τείνεται η εισαγωγή ενός ήπιου αποδεικτικού περιορισμού: 
οι κα ταθέσεις αυτές μπορούν να αξιολογούνται αλλά όχι και να απο τελούν το μοναδικό 
αποδεικτικό έρεισμα μιας καταδίκης».

Η ρύθμιση αυτή αντιμετωπίσθηκε σε γενικές γραμμές θετικά από την επιστήμη. Βέ-
βαια, δεν έλειψαν και οι επιφυλάξεις, οι οποίες κυρίως εστιάζονται στο ότι έτσι ανατρέ-
πεται το θεσμοθε τημένο (βλ. άρθρο 177 ΚΠοιν∆) σύστημα της ελεύθερης εκτιμήσεως 
των αποδείξεων από τον δικαστή, γεγονός που -σύμφωνα με τους επικριτές- προσδίδει 
στην γενίκευση εφαρμογής του κανόνα που θεσπίζει το άρθρο 211 Α’ ΚΠοιν∆ αμ-
φίβολη σκοπιμό τητα5. Ακόμη πιο έντονες είναι οι επιφυλάξεις που εκφράσθηκαν διά 
στόματος δικαστικών λειτουργών. Έτσι αναφέρει λ.χ. ο Μπρακουμάτσος6 ότι «... η ρύθ-
μιση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 177 ΚΠοιν∆ και ειδικότερα με την 

4. Βλ. λεπτομερειακά από Καλφέλη, όπ. παρ. Βλ. επίσης την ιδιαίτερα εκτενή ανάλυση του 
ζητήματος με λεπτομερείς αναφορές και στα ξένα δίκαια από Τριαντάφυλλου, Η θέση του συ-
γκατηγορουμένου στο ισχύον σύστημα αποδείξεως, Ποιν.Χρ. ΜΓã, σελ. 1076 επ.

5. Χαρακτηριστική είναι η επιφυλακτική στάση του Μυλωνόπουλου (βλ. Έκθεση της ∆ιεύ-
θυνσης Επιστημονικών Υπηρεσιών τη Βουλής επί του ν. 2408/96, Ποιν.Χρ. ΛΣΤ’, σελ. 748 επ., 
762) : «Η διάταξη αυτή θίγει πράγματι ένα υπαρκτό πρόβλημα που εμφανίζεται συνήθως σε δίκες 
που αφορούν ναρκωτικά. Όμως, ο εν προκειμένω θεσπιζόμενος περιορισμός στην αρ χή της ηθι-
κής απόδειξης, θέτει το ερώτημα, κατά πόσο είναι σκόπιμος σε κάθε περίπτωση. Οι μικροέμπο-
ροι π.χ. («βαποράκια») που κατονομάζουν τον προμηθευτή της, στερούνται με την διάταξη αυτή 
από τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως αποδεικτικά μέσα. Η απολογία του κατηγορουμέ νου 
δύναται να εκτιμηθεί αυτοτελώς από τον δικαστή, ως προς τη συνο χή της, την έλλειψη αντιφά-
σεων, την αρμονία της προς το λοιπό αποδει κτικό υλικό κ.λπ. Και ως εκ τούτου είναι αμφίβολο 
κατά πόσο δικαιολογεί ται η εν λόγω διάταξη».

6. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις και προτάσεις στο ν. 2408/96, Ποιν.Χρ. ΜΣΤ’, σελ. 1189 
επ. (1192).
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απορρέου σα από αυτό αρχή της ηθικής εκτίμησης των αποδείξεων. Η νεο παγής αυτή 
διάταξη είναι τουλάχιστον άστοχη, αφού επιχειρεί να περιορίσει την δικονομική δυνατό-
τητα του δικαστού όπως αξιολογήσει αυτός και μόνο το αποδεικτικό υλικό, όπως αυτό 
συγκεντρώθηκε. Η ρύθμιση αυτή επιχειρεί ν’ αφαιρέσει από το δι καστή την ευχέρεια 
να αξιολογήσει την μαρτυρία ή την απολογία συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη. 
Λέμε επιχειρεί διότι η νεοπαγής αυτή διάταξη δεν είναι εξοπλισμένη με δικονομική κύ-
ρωση και συνεπώς τυχόν λήψη υπόψη μιας τέτοιας κατάθεσης ή απολογίας δεν καθιστά 
αναιρετέατην απόφαση»7.

Όμως οι επιφυλάξεις αυτές δεν είναι δικαιολογημένες, διότι όσοι τις εκφράζουν 
θεωρούν εσφαλμένα ότι το άρθρο 211 Α’ ΚΠοιν∆ εισάγει ευθεία αποδεικτική απαγό-
ρευση, ενώ στην πραγ ματικότητα πρόκειται για κανόνα αξιολογήσεως των αποδεικτι κών 
στοιχείων που τίθεται διευκρινιστικά / συμπληρωματικά στην βασική αρχή που εισάγει 
το άρθρο 177 ΚΠοιν∆. Η αξιοποίηση της μαρτυρικής καταθέσεως του συγκατηγορου-
μένου δεν απαγορεύεται, δηλ. δεν παύει αυτή να αποτελεί αποδεικτικό μέσο, αλλά 
απλώς παρέχεται η οδηγία στον δικαστή (αλλά κατ’ επέκτα ση και στα προανακριτικά και 
ανακριτικά όργανα που έχουν την ευθύνη της προετοιμασίας της δικογραφίας) να μην 
αρκείται στην προσπάθεια του για την αναζήτηση της αλήθειας στην μαρτυρία ή απολο-
γία συγκατηγορουμένου8 αλλά να επεκτείνει την αναζήτηση του και σε άλλα στοιχεία και 
να προσπαθεί να τεκμη ριώσει όσο το δυνατό καλύτερα την δικανική του πεποίθηση9.

Από ένα μέρος της επιστήμης10 αναζητείται ο λόγος απαγό ρευσης αξιοποίησης της 
απολογίας ενός κατηγορουμένου σε βάρος του συγκατηγορουμένου του στην προσβο-
λή του δικαιώ ματος ακροάσεως του τελευταίου, με την έννοια ότι αυτός στερείται, λόγω 
της διατάξεως του άρθρου 366 παρ. 1 ΚΠοιν∆ της δυνατότητας να απευθύνει άμε-
σα προς τον συγκατηγορούμενο του που τον επιβαρύνει, ερωτήσεις προς έλεγχο της 
αξιοπιστίας και αντίκρουση της καταθέσεως του11. Πρακτική, μάλι στα, συνέπεια τυχόν 
αποδοχής αυτής της απόψεως είναι ότι «... επιβάλλει την απαγόρευση της αξιοποίησης 
της απολογίας συ γκατηγορουμένου όχι μόνο στην έκταση που προβλέπει η νέα διάταξη, 

7. Η σημασία της αρνητικής αυτής στάσεως εκ μέρους των εκπροσώπων της δικαιοσύνης 
ως προς την πρακτική εφαρμογή της διατάξεως θα κα ταστεί σαφέστερη από τις αναλύσεις που 
ακολουθούν στη συνέχεια.

8. Όπως ορθότατα τονίζει ο Μαργαρίτης, Οι δικονομικού περιεχομένου διατάξεις του ν. 
2403/96, Υπερ. 1997, σελ. 517 επ. (528), οι καταθέσεις αυτές μπορούν να αξιολογούνται 
αλλά όχι και να αποτελούν το μοναδικό αποδεικτικό έρεισμα.

9. Την φύση της διατάξεως ως κανόνα αξιολογήσεως των αποδείξεων φαίνεται να δέχεται και 
η ΑΠ 1161/1997, ΝοΒ 1998, σελ. 555 επ.

10. Βλ. Τριανταφύλλου, Ποιν.Χρ. ΜΣΤ’, σελ. 1211, Μαργαρίτης, Υπερ. 1997, σελ. 529.
11. Αυτόν τον λόγο φαίνεται να δέχεται, μεταξύ άλλων, και ο Μαργαρίτης (Υπερ. 1997, σελ. 

528), ο οποίος υποστηρίζει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει η απόλυτη ακυρότητα που προ-
κύπτει από το άρθρο 171 παρ. 1 εδ δ’ ΚΠοιν∆.
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αλλά απόλυτα έτσι ώστε να μην είναι επιτρεπτή ούτε η συνεκτίμηση της με άλλα απο-
δεικτικά μέσα για την καταδίκη του κατηγορουμένου»12.

Όμως η άποψη αυτή είναι ακραία. Όπως τονίσθηκε ήδη στα προηγούμενα, η ρύθμι-
ση του άρθρου 211 Α’ ΚΠοιν∆ δεν αποτελεί απο δεικτική απαγόρευση αλλά υπόδειξη 
προς τον εφαρμοστή του δικαίου για τον τρόπο αξιολογήσεως των αποδεικτικών στοιχεί-
ων εκάστης συγκεκριμένης περιπτώσεως.

Είναι προφανές ότι η διάταξη αναφέρεται και στις δύο περι πτώσεις επιβαρυντικής 
καταθέσεως εις βάρος συγκατηγορου μένου, δηλ. τόσο την μαρτυρική κατάθεση κατά 
την προδικασία όσο και την απολογία στο ακροατήριο. Η ξεχωριστή αυτή ανα φορά στη-
ρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα από την δικανική καθη μερινότητα: το φαινόμενο, ένας 
ύποπτος για αξιόποινη πράξη να δίδει υπό το καθεστώς συγχύσεως επιβαρυντική κατά-
θεση για τον συγκατηγορούμενο του στην προδικασία, την οποία αρ γότερα ανακαλεί στο 
ακροατήριο είναι συχνότερο από το αντί στροφο φαινόμενο να «καταδίδεται» ο δράστης 
από συγκατηγορούμενο το πρώτο κατά την απολογία του τελευταίου ενώ πιον του δικα-
στηρίου. Πάντως, με την ανωτέρω διατύπωση ο νομοθέτης θέλησε να καλύψει όλες τις 
πιθανές περιπτώσεις.

Όπως ελέχθη και σε προηγούμενο σημείο, η ρύθμιση του άρθρου 211 Α’ ΚΠοιν∆, 
παρά την προφανή δικαιοπολιτική της σκοπιμότητα, αντιμετώπισε από την πρώτη στιγμή 
την έντονη δυσπιστία εκ μέρους των λειτουργών της δικαιοσύνης, οι οποίοι προσπα-
θούν να την παρακάμψουν χρησιμοποιώντας κάθε εί δους τέχνασμα». Ένα από τα πρώ-
τα χαρακτηριστικά δείγματα αποτελεί μία απόφαση του Εφετείου Πατρών13, η οποία, 
κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση Ανδρ. Ζύγουρα, δέχθηκε τα εξής: «Εκ της 
διατάξεως αυτής (σημ.: του άρθρου 211 Α’ ΚΠοιν∆) προ κύπτει σαφώς ότι εάν υφίσταται 
εκτός της απολογίας του συγκα τηγορουμένου εις την αυτήν πράξιν και έτερον τι απο-
δεικτικόν μέσον εις βάρος του κατηγορουμένου, το δικαστήριον δύναται να χωρήσει εις 
την καταδίκην αυτού. Τοιούτον αποδεικτικόν μέ σον αποτελεί και η μαρτυρική κατάθεσις 
προσώπου, εις το οποί ον ο συγκατηγορούμενος εξιστόρησε την εγκληματικήν δραστη-
ριότητα του κατηγορουμένου, ώστε επί τη βάσει της μαρτυρικής ταύτης καταθέσεως και 
την απολογίας του συγκατηγορουμένου εις την αυτήν πράξιν, το δικαστήριο να δύναται 
να προβή εις την καταδίκην του κατηγορουμένου. Η μαρτυρική κατάθεσις δεν αποκλεί-
εται να είναι και αστυνομικού υπαλλήλου, ως του ενεργήσαντος την επ’ αυτοφώρω 
σύλληψιν του συγκατηγορουμέ νου, εις τον οποίον ο συγκατηγορούμενος περιέγραψε 
την τέλεσιν της αξιοποίνου πράξεως δι’ ην αμφότεροι κατηγορούνται»

Πρόκειται εδώ για καταφανή παράκαμψη με σοφιστικό επι χείρημα του γράμματος 
και του πνεύματος του άρθρου 211 Α’ ΚΠοιν∆. Όπως ορθότατα αναφέρει ο Μπιτζι-
λέκης, σχολιάζοντας την πα ραπάνω απόφαση14, όταν ο νόμος υποχρεώνει να συνδυ-

12. Βλ. Τριανταφύλλου, Ποιν.Χρ. ΜΣΤ’, σελ. 1211.
13. Βλ. Εφετείο Πατρών 292/1996, Αρμεν. 1997, σελ. 116 επ.
14. Αρμεν. 1997, σελ. 117.
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άζεται και ενισχύεται η επιβαρυντική κατάθεση του συγκατηγορουμέ νου και με άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία δεν μπορεί να εννοεί εδώ τις καταθέσεις τρίτων προσώπων, τα 
οποία απλώς βεβαιώνουν ό, τι τους εξιστόρησε ο συγκατηγορούμενος σχετικά με την 
εγκληματική δραστηριότητα του κατηγορουμένου, αλλά εννοεί όσες έχουν δική τους 
αυτοτέλεια και δεν επαναλαμβάνουν απλώς όσα άκουσαν από τον συγκατηγορούμενο. 
Είναι δε βέβαιο, ότι οι καταθέσεις των προανακριτικών υπαλλήλων που απλώς βεβαι-
ώνουν ως αρμόδια όργανα της διαδικασίας ό,τι τους κατέθεσε ο συγκατηγορούμενος, 
δεν μπορούν να θεωρη θούν αυτοτελή αποδεικτικά μέσα με τα οποία θα ήταν δυνατό 
να ενισχυθεί κατά την επιταγή του άρθρου 211 Α’ η επιβαρυντική απολογία ή κατάθεση 
του συγκατηγορουμένου.

Το πώς όμως η νομολογία των δικαστηρίων της ουσίας «με ταχειρίζεται» την διάταξη 
του άρθρου 211 Α’ ΚΠοιν∆ καταφαίνεται εναργέστερα από μία πιο πρόσφατη περίπτω-
ση: Ο Α συλλαμβά νεται επ’ αυτοφώρω να κατέχει και να αποπειράται να πωλήσει σε 
αστυνομικά όργανα (που εμφανίστηκαν ως δήθεν υποψήφιοι αγοραστές) ποσότητα ναρ-
κωτικών ουσιών (χασίς). Αμέσως με τά τη σύλληψη κατονομάζει στα αστυνομικά όργανα 
ως συνερ γό του στην πράξη τον Β, η συνδρομή του οποίου στην πράξη, σύμφωνα με την 
κατάθεση του Α, συνίστατο αφενός μεν στο ότι ο Β κατείχε και παρέδωσε στον Α την επί-
δικη ποσότητα χασίς και αφετέρου στο ότι παρευρίσκετο διακριτικά στον τόπο όπου θα 
ελάμβανε χώρα η αγοραπωλησία, προκειμένου σε περίπτω ση ανάγκης να ειδοποιήσει 
τον Α. Οι αστυνομικοί προέβησαν σε σχετικές έρευνες τόσο στον χώρο συναντήσεως 
όσο και στο σπίτι και το αυτοκίνητο του Β, χωρίς όμως να ανακαλύψουν το παραμικρό 
εις βάρος του ενοχοποιητικό στοιχείο. Παρόλα αυτά απαγγέλθηκε κατηγορία και κατά 
του Β με το παραπάνω περιε χόμενο και αυτός τελικά καταδικάσθηκε -κατά πλειοψηφία-
από το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης15. Κατά την επ’ ακροατηρίου διαδικασία οι 
συνήγοροι του Β προέβαλαν τον «αυτοτελή ισχυρισμό» ότι το δικαστήριο δεν θα μπο-
ρούσε να αχθεί σε κρίση περί ενοχής του Β, διότι μοναδικό επιβαρυντικό στοιχείο απο-
τελεί η μαρτυρική κατάθεση του συγκατηγορουμέ νου του Α, και ότι εξ αυτού του λόγου 
θα πρέπει να τύχει εδώ εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 211 Α’ ΚΠοιν∆. Το δικαστή-
ριο όμως απέρριψε τον ισχυρισμό με το αιτιολογικό ότι τα πραγ ματικά περιστατικά που 
στοιχειοθετούν την κατηγορία κατά του Β αποδεικνύονται -εκτός από την επιβαρυντική 
κατάθεση του συγκατηγορουμένου του Α- και από τις ένορκες καταθέσεις των αστυνο-
μικών μαρτύρων κατηγορίας που ενισχύονται και από τα έγγραφα που αναγνώστηκαν. 
Όμως εάν ανατρέξει κα νείς στα επικαλούμενα από το δικαστήριο αποδεικτικά μέσα 
διαπιστώνει ότι οι καταθέσεις των αστυνομικών μαρτύρων κατη γορίας δεν ενοχοποιούν 
ούτε κατ’ ελάχιστο τον Β, διότι αφενός μεν επιβεβαιώνουν ότι δεν ανακαλύφθηκε κατά 
την προανάκρι ση κανένα αποδεικτικό στοιχείο σε βάρος του αφετέρου δε πα ραδέχονται 
κατηγορηματικά ότι εκτός από την επιβαρυντική κα τάθεση του Α δεν υπήρξε κανένα 
άλλο ενοχοποιητικό στοιχείο ή πληροφορία εις βάρος του Β. Όσον αφορά τα αναγνω-

15. Βλ. την υπ’ αριθμ. 126-127/1999 απόφαση του Πενταμελούς Εφετεί ου Θεσσαλονίκης.
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στέα έγ γραφα, τα οποία επίσης επικαλείται το αιτιολογικό της αποφάσεως, και μόνο από 
την απλή ανάγνωση του καταλόγου τους προκύπτει ξεκάθαρα ότι κανένα από αυτά δεν 
σχετίζεται με τυ χόν συμμετοχή του Β στην αξιόποινη πράξη (!). Συμπερασματικά, λοι-
πόν, το δικαστήριο στην προκειμένη περίπτωση παρέ πεμψε σε καταφανώς απρόσφορα 
αποδεικτικά μέσα προκειμέ νου να δικαιολογήσει την μη εφαρμογή του άρθρου 211 Α’ 
ΚΠοιν∆ εις όφελος του Β.

Εδώ ανακύπτει -ενόψει του αναιρετικού ελέγχου της αποφά σεως- το εξής πρό-
βλημα: Εάν το δικαστήριο προς απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού είτε δεν είχε 
επικαλεσθεί πρόσθετα (πέ ραν της επιβαρυντικής μαρτυρίας του συγκατηγορουμένου) 
είτε παρέπεμπε σε ανύπαρκτα (δηλ. μη αναφερόμενα καν στα πρακτι κά) αποδεικτικά 
μέσα, η απόφαση θα ήταν αναιρετέα, διότι ο αυτοτελής ισχυρισμός θα είχε απορριφθεί 
χωρίς την απαιτούμενη ειδι κή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Τίθεται όμως το ερώτημα 
ποια πρέπει να είναι η τύχη της αποφάσεως όταν η απόρριψη του ισχυρισμού στηρίζεται 
-όπως στην προκειμένη περίπτωση- σε υπαρκτά μεν πλην όμως καταφανώς απρόσφο-
ρα και άσχετα με την τεκμηρίωση της ενοχής του Β αποδεικτικά μέσα; 

Εμπόδιο στον αναιρετικό έλεγχο μιας τέτοιας αποφάσεως αποτελεί σίγουρα η πάγια 
νομολογία του ΑΠ, η οποία (σε γενικές γραμμές απόλυτα δικαιολογημένα) τηρεί άκρως 
αρνητική στάση σε οποιαδήποτε έρευνα που θα σήμαινε αξιολόγηση της ουσίας της 
υποθέσεως. Είναι πάγκοινη, πλέον, στους νομικούς κύκλους η αποστροφή με την οποία 
συχνότατα δικαιολογεί ο ΑΠ την άρ νηση του να εγκύψει σε (ακόμη και καταφανέστατα) 
σφάλματα της αιτιολογίας μιας αποφάσεως: «έλλειψη αιτιολογίας δεν συνι στά η εσφαλ-
μένη εκτίμηση ή αξιολόγηση των αποδεικτικών μέ σων, γιατί αυτή ανάγεται στην περί 
πραγμάτων κρίση του δικα στηρίου της ουσίας η οποία δεν ελέγχεται αναιρετικά»16. 

Όμως εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο μάλιστα είναι τόσο σοβαρό, ώστε δικαι-
ολογημένα ο Ανδρουλάκης του αφιερώνει πρόσφατα ολόκληρη ειδική μονογραφία17. Η 
απλουστευμένη διάκριση μεταξύ νομικού και πραγματικού ζη τήματος που επί δεκαετίες 
αποτελεί το κεντρικό ορόσημο μετα ξύ του επιτρεπομένου και του απαγορευμένου αντι-
κειμένου αναιρετικού ελέγχου, όσο και αν θεμελιώνεται στα βάθη της νο μικής παρα-
δόσεως18 δεν επαρκεί για να οροθετήσει αποτελε σματικά τις περιπτώσεις ανέλεγκτης 
αξιολόγησης των πραγμά των από τον δικαστή της ουσίας από εκείνες, στις οποίες ο 
αναι ρετικός έλεγχος όχι μόνο επιτρέπεται αλλά και επιβάλλεται. Βέβαια, όπως παρα-
δέχεται και ο Ανδρουλάκης19 «...ό, τι αντι λαμβάνεται και διαπιστώνει ο δικαστής της 
ουσίας εξαιτίας της άμεσης επαφής του με όσα εκτυλίσσονται προφορικά και δημό σια 

16. Βλ. αντί πολλών σχετικών αποφάσεων ΑΠ 265/1996, ΠοινΧρ ΜΣΤ’, σελ. 1638.
17. Βλ. Ανδρουλάκη, Αιτιολογία και αναιρετικός έλεγχος ως συστατικά της ποινικής απόδει-

ξης, 1998.
18. Βλ. την ιστορική και επιχειρηματολογική ανάλυση από ∆έδε, Η αναί ρεση εις την ποινικήν 

δίκην, 1966.
19. Όπ. παρ., σελ. 66.
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στο ακροατήριο του (λ.χ. το προϊόν μιας αυτοψίας, προσω πικά ευρήματα - διαπιστώσεις 
σε σχέση με την αξιοπιστία ενός μάρτυρα), αυτό δεν ελέγχεται από τον αναιρετικό δικα-
στή, ο οποίος όντως δεν μπορεί να υποκαταστήσει την δική του μεμακρυσμένη, χάρτινη 
αντίληψη των πραγμάτων στην ζωντανή βίω ση τους από τον ουσιαστικό δικαστή». Από 
την άλλη πλευρά ο ίδιος ο Αρειος Πάγος, παρά την, όπως είδαμε, άκρως επιφυλα κτική 
στάση του απέναντι σε οποιαδήποτε «χαλάρωση» της αυστηρής διακρίσεως μεταξύ επι-
τρεπτού αναιρετικού ελέγχου σε νομικά ζητήματα και απαγορευμένης αξιολογήσεως 
της επί της ουσίας κρίσεως, δέχεται ότι μια απόφαση δικαστηρίου της ου σίας έχει την 
απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολο γία όταν αναφέρονται σε αυτήν με πλη-
ρότητα, σαφήνεια και χω ρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από 
την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την συν-
δρομή των αντικειμενικών και υποκειμε νικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις 
που τα θεμελίω σαν και οι νομικές σκέψεις με τις οποίες τα περιστατικά αυτά υπήχθησαν 
στην εφαρμοσθείσα ποινική διάταξη20. Υπό το πρί σμα ακόμη και αυτής της συντηρητι-
κής αυτοδεσμεύσεως του Ακυρωτικού, οι απλές διαβεβαιώσεις (μέσω της αναφοράς 
στα πρακτικά της δίκης) του δικαστηρίου της ουσίας ότι έλαβε υπό ψη και εξετίμησε 
αρκούντως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία αντι φάσκει προς τον σκοπό και τη λειτουργία 
του άρθρου 510 παρ. 1 εδ ∆’ ΚΠοιν∆, το οποίο και ουσιαστικά εκμηδενίζει21. Είναι 
πράγματι καίριο το ερώτημα που θέτει εδώ ο Ανδρουλάκης22: «Θα παραμείνει πράγματι 
το Ακυρωτικό αδιάφορο αν, παρά τη διαβεβαίωση της απόφασης ότι ελήφθησαν υπόψη 
όλες οι απο δείξεις, από την ανάγνωση των πρακτικών προκύπτει ότι παρα μερίστηκε και 
έμεινε ανεκτίμητη μια ιδιαίτερη σοβαρή μαρτυρία ή, ακόμα, ότι κάποιος μάρτυρας είπε 
τα εντελώς αντίθετα από εκείνα που του αποδίδει η απόφαση; Πιστεύω πως όχι! Πι-
στεύω, ότι μια τέτοια αιτιολογία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως εμπεριστατωμένη». 

Πράγματι, όταν ο ΑΠ απαιτεί να αναφέρονται στην αιτιολό γηση της αποφάσεως «με 
πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντι φάσεις» τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν 
την κρίση του δικαστηρίου ουσίας και επιπρόσθετα ζητά αναφορά και των «νομικών σκέ-
ψεων που ακολουθήθηκαν από το δικαστήριο κα τά την υπαγωγή», δεν μπορεί από την 
άλλη πλευρά να αρκείται στην απλή παράθεση των αποδεικτικών μέσων προφασιζόμενο 
ότι οποιοσδήποτε έλεγχος του τρόπου αξιολογήσεως αυτών θα αποτελούσε απαγορευ-
μένη επέκταση σε ζητήματα ουσίας, τα οποία εκφεύγουν του αναιρετικού ελέγχου23. Έτσι 

20. Βλ. αναφορές στη νομολογία από Καρρά, Επίτομη Ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής ∆ικο-
νομίας, 1995, σελ. 882.

21. Βλ. την οξεία κριτική από Ανδρουλάκη, όπ. παρ., σελ. 77, του ιδίου, Θε μελιώδεις έννοι-
ες της ποινικής δίκης, σελ. 425, Καρρά, Επίτομη Ερμηνεία ΚΠοιν∆, σελ. 825 και 844 επ.

22. Αιτιολογία και αναιρετικός έλεγχος, σελ. 81/82.
23. Ορθότατα επισημαίνει ο Καρράς (Επίτομη Ερμηνεία ΚΠοιν∆. σελ. 888/889) το πρόβλη-

μα που δημιουργείται σε σχέση με την ύπαρξη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας από 
την τυχόν παραδοχή εκ μέρους του δικαστηρίου της ουσίας αποδεικτικού μέσου με διαφορετικό 
περιεχόμενο από εκείνο που πραγματικά έχει ή, γενικότερα, τη διαμόρφωση του αιτιο λογικού της 
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ορθότατα η επιστήμη απαιτεί την επέκταση του αναιρετικού ελέγχου του ΑΠ, όσον αφορά 
την γενομένη αξιολόγηση πραγματικών γεγο νότων από τα δικαστήρια της ουσίας, μεταξύ 
άλλων, και στις πε ριπτώσεις που το δικαστήριο της ουσίας παραμόρφωσε το πε ριεχόμενο 
του αποδεικτικού μέσου δεχόμενο γεγονότα προφα νώς διαφορετικά από εκείνα που 
αναφέρονται σε αυτό24. Η επι ταγή αυτή ισχύει πολύ περισσότερο για περιπτώσεις όπως 
αυτή που αποτέλεσε αφορμή για την παρούσα μελέτη, κατά την οποία η εφαρμογή ενός 
νομοθετικά πλέον θεσμοθετημένου κανόνα αξιολογήσεως των αποδείξεων (όπως απα-
γόρευση απο κλειστικής στηρίξεως της περί ενοχής κρίσεως του κατηγορου μένου στη 
μαρτυρία συγκατηγορουμένου του που τίθεται με το άρθρο 211 Α’ ΚΠοιν∆) παρακάμπτε-
ται με την προφανώς εσφαλ μένη εκτίμηση άλλων αποδεικτικών μέσων. Η αναδρομή λοι-
πόν από το Ακυρωτικό σε μαρτυρικές καταθέσεις ή στον κατάλογο των αναγνωσθέντων 
εγγράφων δεν λαμβάνει εδώ χώρα προκει μένου να αξιολογηθεί η ουσία της υποθέσεως 
αλλά για να διε ρευνηθεί το εάν αιτιολογήθηκε επαρκώς η μη εφαρμογή του κα νόνα αξι-
ολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων που προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 211 Α’ 
ΚΠοιν∆. Σε διαφορετική πε ρίπτωση θα οδηγούμεθα σε πλήρη αχρησία της δυνατότητας 
αναιρετικού ελέγχου της εφαρμογής ενός νομικού κανόνα25, όπως αυτός που περιέχει 
η ανωτέρω διάταξη, ο οποίος εξ αυ τού του λόγου θα καθίστατο ατελής, εφόσον ακόμη 
και η προ φανής παραβίαση του δεν θα συνεπαγόταν καμιά κύρωση Όπως όμως και εάν 
έχει το πράγμα είναι προφανές ότι η θέσπι ση της διατάξεως του άρθρου 211 Α’ και ο 
όλος προβληματι σμός τον οποίο αυτή προξενεί αποτελούν ευπρόσδεκτη ευκαι ρία για 
αναθεώρηση της στάσης της νομολογίας στο θέμα της εκτάσεως αναιρετικού ελέγχου 
και προσαρμογής στις νέες δικαιοπολιτικές ανάγκες.

απόφασης με βάση παραδοχές, οι οποίες δεν προκύπτουν από τα επικαλούμενα αποδεικτικά 
μέσα. Βλ. όμως και την εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη του Κονταξή, Ερμην. ΚΠοιν∆, 3ηεκδ., 
1993, σελ. 2349.

24. Βλ. Καρρά, Ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων και αναιρετικός έλεγ χος, σε: Η απόδει-
ξη στην ποινική δίκη (Πρακτικά του ΣΤã Πανελληνίου Συ νεδρίου της Ε.Ε.Π.∆.) 1998, σελ. 9 επ. 
(17 επ.). Ορθότατα επισημαίνει εδώ ο συγγραφέας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ανακύπτει έλειψη 
ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας «…αφού η παραμόρφωση του απο δεικτικού μέσου 
οδηγεί προδήλως σε ελαττωματική διαμόρφωση της εσωτερικής διαδικασίας σχηματισμού της 
δικανικής πεποίθησης ενόψει του ότι, όπως σωστά γίνεται δεκτό από τη νομολογία του ΑΠ κατά 
τον ορισμό της έλλειψης αιτιολογίας, το δικαστήριο πρέπει να σχηματίζει τη δικανική πεποίθηση 
με βάση τα πραγματικά περιστατικά που προκύ πτουν από την ακροαματική διαδικασία...». Στο 
ίδιο μήκος κύματος κινεί ται και ο Τριανταφύλλου, ΠοινΧρ ΜΣΤ’, σελ. 1210, σημειώνοντας ότι η 
αποτελεσματική λειτουργία της νέας διάταξης προϋποθέτει μεταβολή της νομολογίας του Αρείου 
Πάγου στο ζήτημα της αιτιολογήσεως των δι καστικών αποφάσεων διότι διαφορετικά δεν θα είναι 
εφικτός ο έλεγχος του Ακυρωτικού ως προς το αν τα κρίσιμα επιβαρυντικά περιστατικά προ-
έκυψαν μόνο από την κατάθεση του συγκατηγορουμένου ή και από άλλα αποδεικτικά μέσα.

25 Έτσι και ο Καρράς, Κριτική επισκόπηση της ποινικής δικονομικής νομολογίας του Αρείου 
Πάγου του έτους 1977, Ποιν.Χρ. ΜΗã, σελ. 1041.



11

 

2. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο1

Ι. Εισαγωγικά

1.) Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου (στο εξής Ε.Σ.∆.Α.) που 
συμπληρώνει πλέον πενήντα έτη ισχύος, αποτέλεσε την εποχή της καταρτίσεώς της την 
προσωρινή κατάληξη μιας μακράς εξελίξεως στον ευρωπαϊκό χώρο, η οποία έχει ως 
αφετηρία την εποχή του ∆ιαφωτισμού και την Γαλλική Επανάσταση. Όπως έχει και πρό-
σφατα επισημανθεί2, το δίκαιο γενικότερα, και ιδιαίτερα το ποινικό δίκαιο, αποτελεί την 
επιμέρους εκδήλωση του πολιτισμού μιας χώρας, αλλά και κατ’ επέκταση ενός ευρύ-
τερου χώρου με κοινά βασικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως είναι ο ευρωπαϊκός3. 
Η εμπέδωση κυρίαρχα ανθρωποκεντρικών αξιών παγιώθηκε οριστικά μετά την οδυνηρή 
εμπειρία του Βã Παγκοσμίου Πολέμου καθιστώντας έτσι την ανάγκη θεσπίσεως ενός 
–έστω γενικού– κανονιστικού πλαισίου, που να καταγράφει και εν ταυτώ να προστα-
τεύει της βασικές ανθρωπιστικές αξίες, αμεσότερη και επιτακτικότερη. Έτσι προέκυψε 
η Ε.Σ.∆.Α. που καταρτίσθηκε στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπογράφηκε 
στη Ρώμη το έτος 1950 και ενσωματώθηκε, μέσω κυρώσεως, στο εγχώριο ελληνικό 
δίκαιο με τον ν. 2329/1953. Μετά την γνωστή πολιτειακή περιπέτεια κατά την περίοδο 
της δικτατορίας, κατά την οποία υπήρξε πρόσκαιρη αποχώρηση της Ελλάδας από το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ε.Σ.∆.Α. κυρώθηκε από τη χώρα μας για δεύτερη φορά 
με το ν.δ. 53/1974 αποτελούσα πλέον, κατά την ρητή ρύθμιση του άρθρου 28 Συντ. 
1975, εθνικό δίκαιο αυξημένης ισχύος και υποχρεωτικής εφαρμογής.

Εάν ανατρέξει κανείς στην εγχώρια νομοθεσία των περισσότερων ευρωπαϊκών χω-
ρών θα διαπιστώσει ότι το σύνολο σχεδόν των προστατευτικών ρυθμίσεων της Ε.Σ.∆.Α. 
εμπεριέχεται και σε κανόνες της εγχώριας νομοθεσίας (συνταγματικούς ή κοινούς), 
αυτό δε ισχύει και για την Ελλάδα. Κατόπιν τούτο τίθεται το ερώτημα για ποιον λόγο οι 
ελευθερίες και τα δικαιώματα που μας ενδιαφέρουν να προστατεύονται επιπρόσθετα και 

1. Προδημοσίευση από τον τιμητικό τόμο ∆. Σπινέλλη.
2. Βλ. Μανωλεδάκη, Μπορεί να επιβιώσει το Ποινικό ∆ίκαιο -όπως διαμορφώθηκε μέχρι 

σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο - και στο νέο αιώνα; Υπερ. 2000, σελ. 14/15.
3. Όπως παρατηρεί ο Sieber, Η εξέλιξη του ποινικού δικαίου στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης, Υπερ. 1993, σελ. 823 επ. (829), στις ∆υτικές ∆ημοκρατίες μπορεί να παρατηρηθεί 
κατά την ιστορική τους εξέλιξη από την εποχή του ∆ιαφωτισμού μία τάση συγκεντρωτισμού σε όλα 
τα επίπεδα του ποινικού δικαίου και εναρμόνιση των διαφόρων διακεκριμένων συστημάτων.
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από μία διεθνή σύμβαση. Την απάντηση δίνει με ιδιαίτερα εναργή τρόπο ο Σπινέλλης 
σε σχετικά πρόσφατο δημοσίευμά του4 επισημαίνοντας ότι ακόμη και στις ευρωπαϊκές 
χώρες παρατηρούνται προσβολές ατομικών δικαιωμάτων που στηρίζονται σε παλαιές 
ρυθμίσεις που παραμένουν σε ισχύ μετά μακρά εφαρμογή, η οποία εδραιώνει την πε-
ποίθηση ότι είναι αβλαβείς ή πάντως αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Αντίθετα, τα 
διεθνή κείμενα, που απηχούν υπερεθνικά παγιωμένες αντιλήψεις σε πολλά πράγματα, 
μπορούν να ξεπερνούν απολιθωμένες απόψεις που επικρατούν σε ορισμένες (ακόμη 
και αυτές που θεωρούνται δημοκρατικές και πολιτισμένες) χώρες. Επίσης υπάρχουν 
άλλες μορφές προσβολής που συνιστούν μεν παραβάσεις των διατάξεων του θετικού 
δικαίου, αλλά λόγω της διαμόρφωσης των δικονομικών διαδικασιών στα εθνικά δίκαια 
δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν δικαστικά και να επανορθωθούν ή να επιβληθούν 
οι αναγκαίες κυρώσεις, και έτσι οι σχετικές διατάξεις καταντούν κενό γράμμα. Αντίθετα, 
τα διεθνή κείμενα προβλέπουν διαδικασίες που ξεφεύγουν από το στενό περιβάλλον 
της τυπικότητας των εθνικών διαδικασιών και έτσι αποδεικνύονται τελικά πολύ αποτελε-
σματικότερες για την προστασία του πολίτη.

Όμως η επίδραση της Ε.Σ.∆.Α. στο ελληνικό ποινικό δίκαιο έχει και μία πλευρά, η 
οποία συχνά παραβλέπεται. Όπως σωστά επισημαίνει ο Αναγνωστόπουλος5, η παρά-
δοση ήθελε το ποινικό δίκαιο να ανήκει στο σκληρό πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας, 
θεωρούμενο κατεξοχήν εθνικό δίκαιο, με συνέπεια η θέσπιση και η εφαρμογή των κα-
νόνων του να θεωρείτο ότι ανήκει στην αποκλειστική εξουσία κάθε κράτους. Η αντίληψη 
αυτή αρχίζει να ανατρέπεται τα τελευταία χρόνια με την δημιουργία πλέον υπερεθνικού 
ποινικού δικαίου, αλλά και την τάση προσαρμογής της ποινικής νομοθεσίας των ευρω-
παϊκών κρατών σε κοινά αποδεκτές και συμφωνούμενες ρυθμίσεις. Μάλιστα, ορισμέ-
νοι κλάδοι του ποινικού δικαίου, όπως λ.χ. το οικονομικό ποινικό δίκαιο, έχουν τύχει 
εκτεταμένης πανευρωπαϊκής εξομοίωσης. Θεωρώ ότι η ύπαρξη και η εφαρμογή της 
Ε.Σ.∆.Α. αποτέλεσε έναν από τους πρώτους και βασικούς παράγοντες που ευνόησαν 
τις σύγχρονες αυτές εξελίξεις.

2.) Οι καθέκαστον διατάξεις της Ε.Σ.∆.Α. ασκούν ουσιώδη επιρροή τόσο στο ουσια-
στικό όσο και στο δικονομικό ποινικό δίκαιο. Στα πλαίσια της παρούσας θα ασχοληθού-
με μόνο με το πρώτο μέρος, ενώ η σχέση Ε.Σ.∆.Α. και δικονομικού ποινικού δικαίου, η 
οποία, σημειωτέον, αποκτά τα τελευταία έτη κυρίως ενόψει των διατάξεων των άρθρων 
5 και 6 Ε.Σ.∆.Α. ιδιαίτερη βαρύτητα και επικαιρότητα ασύγκριτα μεγαλύτερη αυτής που 
αφορά το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης.

Όπως ήδη προελέχθη, η Ε.Σ.∆.Α. αριθμεί πλέον πενήντα έτη υπάρξεως. Κατά σύ-
μπτωση ταυτίζεται σχεδόν ως προς την ηλικία με τον ελληνικό ποινικό κώδικα, o οποίος 
τέθηκε, ως γνωστό, σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1951, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα και 

4. Βλ. Σπινέλλη, Πορίσματα από την νομολογία του Ε.∆.∆.Α., Ποιν. Χρ. ΜΗã, σελ. 5 επ.
5. Από το εθνικό ποινικό δίκαιο στο ποινικό δίκαιο των Εθνών, Ποιν. Χρ. Ν’, σελ. 5 επ.
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