
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

Στοιχεία ταυτότητας - ιδιότητα: Λάµπρος Μαργαρίτης του Χρήστου και της 

Καλλιόπης, γεννηθείς το έτος 1954 στα Βραγκιανά Καρδίτσας. Καθηγητής 

Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονοµίας στο Νοµικό Τµήµα του ΑΠΘ και στην 

Εθνική Σχολή Δικαστών. Πρόεδρος της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής 

Σύνταξης του Νέου Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. 

Σπουδές: Στοιχειώδης εκπαίδευση στα Βραγκιανά Καρδίτσας. Μέση 

εκπαίδευση στα Γυµνάσια Βραγκιανών, Καρδίτσας και Γρεβενών. Ανώτατη 

εκπαίδευση στη Νοµική Σχολή του ΑΠΘ. Μεταπτυχιακές σπουδές στον Τοµέα 

Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών του Νοµικού Τµήµατος του ΑΠΘ. 

Υπηρεσιακή εξέλιξη: Επιστηµονικός Συνεργάτης (1980) - Διδάκτορας (1981) 

- Επιµελητής (1981) - Λέκτορας (1982) - Επίκουρος καθηγητής (1984) - 

Αναπληρωτής καθηγητής (1988) - Καθηγητής (1991). 

Επιστηµονικά έργα: 40 µονογραφίες. Μεγάλος αριθµός αυτοτελών µελετών 

και παρατηρήσεων στη νοµολογία. 

Περιοδικά: Επιστηµονικός συνεργάτης «Αρµενόπουλου» και «Ποινικών 

Χρονικών». Υπεύθυνος Συντάξεως «Υπεράσπισης». Διευθυντής Σύνταξης 

«Ποινικής Δικαιοσύνης». 

Διδασκαλία: 32ετής προπτυχιακή διδασκαλία στο Νοµικό Τµήµα (: Ποινικό 

Δίκαιο - Ποινική Δικονοµία - Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι - Εµβάθυνση - Ειδικές 

Διαδικασίες - Εισαγωγή στη Δικονοµία - Δικαστική Ψυχολογία - Οικονοµικό 

Ποινικό Δίκαιο) - 20 ετής µεταπτυχιακή διδασκαλία (Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι - 

Ποινική Δικονοµία - 18ετής διδασκαλία στην Εθνική Σχολή Δικαστών (Ποινική 

Δικονοµία - Εµβάθυνση). 

Δραστηριότητες: Συµµετοχή σε επιστηµονικές εκδηλώσεις - συµµετοχή σε 

ελληνικά και διεθνή συνέδρια - επιστηµονικές διαλέξεις. 

Διοικητικό έργο: Αντιπρόεδρος Νοµικού Τµήµατος - Μέλος και Διευθυντής 

Τοµέα -Μέλος Γενικής Συνελεύσεως Τµήµατος - Μέλος Συγκλήτου - Μέλος 

Νοµικής Επιτροπής - Μέλος Διοικητικού Συµβουλίου Τµήµατος - Πρόεδρος ή 

Μέλος Εταιριών Επιστηµονικών - Μέλος επιτροπών Υπουργείου - Μέλος 
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Συντακτικής και Αναθεωρητικής Επιτροπής Σχεδίου ΚΠΔ - Μέλος ΔΣ 

Τράπεζας Αττικής - Πρόεδρος Επιτροπών. 

Ερευνητικό έργο: Μέλος ή Επιβλέπων Καθηγητής διδακτορικών διατριβών - 

Διεξαγωγή φροντιστηρίων και σεµιναρίων - Συµµετοχή σε ερευνητικά 

προγράµµατα. 

2. - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

Ι. - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Α. - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΚΤΕΝΗ ΕΡΓΑ 

1) Το νοµικό αντικείµενο της ψευδορκίας ως βάση για την επίλυση των 

ερµηνευτικών προβληµάτων του άρθρου 224 ΠΚ, Θεσσαλονίκη 1981.  

2) Οι εξωτερικοί όροι του αξιοποίνου, Θεσσαλονίκη 1983.  

3) Θεωρία της ποινής (θεωρία, νοµολογία, εφαρµογή στην πράξη), (σε 

συνεργασία µε τον Καθηγητή Ν. Παρασκευόπουλο), Θεσσαλονίκη 1984, 

σ. 382, β ' έκδοση (ως «Ποινολόγια») 1989, γ' έκδοση 1991, δ' έκδοση 

1995, ε' έκδοση 1999, στ' έκδοση 2000, ζ' έκδοση 2005.  

4) Εγκλήµατα περί την απονοµή της δικαιοσύνης (Άρθρα 224 - 234 ΠΚ), 

Θεσσαλονίκη 1986.  

5) Μελέτες Ποινικού Δικαίου, Αθήνα 1996. 

6) Απόλυση υπό όρο ενηλίκων και ανηλίκων (σε συνεργασία µε τον 

Επίκουρο Καθηγητή Γ. Δηµήτραινα), Αθήνα - Θεσσαλονίκη 1996.  

7) Το κατ' εξακολούθηση έγκληµα (θεωρία - νοµολογία), Αθήνα 1997.  

8) Ποινική Δικονοµία-Ειδικές διαδικασίας, Αυτόφωρο έγκληµα και αυτόφωρη 

διαδικασία-Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας και αποφάσεως, 1998 (σε 

συνεργασία µε τον Καθηγητή Γ. Καλφέλη).  

9) Ο νόµος 1608/1950 και οι καταχραστές δηµοσίου και (παρα) τραπεζικού 

χρήµατος, Θεσσαλονίκη 2000.  

10) Ακάλυπτη επιταγή - Ζητήµατα ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου (σε 

συνεργασία µε τον Επίκουρο Καθηγητή Γ. Δηµήτραινα), Θεσσαλονίκη 

2000.  

11) Σωµατικές βλάβες (Άρθρα 308 - 315Α ΠΚ), Θεσσαλονίκη 1991, σ. 713, ε' 

έκδοση 2000.  
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12) Ναρκωτικά - Απόλυση υπό όρο (δογµατικές επισηµάνσεις - νοµολογιακές 

καταγραφές), Αθήνα 2002.  

13) Η ποινική ευθύνη των Υπουργών, 2014. 

Β. - ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1) Η νοµοτυπική µορφή του εγκλήµατος της επαιτείας (407 ΠΚ), Αρµ 

1978,868 επ.  

2) Συµβολή στην ερµηνεία του άρθρου 261 ΠΚ, Αρµ 1979,9 επ.  

3) Ποιος εγκαλεί νόµιµα στο έγκληµα της εκούσιας απαγωγής; Αρµ 

1979,362 επ.  

4) Ερµηνευτικά προβλήµατα στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για τα 

εγκλήµατα σωµατικής βλάβης, Αρµ 1979,829 επ.  

5) Και πάλι το κατ' εξακολούθηση έγκληµα, Αρµ 1980,430 επ.  

6) Τα εξώγαµα και η έγκληση, Αρµ 1980,505 επ.  

7) Η απόπειρα βιασµού και η ποινή της, Αρµ 1980,688 επ.  

8) Το ΝΔ 4000/1959, η θεωρία και η νοµολογία, Αρµ 1980,850 επ.  

9) Η συρροή ανάµεσα στα εγκλήµατα του βιασµού (336 ΠΚ) και της 

αποπλανήσεως των παιδιών (339 ΠΚ) είναι φαινοµενική ή αληθινή; Αρµ 

1981,75 επ.  

10) Κατάρτιση πλαστής διαθήκης και χρήση στο δικαστήριο, Αρµ 1981,524 

επ.  

11) Βιασµός και αποπλάνηση (µερικές σκέψεις µε αφορµή ένα σχόλιο), Αρµ 

1981,1072 επ.  

12) Μνηστεία και αποπλάνηση, ΕπιστΕπετΑρµενόπουλου, 1981, σ. 143 επ.  

13) Ο ΑΝ 942/1946 αποτελεί ή όχι ενεργό κανόνα ποινικού δικαίου; Δίκαιο 

και Πολιτική, 1982,11, σ. 259 επ.  

14) Το έννοµο αγαθό του υποµνήµατος ως βάση για την επίλυση του 

προβλήµατος της συρροής ανάµεσα στα εγκλήµατα της πλαστογραφίας 

(216 ΠΚ) και της ψευδούς βεβαιώσεως (242 ΠΚ), Αρµ 1983. 265 επ.  

15) Η αρµοδιότητα της αρχής στο έγκληµα της ψευδορκίας, ΠοινΧρ 

1983,991 επ.  

16) Απιστία δικηγόρου, Δίκαιο και Πολιτική, τεύχ. 7,1983, σ. 129 επ.  
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17) Η µαγνητοταινία ως έγγραφο (σε συνεργασία µε καθηγητή Ι. 

Μανωλεδάκη), ΠοινΧρ 1985,753 επ.  

18) Το προσβαλλόµενο από το έγκληµα της εκθέσεως (: άρθρο 306 ΠΚ) 

έννοµο αγαθό, Τριµηνιαίο Ενηµερωτικό Δελτίο του Ελληνικού Τµήµατος 

της Διεθνούς Εταιρίας Κοινωνικής Αµύνης, τεύχ. 7, 1985, σ. 1 επ.  

19) Η νοµική φύση της εγκλήσεως, Μνήµη: Χωραφά - Γάφου - Γαρδίκα, τόµ. 

Β ', 1986, σ. 31 επ.  

20) Ο χρόνος παραγραφής του εγκλήµατος της τοκογλυφίας, ΠοινΧρ 

1986,630 επ.  

21) Συρροή λόγων µειώσεως της ποινής (άρθρο 95 ΠΚ), Πρακτικά Α ' 

ΠανΕλλΣυνΕλλ ΕταιρΠοινΔικ, 1987, σ. 163 επ.  

22) Απόλυση µε όρους - ισόβια κάθειρξη - ευεργετικός υπολογισµός ηµερών 

εργασίας, ΠοινΧρ 1987,477 επ.  

23) Συρροή πλαστογραφίας - ψευδούς βεβαιώσεως και απάτης, 

Υπεράσπιση 1991,111 επ.  

24) Παράβαση καθήκοντος, Διοικητική Εγκυκλοπαίδεια, 1988, τεύχ. 34, σ. 

44 επ.  

25) Η αληθής έννοια του άρθρου 36 του Ν 1941/1991, Υπεράσπιση 

1992,701 επ.  

26) Εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου µε τουριστικά λεωφορεία σε διαδροµές 

που έχουν ανατεθεί σε άλλους οργανισµούς µεταφορών. Εφαρµογή Ν 

771/1997 και όχι Ν 1903/1990 (σε συνεργασία µε τον καθηγητή Σ. 

Παύλου), Υπεράσπιση 1995,439 επ.  

27) Κατ' εξακολούθηση έγκληµα: Προβλήµατα ουσιαστικού ποινικού δικαίου, 

Υπεράσπιση 1995,1013 αι., 1197 αι., Υπεράσπιση 1996,373 επ.  

28) Ν. 1608/1950: επιβαρυντικές περιπτώσεις και πλαστογραφία και απάτη, 

Υπεράσπιση 1996,881 επ.  

29) Σωµατική βλάβη πεζού σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος. Έλεγχος 

της µέθης του οδηγού (σε συνεργασία µε τον Επίκουρο Καθηγητή Γ. 

Δηµήτραινα), Υπεράσπιση 1998,407 επ.  

30) Απόλυση υπό όρο: ανάκληση του βουλεύµατος που την ανακαλεί, 

Υπεράσπιση 1998,1323 επ.  
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31) Δηµόσιο: εξόφληση χρεών προς αυτό και εξάλειψη της ποινής, 

Υπεράσπιση 1999,221 επ.  

32) Απιστία σχετική µε την υπηρεσία (256 ΠΚ): το πρόβληµα της 

ελαττώσεως της περιουσίας της τράπεζας (σε συνεργασία µε τον 

Επίκουρο Καθηγητή Γ. Δηµήτραινα), Υπεράσπιση 1999,733 επ.  

33) Ναρκωτικά: απρόσφορη απόπειρα αγοράς - εισαγωγής - µεταφοράς - 

κατοχής και πωλήσεως, Υπεράσπιση 1999,1297 επ.  

34) Απιστία δικηγόρου (άρθρο 233 ΠΚ) και διερµηνέας, ΠοινΔικ 2001,546 

επ.  

35) Μη καταβολή χρεών προς το Δηµόσιο (άρθρο 25 Ν 1882/1990) - 

Εγκυρότητα κλητηρίου θεσπίσµατος - Παραγραφή εγκλήµατος, ΠοινΔικ 

2002,295 επ.  

36) Ναρκωτικά: Απόλυση υπό όρο και αναδροµική εφαρµογή του άρθρου 

19Α του Ν 1729/1987, ΠοινΔικ 2002,548 επ.  

37) Παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) και εξωπανεπιστηµιακή 

απασχόληση, ΠοινΔικ 2003,417 επ. 

38) Ν 1608/1950: Όρια αξιοποίνου και πρότερος έντιµος βίος, ΠοινΔικ 

Ιούλιος 2013, 3 επ. 

Γ. - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1) Πρακτικές Ασκήσεις Ποινικού Δικαίου (σε συνεργασία µε τους: ί. 

Μανωλεδάκη - Ν. Παρασκευόπουλο - Γ. Πουλή), Θεσσαλονίκη 1980, β ' 

έκδοση 1986.  

2) Ποινικός Κώδικας - Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι (σε συνεργασία µε τον 

Καθηγητή Ν. Παρασκευόπουλο), Θεσσαλονίκη 1984, επανέκδοση στη 

δηµοτική 1985, β' έκδοση 1989, γ' έκδοση 1993, δ' έκδοση 1994, ε' 

έκδοση 1997, στ' έκδοση 1999, ζ' έκδοση 2003, η' έκδοση2005.  

3) Σωφρονιστικός Κώδικας (σε συνεργασία µε τον Καθηγητή Ν. 

Παρασκευόπουλο), Θεσσαλονίκη 1985, β ' έκδοση 1991, γ ' έκδοση 

2000, δ ' έκδοση 2003.  

4) Σηµειώσεις Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου - Ειδικό Μέρος (σε συνεργασία 

µε τους: Ν. Παρασκευόπουλο - Ε. Συµεωνίδου-Καστανίδου - Μ. Καϊάφα-

Γκµπάντι - Ν. Μπιτζιλέκη), Θεσσαλονίκη 1988. 
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Δ.- ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

(=ΑΠΟΨΕΙΣ) 
1) Οι έµποροι ναρκωτικών και ο νέος νόµος 2943/2001, ΠοινΔικ 2001,855 

επ.  

2) Σχέδιο Νόµου «για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και την 

αρωγή στα θύµατα των εγκληµάτων οικονοµικής εκµετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής»: Εύστοχες ρυθµίσεις ή άστοχες παρεµβάσεις; ΠοινΔικ 

2002,181 επ.  

3) Πρόκληση σκανδάλου µε ακόλαστες πράξεις (άρθρο 353 παρ. 1 

Ποινικού Κώδικα): Ένα παράδειγµα ερµηνευτικής εκτροπής, ΠοινΔικ 

2003,63 επ.  

4) Ελαφρυντικές περιστάσεις (άρθρο 84 ΠΚ): Δικαστική παραχώρηση ή 

νοµοθετική αξίωση; ΠοινΔικ 2004,57 επ.  

5) Νοµοθετικές µεταβολές - θεωρητικές συµβολές - Νοµολογιακές 

προσαρµογές: Το παράδειγµα της σχέσεως των εγκληµάτων της απάτης 

και της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, ΠοινΔικ 2004,189 επ.  

6) Ναρκωτικά και αναστολή εκτελέσεως της ποινής, ΠοινΔικ 2005,185 επ. 

7) Υπουργοί και υφυπουργοί: παθητική δωροδοκία και νοµιµοποίηση 

εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, ΠοινΔικ 2011, 490 επ. 

8) Ο Γιάννης Μανωλεδάκης δεν υπάρχει πια ανάµεσά µας, ΠοινΔικ 2011, 

673 επ. 

9) (Εντελώς ελαφρά) σωµατική βλάβη από αµέλεια: Ζητήµατα ουσιαστικού 

ποινικού δικαίου-Θέσεις της νοµολογίας για την αµέλεια, ΠοινΔικ 2012, 

754 επ. 

10) Απόλυση υπό όρους: Δυνατότητα ανακλήσεως όταν λείπουν οι 

προϋποθέσεις χορηγήσεως, ΠοινΔικ 2012, 1108 επ. 

11) Είναι δυνατή η θεώρηση ενός πολιτικού κόµµατος ή µιας πολιτικής 

οργάνωσης ως εγκληµατικής οργάνωσης;, ΠοινΔικ 2013, 761 επ. 

12) Εγκληµατικές οργανώσεις και πολιτικά κόµµατα, ΠοινΔικ 2014, 169 επ. 

Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
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1) Αίτηση περί µετατροπής σε χρηµατική ποινή υπολοίπου ποινής 

φυλακίσεως (άρθρο 82 παρ. 2 εδ. 2 ΠΚ), ΠοινΔικ 2002,752 επ.  

2) Αίτηση περί χορηγήσεως, κατ' άρθρο 82 παρ. 5 ΠΚ, προθεσµίας 

καταβολής ποσού µετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής, 

ΠοινΔικ 2002,910 επ.  

3) Αίτηση περί µετατροπής στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηµατική 

ποινή, ΠοινΔικ 2002,1047 επ.  

4) Αίτηση περί ανακλήσεως της αναστολής υπό όρο επιβληθείσας ποινής, 

ΠοινΔικ 2002,1178 επ.  

5) Αυτοτελής ισχυρισµός περί χορήγησης αναστολής υπό όρο, λόγω µη 

ανακλήσεως ούτε άρσεως της για άλλο έγκληµα χορηγηθείσας 

παλαιότερα αναστολής υπό όρο (άρθρο 102 παρ. 2 ΠΚ), ΠοινΔικ 

2002,1289 επ.  

6) Αυτοτελής ισχυρισµός περί µη άρσεως αναστολής υπό όρο, λόγω της 

ελαφράς φύσεως του πληµµελήµατος για το οποίο κηρύχθηκα ένοχος (: 

άρθρο 102 παρ. 1 εδ. β ' ΠΚ), ΠοινΔικ 2003,61 επ.  

7) Αίτηση περί ανακλήσεως βουλεύµατος που ανακάλεσε απόλυση υπό 

όρο (άρθρα 107 και 110 ΠΚ), ΠοινΔικ 2003,161 επ.  

8) Αίτηση περί χορηγήσεως άδειας εξόδου από τη χώρα (: άρθρο 2 Ν 

2475/1920), ΠοινΔικ 2003,297 επ.  

9) Αίτηση περί απολύσεως υπό όρο (: άρθρα 105 επ. ΠΚ), ΠοινΔικ 

2003,531 επ.  

10) Αίτηση απονοµής χάρης (άρθρα: 47 παρ. 1 Σ, 1 έως 6 ΝΔ 68/1968 και 

567 περ. β ' ΚΠΔ), ΠοινΔικ 2004,433 επ.  

11) Διαδικασία και συνέπειες απονοµής χάρης, ΠοινΔικ 2004,561 επ.  

12) Αντιρρήσεις αναφορικά µε την αδυναµία εκτελέσεως ποινής λόγω 

παραγραφής της (άρθρο 565 ΚΠΔ), ΠοινΔικ 2004,689 επ.  

13) Αυτοτελής ισχυρισµός περί διπλής µειώσεως της ποινής, ΠοινΔικ 

2004,1283 επ. 

14) Αυτοτελής ισχυρισµός περί κηρύξεως της ποινικής διώξεως 

απαράδεκτης λόγω εκκρεµοδικίας, ΠοινΔικ 2005, 64 επ. 
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ΣΤ.- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

1) Παρατηρήσεις στην ΑναφΕισΠληµΘεσ 510/1978, Αρµ 1978,851: 

Προσεγγίζεται το έγκληµα της περιυβρίσεως αρχής (181 ΠΚ) και η 

στοιχειοθέτηση του, όταν αρχή είναι ο Οικουµενικός Πατριάρχης και οι 

εκτός Ελλάδας Μητροπολίτες.  

2) Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΠληµΘεσ 136/1978, Αρµ 1978,853: 

Ερευνάται η τέλεση του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως (375 ΠΚ) από το 

µνηστήρα που αρνείται να επιστρέψει τα δώρα µετά τη διάλυση της 

µνηστείας.  

3) Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΠληµΘεσ 133/1978, Αρµ 1978,855: 

Συζητείται η τέλεση του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως (375 ΠΚ) από 

πωλητή που παρακρατεί όλο το τίµηµα πωλήσεως αυτοκινήτου δηµόσιας 

χρήσεως, παρόλο που προηγουµένως είχε µεταβιβάσει σ' άλλο 

αγοραστή ιδανικό µέρος του αυτοκινήτου.  

4) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠΧηµΘεσ 1549/1978, Αρµ 1078, 984: 

Αποσαφηνίζεται η εξύβριση που τελείται µε οµαδικό χαρακτηρισµό και µε 

τις προϋποθέσεις εφαρµογής του ΝΔ 4000/1959.  

5) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΕδεσ 34/1977, Αρµ 1978, 988: 

Καταγράφονται τα στοιχεία του εγκλήµατος της εκούσιας απαγωγής και 

σε συνέπειες υποβολής και ανακλήσεως της εγκλήσεως.  

6) Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΠληµΘεσ 173/1978, Αρµ 1978, 993: 

Εξετάζεται η τέλεση του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως από τον 

διαχειριστή αφανούς εταιρίας.  

7) Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΠληµΘεσ 134/1978, Αρµ 1978, 991: Οι 

σκέψεις αφορούν έγκληµα του άρθρου 42 ΕισΝΚΠολΔ και την υπαγωγή 

σ ' αυτό της παραβιάσεως τω Πρακτικών συµβιβασµού των 

ασφαλιστικών µέτρων νοµής ή κατοχής.  

8) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΘεσ 3649/1977, Αρµ1979,61: 

Ερευνάται η νοµιµότητα της απαγορεύσεως υπαίθριας συναθροίσεως ως 

στοιχείο του εγκλήµατος της θρασύτητας κατά της αρχής.  

9) Παρατηρήσεις στη ΓνµδΕισΠληµΘεσ 2/1978, Αρµ 1979, 66: Οι 

συλλογισµοί αφορούν την αρµοδιότητα της αρχής και τη νοµιµότητα της 
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απαγορεύσεως της συναθροίσεως ως στοιχεία του εγκλήµατος της 

θρασύτητας κατά της αρχής.  

10) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 811/1977, Αρµ 1979,169: 
Γίνεται αναφορά στις έννοιες: «ακόλαστος» και «ασελγής» πράξη και τη 

µετατροπή της κατηγορίας από αποπλάνηση σε βάναυση προσβολή της 

αιδούς.  

11) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΒερ 1227/1976, Αρµ 1979,319: 

Ελέγχεται το έννοµο αγαθό που προστατεύεται στο Ζ ' κεφάλαιο του ΠΚ 

(: επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης) και η συρροή ποινών σε 

περίπτωση συνυπάρξεως πραγµατικής και κατ' ιδέα συρροής.  

12) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 278/1977, Αρµ 1979,754: 

Εξετάζεται η έννοια του κατ' εξακολούθηση εγκλήµατος και ο τρόπος 

αντιµετωπίσεως των επιµέρους προβληµάτων αυτού.  

13) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΕδεσ 38/1977, Αρµ 1979,923: 
Προσεγγίζεται η συρροή εγκληµάτων αποπλανήσεως, αιµοµιξίας, 

ασέλγειας µεταξύ συγγενών και παρά φύση ασέλγειας.  

14) Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΠληµΘεσ 196/1978, Αρµ 1979, 928: 

Ερευνάται το υλικό αντικείµενο της υπεξαιρέσεως και το έννοµο αγαθό 

που προσβάλλεται µε το έγκληµα της υπεξαγωγής εγγράφων.  

15) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 45/1979, Αρµ 1979,1053: 

Παρουσιάζεται το πρόβληµα της σχέσεως που υπάρχει ανάµεσα στο 

έγκληµα της συστάσεως (187 παρ. Ια ΠΚ) και στο προαποφασισµένο 

τελειωµένο έγκληµα.  

16) Παρατηρήσεις στην ΜονΠρωτΘεσ 802/1980, Αρµ1980,139: 
Εξετάζεται η δυνατότητα λήψεως ασφαλιστικών µέτρων σε περιπτώσεις 

που η υπάρχουσα κατάσταση διαρκεί επί διετία και πλέον.  

17) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΘεσ 4685/1980, Αρµ 1981,148: Οι 

σκέψεις αφορούν την παρακολούθηση και την αποτύπωση µε µηχανικά 

µέσα τηλεφωνικής επικοινωνίας.  

18) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΔιαρκΣτρατΚαβ 604/1980, Αρµ 1981, 

227: Αναφορά στο έγκληµα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης (273 ΠΚ) και 

το χαρακτήρα του ως έγκληµα αφηρηµένα -συγκεκριµένης 

διακινδυνεύσεως.  
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19) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΔιαρκΣτρατΚαβ 322/1980, Αρµ 1981, 

295: Προσεγγίζεται η έγκληση και η φύση της ως λόγου εξαλείψεως του 

αξιοποίνου και ως αρνητικής δικονοµικής προϋποθέσεως.  

20) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 507/1981, Αρµ 1981,777: Οι 

σκέψεις αφορούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της 

αποπλανήσεως και τη διάκριση του τελειωµένου εγκλήµατος από την 

απόπειρα του.  

21) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΚατ 78/1981, Αρµ 1981,970: 
Εξετάζεται η στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος του άρθρου 79 του Ν 

5960/1933 (: έκδοση επιταγής) σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης 

εµφανίσεως προς πληρωµή της επιταγής.  

22) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 103/1981, Αρµ 1982,218: 

Επιχειρείται η διάκριση συναυτουργίας βιασµού και άµεσης συνέργειας 

σε βιασµό.  

23) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΕδ 1/1981, Αρµ 1982,455: 

Αναφορά στο έγκληµα της καθυστερήσεως καταβολής µισθών σύµφωνα 

µε το Ν 690/1945.  

24) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 19/1982, Αρµ 1982,460: 

Αναζητείται η έννοια της παράνοµης ιδιοποιήσεως στο έγκληµα της 

υπεξαιρέσεως.  

25) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΙωαν 10/1982, Αρµ 1982,759: 

Προσδιορίζονται τα έννοµα αγαθά που προσβάλλονται µε τα εγκλήµατα 

της πλαστογραφίας, της υπεξαγωγής εγγράφων, της ψευδούς 

βεβαιώσεως και της εκβιάσεως.  

26) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΘεσ 1133-1134/1982, Αρµ 1982,831: 

Προσεγγίζεται η έννοια και η νοµική φύση της βουλευτικής ασυλίας.  

27) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 413/1982, Αρµ 1982,007: 

Οριοθετείται η έκταση εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 329 ΠΚ.  

28) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΘεσ 280/1982, Αρµ 1983,150: Σηµείο 

αναφοράς η διάκριση ανάµεσα σε απόπειρα και σε τελειωµένη ληστεία.  

29) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΕδ 88/1982, Αρµ 1983,415: 

Επιχειρείται η διάκριση ανάµεσα σε διασταλτική ερµηνεία και σε 

αναλογική ερµηνεία.  
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30) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 461/1983, Αρµ 1983/799: 

Απανιά-ται το ερώτηµα πότε η έγκληση λειτουργεί ως λόγος εξαλείψεως 

του αξιοποίνου και πότε λειτουργεί ως δικονοµική προϋπόθεση.  

31) Παρατηρήσεις στην ΑναφΕισΠληµΚοζ 2624/1082, Αρµ 1983,894: 

Υποστηρίζεται η εκδοχή ότι η έγκληση και η µήνυση είναι νοµικά 

αβάσιµες, όταν υπάρχει λόγος άρσεως του αδίκου ή του καταλογισµού.  

32) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΑθ 35749/1982, Αρµ 1983,992: 

Ερευνάται το στοιχείο της αρµοδιότητας στο έγκληµα της ψευδορκίας.  

33) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1012/1982, Αρµ 1983,302: Καταφάσκεται η 

δυνατότητα ελέγχου από τον Άρειο Πάγο της κρίσεως του δικαστηρίου 

της ουσίας που αφορά την αξία του πράγµατος στα εγκλήµατα κατά της 

ιδιοκτησίας.  

34) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 1629/1983, Αρµ 1984,140: 

Παρουσιάζεται η δήµευση ως παρεπόµενη ποινή και ως µέτρο 

ασφαλείας.  

35) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 1645/1983, Αρµ 1984,142: 

Εξετάζεται το πρόβληµα της ποινικής αξιολογήσεως των βίαιων 

γενετήσιων σχέσεων µεταξύ των συζύγων.  

36) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 598/1984, Αρµ 1984,400: 
Αναζητείται η έννοια του όρου «υπάλληλος» στα άρθρα 13 περ. α ' και 

263 α ' ΠΚ.  

37) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 413/1984, Αρµ 1984,436: 

Συζητείται η συρροή προµήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση και 

κατοχής.  

38) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 1384/1983, Αρµ 1984,575: 

Προσεγγίζεται η δυνατότητα του δικαστικού συµβουλίου να επιβάλλει το 

κατ' άρθρο 69 ΠΚ µέτρο ασφαλείας.  

39) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 939/1984, Αρµ 1984,733: Τα 

θέµατα αφορούν: α) την ποινική αξιολόγηση των θωπειών απόκρυφων 

µελών του ανηλίκου και β) τον τρόπο και χρόνο υποβολής εγκλήσεως για 

αποπλάνηση από τους γονείς του θύµατος.  

40) Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΠληµΘεσ 133/1984, Αρµ 1984,899: 

Αναζητείται η νοµική φύση της εγκλήσεως.  
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41) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΚοζ 134/1984, Αρµ 1984,1011: 

Ερευνάται η φύση του στοιχείου που εισάγει το άρθρο 241 ΠΚ µε τη 

φράση «παρά τας εις τον νόµον διατεταγµένος περιπτώσεις και άνευ των 

νοµίµων προϋποθέσεων».  

42) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 345/1984, Δίκαιο και 

Πολιτική 1984,459: Εξετάζεται το έγκληµα του εγκωµιασµού 

κακουργήµατος (άρθρο 185 ΠΚ).  

43) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΕδ 58/1983, Αρµ 1985,59: 
Ερευνάται το αν η καταστολή της πυρκαϊάς στο έγκληµα του εµπρησµού 

αποτελεί προσωπικό λόγο απαλλαγής από την ποινή ή περίπτωση 

έµπρακτης µετάνοιας.  

44) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 1223/1984, Αρµ 1985,242: 

Οριοθετείται η απόπειρα απάτης (άρθρα 42 και 386 ΠΚ).  

45) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 431/1985, Αρµ 1985,320: 
Προσεγγίζεται το έγκληµα του άρθρου 79 Ν 5960/1933. 

46) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 318/1984, Αρµ 1985,409: 

Συζητείται η συρροή αντιστάσεως και απειλής (άρθρα 167 και 333 ΠΚ).   

47) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 108/1985, Αρµ 1985,500: 

Διακρίνεται η έννοια της ασελγούς πράξεως από την έννοια της 

ακόλαστης πράξεως.  

48) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 163/1985, Αρµ 1985,947: 

Ελέγχεται αν το είδος και η βαρύτητα του εγκλήµατος επηρεάζουν την 

υπό όρο απόλυση.  

49) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 453/1985, Αρµ 1985,741: 

Ανιχνεύεται η συρροή βιασµού, σωµατικής βλάβης και απειλής.  

50) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΧαλκ 1/1985, Αρµ 1985,179: 

Εντοπίζεται το έννοµο αγαθό που προσβάλλεται µε το έγκληµα της 

εκθέσεως.  

51) Παρατηρήσεις στη ΜΟΔΘεσ 11-15/1984, Αρµ 1986, 37: 
Επανακαθορίζεται το ελαφρυντικό της µετεφηβικής ηλικίας του δράστη 

µετά την αλλαγή του ορίου αστικής ενηλικότητας.  

!  12



52) Παρατηρήσεις στη ΜΟΔΘεσ 11-15/1984, Αρµ 1986, 37: 

Προσδιορίζεται η συρροή ανάµεσα στην παρασιώπηση κακουργήµατος 

και την απλή συνεργεία σ' αυτό.  

53) Παρατηρήσεις στην ΠεντΕφΘεσ 190/1985, Αρµ 1986, 233: 

Οριοθετείται η ενώπιον συµβολαιογράφου κατά την κατάρτιση 

συµβολαίου τελούµενη απάτη.  

54) Παρατηρήσεις στη ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 589/1985, Αρµ 1986,243: 

Σκέψεις για την ενώπιον δικαστηρίου τελούµενη απάτη.  

55) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 893/1985, Αρµ 1986,441: 

Αξιολογείται ο εξαναγκασµός σε ασέλγεια ως µορφή βιασµού.  

56) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΗλ 75/1986, Αρµ 1986,525: 

Προσεγγίζεται η διάπραξη του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως σε 

περίπτωση πωλήσεως µε παρακράτηση κυριότητας.  

57) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 1612/1985, Αρµ 1986,527: 
Αναζητείται η έννοια του όρου «γεγονός» στο έγκληµα της απάτης.  

58) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΘεσ 159/1986, Αρµ 1986,653: 

Ερευνάται το θέµα της αποκαταστάσεως στην απόλαυση των πολιτικών 

δικαιωµάτων.  

59) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΗλ 743/1986, Αρµ 1986,700: Εξετάζεται 
η δυνατότητα µετατροπής της ποινής µε µεταγενέστερη απόφαση.  

60) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΛευκ 42/1986, Αρµ 1986,910: 

Συζητείται το έγκληµα της απιστίας.  

61) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 470/1986, Αρµ 1987,218: 

Επιχειρείται διάκριση οµαδικού βιασµού και συναυτουργίας απλού 

βιασµού.  

62) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΚιλκίς 281/1987, Αρµ 1987,320: 

Διερευνάται η αντισυνταγµατικότητα της ρυθµίσεως του άρθρου 100 παρ. 

1 β ' του Τελωνειακού Κώδικα.  

63) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΜυτιλ 65/1987, Αρµ 1987,609: 
Αναζητείται η ακριβής νοµική φύση του στοιχείου «παρανόµως» στο 

έγκληµα της υπεξαιρέσεως.  
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64) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΚιλκ 281/1987, Αρµ 1987,320: 

Διατυπώνεται η άποψη ότι η διάταξη του άρθρου 100 παρ. 1 περ. β' του 

Ν 1165/1918 είναι αντισυνταγµατική λόγω αοριστίας.  

65) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΜυτιλ 65/1987, Αρµ 1987,607: 

Επιχειρείται ο εντοπισµός της ακριβούς νοµικής φύσεως του στοιχείου 

του «παρανόµου» στο έγκληµα της υπεξαιρέσεως.  

66) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 1671/1987, Αρµ 1987,868: 

Υποστηρίζεται, µε βάση την ετερότητα των εννόµων αγαθών που 

προσβάλλονται, η αληθινή συρροή µεταξύ απάτης και του εγκλήµατος 

του άρθρου 11 του Ν 5227/1931 «περί µεσαζόντων».  

67) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1183/1990, Υπερ 1991,192: Αντιµετωπίζεται το 

πρόβληµα του τρόπου σχηµατισµού συνολικής ποινής κατά το άρθρο 

551 ΚΠΔ στην περίπτωση που µεταξύ των υπό εκτέλεση ποινών 

περιλαµβάνεται και συνολική ποινή.  

68) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 1505/1990, Υπερ 1991,244: 

Εξετάζεται το ζήτηµα εάν ο συµµέτοχος του εγκλήµατος µπορεί να 

τιµωρηθεί για υπόθαλψη εγκληµατία.  

69) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 1586/1990, Υπερ 1991,249: 

Επιχειρείται απάντηση στο ερώτηµα αν µπορούν να θεωρηθούν ως 

τρόπος προµήθειας για προσωπική χρήση η καλλιέργεια και η συγκοµιδή 

ναρκωτικής ουσίας.  

70) Παρατηρήσεις στο ΒουλΠληµΘεσ 1607/1990, Υπερ 1991,451: 

Ερευνάται η σχέση συρροής που υπάρχει ανάµεσα στα εγκλήµατα της 

απάτης και της υπεξαιρέσεως.  

71) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΝαυπλ 357/1990, Υπερ 1991,490: 

Διατυπώνονται παρατηρήσεις για το χαρακτήρα της παιδοκτονίας ως 

προνοµιούχας παραλλαγής και µη γνήσιου ιδιαίτερου εγκλήµατος και 

αντλούνται συνέπειες για τη συµµετοχική ευθύνη.  

72) Παρατηρήσεις ΓνµδΕισΑΠ 6/1990, Υπερ 1991,505: Χαρακτηρίζεται το 

έγκληµα της παραβιάσεως υποχρεώσεως διατροφής (: άρθρο 358 ΠΚ) 

ως γνήσιας παραλείψεως αλλά και ουσιαστικό και έτσι ως τόπος 

τελέσεως του θεωρείται κατά το άρθρο 16 ΠΚ και ο τόπος επελεύσεως 

του αποτελέσµατος.  
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73) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1073/1990, Υπερ 1991,614: Υποστηρίζεται η 

άποψη, σε αντίθεση µε όσα το ακυρωτικό µας δέχεται, ότι τα εγκλήµατα 

των άρθρων 2 Ν 40/1975 και 20 Ν 614/1977 (: Υπερβαση του 

επιτρεπόµενου µέγιστου ορίου ταχύτητας) συρρέουν αληθινά και όχι 

φαινοµενικά.  

74) Παρατηρήσεις στην AIT 1079/1990, Υπερ 1991,616: Γίνεται δεκτό ότι η 

διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ (: εφαρµογή επιεικέστερου νόµου) 

εφαρµόζεται και σε περιπτώσεις όπου περισσότεροι νόµοι ρύθµισαν 

διαφορετικά το χρόνο αναστολής της παραγραφής του εγκλήµατος.  

75) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΘεσ 3269/1989, Υπερ 1991,637: 

Αξιολογείται ποινικά η περίπτωση όπου οι καλούµενοι ως µάρτυρες 

χριστιανοί ορθόδοξοι αρνούνται να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου.  

76) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΛαρ 17/1991, Υπερ 1991,654: 

Ερευνάται το θέµα του πότε στερείται και πότε δεν στερείται αντικειµένου 

η κατ' άρθρο 66 ΠΚ αίτηση αποκαταστάσεως στην απόλαυση των 

πολιτικών δικαιωµάτων.  

77) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΛαρ 289/1990, Υπερ 1991,677: 

Επιχειρείται εννοιολογική προσέγγιση του όρου «παράνοµο» που 

αποτελεί στοιχείο της νοµοτυπικής µορφής του εγκλήµατος του άρθρου 

259 ΠΚ.  

78) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΧαλκιδ 278/1999, Υπερ 1991,689: 

Αναζητείται ο τόπος τελέσεως στις διάφορες κατηγορίες εγκληµάτων και 

προκειµένου περί απάτης ορίζεται ως τέτοιος και ο τόπος όπου βρίσκεται 

το σύνολο της περιουσίας του ζηµιουµένου.  

79) Παρατηρήσεις στην ΟλοµΑΠ 1154/1990, Υπερ 1991,882: 

Προσεγγίζεται το θέµα αν είναι ή όχι αξιόπιστη απείθεια (άρθρα 169 ΠΚ 

και 42 ΕισΝΚΠολΔ) η µη συµµόρφωση σε αφορώσα διαφορά νοµής 

προσωρινή διαταγή Ειρηνοδικείου.  

80) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 750/1991, Υπερ 1991,1195: Παρουσιάζεται 
κριτικά η θέση ότι στο έγκληµα του προσηλυτισµού δικαίωµα 

παραστάσεως πολιτικής αγωγής υπάρχει µόνο για εκείνον του οποίου η 

θρησκευτική συνείδηση επιδιώκεται να µεταβληθεί και όχι για το σύζυγο 

του.  

!  15



81) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΛαρ 17/1991, Υπερ 1991,1145: 

Εξετάζεται το πρόβληµα του χρόνου ενάρξεως της διάρκειας στερήσεως 

των πολιτικών δικαιωµάτων σε περίπτωση απολύσεως υπό όρους.  

82) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 963/1990, Υπερ 1992,45: Ερευνάται το ζήτηµα 

των συνεπειών της (πραγµατικής) πλάνης ως προς την γενική 

επιστράτευση στο έγκληµα της λιποταξίας αξιωµατικού.  

83) Παρατηρήσεις στην ΠεντΕφΘεσ 107/1991, Υπερ 1992,90: 

Επιχειρείται να αξιολογηθεί η άποψη ότι είναι δυνατή η συµπλήρωση 

αποφάσεως για να περιληφθεί διάταξη περί µετατροπής ή µη της ποινής.  

84) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΝαυπλ 225/1991, Υπερ 1992,132: 

Εκτίθεται το θέµα του είδους της συρροής που υπάρχει ανάµεσα στα 

εγκλήµατα των άρθρων 280 παρ. 1 του ΝΔ 86/1969 και 23 παρ. 1 του 

ΑΝ 1539/1938.  

85) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΛαρ 25/1990, Υπερ 1992,343: 
Προσεγγίζεται το ζήτηµα αν η κατ' άρθρο 83 ΠΚ µειωµένη ποινή 

(απειλούµενου µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή) κακουργήµατος µπορεί 

να είναι µόνον χρηµατική.  

86) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 661/1991, Υπερ 1992,349: 

Παρουσιάζεται, µε σηµείο αναφοράς τη βαρύτητα της γενετήσιας 

πράξεως, η σχέση ανάµεσα στην αποπλάνηση και την προσβολή της 

γενετήσιας αξιοπρέπειας και η δυνατότητα µεταβολής της κατηγορίας 

από το ένα στο άλλο έγκληµα.  

87) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 1171/1991, Υπερ 1992,363: 

Εξετάζεται το ζήτηµα αν ο (θεωρών την εξώδικη λύση της διαφοράς λόγο 

καταργήσεως της ποινικής διώξεως) Ν 1882/1990 είναι επιεικέστερος του 

Ν 1884/1990.  

88) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΝαυπλ 246/1991, Υπερ 1992,371: 

Ερευνάται η δυνατότητα καταφάσεως ή όχι του κατ' άρθρο 169 ΠΚ 

εγκλήµατος της απείθειας από το δράστη αυτόφωρου εγκλήµατος που 

αρνείται, παρά την πρόσκληση εισαγγελέα, να ακολουθήσει την 

αστυνοµία για εφαρµογή της αυτόφωρης διαδικασίας.  

89) Παρατηρήσεις στη ΓνµδΕισΠρωτΔραµ 2/1991, Υπερ 1992,396: 

Συζητείται το θέµα αν ο καταδικασθείς µε αναστολή της ποινής κατ' 
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άρθρο 99 ΠΚ µπορεί, ενόψει και του άρθρου 1 παρ. 3 ΠΔ 180/1979, να 

πάρει άδεια λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως.  

90) Παρατηρήσεις στην ΠεντΕφΘεσ 23/1992, Υπερ 1992,615: Προσεγγίζεται 

το πρόβληµα αν είναι παραδεκτή, κατ' άρθρο 29 παρ. 1 Ν 1941/1991, 

αίτηση µετατροπής ποινής φυλακίσεως ενός έτους που επιβλήθηκε µε 

αντιµωλία απόφαση καταδικαστική του έτους 1988.  

91) Παρατηρήσεις στην ΟλοµΑΠ 389/1992, Υπερ 1992,1111: Αντικείµενο 

έρευνας αποτελεί το ερώτηµα εάν λαµβάνεται ή όχι υπόψη η επελθούσα 

παραγραφή σε περίπτωση απουσίας του αναιρεσείοντος.  

92) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΛαρ 141/1992, Υπερ 1992,1183: 

Εξετάζεται το ζήτηµα αν η κατά παράβαση του άρθρου 3 του Ν 

1073/1980 µεταφορά συνιστά ή όχι διοικητική παράβαση κατά το άρθρο 

8 του ίδιου νόµου.  

93) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΛαρ 174/1992, Υπερ 1992,1186: 
Ερευνάται το ζήτηµα της ακριβούς νοµικής φύσεως του στοιχείου της 

τελέσεως πράξεως από τον ανήλικο στο κατ' άρθρο 360 ΠΚ έγκληµα της 

παραµελήσεως εποπτείας ανηλίκου.  

94) Παρατηρήσεις στη ΔιαρκΣτρατΘεσ 21/1992, Υπερ 1992,1193: 

Αντικείµενο της έρευνας αποτελεί η εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 

«υπηρεσία» στο άρθρο 315 παρ. 1ΠΚ.  

95) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΛαρ 171/1992, Υπερ 1992,1461: 

Συζητούνται προβλήµατα που έχουν σχέση µε τη φύση του στοιχείου 

«χωρίς πρόκληση από τον παθόντα» στο άρθρο 36ΙΑ ΠΚ και το είδος της 

σχετικής µ' αυτό πλάνης.  

96) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1686/1992, Υπερ 1993,291: Παρουσιάζονται 

θέµατα που αφορούν το κατ' άρθρο 177 ΠΚ έγκληµα της παραβιάσεως 

κατασχέσεως, όπως το προσβαλλόµενο έννοµο αγαθό, τα δοµικά του 

στοιχεία και ο χαρακτήρας του εγκλήµατος.  

97) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΧαλκιδ 325/1992, Υπερ 1993,966: 
Προσεγγίζεται κριτικά η αντίληψη ότι το βούλευµα που ανακαλεί την 

απόλυση υπό όρο είναι, ως διοικητική πράξη, ανακλητό και πρέπει να 

εκδίδεται πριν από τη λήξη του χρόνου της δοκιµασίας.  
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98) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 744/1993, Υπερ 1993,1113: Ερευνάται to θέµα 

αν επιτρέπεται έφεση κατά του βουλεύµατος που απορρίπτει αίτηση 

ανακλήσεως των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στον υπό όρους 

απολυθέντα κατάδικο.  

99) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 957/1993, Υπερ 1993,1290: Αναλύονται 

θέµατα που αφορούν το κατ' άρθρο 167 ΠΚ έγκληµα της αντιστάσεως, 

όπως τα δοµικά στοιχεία και ο χαρακτήρας του εγκλήµατος ως 

υπαλλακτικά µικτού.  

100) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΛαρ 248/1992, Υπερ 1993,1367: 

Σχολιάζεται η λύση του βουλεύµατος, το οποίο, σε αντίθεση µε την 

εισαγγελική πρόταση, δέχεται ότι η κατά 20% Υπερβαση του ορίου 

ταχύτητας αποτελεί πταίσµα.  

101) Παρατηρήσεις στην ΟλοµΑΠ 1335/1993, Υπερ 1994,86: Ερευνάται το 

ζήτηµα αν υπόκειται σε έφεση το βούλευµα του Συµβουλίου 

Πληµµελειοδικών που κρίνει αίτηση του απολυθέντος για αντικατάσταση 

ή τροποποίηση των όρων που τέθηκαν.  

102) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΘεσ 722/1993, Υπερ 1994,321: 

Αξιολογείται η θέση ότι η συρροή ανάµεσα στην αποπλάνηση και την 

ασέλγεια µεταξύ συγγενών είναι αληθινή.  

103) Παρατηρήσεις στη ΓνµδΕισΑΠ 6/1993, Υπερ 1994,640: Κρίνεται η 

εισαγγελική άποψη ότι το τελούµενο κατ’ εξακολούθηση έγκληµα του 

άρθρου 66 παρ. 1 του Ν 2121/1993 (= προσβολή πνευµατικής 

ιδιοκτησίας) είναι αυτόφωρο όταν ο δράστης καταλαµβάνεται την ώρα 

που διαπράττει την τελευταία από τις µερικότερες πράξεις.  

104) Παρατηρήσεις στην ΟλοµΑΠ 4/1994, Υπερ 1994,817: Επιχειρείται να 

δοθεί απάντηση στο ερώτηµα αν είναι δυνατή η µετατροπή στερητικής 

της ελευθερίας ποινής σε ποινή χρηµατική µε απόφαση µεταγενέστερη 

εκείνης που την επέβαλε.  

105) Παρατηρήσεις στην ΟλοµΑΠ 6/1994, Υπερ 1994,825: Προσδιορίζεται 
η στάση του Αρείου Πάγου όταν, κατά τη συζήτηση αναιρέσεως 

στρεφόµενης κατά αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτης (= 

εκπρόθεσµη), διαπιστώνει ότι έχει συµπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής 

του εγκλήµατος.  
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106) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΧαλκιδ  102/1994, Υπερ  1994, 

930: Προσεγγίζεται η άποψη πως ο υπό όρο απολυθείς θεωρείται ότι 

εκτίει ποινή και εποµένως µπορεί να ζητήσει τη µετατροπή του 

υπολοίπου της κατ' άρθρο 82 παρ. 2 εδ. β ' ΠΚ, εφόσον συντρέχουν οι 

σχετικές προϋποθέσεις.  

107) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΘεσ 594/1994, Υπερ 1994,1402: 

Εξετάζεται το ζήτηµα αν η εφαρµογή του άρθρου 4 παρ. 1 στ ' εδ. β ' του 

Ν 2207/1994 προϋποθέτει ευδοκίµηση ενδίκου µέσου.  

108) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΑθ 2738/1994, Υπερ 1995,134: 

Συζητείται το θέµα της αρµοδιότητας του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών 

να επιβάλλει δήµευση, όταν αυτή είναι µέτρο ασφαλείας και δεν 

ασκήθηκε δίωξη.  

109) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΙωαν 41/1994, Υπερ 1995,335: 

Παρουσιάζονται σχετικά µε το έγκληµα της αρπαγής προβλήµατα, όπως 

τα δοµικά του στοιχεία, η σχέση του µε τη σωµατεµπορία και το αρµόδιο 

για την εκδίκαση του δικαστήριο.  

110) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 2573/1994, Υπερ 1995,347: 

Ερευνάται το ζήτηµα της εφαρµογής του άρθρου 4 του Ν 2207/1994 για 

όσους κατά το χρόνο δηµοσιεύσεως του νόµου δεν ήταν κρατούµενοι 

λόγω ασκήσεως ενδίκου µέσου που είχε ανασταλτικό αποτέλεσµα.  

111) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΠειρ 118/1995, Υπερ 1995,547: 

Καταγράφονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες το Συµβούλιο 

Πληµµελειοδικών µπορεί να επιτρέπει την έξοδο του απολυόµενου υπό 

όρο από τη χώρα.  

112) Παρατηρήσεις στη ΜικτΟρκΔικΚατερ 81-82/1994, Υπερ 1995,754: 

Συζητείται το θέµα αν η κατ' άρθρο 344 ΠΚ οριστική παύση της ποινικής 

διώξεως στο έγκληµα του βιασµού είναι, αν η σχετική δήλωση γίνει πριν 

την κλήρωση των ενόρκων, αρµοδιότητα των τακτικών δικαστών ή 

ολόκληρου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.  

113) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 237/1995, Υπερ 1995,941: Εξετάζεται το 

επιτρεπτό ή όχι της ασκήσεως αναιρέσεως εναντίον της αποφάσεως που 

µετατρέπει την ποινή κατ' άρθρο 82 παρ. 2 ΠΚ.  
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114) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΠατρ 239/1995, Υπερ 1995,85: 

Αξιολογείται βούλευµα που απέρριψε αίτηση καταδίκου για απόλυση υπό 

όρο, επειδή στο χρόνο κρατήσεως του έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών 

και συνήψε παράνοµες σχέσεις µε υπαλλήλους της φυλακής.  

115) Παρατηρήσεις στη ΓνµδΠληµΧαλκιδ 2/1995, Υπερ 1996,116: 

Ερευνάται η δυνατότητα απολύσεως καταδίκου κατ' άρθρο 21 παρ. 2 εδ. 

στ ' Ν 2331/1995, αν η καταδικαστική απόφαση δεν περιέχει διάταξη που 

επιτάσσει την απέλαση.  

116) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1292/1995, Υπερ 1996,289: Συζητείται το 

πρόβληµα αν για τη δίωξη τελεσθέντων στην αλλοδαπή από ηµεδαπό 

πληµµεληµάτων απαιτείται, αδιάφορα αν στην ηµεδαπή αυτά διώκονται 

κατ' έγκληση ή αυτεπάγγελτα, έγκληση.  

117) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΑρτ 131/1995, Υπερ 1996,333: 

Παρουσιάζεται το θέµα αν συνιστά αυτοδικία η άρνηση του έχοντος την 

επιµέλεια του ανήλικου παιδιού γονέα να παραδώσει το παιδί στο γονέα 

που έχει δικαίωµα επικοινωνίας µ' αυτό.  

118) Παρατηρήσεις στην ΑναθΔικ 399/1995, Υπερ 1996,360: Εκτίθενται 

ζητήµατα που αφορούν το έγκληµα της ανυπακοής, όπως το 

προστατευόµενο έννοµο αγαθό και η έννοια του όρου «υπηρεσία».  

119) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 5/1996, Υπερ 1996,375: Αντικείµενο έρευνας 

αποτελεί η απορρόφηση της απόπειρας απάτης από την πλαστογραφία 

µε χρήση όταν τα πραγµατικά περιστατικά που τη συγκροτούν 

ταυτίζονται µ' εκείνα της χρήσεως.  

120) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΒολ 2/1996, Υπερ 1996,1045: 
Καταγράφονται οι εξαιρετικοί λόγοι, η συνδροµή των οποίων µπορεί να 

οδηγήσει σε άρση της υποχρεώσεως εµφανίσεως στο Αστυνοµικό Τµήµα 

του απολυθέντος υπό όρο.  

121) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΠατρ 235/1996, Υπερ 1996,1329: 

Αντιµετωπίζεται δογµατικά η περίπτωση της αφαιρέσεως πράγµατος 

από δράστη κινούµενο µε µηχανοκίνητο µεταφορικό µέσο, η οποία µετά 

το Ν 2408/1996 κατέστη από κακούργηµα πληµµέληµα.  

122) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΘεσ 1654/1995, Υπερ 1997,73: 

Παρουσιάζεται η επιστηµονική αµφισβήτηση ως προς το εάν τελείται το 
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κατ' άρθρο 221 ΠΚ έγκληµα της ψευδούς ιατρικής πιστοποιήσεως όταν 

βεβαιώνεται η πραγµατική κατάσταση της υγείας χωρίς προηγούµενη 

εξέταση.  

123) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 21/1997, Υπερ 1997,1072: 

Καταγράφεται η φύση του κατ' εξακολούθηση εγκλήµατος, οι 

προϋποθέσεις χαρακτηρισµού µιας συµπεριφοράς ως συνιστώσα τέτοιο 

έγκληµα, τα δοµικά στοιχεία του οµαδικού βιασµού και οι εκδοχές της 

επιτρεπτής µεταβολής κατηγορίας.  

124) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 187/1997, Υπερ 1997,1207: Προσδιορίζονται 

τα δοµικά στοιχεία της φθοράς πραγµάτων που χρησιµεύουν σε κοινό 

όφελος και της απρόκλητης φθοράς.  

125) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 397/1997, Υπερ 1997,1232: Επιχειρείται, µε 

σηµείο αναφοράς το έγκληµα της αποπλανήσεως, η διάκριση ανάµεσα 

σε ασελγείς πράξεις και ασελγείς χειρονοµίες.  

126) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΘεσ 810-813/1997, Υπερ 1998,341: 

Ερευνάται αν υπάρχει ένα κακούργηµα ή περισσότερα πληµµελήµατα 

ψευδούς βεβαιώσεως, σε περίπτωση αλλοιώσεως πίνακα κατατάξεως 

δικαιούχων αδειών TAXI.  

127) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΛαρ 220/1997, Υπερ 1998,344: Εκτίθενται 
θέµατα αφορώντα την υποχρέωση ή όχι τηρήσεως της αρχής της 

αναγκαίας αναλογίας µεταξύ ανασταλείσας κύριας ποινής και 

παρεπόµενης ποινής δηµεύσεως. 

128) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΛαρ 206/1997, Υπερ 1998,845: 

Παρουσιάζεται η θέση ότι η µεν υπεξαίρεση των αρχαίων είναι στιγµιαίο 

έγκληµα, η δε παράλειψη δηλώσεως τους διαρκές έγκληµα.  

129) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΠειρ 188/1998, Υπερ 1998,1102: Κρίνεται 

η εκδοχή ότι αποτελεί βελτίωση και όχι µεταβολή κατηγορίας η παραδοχή 

από το δικαστήριο της ιδιότητας του υπαιτίου που επί υπεξαιρέσεως 

προσδίδει στην πράξη κακουργηµατικό χαρακτήρα διαφορετικής µορφής 

από εκείνη που είχε δεχθεί το παραπεµπτικό βούλευµα.  

130) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1063/1998, Υπερ 1998,1233: Εξετάζονται δύο 

θέµατα, ήτοι από τη µια η υποχρέωση του δικαστηρίου για αυτεπάγγελτη 

έρευνα της συνδροµής των προϋποθέσεων της κατ' άρθρο 99 παρ. 1 ΠΚ 
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αναστολής και από την άλλη η µη αναγκαιότητα για την τυχόν επιβολή 

συνολικής ποινής να δοθεί και πάλι ο λόγος στον εισαγγελέα και τον 

κατηγορούµενο.  

131) Παρατηρήσεις στην ΠεντΕφΛαρ 171/1997, Υπερ 1998,1245: 

Αξιολογείται η θέση ότι η από τοξικοµανή καλλιέργεια καννάβεως 

συνιστά κακούργηµα και όχι πληµµέληµα.  

132) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΠειρ 227/1998, Υπερ 1998,1248: 

Παρουσιάζεται η εκτίµηση ότι η εισαγωγή ναρκωτικών σε σωφρονιστικό 

κατάστηµα καταφάσκεται µόνον όταν η εισαγωγή τελείται µε σκοπό την 

πραγµατοποίηση της κυκλοφορίας από άτοµο σε άτοµο µέσα στο 

κατάστηµα και όχι την ίδια αποκλειστική χρήση.  

133) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1489/1998, Υπερ 1999,335: Προσεγγίζονται 

θέµατα που αφορούν το έγκληµα της κατ' άρθρο 310 ΠΚ βαριάς 

σωµατικής βλάβης και επισηµαίνονται από τη µια η υποκειµενική 

επικάλυψη του βαρύτερου αποτελέσµατος και από την άλλη τα στοιχεία 

της απόπειρας στην περίπτωση της σκοπούµενης βαριάς σωµατικής 

βλάβης. 

134) Παρατηρήσεις στην ΠεντΕφΛαρ 186/1998, Υπερ 1999,339: 

Σχολιάζεται η (κατά πλειοψηφία εκφρασθείσα) εκτίµηση της αποφάσεως 

ότι αποτελεί γεγονός, και άρα πραγµατώνονται τα εγκλήµατα της 

ψευδούς καταµηνύσεως και συκοφαντικής δυσφηµήσεως, ο 

διατυπούµενος στα πλαίσια εξετάσεως ως µάρτυρα ψευδής ισχυρισµός 

ότι τα µέλη συνθέσεως δικαστηρίου τελούσαν σε γνώση της αναλήθειας 

της ψευδούς βεβαιώσεως που τέλεσαν µε την απόφαση τους.  

135) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΧαν 10/1999, Υπερ 1999,701: 

Κρίνεται η θεµελιακή άποψη του βουλεύµατος ότι η ιδιότητα του 

κατηγορουµένου για ναρκωτικά ως τοξικοµανούς δεν µεταβάλλει το 

χαρακτήρα της πράξεως από κακούργηµα σε πληµµέληµα και έτσι είναι 

δυνατή η επιβολή προσωρινής κρατήσεως.  

136) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΙωαν 64/1999, Υπερ 1999,996: 

Αναλύονται ζητήµατα σχετικά µε: τα δοµικά στοιχεία των εγκληµάτων 

απάτης και υπεξαιρέσεως, τον πληµµεληµατικό ή κακουργηµατικό 
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χαρακτήρα τους και το είδος της µεταξύ τους συρροής ως αληθινής ή 

φαινοµενικής.  

137) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΠειρ 201/1999, Υπερ 1999,1198: 
Προσεγγίζεται το θέµα αν αρµοδιότητα για την επιβολή δηµεύσεως επί 

των αντικειµένων της λαθρεµπορίας ή, σε περίπτωση αδυναµίας 

δηµεύσεως, χρηµατικής ποινής, έχει το δικαστήριο ή το δικαστικό 

συµβούλιο.  

138) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΙωαν 90/1998, Υπερ 1999,1230: 
Επιχειρείται κριτική παρουσίαση προβληµάτων του κατ' άρθρο 270 ΠΚ 

εγκλήµατος της εκρήξεως, όπως εκείνα: του χαρακτήρα του ως 

αφηρηµένης συγκεκριµένης διακινδυνεύσεως, των δοµικών του 

στοιχείων, της οριοθετήσεως της απόπειρας του, της απορροφήσεως του 

κινδύνου ξένων πραγµάτων από τον κίνδυνο προσώπων και της 

συρροής του µε τα εγκλήµατα των άρθρων 272, 264 και 382 ΠΚ και 7-8 

Ν 2168/1993.  

139) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΠειρ 266/1999, Υπερ 1999,1416: 

Προσδίδεται στον όρο «αρµόδια αρχή», προκειµένου περί του κατ' 

άρθρο 224 ΠΚ εγκλήµατος της ψευδορκίας, η έννοια της αρχής εκείνης 

ενώπιον της οποίας είναι δυνατό, κατά διάταξη νόµου, να γίνει ένορκη 

κατάθεση, που µπορεί στη συνέχεια να χρησιµοποιηθεί ως έγκυρο 

αποδεικτικό µέσο από αρχή αρµόδια προς διάγνωση της διαφοράς.  

140) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΚοζ85/1998, Υπερ 1999,1449: 

Εκτίθενται κριτικά σκέψεις του βουλεύµατος που αφορούν το κατ' άρθρο 

386 ΠΚ έγκληµα της απάτης και ειδικότερα: τα δοµικά του στοιχεία, τους 

τρόπους τελέσεως του και τη µεταξύ τους σχέση και την έννοια της κατ' 

επάγγελµα ή συνήθεια τελέσεως.  

141) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΛαρ 3604/1999, Υπερ 1999,1451: Σε 

αντιστοιχία µε την απόφαση, η διάταξη του άρθρου 25 Ν 2721/1999, µε 

την οποία εισάγεται εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως, θεωρείται 

αντισυνταγµατική, αφού ανεπίτρεπτα χορηγεί αµνηστία σε κοινά 

εγκλήµατα και παραβιάζει την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών.  

142) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΠειρ 415/1999, Υπερ 2000,575: 

Παρουσιάζεται εποπτικά η άποψη ότι το τριµελές εφετείο 
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κακουργηµάτων διαπιστώνοντας ότι η απάτη φέρει, λόγω νοµοθετικής 

µεταβολής, πληµµεληµατικό χαρακτήρα, κηρύσσει εαυτό αναρµόδιο και 

παραπέµπει την υπόθεση στο τριµελές πληµµελειοδικείο, χωρίς να 

µπορεί να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη στηριζόµενο στην 

επελθούσα παραγραφή του εγκλήµατος.  

143) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 128/2000, Υπερ 2000,608: 

θετική υποδοχή επιφυλάσσεται στην αντίληψη ότι δεν προβλέπεται από 

το νόµο κατάσχεση και αφαίρεση παιγνιοµηχανηµάτων όταν ζητήθηκε η 

παραποµπή του θέµατος στην κατά τόπο αρµόδια Γνωµοδοτική 

Επιτροπή Παιγνίων.  

144) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΠειρ 224/2000, Υπερ 2000,1035: 

Επιδοκιµάζεται η θέση ότι για την κατάφαση του κατ' άρθρο 336 παρ. 2 

ΠΚ οµαδικού βιασµού απαιτείται δύο τουλάχιστον από τους 

συναυτουργούς να τελέσουν, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, σε βάρος του 

θύµατος γενετήσια πράξη.  

145) Παρατηρήσεις στη ΓνµδΕισΠρωτΠειρ 9/1999, Υπερ 2000,1097: 

Αξιολογείται η εκδοχή ότι νόµιµα µπορεί να επιβληθεί στον υπό όρους 

απολυόµενο το διοικητικό µέτρο της απαγορεύσεως εξόδου και ότι η 

αποδηµία δεν απαγορεύεται εάν σε βάρος του καταδίκου τέθηκε µόνον ο 

περιοριστικός όρος της εµφανίσεως του σε Αστυνοµικό Τµήµα σε 

συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα.  

146) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 822/2000, Υπερ 2000,1196: Επιχειρείται, µε 

αφορµή τη σβολιαζόµενη απόφαση, συνολική ερµηνευτική προσέγγιση 

του άρθρου 66 Ν 2121/1993 για την προστασία της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας.  

147) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΑθ 1729/2000, Υπερ 2000,1210: Με την 

ευκαιρία του βουλεύµατος ερευνώνται προβλήµατα εφαρµογής του 

άρθρου 27 παρ. 3 του Ν 2429/1996, το οποίο προβλέπει υποχρέωση 

ορισµένων προσώπων για υποβολή στον αρµόδιο αντεισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως.  

148) Παρατηρήσεις στην ΟλοµΑΠ 5/2002, ΠοινΔικ 2002,836: 

Επιδοκιµάζεται η θέση ότι στην τελεσθείσα πριν το Ν 2721/1999 κατ' 

εξακολούθηση πλαστογραφία, προκειµένου να προσδιορισθεί η αξία του 
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αντικειµένου της και να χαρακτηρισθεί αυτή ως κακουργηµατική ή 

πληµµεληµατική, λαµβάνεται υπόψη το αντικείµενο κάθε µίας 

µερικότερης πράξεως. 

ΙΙ. - ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Α. - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΚΤΕΝΗ ΕΡΓΑ 

1) Ποινική δίκη και απών κατηγορούµενος, τεύχ. Α', Αίτηση ακυρώσεως 

διαδικασίας και αποφάσεως, Θεσσαλονίκη 1987, β ' έκδοση 1993.  

2) Μελέτες για εµβάθυνση στην ποινική δικονοµία, τεύχ. Α', Θεσσαλονίκη 

1990.  

3) Μελέτες για εµβάθυνση στην ποινική δικονοµία, τεύχ. Β', Θεσσαλονίκη 

1992.  

4) Ποινική Δικονοµία και Πράξη, Θεσσαλονίκη 1993.  

5) Ποινικό Δικονοµικό Δίκαιο Ανηλίκων, Αθήνα 1994.  

6) Ποινική Δικονοµία -Ένδικα Μέσα, Ι, Θεσσαλονίκη 1994, β ' έκδοση 2000, 

γ ' έκδοση 2005.  

7) Το Κλητήριο θέσπισµα (σε συνεργασία µε τον Επίκουρο Καθηγητή Α. 

Ζαχαριάδη), Αθήνα 1996.  

8) Εφαρµοσµένη Ποινική Δικονοµία, τόµ. Α', Προδικασία, Αθήνα 1998.  

9) Εφαρµοσµένη Ποινική Δικονοµία, τόµ. Β', Διαδικασία στο Ακροατήριο Ι, 

Αθήνα 1998.  

10) Ποινική Δικονοµία. Ειδικές Διαδικασίες, τεύχ. Α', Αυτόφωρο έγκληµα και 

αυτόφωρη διαδικασία - Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας και αποφάσεως 

(σε συνεργασία µε τον Καθηγητή Γ. Καλφέλη), Αθήνα 1998.  

11) Εφαρµοσµένη Ποινική Δικονοµία, τόµ. Γ', Διαδικασία στο Ακροατήριο II -

Ένδικα Μέσα, Αθήνα 2002.  

12) Ολοµέλεια Αρείου Πάγου 1950 - 2002, Αθήνα 2003.  

13) Εφαρµοσµένη Ποινική Δικονοµία, τόµος Δ΄, Εκτέλεση Ποινών, 2002. 

14) Συναφή εγκλήµατα & Ποινικό Δίκαιο, Εννοιλογοική  οριοθέτηση-

Δικονοµική µεταχείριση, Αθήνα 2005. 

15) Εµβάθυνση στην Ποινική Δικονοµία, Ι, Θεωρία-Νοµολογία, Αθήνα 2006. 
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16) Εφαρµοσµένη Ποινική Δικονοµία (τέσσερις τόµοι), 2η έκδοση, Αθήνα 

2006 (ο τρίτος τόµος σε συνεργασία µε τον Επίκουρο Καθηγητή Α. 

Ζαχαριάδη). 

17) Δίκη για κακούργηµα & απών κατηγορούµενος, Άρθρα 432-435 ΚΠΔ, 

Αθήνα 2007.  

18) Ολοµέλεια Αρείου Πάγου 2003-2006, Αθήνα 2007. 

19) Ποινικό Δίκαιο & Άρειος Πάγος, Κριτική Θεώρηση σύγχρονης 

νοµολογίας,   Αθήνα 2008 (σε συνεργασία µε την καθηγήτρια Μ. Καϊάφα-

Γκµπάντι). 

20) Προσωρινή κράτησης: Άρση-αντικατάσταση, Αθήνα 2009. 

21) Απαγόρευση χειροτερεύσεως θέσης κατηγορουµένου, Αθήνα 2011 (σε 

συνεργασία µε τον Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών, Δ.Ν., Β.Αδάµπα) 

22) Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι, Αθήνα 2012. 

23) Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας-Τόµος Ι, Ερµηνεία κατ΄άρθρο (άρθρα 

1-304), 1η έκδοση 2011, δεύτερη έκδοση 2012.  

24) Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας-Τόµος ΙΙ, Ερµηνεία κατ’ άρθρο (άρθρα 

305-603),  2012. 

25) Ποινική Δικονοµία-Ένδικα µέσα, Τόµος Ι, Εισαγωγή-παραδεκτό-

Αποτελέσµατα, Αθήνα 2012. 

26) Ποινική Δικονοµία-Ένδικα µέσα, Τόµος ΙΙ, Έφεση και αναίρεση κατά 

βουλευµάτων, Αθήνα 2012. 

27) Ποινική Δικονοµία-Ένδικα µέσα, Τόµος ΙΙΙ, Έφεση κατά αποφάσεων, 

2013. 

28) Ολοµέλεια Αρείου Πάγου 2004-2013, 2014. 

29) Aνάλυση DNA στην ποινική δίκη, 2014. 

Β. - ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1) Η διάταξη του άρθρου 471 παρ. 1 ΚΠΔ είναι γράµµα κενό; Αρµ 1979,366 

επ.  

2) Δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας και αίτηση ακυρώσεως 

διαδικασίας, Αρµ 1982,394 επ.  

3) Ο Ν 663/1977 και οι αρµοδιότητες του εφετείου και του 

πληµµελειοδικείου, ΠοινΧρον 1988,215 επ.  
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4) Τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου στην προδικασία, Πρακτικά Β' 

ΠανΕλλΣυνΕλλ ΕταιρΠοινΔικ, 1991, σ. 47 επ. (= έκδοση E.NO.Β.Ε. µε 

τίτλο «Η προστασία του κατηγορουµένου και του θύµατος στην ποινική 

δίκη», τεύχ. 12, 1991,σ. 11 επ.).  

5) Συναφή εγκλήµατα και έφεση κατά βουλεύµατος, Υπερ 1991,297 επ.  

6) Η άσκηση ενδίκου µέσου για µια µόνο φορά, Υπερ 1991,591 επ.  

7) Δικαστήρια Ανηλίκων, Υπερ 1991,953 επ., 1207 επ.  

8) Διακοπή της δίκης στο Πληµµελειοδικείο λόγω αποχωρήσεως του 

γραµµατέα, Υπερ 1992,211επ.  

9) Αποκλεισµός και εξαίρεση δικαστικών προσώπων (Κριτική προσέγγιση 

σχετικών διατάξεων ΚΠΔ), Υπερ 1992,791 επ.  

10) Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Δικηγόρων και ΚΠΔ, Υπερ 1992,1027 

επ.  

11) Άσκηση ενδίκου µέσου µε εκπρόσωπο, Υπερ 1993,397 επ.  

12) Δίκη για κακούργηµα και απών κατηγορούµενος, Υπερ 1993,1059 επ.  

13) Οι δικονοµικού περιεχοµένου διατάξεις του Ν 2172/1993, Υπερ 1994,475 

επ.  

14) Κλητήριο θέσπισµα: έκδοση φωτοτυπίας του και έλλειψη άρθρου που 

προβλέπει παρεπόµενη ποινή (σε συνεργασία µε τον Καθηγητή Ι. 

Μανωλεδάκη), Υπερ 1994,383 επ.  

15) Μειωµένη ποινή - προσωρινή κράτηση και έφεση κατά βουλεύµατος, 

Υπερ 1994,1191 επ.  

16) Κατ' εξακολούθηση έγκληµα: προβλήµατα ποινικού δικονοµικού δικαίου, 

Υπερ 1995,846 επ., 1197 επ., Υπερ 1996,121 επ.  

17) Οι δικονοµικές διατάξεις των Ν 2298/1995 και 2331/1995, Υπερ 1996,17 

επ.  

18) Ανθρώπινη αξιοπρέπεια - Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας και Σχέδιο νέου 

Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, Υπερ 1996,459 επ.  

19) Κλητήριο θέσπισµα και συµµετοχή, Υπερ 1997,149 επ.  

20) Οι δικονοµικού περιεχοµένου διατάξεις του Ν 2408/1996, Υπερ 1997,517 

επ.  

21) Αυτόφωρο έγκληµα και συµµετοχή, Υπερ 1997,789 επ.  

22) Corpus Juris και ελληνική ποινική δικονοµική τάξη, Υπερ 1999,1103 επ.  
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23) Οι δικονοµικού περιεχοµένου διατάξεις Ν 2721/1999, Υπερ 1999,1485 

επ.  

24) Επιτρέπεται παράσταση πολιτικής αγωγής στο, κατ' άρθρο 187 ΠΚ, 

έγκληµα της συστάσεως για διάπραξη του κακουργήµατος της 

ανθρωποκτονίας µε πρόθεση (σε συνεργασία µε τον Επίκουρο Καθηγητή 

Α. Ζαχαριάδη), ΝοΒ 1999,1104 επ.  

25) Το αµετάκλητο της αποφάσεως ως προϋπόθεση σχηµατισµού συνολικής 

ποινής κατ' άρθρο 551 ΚΠΔ (σε συνεργασία µε τον Επίκουρο Καθηγητή 

Α. Ζαχαριάδη), Υπερ 1999,397 επ.  

26) Η Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου και η Ποινική Δικονοµία κατά την 

τελευταία δεκαετία, ΠοινΔικ 2004,439 επ. 

27) Δική για κακούργηµα και απών κατηγορούµενος, ΠοινΔικ 2006,1172 επ. 

28) Υπεξαίρεση (άρθρα 375 ΠΚ και 1 παρ.1 Ν1608/1950) και ασφαλιστικές 

(εργοδοτικές και εργατικές εισφορές (άρθρο 1 ΑΝ 86/1967), ΠοινΔικ 

2006, 68 επ. 

29) Προσωρινή κράτηση και έκτιση ποινής, ΠοινΔικ 2007, 994 επ. 

30) Συναφή κακουργήµατα ίσης βαρύτητας και συρροή τρόπων ουσιαστικής 

περατώσεως της κύριας ανακρίσεως. (Σκέψεις µε αφορµή τη ΔιατΕισΘεσ 

4504/2006), ΠοινΔικ 2007, 870 επ. 

31) Δηµόσια περιουσία και ποινική της προστασία: από το παρελθόν στο 

παρόν, ΠοινΔικ 2007, 1169 επ. 

32) Η κατ’ άρθρο 432 ΚΠΔ ερήµην εκδίκαση κακουργήµατος σε πρώτο 

βαθµό, ΠοινΔικ 2007, 585 επ. 

33) Δική για κακούργηµα και (αυτό)πρόκληση ανικανότητας για εµφάνιση 

από τον προσωρινά κρατούµενο κατηγορούµενο (άρθρο 432 παρ. 3 

ΚΠΔ),  ΠοινΔικ 2007, 191 επ. 

34) Προκαταρκτική εξέταση – προανάκριση: Θεωρητικές συµβολές – 

πρακτικές εφαρµογές, ΠοινΔικ 2007, 596 επ. 

35) Η δικονοµική µεταχείριση των αδικηµάτων φοροδιαφυγής του Ν. 

2523/1997 στο πλαίσιο του νεου άρθρου 308 Α ΚΠΔ µετά τις πρόσφατες 

τροποποιήσεις των προϋποθέσεων δίωξής τους µε τους Νόµους 

3888/2010 και 3943/2011, ΠοινΔικ 2012, 139 επ. (σε συνεργασία µε το 

Λέκτορα Θ. Παπακυριάκου) 
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36) Ανήλικοι κατηγορούµενοι και µέτρα δικονοµικού καταναγκασµού: 

Αντικατάσταση περιοριστικών όρων µε προσωρινή κράτηση, ΠοινΔικ 

2012, 375 επ. 

37) Η ποινική δικονοµική νοµοθεσία στις µέρες µας: Υπηρέτης της 

σκοπιµότητας ή προστάτης της νοµιµότητας, ΠοινΔικ 2012, 528 επ. 

38) Σχηµατισµός συνολικής ποινής (:551 ΚΠΔ) και κλήτευση του καταδίκου, 

ΠοινΔικ 2012, 1001 επ. 

39) Το έγκληµα της χρεοκοπίας και η αρµοδιότητα του Τριµελούς Εφετείου: 

από τη νοµοθετική παραδροµή στην κανονιστική ατονία, ΠοινΔικ 2013, 

51 επ. 

40) Επιεικέστερος νόµος ισχύων µετά τη δηµοσίευση της προσβαλλόµενης 

αποφάσεως και αναιρετικός της έλεγχος (Μέρος Α΄) - (Mέρος Β`), - 

(Μέρος Γ`), (Μέρος Δ`), ΠοινΔικ 2013, 615, 750, 909, 1123 

41) Προσωρινή κράτηση:προσπάθεια εκλογικεύσεως των ορίων επιβολής 

της, ΠοινΔικ 2013, 534 επ. 

42) ‘Ενσηµα, παράβολα, τέλη και (ποινικές) δικονοµικές ακυρότητες, ΠοινΔικ 

2013, 230 επ. 

43) Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών και έφεση κατά αποφάσεως Μικτού 

Ορκωτού Δικαστηρίου, ΠοινΔικ 2014, 49 επ. 

44) Γνώση της κατηγορίας και βαρύτερος χαρακτηρισµός της πράξεως, 

ΠοινΔικ 2014, 510 επ. 

45) Αµετάκλητη κρίση και αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, ΠοινΔικ 2014, 

597 επ. 

Γ. - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1) 100 Πρακτικά θέµατα Ποινικής Δικονοµίας, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 1988, 

β'  έκδοση 1992, γ ' έκδοση 1994, δ ' έκδοση 1999, ε ' έκδοση 2005.  

2) Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας - Ειδικοί Δικονοµικοί Νόµοι - Δικαστικοί 

Κώδικες - Διεθνείς Συµβάσεις (σε συνεργασία µε τον Καθηγητή Γ. 

Αλεξιάδη), Αθήνα - Θεσσαλονίκη 1988, β ' έκδοση 1990, γ ' έκδοση 
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1994, δ ' έκδοση 1997, ε ' έκδοση 2001, στ ' έκδοση 2003, ζ' έκδοση 

2005.  

3) Εµβάθυνση στην Ποινική Δικονοµία. Λόγος (νοµολογία) - Αντίλογος 

(θεωρία) (σε συνεργασία µε τον Επίκουρο Καθηγητή Α. Ζαχαριάδη}, 

Αθήνα - Θεσσαλονίκη 1999. 

4) Εµβάθυνση στην Ποινική Δικονοµία- Τόµος Πρώτος, 75  Πρακτικά 

Θέµατα για το Παραδεκτό των Ενδίκων Μέσων, Αθήνα 2012. 

Δ.-   ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (= 

ΑΠΟΨΕΙΣ) 

1) Ανασταλτικό αποτέλεσµα ενδίκων µέσων και νοµοθετικά πισωγυρίσµατα: 

Ο πρόσφατος νόµος για τους λαθροµετανάστες, ΠοινΔικ 2001,636 επ.  

2) Η αποζηµίωση εκείνων που κρατήθηκαν και µετέπειτα αθωώθηκαν και ο 

πρόσφατος νόµος 2915/2001: Μια πρώτη προσέγγιση των νέων 

προβλέψεων, ΠοινΔικ 2001,750 επ.  

3) Δηµοσιογραφική παντογνωσία και κοινωνική παραπληροφόρηση: µία 

κορυφαία νοµική διαστρέβλωση, ΠοινΔικ 2001,1163 επ., 1279 επ.  

4) Το απόσπασµα φτάνει - Το αντίγραφο περισσεύει: Σκοπιµότητα ή 

νοµιµότητα; ΠοινΔικ 2002,406 επ.  

5) Έφεση: Αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως (άρθρο 497 παρ. 7 ΚΠΔ) 

και ισόβια κάθειρξη, ΠοινΔικ 2002,638 επ.  

6) Άρειος Πάγος: ανώτατο ακυρωτικό ή δικαστήριο ουσίας; ΠοινΔικ 

2002,754 επ.  

7) Νοµοθετική πίεση και δικαστική αντίδραση: ένα βήµα µπρος και δύο 

βήµατα πίσω, ΠοινΔικ 2002,913 επ.  

8) Τροµοκρατία και νοµοκρατία, ΠοινΔικ 2002,1050 επ.  

9) Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι: Ανακριτική κυριαρχία και 

εισαγγελική υποταγή, ΠοινΔικ 2002,1291 επ.  

10) Δίκη 17Ν: Οι ενστάσεις απορρίφθηκαν, αλλά το επίπεδο του νοµικού µας 

πολιτισµού υποβαθµίστηκε, ΠοινΔικ 2003,301 επ.  

11) Ορκωτικό σύστηµα: Νοµοθετική αυθαιρεσία και ελεγκτική απραξία, 

ΠοινΔικ 2003,535 επ.  
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12) Ποινική Δικαιοσύνη: Έλλειµµα νοµοθετικής αξιοπιστίας - Πλεόνασµα 

δικαστικής αγωνίας - Παραγνώριση επιστηµονικής συµβολής - 

Δυσχέρανση δικηγορικής λειτουργικότητας, ΠοινΔικ 2003,662 επ.  

13) Δικαστική αµεροληψία και διαδικαστική παραλυσία, θεµελιωµένη δικαιική 

αυτοάµυνα και απρόσφορη προσπάθεια ετεροδικίας, ΠοινΔικ 2003,811 

επ.  

14) Προσωρινή κράτηση: Εισαγγελική εφευρηµατικότητα - Υπερασπιστική 

αποτελεσµατικότητα - Δικαστική ισορροπία, ΠοινΔικ 2003,957 επ.  

15) Εισαγγελική λειτουργία: θεσµική της υπόσταση και πρακτική της 

έκφραση, ΠοινΔικ 2003,1245 επ., 1350 επ.  

16) Ελαφρυντικές περιστάσεις (άρθρο 84 ΠΚ): Δικαστική παραχώρηση ή 

νοµοθετική αξίωση;, ΠοινΔικ 2004, 57 επ. 

17) Δικαστήρια Ανηλίκων: Η έφεση κατά των αποφάσεων τους και το 

ανασταλτικό της αποτέλεσµα, ΠοινΔικ 2004,313 επ.  

18) Ποινή: Ανάµεσα στην ελαστικότητα και τα προβλήµατα της, ΠοινΔικ 

2004,437 επ., 565 επ.  

19) Απαγόρευση χειροτερεύσεως της θέσεως του κατηγορουµένου: Κάµψη 

αυτής στις παρεπόµενες ποινές και τα µέτρα ασφαλείας, ΠοινΔικ 

2004,692 επ.  

20) Ένδικα µέσα: βεβαιότητα ευδοκιµήσεως τους και αναστολή εκτελέσεως 

της αποφάσεως, ΠοινΔικ 2004,977 επ.  

21) Ένδικα µέσα: Αµφισβήτηση ανασταλτικής δυνάµεως και αναστολή 

εκτελέσεως, νοµοθετική καθαρότητα και νοµολογιακή σύγχυση, ΠοινΔικ 

2004,1151 επ.  

22) Το νέο Νοµοσχέδιο για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας: Μια 

πρώτη προσέγγιση, ΠοινΔικ 2004,1288 επ.  

23) Δικαίωµα γνώσεως περιεχοµένου εισαγγελικής προτάσεως: Από την 

προϊούσα αποδυνάµωση στην τελική αποστέωση, ΠοινΔικ 2005,68 επ.  

24) Αναστολή εκτελέσεως ενόψει εφέσεως ή αναιρέσεως (: άρθρα 497 παρ. 

7 και 471 παρ. 2 ΚΠΔ) και δυνατότητες ανατροπής της, ΠοινΔικ 

2005,442 επ.  

25) Πολιτική αγωγή: ποινική δικαστική έκφραση της, ΠοινΔικ 2005,582 επ.  

26) Πολιτική αγωγή: σχέση αστικής και ποινικής δίκης, ΠοινΔικ 2005,717 επ.  
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27) Πολιτική αγωγή: διορισµός αντικλήτου και απαράδεκτο αυτής, ΠοινΔικ 

2005,864 επ.  

28) Εισαγγελέας Εφετών: προσβολή µε έφεση οποιουδήποτε βουλεύµατος 

του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών, ΠοινΔικ 2005,1025 επ. 

29) Πολιτική αγωγή: Διορισµός αντικλήτου και απαράδεκτο αυτής, ΠοινΔικ 

2005, 864 επ. 

30) Δικαστικό συµβούλιο: Υποβολή σ’ αυτό εγγράφων µετά το τέλος της 

ανακρίσεως και πριν την έκδοση βουλεύµατος,  ΠοινΔικ 2005, 1179 επ. 

31) Πολιτική αγωγή: σχέση αστικής και ποινικής δίκης. ΠοινΔικ 2005, 717 επ. 

32) Πολιτική αγωγή θάνατος του δικαιούχου και δικαίωµα παραστάσεως των 

κληρονόµων του, ΠοινΔικ 2005,1307 επ. 

33) Εγκληµατική οργάνωση (άρθρο 187 ΠΚ): Χαρακτήρας του εγκλήµατος 

ως διαρκούς ή στιγµιαίου – εκκρεµοδικία, ΠοινΔικ.2005, 1429 επ. 

34) Δικαίωµα γνώσεως περιεχοµένου εισαγγελικής προτάσεως: Από την 

προϊούσα αποδυνάµωση στην τελική αποστέωση, ΠοινΔικ 2005, 68 επ. 

35) Το «αµετάκλητο» της κατ’ άρθρο 432 παρ. 2 ΚΠΔ εκδιδόµενης ερήµην 

του κατηγορουµένου αποφάσεως. ΠοινΔικ 2006, 1423 επ. 

36) Υπεξαιρεση (άρθρα 375 ΠΚ και 1 παρ.1 Ν1608/1950) και ασφαλιστικές 

(εργοδοτικές και εργατικές εισφορές (άρθρο 1 ΑΝ 86/1967), ΠοινΔικ 

2006, 68 επ. 

37) Το «αµετάκλητο» της κατ’ άρθρο 432 παρ. 2 ΚΠΔ εκδιδόµενης ερήµην 

του κατηγορουµένου αποφάσεως, ΠοινΔικ 2006, 1423 επ. 

38) Προσωρινή παύση της ποινικής   διώξεως και έφεση κατά βουλεύµατος,  

ΠοινΔικ 2006, 194 επ. 

39) Ανήλικοι δράστες και ποινικό   (Δικονοµικό) Κανονιστικό Πλαίσιο, ΠοινΔικ 

2006, 443 ,588,759 

40) Κλητήριο θέσπισµα: Τρόπος προβολής της ακυρότητάς του και  

απόδειξη αυτής. ΠοινΔικ 2007, 713 επ. 

41) Ένδικα µέσα κατά βουλευµάτων που διατάσουν εξακολούθηση ή 

παράταση προσωρινής κρατήσεως. ΠΟΙΝΔΙΚ.2007, 1427 επ. 

42) Η κατά τα άρθρα 432 παρ. 2 εδ. Στ και 435 ΚΠΔ αναστολή παραγραφής. 

ΠοινΔικ 2007, 67 επ. 
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43) Παράταση προσωρινής κρατήσεως µε δικαστική απόφαση (άρθρο 291 

παρ.1 εδ. Β’ ΚΠΔ), ΠοινΔικ  2008, 67 επ. 

44) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκεια αυτης πριν από τη συµπλήρωση του ανωτάτου 

ορίου της, ΠοινΔικ 2008, 187 επ. 

45) Προσωρινη κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της (συνέχεια), ΠοινΔικ 2008, 451 επ.  

46) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2008 (συνέχεια), 601 επ.  

47) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2008 (συνέχεια), 750 επ. 

48) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2008 (συνέχεια), 855 επ. 

49) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2008 (συνέχεια), 1039 επ 

50) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2008 (συνέχεια), 1206 επ 

51) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2008 (συνέχεια), 1359 επ. 

52) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2009 (συνέχεια), 55 επ. 

53) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2009 (συνέχεια), 189 επ. 
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54) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2009 (συνέχεια), 308 επ. 

55) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2009 (συνέχεια), 425 επ. 

56) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2009 (συνέχεια), 593 επ. 

57) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2009 (συνέχεια), 722 επ. 

58) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2009 (συνέχεια), 935 επ. 

59) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2009 (συνέχεια), 1103 επ. 

60) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2009 (συνέχεια), 1408 επ. 

61) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2010 (συνέχεια), 60 επ. 

62) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2010 (συνέχεια), 199 επ. 

63) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2010 (συνέχεια), 311 επ. 

64) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2010 (συνέχεια),446 επ. 
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65) Προσωρινή κράτηση: Ο µε πρωτοβουλία του κατηγορουµένου 

τερµατισµός της διάρκειας αυτής πριν από τη συµπλήρωση του 

ανωτάτου ορίου της, ΠοινΔικ 2010 (συνέχεια), ΠοινΔικ 2010, 581 επ. 

66) Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα µε διάταξη του Εισαγγελέα και 

απολογία του κατηγορουµένου, ΠοινΔικ 2010, 847 επ. 

67) Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα µε διάταξη του Εισαγγελέα και 

απολογία του κατηγορουµένου, ΠοινΔικ 2010 (συνέχεια), 1007 επ. 

68) Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα µε διάταξη του Εισαγγελέα και 

απολογία του κατηγορουµένου, ΠοινΔικ 2010 (συνέχεια), 1157 επ. 

69) Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα µε διάταξη του Εισαγγελέα και 

απολογία του κατηγορουµένου (συνέχεια), ΠοινΔικ 2010, 1303 επ. 

70) Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα µε διάταξη του Εισαγγελέα και 

απολογία του κατηγορουµένου (συνέχεια), ΠοινΔικ 2011, 49 επ. 

71) Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα µε διάταξη του Εισαγγελέα και 

απολογία του κατηγορουµένου (συνέχεια), ΠοινΔικ 2011, 179 επ. 

72) Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα µε διάταξη του Εισαγγελέα και 

απολογία του κατηγορουµένου (συνέχεια), ΠοινΔικ 2011, 333 επ. 

73) Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα µε διάταξη του Εισαγγελέα και 

απολογία του κατηγορουµένου (συνέχεια), ΠοινΔικ 2011, 593 επ. 

74) Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα µε διάταξη του Εισαγγελέα και 

απολογία του κατηγορουµένου (συνέχεια), ΠοινΔικ 2011,717 επ. 

75) Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα µε διάταξη του Εισαγγελέα και 

απολογία του κατηγορουµένου (συνέχεια), ΠοινΔικ 2011, 837 επ. 

76) Δικαστήριο παραποµπής και δέσµευή του από την αναιρετική απόφαση, 

ΠοινΔικ 2012, 237 επ. 

77) Παραίτηση από ασκηµένο ένδικο µέσο και αµτάκλητο καταδικαστικής 

αποφάσεως, ΠοινΔικ 2012, 369 επ. 

78) Βουλευτική ασυλία, δικαίωµα συλλήψεως και εισαγγελική παρέµβαση, 

ΠοινΔικ 2012, 745 επ. 

79) Το έγκληµα της χρεοκοπίας και η αρµοδιότητα του Τριµελούς Εφετείου: 

από τη νοµοθετική παραδροµή στην κανονιστική ατονία, ΠοινΔικ 2013, 

51 επ. 
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80) Ένσηµα, παράβολα, τέλη και (ποινικές) δικονοµικές ακυρότητες, ΠοινΔικ 

2013, 230 επ. 

81) Προσωρινή κράτηση: προσπάθεια εκλογικεύσεως των ορίων επιβολής, 

ΠοινΔικ 2013, 534 επ. 

82) Επιεικέστερος νόµος ισχύων κατά τη δηµοσίευση της προσβαλλοµένης 

αποφάσεως και αναιρετικός της έλεγχος (ΜΕΡΟΣ Α΄), ΠοινΔικ 2013, 615 

επ. 

Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

1) Αίτηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως κατ' άρθρο 472 ΚΠΔ, ΠοινΔικ 

2001,634 επ.  

2) Έφεση κατά αποφάσεως που απέρριψε ένσταση ακυρότητας κλητηρίου 

θεσπίσµατος, ΠοινΔικ 2001,748 επ.  

3) Αίτηση περί καθορισµού, κατ' άρθρο 550 ΚΠΔ, της εκτελεστέας 

καταδικαστικής αποφάσεως, ΠοινΔικ 2001,1023 επ.  

4) Αίτηση περί αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως κατ' άρθρο 429 παρ. 3 

ΚΠΔ, ΠοινΔικ 2001,1161 επ.  

5) Αντιρρήσεις αναφορικά µε την εκτέλεση καταδικαστικής αποφάσεως, 

ΠοινΔικ 2002,45 επ.  

6) Αίτηση περί αναβολής, κατ' άρθρο 556 περ. δ ' ΚΠΔ, εκτελέσεως 

στερητικής της ελευθερίας ποινής, ΠοινΔικ 2002,178 επ.  

7) Αίτηση περί αναστολής εκτελέσεως, κατ' άρθρο 529 ΚΠΔ, της ποινής, 

ενόψει υποβολής αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας, ΠοινΔικ 

2002,404 επ.  

8) Αίτηση για αποκατάσταση στην απόλαυση των πολιτικών δικαιωµάτων 

(άρθρα 66 ΠΚ και 531 - 532 ΚΠΔ), ΠοινΔικ 2002,634 επ.  

9) Έκθεση εφέσεως κατά βουλεύµατος απορρίψαντος αίτηση ανακλήσεως 

όρων επιβληθέντων σε απολυθέντα υπό όρο, ΠοινΔικ 2003,414 επ.  

10) Αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας Υπερ του καταδικασθέντος, 

ΠοινΔικ 2003,659 επ.  

11) Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας σε βάρος αθωωθέντα (άρθρο 526 

ΚΠΔ), ΠοινΔικ 2003,808 επ.  
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12) Αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας Υπερ του καταδικασθέντος, 

ΠοινΔικ 2003,951 επ.  

13) Αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας Υπερ του καταδικασθέντος, 

ΠοινΔικ 2003,1103 επ.  

14) Αίτηση σχηµατισµού συνολικής ποινής προκειµένου περί ποινών που 

επιβλήθηκαν µε αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις (άρθρο 551 

ΚΠΔ), ΠοινΔικ 2003,1243 επ.  

15) Αίτηση σχηµατισµού, κατ' άρθρο 551 ΚΠΔ, συνολικής ποινής, ΠοινΔικ 

2003, 1346επ.  

16) Αίτηση σχηµατισµού κατ' άρθρο 551 ΚΠΔ, συνολικής ποινής, ΠοινΔικ 

2004, 53 επ.  

17) Αίτηση σχηµατισµού, κατ' άρθρο 551 ΚΠΔ, συνολικών ποινών, ΠοινΔικ 

2004,184 επ.  

18) Αντιρρήσεις αναφορικά µε την εκτέλεση καταδικαστικής αποφάσεως 

(άρθρο 565 ΚΠΔ), ΠοινΔικ 2004,310 επ.  

19) Αντιρρήσεις σχετικά µε την εκτέλεση καταδικαστικής αποφάσεως (άρθρο 

565 ΚΠΔ), ΠοινΔικ 2004,832 επ.  

20) Αίτηση διακοπής εκτελέσεως της ποινής (άρθρο 557 ΚΠΔ), ΠοινΔικ 

2004,973 επ.  

21) Αίτηση αποζηµιώσεως προσωρινά κρατηθέντα και µετέπειτα αθωωθέντα 

(άρθρο 537 ΚΠΔ), ΠοινΔικ 2004,1147 επ.  

22) Ένσταση καθ' ύλην αναρµοδιότητας του Δικαστηρίου, ΠοινΔικ 2004,1395 

επ.  

23) Αυτοτελής ισχυρισµός περί κηρύξεως της ποινικής διώξεως 

απαράδεκτης λόγω εκκρεµοδικίας, ΠοινΔικ 2005,64 επ.  

24) Ένσταση τοπικής αναρµοδιότητας του Δικαστηρίου, ΠοινΔικ 2005,180 

επ.  

25) Αυτοτελής ισχυρισµός περί κηρύξεως της ποινικής διώξεως 

απαράδεκτης λόγω ετεροδικίας, ΠοινΔικ 2005,312 επ.  

26) Αίτηση καθορισµού κατά παραποµπή αρµοδίου Δικαστηρίου (άρθρα 136 

- 137 ΚΠΔ), ΠοινΔικ 2005,437 επ.  

27) Αίτηση περί συνανακρίσεως συναφών εγκληµάτων, ΠοινΔικ 2005,575 

επ.  
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28) Αυτοτελές αίτηµα περί συνεκδικάσεως συναφών υποθέσεων, ΠοινΔικ 

2005,709.  

29) Ένσταση καθ' ύλην αναρµοδιότητας του Δικαστηρίου, ΠοινΔικ 2005,1009 

επ. 

30) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (Α΄µέρος), ΠοινΔικ 

2008, 51 επ.  

31) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής, (Β΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2008, 323 επ. 

32) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (Γ΄µέρος), ΠοινΔικ 

2008, 589 επ. 

33) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (Δ΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2008, 739 επ. 

34) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (Ε΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2008, 1038 επ. 

35) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (ΣΤ΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2008, 1340 επ. 

36) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (Ζ΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2009, 86 επ. 

37) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (Η΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2009, 216 επ. 

38) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (Θ΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2009, 637 επ. 

39) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (Ι΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2009, 1015 επ. 

40) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (ΙΑ΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2009, 1304 επ. 

41) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (ΙΒ΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2010, 105 επ. 

42) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (ΙΓ΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2010, 351 επ. 

43) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (ΙΔ΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2010, 620 επ. 
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44) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (ΙΕ΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2010, 873 επ. 

45) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (ΙΣΤ΄ µέρος), 

ΠοινΔικ 2010, 1353 επ. 

46) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (ΙΣΤ΄ µέρος), 

ΠοινΔικ 2011, 236 επ. 

47) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (ΙΖ΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2011, 523 επ. 

48) Διάρκεια προσωρινής κρατήσεως και έλεγχος αυτής (ΙΖ΄ µέρος), ΠοινΔικ 

2011, 735 επ. 

ΣT.- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

1) Σχετικά µε την αρµοδιότητα του Εισαγγελέα να κρίνει για την µε 

απευθείας κλήση εισαγωγή στο ακροατήριο υποθέσεως που αφορά 

πληµµέληµα τελεσµένο από πρόσωπο «ιδιαζούσης δικαιοδοσίας» (υπό 

το ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 1308/1969), Αρµ 1979,176 επ.  

2) Σχετικά µε το αντικείµενο προστασίας του άρθρου 6 Συντ 1975, την 

έννοια του όρου δικαστικό ένταλµα και το χρόνο επιδόσεως του (υπό 
την ΓνµδΕισΠληµΘεσ 3/1978), Αρµ 1979,420 επ.  

3) Σχετικά µε τις προϋποθέσεις ασκήσεως προσφυγής του άρθρου 322 

ΚΠΔ, την έκταση της δικαιοδοσίας του εισαγγελέα Εφετών και την 

εκδίκαση αυτής (υπό την ΔιατΕισΕφΛαρ 10/1979), Αρµ 1979,576 επ.  

4) Σχετικά µε την αποδεικτική δύναµη των µαγνητοταινιών που αποτελούν 

προϊόντα υποκλοπής τηλεφωνικής επικοινωνίας (υπό το ΒουλΣυµβΕφ 

Θεσ 189/1981), Αρµ 1981,1043 επ.  

5) Σχετικά µε τη διαδικασία παρατάσεως της προσωρινής κρατήσεως (υπό 

το ΒουλΣυµβΕφΘεσ 19/1982), Αρµ 1982,460 επ.  

6) Σχετικά µε το παραδεκτό της εφέσεως εναντίον βουλεύµατος σε 

περίπτωση νοµοθετικής µεταβολής (υπό το ΒουλΣυµβΕφΘεσ 

86/1983), Αρµ 1983,517 επ.  
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7) Σχετικά µε τη φύση της προσωρινής κρατήσεως και τη σχέση της µε τους 

περιοριστικούς όρους (υπό το ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 980/1983), Αρµ 

1983,804 επ.  

8) Σχετικά µε τις ποινικές δικονοµικές συνέπειες του θανάτου του δράστη 

του εγκλήµατος (υπό το ΒουλΣυµβΠληµΣυρ 76/1984), Αρµ 1984,660 

επ. 

9) Σχετικά µε τον τρόπο περατώσεως της προανακρίσεως, όταν κατ' αυτή 

προκύψει ότι δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη και η ποινική δίωξη έχει 

ασκηθεί εναντίον άγνωστου δράστη (υπό το ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 

465/1984), Αρµ 1984,661 επ.  

10) Σχετικά µε την αρµοδιότητα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών για την-

τύχη κατεσχηµένων πραγµάτων (υπό το ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 

802/1985), Αρµ 1985,767 επ.  

11) Σχετικά µε τη δυνατότητα ανακλήσεως της εισαγγελικής διατάξεως που 

εκδίδεται κατά τα άρθρα 43 και 47 ΚΠΔ (υπό τη ΔιατΕισΠληµΕδ 

51/1985), Αρµ 1985, 153 επ.  

12) Σχετικά µε το ποιο όργανο είναι αρµόδιο για την αντικατάσταση της 

προσωρινής κρατήσεως µετά το πέρας της ανακρίσεως (υπό το 

ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 1157/ 1986), Αρµ 1987,529 επ.  

13) Σχετικά µε τη δυνατότητα ανακλήσεως της αποφάσεως που εκδίδεται 

κατά το άρθρο 59 ΚΠΔ (υπό το ΤριµΠληµΘεσ 7543/1986), Αρµ 

1986,914 επ.  

14) Σχετικά µε την αιτιολογία του βουλεύµατος, µε το οποίο παρατείνεται η 

προσωρινή κράτηση (υπό το ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 1545/1986), Αρµ 

1986,1098 επ.  

15) Σχετικά µε το αν είναι δυνατή η άσκηση της προσφυγής του άρθρου 48 

ΚΠΔ και ενώπιον του Δ/ντή Φυλακών (υπό τη ΔιατΕισΕφΘεσ 3/1986), 

Αρµ 1986,51 επ.  

16) Σχετικά µε την κήρυξη του ενδίκου µέσου ως απαραδέκτου (υπό την 
ΤριµΠληµΧαλκ 421/1987), Αρµ 1987,320 επ.  

17) Σχετικά µε την οφειλόµενη σε σοβαρούς λόγους ευπρέπειας αποχή του 

δικαστικού λειτουργού από την άσκηση των καθηκόντων του (υπό το 

ΒουλΣυµβΠληµΚιλκ 27/1987), Αρµ 1987,522 επ.  
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18) Παρατηρήσεις στην ΤριΠληµΧαλκ 421/1987, Αρµ 1987,429: 

Αντιµετωπίζονται ζητήµατα που έχουν σχέση αφενός µε το νόµο που 

ρυθµίζει το παραδεκτό της εφέσεως κατά αποφάσεως και αφετέρου µε τη 

διαδικασία κηρύξεως ενός ενδίκου µέσου ως απαραδέκτου.  

19) Παρατηρήσεις στην ΔιατΕισΘεσ 116/1986, Αρµ 1987,690: 

Παρουσιάζονται θέµατα που αφορούν την προσφυγή κατά του κλητηρίου 

θεσπίσµατος, όπως η νοµική της φύση, η εισαγωγή της υποθέσεως στο 

δικαστικό συµβούλιο και το είδος της προτάσεως που µετά την 

παραδοχή της κάνει ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών.  

20) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΘεσ 450/1986, Αρµ 1987,773: θίγεται 

το πρόβληµα της εγκυρότητας της κατασχέσεως που επιβάλλεται στα 

πλαίσια εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα µε σηµείο αναφοράς τη 

σχέση των άρθρων 111 Ν 1165/1918 και 242 ΚΠΔ.  

21) Παρατηρήσεις στη ΜονΠληµΠατρ 257/1987, Αρµ 1987,964: 
Εκτίθενται ζητήµατα που συνάπτονται µε την αίτηση ακυρώσεως 

αποφάσεως, όπως η νοµική της φύση και η δυνατότητα ασκήσεως της 

πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της προθεσµίας ασκήσεως των 

ενδίκων µέσων.  

22) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1157/1990, Υπερ 1991,35: Αντιµετωπίζεται το 

πρόβληµα αν για το παραδεκτό της αναιρέσεως εναντίον αποφάσεως 

που απορρίπτει ως ανυποστήρικτη την έφεση απαιτείται η τήρηση της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 508 παρ. 1 ΚΠΔ ειδικής προϋποθέσεως.  

23) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1167/1990, Υπερ 1991,39: Επισηµαίνεται η 

στάση του ακυρωτικού µας ως προς το αόριστο ή ορισµένο λόγο 

αναιρέσεως που στηρίζεται σε έλλειψη αιτιολογίας.  

24) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΘεσ 39/1990, Υπερ 1991,59: Θίγονται 

προβλήµατα που αφορούν τη φύση της κηρύττουσας αναρµοδιότητα 

αποφάσεως, το χρόνο προτάσεως της απόλυτης ακυρότητας και τη 

σχέση της τελευταίας µε την Υπερβαση εξουσίας.  

25) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΘεσ 812/1990, Υπερ 1991,71: 

Καταγράφονται λεπτοµερώς ποιες ανακριτικές πράξεις µπορούν και 

ποιες δεν µπορούν να γίνουν σε βάρος βουλευτή χωρίς άδεια της 

Βουλής.  
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26) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 912/1990, Υπερ 1991,74: 

Ερευνάται το θέµα του εάν µπορεί το δικαστικό συµβούλιο να αρνηθεί 

την εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 14 παρ. 3 εδ. β ' του 

Συντάγµατος σε περιπτώσεις εντύπων, τα οποία περιέχουν άσεµνα 

δηµοσιεύµατα που προσβάλλουν τη δηµόσια αιδώ.  

27) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΣερ 2862/1988, Υπερ 1991,77: 

Επικρίνεται η απόρριψη ενστάσεως ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσµατος 

που στηρίχτηκε στη σκέψη ότι δεν αποδείχθηκε πως το επιδειχθέν 

κλητήριο θέσπισµα είναι εκείνο που επιδόθηκε στον κατηγορούµενο.  

28) Παρατηρήσεις στην ΜικιΟρκΕφΛαρ 140/1989, Υπερ 1991,206: 

Προσδιορίζεται, µέσα από τη σχέση των παρ. 2 και 7 του άρθρου 497 

ΚΠΔ, το αρµόδιο, για τη χορήγηση αναστολής εκτελέσεως της 

πρωτόδικης αποφάσεως που προσβλήθηκε µε έφεση, δικαστήριο.  

29) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΘεσ 3421/1990, Υπερ 1991,263: 
Προσεγγίζονται δύο θέµατα, εκείνο της ακυρότητας ή όχι κλητηρίου 

θεσπίσµατος που παραπέµπει για παράβαση του νόµου περί 

πνευµατικής ιδιοκτησίας και δεν µνηµονεύει το συνθέτη και στιχουργό 

της µουσικής συνθέσεως και εκείνο της δυνατότητας ή όχι ανακλήσεως 

της αποφάσεως µε την οποία κηρύχθηκε άκυρο το κλητήριο θέσπισµα.  

30) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 177/1991, Υπερ 1991,397: Αντιµετωπίζεται το 

θέµα του απαραδέκτου της αναιρέσεως που οφείλεται σε έλλειψη 

ορισµένου λόγου και της δυνατότητας θεραπείας του µε υποβολή 

πρόσθετων λόγων.  

31) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 238/1991, Υπερ 1991,401: Εξετάζεται η 

δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απορρίπτει 

αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας καθώς και η σχέση απαραδέκτου 

οφειλόµενου σε παραίτηση και απαραδέκτου οφειλόµενου σε άλλο λόγο.  

32)  Παρατηρήσεις στην ΠεντΕφΑθ 634/1990, Υπερ 1991,406: Ερευνάται 

το ζήτηµα της δυνατότητας µεταβολής κατηγορίας από απόπειρα 

ληστείας σε έγκληµα που τελείται σε κατάσταση υπαίτιας µέθης.  

33) Παρατηρήσεις στο ΒουλΤριµΣυµβΕιδΔικ 6/1990, Υπερ 1991,533: 

Επιχειρείται εννοιολογική προσέγγιση του όρου «υπόνοιες µεροληψίας» 
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του άρθρου 15 ΚΠΔ µέσα από την οπτική γωνία του όλου θεσµού της 

εξαιρέσεως.  

34) Παρατηρήσεις στο ΒουλΤριµΣυµβΕιδΔικ 7/1990, Υπερ 1991,540: 
Ερµηνεύεται ο όρος «διάδικοι» του άρθρου 20 ΚΠΔ και συζητείται το αν 

µπορεί να κηρυχθεί άκυρο από το Συµβούλιο βούλευµα που δέχεται 

αίτηση εξαιρέσεως.  

35) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1062/1990,Υπερ 1991,610: Παρουσιάζεται η 

νοµολογία των ποινικών δικαστηρίων, η σχετική µε τη διάταξη του 

άρθρου 565 ΚΠΔ.  

36) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΚαβ 113/1990, Υπερ 1991,671: 

Εξετάζεται το ζήτηµα της σχέσεως που υπάρχει ανάµεσα στη βαρύτητα 

του τελεσθέντος εγκλήµατος και στην αναγκαιότητα της προσωρινής 

κρατήσεως.  

37) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 660/1991, Υπερ 1991,850: Ερευνάται η στάση 

του δικαστηρίου απέναντι στο υποβαλλόµενο από τον κατηγορούµενο 

αίτηµα αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις.  

38) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΘρακ 43/1990, Υπερ 1991,857: 

Αξιολογείται η αντίληψη ότι δεν είναι αναγκαία η ενώπιον του Συµβουλίου 

αυτοπρόσωπη εµφάνιση του κατηγορουµένου, όταν έχει υπερασπιστεί 

τον εαυτό του µε την απολογία, το υπόµνηµα και την έκθεση εφέσεως.  

39) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΛαρ 104/1991, Υπερ 1991,870: 

Εξετάζεται το ζήτηµα της συνδροµής ή όχι στοιχείων επικινδυνότητας του 

κατηγορουµένου, προκειµένου να αντικατασταθεί η προσωρινή του 

κράτηση µε περιοριστικούς όρους.  

40) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΑλεξ 304/1990, Υπερ 1991,884: 

Προσεγγίζεται το ζήτηµα της δυνατότητας αυτοπρόσωπης εµφανίσεως 

στο δικαστικό συµβούλιο του κατηγορουµένου, όταν κρίνεται αίτηση 

αντικαταστάσεως της προσωρινής κρατήσεως µε περιοριστικούς όρους.  

41) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΚαρδ 70/1990, Υπερ 1991,920: 
Επιχειρείται να δοθεί κριτικά το θέµα αν µπορεί να συµπληρωθεί το 

βούλευµα µε διάταξη που να καταργεί την ισχύ εντάλµατος συλλήψεως.  

42) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΚαρδ 116/1990,Υπερ 1991,921: 

Συζητείται η δυνατότητα ή όχι διορθώσεως βουλεύµατος για να ορισθεί 
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ως αρµόδιο δικαστήριο το Τριµελές Πληµµελειοδικείο αντί του Τριµελούς 

Εφετείου.  

43) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΛαρ 296/1990, Υπερ 1991,927: 
Ερευνάται το ενδεχόµενο αν η καλλιέργεια οποιασδήποτε ποσότητας 

ινδικής καννάβεως από µη τοξικοµανή συνιστά πάντοτε κακούργηµα.  

44) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 992/1991, Υπερ 1991,1115: Αξιολογείται, µε 

αφορµή το Ν 1941/1991, η θέση ότι το επιτρεπτό της ασκήσεως του 

ενδίκου µέσου κρίνεται µε βάση το νόµο που ισχύει στο χρόνο 

δηµοσιεύσεως της αποφάσεως ή εκδόσεως του βουλεύµατος.  

45) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΛαρ 167/1991, Υπερ 1991,1145: 

Εξετάζεται το ζήτηµα αν είναι ανατρεπτική ή ενδεικτική η τασσόµενη από 

το άρθρο 317 παρ. 2 ΚΠΔ τριήµερη προθεσµία θεωρήσεως της 

κατηγορίας.  

46) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΚιλκ 676/1991, Υπερ 1992,124: 
Καταγράφονται οι διατάξεις και ο τρόπος περιγραφής της πράξεως, 

προκειµένου να είναι έγκυρο το κλητήριο θέσπισµα µε το οποίο γίνεται 

παραποµπή για παράβαση του περί παιγνίων ΒΔ 29/1971.  

47) Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΕφΘεσ 49/1991, Υπερ 1992,154: 

Προσεγγίζεται το ζήτηµα αν πρέπει να απορρίπτεται ως απαράδεκτη η 

µη περιέχουσα κανένα σαφή λόγο κατ' άρθρο 322 ΚΠΔ προσφυγή κατά 

του κλητηρίου θεσπίσµατος.  

48) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1817/1991, Υπερ 1992,326: Επιχειρείται να 

προσδιοριστεί το χρονικό σηµείο ενάρξεως της 20ήµερης προθεσµίας 

αναιρέσεως του άρθρου 473 παρ. 2 ΚΠΔ.  

49) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΘρακ 41/1991, Υπερ 1992,332: 

Ερευνάται το πρόβληµα της τύχης του κατά βουλεύµατος ενδίκου µέσου 

του πολιτικώς ενάγοντος, αν αυτός δεν απέκτησε νόµιµα την ιδιότητα 

τούτη.  

50) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΛαρ 341/1991, Υπερ 1992,369: 
Αναζητείται το αρµόδιο (: πληµµελειοδικών ή εφετών;) για την 

αντικατάσταση των περιοριστικών όρων µε προσωρινή κράτηση 

συµβούλιο, εάν η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα εφετών.  
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51) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 919/1991, Υπερ 1992,547: Αντικείµενο 

έρευνας το ερώτηµα αν µπορεί, στη νέα µετ' ακύρωση της διαδικασίας 

συζήτηση της υποθέσεως, να συµµετάσχει ο δικαστής που εξέδωσε την 

προηγούµενη απόφαση.  

52) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1544/1991, Υπερ 1992,559: Εξετάζεται το 

ζήτηµα της προκλήσεως ή µη ακυρότητας από την παραβίαση του 

άρθρου 221 ΚΠΔ καθώς και εκείνο του αν η υποχρέωση για δηµόσια 

απαγγελία της αποφάσεως αφορά µόνον το διατακτικό και όχι και το 

σκεπτικό.  

53) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΘεσ 122549/1991, Υπερ 1992,639: 

Επιχειρεί να διευκρινιστεί αν ως έναρξη της συνεδριάσεως, προκειµένου 

περί αναβολής της δίκης κατ' άρθρο 349 ΚΠΔ, νοείται η έναρξη 

εκδικάσεως κάθε υποθέσεως.  

54) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΛαρ 139/1991, Υπερ 1992,646: 
Ερευνάται το ζήτηµα αν η θεώρηση µιας ποινικής διώξεως ως µη 

γενόµενης, επειδή κινήθηκε εναντίον κάποιου λόγω πλάνης ως προς το 

πρόσωπο του, προϋποθέτει ή όχι νέα για τον πραγµατικό δράστη του 

εγκλήµατος δίωξη.  

55) Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΕφΘρακ 1/1992, Υπερ 1992,671: 
Συζητείται το θέµα της νοµικής φύσεως και του επεκτατικού 

αποτελέσµατος της κατ' άρθρο 322 προσφυγής κατά του κλητηρίου 

θεσπίσµατος.  

56) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 90/1992, Υπερ 1992,829: Αναζητούνται οι 

συνέπειες του κατ' άρθρο 87 ΚΠΔ αµετακλήτου της κηρύξεως της 

πολιτικής αγωγής ως απαράδεκτης.  

57) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 347/1992, Υπερ 1992,850: Προσεγγίζεται το 

πρόβληµα αν ο αρεοπαγίτης που εξετάστηκε ως µάρτυρας στο στάδιο 

της προανακρίσεως απέχει από τη συζήτηση αναιρέσεως κατά της 

αποφάσεως που εκδόθηκε για τη συγκεκριµένη υπόθεση.  

58) Παρατηρήσεις στη ΔιατΑνακρΘεσ 24/1992, Υπερ 1992,939: 

Ερευνώνται οι προϋποθέσεις επιβολής και αντικαταστάσεως µε 

περιοριστικούς όρους προσωρινής κρατήσεως.  

!  45



59) Παρατηρήσεις στην ΟλοµΑΠ 390/1992, Υπερ 1992,1115: Εξετάζεται 

το ζήτηµα αν η ρύθµιση του άρθρου 308 παρ. 1 ΚΠΔ, για την περάτωση 

της κυρίας ανακρίσεως στα εγκλήµατα του άρθρου 1 του Ν 1608/1950, 

έχει ή όχι, χωρίς αυτό να προσκρούει στο άρθρο 22 ΠΚ, αναδροµική 

εφαρµογή.  

60) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΛαρ 324/1991, Υπερ 1992,1168: 

Επιχειρούνται να αντιµετωπιστούν θεµατικές που σχετίζονται µε το 

αρµόδιο για την παράταση της προσωρινής κρατήσεως όργανο και τη 

φύση της προθεσµίας που προβλέπεται για την υποβολή της 

εισαγγελικής προτάσεως.  

61) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 757/1992, Υπερ 1992,1399: Συζητείται το θέµα 

της δυνατότητας του κατηγορουµένου να ασκήσει αναίρεση εναντίον 

παραπεµπτικού για πληµµέληµα βουλεύµατος.  

62) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΛαρ 265/1991, Υπερ 1992,1445: 
Αντικείµενο έρευνας αποτελεί το ερώτηµα αν η κατ' άρθρο 317 παρ. 2 

ΚΠΔ προθεσµία είναι ενδεικτική ή αποκλειστική.  

63) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΠατρ 246/1992, Υπερ 1992,1450: 

Ερευνάται η δυνατότητα χειροτερεύσεως ή όχι της θέσεως του 

κατηγορουµένου στην περίπτωση της κατ' άρθρο 432 παρ. 1 ΚΠΔ νέας 

συζητήσεως της υποθέσεως.  

64) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 671/1992, Υπερ 1993,49: Εξετάζεται το ζήτηµα 

της δυνατότητας παραιτήσεως από το δικαίωµα ασκήσεως ενδίκου 

µέσου πριν την άσκηση του.  

65) Παρατηρήσεις στην ΟλοµΑΠ 762/1992, Υπερ 1993,53: Αξιολογείται η 

θέση ότι στο έγκληµα της ανθρωποκτονίας δεν µπορεί να παραστεί ως 

πολιτικώς ενάγων ο πρώτος εξάδελφος.  

66) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΣερ 145/1992, Υπερ 1993,153: 

Αναζητούνται τα κριτήρια παρατάσεως της διάρκειας της προσωρινής 

κρατήσεως.  

67) Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΕφΠατρ 29/1992, Υπερ 1993,171: 

Απαντάται το ερώτηµα αν η καταγγελία του δωροδότη είναι µήνυση ή 

έγκληση.  

!  46



68) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1996/1992, Υπερ 1993,302: Καταγράφεται η 

ακυρότητα της επιδόσεως σε περίπτωση που κατ' άρθρο 155 παρ. 2 

ΚΠΔ δεν επιδοθεί αντίγραφο του εγγράφου στον τυχόν διορισµένο 

αντίκλητο του κατηγορουµένου ή αστικώς υπευθύνου.  

69) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 2091/1992, Υπερ 1993,305: Αναλύεται η 

εισαγόµενη στο άρθρο 476 ΚΠΔ διαδικασία απορρίψεως του ενδίκου 

µέσου ως απαραδέκτου.  

70) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΑλεξ 4/1992, Υπερ 1993,333: 
Ερευνάται η ενεργητική νοµιµοποίηση πολιτικής αγωγής σε περίπτωση 

που το έγκληµα στρέφεται κατά οµόρρυθµης εταιρίας.  

71) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 21/1993, Υπερ 1993,568: Δίνεται απάντηση 

στο ερώτηµα αν η πτωχεύσασα ανώνυµη εταιρία µπορεί να παραστεί η 

ίδια για την ηθική βλάβη που υπέστη από τα τελεσθέντα σε βάρος της 

εγκλήµατα.  

72) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 82/1993, Υπερ 1993,569: Προσεγγίζεται το 

πρόβληµα αν για πράξεις που στρέφονται κατά ΕΠΕ σε παράσταση 

πολιτικής αγωγής δικαιούται η εταιρία ή ο εταίρος.  

73) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 86/1993, Υπερ 1993,572: Αντικείµενο κριτικής 

το δικαιούµενο σε παράσταση πολιτικής αγωγής πρόσωπο για 

εγκλήµατα που στρέφονται κατά οµόρρυθµης εταιρίας.  

74) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 456/1993, Υπερ 1993,601: Αναλύεται η έκταση 

του δικαιώµατος του πολιτικώς ενάγοντα για προσβολή µε αναίρεση 

απαλλακτικού για κακούργηµα και πληµµέληµα βουλεύµατος.  

75) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΧαλκιδ 32/1993, Υπερ 1993,668: 
Παρουσιάζεται το θέµα αν στα εγκλήµατα του Ν 1608/1950 η κυρία 

ανάκριση περατώνεται µε βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών ακόµη και 

αν ο Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών φρονεί ότι η ζηµιά είναι µικρότερη 

των 5.000.000 δραχµών.  

76) Παρατηρήσεις στην ΑναφΕισΠληµΧαλκιδ 153/1993, Υπερ 1993,687: 
Ερευνάται το ζήτηµα αν ο εισαγγελέας είναι ή όχι αρµόδιος να 

διενεργήσεις ένορκη διοικητική εξέταση για την απώλεια βιβλίων από 

Ιερό Ναό Φυλακής.  
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77) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 428/1993, Υπερ 1993,859: Ανιχνεύεται 

απάντηση στο ερώτηµα αν η κατ' άρθρο 432 παρ. 2 ΚΠΔ εκδιδόµενη 

ερήµην απόφαση είναι αµετάκλητη και έτσι χωρεί επανάληψη 

διαδικασίας.  

78) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 691/1993, Υπερ 1993,887: Οριοθετείται η 

έκταση του επεκτατικού αποτελέσµατος του ενδίκου µέσου, µε την 

επισήµανση ότι δεν υπάρχει τέτοιο για το συµµέτοχο που δικαιούται να 

ασκήσει αυτοτελές ένδικο µέσο.  

79) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΛαρ 113/1993, Υπερ 1993,921: 

Επαναφέρεται το πρόβληµα αν η κύρια ανάκριση περατώνεται κατ' 

άρθρο 308 παρ. 1 εδ. τελευταίο ΚΠΔ, έστω και αν διαπιστώνεται τελικά 

ότι το έγκληµα δεν υπάγεται στο Ν 1608/1950.  

80) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 566/1993, Υπερ 1993,1095: Επικρίνεται η 

άποψη πως δεν δηµιουργεί ακυρότητα η λήψη υπόψη της εξετάσεως του 

υπόπτου που έγινε στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξετάσεως.  

81) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 774/1993, Υπερ 1993,1116: Παρουσιάζεται η 

θέση ότι προϋπόθεση του παραδεκτού της αναιρέσεως είναι, ακόµη και 

όταν προσβάλλεται απόφαση που απέρριψε έφεση ως ανυποστήρικτη, η 

απόδειξη κρατήσεως του αναιρεσείοντος κατά το χρόνο της ασκήσεως 

της.  

82) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 586/1993, Υπερ 1993,1269: Με σκεπτικισµό 

εκτίθεται η εκδοχή ότι η επέκταση της αγορεύσεως του πολιτικώς 

ενάγοντος και επί πράξεων που δεν δηλώθηκε παράσταση δηµιουργεί 

ακυρότητα ούτε συνιστά Υπερβαση εξουσίας.  

83) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΑθ 936/1992, Υπερ 1993,1320: 

Εξετάζονται οι προϋποθέσεις εκδόσεως της εισαγγελικής διατάξεως κατ' 

άρθρο 2 Ν 2475/1920 και τονίζεται ότι η µη κοινοποίηση της 

απαγορευτικής διατάξεως στο χρόνο που πρέπει δηµιουργεί απόλυτη 

ακυρότητα.  

84) Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΕφΑθ 200/1992, Υπερ 1993,1386: 

Καταγράφεται η περίπτωση όπου από παραδροµή παραπέµπεται στο 

τριµελές πληµµελειοδικείο πρόσωπο ιδιάζουσας δωσιδικίας, οπότε και 
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ανακύπτει το ερώτηµα αν η προσφυγή κατά της απευθείας κλήσεως 

κρίνεται από τον εισαγγελέα ή το Συµβούλιο Εφετών.  

85) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1272/1993, Υπερ 1994,79: Συζητείται το 

ερώτηµα αν υπόκειται σε αναίρεση βούλευµα του Αναθεωρητικού 

Δικαστηρίου, µε το οποίο απορρίφθηκε ως εκπρόθεσµη έφεση εναντίον 

καταδικαστικής αποφάσεως Διαρκούς Στρατοδικείου.  

86) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΛαρ 263/1993, Υπερ 1994,98: 

Ερευνάται η δυνατότητα του πολιτικώς ενάγοντος για άσκηση εφέσεως 

κατά αποφάσεως παύουσας οριστικά την ποινική δίωξη καθώς και κατά 

καταδικαστικής για αυθαίρετες εργασίες δοµήσεως αποφάσεως, ενόψει 

του ότι στο τελευταίο αδίκηµα δεν φαίνεται να επιτρέπεται παράσταση 

πολιτικής αγωγής.  

87) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 2948/1993, Υπερ 1994,126: 

Επιχειρείται να προσεγγιστεί το ζήτηµα του αρµόδιου δικαστηρίου (: 

Μικτό Ορκωτό ή Τριµελές Εφετείο;) για την εκδίκαση των αληθών 

συρρεόντων κακουργηµάτων ανθρωποκτονίας και βιασµού.  

88) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1358/1993, Υπερ 1994,307: Αξιολογείται η 

νοµολογιακή θέση ότι είναι δυνατή η άσκηση ενδίκων µέσων µετά την 

πάροδο της νόµιµης προθεσµίας, εφόσον στη σχετική έκθεση 

αναφέρονται λόγοι ανώτερης βίας ή ανΥπερβλητα κωλύµατα που 

δικαιολογούν την εκπρόθεσµη άσκηση.  

89) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΣερ 7/1993, Υπερ 1994,362: 

Προσεγγίζεται κριτικά η θέση ότι τα συρρέοντα εγκλήµατα της 

καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών και της εκρήξεως από την οποία 

µπορούσε να προκύψει κίνδυνος ανθρώπου υπάγονται στην 

αρµοδιότητα του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων.  

90) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1733/1993, Υπερ 1994,579: Εξετάζεται το 

ζήτηµα αν υπόκειται ή όχι σε αναίρεση από τον πολιτικώς ενάγοντα το 

απαλλακτικό για έγκληµα του άρθρου 1 του Ν 1608/1950 βούλευµα του 

Συµβουλίου Εφετών.  

91) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΘεσ 2750/1993, Υπερ 1994,608: Ερευνά 

εάν µπορεί, παρά την απόρριψη του αιτήµατος αναβολής, να υποβληθεί 

αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας.  
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92) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 276/1994, Υπερ 1994,838: Συζητείται η τύχη 

του ενδίκου µέσου στην περίπτωση όπου η έκθεση ασκήσεως του δεν 

υπογράφεται από το γραµµατέα που δέχεται τη δήλωση.  

93) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 433/1994, Υπερ 1994,854: Παρουσιάζεται 

κριτικά η θέση του ακυρωτικού µας ότι η διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1 

εδ. τελευταίο ΚΠΔ ισχύει για την ταυτότητα του νοµικού λόγου και για τα 

συναφή κακουργήµατα.  

94) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 375/1994, Υπερ 1994,1037: Καταγράφεται 
κριτικά η άποψη πως η κατά τόπο αναρµοδιότητα συνιστά Υπερβαση 

εξουσίας και άρα λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, εάν προβληθεί 

έγκαιρα σχετική ένσταση, επαναληφθεί αυτή στο δευτεροβάθµιο 

δικαστήριο και δεν γίνει δεκτή.  

95) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 515/1994, Υπερ 1994,1045: Αντικείµενο 

έρευνας αποτελεί η ίδρυση ή όχι λόγου αναιρέσεως από την ανάγνωση 

προκαταρκτικής καταθέσεως µάρτυρα, έστω και αν η παρουσία του στο 

ακροατήριο ήταν εφικτή.  

96) Παρατηρήσεις στην ΠεντΕφΠατρ 106/1994, Υπερ 1994,1098: 

Παρουσιάζεται η εκτίµηση πως υποχρέωση του δικαστηρίου για 

αυτεπάγγελτο διορισµό συνηγόρου υπάρχει µόνον όταν εκδικάζεται στην 

ουσία του κακούργηµα και όχι και όταν συζητείται αυτοτελώς στο 

Πενταµελές Εφετείο αίτηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως 

Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων.  

97) Παρατηρήσεις στην ΟλοµΑΠ 36/1994, Υπερ 1994,1299: Ερευνάται το 

Θέµα των στοιχείων που πρέπει να αναφέρονται όταν το ένδικο µέσο 

ασκείται για λογαριασµό άλλου και η αναγκαιότητα να προκύπτουν αυτά 

από την έκθεση ασκήσεως του.  

98) 98) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΘεσ 107/1994, Υπερ 1994,1396: 

Συζητείται το, κρίσιµο για m νοµιµότητα της παραστάσεως πολιτικής 

αγωγής, πρόβληµα αν η αξίωση αποζηµιώσεως υπόκειται, κατά το 

άρθρο 937 παρ. 2 ΑΚ, σε 15ετή παραγραφή, εάν το έγκληµα από το 

οποίο πηγάζει έχει χαρακτήρα κακουργήµατος.  
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99) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1190/1994, Υπερ 1995,51: Εξετάζεται, στα 

πλαίσια της πολιτικής αγωγής, ο χρόνος παραγραφής της αγωγής 

κακοδικίας καθώς και η εφαρµογή σ' αυτή του άρθρου 64 παρ 2 ΚΠΔ.  

100) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΑΘ 4279/1993, Υπερ 1995,70: 

Επιχειρείται να αντιµετωπιστεί το θέµα της δυνατότητας του εισαγγελέα 

Εφετών να ασκήσει έφεση κατά αποφάσεως του Τριµελούς 

Πληµµελειοδικείου που παύει λόγω παραγραφής οριστικά την ποινική 

δίωξη.  

101) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΑγριν 185/1994, Υπερ 1995,123: 

Αξιολογείται η επάρκεια της αιτιολογίας ενός βουλεύµατος που 

απορρίπτει προσφυγή κατά εντάλµατος προσωρινής κρατήσεως µε το 

σκεπτικό ότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι λόγοι στους οποίους 

στηρίχθηκε η επιβολή της.  

102) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1525/1994, Υπερ 1995,273: Συζητείται το 

ζήτηµα της προκλήσεως ή µη σχετικής ακυρότητας από τη µη 

γνωστοποίηση των µαρτύρων κατηγορίας στον κατηγορούµενο.  

103) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1598/1994, Υπερ 1994,280: Ερευνάται η 

αναλογική εφαρµογή και στη διαδικασία του Συµβουλίου Εφετών της 

διατάξεως του άρθρου 308 παρ. 2 ΚΠΔ, η παραβίαση της οποίας 

επιφέρει ως προς τον κατηγορούµενο απόλυτη ακυρότητα.  

104) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΠατρ 121/1994, Υπερ 1995,340: 

Αντικείµενο κριτικής αποτελεί η δυνατότητα ή όχι αυτοπρόσωπης 

εµφανίσεως του κατηγορουµένου ενώπιον του Συµβουλίου, όταν αυτό 

κρίνει αίτηση άρσεως ή αντικαταστάσεως της προσωρινής του 

κρατήσεως.  

105) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1874/1994, Υπερ 1995,511: Παρουσιάζονται 

θέµατα σχετικά µε την έφεση κατά αποφάσεως, όπως η απόρριψη της 

ως απαράδεκτης στη µετ' αναβολή συζήτηση και όταν ασκείται 

εµπρόθεσµα και ο εκκαλών δεν εµφανίζεται.  

106) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 52/1995, Υπερ 1995,728: Εξετάζεται το 

παραδεκτό ή όχι της δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής που 

γίνεται µε τηλεγράφηµα προς τον εισαγγελέα και τον ανακριτή, για το 
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οποίο δεν συντάχθηκε έκθεση εγχειρίσεως ή άλλη ισοδύναµη πράξη 

καταχωρήσεως.  

107) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΠατρ 187/1995, Υπερ 1995,753: 
Αντικείµενο έρευνας αποτελεί η προσωπική ευθύνη των άµεσων - 

αιρετών οργάνων των ΟΤΑ και η συνακόλουθη αδυναµία παραστάσεως 

του πολιτικώς ενάγοντος µόνο για υποστήριξη της κατηγορίας.  

108) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 551/1995, Υπερ 1995,959: Καταγράφονται 

επιµέρους προβλήµατα εφαρµογής του άρθρου 551 ΚΠΔ, όπως ο 

προσδιορισµός της βαρύτερης ποινής, η διάσπαση της ήδη υπάρχουσας 

συνολικής ποινής, το ύψος της τελικής συνολικής ποινής και η σύνθεση 

του µετ' αναίρεση δικάζοντος δικαστηρίου.  

109) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΜυτιλ 70/1994, Υπερ 1995,1006: 

Ερευνάται το επιτρεπτό ή όχι της µεταβολής κατηγορίας από κλοπή σε 

αυτοδικία.  

110) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΑθ 758/1989, Υπερ 1995,1138: 

Αξιολογείται η θέση πως εάν η κλήση για συζήτηση επιδοθεί πριν το 

βούλευµα καταστεί αµετάκλητο είναι άκυρη και ως τέτοια δεν αναστέλλει 

την παραγραφή.  

111) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 1170/1995, Υπερ 1995,1158: 
Εξετάζεται η επάρκεια της αιτιολογίας ενός βουλεύµατος που απορρίπτει 

αίτηµα διαδίκου για αυτοπρόσωπη εµφάνιση στο Συµβούλιο µε το 

σκεπτικό ότι έχουν αναπτυχθεί ήδη εκτενώς οι απόψεις.  

112) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 806/1995, Υπερ 1996,33: Αναζητείται η 

δικονοµική συνέπεια της µη παραµονής της δικογραφίας επί 10ήµερο 

από την ειδοποίηση στη γραµµατεία της εισαγγελίας, όταν ο 

κατηγορούµενος ζήτησε να λάβει γνώση της εισαγγελικής προτάσεως.  

113) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 403/1995, Υπερ 1996,92: 

Προσεγγίζεται η κατ' άρθρο 322 ΚΠΔ προσφυγή και θίγονται ζητήµατα 

που αφορούν τη φύση, τα αποτελέσµατα της και οι ευχέρειες του 

εισαγγελέα εφετών και πληµµελειοδικών.  

114) Παρατηρήσεις στην ΠεντΕφΚρητ 97/1975, Υπερ 1996,329: 

Παρουσιάζεται το ζήτηµα του επιτρεπτού ή όχι της µεταβολής της 

κατηγορίας από µεταφορά σε κατοχή ναρκωτικών ουσιών.  
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115) Παρατηρήσεις στη ΓνµδΕισΑΠ 752/1995, Υπερ 1996,366: Εκτίθεται το 

σχετικό µε τις γνωµοδοτήσεις του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 

καθεστώς, µε σηµείο αναφοράς την συνδροµή γενικότερου 

ενδιαφέροντος και την ανυπαρξία επιδικίας.  

116) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1259/1995, Υπερ 1996,506: Ερευνώνται οι 

δικονοµικές συνέπειες που προκαλούνται από τη µη ανάγνωση και τη µη 

ανάπτυξη της εφέσεως κατά αποφάσεως.  

117) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΠατρ 22/1996, Υπερ 1996,568: 
Αναζητείται η ενέργεια στην οποία προβαίνει το δικαστήριο όταν ο 

πολιτικώς ενάγων εµφανίζεται µεν αλλά αποχωρεί πριν από την 

απαγγελία της αποφάσεως.  

118) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 419/1996, Υπερ 1996,816: Συζητείται το 

ζήτηµα του απαραδέκτου της δηλώσεως πολιτικής αγωγής, όταν σ' αυτή 

δεν προσδιορίζεται το είδος της ζηµίας που έχει υποστεί ο παθών.  

119) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΠατρ 1947/1995, Υπερ 1996,837: 

Παρουσιάζεται η θέση ότι ο προσωρινός διαχειριστής του υπό 

απαγόρευση προσώπου ασκεί για λογαριασµό του την πολιτική αγωγή, 

ανεξάρτητα αν αυτή αφορά αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση.  

120) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΠατρ 1209/1996, Υπερ 1996,1037: 
Εξετάζεται το πρόβληµα εάν το παραδεκτό του ασκούµενου από τον 

αντεισαγγελέα ενδίκου µέσου προϋποθέτει δηλούµενη στην έκθεση 

παραγγελία του προϊσταµένου εισαγγελέα.  

121) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµθεσ 8021/1992, Υπερ 1996,1048: 

Εξετάζεται το θέµα αν η κατ' άρθρο 423 παρ. 2 ΚΠΔ αναβολή µπορεί να 

δοθεί µία µόνο φορά.  

122) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 813/1996, Υπερ 1996,1287: Ερευνάται το 

πρόβληµα της ενάρξεως της προθεσµίας αναιρέσεως αποφάσεως του 

δευτεροβαθµίου δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε µε εκπροσώπηση του 

κατηγορουµένου δια πληρεξουσίου.  

123) Παρατηρήσεις την ΑΠ 1595/1996, Υπερ 1996,1290: Αξιολογείται η 

νοµολογιακή αντίληψη ότι η απόφαση µε την οποία απορρίπτεται η 

αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας είναι αµετάκλητη, ανεξάρτητα αν η 

αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη ή αβάσιµη.  
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124) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΛαρ 164/1996, Υπερ 1996,1327: Τα 

σχόλια σχετίζονται µε το παραδεκτό της εφέσεως κατά βουλεύµατος που 

αποφαίνεται να µη γίνει κατηγορία λόγω διαταράξεως των πνευµατικών 

λειτουργιών και διατάσσει τον εγκλεισµό του δράστη σε δηµόσιο 

θεραπευτικό κατάστηµα.  

125) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 344/1996, Υπερ 1997,62: Συζητείται το θέµα 

του απαραδέκτου της αναιρέσεως κατά παραπεµπτικού βουλεύµατος, 

γιατί η πλαστογραφία στο χρόνο συζητήσεως της αναιρέσεως κατέστη, 

µε βάση το Ν 2408/ 1996, πληµµέληµα.  

126) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1050/1996, Υπερ 1997,64: Παρουσιάζεται το 

ζήτηµα του αναιρετού του βουλεύµατος, µε το οποίο διατάσσεται η κατ' 

άρθρο 287 ΚΠΔ εξακολούθηση της προσωρινής κρατήσεως καθώς και 

εκείνο της εφαρµογής του άρθρου 473 παρ. 2 ΚΠΔ επί βουλευµάτων.  

127) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1169/1996, Υπερ 1997,299: Αντικείµενο 

έρευνας αποτελούν αφενός η από την παραβίαση του άρθρου 287 παρ. 

5 ΚΠΔ επερχόµενη απόλυτη ακυρότητα και αφετέρου η συµβατότητα της 

παρατάσεως της προσωρινής κρατήσεως προς το άρθρο 288 παρ. 2 

ΚΠΔ.  

128) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΠατρ 41/1996, Υπερ 1997,336: 
Εξετάζεται το ζήτηµα του προσδιορισµού των συνεπειών που επιφέρει η 

µη γνωστοποίηση του πέρατος της ανακρίσεως στον κατηγορούµενο ή 

στο νόµιµα διορισµένο αντίκλητο και των ενεργειών του Συµβουλίου 

Εφετών που διαπιστώνει την παράλειψη.  

129) Παρατηρήσεις στην ΠεντΕφΠειρ 55/1996, Υπερ 1997,343: 
Καταγράφονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες αφαιρείται από την 

ποινή ο χρόνος προσωρινής κρατήσεως στις περιπτώσεις 

συνεκδικαζόµενων συρρεόντων εγκληµάτων.  

130) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1373/1996, Υπερ 1997,572: Αντιµετωπίζεται το 

θέµα της ακυρότητας ή µη της επιδόσεως προς τον αντίκλητο που 

προηγήθηκε χρονικά της επιδόσεως προς τον κατηγορούµενο.  

131) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1586/1996, Υπερ 1997,581: Ερευνάται το 

ειδικό και εµπεριστατωµένο της αιτιολογίας της αποφάσεως που κατ' 

άρθρο 551 ΚΠΔ καθορίζει συνολική ποινή.  
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132) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΠειρ 246/1997, Υπερ 1997,612: 

Αξιολογείται η θέση ότι εάν το δικαστήριο ή το συµβούλιο απορρίψει 

ένδικο µέσο ως απαράδεκτο ή αβάσιµο δεν έχει δικαίωµα 

µεταγενέστερης νέας εξετάσεως του.  

133) Παρατηρήσεις στη ΓνµδΕισΕφΘεσ 11036/1996, Υπερ 1997,653: 

Κριτική της απόψεως ότι η φυλάκιση που εκτίθηκε σε εκτέλεση 

µεταρρυθµισθείσας ύστερα από άσκηση εφέσεως αποφάσεως, 

υπολογίζεται στο χρόνο προσωπικής κρατήσεως στην οποία 

µετατράπηκε η επιβληθείσα µε την ίδια απόφαση χρηµατική ποινή.  

134) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 40/1997, Υπερ 1997,843: Παρουσιάζονται 

σχετικά µε την επίδοση ζητήµατα, όπως η επιρροή του χρονικά 

πρότερου της επιδόσεως στον αντίκλητο, το αρκετό της επιδόσεως σ' 

έναν µόνον από τους πολλούς αντικλήτους και της αναφοράς στην 

έκθεση της ιδιότητας και όχι του ονοµατεπωνύµου του καλούντος 

εισαγγελέα.  

135) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΘεσ 891/1996, Υπερ 1997,851: Ελέγχεται 

η βασιµότητα της βασικής θέσεως της αποφάσεως ότι σε περίπτωση 

φυγοδικίας του για κακούργηµα κατηγορουµένου, το τριµελές εφετείο 

διατηρεί, κατά τα άρθρα 20 παρ. 1 και 21 του Ν 663/1977, την 

αρµοδιότητα του για εκδίκαση συναφών προς το κακούργηµα 

πληµµεληµάτων συγκατηγορουµένων.  

136) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΛαρ 4276/1996, Υπερ 1997,866: 

Εκτίθενται οι προϋποθέσεις χορηγήσεως της κατ' άρθρο 471 παρ. 2 ΚΠΔ 

αναστολής και το είδος των υποκείµενων σε αναστολή αποφάσεων.  

137) Παρατηρήσεις στη ΓνµδΕισΠρωτΘεσ 4/1997, Υπερ 1997,908: 

Οριοθετείται η έκταση της κατ' άρθρο 104 παρ. 2 ΚΠΔ εξουσίας 

εκπροσωπήσεως.  

138) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 387/1997, Υπερ 1997,1231: Ερευνάται πότε 

υπόκειται σε αναίρεση η απόφαση που κήρυξε το δικαστήριο υλικά 

αναρµόδιο.  

139) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΠειρ 181/1997, Υπερ 1997,1264: 

Εξετάζεται η κατά τόπο αρµοδιότητα των ανακριτικών αρχών του 

Πληµµελειοδικείου Αθηνών για το τελεσθέν υπό (µη συλληφθέντα και µη 
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παραδοθέντα) Έλληνα στο Μαρόκο έγκληµα κατοχής και πωλήσεως 

ναρκωτικών ουσιών.  

140) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΚατερ  167/1996, Υπερ  
1997,1287: Ερευνάται η αρµοδιότητα του Συµβουλίου Εφετών (και όχι 

Πληµµελειοδικών) για την περάτωση της (αφορώσας ναρκωτικά) κύριας 

ανακρίσεως, όταν ο εισαγγελέας εφετών φρονεί ότι πρόκειται για 

πληµµεληµατική και όχι κακουργηµατική πράξη.  

141) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1066/1997, Υπερ 1998,61: Αντικείµενο 

έρευνας το παραδεκτό της κατ' άρθρο 529 ΚΠΔ αιτήσεως αναστολής 

εκτελέσεως της ποινής επί επαναλήψεως διαδικασίας, εάν δεν εκτίεται η 

επιβληθείσα ποινή.  

142) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 741/1997, Υπερ 1998,75: Κρίνεται η θέση ότι η 

έφεση συζητείται στην ουσία της και δεν απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

εάν ο εκκαλών εµφανιστεί κατά την έναρξη της δίκης, υποβάλει αίτηµα 

αναβολής, απορριφθεί το αίτηµα, διακοπεί η συνεδρίαση και δεν 

επανέλθει κατά την επανάληψη της.  

143) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµθεσ 451/1997, Υπερ 1998,91: 

Αξιολογείται διάσταση απόψεων ως προς την επιβολή προσωρινής 

κρατήσεως στα πλαίσια βουλεύµατος αίροντος διαφωνία ανακριτή - 

εισαγγελέα.  

144) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 25/1997, Υπερ 1998,287: Παρουσιάζεται το 

ζήτηµα της αναστολής της παραγραφής του εγκλήµατος σε περίπτωση 

ακυρώσεως κλητεύσεως του κατηγορουµένου.  

145) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1277/1997, Υπερ 1998,335: Απαντάται το 

ερώτηµα αν υπάρχει έλλειψη ακροάσεως όταν ζητήθηκε ανάγνωση 

εγγράφου και το δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί ή δεν επέτρεψε την 

ανάγνωση.  

146) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1356/1997, Υπερ 1998,541: Ερευνώνται δυο 

προβλήµατα, ήτοι αφενός η ευχέρεια του δικαστηρίου να επιτρέψει, παρά 

τη διεξαγωγή της συζητήσεως κεκλεισµένων των θυρών, την παραµονή 

στο ακροατήριο ορισµένων προσώπων προς συµπαράσταση του 

κατηγορουµένου και αφετέρου η νοµολογιακή θέση πως η αναφορά στην 

απόφαση ότι αναγνώστηκαν τα πρακτικά της πρωτοβάθµιας δίκης έχει 
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την έννοια ότι αναγνώστηκε και το περιεχόµενο των µνηµονευόµενων 

στα πρακτικά εγγράφων.  

147) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΑθ 410/1998, Υπερ 1998,572: 
Εξετάζεται το παραδεκτό ή όχι της εφέσεως κατά βουλεύµατος που 

ασκήθηκε από δικηγόρο, ο οποίος είχε µεν διορισθεί ως πληρεξούσιος 

και αντίκλητος δεν είχε όµως ειδική εντολή για άσκηση ενδίκου µέσου.  

148) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΚατερ 5/1998, Υπερ 1998,595: 

Προσεγγίζεται κριτικά άρση διαφωνίας ανακριτή - εισαγγελέα Υπερ της 

επιβολής προσωρινής κρατήσεως σε βάρος κατηγορουµένης για κατοχή 

ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργία και διακεκριµένη περίπτωση 

κατοχής όπλων.  

149) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 483/1998, Υπερ 1998,801: Αξιολογείται κριτικά 

η αντίληψη ότι κατά της αποφάσεως που απέρριψε αίτηση εξαιρέσεως 

δικαστή δεν επιτρέπεται στους διαδίκους να ασκήσουν αναίρεση, 

ανεξάρτητα από την οριστική απόφαση επί της ουσίας.  

150) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΑθ 724/1997, Υπερ 1998,813: 

Επικροτείται η άποψη ότι η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα στην 

εξουσιοδότηση για την άσκηση του ενδίκου µέσου µπορεί να βεβαιωθεί 

και από το δικηγόρο που διορίζεται πληρεξούσιος.  

151) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΠειρ 230/1997, Υπερ 1998,827: 

Επικρίνεται η θέση ότι µόνιµη διαµονή, µέγεθος που συναρτάται µε την 

αξίωση διορισµού αντικλήτου για το παραδεκτό της δηλώσεως 

παραιτήσεως πολιτικής αγωγής, είναι ο τόπος κατοικίας και όχι της 

ασκήσεως επαγγέλµατος.  

152) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 419/1998, Υπερ 1998,1077: Προσεγγίζεται µε 

επιφύλαξη η εκτίµηση ότι η κήρυξη της αναιρέσεως κατά αποφάσεως ως 

απαράδεκτης µε τη διαδικασία του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, είναι 

επιτρεπτή ακόµη και στην περίπτωση που το απαράδεκτο οφείλεται στη 

µη τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 508 παρ. 1 ΚΠΔ.  

153) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 503/1998, Υπερ 1998,1106: 

Εκτίθεται το πρόβληµα που θέλει και τελούµενα από ιδιώτες και 

στρατιωτικούς συναφή εγκλήµατα του άρθρου 129 περ. β ' και γ ' ΚΠΔ να 
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χωρίζονται και οι στρατιωτικοί να δικάζονται από τα στρατιωτικά 

δικαστήρια.  

154) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΘεσ 1615/1997, Υπερ 1998,1259: 
Παρουσιάζεται διαφωνία ανακριτή - εισαγγελέα ως προς την επιβολή ή 

όχι ασήµαντου ποσού εγγυοδοσίας ως περιοριστικού όρου.  

155) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1240/1998, Υπερ 1999,69: Αναλύονται 

ζητήµατα που αφορούν το έννοµο συµφέρον ως προϋπόθεση 

παραδεκτού του ενδίκου µέσου και καταγράφεται η ειδικότερη θέση ότι ο 

πολιτικώς ενάγων δεν έχει έννοµο συµφέρον να ασκήσει αναίρεση κατά 

απαλλακτικού βουλεύµατος όταν κατά το χρόνο της ασκήσεως της το 

έγκληµα έχει παραγραφεί.  

156) Παρατηρήσεις στην ΤριµΕφΘεσ 948/1997, Υπερ 1999,81: 

Αξιολογείται κριτικά η εκδοχή πως η κατ' άρθρο 432 ΚΠΔ αναστολή της 

διαδικασίας αφορά µόνον τα κακουργήµατα και όχι τα πληµµελήµατα και 

η απόφαση που από παραδροµή διέταξε αναστολή και για πληµµέληµα 

ανακαλείται κατά το σηµείο τούτο.  

157) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΘεσ 1220/1998, Υπερ 1999,93: 

Επιχειρείται ερµηνεία του άρθρου 492 ΚΠΔ και προσεγγίζεται η αντίληψη 

πως κατά του µέρους της αποφάσεως που διατάσσει απόδοση των 

αφαιρεθέντων πραγµάτων µπορεί ν' ασκήσει έφεση ο τρίτος που 

προβάλλει αξιώσεις επί των πραγµάτων, έστω και αν δεν παραστάθηκε 

στην πρωτοβάθµια δίκη.  

158) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1696/1998, Υπερ 1999,656: Επικρίνεται η 

(αδιάκριτη) θέση της αποφάσεως πως το δευτεροβάθµιο δικαστήριο σε 

περίπτωση απουσίας του εκκαλούντος δεν µπορεί να προχωρήσει σε 

εφαρµογή του επιεικέστερου νόµου.  

159) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΘεσ 565/1998, Υπερ 1999,605: Οι 

σκέψεις αφορούν τη βασική σκέψη του βουλεύµατος ότι: αν ο αθωωθείς 

πρωτοδίκως για κακούργηµα δεν εµφανιστεί στο δευτεροβάθµιο 

δικαστήριο για να δικαστεί κατ' έφεση που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα 

και αποβλέπει στην καταδίκη του για κακούργηµα, αναστέλλεται η 

διαδικασία και διατάσσεται η σύλληψη και προσωρινή του κράτηση, 

εκτός αν απολύθηκε από τις φυλακές λόγω συµπληρώσεως του 
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ανώτατου ορίου προσωρινής κρατήσεως και κλητεύθηκε ως γνωστής 

διαµονής, οπότε δικάζεται σαν να ήταν παρών.   

160) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΘεσ 1087/1998, Υπερ 1999,675: Σε 
τούτο το σχόλιο παρουσιάζεται η αντίθετη µε την αµέσως παραπάνω 

εκδοχή του πράγµατος: ότι, δηλαδή, η πρόβλεψη του άρθρου 432 παρ. 4 

ΚΠΔ για ανάλογη εφαρµογή της διατάξεως της παρ. 2 του ίδιου άρθρου 

σηµαίνει ανάλογη εφαρµογή µόνον του µέρους της διατάξεως που 

αφορά την ακολουθητέα διαδικασία, τα αποτελέσµατα και τις συνέπειες 

της και όχι και του µέρους που αφορά τις προβλεπόµενες εκεί 

προϋποθέσεις· έτσι, αν ο αθωωθείς πρωτοδίκως για κακούργηµα, 

ανεξάρτητα αν είχε διαταχθεί ή όχι κατά την προδικασία η προσωρινή του 

κράτηση, δεν εµφανιστεί στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο για να δικαστεί 

κατ' έφεση που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα και αποβλέπει στην 

καταδίκη του για κακούργηµα, δικάζεται, εφόσον κλητεύθηκε νόµιµα και 

εµπρόθεσµα είτε ως γνωστής είτε ως άγνωστης διαµονής, σαν να ήταν 

παρών, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα για αναστολή της διαδικασίας, 

σύλληψη και προσωρινή κράτηση.  

161) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 158/1999, Υπερ 1999,932: Επικροτείται η 

θέση πως για την κατ' άρθρο 145 ΚΠΔ συµπλήρωση της αποφάσεως 

απαιτείται κλήτευση του κατηγορουµένου, η οποία είναι νόµιµη εφόσον 

προσδιορίζεται ο αριθµός, το έτος εκδόσεως και το δικαστήριο που 

εξέδωσε την υπό συµπλήρωση απόφαση.  

162) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΠατρ 23/1999, Υπερ 1999,1005: 

Παρουσιάζονται κριτικά δυο τοποθετήσεις του βουλεύµατος, ήτοι τη µία 

ότι αρµόδιο να διατάξει την απόδοση της εγγυήσεως είναι το συµβούλιο 

πληµµελειοδικών, όταν η ποινική δίωξη έπαυσε οριστικά και το 

δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί για την τύχη της, και από την άλλη 

ότι η απόδοση της γίνεται µε εντολή στον αρµόδιο Υποθηκοφύλακα για 

εξάλειψη της, σε περίπτωση που η καταβολή της έγινε µε εγγραφή 

υποθήκης του ακινήτου.  

163) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 84/1999, Υπερ 1999,1165: Καταγράφεται η 

αντίληψη ότι συνιστά έλλειψη αιτιολογίας η τυπική παραποµπή στο 
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κατηγορητήριο, χωρίς να περιλαµβάνεται στο αιτιολογικό κανένα 

πραγµατικό περιστατικό.  

164) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΘεσ 1053/1998, Υπερ 1999,1187: 
Ερευνάται η βασιµότητα της εκδοχής ότι η εναντίον του κλητηρίου 

θεσπίσµατος κατ' άρθρο 322 ΚΠΔ προσφυγή έχει, κατ' ανάλογη 

εφαρµογή του άρθρου 463 ΚΠΔ, επεκτατικό αποτέλεσµα, µε την 

προϋπόθεση ότι οι δεκτοί γενόµενοι για τον ασκήσαντα την προσφυγή 

συγκατηγορούµενο λόγοι δεν αρµόζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο του.  

165) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 796/1999, Υπερ 1999,1378: Σχολιάζεται η 

εκτίµηση ότι η ακυρότητα επιδόσεως, ως ισχυρισµός που δικαιολογεί την 

εκτός της νόµιµης προθεσµίας άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως, 

ερευνάται από το δικαστήριο µόνον εφόσον προταθεί από τον 

εκκαλούντα.  

166) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1029/1999, Υπερ 1999,1380: Συζητείται το 

πρόβληµα αν η εκκρεµοδικία συνεπάγεται απαράδεκτο της χρονικά ή 

διαδικαστικά επόµενης ποινικής διώξεως.  

167) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1101/1999, Υπερ 1999,1383: Εξετάζεται το 

θέµα αν στην περίπτωση της από πληρεξούσιο δικηγόρο κατ' άρθρο 473 

παρ. 2 ΚΠΔ ασκούµενης αναιρέσεως, το έγγραφο της πληρεξουσιότητας 

πρέπει να προσκοµιστεί στο γραµµατέα της Εισαγγελίας του Αρείου 

Πάγου µέσα σε 20 ήµερες από την επίδοση της αποφάσεως.  

168) Παρατηρήσεις στην ΕγκΕισΕφΑΘ 3/1999, Υπερ 1999,1460: 

Επικροτείται η θέση ότι για λόγους δικαστικής αµεροληψίας κατά τη µετ' 

αναίρεση βουλεύµατος διαδικασία η επεξεργασία δικογραφίας πρέπει να 

γίνεται από άλλον και όχι εκείνον που έκανε προηγουµένως την πρόταση 

εισαγγελέα· το ίδιο πρέπει να γίνεται και στις περιπτώσεις κρίσεως 

προσφυγής κατά τα άρθρα 48 και 322 ΚΠΔ.  

169) Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΕφΠειρ 78/1999, Υπερ 1999,1461: 

Επιδοκιµάζεται η λύση ότι η διάταξη του άρθρου 473 παρ. 4 ΚΠΔ, η 

απάτη καθιερώνει αναστολή της προθεσµίας ασκήσεως ενδίκων µέσων 

το µήνα Αύγουστο, εφαρµόζεται και επί της κατ' άρθρο 322 ΚΠΔ 

προσφυγής.  
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170) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 523/1999, Υπερ 2000,282: Αντιµετωπίζονται 

τρία προβλήµατα, ήτοι: οι συνέπειες της παραβιάσεως του άρθρου 31 

παρ.2 εδ. β' ΚΠΔ - η πρόκληση ή όχι ακυρότητας από την παραβίαση 

του άρθρου 177 παρ. 2 ΚΠΔ και η αναδροµική εφαρµογή του 

(τροποποιηµένου µε το Ν 2408/1996) άρθρου 105 ΚΠΔ.  

171) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΘρακ 190/1999, Υπερ 2000,317: 

Διευκρινίζεται ότι και ο µη απολαµβάνων ιδιάζουσα δωσιδικία 

συµπαραπεµπόµενος ιδιώτης έχει δικαίωµα ασκήσεως προσφυγής κατ' 

άρθρο 322 παρ. 3 ΚΠΔ, εκτός εάν, οπότε ελλείπει το έννοµο συµφέρον, 

ήδη απαλλάχτηκε µε επέκταση των αποτελεσµάτων προσφυγής 

συγκατηγορουµένου του.  

172) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1496/1999, Υπερ 2000,539: Αξιοποιείται ως 

ορθή η θέση ότι η παράβαση της διατάξεως του άρθρου 309 παρ. 2 εδ. 

τελευταίο ΚΠΔ, η οποία κατ' άρθρο 316 παρ. 2 ΚΠΔ εφαρµόζεται και στη 

διαδικασία ενώπιον του Συµβουλίου Εφετών, επάγεται για τον 

κατηγορούµενο απόλυτη ακυρότητα.  

173) Παρατηρήσεις στη ΜΟΔΤρικ 6/2000, Υπερ 2000,578: Εκτίθεται κριτικά 

η άποψη ότι στην αρµοδιότητα των τακτικών δικαστών ανήκουν τα 

ανακύψαντα πριν την έναρξη της κατ' ουσίαν συζητήσεως της 

υποθέσεως ζητήµατα της αναβολής για την ουσιαστική έρευνα, µε 

διεξαγωγή ιατρικής πραγµατογνωµοσύνης , συνδροµής των 

προϋποθέσεων εφαρµογής του άρθρου 80 ΚΠΔ κα ι της 

αντικαταστάσεως, µε ανάκληση διατάξεως προηγούµενης αποφάσεως 

του ίδιου δικαστηρίου, της προσωρινής κρατήσεως µε περιοριστικούς 

όρους.  

174) Παρατηρήσεις στις ΟλοµΑΠ 3 και 4/2000, Υπερ 2000,826: 

Αποκρούεται η εκτίµηση ότι η 30νθήµερη (505 παρ. 2 και 479 παρ. 2 

ΚΠΔ) προθεσµία για άσκηση αναιρέσεως από τον Εισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου εναντίον αποφάσεως η οποία, όπως απαγγέλθηκε, είναι 

εκκλητή, αρχίζει από τη δηµοσίευση της και όχι από την τυχόν 

καταχώρηση της στο προβλεπόµενο από το άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ 

ειδικό βιβλίο.  
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175) Παρατηρήσεις στη ΔιατΕισΕφΘεσ 48/2000, Υπερ 2000,895: 

Επιφυλακτικά αντιµετωπίζεται η άποψη πως για την περάτωση της 

αστυνοµικής προανακρίσεως δεν είναι αναγκαία η απολογία του 

κατηγορουµένου και έτσι η παραβίαση των δικαιωµάτων του 

κατηγορουµένου στο συγκεκριµένο στάδιο δηµιουργεί µεν απόλυτη 

ακυρότητα της απολογίας όχι όµως και των µεταγενέστερων αυτής 

πράξεων αφού οι τελευταίες δεν εξαρτώνται από την απολογία.  

176) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΘεσ 514/2000, Υπερ 2000,1019: 
Επιχειρείται ερµηνευτική προσέγγιση των προβληµάτων του άρθρου 288 

παρ. 2 ΚΠΔ· και τούτο µε την αφορµή του σχολιαζόµενου βουλεύµατος, 

το οποίο δέχθηκε: από τη µια ότι σε περίπτωση αληθινής πραγµατικής 

συρροής εγκληµάτων δεν χωρε ί συνέκτ ιση δύο χρον ικά 

επικαλυπτόµενων ενταλµάτων και έτσι η κατ' άρθρο 287 ΚΠΔ προθεσµία 

αρχίζει για το δεύτερο ένταλµα από τη λήξη της προθεσµίας του πρώτου 

και από την άλλη ότι το χρονικό διάστηµα των τεσσάρων µηνών δεν είναι 

«εύλογος» κατ' άρθρο 288 παρ. 2 ΚΠΔ χρόνος.  

177) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 724/2000, Υπερ 2000,1194: θετικά 

παρουσιάζεται η εκδοχή πως η διάταξη του άρθρου 136 περ. ε' ΚΠΔ περί 

κατά παραποµπή αρµοδιότητας εφαρµόζεται τόσο στην κύρια διαδικασία 

όσο και στην προδικασία, στην οποία συµπεριλαµβάνονται και τα στάδια 

της προκαταρκτικής εξετάσεως και της ασκήσεως ποινικής διώξεως.  

178) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1261/2000, Υπερ 2000,1202: Παρουσιάζονται 

ζητήµατα αντίστοιχα µ' αυτά που εθίγησαν µε αφορµή το ως άνω 

514/2000 βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.  

179) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1920/2000, ΠοινΔικ 2001,505: Ερευνάται το 

συµβατό της αξιούµενης από το άρθρο 508 παρ.1 ΚΠΔ προϋποθέσεως 

παραδεκτού της αναιρέσεως ( -προηγούµενη υποβολή του 

κατηγορουµένου σε εκτέλεση αποφάσεως) προς το άρθρο 6 παρ. 1 

ΕΣΔΑ.  

180) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 43/2001, ΠοινΔικ 2001,506: Ερευνάται το ίδιο 

µε το ως άνω ζήτηµα.  

181) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 360/2001, ΠοινΔικ 2001,598: Συζητείται η 

εκδοχή ότι η επίδοση της κλήσεως για συζήτηση πριν καταστεί 
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αµετάκλητο το παραπεµπτικό βούλευµα παράγει απόλυτη ακυρότητα και 

δεν επιφέρει την έναρξη της κύριας διαδικασίας ούτε αναστέλλει την 

παραγραφή.  

182) Παρατηρήσεις στην ΓνµδΕισΠρωτΘεσ 1/2001, ΠοινΔικ 2001,613: 

Παρουσιάζεται κριτικά η άποψη ότι σε περίπτωση της αληθινής 

πραγµατικής συρροής εγκληµάτων, δεν χωρεί συνέκτιση δύο χρονικά 

επικαλυπτόµενων ενταλµάτων και η κατ' άρθρο 287 ΚΠΔ προθεσµία 

αρχίζει για το δεύτερο ένταλµα από τη λήξη της προθεσµίας του πρώτου.  

183) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 317/2001, ΠοινΔικ 2001,721: Εκτίθεται η 

αντίληψη ότι η διαδικασία του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ δεν είναι 

αποκλειστική και εφόσον δεν τηρηθεί αυτή η διαδικασία, το 

δευτεροβάθµιο δικαστήριο εξετάζει στο ακροατήριο το παραδεκτό του 

ενδίκου µέσου.  

184) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 649/2001, ΠοινΔικ 2001,835: Στα σχόλια 

αντιµετωπίζονται δύο θέµατα, ήτοι αφενός η χειροτέρευση ή όχι της 

θέσεως του κατηγορουµένου όταν το δευτεροβάθµιο δικαστήριο 

κηρύσσει τον πρωτοδίκως καταδικασθέντα για συκοφαντική δυσφήµηση 

ένοχο απλής δυσφηµήσεως αφήνοντας την ίδια ποινή και αφετέρου η 

απαιτούµενη για την τρίµηνη προθεσµία της εγκλήσεως αιτιολογία.   

185) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΘεσ  1045/2001, ΠοινΔικ 2001,1011: 

Αναζητείται το εννοιολογικό περιεχόµενο του όρου «ίδια υπόθεση» του 

άρθρου 6 παρ. 4 του νέου Συντάγµατος - µέγεθος κρίσιµο για τον 

καθορισµό των ανώτατων χρονικών ορίων της προσωρινής κρατήσεως 

επί αληθινής πραγµατικής συρροής εγκληµάτων.  

186) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1005/2001, Υπερ 2002,23: Εξετάζεται η 

εκτίµηση ότι είναι απαράδεκτη η άσκηση αναιρέσεως µε δικόγραφο 

κατατιθέµενο στο γραµµατέα του Συµβουλίου που εξέδωσε το βούλευµα, 

έστω και αν ο γραµµατέας συνέταξε και την από αυτό σχετική έκθεση 

εγχειρίσεως.  

187) Παρατηρήσεις στην ΤριµΠληµΘεσ 15786/2001, Υπερ 2002,139: 

Εκτιµάται ότι το τριµελές πληµµελειοδικείο οφείλει να κηρυχθεί καθ' ύλην 

αναρµόδιο και να παραπέµψει την υπόθεση στο αρµόδιο δικαστήριο, αν 
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διαπιστώνει ότι τα περιεχόµενα στο κλητήριο θέσπισµα πραγµατικά 

περιστατικά συνιστούν έγκληµα µη υπαγόµενο στην αρµοδιότητα του.  

188) Παρατηρήσεις στη ΓνµδΕισΕφΠειρ 16/1998, ΠοινΔικ 2002,1140: 
Παρουσιάζεται η θέση της γνωµοδοτήσεως ότι η κλοπή πνευµατικής 

ιδιοκτησίας υπό την κακουργηµατική της µορφή δεν υπάγεται στην 

αρµοδιότητα του Τριµελούς Εφετείου, αλλά του ΜΟΔ.  

189) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΕφΙωαν 127/2001, ΠοινΔικ 2002,1258: 

Γίνεται σχετικά δεκτή η εκδοχή πως επιτρέπεται µεταβολή της κατηγορίας 

από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε επικίνδυνη σωµατική βλάβη, εφόσον 

υπάρχει ταυτότητα στη µονάδα του προσβαλλόµενου εννόµου αγαθού, 

ταυτότητα στην ενέργεια και ταυτότητα στο πρόσωπο του 

κατηγορουµένου.  

190) Παρατηρήσεις στη ΔιατΑνακρΚερκ 72/2002, ΠοινΔικ 2003,154: 

Επιδοκιµάζεται ανεπιφύλακτα η ανακριτική προσέγγιση, σύµφωνα µε την 

οποία η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 3 εδ. β' Ν 1722/1987 «περί 

ναρκωτικών» για το χρονικό περιορισµό της αιτήσεως άρσεως ή 

αντικαταστάσεως της προσωρινής κρατήσεως εφαρµόζεται µόνον στην 

περίπτωση της κρατήσεως του κατηγορουµένου αµέσως µετά την 

απολογία του και όχι και όταν αυτή επιβάλλεται σε αντικατάσταση, λόγω 

παραβάσεως τους, περιοριστικών όρων.  

191) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 2406/2002, ΠοινΔικ 2003,407: Ερευνώνται, µε 

ευκαιρία την απόφαση, ζητήµατα σχετικά µε τον κανόνα της ασκήσεως 

του ίδιου ενδίκου µέσου για µία µόνο φορά.  

192) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 2409/2002, ΠοινΔικ 2003,408: Στα σχόλια 

υιοθετείται η εκδοχή ότι ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει έννοµο συµφέρον 

να ασκήσει το ένδικο µέσο της εφέσεως ή της αναιρέσεως κατά 

απαλλακτικού βουλεύµατος, όταν πρόκειται για έγκληµα το αξιόποινο του 

οποίου έχει εξαλειφθεί κατά το χρόνο ασκήσεως τους µε παραγραφή.  

193) Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΒερ 43/2003, ΠοινΔικ 2003,521: 
Επικρίνεται έντονα η διατήρηση της σε αντικατάσταση παραβιασθέντος 

όρου επιβληθείσης προσωρινής κρατήσεως, παρά το γεγονός ότι κάτι 

τέτοιο αποτελεί καταλογισµό σε βάρος του κατηγορουµένου συνεπειών 

της δυσπλασίας του κανονιστικού πλαισίου και της αντιφατικότητας της 
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κοινωνικής πραγµατικότητας (= δυνατότητα δικαστικής απελάσεως 

προσώπου έχοντας δικαστικά τεθέντα περιοριστικό όρο απαγορεύσεως 

εξόδου).  

194) Παρατηρήσεις στο ΤριµΕφΘεσ 23/2003, ΠοινΔικ 2003,783: 

Διατυπώνονται σκέψεις, πυρήνας των οποίων είναι η εκτίµηση ότι το 

δικαίωµα του κατηγορουµένου να ξεκινήσει την εξαίρεση των δικαστικών 

προσώπων τελεί υπό τον περιορισµό της µη καταχρηστικής ασκήσεως 

του.  

195) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 224/2003, ΠοινΔικ 2003,919: Υιοθετείται η 

λύση της δηµοσιευόµενης αποφάσεως, η οποία, αίροντας αποφατική 

σύγκρουση αρµοδιότητας, δέχτηκε ότι η τελούµενη από ανήλικο ληστεία 

υπάγεται στην αρµοδιότητα του τριµελούς δικαστηρίου ανηλίκων.  

196) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 713/2003, ΠοινΔικ 2003,1077: θετική υποδοχή 

επιφυλάσσεται στην αντίληψη ότι η δια αντιπροσώπου άσκηση ενδίκου 

µέσου είναι απαράδεκτη αν δεν υπάρχει κατά το χρόνο ασκήσεως του 

σχετική εντολή.  

197) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1782/2003, ΠοινΔικ 2003,1322: Εκφράζεται η 

άποψη ότι, σε αντίθεση µε όσα η νοµολογία αποδέχεται, το δικαίωµα της 

εφέσεως επεκτείνεται, κατ' άρθρο 478 ΚΠΔ, τόσο στον ίδιο τον 

δικαιούµενο για τυχόν συρρέοντα όσο και στους άλλους 

συγκατηγορουµένους για τα συναφή εγκλήµατα, έστω και αν για τα 

τελευταία (: συρρέοντα ή συναφή) δεν είναι δυνατή η αυτοτελής άσκηση 

ενδίκου µέσου µε βάση την απειλούµενη γι' αυτά ποινή.  

198) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1825/2003, ΠοινΔικ 2004,18: Καταβάλλεται 
ερµηνευτική προσπάθεια διακρίσεως της κατ' άρθρο 170 παρ. 2 ΚΠΔ 

σχετικής ακυρότητας της ελλείψεως ακροάσεως από την κατ' άρθρο 171 

παρ. 1 περ. δ' ΚΠΔ απόλυτη ακυρότητα.  

199) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 2007/2003, ΠοινΔικ 2004,161: Επικροτείται η 

κρατούσα θεωρητική και νοµολογιακή εκδοχή ότι οι διατάξεις των 

άρθρων 524 παρ. 2 και 470 εδ α ' ΚΠΔ υπερισχύουν της διατάξεως του 

άρθρου 501 παρ. 1 εδ: α ' ΚΠΔ, πράγµα που σηµαίνει ότι η έφεση δεν 

απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη αλλά δικάζεται στην ουσία της παρά την 

απουσία του εκκαλούντος· τούτο στην περίπτωση που η αναιρεθείσα 
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απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου επέβαλε ποινή µικρότερη 

εκείνης που επέβαλε το πρωτοβάθµιο δικαστήριο και προκειµένου να 

αποφευχθεί έτσι η χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουµένου.  

200) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 2134/2003, ΠοινΔικ 2004,283 επ: Στηρίζεται 

θεωρητικά και νοµολογιακά και θεωρητικά η λύση ότι το δευτεροβάθµιο 

δικαστήριο χειροτέρευσε τη θέση του κατηγορουµένου, κρίνοντας τον 

ένοχο για εξακολουθητική υπεξαίρεση στην υπηρεσία αντικειµένου 

ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, ενώ πρωτόδικα είχε καταδικασθεί για 

εξακολουθητική υπεξαίρεση στην υπηρεσία στην απλή της µορφή. 

201) Παρατηρήσεις στην ΑΠ 2007/2003, ΠοινΔικ 2004, 161 επ.: Αναλύεται 

το άρθρο 524 παρ. 2 ΚΠΔ. 

202) Σηµείωµα σε Γνωµ ΕισΑΠ 3/2008, ΠοινΔικ 2008, 315:Ενηµέρωση 

σχετικά µε την απέλαση σε βαρος καταδικασθέντος αλλοδαπού 

III. - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1) Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας, τόµος Δεύτερος, άρθρα 409 - 603, Σχόλια 

- Νοµολογία (συγγραφείς: Αρβανίτης - Καλφέλης - Καράµπελας - 

Μαργαρίτης], Αθήνα 2001 (συµµετοχή συγγραφέα: άρθρα 462 - 424 

ΚΠΔ).  

2) Γερµανικό Ποινικό Δίκαιο, 1987 (συµµετοχή συγγραφέα: απόλυση υπό 

όρους -εγκλήµατα περί την απονοµή της δικαιοσύνης). 

3) Το δίκαιο της Ανώνυµης Εταιρίας, Τόµος 7 (συµµετοχή του συγγραφέα; 

Ανάλυση ποινικών διατάξεων). 

4) Εγκληµατικότητα και κράτος δικαίου, 2009 (συµµετοχή συγγραφέα: 

Μέτρα δικονοµικού καταναγκασµού: Tα πρωτεία της προσωρινής 

κρατήσεως και ο παραµερισµός των περιοριστικών όρων) 

5) Ποινικό δίκαιο σήµερα, Μέσο προστασίας ή µέτρο ελευθερίας;, 2010 

(συµµετοχή του συγγραφέα: Δηµόσια περιουσία και ποινική της 

προστασία: Από το παρελθόν στο παρόν 

6) Επιτήρηση και ποινική καταστολή στη σύγχρονη αντεγκληµατική 

πολιτική, 2011 (συµµετοχή του συγγραφέα: Ανακριτική διείσδυση και 

δικαστικό Συµβούλιο (: άρθρο 253A ΚΠΔ) ) 
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IV. - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1) Τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου και του θύµατος στην ποινική δίκη, 

έκδοση Εταιρίας Νοµικών Βορείου Ελλάδος, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 1991.  

2) Ο Ν 1941/1991 και οι τροποποιήσεις του στον Ποινικό Κώδικα, έκδοση 

Εταιρίας Νοµικών Βορείου Ελλάδος, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 1992.  

3) Ο Ν 2172/1993, Βιβλιοθήκη «Υπερ», Αθήνα - Κοµοτηνή 1995.  

4) Οι τροποποιήσεις του Ποινικού Δικαίου µε το Ν 2721/1999, έκδοση εταιρία 

Νοµικών Βορείου Ελλάδος, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2000.  

5) Ολοµέλεια Αρείου Πάγου. Νοµολογία - θεωρία Ποινικού Δικαίου, εκδόσεις 

«Νοµική Βιβλιοθήκη», Αθήνα 2005.  

6) Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας-Τόµος Ι, Ερµηνεία κατ΄άρθρο (άρθρα 1-304), 

1η έκδοση 2011, δεύτερη έκδοση 2012.  

7) Κώδικας Ποινικής Δικονοµίας-Τόµος ΙΙ, Ερµηνεία κατ’ άρθρο (άρθρα 

305-603),  2012. 
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