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Οι ακυρότητες στο ποινικοδικονομικό μας σύστημα 

 

                                                               Θεοχάρη Δαλακούρα 

                                                                Καθηγητή Νομικής ΔΠΘ – Δικηγόρου 

 

Ι. Εισαγωγικά  

      Απονομή ποινικής δικαιοσύνης, χωρίς συστηματικά προκαθορισμένη 

και έλλογα δεσμευμένη διαδικασία, δεν είναι δικαιοκρατικά νοητή, όπως 

ομοίως  δεν  είναι  ανεκτή  η  επιβολή  ποινής  από  δικαστή,  χωρίς  την 

τήρηση των όρων και εγγυήσεων μιας διαδικασίας με δικανική μορφή. 

Αυτό,  άλλωστε,  είναι  το  ουσιαστικό  περιεχόμενο  της  αξίωσης 

νομοτυπικότητας  της  διαδικασίας,  με  την  οποία  μορφοποιείται  και 

εδραιώνεται η ζητούμενη διαδικασία με δικανική μορφή. Πρώτον, γιατί 

με τις επιμέρους επενέργειές της στη μορφή της διαδικασίας και στους 

όρους  έκδοσης  της  απόφασης  εξασφαλίζει  την  προβλεψιμότητα  του 

συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Και, δεύτερον, γιατί με τη 

θέση  συγκεκριμένων  προϋποθέσεων  για  το  παραδεκτό  και  την 

εγκυρότητα  των διαδικαστικών πράξεων,  καθώς και  για  τη δικονομική 

αξιοποίησή τους, εμποδίζει την αυθαιρεσία των κρατικών οργάνων και 

την αλλοίωση της μορφής της δίκης1.   

Νομοτυπικά  άψογη  είναι  μια  διαδικασία,  όταν  τηρούνται  οι 

διαδικαστικοί  κανόνες  που  καθορίζουν  την  εξέλιξη  της  δίκης  και 

υλοποιούν  το  δίκαιο  ως  οργανική  ενότητα.  Κινητήρια  και  συνάμα 

                                                            
1 Βλ. και Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, σελ. 3∙ Roxin/Schünemann, 
Strafver‐fahrensrecht, σελ. 2∙ Ν. Ανδρουλάκη, Θεμελιώδεις έννοιες, σελ. 26 επ. 
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αποφασιστική δύναμη για την πρόοδο και εξέλιξη της δίκης αποτελούν 

οι  λεγόμενοι  δικονομικοί  τύποι2,  οι  διάφορες  διατυπώσεις  της 

διαδικασίας δηλαδή, τις οποίες οφείλουν να τηρούν τα εν ευρεία έννοια 

δικαστικά πρόσωπα κατά την προώθηση των διαδικαστικών ενεργειών 

τους, ώστε αυτές  να  καθίστανται προβλέψιμες  και  ελέγξιμες.  Εύστοχα 

έχει διατυπωθεί από τον αείμνηστο Τσουκαλά3 ότι οι εν λόγω τύποι της 

διαδικασίας χρησιμεύουν αφενός μεν ως οδηγοί στην δικαστική εξουσία 

και,  συνάμα,  ως  φραγμοί  σε  κάθε  πιθανή  αυθαιρεσία  των  δικαστών, 

αφετέρου δε ως εγγυήσεις των ιερότατων δικαιωμάτων του ατόμου. Ως 

οδηγοί με την έννοια ότι παρέχουν τις ειδικότερες τυπικές προϋποθέσεις 

για  τη  διενέργεια  των  διαδικαστικών  πράξεων  και  τη  μετάβαση  της 

διαδικασίας από  τη μια φάση στην  επόμενη και άρα παρέχουν  και  τα 

ειδικότερα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας πράξης ως παραδεκτής ή 

απαράδεκτης,  έγκυρης  ή  άκυρης.  Ως  φραγμοί  με  την  έννοια  ότι 

εμποδίζουν την αυθαίρετη δράση των κρατικών οργάνων, αποτρέποντας 

εκ  των  προτέρων  την  άνευ  διατυπώσεων  επιβολή  και  αξιοποίηση 

παράνομων μέτρων ή ενεργειών, η παρανομία των οποίων θα έθετε υπό 

αμφισβήτηση τη λειτουργική συνέχεια της δίκης. Ως εγγυήσεις, τέλος, με 

την έννοια ότι αποτυπώνουν παράλληλα μιαν ουσιώδη προστατευτική 

λειτουργία για τα εμπλεκόμενα στην ποινική διαδικασία άτομα, η οποία 

συνεισφέρει  όχι  μόνο  (έστω  και  έμμεσα)  στην  προάσπιση  των 

δικαιωμάτων  τους,  αλλά  τελικά  και  στην  προάσπιση  της  ίδιας  της 

διαδικασίας και του χαρακτήρα της ως δίκαιης και πειστικής4.  

                                                            
2 Βλ. ήδη Eb. Schmidt, Lehrkommentar, τόμ. I, πλγ. 22 επ.∙ Ν. Ανδρουλάκη, Θεμελιώδεις έννοιες, σελ. 
26 επ.∙ Καρρά, ΠΔΔ, σελ. 9. 
3  Βλ. Τσουκαλά, Ερμηνεία Ποινικής Δικονομίας, σελ. …. 
4 Περίφημα αποδίδει την αξία των δικονομικών τύπων η φράση του Rudolf Jhering «η τυπικότητα 
είναι η δίδυμη αδελφή της ελευθερίας και η ορκισμένη εχθρός της αυθαιρεσίας».     
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Καταληκτικά,  παρόλο  που  η  τήρηση  των  δικονομικών  τύπων  

συνεπάγεται  μια  δεδομένη  επιβράδυνση  της ποινικής  διαδικασίας  και 

πιθανότατα  μια  μετρήσιμη  μείωση  της  αποτελεσματικότητας  του 

κρατικού μηχανισμού απονομής δικαίου5, η θέσπιση και εφαρμογή τους 

εμπεδώνει  τον  δικαιοκρατικό  χαρακτήρα  της ποινικής  διαδικασίας  και 

αποτελεί απόρροια της έλλογης αυτοδέσμευσης της Πολιτείας χάριν της 

αξιοπιστίας του ποινικού δικονομικού συστήματος. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω σκέψεων εντάσσονται νομιμοποιητικά 

οι  δικονομικές  ακυρότητες  στο  ποινικό  μας  σύστημα,  υπηρετώντας 

ευθέως  τις στοχεύσεις αφενός  της  νομοτυπικότητας  και αφετέρου  της 

δικαιοκρατικότητας  και  δικαιότητας  της  διαδικασίας,  που  προάγουν 

αμφότερες την αξιοπιστία του ποινικού δικονομικού μας συστήματος.      

 

ΙΙ.  Έννοια,  πεδίο  αναφοράς  και  διακρίσεις  των  δικονομικών 

ακυροτήτων  

   1. Ως δικονομικές ακυρότητες ορίζονται οι δικονομικές κυρώσεις που 

επέρχονται  στις  περιπτώσεις  μη  τήρησης  των  τυπικών  προϋποθέσεων 

διενέργειας των δικονομικών πράξεων6. 

   2. Πεδίο αναφοράς των ακυροτήτων συνιστούν, μετά ταύτα προδήλως, 

οι  δικονομικές  ή  διαδικαστικές  πράξεις,    οι  ενέργειες  δηλαδή  των 

υποκειμένων  της  ποινικής  δίκης  και  των  βοηθητικών  οργάνων  της,  οι 

                                                            
5 Επ’ αυτού διεξοδικότερα Ν. Ανδρουλάκης, Θεμελιώδεις έννοιες, σελ. 27 επ.∙ σύγκρ. και  Schlüchter, 
Wert der Form im Strafprozess, σε : Wolter (Ηrsg.), Zur Theorie und Systematik des Strafprozessrechts, 
1995, σελ. 205 επ.  

6  Βλ.  και  Ι.  Ζησιάδη,  Ποινική  Δικονομία,  τ.  Ι,  3η  έκδ.  1976,  σελ.  243  επ.∙ Α.  Καρρά,  Οι  δικονομικές 
ακυρότητες και τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, 40 χρόνια Ποινικά Χρονικά, 1991, 18 επ.  
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οποίες προωθούν την ποινική διαδικασία και επηρεάζουν σε μικρότερο 

ή μεγαλύτερο βαθμό την εξέλιξη και το αποτέλεσμά της.  

   Ανεξαρτήτως του χαρακτήρα τους ως διαμορφωτικών πράξεων ‐ όσων 

δηλαδή προωθούν και διαμορφώνουν με νέα δεδομένα τη διαδικασία 

(λ.χ.  αποφάσεις,  βουλεύματα,  διατάξεις,  ανακριτικές  πράξεις)  ‐  ή  ως 

επιδιωκτικών πράξεων  ‐ όσων δηλαδή επιδιώκουν  την προώθηση της 

ποινικής  διαδικασίας  (λ.χ.    αιτήσεις  των  διαδίκων)  ‐  ,    οι  δικονομικές 

πράξεις  αξιολογούνται  ανάλογα  με  το  κατά  πόσο  πληρούνται  οι 

προϋποθέσεις διενέργειάς  τους ως παραδεκτές ή απαράδεκτες  και ως 

έγκυρες  ή  άκυρες.  Επιπρόσθετα  και  ειδικότερα,  οι  διαμορφωτικές 

διαδικαστικές πράξεις αξιολογούνται ως  ληπτέες ή μη ληπτέες υπόψη 

(βλ. αποδεικτικές απαγορεύσεις),  ανάλογα με  την αντίθεσή  τους προς 

τους  κανόνες  του  δικονομικού  ή  και  του  ουσιαστικού  δικαίου  (π.χ. 

κατάθεση  μάρτυρα  με  παραβίαση  του  καθήκοντος  επαγγελματικής 

εχεμύθειας,  εκβιασμένη  ομολογία,  αθέμιτα  υποκλαπείσα  συνομιλία, 

αθέμιτη  βιντεοσκόπηση),  που  οδηγεί  στην  απαγόρευση  ή  μη  της 

αξιολόγησής  τους.  Τουναντίον  οι  επιδιωκτικές  διαδικαστικές  πράξεις 

αξιολογούνται ως βάσιμες ή αβάσιμες, ανάλογα με τη συνδρομή ή μη 

των προϋποθέσεων του ουσιαστικού κατά κανόνα δικαίου.    

   3.  Από  τις  άκυρες  δικονομικές  πράξεις  οφείλουν  να  διακρίνονται 

εννοιολογικά οι λεγόμενες ανυπόστατες δικονομικές πράξεις, οι οποίες 

δεν  διαθέτουν  ούτε  τη  νομική  υπόσταση  ούτε  τα  χαρακτηριστικά  των 

διαδικαστικών  πράξεων    και  συνεπώς  δεν  δύνανται  να  παραγάγουν 

έννομα  αποτελέσματα.  Διότι,  σε  αντίθεση  με  τις  ατελείς  ή 

ελλαττωματικές  διαδικαστικές  πράξεις,  οι  ανυπόστατες  δεν  είναι  καν 

διαδικαστικές  πράξεις  και  άρα  δεν  μπορεί  να  τεθεί  ζήτημα 

ελαττωματικότητάς  τους  ή  μη  συμφωνίας  τους  με  τη  νομική  μορφή 
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τους7.  Εύλογα,  άλλωστε,  αφού  ως  ανυπόστατη  ή  ανύπαρκτη 

χαρακτηρίζεται μια πράξη, εφόσον συντρέχει: είτε α) έλλειψη εξουσίας 

στο  πρόσωπο  που  διενεργεί  τη  δικονομική  πράξη,  είτε  β)  έλλειψη 

ουσιώδους  συστατικού  όρου  της  νομικής  υπόστασης  της  πράξης.  Γι’ 

αυτόν  το  λόγο  δεν  απαιτείται  η  πανηγυρική  κήρυξη  με  δικαστική 

απόφαση του ανυπόστατου μιας πράξης, αφού το έλλειμμα υπόστασής 

της  δεν  μπορεί  να  καλυφθεί  με  κανέναν  τρόπο  και  κείται  εκτός 

επενεργείας του δεδικασμένου, σε αντίθεση με την άκυρη διαδικαστική 

πράξη, για την κήρυξη του ανίσχυρου της οποίας απαιτείται δικαστική 

απόφαση και επενεργεί επί αυτής το δεδικασμένο.   

   Υπό  το  φως  των  παραπάνω  εννοιολογικών  ορισμών  οι  άκυρες 

δικονομικές  πράξεις  συνιστούν  μεν  υποστατές  και  πλήρεις  κατά  το 

πραγματικό  τους  μέρος  πράξεις,  οι  οποίες  όμως  ‐  ενόψει  της 

ελαττωματικότητάς  τους  ‐  δεν  δύνανται  να  παραγάγουν  έννομα 

αποτελέσματα.  Ανάλογα  με  τη  βαρύτητα  της  ελαττωματικότητας, 

εξάλλου,  οι  άκυρες  δικονομικές  πράξεις  διακρίνονται  σε  απολύτως 

άκυρες  (nulita  assoluta)  σε  σχετικώς  άκυρες  (nulita  relativa),  με  τις 

πρώτες να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως η ακυρότητά τους σε κάθε στάση 

της δίκης και με τις δεύτερες να εξετάζεται μόνον κατόπιν πρότασης του 

εισαγγελέα ή του έχοντος έννομο συμφέρον διαδίκου. 

   4.  Η  διάκριση  ανάμεσα  σε  απόλυτες  και  σχετικές  ακυρότητες  είναι 

ιταλικής προέλευσης και επεκτάθηκε από τα μέσα του 19ου αιώνα και 

επέκεινα στο σύνολο του λεγόμενου ρωμανικού χώρου.  

                                                            
7 Βλ. και Λ. Λυμπερόπουλο, Τα ελαττώματα της ποινικής διαδικαστικής πράξεως και η κύρωσή τους 
στην ποινική δίκη, Σειρά Ποινικά, τχ. 39, 1993, σελ. 22 επ.∙ ομοίως Π. Μπρακουμάτσο, Η δικονομική 
ακυρότητα και τα στάδια ίασης αυτής, ΠοινΔικ 2005, 733 επ.  
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   Στον  σημερινό  ιταλικό  ΚΠΔ,  ύστερα  από  την  καθολική  τροποποίηση 

του  έτους  1989,  η  διάκριση  έχει  μεταλλαχθεί  σε  «ακυρότητες  γενικής 

τάξης»  (nullita  di  ordine  generale,  άρθρ.  178  CPP)  και  σε  απόλυτες 

ακυρότητες (nullita assolute, άρθρ. 179 CPP). Οι τελευταίες ορίζονται ως 

μη δυνάμενες να ιαθούν και αφορούν αποκλειστικά όσες αναφέρονται 

στη  μη  τήρηση  των  διατάξεων:  α)    που  καθορίζουν  την  κίνηση  της 

ποινικής  δίωξης  από  τον  εισαγγελέα,  β)  που  καθορίζουν  την 

παραλειπόμενη  κλήτευση  του  κατηγορουμένου  ή  την  απουσία  του 

συνηγόρου  του  και  γ)  τις  ρητά  αναφερόμενες  στο  άρθρο  604  CPP 

περιπτώσεις σύνθεσης του δικαστηρίου8.     

   Στον γαλλικό ΚΠΔ διακρίνονται οι ακυρότητες σε «ακυρότητες εκ του 

γράμματος  του  νόμου»  (nullités  textuelles),  δηλαδή  σχετικές  και  σε 

«ακυρότητες  εκ  της  ουσίας  του  πράγματος»  (nullités  substantielles  ou 

virruelles),  όπως  οι  προκαλούμενες  από  κάθε  προσβολή  των 

δικαιωμάτων της υπεράσπισης, δηλαδή απόλυτες9. 

   Στον Αυστριακό ΚΠΔ διακρίνονται οι ακυρότητες ομοίως σε απόλυτες 

και σχετικές, με  τις σχετικές να ορίζονται ως εκείνες που λαμβάνονται 

υπόψη  και  επιφέρουν  ακυρότητα,  όταν  η  προσβολή  της  διαδικασίας 

(δηλ. το ελάττωμα της πράξης) επιδρά στην προσβαλλόμενη απόφαση ή 

δεν αποκλείεται η επίδρασή της στη διαμόρφωση της απόφασης10.  

   Τέλος, αντίστοιχη διάκριση δεν υφίσταται στο Γερμανικό δίκαιο, όπου 

με εξαίρεση τα άρθρα 101 παρ. 1 στοιχ. 1 GG (Σ.) και 16 GVG (ΚΟΔ) στα 

οποία ορίζονται οι περιπτώσεις αυτοδίκαιης ακυρότητας συγκεκριμένων 

                                                            
8 Α. Nappi, Guida al nuovo Codice di Procedura Penale, 1991, passim.   
9 Stefani‐Levasseur‐Bouloc, Procédur Pénale, 14η έκδ. 1990, σελ. 758 επ.∙ βλ. και Ν. Ανδρουλάκη, ό.π., 
σελ. 246 υπος. 566.  
10 Fabrizy, StPO und wichtige Nebengesetze, Kurzkommentar, 2008, Art. 281, σελ. 586.  



8 
 

προδήλως  απαράδεκτων  ή  παράνομων  αποφάσεων  (όπως  λ.χ.  επί 

αποφάσεων  ποινικής  καταδίκης  από  έκτακτο  δικαστήριο  ή  επί 

αποφάσεων  με  παράνομο  περιεχόμενο  ή  αποφάσεων  καταδίκης 

αποθανόντος  κατηγορουμένου)  οι  περιπτώσεις  ελαττωματικών 

δικονομικών  πράξεων  που παραβιάζουν  δικαιώματα αντιμετωπίζονται 

με  τη  λεγόμενη  προσφυγή  στο  Ανώτατο  Συνταγματικό  Δικαστήριο 

(BVerfG),  ενώ  οι  σχετικώς  υποδεέστερες  τυπικές  παραβιάσεις 

δικονομικών  διατάξεων  (όπως  επί  μη  υπαίτιας  παραμέλησης 

προθεσμίας) με το προβλεπόμενο στις παραγράφους 44 – 47 StPO ένδικο 

βοήθημα  της  «επαναφοράς  των  πραγμάτων  στην  προτέρα  κατάστασή 

τους»11.     

    

ΙΙΙ. Ο κλειστός κατάλογος των απόλυτων ακυροτήτων του άρθ. 171ΚΠΔ 

1. Η ιστορική βούληση του νομοθέτη 

   Όπως αναφέρεται ρητά στην Εισηγητική Έκθεση του ισχύοντος ΚΠΔ του 

1950, «το Σχέδιον λαμβάνον υπ’ όψιν ότι η ποινική διαδικασία απαιτεί 

ταχύτητα  και  τείνει  εις  την  εξέρευσιν  της  ουσιαστικής  αληθείας, 

περιορίζει  τας  ακυρότητας  εις  ας  περιπτώσεις  πράγματι  πρόκειται  να 

προστατευθούν νόμιμα και ουσιώδη συμφέροντα των διαδίκων και δη 

του  κατηγορουμένου,  καταργούν  ούτω  πλείστας  περιπτώσεις 

ακυροτήτων,  αίτινες  νυν  συντελούν  μόνον  εις  την  παρέλκυσιν  της 

διαδικασίας»12.  Και  συνεχίζει  διασαφηνίζοντας  ότι  «αι  περιπτώσεις 

απολύτου ακυρότητας ορίζονται περιοριστικώς εν άρθρω 171, εξ αυτών 

δε  όσαι  αναφέρονται  εις  την  προδικασίαν  πρέπει  να  προταθώσι  το 

                                                            
11 Βλ. Meyer–Goβner, Strafprozessordnung, 58η έκδ. 2015.  
12 Εισηγητική Έκθεση του ΚΠΔ, εκδ. Ζαχαρόπουλου, 1950, σελ. 12 επ. 
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βραδύτερον  μέχρι  της  αμετακλήτου  παραπομπής  εις  το  ακροατήριον, 

άλλως καλύπτονται». 

   Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινούταν και το Σχέδιο ΚΠΔ του 1934, 

όπως συνάγεται από την Εισηγητική του Έκθεση και ειδικότερα από τη 

ρητή  περικοπή  ότι  «σκόπιμον  εκρίθη  να  καθορισθώσι  ρητώς  και 

περιοριστικώς  …  αι  περιπτώσεις  απολύτου  ακυρότητος,  δυναμένης 

δηλαδή να προταθή άνευ τινός περιορισμού κατά πάσαν στάσιν της δίκης 

και ενώπιον έτι του Αρείου Πάγου και αυτεπαγγέλτως κηρυκτέας» 13. 

   Ήδη  εκ  των  ανωτέρω  δεν  καταλείπεται  αμφιβολία  ότι  οι 

περιπτώσεις α΄ έως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 171 και η παρ. 2 του ιδίου 

άρθρου εντάσσονται σε έναν κλειστό κατάλογο απόλυτων ακυροτήτων 

που  καθορίζονται  ρητώς  και  περιοριστικώς  στην  οικεία  διάταξη14  και 

εγγράφονται ως αποτέλεσμα μιας στάθμισης του νομοθέτη αναφορικά 

με  την  υπαγωγή  στο  ρυθμιστικό  πεδίο  του  παρόντος  άρθρου  εκείνων 

μόνον  των  εξειδικευμένων  περιπτώσεων  που  χρήζουν  απόλυτης 

προστασίας  λόγω  της  ειδικής  επιρροής  τους  στη  διαμόρφωση  της 

μορφής  της  ποινικής  δίκης.  Καθώς,  με  άλλες  λέξεις,  η  διατήρηση  της 

δικανικής  μορφής  της  δίκης  προϋποθέτει  στο  πλαίσιο  ενός  κράτους 

δικαίου την εξασφάλιση των δομικών στοιχείων της ‐ όπως της νόμιμης 

                                                            
13  Αιτιολογική  Έκθεση  του  ΣχΚΠΔ  του  1934,  εκδ.  Ζαχαρόπουλου,  1950,  σελ.  445∙ 
σύγκρ. ομοίως και Διάγραμμα ΣχΚΠΔ 1932, εκδ. Ζαχαρόπουλου, 1950, σελ. 256. 
14 Βλ. ιδίως Α. Μπουρόπουλο, Ερμηνεία του ΚΠΔ, τόμ. Α΄, 2η έκδ. 1957, σελ. 239∙ Ι. 
Ζησιάδη, Ποινική Δικονομία, τόμ. Α΄, σελ. 249∙ Λ. Λυμπερόπουλο, Τα ελαττώματα της 
ποινικής διαδικαστικής πράξεως και η κύρωσή τους στην ποινική δίκη, 1993, σελ. 68∙  
Α. Καρρά, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 4η έκδ. 2011, σελ. 344∙ Α. Παπαδαμάκη, Ποινική 
Δικονομία, 6η έκδ. 2012, σελ. 213 επ.∙ Α. Κωνσταντινίδη, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 
2η έκδ. 2015, σελ. 132∙ Π. Μπρακουμάτσο, Η δικονομική ακυρότητα και τα στάδια 
ίασης αυτής, ΠοινΔικ 2005, 733 επ.∙ Μ. Μαργαρίτη, Ερμηνεία ΚΠΔ, 2008, σελ. 339∙ Π. 
Παπανδρέου,  ό.π.,  σελ.  645∙  Χ.  Σεβαστίδη,    ό.π.,  σελ.  2102∙  ενδεικτικά  από  τη 
νομολογία ΑΠ 93/1996, ΠοινΧρ 1996, 1458.   
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σύνθεσης του δικαστηρίου (παρ. 1 περ. α΄), της ενεργητικής συμμετοχής 

του  εισαγγελέα στη δίκη  και  στην  εξέλιξή  της  (παρ.  1 περ. β΄),  της μη 

εξέλιξης  της  δίκης  στις  περιπτώσεις  αναστολής  (παρ.  1  περ.  γ΄),  της 

αποτελεσματικής υπεράσπισης του κατηγορουμένου (παρ. 1 περ. δ΄) και 

της μη παράνομης παράστασης του πολιτικώς ενάγοντος (παρ. 2) ‐,  είναι 

πλήρως  δικαιολογήσιμη  η  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  κατάστρωση  της 

διάταξης του άρθρου 171 ΚΠΔ, αφού τυχόν συμπερίληψη σε αυτήν και 

άλλων  περιπτώσεων  θα  δυσχέραινε  δυσανάλογα  αναγνωρισμένες 

στοχεύσεις της δίκης όπως της αναζήτησης της αλήθειας και της εύλογης 

διάρκειάς της.    

   Η  τελολογική  ερμηνεία  της  διάταξης  του  άρθρου  171  οδηγεί,  μετά 

ταύτα,  προδήλως  στο  συμπέρασμα  ότι  ο  νομοθέτης  δεν  θέλησε  την 

εφαρμογή  της  διάταξης  αυτής  ‐  και  άρα  την  πρόκληση  απόλυτης 

ακυρότητας‐ στις περιπτώσεις μη τήρησης των αντίστοιχων δικαιωμάτων 

του πολιτικώς ενάγοντος ή του αστικώς υπευθύνου. Θέσπισε, με άλλα 

λόγια, έναν κλειστό κανόνα δικαίου και ‐ αυτοκαθορίζοντας τη ratio juris, 

το περιεχόμενο και την έκταση εφαρμογής του ‐ απέκλεισε την εφαρμογή 

του επί ανάλογων περιπτώσεων15. 

2. Η λειτουργία  της διάταξης  του άρθρ. 171 ως γενικής ρήτρας και η 

διάκρισή της από τη διάταξη του άρθρου 170 ΚΠΔ 

                                                            
15  Βλ.  επ’  αυτού Θ.  Δαλακούρα,  Ποινικό  Δικονομικό  Δίκαιο,  τόμ.  Ι,  2012,  σελ.  98 
υποσημ. 38∙ σύγκρ. Κ. Τσάτσο, Το πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου, 2η έκδ. 1978, 
σελ. 212 επ.∙ K. Engisch, Εισαγωγή στη νομική σκέψη, 1981, σελ. 167 επ. και ιδίως 181 
επ.  με  την  επίκληση  της  αρχής  ότι  «εξαιρετικές  διατάξεις  δεν  επιτρέπεται  να 
επεκταθούν»  (singularia  non  sunt  extendenda)∙  αντίθετα  Α.  Καρράς,  Η  αρχή  της 
δικαστικής ακρόασης στην ποινική δίκη, 1989, σελ. 22 επ. και 320 που υποστηρίζει 
την  ανάλογη  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  171  παρ.  1  περ.  δ΄  και  στους 
λοιπούς διαδίκους. 
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Δοθέντος  ότι  η  εξαντλητική  απαγγελία  ακυροτήτων  στον  ΚΠΔ 

προβάλλει  ως  σύνθετο  διακύβευμα  και  προϋποθέτει  σωρεία 

ειδικότερων  σταθμίσεων  και  οριοθετήσεων  που  δεν  είναι  δεδομένες 

ούτε και πάντοτε ευκταίες, η επιλογή του νομοθέτη μας να απαγγείλει 

ρητά  στο  νόμο  συγκεκριμένες  περιπτώσεις  σχετικών  ακυροτήτων, 

προσδίδοντας  συνάμα  στις  απόλυτες  ακυρότητες  χαρακτήρα  ρήτρας, 

κρίνεται ως πρόσφορη και λυσιτελής. 

Ως  δικονομικές  κυρώσεις,  που  επέρχονται  στις  περιπτώσεις 

παραβίασης  των  τύπων  που  καθορίζουν  τη  διενέργεια  των 

διαδικαστικών  πράξεων16,    οι  ακυρότητες  διαρρυθμίζονται  στον  ΚΠΔ 

ανάλογα  με  τη  βαρύτητα  της  παραβίασης  και  τη  σημασία  του 

προστατευόμενου  συμφέροντος.  Υπό  το  φως  αυτών  των  ενδεικτών 

προτάχθηκε σταθμιστικά από τον νομοθέτη η μεν κύρωση της απόλυτης 

ακυρότητας σε όσες περιπτώσεις θίγονται δικονομικοί τύποι με ζωτική 

σημασία  για  την  ίδια  τη  δομή  της  δίκης,  η  δε  κύρωση  της  σχετικής 

ακυρότητας  σε  όσες  περιπτώσεις  προκρίνεται  μια  «διακρίνουσα 

δικονομική αξιολόγηση» κάποιων άλλων τύπων, ώστε να αποτρέπεται η 

υπερβολική  κατάφαση  ακυροτήτων,  «που  κατ’  ανάγκη  επιφέρουν 

επιβράδυνση της πορείας της δίκης», και εκεί ακόμα όπου οι συνέπειες 

της παράβασης είναι ιάσιμες ή ασήμαντες ή και ανύπαρκτες17. 

Τούτων δοθέντων και ενόψει ακριβώς του χαρακτήρα των απόλυτων 

ακυροτήτων ως γενικής ρήτρας, είναι εύλογο να μην διευκρινίζεται σε 

ποιες ειδικότερες περιπτώσεις η παραβίαση των ρηθέντων δικονομικών 

                                                            
16 Βλ. ενδεικτικά Π. Καίσαρη, ΚΠΔ (Ερμηνεία κατ’ άρθρο), τόμ. Γ΄, 1984, σελ. 2063. 
17 Βλ. διεξοδικότερα Α. Καρρά, Οι ελαττωματικές ποινικές δικονομικές πράξεις και το 
πρόβλημα των κυρώσεών τους, ΠοινΧρ 1980, 529 επ.∙ του ιδίου,  Ποινικό Δικονομικό 
Δίκαιο, σελ. 342 επ. 
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τύπων  και  εν  προκειμένω  του  δικαιώματος  υπεράσπισης  του 

κατηγορουμένου  προκαλεί  απόλυτη  ακυρότητα,  αλλά  να  προκύπτει 

τούτο  με  την  επίκληση  της  γενικής  ρήτρας,  η  οποία  εξειδικεύεται  in 

concreto κατά τον έλεγχο της οικείας δικονομικής διάταξης που φέρεται 

ότι παραβιάστηκε18. 

Έτσι  εχόντων  των  πραγμάτων  σε  σχέση  με  το  δομημένο  και 

λειτουργούν  σύστημα  ακυροτήτων19,  δεν  μπορούν  να  θεωρηθούν  ως 

επιτυχείς  εκείνες  οι  νομοθετικές  προτάσεις  που  εισηγούνται  να 

απαγγέλλεται  ρητά  και  σε  κάποιες  άλλες  ειδικότερες  περιπτώσεις 

διαδικαστικών  πράξεων  η  κύρωση  της  απόλυτης  ακυρότητας20, 

διασπώντας  το  υφιστάμενο  σχήμα  του  ΚΠΔ  που  θεωρεί  κάθε 

απαγγελόμενη ρητά ακυρότητα ως σχετική και εν ταυτώ διασπώντας τον 

χαρακτήρα των απόλυτων ακυροτήτων ως γενικής ρήτρας21.  

 

3. Οι λοιπές διαφορές μεταξύ απόλυτων και σχετικών ακυροτήτων  

                                                            
18  Βλ.  και  επ’  αυτού  Α.  Καρρά,  Δικονομικές  κυρώσεις  για  την  παραβίαση  των 
δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, Πρακτικά Γ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΠΔ, 
1991, σελ. 103. 
19 Σύστημα που αποτυπώνει διαυγώς την ανάγκη διασφάλισης της νομοτυπικότητας 
της διαδικασίας και, ταυτόχρονα, των ουσιαστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων 
των διαδίκων και, ιδίως, του κατηγορουμένου. 
20  Βλ.  λ.χ.  την  προσθήκη  3ης  παραγράφου  στο  άρθρο  171  του  ΣχΚΠΔ  της 
Νομοπαρασκευαστικής  Επιτροπής  Λ.  Μαργαρίτη,  κατά  την  οποία  απόλυτη 
ακυρότητα προκαλείται «αν ο νόμος με ειδική διάταξή του την απαγγέλλει». 
21  Άμεση  συνέπεια  μιας  τέτοιας  διάσπασης  θα  ήταν  εντεύθεν  η  δημιουργία  δύο 
κατηγοριών  απόλυτων  ακυροτήτων  και  ο  κίνδυνος  σύγχυσης  κατά  την  εφαρμογή 
τους, καθώς οι απαγγελλόμενες με ειδική διάταξη ακυρότητες θα έπρεπε να έχουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά των απόλυτων ακυροτήτων της διάταξης του 
άρθρου  171  ΚΠΔ  και  να  μην  μπορούν  ερμηνευτικά  να  υπαχθούν  ως  ειδικότερες 
εκφάνσεις της γενικής ρήτρας του οικείου άρθρου.     
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   Σε αντίθεση προς τις απόλυτες, οι σχετικές ακυρότητες απαγγέλλονται 

πάντοτε  ρητά στον  νόμο,  όπως  λ.χ.  στις  περιπτώσεις  των άρθρων 153 

(ακυρότητα  έκθεσης),  154  και  161  (ακυρότητα  επίδοσης  και 

αποδεικτικού επίδοσης), 166 (ακυρότητα μη τήρησης προθεσμίας), 188, 

193 και 194 (ακυρότητα πραγματογνωμοσύνης) κ.ο.κ. 

   Περαιτέρω,  οι  σχετικές  ακυρότητες  διαφέρουν  από  τις  απόλυτες  ως 

προς το χρόνο προβολής τους. Αν δεν προταθούν εντός των οριζομένων 

εκ  του νόμου προθεσμιών, θεραπεύονται. Το άρθρο 173 §1 εδ. 2 ΚΠΔ 

προσδιορίζει  το  απώτατο  όριο  προτάσεως  των  ακυροτήτων  της 

προδικασίας. Ως προς τις σχετικές ακυρότητες ορίζει ότι αυτές πρέπει να 

προταθούν  έως  το  τέλος  αυτής  ενώ  για  τις  απόλυτες  επιτάσσει  όπως 

προταθούν  ωσότου  γίνει  αμετάκλητη  η  παραπομπή  στο  ακροατήριο. 

(Εξαίρεση η επέκταση της προσβολής δια συγκεκριμένων αποδεικτικών 

απαγορεύσεων)  

   Επιπροσθέτως,  οι  σχετικές  (όχι  οι  απόλυτες)  που  προήλθαν  από 

ενέργεια ή παράλειψη του εισαγγελέα ή του διαδίκου ή που έγιναν ρητά 

δεκτές από αυτούς, δεν μπορούν να προταθούν από τους ίδιους (173 §3 

ΚΠΔ). 

   Τέλος, οι απόλυτες ακυρότητες πάντοτε αποτελούν λόγο αναίρεσης του 

βουλεύματος  ή  της  απόφασης  (171  ΚΠΔ).  Οι  σχετικές  ακυρότητες 

αποτελούν  λόγο  αναίρεσης  μόνον  της  απόφασης  και  μόνον  εφόσον 

προβλήθηκαν  έγκαιρα  και  απορρίφθηκαν,  ήτοι  μόνον  εφόσον  δεν 

καλύφθηκαν (510 § 1Β’ ΚΠΔ). 
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ΙV. Η πρόταξη της απόλυτης ακυρότητας στις περιπτώσεις παράλληλης 

συνδρομής  σχετικής  ακυρότητας  επί  παραβίασης  υπερασπιστικών 

εκφάνσεων του δικαιώματος ακρόασης  

  1.  Οι  θεωρητικές  και  νομολογιακές  τάσεις  αντιμετώπισης  του 

ζητήματος 

   Είναι  αληθές  ότι  η  διαφοροποίηση  του  γράμματος  των  ρυθμίσεων 

αφενός του άρθρου 170 παρ. 2 και αφετέρου του άρθρου 171 παρ. 1 περ. 

δ΄  ΚΠΔ  έχει  δημιουργήσει  προβλήματα  τόσο  σε  σχέση  με  την  ορθή 

ερμηνεία  τους  όσο  και  σε  σχέση με  το πεδίο  εφαρμογής  τους.  Καθώς 

ειδικότερα η έλλειψη ακρόασης διαλαμβάνεται στο άρθρο 170 παρ. 2 ως 

σχετική  ακυρότητα  ανακύπτει  το  σημαίνον  ερώτημα,  αν  «...στην 

περίπτωση που ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του ή ο εισαγγελέας 

ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωμα που ρητά τους παρέχεται από το νόμο 

και  το  δικαστήριο  το  αρνήθηκε  ή  παρέλειψε  να  αποφανθεί  για  την 

σχετική  αίτηση»  υφίσταται  σχετική  ή  απόλυτη  ακυρότητα.  Και  είναι 

σημαίνον το ερώτημα, καθώς (α) η κατάφαση της έλλειψης ακρόασης ως 

σχετικής  ακυρότητας  περιορίζεται  αποκλειστικά  στην  ακροαματική 

διαδικασία,  ενώ  ως  απόλυτης  ακυρότητας  διατρέχει  τόσο  την 

προδικασία όσο και την ακροαματική διαδικασία, και (β) η κατάφαση της 

έλλειψης ακρόασης ως απόλυτης ακυρότητας οδηγεί στην αυτεπάγγελτη 

εξέταση του οικείου αναιρετικού λόγου του άρθρου 510 παρ. 1Α από τον 

ΑΠ,  ενώ  δεν  ισχύει  το  ίδιο  και  για  την  κατάφασή  της  ως  σχετικής 

ακυρότητας που ενεργοποιεί  την επίκληση του αναιρετικού λόγου του 

άρθρου 510 παρ. 1Β22.  

                                                            
22 Βλ. αντί άλλων Α. Παπαδαμάκη, ό.π., σελ. 237 επ.∙ Χ. Σεβαστίδη, ό.π., σελ. 2080.  
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   Κατά μία άποψη23, η κύρωση της απόλυτης ακυρότητας επί έλλειψης 

ακρόασης  επιφυλάσσεται  μόνον  σε  περίπτωση  ρητής  ή  σιωπηρής 

άρνησης από το δικαστήριο δικαιωμάτων που συνάπτονται αμέσως με 

την εμφάνιση, εκπροσώπηση και υπεράσπιση του κατηγορουμένου στην 

ποινική  δίκη,  ενώ  η  προσβολή  των  άλλων  δικαιωμάτων  του  συνιστά 

έλλειψη ακρόασης κατ’ άρθρο 170 παρ. 2. 

   Κατ’ άλλη άποψη που υιοθετείται και από τμήμα της νομολογίας24, η 

απόλυτη  ακυρότητα  του  άρθρου  171  §  1  περ.  δ’  ανακύπτει  σε  όσες 

περιπτώσεις  υπάρχει  από  το  νόμο  υποχρέωση  του  δικαστή  να 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες, οι οποίες καθιστούν δυνατή την 

άσκηση  των  δικαιωμάτων  αυτών  «αυτεπαγγέλτως»  και  χωρίς  να  έχει 

προηγηθεί  υποβολή  σχετικής  αίτησης  από  τον  κατηγορούμενο25. 

Αντίθετα, η έλλειψη ακρόασης κατ’ άρθρο 170 § 2 ανακύπτει, όταν κατά 

νόμο παρέχεται στον κατηγορούμενο ή το συνήγορό του η ευχέρεια να 

ζητήσει την άσκηση του δικαιώματος που ρητώς του παρέχεται26.         

                                                            
23  Έτσι  ιδίως  Α.  Μπουρόπουλος,  ό.π.,  σελ.  238∙  κριτικά  στην  άποψη  αυτή  Ν. 
Ανδρουλάκης, ό.π., σελ. 522∙ Α. Καρράς, ΠΔΔ, ό.π., σελ. 993∙  Α. Παπαδαμάκης, ό.π., 
σελ. 237 επ. Λ. Λυμπερόπουλος, ό.π., σελ. 159 επ. 
24  Έτσι  Ι.  Ζησιάδης,  ό.π.,  σελ.  257  επ.∙  Λ.  Λυμπερόπουλος,  ό.π.,  σελ.  158  επ.∙ Μ. 
Μαργαρίτης,  ό.π.,  σελ.  348∙  Χ.  Μπάκας,  ΠοινΧρ  1991,  682  και  ενδεικτικά  ΑΠ 
1394/2009,  ΝοΒ  2010,  1235∙  ΑΠ  380/2008,  ΝΟΜΟΣ∙  ΑΠ  333/2008,  ΝΟΜΟΣ∙  ΑΠ 
38/2008, ΠΛογ 2008, 77∙ ΑΠ 957/2006, ΠοινΧρ 2007, 330∙ ΑΠ 202/2003, ΠΛογ 2003, 
216.  
25 Όπως λ.χ. στις περιπτώσεις των άρθρων 31 §2, 96, 101 §1α και β, 103, 106α, 233, 
270 §1, 273 §2, 274, 308 §1, 327 §1α, 340 §1β‐δ, 369, 412β, 418 §1γ‐δ, 502 §1δ, 513 
§1γ, 528 §1α. Βλ. και ΑΠ 327/2006 ΠοινΧρ 2006, 973∙ ΑΠ 202/2003 ΝΟΜΟΣ. 
26 Όπως λ.χ.: α) Να υποβάλει αίτημα αναβολής για να κληθούν μάρτυρες (άρθρ. 352 
παρ. 1 ΚΠΔ) ή αίτημα διακοπής της συνεδρίασης για να εξετασθούν μάρτυρες (άρθρ. 
353 παρ. 4 και 354 εδ. β΄ ΚΠΔ) ‐ βλ. ενδεικτικά ΑΠ 202/2003, ΝΟΜΟΣ, β) Να υποβάλει 
αίτημα  ανάγνωσης  περικοπών  από  την  κατάθεση  του  μάρτυρα  της  προδικασίας 
(άρθρ. 357 παρ. 4 ΚΠΔ) ή αίτημα υποβολής ερωτήσεων στον μάρτυρα  (άρθρ. 357 
παρ. 3) ή σχολιασμού των αποδείξεων (άρθρ. 358 ΚΠΔ) – βλ. ενδεικτικά ΑΠ 327/2006, 
ΝΟΜΟΣ,  γ)  Να  υποβάλει  αίτημα  ανάγνωσης  εγγράφων  ή  των  πρακτικών  της 
πρωτοβάθμιας δίκης (άρθρ. 364 ΚΠΔ) ή αντίρρησης στο πρόσωπο του διορισθέντος 
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   Σύμφωνα, ωστόσο, με τρίτη άποψη27, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

γίνεται  δεκτή  η  κατάφαση  απόλυτης  ακυρότητας,  η  δε  διάταξη  του 

άρθρου 170 παρ. 2 ΚΠΔ να θεωρηθεί ανενεργή, καθόσον ο από αυτήν 

εισαγόμενος υποβιβασμός σε σχετική ακυρότητα των περιπτώσεων που 

ήδη  υπάγονται  στο  άρθρο  171  παρ.  1  περ.  δ’  ΚΠΔ  οφείλεται  σε 

παραδρομή του νομοθέτη. Στην ίδια κατεύθυνση υποστηρίζεται28 και η 

πρόταξη  της  απόλυτης  ακυρότητας  με  το  σκεπτικό  ότι  η  διάταξη  του 

άρθρου 170 παρ. 2 είναι επικουρική σε σχέση με τη διάταξη του άρθρου 

171 παρ. 1 περ. δ΄, η οποία προηγείται λόγω της υπέρτερης προστασίας 

που προσφέρει. 

   Η τρίτη αυτή άποψη προβάλλει υπό εγγύτερο πρίσμα ως ορθότερη, στο 

βαθμό  που  αυτή  ανασυνθέτει  την  επίμαχη  ύλη  ακυροτήτων, 

προκρίνοντας  το  αδιαφιλονίκητο  προβάδισμα  στην  προστασία  του 

κατηγορουμένου,  χάριν  του  οποίου  κυρίως  θεσπίστηκαν  οι  διατάξεις 

αυτές. Επιπρόσθετα, η άποψη αυτή εναρμονίζεται περισσότερο με τον 

χαρακτήρα  του  δικαιώματος  ακρόασης  ως  δικαιώματος  υπεράσπισης 

υπό ευρεία έννοια. 

   Εύστοχα  επισημαίνεται29,  τέλος,  ότι  οι  θέσεις  της  νομολογίας  στο 

προκείμενο  ζήτημα  καταγράφονται  μάλλον  ως  ασαφείς  και  μη 

αποδοτικές στο επίπεδο οριοθέτησης των εν λόγω διατάξεων, καθώς το 

Ακυρωτικό μας σε σχέση με την ίδια προσβολή δικαιώματος αποφαίνεται 

                                                            

από τον πρόεδρο δικηγόρου και να ζητήσει διακοπή της δίκης, προκειμένου να βρει 
συνήγορο της επιλογής του, οπότε το δικαστήριο οφείλει να απαντήσει στο σχετικό 
αίτημα ‐ βλ. ΑΠ 1159/2001 ΠραξΛογΠΔ 2001, 161. 
27  Έτσι  Ν.  Ανδρουλάκης,  ό.π.,  σελ.  434∙  Α.  Ζαχαριάδης,  σε:  Λ.  Μαργαρίτη/Α. 
Ζαχαριάδη,  Εμβάθυνση στην ποινική δικονομία, 1999, σελ. 199∙ Α. Παπαδαμάκης, 
ό.π., σελ. 228∙ Κ. Κόλιας, Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου, 2008, σελ. 25 επ. 
28 Έτσι Α. Καρράς, ΠΔΔ, ό.π., σελ. 994 επ.∙ του ιδίου, ό.π. (υποσημ. 15), σελ. 106 επ.  
29 Βλ. Α. Παπαδαμάκη, ό.π., σελ. 239 επ. 
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άλλοτε ότι συντρέχει σχετική ακυρότητα λόγω έλλειψης ακρόασης30 και 

άλλοτε  απόλυτη  ακυρότητα31,  επιτείνοντας  μάλιστα  σε  κάποιες 

περιπτώσεις  ακόμα  περισσότερο  τη  σχετική  σύγχυση,  όπως  λ.χ.  στην 

περίπτωση  της  ΑΠ  1569/199032,  η  οποία  ενώ  δέχθηκε  ότι  η  αγνόηση 

αιτήματος αναστολής ποινής συνιστά έλλειψη ακρόασης του άρθρου 170 

παρ.  2,  αναίρεσε  τελικώς  την  προσβαλλόμενη  απόφαση  για  απόλυτη 

ακυρότητα κατ’ άρθ. 171 παρ. 1δ΄ και 510 παρ. 1 περ. Α ΚΠΔ. 

2.  Η  ρύθμιση  του  ζητήματος  στο  πλαίσιο  της  Νομοπαρασκευαστικής 

Επιτροπής για σύνταξη νέου ΚΠΔ   

   Υπό το φως των ανωτέρω διαπιστώσεων αποφασίστηκε ομόφωνα από 

τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του ΚΠΔ η προώθηση μιας 

διαυγέστερης  επίλυσης  του  ζητήματος  στην  κατεύθυνση  προσθήκης 

αυτοτελούς παραγράφου στο άρθρο 171,  που προβλέπει  ότι  απόλυτη 

ακυρότητα υπάρχει «αν ο κατηγορούμενος ζήτησε να ασκήσει δικαίωμα 

που ρητά του παρέχεται από το νόμο και το δικαστήριο το αρνήθηκε ή 

παρέλειψε  να αποφανθεί  για  τη  σχετική αίτηση».  Κατά συνέπεια,  στο 

ρυθμιστικό  πεδίο  της  υφισταμένης  διάταξης  του  άρθρου  170  παρ.  2 

εντάσσονται μόνον οι περιπτώσεις σχετικής ακυρότητας λόγω άρνησης ή 

παράλειψης του δικαστηρίου να αποφανθεί για σχετική αίτηση είτε του 

εισαγγελέα είτε του παριστάμενου για την υποστήριξη της κατηγορίας. Η 

λύση  αυτή  δεν  είναι  μόνον  από  συστηματική  άποψη  ορθότερη,  αλλά 

αντανακλά  πληρέστερα  την  άρρηκτη  σχέση  του  δικαιώματος 

υπεράσπισης με  το  δικαίωμα ακρόασης,  αποδίδοντας  την πραγματική 

                                                            
30  Βλ.  λ.χ.  ΑΠ  1093/1985,  ΠοινΧρ  1986,  92∙  ΑΠ  1053/1985,  ΠοινΧρ  1986,  86∙  ΑΠ 
289/1985, ΠοινΧρ 1985, 871.  
31 Βλ. λ.χ. ΑΠ 1038/1986, ΠοινΧρ 1986, 918∙ ΑΠ 1272/1986, ΠοινΧρ 1987, 88. 
32 ΑΠ 1569/1990, ΠοινΧρ 1991, 679 με παρατηρήσεις Χ. Μπάκα. 
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νομική  διάσταση  του  δικαιώματος  ακρόασης  ως  υπερασπιστικού 

δικαιώματος που αξιώνει τυπικά και ουσιαστικά ίση προστασία.  

 

V.  Ο  προστατευτικός  των  δικαιωμάτων  του  κατηγορουμένου 

χαρακτήρας της διάταξης του άρθρου 171 παρ. 1 περ. δ΄ ΚΠΔ 

   Αυτόδηλο  είναι,  ενόψει  τόσο  της  ιστορικής  βούλησης  του  νομοθέτη 

όσο  και  της  γραμματικής  ερμηνείας,  ότι  η  απόλυτη  ακυρότητα  του 

άρθρου 171 παρ. 1 περ. δ΄ ΚΠΔ έχει  τεθεί υπέρ  του κατηγορουμένου, 

σκοπεύοντας  αποκλειστικά  στην  προστασία  των  δικαιωμάτων  του  και 

συνεπώς δεν μπορεί να λειτουργήσει σε καμία περίπτωση σε βάρος του, 

χειροτερεύοντας τη δικονομική του θέση33. Ως προδήλως προβληματικές 

οφείλουν  να  κριθούν,  μετά  ταύτα,  οι  αποκλίνουσες  από  την  πάγια 

αρεοπαγητική νομολογία αποφάσεις ΑΠ 251/2009 και ΑΠ 1273/200934, 

οι οποίες έκαναν δεκτή αίτηση αναίρεσης του εισαγγελέα και αναίρεσαν 

αθωωτικές  αποφάσεις  με  την  επίκληση  παραβίασης  υπερασπιστικού 

δικαιώματος του κατηγορουμένου, προωθώντας έτσι λύση βλαπτική για 

τον  κατηγορούμενο  που  δεν  είχε  προσβάλλει  –  ελλείψει  εννόμου 

συμφέροντος – την αθωωτική απόφαση35.    

                                                            
33 Βλ. και  Χ. Μπάκα, Προς νέες νομολογιακές περιπέτειες του άρθρου 171 δ΄ ΚΠΔ;, 
ΠοινΧρ 1992, 1137∙ Α. Κονταξή, ΚΠΔ, άρθρ. 171, σελ. 1166 επ.∙ Λ. Λυμπερόπουλο, Η 
ανίσχυρη  διαδικαστική  πράξη,  2008,  σελ.  193∙  Χ.  Σεβαστίδη,  ό.π.,  σελ.  2114∙  ΑΠ 
443/1984,  ΠοινΧρ  1984,  861∙  ΑΠ  1305/1999 ΝοΒ  2000,  107∙  ΑΠ  2041/2001 ΠοινΔ 
2002,  463∙  ΑΠ  1193/2009,  ΠοινΧρ  2010,  319  επ.  με  σημείωση  Α.  Μπαλτά∙  ΑΠ 
211/2010, ΠοινΧρ 2011, 102. 
34 Στην ίδια κατεύθυνση και η ΑΠ 600/2006, ΠοινΧρ 2007, 59 καθώς και η παλαιότερη 
ΑΠ 1990/1992, ΠοινΧρ 1992, 1103 που αποτέλεσε αφορμή για τον σχολιασμό της από 
τον Χ. Μπάκα, ό.π., σελ. 1137∙ σύγκρ. και Α. Κωνσταντινίδη, Η έννοια και λειτουργία 
του εγγράφου στο ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο, 2000, σελ. 294 επ. 
35  Προς  αντίκρουση  τέτοιων  αποκλίσεων  αρκεί  να  αναφερθεί  ότι  εν  προκειμένω 
παραβλέπεται όχι μόνον ο χαρακτήρας της νομοθετικής αναγωγής της περίπτωσης δ΄ 



19 
 

   Εξίσου αυτόδηλο καθίσταται, άλλωστε, υπό το φως των δικονομικών 

προϋποθέσεων  παραδεκτού  των  διαδικαστικών  πράξεων,  ότι  η  μη 

τήρηση  της  διάταξης  του  άρθρου  171  παρ.  1  περ.  δ΄  ΚΠΔ  επιφέρει 

απόλυτη ακυρότητα μόνον ως προς  τον θιγόμενο κατηγορούμενο που 

μπορεί και να την επικαλεστεί και όχι ως προς τον συγκατηγορούμενό 

του36,  πολύ  δε  περισσότερο  όχι  ως  προς  τον  πολιτικώς  ενάγοντα37,  ο 

οποίος αποκλείεται από το ρυθμιστικό πεδίο της εν λόγω διάταξης λόγω 

του  χαρακτήρα  της  ως  κλειστού  κανόνα  δικαίου  που  δεν  επιδέχεται 

αναλογικής ερμηνείας38.   

 

VI. Η απόλυτη ακυρότητα στις περιπτώσεις παραβίασης ρυθμισμένων 

ή αρρύθμιστων αποδεικτικών απαγορεύσεων αξιοποίησης 

   Αφετηρία συνιστά εν προκειμένω η διαπίστωση ότι η λειτουργία των 

αποδεικτικών  απαγορεύσεων  συνδέεται  άρρηκτα  με  την  αρχή  της 

δίκαιης  δίκης,  η  οποία  επιτάσσει  την  απαγόρευση  συλλογής  και 

                                                            

της παρ. 1 του άρθρου 171 ΚΠΔ σε ιδιαίτερη κατηγορία απόλυτης ακυρότητας, αλλά 
και  ο  παράγοντας  του  εννόμου  συμφέροντος  ως  προϋπόθεσης  του  παραδεκτού 
άσκησης του ενδίκου μέσου, βλ. ορθά σε αυτήν την κατεύθυνση ΑΠ 2041/2001 ΠοινΔ 
2002, 463. Σύγκρ. και  ΑΠ 1268/1980, ΠοινΧρ 1981, 257 όπου σε όμοια περίπτωση 
σχηματισμού  αθωωτικής  κρίσης  του  δικαστηρίου  αναιρέθηκε  η  απόφαση  λόγω 
λήψης υπόψη των μη αναγνωσθέντων στο ακροατήριο πρακτικών της πρωτοβάθμιας 
δίκης,  δηλαδή  λόγω  παραβίασης  των  αρχών  της  προφορικότητας  και  της 
δημοσιότητας που προβλέπεται ως λόγος αναίρεσης από το άρθρο 510 §1 Γ΄ ΚΠΔ. 
36  Έτσι  παγίως ΑΠ 583/1997, ΠοινΧρ 1998,  138∙  ΑΠ 377/1994, ΝοΒ 1994,  853∙ ΑΠ 
375/1994, ΠοινΧρ 1994, 514∙ σύγκρ. και Π. Παπανδρέου, σε: Λ. Μαργαρίτη (επιμ.), 
ΚΠΔ ‐ Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 2010, σελ. 657∙ Χ. Σεβαστίδη,  ΚΠΔ ‐ Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 
2012, σελ. 2114. 
37 Βλ. ενδεικτικά ΑΠ 1701/1998 ΠοινΔ 1999, 350∙ βλ. επίσης  Μ. Μαργαρίτη, Ερμηνεία 
ΚΠΔ, 2008, σελ. 349∙ Π. Παπανδρέου, ό.π., σελ. 656.  
38  Βλ.  επ’  αυτού Θ.  Δαλακούρα,  Ποινικό  Δικονομικό  Δίκαιο,  τόμ.  Ι,  2012,  σελ.  98 
υποσημ. 38 καθώς και Κ. Τσάτσο, Το πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου, 2η έκδ. 
1978, σελ. 212 επ. 
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αξιοποίησης παράνομων αποδείξεων που αναιρούν ή εκμηδενίζουν την 

αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισης. 

   Υπό το φως της ρύθμισης του άρθρου 177 παρ. 2 ΚΠΔ, που απαγορεύει 

τη λήψη υπόψη όσων αποδεικτικών μέσων αποκτήθηκαν με αξιόποινες 

πράξεις,  επιφυλάσσεται  σε  όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις  η  απόλυτη 

ακυρότητα της διαδικασίας λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη 

δίκη,  με  το  σκεπτικό  ότι  η  συλλογή  και  αξιοποίηση  αποδείξεων  είναι 

πρώτιστης σημασίας για τον δίκαιο χαρακτήρα μιας ποινικής δίκης,  το 

αποτέλεσμα  της  οποίας  δεν  επιτρέπεται  να  βασισθεί  σε  άδικα  και 

παράνομα  μέσα.  Έτσι,  μολονότι  οι  απαγορεύσεις  αυτές  εντάσσονται 

στην  κατηγορία  των  μη  ληπτέων  υπόψη  δικονομικών  πράξεων, 

καθίστανται συνάμα και απολύτως άκυρες πράξεις μέσω της επίκλησης 

του άρθρου 6 παρ. 3 ΕΣΔΑ.   

   Εδώ  εντάσσονται  καταρχάς  οι  περιπτώσεις  απόλυτης  απαγόρευσης 

αξιοποίησης  αποδεικτικών  μέσων  που  είτε  αποκτήθηκαν  με 

βασανιστήρια  και  άλλες  προσβολές  της  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας 

(άρθρ.  137Α  ΠΚ)  είτε  αποκτήθηκαν  με  αξιόποινες  πράξεις  που 

προσβάλλουν  τον πυρήνα των θεμελιωδών δικαιωμάτων (λ.χ. διαρκής 

καταγραφή  δράσεων  και  διαλόγων  ή  μονολόγων  εντός  κατοικίας  με 

τεχνικά μέσα, μαγνητοφώνηση μιας εξομολόγησης κ.ο.κ.). Εντάσσονται, 

ωστόσο, και όλες οι περιπτώσεις παράνομων αποδείξεων που λήφθηκαν 

είτε με τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 370, 370Α, 370Β και 370Γ ΠΚ 

που προστατεύουν τα απόρρητα, τα προσωπικά δεδομένα και εν γένει 

την ιδιωτική ζωή, είτε με παραβίαση του άρθρου 39 του Ν. 4194/2013 

(Κώδικα  Δικηγόρων)  που  απαγορεύει  την  έρευνα  και  κατάσχεση 

στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή εντεταλμένου δικηγόρου, αλλά 
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και  όσες  λήφθηκαν  με  παραβίαση  του  άρθρου  19  παρ.  3  Σ.39. 

Εντάσσονται,  περαιτέρω,  και  όλες  οι  περιπτώσεις  μυστικών 

αποδεικτικών  στοιχείων  που  εισέρχονται  άτυπα  στη  δίκη  μέσω  των 

διωκτικών αρχών  ή  διακινούνται ως  πληροφορίες  αποκτηθείσες  μέσω 

μυστικών αστυνομικών μεθόδων, φαλκιδεύοντας έτσι κάθε δυνατότητα 

άσκησης  υπερασπιστικού  έργου40.  Τέλος,  εδώ  ανήκουν  και  οι 

περιπτώσεις  «μαρτυροποίησης»  του  υπόπτου  ή  του  κατηγορουμένου 

ιδίως  κατά  το  στάδιο  της  αυτεπάγγελτης  προανάκρισης  ή  της 

προκαταρκτικής  εξέτασης,  οι  οποίες  επισύρουν  απόλυτη  ακυρότητα 

λόγω παραβίασης του θεμελιώδους δικαιώματος μη εξαναγκασμού σε 

αυτοενοχοποίηση41.  

 

VI.  Η  απόλυτη  ακυρότητα  στις  λοιπές  περιπτώσεις  παραβίασης  της 

δίκαιης δίκης  

                                                            
39 Παρά την προβληματική ‐ από άποψη συστηματικής και νομοτεχνικής υφής ‐ όψη 
της  διάταξης  αυτής,  η  ισχύς  της  θεσπιζόμενης  στο  γράμμα  της  απόλυτης 
απαγόρευσης αξιοποίησης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε και να σχετικοποιηθεί 
με κοινό νόμο, στο βαθμό που η περί ης ο λόγος απόλυτη αποδεικτική απαγόρευση 
αποτελεί προϊόν νομοθετικής και δη συνταγματικής στάθμισης που δεν επιδέχεται 
νέας στάθμισης. Τούτου δοθέντος, η ρύθμιση του άρθρου 65 ν. 4356/2015 η οποία 
επιτρέπει  στις  περιπτώσεις  πράξεων  κακουργηματικού  χαρακτήρα  που  υπάγονται 
στην  αρμοδιότητα  του  Εισαγγελέα  Οικονομικού  Εγκλήματος  ή  του  Εισαγγελέα 
Εγκλημάτων Διαφθοράς τη χρήση ‐ υπό προϋποθέσεις και κατά παρέκκλιση από τη 
διάταξη του άρθρου 177 παρ. 2 ΚΠΔ – αποδεικτικών μέσων, εφόσον αυτά αφορούν 
σε πληροφορίες ή στοιχεία προσβάσιμα στους ανωτέρω εισαγγελείς, είναι ευθέως 
αντισυνταγματική  και  οδηγεί  στη  νομική  αποδυνάμωση  της  ρητής  συνταγματικής 
διάταξης του άρθρου 19 παρ. 3. 
40  Βλ.,  ad  hoc,  ΕΔΔΑ,  Rowe  and  Davis  κατά  Ηνωμένου  Βασιλείου,  Απόφαση  της 
16.2.2000. 
41 Βλ. ΟλΑΠ 2/1999, ΠοινΧρ 1999, 811 και από τη Θεωρία Ο. Τσόλκα, Η αρχή «nemo 
tenetur  se  ipsum  prodere/accusare»  στην  ποινική  δίκη,  2002,    passim  και  πιο 
πρόσφατα Α.  Τριανταφύλλου,  Ζητήματα μαρτυρικής απόδειξης στην ποινική δίκη, 
2014, passim. 
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   Η  καταγραφή  εν  προκειμένω  ορισμένων  πτυχών  του  εξεταζόμενου 

ζητήματος που αναδεικνύονται από τη νομολογία του ΕΔΔΑ προβάλλει 

ως  απαραίτητη,  καθώς  αυτή  προσφέρει  τις  αναγκαίες  ερμηνευτικές 

οριοθετήσεις. 

   Ειδικότερα: 

   α) Έχει κριθεί ότι η άσκηση διαδοχικώς δικαιοδοτικών καθηκόντων από 

τον  ίδιον  δικαστή  στην  ιδία  υπόθεση,  παραβιάζει  την  αρχήν  της 

αμεροληψίας του δικαστού και συνεπώς τη δίκαιη δίκη42. Κατά τούτο δεν 

πρέπει  να επιτρέπεται ούτε η συμμετοχή    του ανακριτή στο δικαστικό 

συμβούλιο  σε  περίπτωση  διαφωνίας  για  την  επιβολή  περιοριστικών 

όρων.  Αφενός  γιατί  η  προηγούμενη  ανάμειξή  του  αποτελεί  λόγο 

αποκλεισμού  της  συμμετοχής  του  σε  επόμενο  στάδιο,  αφετέρου  γιατί 

εκείνος που καλείται  να  κρίνει  την ορθότητα  των δικών  του απόψεων 

αδυνατεί να λειτουργήσει αμερόληπτα και ανεξάρτητα κατά την έννοια 

της προαναφερόμενης διάταξης. Αντίθετα, η από τον Εισαγγελέα άσκηση 

εφέσεως  κατ`  αποφάσεως  του  πρωτοβαθμίου  Δικαστηρίου  και  η 

συμμετοχή του στη σύνθεση του Δικαστηρίου που θα δικάσει κατ` έφεση 

την ίδια υπόθεση δεν προσκρούει στο άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, αφού αυτός 

δεν συμπράττει στην έκδοση της απόφασης43. 

   β) Έχει κριθεί, περαιτέρω, ότι η ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας, 

που  από  το  ΕΔΔΑ  συνδέεται  με  την  μετέπειτα  αδυναμία  του 

                                                            
42 ΕΔΔΑ, αποφ. Petote Pellon κατά Ισπανίας της 25/7/2002∙ ΕΔΔΑ, αποφ. Rojas Morales κατά Ιταλίας της 
16/11/2000∙ ΕΔΔΑ, αποφ. Tierce κ.ά. κατά Αγίου Μαρίνου της 25/7/2000∙ ΕΔΔΑ, αποφ. Procola κατά 
Λουξεμβούργου της 25/9/1995 (Serie A No 326), ΠΛογ 2002, 2672, ΠΛογ 2001, 2599 και 2598, ΝοΒ 46, 745. 
43 ΑΠ 43/2013, δημ. ΝΟΜΟΣ. 
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κατηγορουμένου να προετοιμάσει αποτελεσματικά την υπεράσπισή του, 

σε σχέση με άλλη κατηγορία44, συνιστά προσβολή της δίκαιης δίκης. Έτσι,    

ορθά και στην εγχώρια νομολογία45 υποστηρίζεται ότι στην περίπτωση 

που η υπόθεση συζητείται στο ακροατήριο χωρίς όμως να έχει επιδοθεί 

στον  κατηγορούμενο  το  παραπεμπτικό  βούλευμα,  έστω  και  εάν  του 

επιδόθηκε  κλήση  για  εμφάνιση,  προκαλείται  απόλυτη  ακυρότητα 

σύμφωνα με το άρθρο 171 §1δ’ ΚΠΔ, εφόσον δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις 

των  άρθρων  6  §3α’  ΕΣΔΑ  και  14  §3α’  ΔΣΑΠΔ  που  παρέχουν  στον 

κατηγορούμενο το δικαίωμα να πληροφορείται λεπτομερώς τον λόγο και 

τη  φύση  της  κατηγορίας  εναντίον  του,  ενόψει  του  ότι  η  κλήση  για 

εμφάνιση πρέπει να αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα κατά το 

άρθρο 321 §2 ΚΠΔ ως προς την αξιόποινη πράξη.  

   γ)  Έχει  κριθεί,  περαιτέρω,  εσχάτως  και  από  την  ΟλΑΠ46,  ότι  στην 

περίπτωση που δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ή ο κατηγορούμενος δεν 

εμφανίσθηκε σε αυτήν και δεν έχει δηλώσει διεύθυνση κατοικίας, κατά 

το  άρθρο  273  του  ΚΠΔ,  δεν  μπορεί  άνευ  ετέρου  να  θεωρείται  ως 

άγνωστης  διαμονής,  από  μόνο  το  γεγονός  ότι  αναζητήθηκε  στην 

αναγραφόμενη στην έγκληση ή τη μήνυση διεύθυνση κατοικίας, από την 

οποία και απουσίαζε, διότι, διαφορετικά, ενδέχεται η γνωστοποιηθείσα 

από το μηνυτή διεύθυνση της κατοικίας του κατηγορουμένου να είναι 

εσφαλμένη,  με  συνέπεια  ο  τελευταίος  να  αγνοεί  την  σε  βάρος  του 

ποινική  διαδικασία,  η  οποία  έτσι  διεξάγεται  ερήμην  του,  κατά 

παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης.  Η θέση αυτή συμπορεύεται και 

προς  τη  νομολογία  του  Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου  Ανθρωπίνων 

                                                            
44 ΕΔΔΑ, Pelissier et Sassi κατά Γαλλίας, απόφαση 25.3.1999. 
45 ΑΠ 492/2003, ΠοινΧρ 2004, 41. 
46 ΟλΑΠ 2/2014, ΠΔνη 2014, 112. 
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Δικαιωμάτων  (ΕΔΔΑ),  το  οποίο  με  τις  από  14.1.2010  και  28.5.2009 

αποφάσεις του, στις υποθέσεις Popovitsi κατά Ελλάδας και Elyasin κατά 

Ελλάδας, αντίστοιχα, αποφάνθηκε ότι, εφόσον το Εφετείο, που απέρριψε 

την έφεση του κατηγορουμένου, ως εκπρόθεσμη, βασίστηκε μόνο στο 

αποδεικτικό  επιδόσεως  της  εκκαλούμενης  απόφασης  ως  άγνωστης 

διαμονής,  χωρίς  να  συνεκτιμήσει  τα  προσκομιζόμενα  ενώπιον  του 

στοιχεία από τα οποία προέκυπτε η κατά τον κρίσιμο χρόνο διεύθυνση 

του κατηγορουμένου, παραβιάζεται η διάταξη του άρθρου 6 §1 της ΕΣΔΑ.   

   δ)  Αντιστοίχως,  έχει  κριθεί  από  το  ΕΔΔΑ  ότι  το  δικαίωμα 

αυτοπρόσωπης υπεράσπισης δεν είναι απόλυτο, ενόψει του κυρίαρχου 

ρόλου του εθνικού δικαίου47, επισημαίνοντας συνάμα ότι το «συμφέρον 

της δικαιοσύνης» μπορεί να αναχθεί σε επαρκή λόγο για να επιτάσσεται 

η  ύπαρξη  νομικής  συμπαράστασης48.  Το  δικαίωμα  ενεργητικής 

συμμετοχής του στη δίκη παραβιάζεται, ωστόσο, τόσο στην περίπτωση 

κατά την οποία οι εθνικές αρχές δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για 

την  κλήτευση  και  ενημέρωσή  του49  όσο  και  στην  περίπτωση  κατά  την 

οποία  εξαρτούν  την  παρουσία  και  συμμετοχή  του  στη  δίκη  από 

ασύμβατες  με  τη  Σύμβαση  προϋποθέσεις.  Τέτοια  προϋπόθεση 

θεωρήθηκε  στην  υπόθεση  Kremzow  κατά  Αυστρίας  η  νομοθετική 

πρόβλεψη  που  επέτρεπε  στον  κρατούμενο  να  παρίσταται  κατά  την 

εκδίκαση της υπόθεσής του για την επιμήκυνση ή μη της ποινής του και 

                                                            
47 Βλ. ενδεικτικά ΕΔΔΑ, Croissant κατά Γερμανίας, Απόφαση της 25.9.1992, παρ. 32 
καθώς και Μ.‐Α. Κωστοπούλου, σε: Σισιλιάνο (επιμ.), ό.π., σελ. 279 επ. 
48  Έτσι  ΕΔΔΑ,  Correia  de Matos  κατά  Πορτογαλίας,  Απόφαση  της  15.11.2001  (αρ. 
προσφ. 48188/99)∙ βλ. και Μ. Κατσογιάννου, σε: Κοτσαλή (επιμ.), ό.π., σελ. 576 και 
594 επ. 
49  Έτσι  ΕΔΔΑ,  F.C.B.  κατά  Ιταλίας, Απόφαση  της 28.8.1991  (αρ. προσφ.  12151/86)∙ 
ΕΔΔΑ, Τ. κατά Ιταλίας, Απόφαση της 12.10.1992 (αρ. προσφ. 14104/88)∙ βλ. και Μ. 
Κατσογιάννου, σε: Κοτσαλή (επιμ.), ό.π., σελ. 595. 
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τον τρόπο έκτισής της μόνον εφόσον είχε υποβάλει προηγουμένως ρητό 

αίτημα στο υπόμνημά του50. 

   ε)  Αναφορικά  προς  την  άλλη  έκφανση  προστασίας  του  δικαιώματος 

υπεράσπισης,  δηλαδή  προς  το  δικαίωμα  επιλογής  συνηγόρου 

υπεράσπισης, λεκτέο ότι κατά το ΕΔΔΑ το άρθρο 6 παρ. 3   περ. γ΄  της 

ΕΣΔΑ εγγυάται παράλληλα με την επιλογή συνηγόρου της αρεσκείας του 

κατηγορουμένου και  την  ίδια  την παρουσία  του κατηγορουμένου. Δεν 

επιτρέπει,  ωστόσο,  την  απώλεια  του  δικαιώματος  σε  νομική 

εκπροσώπηση αποκλειστικά λόγω της μη εμφάνισης και παρουσίας του 

κατηγορουμένου στη δίκη51. Απόφαση πιλότο συνιστά εν προκειμένω η 

υπόθεση  Poitrimol  κατά  Γαλλίας52,  στην  οποία  ο  προσφεύγων  για  να 

αποφύγει την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης ζήτησε να εκπροσωπηθεί 

από τον συνήγορό του, αίτημα που απορρίφτηκε όμως από το Γαλλικό 

Εφετείο. Το ΕΔΔΑ καταδίκασε τη Γαλλία με το σκεπτικό ότι εν προκειμένω 

«η στέρηση του δικαιώματος εκπροσώπησης θα καθίδρυε ένα σύστημα 

καταναγκασμού,  το  οποίο  θα  κατέτεινε  στο  να  υποχρεωθεί  ο 

κατηγορούμενος  να  εμφανισθεί  και  να  υποστεί  την  εκτέλεση  του 

εντάλματος», δηλαδή θα κατέτεινε «σε δυσανάλογη επιβολή κύρωσης 

κατά παρέκκλιση του δικαιώματος υπεράσπισης από συνήγορο». 

                                                            
50 Έτσι ΕΔΔΑ, Kremzow κατά Αυστρίας, Απόφαση της 21.9.1993, παρ. 58, όπου για την 
κρίση περί ασυμβατότητας της εν λόγω προϋπόθεσης με τη Σύμβαση συνεκτιμήθηκε 
το γεγονός ότι «το διακύβευμα για τον κατηγορούμενο ήταν καθοριστικής σημασίας 
και ως εκ τούτου το Κράτος είχε θετική υποχρέωση να διασφαλίσει την παρουσία του 
κρατουμένου∙ βλ. επ’ αυτού Μ.‐Α. Κωστοπούλου, σε: Σισιλιάνο (επιμ.), ό.π., σελ. 280. 
51 Έτσι ΕΔΔΑ, Pakelli κατά Γερμανίας, Απόφαση της 25.4.1983, παρ. 31∙ ΕΔΔΑ, Neziraj 
κατά Γερμανίας, Απόφαση της 8.11.2012, παρ. 46 επ.∙ ΕΔΔΑ, Stroek κατά Βελγίου, 
Απόφαση της 20.3.2001, παρ. 23∙ βλ. και Μ. Κατσογιάννου, σε: Κοτσαλή (επιμ.), ό.π., 
σελ. 601 επ.∙ Μ.‐Α. Κωστοπούλου, σε: Σισιλιάνο (επιμ.), ό.π., σελ. 281 επ. 
52 ΕΔΔΑ, Poitrimol κατά Γαλλίας, Απόφαση της 23.11.1993 (αρ. προσφ. 14032/88)∙ βλ. 
διεξοδικότερα για αυτήν αλλά και τη σειρά των αποφάσεων που την ακολούθησαν  
Μ. Κατσογιάννου, σε: Κοτσαλή (επιμ.), ό.π., σελ. 601 επ. 
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   Τέλος,  σε  σχέση  με  την  τρίτη  έκφανση προστασίας  του  δικαιώματος 

υπεράσπισης  του,  δηλαδή  το  δικαίωμα  παροχής  δωρεάν  νομικής 

συνδρομής, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη θέση του ΕΔΔΑ ότι «ο ορισμός 

συνηγόρου  υπεράσπισης  από  μόνος  του  δεν  εξασφαλίζει  την 

αποτελεσματική  παροχή  νομικής  συνδρομής»,  με  αποτέλεσμα  όταν 

διαπιστώνεται παρεμπόδιση άσκησης των καθηκόντων ή αδυναμία του 

διορισμένου  δικηγόρου  για  αποτελεσματική  εκπροσώπηση  «να 

οφείλουν να επέμβουν οι εθνικές αρχές» και είτε να άρουν τα εμπόδια 

είτε να τον αντικαταστήσουν53. 

   Στις  άκρως  ενδιαφέρουσες  αποφάσεις  του  ΕΔΔΑ  στην  προκείμενη 

θεματική  συγκαταλέγονται  τόσο  οι  πρόσφατες  αποφάσεις  της  12ης. 

1.2016  Βorg  κατά  Μάλτας  και  της  20ης.10.2015  Dvorski  κατά 

Κροατίας54 όσο  και  οι  σχετικώς  παλιότερες  αλλά  εξίσου  σημαντικές 

αποφάσεις  της      27ης.5.2014   Marguš  κατά  Κροατίας,  της  2.11.2010 

Sakhnovskiy  κατά  Ρωσίας,  της  13ης.10.2009  Dayanan  κατά  Τουρκίας 

καθώς, τέλος, και της πολύκροτης απόφασης της 12ης.5.2005 Öcalan κατά 

Τουρκίας.  

   Πάντως,  σε  γενικότερο  επίπεδο,    από  την  επεξεργασία  της  οικείας 

νομολογίας του ΕΔΔΑ αναδύονται ευχερώς  τα εξής ενδιαφέροντα για την 

εθνική νομολογία σημεία: 

                                                            
53 Έτσι ΕΔΔΑ, Kemal and Ali Kahraman κατά Τουρκίας, Απόφαση της 26.4.192007 παρ. 
35∙ ΕΔΔΑ, Iglin κατά Ουκρανίας, Απόφαση της 12.1.2012, παρ. 67∙ ΕΔΔΑ, Cuscani κατά 
Ηνωμένου  Βασιλείου,  Απόφαση  της  24.9.2002,  παρ.  39∙  βλ.  διεξοδικότερα  με 
περαιτέρω παραπομπές Μ.‐Α. Κωστοπούλου, σε: Σισιλιάνο (επιμ.), ό.π., σελ. 284. 
54 ΕΔΔΑ, Υπόθεση Βorg κατά Μάλτας, Απόφαση της 12.1.2016 (αρ. προσφ. 37537/13)∙ 
ΕΔΔΑ,  Υπόθεση    Dvorski  κατά  Κροατίας,  Απόφαση  της  20.10.2015  (αρ.    προσφ. 
25703/11). 
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   (i)  Ο  περιορισμός  ως  προς  τον  χρόνο  προβολής  των  απόλυτων 

ακυροτήτων στην προδικασία και εντεύθεν η αδυναμία προτάσεώς τους 

στο  ακροατήριο  δεν  συνεπάγεται  παραβίαση  των  δικονομικών 

εγγυήσεων περί «δίκαιης» δίκης της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 3 ΕΣΔΑ, 

οι  οποίες  δεν  διακρίνουν  κατ’  αρχήν  μεταξύ  προδικασίας  και  κύριας 

διαδικασίας στην ποινική δίκη55. 

   (ii) Η έκταση ουσιαστικής διασφάλισης των εγγυήσεων του άρθρου 6 

παρ. 3 ΕΣΔΑ εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε σταδίου της 

ποινικής διαδικασίας. Ρητά, πάντως, διασαφηνίζεται ότι η ΕΣΔΑ εγγυάται 

το δικαίωμα πρόσβασης σε συνήγορο και επικοινωνίας με αυτόν για το 

σύνολο  της  ποινικής  διαδικασίας  και  άρα  τόσο  στον  ύποπτο  κατά  το  

προκαταρκτικό στάδιο αυτής όσο και στον κατηγορούμενο καθ’ όλη τη 

διάρκεια της δίκης μέχρι την έκδοση μιας αμετάκλητης απόφασης56.   

   (iii)  Το  δικαίωμα  απρόσκοπτης  και  ελεύθερης  επικοινωνίας  και 

προσωπικής  επαφής  του συνηγόρου υπεράσπισης με  τον  εντολέα  του 

οφείλει  να  διασφαλίζεται  ακόμα  και  κατά  τα  αρχικά  στάδια  της 

σύλληψης  και  περιλαμβάνει  τόσο  τη  δυνατότητα  απρόσκοπτης 

επίσκεψης στους χώρους κράτησης όσο και τη δυνατότητα ανεμπόδιστης 

και εμπιστευτικής προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας57. Για την κάμψη 

της τελευταίας μάλιστα  δεν πρέπει να αρκεί απλώς και μόνον η επίκληση 

κινδύνου συγκάλυψης στοιχείων58,  καθόσον απαιτείται  να συντρέχουν 

εξαιρετικές περιπτώσεις  και  να  κρίνεται  τούτο ως απολύτως αναγκαίο 

                                                            
55 ΣυμβΑΠ 1260/2000, ΠοινΔικ 2001, 248. 
56  ΕΔΔΑ,  Murray  κατά  Ηνωμένου  Βασιλείου,  Απόφαση  της  8.2.1996  (αρ.  προσφ. 
18731/91). 
57  ΕΔΔΑ, Dayanan κατά Τουρκίας, Απόφαση  της 13.10.2009  (αρ. προσφ. 7377/03)∙ 
ΕΔΔΑ, Moiseyev κατά Ρωσίας, Απόφαση της 9.10.2008 (αρ. προσφ. 62936/00). 
58 ΕΔΔΑ, Lanz κατά Αυστρίας, Απόφαση της 31.1.2002 (αρ. προσφ. 24430/94). 
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στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας59. Αυτά ρυθμίζονται ήδη στο 

ΣχΚΠΔ  ύστερα  από  την  εναρμόνισή  του  με  τη  σχετική  με  αριθμό 

2013/48/ΕΕ Οδηγία. 

 

VII. Οι συνέπειες των ακυροτήτων 

   Σύμφωνα  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  175  ΚΠΔ,  «η  ακυρότητα  μιας 

πράξης καθιστά άκυρες και τις  εξαρτημένες από αυτήν  μεταγενέστερες 

πράξεις της ποινικής διαδικασίας. Ο δικαστής μπορεί να κηρύξει άκυρες 

και πράξεις σύγχρονες ή προγενέστερες, μόνο όταν  είναι συναφείς με 

εκείνη που ακυρώθηκε».  

   Εξαρτημένες  θεωρούνται  εκείνες  οι  πράξεις,  οι  οποίες  παρήχθησαν 

εξαιτίας της, δηλαδή όταν η αναγνωρισθείσα ως άκυρη πράξη μπορεί να 

θεωρηθεί ως λογικός και νομικός όρος των πράξεων που ενεργήθηκαν 

μεταγενέστερα, ώστε, αν ελλείπει ο όρος αυτός να ελλείπει κατ’ ανάγκη 

και η εγκυρότητα των πράξεων οι οποίες ακολουθούν. Για παράδειγμα, 

αν  το  κλητήριο  θέσπισμα  είναι  άκυρο,  τότε  και  η  επίδοσή  του  είναι 

άκυρη.  Ομοίως,  αν  η  επίδοση  του  κλητηρίου  θεσπίσματος  ή  της 

προθεσμίας  προς  εμφάνιση  στο  ακροατήριο  είναι  άκυρη,  τότε 

καθίστανται άκυρες και οι ακολουθούσες πράξεις  της διαδικασίας στο 

ακροατήριο. Η εξάρτηση πρέπει να είναι αποκλειστική και πραγματική 

και  όχι  τυχαία ή  ευκαιριακή,  έτσι ώστε οι μεταγενέστερες πράξεις,  να 

ευρίσκονται σε σχέση προέλευσης από την άκυρη πράξη. Μόνο τότε κατ` 

ανάγκη  ελλείπει  και  η  εγκυρότητα  των  μεταγενέστερων  πράξεων. 

                                                            
59  ΕΔΔΑ,  Σωτηροπούλου  κατά  Ελλάδας,  Απόφαση  της  18.1.2007  (αρ.  προσφ. 
40225/02)∙ ΕΔΔΑ, Zagaria Ιταλίας, Απόφαση της 27.11.2007 (αρ. προσφ. 58295/00). 
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Εναπόκειται δε πάντοτε στον δικαστή της ουσίας, να εκτιμήσει σε κάθε 

συγκεκριμένη  περίπτωση,  αν  υφίσταται  τέτοια  εξάρτηση,  ενώ  αυτή 

ερευνάται  και  αναιρετικώς  κατά  την  εξέταση  λόγου  αναιρέσεως,  για 

απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά την διαδικασία60. 

   Συναφείς  χαρακτηρίζονται  οι  πράξεις  όταν  υφίσταται  στενός 

σύνδεσμος  μεταξύ  των  σύγχρονων  ή  προγενέστερων  πράξεων  και  της 

άκυρης, ώστε η άκυρη πράξη να εμποδίζει την προγενέστερη ή σύγχρονή 

της να επιτύχει τον σκοπό της ή όταν κατ’ ανάγκη την ολοκληρώνει ή τη 

συμπληρώνει  όπως  π.χ.  εάν  ακυρωθεί  από  το  εφετείο  μία  πρωτόδικη 

απόφαση, επειδή δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο να αναπτύξει 

την  υπεράσπισή  του,  το  εφετείο  οφείλει  να  κηρύξει  άκυρες  όλες  τις 

πράξεις εκείνες που είναι αναγκαίες για τη διαμόρφωση της δικαστικής 

πεποίθησης, δηλαδή όλες τις πράξεις της διαδικασίας στο ακροατήριο. 

   Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ  των δύο αυτών κατηγοριών πράξεων 

είναι  ότι  οι  πράξεις  της  πρώτης  κατηγορίας  καθίστανται  αυτοδικαίως 

άκυρες, ενώ οι πράξεις της δεύτερης κατηγορίας μπορούν να κηρυχθούν 

άκυρες, δηλαδή αν παραλειφθεί να απαγγελθεί η ακυρότητά τους, αυτές 

διατηρούν  το  κύρος  τους,  π.χ.  οι  μαρτυρικές  καταθέσεις  της 

πρωτοβάθμιας διαδικασίας στο ακροατήριο, αν δεν κηρυχθούν άκυρες 

από  το  εφετείο,  θα  διατηρήσουν  το  κύρος  τους  και  τα  πρακτικά  της 

πρωτοβάθμιας δίκης θα ληφθούν υπόψη από το εφετείο,  το οποίο θα 

δικάσει την υπόθεση κατ’ ουσία ανεκκλήτως (502 §4 ΚΠΔ). 

   Αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα είναι, είτε το δικαστικό συμβούλιο, 

εφόσον πρόκειται για πράξεις της προδικασίας, είτε το δικαστήριο που 

                                                            
60 ΣυμβΠλημΑθ 2846/2014, ΠοινΔνη 2014, 1052. 
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εκδικάζει  την  κατηγορία  εφόσον  πρόκειται  για  πράξεις  της  επ’ 

ακροατηρίου  διαδικασίας.  Αρμόδιο  δικαστικό  συμβούλιο  είναι  εκείνο 

ενώπιον του οποίου κάθε φορά εκκρεμεί η οικεία ποινική υπόθεση. Έτσι, 

κατά  κανόνα  είναι  το  Συμβούλιο  Πλημμελειοδικών  έως  ότου  γίνει 

αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατήριο ή το Συμβούλιο Εφετών εάν 

αυτό επιλαμβάνεται  της έφεσης κατά  του πρωτόδικου βουλεύματος ή 

έστω  και  πρωτοδίκως  στις  περιπτώσεις  που  προβλέπεται  αυτό  και 

φυσικά το Συμβούλιο του ΑΠ εάν εκκρεμεί σχετική αίτηση αναίρεσης σε 

αυτό61. 

 

VIΙI. Επιλογικές σκέψεις 

 

   Αυτόδηλο είναι ότι η υποχρέωση της Πολιτείας δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι εξαντλήθηκε με τη θέσπιση των απόλυτων και σχετικών ακυροτήτων.  

Καθώς η αξίωση αποτελεσματικής προστασίας της μορφής της ποινικής 

δίκης  εντάσσεται  στον  κύκλο  των  θετικών  υποχρεώσεων  (status 

positivus) κάθε ευνομούμενης Πολιτείας, προβάλλει εύλογα ως διαρκές 

ζητούμενο  η  ενίσχυση  του  φάσματος  ουσιαστικών  δυνατοτήτων  των 

παραγόντων μιας νομοτυπικά άψογης ποινικής διαδικασίας. Μόνον έτσι, 

η «εν τοις πράγμασι δικαιοσύνη», ως ηθική και δεοντολογική αξίωση, δεν 

θα  εξικνείται  στις  αναφορές  του  Πλάτωνα  για  την  καθίδρυση  της 

ιδεώδους  Πολιτείας  του,  αλλά  θα  μετουσιώνεται  σε  διαρκή  αξίωση 

δικαιότητας  και    δικαιοκρατικότητας  που  θα  επαυξήσει  το  κύρος  της 

Δικαιοσύνης και την εμπιστοσύνη των κοινωνών σε αυτήν.  

                                                            
61 Α. Καρράς, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 4η έκδοση, 2011, σελ. 346 επ. 


