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1. Εισαγωγή .
- Στο άρθρο 114 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26) ορίζεται ότι
η
πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη
καθώς και ότι η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία.
- Στο χώρο του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, ο δικαστής της διοικητικής δικαιοσύνης
είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή
διάλογο με τον ποινικό δικαστή,
παρακολουθώντας στενά την πορεία της ποινικής δίκης , δεσμευόμενος, υπό
προϋποθέσεις, και από το αποτέλεσμά της.
- ο διοικητικός δικαστής βρίσκεται συχνά στη θέση να πρέπει να ερμηνεύσει αυτοτελώς
έννοιες και αρχές του ποινικού δικαίου, προκειμένου να εκφέρει δικαστική κρίση επί
ζητήματος διοικητικής φύσης.

2. Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη.
2.1 Αυτοτέλεια πειθαρχικής διαδικασίας και ποινικής δίκης .
Στο άρθρο 114 παρ. 1 και 2 του Υ.Κ. ορίζεται ότι: «1. Η πειθαρχική διαδικασία είναι
αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη. 2.Η ποινική δίκη δεν
αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Το πειθαρχικό όργανο όμως μπορεί με απόφασή
του, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή, να διατάξει, για εξαιρετικούς λόγους, την
αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1)
έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα προκάλεσε
δημόσιο σκάνδαλο ή θίγει σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας».
Από τη νομολογία του Σ.τ.Ε. γίνεται παγίως δεκτό :

- ότι η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή
άλλη δίκη, η δε ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία, ενώ το
πειθαρχικό όργανο δεν έχει υποχρέωση, αλλά απλή ευχέρεια να αναστείλει
προσωρινά και για εξαιρετικούς λόγους την πειθαρχική διαδικασία
(Σ.τ.Ε.1055/2018,153/2016,1264/2014,2041/2013, 3971/2010, 1430/2005, 945/2004,
4919/1995).
- είναι δυνατή η επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας, σε περίπτωση έκδοσης
αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή αμετάκλητου αθωωτικού απαλλακτικού
βουλεύματος για τις πράξεις για τις οποίες διώχθηκε πειθαρχικά ο προσφεύγων ,
κατά τις διατάξεις των άρθρων 114 παράγραφος 4 και 143 του Υ.Κ. ( Σ.τ.Ε.
1055/2018). Η παύση της ποινικής διώξης λόγω παραγραφής δεν εμπεριέχει κρίση
του ποινικού δικαστηρίου σχέτικά με την τέλεση ή μη των αποδιδόμενων στον
κατηγορούμενο πράξεων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο λόγο
επανάληψης της πειθαρχικής διαδικασίας ( Σ.τ.Ε. 3330/2013 7μ).

-Εντούτοις , ενόψει και των ορισθέντων με το άρθρο 114 παρ.3 του Υ.Κ. (βλ και
νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α. : απόφαση Ε.Δ.Δ.Α της 27.9.2007 Βασίλειος Σταυρόπουλος κατά
Ελλάδος) , σύμφωνα με το οποίο το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση που
περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό
βούλευμα, μόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που
στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος , συχνά γίνεται
δεκτό ότι συντρέχει, νόμιμος λόγος να αναβληθεί η εκδίκαση πειθαρχικής υπόθεσης , που
εκκρεμεί ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, είτε κατόπιν προσφυγής ή αίτησης ακύρωσης
προκειμένου να αξιολογηθεί η τυχόν εκδοθείσα ποινική απόφαση (βλ ενδεικτικά Σ.τ.Ε.
3279/2017, 3107/2017, 2490/2015, 352/2013, 1053/2012).

Έχει γίνει δεκτό από τη νομολογία ότι :
η άσκηση και η παύση της ποινικής δίωξης δεν εμποδίζουν, καταρχήν, την έναρξη,
εξέλιξη και ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας.
η άσκηση ποινικής δίωξης για πραγματικά περιστατικά υπαγόμενα στην έννοια του
πειθαρχικού παραπτώματος , δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή πειθαρχικής
ποινής ,
δεν απαιτείται να προηγηθεί ποινική καταδίκη με απόφαση ποινικού δικαστηρίου του
πειθαρχικώς διωκόμενου προκειμένου να επιβληθεί πειθαρχική ποινή
(Σ.τ.Ε.
2166/2011) .

2.1.1. Νομολογία Ε.Δ.Δ.Α.
- Το Ε.Δ.Δ.Α. με πάγια νομολογία του αποδέχεται την αυτοτέλεια μεταξύ των δύο αυτών
διαδικασιών (πειθαρχικής διαδικασίας και ποινικής διαδικασίας ), οι οποίες μπορούν να
εξελίσσονται παράλληλα, χωρίς να υπάρχει αντίθεση με το τεκμήριο αθωότητας, για το λόγο
αυτό ( βλ. ενδεικτικά αποφάσεις Ε.Δ.Δ.Α. της 28.3.2017 Kemal Çoşkun κατά Τουρκίας ,
της 13.9.2007 Mullet κατά Γαλλίας κ.ά ) , αποδέχεται δε περαιτέρω ότι δεν υπάρχει από την
άποψη αυτή ουδεμία υποχρέωση η μία να αναμείνει την ολοκλήρωση της άλλης.

-Υπογραμμίζει όμως ότι στην περίπτωση που η ποινική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί το
διοικητικό όργανο ή δικαστήριο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί εκφράσεις ή λέξεις που να
προδικάζουν το ποινικό αποτέλεσμα γιατί τότε ενδέχεται να τεθεί ζήτημα παραβίασης του
τεκμηρίου αθωότητας από την άποψη του άρθρου 6 παρ.2 της Ε.Σ.Δ.Α.
-Αντίθετα όμως , αποδέχεται ότι δεν παραβιάζεται το τεκμήριο αθωότητας αν από τη
διατύπωση της πειθαρχικής απόφασης προκύπτει καθαρά ότι εν προκειμένω η επιβολή της
πειθαρχικής ποινής στηρίχθηκε σε διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου (βλ. ενδεικτικά
αποφάσεις
Ε.Δ.Δ.Α. της 28.3.2017 Kemal Çoşkun κατά Τουρκίας σκ. 53-54, της
27.9.2011 Hrdalo κατά Κροατίας ).
ΕΔΔΑ, Urat κατά Τουρκίας , 27.11.2018, 53561/09 και 13952/11
ΕΔΔΑ, Bonnemaison κατά Γαλλίας, 11.4.2019, 32216/15.
ΕΔΔΑ , Kemal Çoşkun κατά Τουρκίας , 28.3.2017, 45028/07

2.2.1. Επί προσφυγών ουσίας
δημοσίων υπαλλήλων
(Σ.τ.Ε.640/2018, 414/2018,1961/2017, 1361/2016)

2.2.2. Επί προσφυγών ουσίας
αιρετών οργάνων Ο.Τ.Α.
(Σ.τ.Ε. 416/2018, 415/2018, 1390/2014).

2.2.Δέσμευση του πειθαρχικού δικαστή από
αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίουΤεκμήριο αθωότητας.
Άρθρο 114 παρ.3 του Υ.Κ.: « 3. Το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση που
περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό
βούλευμα, μόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που
στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος. [...]».
Άρθρο 6 παρ.2 ΕΣΔΑ
«Παν πρόσωπον κατηγορούμενον επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είναι αθώον μέχρι της
νομίμου αποδείξεως της ενοχής του».

Καθ΄ερμηνεία των διατάξεων της παρ.1 και 3 του άρθρου 114 του Υ.Κ , υπό το φως του άρθρου 6
παρ.2 της ΕΣΔΑ γίνεται παγίως δεκτό ότι :
Τόσο ο πειθαρχικός δικαστής, όσο και το Σ.τ.Ε. , όταν δικάζει επί υπαλληλικής προσφυγής
του άρθρου 103 παρ. 4 του Συντάγματος, δεσμεύονται από την κρίση που περιέχεται σε
αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό
βούλευμα ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία των πραγματικών περιστατικών, που
στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος -και δη
ανεξαρτήτως του αν η εν λόγω κρίση εξήχθη μετά ή άνευ αμφιβολιών-, υπό την προϋπόθεση,
βεβαίως, ότι τα εν λόγω πραγματικά περιστατικά, για τα οποία διώχθηκε ποινικώς, αλλά
τελικώς αθωώθηκε, ο υπάλληλος και ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία των οποίων εξέφερε
κρίση το ποινικό δικαστήριο, ταυτίζονται πλήρως με εκείνα, τα οποία απετέλεσαν τη βάση
της πειθαρχικής δίωξης (βλ. απόφαση Ε.Δ.Δ.Α. της 27.9.2007, Βασίλειος Σταυρόπουλος κατά
Ελλάδας, Σ.τ.Ε. 4662/2012 Ολομ. , καθώς και Σ.τ.Ε. 2690/2008 7μ., 1670/2009, 116/2010,
2043/2011, 1515/2012, 3961/2017, 414/2018 κ.ά, πρβλ. Σ.τ.Ε. 213/2005, 1436/2008, 2709/2010
κ.α).

- Εξάλλου, έχει γίνει δεκτό ότι κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης της παρ. 3 του
άρθρου 114 του Υ.Κ., όταν σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε
αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα διαπιστώνεται ρητά χωρίς αμφιβολίες η ύπαρξη ή
ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών, αυτά γίνονται δεκτά στην πειθαρχική δίκη
όπως στην ποινική απόφαση ή στο αμετάκλητο βούλευμα. Η αυτή δέσμευση γεννάται
από αμετάκλητη ποινική απόφαση ή αμετάκλητο βούλευμα και για το Σ.τ.Ε. , όταν
δικάζει επί προσφυγής, κατά τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών, εφόσον
η ύπαρξη ή ανυπαρξία τους έχει διαπιστωθεί αμετακλήτως από ποινική απόφαση ή
βούλευμα (Σ.τ.Ε. 865/2017,
648/2016, 415/2012, 2601, 2709/2010, 1305,
2689/2008, 3374/2007, 1930/2006 κ.ά.).
- Αλυσιτελώς προβάλλονται από τον προσφεύγοντα λόγοι που καθιστούν, κατ’ αυτόν,
την προσβαλλόμενη απόφαση ακυρωτέα, λόγω ελλείψεως ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, άλλως λόγω πλημμελούς αιτιολογίας και, περαιτέρω,
λόγω παράβασης κατά την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής, των αρχών της
αναλογικότητας, της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς
τη Διοίκηση, αλλά και λόγω κατάχρησης εξουσίας (πρβλ Σ.τ.Ε. 865/2017, 597/2012,
3365, 2166//2011 κ.ά ).

2.2.3 Επί αιτήσεων ακυρώσεως κατά πειθαρχικών
αποφάσεων που αφορούν μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.,
δικηγόρους και στρατιωτικούς υπαλλήλους.
-Ομοίως και σ’ αυτές τις υποθέσεις γίνεται δεκτό ότι κατά γενική
αρχή του πειθαρχικού δικαίου, η πειθαρχική δίκη είναι
ανεξάρτητη μεν από την ποινική, όμως το πειθαρχικό όργανο
δεσμεύεται από την αμετάκλητη απόφαση του ποινικού
δικαστηρίου ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία των
πραγματικών
περιστατικών
που
στοιχειοθετούν
την
αντικειμενική υπόσταση του ποινικού αδικήματος, όταν η
πειθαρχική δίωξη θεμελιώνεται στα αυτά πραγματικά
περιστατικά (βλ. ΣτΕ 198/2012, σκ. 3, 3674/2014, 76/2015 ).

-Στις ακυρωτικές όμως αυτές υποθέσεις γίνεται επίσης δεκτό ότι σε
περίπτωση που επακολουθήσει αμετάκλητη αθωωτική απόφαση
ποινικού δικαστηρίου, η οποία έρχεται σε αντίθεση με όσα δέχθηκε το
πειθαρχικό όργανο ως προς την τέλεση των πράξεων που αποδόθηκαν
σε δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό, η αιτιολογική βάση της πειθαρχικής
απόφασης κλονίζεται και η απόφαση αυτή καθίσταται ακυρωτέα, η δε
υπόθεση αναπέμπεται στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο προκειμένου να
κρίνει εκ νέου την πειθαρχική κατηγορία, συνεκτιμώντας και την
αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου (Σ.τ.Ε. 879/2018,
2442/2014, 3744/2013, 1443/2005 7μ., 803/2005, 1428/2004,
3532/2003, 3769/2002, 2086/2002 7μ.).

2.2.3.1 Η αρχή «ne bis in idem» με αφορμή την
επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης σε βάρος δικηγόρου.

Άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), το οποίο κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ν. 1705/1987 (Α΄ 89), ορίζει ότι «Κανένας δεν μπορεί
να διωχθεί ή καταδικασθεί ποινικά από τα δικαστήρια του ίδιου Κράτους για
μία παράβαση για την οποία ήδη αθωώθηκε ή καταδικάσθηκε με
αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με το νόμο και την ποινική δικονομία του
Κράτους αυτού».

Το Δικαστήριο με την Σ.τ.Ε. 1912/2016 απόφασή του έκρινε ότι εφόσον η
κύρωση της οριστικής παύσης δεν έχει ποινικό χαρακτήρα, δεν ανακύπτει
ζήτημα εφαρμογής της αρχής ne bis in idem που διαλαμβάνεται στο άρθρο
4 παρ. 1 του 7ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Κατ’ ακολουθίαν
τούτου, ούτε η έναρξη ούτε η εξέλιξη της διαδικασίας επιβολής της
πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης κωλύεται σε περίπτωση που για
την ίδια παράβαση έχει ολοκληρωθεί η ενώπιον των ποινικών
δικαστηρίων διαδικασία με απόφαση που έχει καταστεί απρόσβλητη» και
με τις σκέψεις αυτές απέρριψε τον προβληθέντα λόγο ακύρωσης ως
αβάσιμο. Ομοίως κρίθηκε και με την ΣτΕ 931/2018 επί περίπτωσης
αυτοδίκαιης αποβολής της δικηγορικής ιδιότητας λόγω αμετάκλητης
ποινικής καταδίκης για κακούργημα

2.4. Η επανάληψη της πειθαρχικής
διαδικασίας.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι και στην περίπτωση της
επανάληψης της πειθαρχικής διαδικασίας, η έκταση της
δέσμευσης του πειθαρχικού οργάνου από την αμετάκλητη ποινική
απόφαση δεν διαφέρει από την ήδη προπαραταθείσα νομολογία,
περί δέσμευσης από την ποινική απόφαση κατά την πειθαρχική
διαδικασία, η οποία απέληξε στην επιβολή πειθαρχικής ποινής
(Σ.τ.Ε. 76/2015, 4651/2012,1792/2012 κ.ά).

3. Παραγραφή αξιόποινου και ποινών Παρουσίαση σχετικής νομολογίας του
Συμβουλίου της Επικρατείας. και Ε.Δ.Δ.Α..
Η πρόβλεψη από τον νομοθέτη, για λόγους σωφρονιστικής
πολιτικής και δη, όπως προκύπτει από την αιτιολογική
έκθεση του νόμου, αποσυμφόρησης των καταστημάτων
κράτησης, της παραγραφής ποινών αφορά τη μη έκτιση της
ποινής στην οποία έχει καταδικασθεί ο αιτών από το ποινικό
δικαστήριο και δεν ανατρέπει την ποινική καταδίκη του, ούτε
επηρεάζει την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων από
τη διοίκηση και το διοικητικό δικαστήριο (βλ Σ.τ.Ε.
3378/2011, 2620/2012, 2985/2014, 2236/2015, 2582/2017,
1417/2018, 1922,1923/2018 ).

4. Συμπέρασμα.

