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ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

ΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Ουσιαστική περάτωση κύριας ανάκρισης
επί συναφών κακουργημάτων

- Ανήλικοι
- - Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας

Ουσιαστική περάτωση προανάκρισης και
κύριας ανάκρισης για πλημμελήματα

- Σε πρώτο βαθμό
- Σε δεύτερο βαθμό

Γιάννης Ναζίρης

I. Ουσιαστική περάτωση κύριας ανάκρισης επί
κακουργημάτων [ιδίως επί συνάφειας]
• Γενικά ως προς τους τρόπους παραπομπής για κακουργήματα στο ακροατήριο [καταγραφή / ειδικότερα
προβλήματα]

• Παραπομπή επί συναφών αδικημάτων
• κακούργημα – πλημμέλημα
• πλείονα κακουργήματα

• Παρουσίαση διατάξεων διαχρονικά
•
•
•
•

Προϊσχύσαν δίκαιο [πριν και μετά τον Ν. 4509/2017]
Νέος ΚΠΔ [πριν την τροποποίησή του με τον Ν. 4637/2019]
Νέος ΚΠΔ [μετά τον Ν. 4637/2019]: η σχέση ουσιαστικής περάτωσης της ανάκρισης με την καθ’ ύλη αρμοδιότητα
Νέος ΚΠΔ [μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις δυνάμει του Ν. 4855/2021]
Γιάννης Ναζίρης

Βασικές επιλογές νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως
προς την παραπομπή κακουργημάτων στο ακροατήριο
• Διατήρηση της έκδοσης βουλεύματος από το ΣυμβΠλημ ως συνήθους τρόπου ουσιαστικής
περάτωσης της κύριας ανάκρισης για κακουργήματα.
• Κατάργηση της παραπομπής με βούλευμα του ΣυμβΕφ, η οποία εφαρμοζόταν για τα κακουργήματα
του Ν. 1608/1950 αλλά και στο πλαίσιο του άρθρου 3 Ν. 4022/2011 [η παραπομπή με βούλευμα
του ΣυμβΕφ παρέμεινε στο πλαίσιο του 28 ΚΠΔ και του 10 παρ. 1 Ν. 3213/2003 (βλ. 589 παρ. 1
ΚΠΔ)].
• Σχετική περιστολή του εύρους εφαρμογής του εξαιρετικού τρόπου ουσιαστικής περάτωσης της
κύριας ανάκρισης με απευθείας παραπομπή κατ’ άρθρο 309 ΚΠΔ (αφαιρέθηκε ο εμπρησμός δασών
και η χειραγώγηση κεφαλαιαγοράς).

• Πρόβλεψη σχετικά με ειδοποίηση διαδίκων να λάβουν γνώση της εισαγγελικής πρότασης ακόμη και
χωρίς υποβολή σχετικού αιτήματος [308 παρ. 2 ΚΠΔ / 309 παρ. 2 ΚΠΔ].
• Χορήγηση δικαιώματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου [315 παρ. 4
ΚΠΔ] ή του ΠρΕφ [309 παρ. 4 εδ. τελ. ΚΠΔ], αντίστοιχα, ως προς την προσωρινή κράτηση.
Γιάννης Ναζίρης

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Παραπομπή κακουργημάτων στο ακροατήριο
κατά τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Ουσιαστική περάτωση με
βούλευμα

Ουσιαστική περάτωση με
απευθείας παραπομπή

Κανόνας: 308 παρ. 1 ΚΠΔ

Βούλευμα του ΣυμβΠλ
μετά από πρόταση του
ΕισΠλ / έφεση στο ΣυμβΕφ

Ειδική περίπτωση: 28 παρ. 2
ΚΠΔ

Βούλευμα του ΣυμβΕφ
μετά από πρόταση του
ΕισΕφ / ανέκκλητο

Αρμόδιο δικαστήριο

Ειδικά για τα
κακουργήματα του 309
ΚΠΔ

Κλητήριο θέσπισμα του
ΕισΕφ με σύμφωνη γνώμη
του ΠρΕφ / όχι προσφυγή

ΜονΕφ ή ΤρΕφ

Ποινική συνδιαλλαγή: 301
παρ. 7 ΚΠΔ

Απευθείας κλήση από τον
ΕισΕφ

ΜονΕφ

Ποινική διαπραγμάτευση:
303 παρ. 6 ΚΠΔ

Απευθείας κλήση από τον
ΕισΕφ

ΜονΕφ

Αρμόδιο δικαστήριο

πρακτικά πλην του ΜονΕφ

Γιάννης Ναζίρης

Ουσιαστική περάτωση κύριας ανάκρισης επί κακουργήματος
[μετά και την τελευταία τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας]
Άρθρο 308

Περάτωση της κύριας ανάκρισης
1. Το τέλος της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συμβούλιο πλημμελειοδικών με βούλευμα. Για το σκοπό αυτόν, τα
έγγραφα διαβιβάζονται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα, ο οποίος, αν κρίνει ότι δεν χρειάζεται
να τα επιστρέψει στον ανακριτή για να συμπληρωθεί η ανάκριση, μέσα σε δύο μήνες ή, αν η φύση της υπόθεσης το επιβάλλει,
μέσα σε τρεις μήνες υποβάλλει πρόταση στο συμβούλιο για να παύσει οριστικά ή προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεμφθεί ο
κατηγορούμενος στο ακροατήριο ή για να μην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του. Ο εισαγγελέας, εφόσον στη δικογραφία που
του διαβιβάστηκε από τον ανακριτή μετά το πέρας της κύριας ανάκρισης υπάρχουν κατηγορούμενοι κατά των οποίων έχει
εκδοθεί ένταλμα προσωρινής κράτησης, οφείλει εντός μηνός να υποβάλει πρόταση στο συμβούλιο, για να παύσει οριστικά ή
προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος στο ακροατήριο ή για να μην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του.

2. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας καταρτίσει τη σχετική πρόταση, πριν την υποβάλει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, έχει
υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως, έστω και τηλεφωνικά, τους διαδίκους, προκειμένου να λάβουν αντίγραφό της και να
ασκήσουν το δικαίωμα ακρόασης, υποβάλλοντας υπόμνημα με τις απόψεις τους.
[…]
Γιάννης Ναζίρης

Συνήθης πορεία
για κακούργημα
Γνωστοποίηση
αξιόποινης πράξης
37 επ. ΚΠΔ

1

Ποινική δίωξη
Εισαγγελέας

Προκαταρκτική εξέταση
Ανακριτικός υπάλληλος
243, 244 ΚΠΔ

5

Συμβούλιο
Εφετών
Βούλευμα

2

4

3

Αμετάκλητη απόφαση
Δικαστήριο

Παραπομπή στο ακροατήριο
Δικαστικό συμβούλιο

6
Συμβούλιο
Πλημμελειοδικών
Βούλευμα
[305 επ. ΚΠΔ]

7

Άρειος Πάγος

Εισαγγελέας
Εφετών
Κλήση
[314, 320, 321
ΚΠΔ]

9
Β΄ βαθμός

Εισαγγελέας
Εκτέλεση
απόφασης

Κύρια ανάκριση
Ανακριτής
- Ανακριτικές πράξεις
[251 επ. ΚΠΔ]
- Δυνατότητα σύλληψης
κατηγορουμένου με
ένταλμα [276 ΚΠΔ]
- Απολογία
κατηγορουμένου
[270 επ. ΚΠΔ]
- Δυνατότητα
προσωρινής κράτησης
ή περιοριστικών όρων
[282 επ. ΚΠΔ]

8

Α΄ βαθμός

Γιάννης Ναζίρης

Έφεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών
[μετά και την τελευταία τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας]

Άρθρο 478
Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούμενο
1. Το ένδικο μέσο της έφεσης επιτρέπεται στον κατηγορούμενο μόνο κατά του βουλεύματος του συμβουλίου
πλημμελειοδικών το οποίο τον παραπέμπει στο δικαστήριο για κακούργημα και μόνο για τους λόγους: α) της απόλυτης
ακυρότητας και β) της εσφαλμένης ερμηνείας ή ευθείας εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
2. Το ένδικο μέσο της έφεσης επιτρέπεται επίσης στον ανήλικο κατηγορούμενο μόνο κατά του βουλεύματος του συμβουλίου
πλημμελειοδικών το οποίο τον παραπέμπει στο δικαστήριο για έγκλημα που, αν το τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργημα
και για το οποίο επιβάλλεται η ποινή του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων, σύμφωνα με το άρθρο 127
παρ. 1 ΠΚ, και μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος.

Γιάννης Ναζίρης

Παραγγελία
Ολομέλειας Εφετών
[28 ΚΠΔ]
Γνωστοποίηση
αξιόποινης πράξης
37 επ. ΚΠΔ

1

Ποινική δίωξη
Εισαγγελέας
Εφετών

5

6

2

Αμετάκλητη απόφαση
Δικαστήριο

Παραπομπή στο ακροατήριο
Δικαστικό συμβούλιο

4

Συμβούλιο
Εφετών
Ανέκκλητο
βούλευμα

7

Άρειος Πάγος

Εισαγγελέας
Εφετών
Κλήση
[314, 320, 321
ΚΠΔ]

9
Β΄ βαθμός

Προκαταρκτική εξέταση
Ανακριτικός υπάλληλος
243, 244 ΚΠΔ

3

Εισαγγελέας
Εκτέλεση
απόφασης

Κύρια ανάκριση
Εφέτης-ανακριτής
- Ανακριτικές πράξεις
[251 επ. ΚΠΔ]
- Δυνατότητα σύλληψης
κατηγορουμένου με
ένταλμα [276 ΚΠΔ]
- Απολογία
κατηγορουμένου
[270 επ. ΚΠΔ]
- Δυνατότητα
προσωρινής κράτησης
ή περιοριστικών όρων
[282 επ. ΚΠΔ]

8

Α΄ βαθμός

Γιάννης Ναζίρης

Εξαιρετικός τρόπος περάτωσης κύριας ανάκρισης επί
κακουργήματος [κατ’ άρθρο 309 ΚΠΔ]
Άρθρο 309

Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση
1. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις των κακουργημάτων: του Ν.Δ. 86/1969, των νόμων 998/1979, 2168/1993, 2960/2001,
4002/2011 (άρθρο 52), 4139/2013, 4174/2013 και 4251/2014, καθώς και των άρθρων 374 και 380 ΠΚ εφόσον η υπόθεση ανήκει
στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του μονομελούς ή τριμελούς εφετείου, μετά την περάτωση της ανάκρισης, η δικογραφία
υποβάλλεται από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο και ότι δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί η ανάκριση, προτείνει στον
πρόεδρο εφετών να εισαχθεί η υπόθεση, μαζί με τα τυχόν ήσσονος βαρύτητας συναφή εγκλήματα, απευθείας στο ακροατήριο.
Οι διατάξεις των άρθρων 128 και 129 εφαρμόζονται αναλόγως και σε τούτη την περίπτωση.
2. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας εφετών καταρτίσει την σχετική πρόταση πριν την υποβάλει προς τον πρόεδρο εφετών, έχει
υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως, έστω και τηλεφωνικά, τους διαδίκους, προκειμένου να λάβουν αντίγραφό της και να
ασκήσουν το δικαίωμα ακρόασης, υποβάλλοντας υπόμνημα με τις απόψεις τους. Αφού παρέλθουν δέκα ημέρες από την
ειδοποίηση, για την οποία συντάσσεται έκθεση, η δικογραφία διαβιβάζεται στον πρόεδρο εφετών. Εφόσον ο πρόεδρος εφετών
διατυπώσει σύμφωνη γνώμη, για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας εφετών εκδίδει κλητήριο
θέσπισμα, κατά του οποίου δεν επιτρέπεται προσφυγή.
[…]

Γιάννης Ναζίρης

Ειδικότερα ζητήματα σε σχέση με επιμέρους
αδικήματα του καταλόγου του 309 ΚΠΔ

❖ Σε ό,τι αφορά τα κακουργήματα του Ν. 4139/2013, η διάταξη του άρθρου
309 ΚΠΔ κατισχύει (ως νεότερη) εκείνης του άρθρου 43 Ν. 4139/2013, στο
μέτρο που ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα στο ίδιο επίπεδο «ειδικότητας».
❖ Ζήτημα ανέκυψε σε σχέση με τα κακουργήματα του Ν.Δ. 86/1969 μετά τη
θέση σε ισχύ του Ν. 4637/2019. Το ζήτημα αντιμετωπίζεται μέσω της
επέκτασης της υλικής αρμοδιότητας του ΜονΕφ (και) στις συγκεκριμένες
πράξεις.
Γιάννης Ναζίρης

Υλική αρμοδιότητα Μονομελούς Εφετείου
[μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του ΚΠΔ]
Άρθρο 110

Μονομελές εφετείο
Στη δικαιοδοσία του μονομελούς εφετείου ανήκουν:
α) Η εκδίκαση των κακουργημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 301 και 303, εφόσον για αυτά έχει συνταχθεί πρακτικό
συνδιαλλαγής ή διαπραγμάτευσης.
β) Η εκδίκαση των περιοριστικά απαριθμούμενων κακουργημάτων της διακεκριμένης κλοπής (άρθρο 374 ΠΚ), της ληστείας
(άρθρο 380 ΠΚ), της παράτυπης μετανάστευσης (ν. 4251/2014), του κώδικα νόμων για τα ναρκωτικά (ν. 4139/2013), των περ. β’
έως και ε’ της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 268 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α’ 7), και της παρ. 1 του άρθρου 71
του ν. 998/1979 «περί προστασίας δασών» (Α’ 289), εκτός αν στον νόμο απειλείται κατά αυτών η ποινή της ισόβιας κάθειρξης,
οπότε αυτά υπάγονται στη δικαιοδοσία του τριμελούς εφετείου.
γ) Η εκδίκαση των υποθέσεων συγχώνευσης των ποινών με τον καθορισμό συνολικής ποινής στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 551.
Γιάννης Ναζίρης

Κακούργημα
309 ΚΠΔ
Γνωστοποίηση
αξιόποινης πράξης
37 επ. ΚΠΔ

1

Ποινική δίωξη
ΕισΠλ

5

Παραπομπή στο ακροατήριο
ΕισΕφ + ΠρΕφ

6

Αμετάκλητη απόφαση
Δικαστήριο

Άρειος Πάγος

2

4

ΕισΕφ

7β

9

7α
Προκαταρκτική εξέταση
Ανακριτικός υπάλληλος
243, 244 ΚΠΔ

3

Κύρια ανάκριση
Ανακριτής
- Ανακριτικές πράξεις
[251 επ. ΚΠΔ]
- Δυνατότητα σύλληψης
κατηγορουμένου με
ένταλμα [276 ΚΠΔ]
- Απολογία
κατηγορουμένου
[270 επ. ΚΠΔ]
- Δυνατότητα
προσωρινής κράτησης
ή περιοριστικών όρων
[282 επ. ΚΠΔ]

Β΄ βαθμός

Εισαγγελέας
Εκτέλεση
απόφασης

ΠρΕφ

8

Α΄ βαθμός

Γιάννης Ναζίρης

Αυτόφωρο
κακούργημα
309 ΚΠΔ

Ποινική δίωξη
ΕισΠλ

4

Σύλληψη επ’
αυτοφώρω
275 ΚΠΔ

Παραπομπή στο ακροατήριο
ΕισΕφ + ΠρΕφ

5

Αμετάκλητη απόφαση
Δικαστήριο

Άρειος Πάγος

1

3

ΕισΕφ

6β

8

6α
Αυτεπάγγελτη
(«αστυνομική»)
προανάκριση
Ανακριτικός υπάλληλος
245 παρ. 2 ΚΠΔ

2

Κύρια ανάκριση
Ανακριτής
- Ανακριτικές πράξεις
[251 επ. ΚΠΔ]
- Απολογία
κατηγορουμένου
[270 επ. ΚΠΔ]
- Δυνατότητα
προσωρινής κράτησης
ή περιοριστικών όρων
[282 επ. ΚΠΔ]

Β΄ βαθμός

Εισαγγελέας
Εκτέλεση
απόφασης

ΠρΕφ

7

Α΄ βαθμός

Γιάννης Ναζίρης

Η διαδοχή των διατάξεων σχετικά με την παραπομπή
συναφών κακουργημάτων στο ακροατήριο
ΚΠΔ/1950: Πριν τον
Ν. 4509/2017

•Η σύγκρουση
ανάμεσα στον
συνήθη [308 παρ.
1 προϊσχΚΠΔ] και
τον εξαιρετικό
[308Α προϊσχΚΠΔ]
τρόπο παραπομπής
υποτασσόταν στους
γενικούς κανόνες
περί συνάφειας.

ΚΠΔ/1950: Μετά τον
Ν. 4509/2017

ΚΠΔ/2019: Πριν τον
Ν. 4637/2019

•Ο εξαιρετικός [κατ’
άρθρο 308Α
προϊσχΚΠΔ] τρόπος
παραπομπής
υπερίσχυε
ανεξαρτήτως της
βαρύτητας των
συναφών
αδικημάτων.

•Ο εξαιρετικός [κατ’
άρθρο 309 νέου
ΚΠΔ] τρόπος
παραπομπής
υπερίσχυε επί των
συναφών
αδικημάτων
«ήσσονος
βαρύτητας».

Γιάννης Ναζίρης

ΚΠΔ/2019: Μετά τον
Ν. 4637/2019

•Ο εξαιρετικός [κατ’
άρθρο 309 νέου
ΚΠΔ] τρόπος
παραπομπής
υπερισχύει επί των
συναφών
αδικημάτων
«ήσσονος
βαρύτητας», υπό
την επιπλέον
προϋπόθεση η
υπόθεση να ανήκει
στην υλική
αρμοδιότητα του
ΜονΕφ ή του ΤρΕφ.

Βαριά σκοπούμενη σωματική
βλάβη / Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Παράδειγμα #1α: Κακούργημα [ΜΟΔ] – Πλημμέλημα

310 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ

308 παρ. 1 ΚΠΔ

ΜΟΔ

378 παρ. 1 εδ. α΄ ii
ΠΚ

308 παρ. 3 ΚΠΔ

ΤρΠλημ

Γιάννης Ναζίρης

Διακεκριμένη οπλοφορία /
Οπλοχρησία

Παράδειγμα #1β: Κακούργημα 309 ΚΠΔ [ΤρΕφ] – Πλημμέλημα

15 παρ. 1 εδ. τελ.
Ν. 2168/1993

309 ΚΠΔ

ΤρΕφ

14 Ν. 2168/1993

308 παρ. 3 ΚΠΔ

ΤρΠλημ

Γιάννης Ναζίρης

Ληστεία / Οπλοφορία

Παράδειγμα #1γ: Κακούργημα 309 ΚΠΔ [ΜονΕφ] – Πλημμέλημα

380 παρ. 1 ΠΚ

309 ΚΠΔ

ΜονΕφ

10 Ν. 2168/1993

308 παρ. 3 ΚΠΔ

ΤρΠλημ

Γιάννης Ναζίρης

Ανθρωποκτονία με δόλο / Διακίνηση
ναρκωτικών βασικής μορφής

Παράδειγμα #2α: Κακουργήματα που υπάγονται σε
διαφορετικό τρόπο παραπομπής

299 παρ. 1 ΠΚ

308 παρ. 1 ΚΠΔ

ΜΟΔ

20 Ν. 4139/2013

309 ΚΠΔ

ΜονΕφ

Γιάννης Ναζίρης

Ανθρωποκτονία με δόλο /
Ληστεία

Παράδειγμα #2β: Κακουργήματα που υπάγονται σε
διαφορετικό τρόπο παραπομπής

299 παρ. 1 ΠΚ
380 [ανεξαρτήτως
παρ.] ΠΚ

308 παρ. 1 ΚΠΔ

ΜΟΔ

309 ΚΠΔ

ΜονΕφ [παρ. 1, 3]
ή ΤρΕφ [παρ. 2]

Γιάννης Ναζίρης

Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη /
Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών

Παράδειγμα #2γ: Κακουργήματα που υπάγονται σε
διαφορετικό τρόπο παραπομπής

310 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ

308 παρ. 1 ΚΠΔ

ΜΟΔ

23 παρ. 2 Ν.
4139/2013

309 ΚΠΔ

ΤρΕφ

Γιάννης Ναζίρης

Ληστεία / Συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση

Παράδειγμα #2δ: Κακουργήματα που υπάγονται σε
διαφορετικό τρόπο παραπομπής

380 παρ. 1 ΠΚ

309 ΚΠΔ

ΜονΕφ

187 παρ. 1 ΠΚ

308 παρ. 1 ΚΠΔ

ΤρΕφ

Γιάννης Ναζίρης

Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών /
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Παράδειγμα #2ε: Κακουργήματα που υπάγονται σε
διαφορετικό τρόπο παραπομπής

22 παρ. 2 Ν.
4139/2013

309 ΚΠΔ

ΜονΕφ

187 παρ. 1 ΠΚ

308 παρ. 1 ΚΠΔ

ΤρΕφ

Γιάννης Ναζίρης

Ανθρωποκτονία με δόλο / Διακεκριμένη
ληστεία / Συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση

Παράδειγμα #2στ (i): Κακουργήματα που υπάγονται σε διαφορετικό
τρόπο παραπομπής πριν την αναπροσαρμογή των απειλούμενων
ποινών δυνάμει του Ν. 4855/2021 [βλ. και ΣυμβΠλημΚιλκ 18/2021]

299 παρ. 1 ΠΚ

308 παρ. 1 ΚΠΔ

ΜΟΔ

380 παρ. 2 ΠΚ

309 ΚΠΔ

ΤρΕφ

187 παρ. 1 ΠΚ

308 παρ. 1 ΚΠΔ

ΤρΕφ

Γιάννης Ναζίρης

Παράδειγμα #2στ (ii): Κακουργήματα που υπάγονται σε
διαφορετικό τρόπο παραπομπής

Ανθρωποκτονία με δόλο / Διακεκριμένη
ληστεία / Συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση

[μετά την επίταση της απειλούμενης ποινής στο 299 παρ. 1 ΠΚ και το
380 παρ. 2 ΠΚ δυνάμει του Ν. 4855/2021]

299 παρ. 1 ΠΚ

308 παρ. 1 ΚΠΔ*

ΜΟΔ

380 παρ. 2 ΠΚ

309 ΚΠΔ

ΤρΕφ

187 παρ. 1 ΠΚ

308 παρ. 1 ΚΠΔ

ΤρΕφ

* Αν όμως ορισμένο αδίκημα αρμοδιότητας του ΜΟΔ συρρέει με κακούργημα του 187 ΠΚ και με βαρύτερο αδίκημα
του 309 ΚΠΔ, θα παραπεμφθεί απευθείας (λόγω του τελευταίου) στο ακροατήριο του ΤρΕφ (λόγω του 187 ΠΚ).

Γιάννης Ναζίρης

Παράδειγμα #2ζ: Κακουργήματα που υπάγονται σε
διαφορετικό τρόπο παραπομπής
Ανθρωποκτονία με δόλο / Διακεκριμένη
διακίνηση ναρκωτικών / Συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση

[μετά την επίταση της ποινής του 299 παρ. 1 ΠΚ]

299 παρ. 1 ΠΚ

308 παρ. 1 ΚΠΔ

ΜΟΔ

23 παρ. 2 Ν. 4139/2013*

309 ΚΠΔ

ΤρΕφ

187 παρ. 1 ΠΚ

308 παρ. 1 ΚΠΔ

ΤρΕφ

* Για το ότι το αδίκημα του 299 παρ. 1 ΠΚ (όπως η διάταξη διαμορφώθηκε μετά την τελευταία τροποποίηση)
απειλείται με βαρύτερη ποινή σε σύγκριση με εκείνο του 23 παρ. 2 Ν. 4139/2013 βλ. ΑΠ 750/2020.

Γιάννης Ναζίρης

Εξαιρετικός τρόπος περάτωσης κύριας ανάκρισης επί
κακουργήματος [κατ’ άρθρο 309 ΚΠΔ]
Άρθρο 309
Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση
[…]

3. Σε περίπτωση διαφωνίας του προέδρου εφετών ή όταν από την αρχή ο εισαγγελέας φρονεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς
ενδείξεις ή θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά ή προσωρινά η ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας εφετών
διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, προκειμένου να εισαχθεί στο συμβούλιο πλημμελειοδικών.
[…]

5. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κατηγορούμενοι, το συμβούλιο εφετών είναι αρμόδιο να αποφανθεί για όσους από
αυτούς δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ή ως προς τους οποίους θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά ή
προσωρινά η ποινική δίωξη, οπότε η υπόθεση χωρίζεται. Επίσης, το ίδιο συμβούλιο είναι σε κάθε περίπτωση αρμόδιο να
αποφανθεί και για τα συναφή εγκλήματα είτε πρόκειται για έναν είτε πρόκειται για περισσότερους κατηγορουμένους.
Γιάννης Ναζίρης

Κακούργημα
309 ΚΠΔ
Γνωστοποίηση
αξιόποινης πράξης
37 επ. ΚΠΔ

1

Ποινική δίωξη
ΕισΠλ

2

Προκαταρκτική εξέταση
Ανακριτικός υπάλληλος
243, 244 ΚΠΔ

6

5

ΕισΕφ

4

3

Κύρια ανάκριση
Ανακριτής
- Ανακριτικές πράξεις
[251 επ. ΚΠΔ]
- Δυνατότητα σύλληψης
κατηγορουμένου με
ένταλμα [276 ΚΠΔ]
- Απολογία
κατηγορουμένου
[270 επ. ΚΠΔ]
- Δυνατότητα
προσωρινής κράτησης
ή περιοριστικών όρων
[282 επ. ΚΠΔ]

Αμετάκλητη απόφαση
Δικαστήριο

7

ΕισΠλ

8

ΣυμβΠλ

Μετά το 6: Ο ΕισΕφ δεν θεωρεί ότι
συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για
παραπομπή
7: Ο ΕισΕφ επιστρέφει τη δικογραφία
στον ΕισΠλ
8: Ο Εισπλ εισάγει την υπόθεση με
πρότασή του στο ΣυμβΠλ

Γιάννης Ναζίρης

Κακούργημα
309 ΚΠΔ
Γνωστοποίηση
αξιόποινης πράξης
37 επ. ΚΠΔ

1

Ποινική δίωξη
ΕισΠλ

2

Αμετάκλητη απόφαση
Δικαστήριο

6

5

ΕισΕφ

4

7β

7α
Προκαταρκτική εξέταση
Ανακριτικός υπάλληλος
243, 244 ΚΠΔ

3

Κύρια ανάκριση
Ανακριτής
- Ανακριτικές πράξεις
[251 επ. ΚΠΔ]
- Δυνατότητα σύλληψης
κατηγορουμένου με
ένταλμα [276 ΚΠΔ]
- Απολογία
κατηγορουμένου
[270 επ. ΚΠΔ]
- Δυνατότητα
προσωρινής κράτησης
ή περιοριστικών όρων
[282 επ. ΚΠΔ]

8

ΕισΠλ

ΠρΕφ

9

ΣυμβΠλ

7β: Ο ΠρΕφ δεν συμφωνεί για
παραπομπή
8: Ο ΕισΕφ επιστρέφει τη
δικογραφία στον ΕισΠλ

9: Ο Εισπλ εισάγει την υπόθεση
με πρότασή του στο ΣυμβΠλ

Γιάννης Ναζίρης

Κακούργημα
309 ΚΠΔ
με πλείονες συναιτίους
Γνωστοποίηση
αξιόποινης πράξης
37 επ. ΚΠΔ

1

Ποινική δίωξη
ΕισΠλ

Παραπομπή στο ακροατήριο
ΕισΕφ + ΠρΕφ

6

5

Αμετάκλητη απόφαση
Δικαστήριο

Άρειος Πάγος

2

ΕισΕφ

4

7β

9

7α
Προκαταρκτική εξέταση
Ανακριτικός υπάλληλος
243, 244 ΚΠΔ

3

Κύρια ανάκριση
Ανακριτής
- Ανακριτικές πράξεις
[251 επ. ΚΠΔ]
- Δυνατότητα σύλληψης
κατηγορουμένου με
ένταλμα [276 ΚΠΔ]
- Απολογία
κατηγορουμένου
[270 επ. ΚΠΔ]
- Δυνατότητα
προσωρινής κράτησης
ή περιοριστικών όρων
[282 επ. ΚΠΔ]

Β΄ βαθμός

Εισαγγελέας
Εκτέλεση
απόφασης

ΠρΕφ

8β

8α
ΣυμβΕφ

8α: Κλητήριο θέσπισμα του
ΕισΕφ για τον έναν
συναίτιο [επαρκείς
ενδείξεις]
8β: Πρόταση του ΕισΕφ
στο ΣυμβΕφ για τον άλλον
συναίτιο [όχι επαρκείς
ενδείξεις]

Α΄ βαθμός

* Σημ.: ομοίως και επί
συναφών αδικημάτων·
πρέπει όμως ένα
τουλάχιστον αδίκημα (ή
δράστης) να παραπέμπεται
με το 309 ΚΠΔ

Γιάννης Ναζίρης

II. Παραπομπή πλημμελημάτων στο ακροατήριο
[ιδιαίτερα επί συγκεκριμένων κατηγοριών δραστών]

• Ανήλικοι
• Από την απευθείας παραπομπή στην παραπομπή με βούλευμα και πάλι πίσω

• Ουσιαστική περάτωση κύριας ανάκρισης επί πλημμελήματος
• Περιγραφή σεναρίων
• Τελευταίες τροποποιήσεις: ανάλογη εφαρμογή 245 ΚΠΔ στο πλαίσιο του 308 ΚΠΔ

• Ζητήματα που ανέκυψαν σχετικά με την προανάκριση
•
•
•
•

Προϊσχύσαν δίκαιο
Νέος ΚΠΔ: κατάργηση προανάκρισης ως τρόπου κίνησης δίωξης
Ν. 4637/2019: «Αποκατάσταση» 245 ΚΠΔ
Τελευταίες τροποποιήσεις [μεικτή πρόταση και επί συρρεόντων εγκλημάτων]

• Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας
• Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας με βάση τον νέο ΚΠΔ
• Επί συνάφειας / συναιτιότητας
Γιάννης Ναζίρης

Ουσιαστική περάτωση κύριας ανάκρισης επί κακουργήματος
[μετά και την τελευταία τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας]
Άρθρο 308

Περάτωση της κύριας ανάκρισης
1. Το τέλος της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συμβούλιο πλημμελειοδικών με βούλευμα. Για το σκοπό αυτόν, τα έγγραφα
διαβιβάζονται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα, ο οποίος, αν κρίνει ότι δεν χρειάζεται να τα επιστρέψει
στον ανακριτή για να συμπληρωθεί η ανάκριση, μέσα σε δύο μήνες ή, αν η φύση της υπόθεσης το επιβάλλει, μέσα σε τρεις μήνες
υποβάλλει πρόταση στο συμβούλιο για να παύσει οριστικά ή προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος στο
ακροατήριο ή για να μην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του. Ο εισαγγελέας, εφόσον στη δικογραφία που του διαβιβάστηκε από τον
ανακριτή μετά το πέρας της κύριας ανάκρισης υπάρχουν κατηγορούμενοι κατά των οποίων έχει εκδοθεί ένταλμα προσωρινής
κράτησης, οφείλει εντός μηνός να υποβάλει πρόταση στο συμβούλιο, για να παύσει οριστικά ή προσωρινά η δίωξη ή για να
παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος στο ακροατήριο ή για να μην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του. Σε περίπτωση πράξης ανηλίκου
κατηγορουμένου που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα και για το οποίο προβλέπεται η ποινή του περιορισμού σε
σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 1 ΠΚ, η κύρια ανάκριση περατώνεται σύμφωνα με τη
διαδικασία του εδ. α΄ της παραγράφου αυτής.
2. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας καταρτίσει τη σχετική πρόταση, πριν την υποβάλει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, έχει
υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως, έστω και τηλεφωνικά, τους διαδίκους, προκειμένου να λάβουν αντίγραφό της και να ασκήσουν το
δικαίωμα ακρόασης, υποβάλλοντας υπόμνημα με τις απόψεις τους.
[…]

Γιάννης Ναζίρης

Ουσιαστική περάτωση κύριας ανάκρισης για ανήλικο
κατηγορούμενο
• Με τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΠΔ, προβλέφθηκε (στο άρθρο 308 παρ. 1 εδ. τελ. ΚΠΔ) ότι: «Σε περίπτωση πράξης ανηλίκου
κατηγορουμένου που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα και για το οποίο προβλέπεται η ποινή του περιορισμού
σε σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 1 ΠΚ, η κύρια ανάκριση περατώνεται
σύμφωνα με τη διαδικασία του εδ. α΄ της παραγράφου αυτής».
• Συνακόλουθα, εισήχθη «διχοτόμηση» ανάμεσα στα αδικήματα του 127 ΠΚ (για τα οποία ελάμβανε χώρα παραπομπή στο
ακροατήριο του ΤρΔικΑνηλ με βούλευμα του ΣυμβΠλημ, με δυνατότητα έφεσης ενώπιον του ΣυμβΕφ δυνάμει του 478 παρ.
2 ΚΠΔ) και στα υπόλοιπα αδικήματα ανηλίκων, για τα οποία θα ελάμβανε χώρα (κατά κανόνα και στην πράξη) απευθείας
παραπομπή στο ακροατήριο του ΜονΔικΑνηλ με κλητήριο θέσπισμα (άνευ δικαιώματος προσφυγής).

• Με την τελευταία τροποποίηση του ΚΠΔ δυνάμει του Ν. 4855/2021 [που στηρίζεται αφενός στον πλημμεληματικό
χαρακτήρα των πράξεων που τελούν ανήλικοι και αφετέρου στην επιθυμία αποφυγής συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου
προσωρινής κράτησης], απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 308 παρ. 1 ΚΠΔ, και επανερχόμαστε στο προϊσχύσαν
καθεστώς, όπου τον κανόνα θα αποτελεί η απευθείας παραπομπή (για όλα τα αδικήματα ανηλίκων) στο ακροατήριο είτε
του ΜονΔικΑνηλ είτε του ΤρΔικΑνηλ με κλητήριο θέσπισμα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ανακριτή σύμφωνα με το άρθρο
308 παρ. 3 ΚΠΔ (άνευ δικαιώματος προσφυγής). Παραμένει πάντως η δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά του τυχόν
παραπεμπτικού βουλεύματος του ΣυμβΠλημ (για τις σπάνιες περιπτώσεις που η υπόθεση θα αχθεί ενώπιον του δικαστικού
συμβουλίου – πέραν, εννοείται, της απαλλακτικής πρότασης – είτε λόγω διαφωνίας ανακριτή και εισαγγελέα είτε κατόπιν
πρωτοβουλίας του εισαγγελέα).
Γιάννης Ναζίρης

Καθ’ ύλη αρμοδιότητα / Παραπομπή
επί αδικημάτων του Ν. 4139/2013

34
20, 22, 24(2), 25(1)(δ), 30(4)(δ) Ν.
4139/2013

Μονομελές Εφετείο
110(β) ΚΠΔ

Παραπομπή: 309 ΚΠΔ

Ενήλικοι

23 Ν. 4139/2013

Τριμελές Εφετείο
110(β), 111 παρ. 5 ΚΠΔ
127 ΠΚ [23(1)(α)* Ν. 4139/2013]
Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων

Συμπληρωμένα τα 15 έτη κατά την
τέλεση

113 ΚΠΔ
20, 22, 24(2), 23(2)(α)* Ν. 4139/2013
Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων

113 ΚΠΔ

Ανήλικοι

12-15 ετών κατά την τέλεση

Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων
113 ΚΠΔ [πάντα]

Παραπομπή: 309 ΚΠΔ

Παραπομπή: 308 παρ. 1 εδ. τελ. ΚΠΔ
πλέον κατά κανόνα 308 παρ. 3 ΚΠΔ

Παραπομπή: κατά κανόνα 308 παρ. 3
ΚΠΔ

Παραπομπή: κατά κανόνα 308 παρ. 3
ΚΠΔ

Γιάννης Ναζίρης

Αδικήματα του Ν. 4139/2013 όταν τελούνται από ανήλικο
Αδικήματα Ν.
4139/2013

Διακίνηση

Άρθρο 20
Όχι κατά ζωής
κ.λπ.

Άρθρο 21

Πλημμελήματα

Χρήση

Άρθρο 22
Όχι κατά ζωής
κ.λπ.

Άρθρο 23

23(1)(α)

ΠΕΚΚΝ
127 ΠΚ
122-123
ΠΚ

29 παρ. 1

Πλημμέλημα

Λοιπά εγκλήματα

Άρθρο 24

Άρθρο 25

24(1)

25(1) εδ. α΄-γ΄

Πλημμέλημα

Πλημμελήματα

23(1)(β)

24(2)

Δεν τελείται από
ανήλικο

Όχι κατά ζωής
κ.λπ.

25(1) εδ. δ΄

23(2)(α)
Όχι κατά ζωής
κ.λπ.

Βλ.

ΣυμβΠλημΘεσ 233/2020
ΣυμβΠλημΘεσ 253/2020

23(2)(β)

35

Γιάννης Ναζίρης

Ουσιαστική περάτωση κύριας ανάκρισης επί πλημμελήματος
[μετά και την τελευταία τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας]
Άρθρο 308
Περάτωση της κύριας ανάκρισης
[…]

3. Η κύρια ανάκριση στα πλημμελήματα περατώνεται και με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του
αρμόδιου δικαστηρίου με διαταγή του εισαγγελέα, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ανακριτή. Σε αυτήν την περίπτωση
εφαρμόζεται και η διάταξη του άρθρου 322. Ο εισαγγελέας εφετών έχει δικαίωμα, αν δεχτεί την προσφυγή, να διατάξει είτε να
υποβληθεί η προσφυγή στο συμβούλιο είτε να συμπληρωθεί η ανάκριση, που περατώνεται με βούλευμα του συμβουλίου. Η
παρ. 1 του άρθρου 245 εφαρμόζεται αναλόγως. Το συμβούλιο πλημμελειοδικών αποφαίνεται για την συνέχιση ή όχι της
προσωρινής κράτησης, καθώς και για την διατήρηση ή όχι των περιοριστικών όρων.
[…]
5. Αν από την ανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα του δράστη ορισμένου εγκλήματος, εφαρμόζονται αναλόγως τα εδάφια
πρώτο, τέταρτο και πέμπτο της παρ. 3 του άρθρου 245.
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Ουσιαστικό πέρας κύριας
ανάκρισης / Πλημμελήματα

Εφόσον ο Εισαγγελέας φρονεί
ότι συντρέχουν επαρκείς
ενδείξεις

Σύμφωνη γνώμη ανακριτή
Απευθείας παραπομπή με
κλητήριο θέσπισμα [308 παρ.
3 ΚΠΔ]

Εφόσον ο Εισαγγελέας φρονεί
ότι δεν συντρέχουν επαρκείς
ενδείξεις

Απαλλακτική πρόταση στο
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
[308 παρ. 1 ΚΠΔ]

Διαφωνία με ανακριτή
Παραπεμπτική πρόταση στο
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
[308 παρ. 1 ΚΠΔ]
Γιάννης Ναζίρης

Ανακριτής:

Κλητήριο
θέσπισμα ΕισΠλ
[δυνητικά]

Εισαγγελέας:
Παραπομπή

Παραπομπή

Εισαγγελέας:
Παραπομπή

Ανακριτής:
Απαλλαγή

Παραπεμπτική
πρόταση στο
ΣυμβΠλ

Εισαγγελέας:
Απαλλαγή

Ανακριτής:
Παραπομπή ή
απαλλαγή

Απαλλακτική
πρόταση στο
ΣυμβΠλ
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Προανάκριση

[μετά και την τελευταία τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας]
Άρθρο 245
Πότε και από ποιον ενεργείται

1. Η προανάκριση ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο μετά από γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα, είναι
συνοπτική και δεν περατώνεται πριν ληφθεί η απολογία του κατηγορουμένου. Εφόσον ο κατηγορούμενος κλητεύθηκε νόμιμα
και δεν εμφανίστηκε, η προανάκριση περατώνεται και χωρίς την απολογία του. Παραγγελία για προανάκριση δίνεται μόνο στις
περιπτώσεις του εδαφίου δ΄ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 43 παρ. 2 εδάφιο β΄, 322
παρ. 3 εδάφιο α΄ περίπτωση γ΄ και 323 εδάφιο γ΄ περίπτωση γ΄. […] Η προανάκριση περατώνεται: α) με απευθείας κλήση του
κατηγορουμένου στο ακροατήριο ή β) με πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο ή γ) με παραγγελία του εισαγγελέα
στον ανακριτή, εφόσον προκύπτει τέλεση κακουργήματος. Στην τελευταία περίπτωση, η προανάκριση μπορεί και να διακοπεί
κατά τον ίδιο τρόπο. Πρόταση στο συμβούλιο γίνεται, εφόσον ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την
παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Αν υπάρχουν περισσότεροι κατηγορούμενοι και δεν προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις σε βάρος μερικών από αυτούς ή πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη, ο
εισαγγελέας μπορεί να χωρίσει την υπόθεση και να την εισαγάγει μόνο ως προς αυτούς στο δικαστικό συμβούλιο. Το
προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και επί συναφών εγκλημάτων, είτε πρόκειται για έναν είτε για περισσότερους
κατηγορούμενους.
[…]
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Παραπομπή: κλητήριο
θέσπισμα ΕισΕφ
43 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΠΔ

Προανάκριση

Απαλλαγή: βούλευμα
ΣυμβΕφ

322 παρ. 3 εδ. α΄ περ.
γ΄ ΚΠΔ

Παραπομπή: κλητήριο
θέσπισμα ΕισΠλ
Απαλλαγή: βούλευμα
ΣυμβΠλ
Παραπομπή: κλητήριο
θέσπισμα ΕισΕφ

323 εδ. γ΄ περ. γ΄ ΚΠΔ
Απαλλαγή: βούλευμα
ΣυμβΕφ
Παραπομπή: κλητήριο
θέσπισμα ΕισΠλ
245 παρ. 3 εδ. δ΄ ΚΠΔ
Απαλλαγή: βούλευμα
ΣυμβΠλ
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Προανάκριση και άγνωστος δράστης
Άρθρο 245
[…]
3. Αν από την προανάκριση δεν προέκυψε η ταυτότητα του δράστη ορισμένου εγκλήματος, η δικογραφία τίθεται με πράξη του
αρμόδιου εισαγγελέα στο αρχείο. Το ίδιο μπορεί να πράξει ο εισαγγελέας και αν ο δράστης παραμένει άγνωστος μετά από
προκαταρκτική εξέταση. Στην περίπτωση αυτήν η κατά το άρθρο 43 ποινική δίωξη θεωρείται ότι ασκήθηκε με την έκδοση της
πιο πάνω πράξης του εισαγγελέα, η οποία πρέπει να περιέχει και τον χαρακτηρισμό του αδικήματος και τον χρόνο τέλεσής του.
Αν ακολούθως αποκαλυφθεί ο δράστης, η δικογραφία ανασύρεται από το αρχείο και συνεχίζεται η ποινική διαδικασία. Αν οι
κατηγορούμενοι είναι περισσότεροι, η αρχειοθέτηση γίνεται μόνον ως προς αυτόν που παρέμεινε άγνωστος.
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Υλική αρμοδιότητα για πλημμελήματα προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας
και, πλέον, για τα κακουργήματά τους που προβλέπονται στο 110β΄ ΚΠΔ

Άρθρο 111
Τριμελές και πενταμελές εφετείο
Α. Το τριμελές εφετείο δικάζει:
[…]
6. Τα κακουργήματα αρμοδιότητας του μονομελούς εφετείου και τα πλημμελήματα των δικαστών πολιτικής, ποινικής
και διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, συμπεριλαμβανομένων των παρέδρων, των ειρηνοδικών, ειδικών
πταισματοδικών, των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του,
των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, του γενικού επιτρόπου,
επιτρόπων και αντεπιτρόπων που υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων
επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
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ΣυμβΑΠ 23/2021
• «Η διάταξη του άρθρου 308 παρ. 2 ΚΠΔ εφαρμόζεται όχι μόνο στη
διαδικασία ενώπιον του συμβουλίου πλημμελειοδικών, αλλά αναλόγως και
στη διαδικασία ενώπιον του συμβουλίου εφετών και του Αρείου Πάγου
(άρθρο 485 παρ. 1 ΚΠΔ), εφαρμόζεται δε και στην περίπτωση που το
συμβούλιο εφετών αποφαίνεται επί προσφυγής κατηγορούμενου προσώπου
ιδιάζουσας δωσιδικίας κατά της δι’ απευθείας κλήσεως παραπομπής του για
πλημμέλημα στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου. Η μη τήρηση ως προς
τον κατηγορούμενο της εν λόγω ρύθμισης επιφέρει απόλυτη ακυρότητα, κατ’
άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄ του ΚΠΔ, αφού έτσι παραβιάζεται υπερασπιστικό
δικαίωμα του κατηγορουμένου, η προκαλούμενη δε απόλυτη ακυρότητα
θεμελιώνει τον εκ του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ΚΠΔ αναιρετικό
λόγο».
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ΣυμβΕφ
323 ΚΠΔ

Πλημμέλημα προσώπου
ιδιάζουσας δωσιδικίας

Γνωστοποίηση
αξιόποινης πράξης
37 επ. ΚΠΔ

4

1

Ποινική δίωξη Υποβολή
ΕισΠλ

ΕισΕφ
Κλητήριο θέσπισμα

Αμετάκλητη απόφαση
Δικαστήριο

5
Παραπομπή στο ακροατήριο

Α΄βάθμιο
δικαστήριο
ΤρΕφ

2

Προκαταρκτική εξέταση*
Ανακριτικός υπάλληλος
243, 244 ΚΠΔ

3

* Ή έστω
αυτεπάγγελτη
προανάκριση (245 παρ.
2 ΚΠΔ) ή ΕΔΕ ή έκθεση
ελέγχου (βλ. 43 ΚΠΔ)

Γιάννης Ναζίρης

III. Παραπομπή σε αναρμόδιο δικαστήριο
• Αναρμοδιότητα σε πρώτο βαθμό
•
•
•
•

Η διάταξη του 120 ΚΠΔ
Δυνατότητα επιβολής προσωρινής κράτησης από το δικαστήριο της παραπομπής
Η προσθήκη νέας παραγράφου 4 στο 120 ΚΠΔ
Ένδικο μέσο κατά της παραπεμπτικής απόφασης [488 ΚΠΔ]

• Διαπίστωση αναρμοδιότητας του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε δεύτερο
βαθμό
• Η διάταξη του 121 ΚΠΔ κατά τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΠΔ
• Τελευταίες τροποποιήσεις: η εν μέρει επαναφορά της πρόβλεψης του 121 προϊσχΚΠΔ
• Ένδικο μέσο κατά της παραπεμπτικής απόφασης [504 παρ. 2 ΚΠΔ]
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Παραπομπή σε υλικά αναρμόδιο δικαστήριο

[μετά και την τελευταία τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας]

Άρθρο 120
Αναρμοδιότητα

1. Το δικαστήριο οφείλει και αυτεπαγγέλτως να εξετάσει την καθ’ ύλη αρμοδιότητά του σε κάθε στάδιο της δίκης.
2. Το δικαστήριο, όταν κρίνει ότι είναι αναρμόδιο, παραπέμπει με απόφασή του την υπόθεση στο αντίστοιχο αρμόδιο. Σε αυτήν
την περίπτωση έχει δυνητικά τις εξουσίες του άρθρου 315.
3. Κατ’ εξαίρεση το δικαστήριο που χαρακτηρίζει εαυτό αναρμόδιο, παραπέμπει την υπόθεση στον εισαγγελέα, αν κρίνει ότι η
πράξη, όπως χαρακτηρίζεται από αυτό, είναι κακούργημα. Στην περίπτωση αυτή ο εισαγγελέας παραγγέλλει κυρία ανάκριση.
4. Παραπομπή στον εισαγγελέα δεν γίνεται εάν διενεργήθηκε κύρια ανάκριση ή ο χαρακτήρας της πράξης ως
κακουργήματος προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία στο ακροατήριο.
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Αυτεπάγγελτος έλεγχος υλικής αρμοδιότητας
[με βάση το άρθρο 118 ΚΠΔ]

Κανόνας [120 παρ. 2 ΚΠΔ]: Το αναρμοδίως
επιληφθέν δικαστήριο παραπέμπει στο
αρμόδιο [είτε ανώτερο είτε κατώτερο]

Προκύπτει υλική αναρμοδιότητα εξ υπαρχής

Εφόσον η πράξη χαρακτηρίζεται ως
κακούργημα με βάση το κατηγορητήριο και
δεν είχε προηγηθεί κύρια ανάκριση:
Αναπέμπει στον εισαγγελέα [120 παρ. 3
ΚΠΔ], ο οποίος παραγγέλλει κύρια ανάκριση
Εξαίρεση: Το αναρμοδίως επιληφθέν
(ανώτερο) δικαστήριο παύει οριστικά ή
κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη
[119β΄ ΚΠΔ]

Δεν προκύπτει από τη συζήτηση ούτε
μεταβολή της πράξης ούτε μεταβολή του
νομικού χαρακτηρισμού
Προκύπτει κατ’ αρχήν υλική αρμοδιότητα ➔
το αρμοδίως επιληφθέν δικαστήριο
εισέρχεται στη συζήτηση

Το αρμοδίως επιληφθέν δικαστήριο εκδίδει
απόφαση για την πράξη όπως εισήχθη σε
αυτό

Εφόσον προέκυψε νέα πράξη:

Ως προς τη νέα πράξη: 39 ΚΠΔ
Ως προς την εισαχθείσα: απόφαση
Προκύπτει από τη συζήτηση πραγματική ή
νομική μεταβολή

Επί τα βελτίω:
Το επιληφθέν δικαστήριο κρατεί και δικάζει
[119α΄ ΚΠΔ]

Εφόσον προσδίδεται διαφορετικός νομικός
χαρακτηρισμός στην εισαχθείσα πράξη
Επί τα χείρω

Αν η πράξη (υπό τον νέο χαρακτηρισμό)
υπάγεται στο επιληφθέν δικαστήριο:
Κρατεί και δικάζει

Αν η πράξη (υπό τον νέο χαρακτηρισμό)
συνιστά πλημμέλημα υπαγόμενο σε ανώτερο
δικαστήριο:
Παραπέμπει [120 παρ. 2 ΚΠΔ]
Αν η πράξη (υπό τον νέο χαρακτηρισμό)
συνιστά κακούργημα (προκύψαν από την
αποδεικτική διαδικασία στο ακροατήριο):
Παραπέμπει [120 παρ. 2, 4 ΚΠΔ]
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Έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρμοδιότητα
Άρθρο 488
Έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρμοδιότητα

1. Στον κατηγορούμενο και στον εισαγγελέα επιτρέπεται έφεση κατά της απόφασης με την οποία το δικαστήριο
αποφάνθηκε ότι είναι καθ` ύλη αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο ή στον εισαγγελέα
(άρθρο 120), μόνο για παραβίαση των διατάξεων περί αρμοδιότητας.
2. Αν η έφεση είναι παραδεκτή, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του αυτεπαγγέλτως το
δεδικασμένο, την εκκρεμοδικία, την παραγραφή του αξιοποίνου και την απόλυτη ακυρότητα.
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Διαπίστωση υλικής αναρμοδιότητας του πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο
[μετά και την τελευταία τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας]
Άρθρο 121
Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως

Το δικαστήριο που δικάζει κατ’ έφεση, αν κρίνει ότι το δικαστήριο που δίκασε σε πρώτο βαθμό ήταν αναρμόδιο, επειδή το
έγκλημα υπαγόταν σε κατώτερο από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ακυρώνει την απόφαση που προσβάλλεται με έφεση και
δικάζει ανέκκλητα το ίδιο την υπόθεση στην ουσία (άρθρο 502 παρ. 3). Εάν το δευτεροβάθμιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο σε
πρώτο βαθμό, ακυρώνει την απόφαση, κρατεί και δικάζει την υπόθεση σε πρώτο βαθμό. Σε κάθε άλλη περίπτωση καθ’ ύλην
αναρμοδιότητας το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση που προσβάλλεται με έφεση και παραπέμπει την
υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο, ενεργώντας ταυτόχρονα όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 120.
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Αναρμοδιότητα του α΄ βάθμιου
δικαστηρίου που διαγιγνώσκεται
σε β΄ βαθμό
121 ΚΠΔ

Το (νυν επιληφθέν) β΄ βάθμιο
δικαστήριο κρατεί και δικάζει
(αφού ακυρώσει την πρωτόδικη
απόφαση)

Το (νυν επιληφθέν) β΄ βάθμιο
δικαστήριο παραπέμπει στο
αρμόδιο α΄βάθμιο δικαστήριο
(αφού ακυρώσει την πρωτόδικη
απόφαση) [120 παρ. 2 ΚΠΔ]

Εφόσον το (νυν επιληφθέν) β΄
βάθμιο δικαστήριο ήταν
κανονικά αρμόδιο (σε α΄ βαθμό)
με βάση τα 109 επ. ΚΠΔ

Εφόσον ούτε το (νυν επιληφθέν)
β΄ βάθμιο δικαστήριο ούτε και
κατώτερο του α΄ βάθμιου ήταν
αρμόδιο με βάση τα 109 επ. ΚΠΔ

Εφόσον το πράγματι αρμόδιο
δικαστήριο ήταν κατώτερο
εκείνου που δίκασε
(αναρμοδίως) σε α΄ βαθμό
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Αναίρεση κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρμοδιότητα

Άρθρο 504
Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται [ενν. αναίρεση]
[…]
2. Αναίρεση επιτρέπεται επίσης κατά της απόφασης που κήρυξε το δικαστήριο υλικά αναρμόδιο και που, όπως
απαγγέλθηκε, δεν προσβάλλεται με έφεση.
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