
 

 

 

 

 

 

Άρειος Πάγος 905/2020 

Ερμηνεία του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου 

  Επιμέλεια: Λυδία Ρωτούς 

Απόσπασμα κειμένου απόφασης1 

«[…]  II. i) Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του κυρωθέντος με το ν.4619/2019 και ισχύοντος 

από 1-7-2019 (άρθρο δεύτερο του ν.4619/19 ) Ποινικού Κώδικα " Αν από την τέλεση της πράξης 

ως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόμων, εφαρμόζεται αυτή που 

στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου". Σύμ-

φωνα με τη διάταξη αυτή, επιεικέστερος είναι ο νόμος που στη συγκεκριμένη κάθε φορά περί-

πτωση και όχι αφηρημένα οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου, αυτό δε 

που ενδιαφέρει δεν είναι εάν ο νόμος στο σύνολο του είναι επιεικέστερος για τον κατηγορούμενο 

αλλά εάν περιέχει διατάξεις που είναι επιεικέστερες γι' αυτόν και δεν αποκλείεται στη συγκεκριμένη 

περίπτωση να εφαρμοσθεί εν μέρει ο προηγούμενος νόμος και εν μέρει ο νεότερος νόμος, με επι-

λογή των ευμενέστερων διατάξεων καθενός από αυτούς και έτσι να εφαρμόζεται αφενός ένας νό-

μος ως προς τα στοιχεία που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλή-

ματος και αφετέρου άλλος νόμος ως προς την απειλούμενη ποινή.[…]                                     

ii) Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 514 και 511 εδ. τελ, ΚΠΔ προκύπτει ότι στην 

περίπτωση που μετά την δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης μεταβλήθηκε το νομοθετικό 

καθεστώς, ως προς τα στοιχεία της αξιόποινης πράξης ή και την προβλεπόμενη ποινή, κύρια ή 

παρεπόμενη, ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει και αυτεπάγγελτα, κατ' άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, το νόμο 

που ίσχυε από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκαση της και περιέχει τις ευμενέ-

στερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι παραδεκτή, ανεξάρτητα 

από την εμφάνιση ή μη του κατηγορουμένου κατά τη συζήτηση της τελευταίας.[…]  

Στην προκείμενη περίπτωση, το δικάσαν κατ' έφεση Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων με την προ-

σβαλλόμενη απόφασή του, δέχθηκε, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, 

ότι από τα ειδικώς αναφερόμενα αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκαν τα εξής : "Η πρώτη κατηγορού-

μενη Α. Α., η δεύτερη κατηγορούμενη Ε. Μ. και η τρίτη κατηγορούμενη, Μ. Μ.,[…] με περισσότερες 

πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, από κοινού ενεργούσες κατήρτισαν 

πλαστά έγγραφα με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους άλλον σχετικά με γεγονός που 

 
1  Άρειος Πάγος - http://www.areiospagos.gr/, όπου αναρτώνται αποφάσεις του 

Ανωτάτου Ακυρωτικού [τελευταία επίσκεψη: 15.04.2021]. 
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μπορεί να έχει έννομες συνέπειες και το χρησιμοποίησαν. Συγκεκριμένα στον ως άνω αναφερόμενο 

τόπο και χρόνους, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, 

από κοινού ενεργούσες[…]με πρόθεση, ήτοι με κοινό δόλο συνέθεσαν εξυπαρχής τις […] αποδείξεις 

του ΙΚΑ, οι οποίες προέρχονταν από μπλοκ αποδείξεων που είχε χορηγηθεί στην πρώτη κατηγο-

ρουμένη Α. Α. και που η ίδια είχε παραδώσει στην δεύτερη κατηγορουμένη, στο αυτό πλαίσιο του 

διαχωρισμού ρόλων και έθεσαν (δια χειρός της δεύτερης κατηγορουμένης) σε κάθε μία υπογραφή 

κατ' απομίμηση εκείνης της ήδη εγκαλούσης Ε. Φ. του Ε., με σκοπό να δημιουργήσουν την εντύ-

πωση σε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι οι ανωτέρω αποδείξεις έφεραν γνήσια υπογραφή της ανωτέρω 

φερόμενης ως εκδότριας και τις προσκόμισαν ενώπιον του Ι. Μ. του Γ., ταμία της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Θ.Ψ.Π.Χ., ο οποίος κατέβαλε το ποσό των 1.584 ευρώ, το οποίο περιήλθε στο ταμείο 

του ανωτέρω Σωματείου, το οποίο διατηρούσε η τρίτη κατηγορουμένη Μ. Μ.. Οι δε κατηγορούμε-

νες γνώριζαν ότι κατήρτιζαν εξ υπαρχής πλαστές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (νοσηλείας), θέ-

τοντας κατ' απομίμηση την υπογραφή της εγκαλούσης και ότι αυτό αφενός μεν ήταν παράνομο, 

αφετέρου δε ζημίωνε την παριστάμενη προς υποστήριξη της κατηγορίας, αλλά και το ασφαλιστικό 

ταμείο (Ι.Κ.Α.) αφού άλλος νοσηλευτής παρείχε τις υπηρεσίες του προς τους ασθενείς που είχαν 

ανάγκη και από άλλο μπλοκ αποδείξεων με άλλη (πλαστή) υπογραφή εκδίδονταν οι αποδείξεις 

παροχής υπηρεσιών (νοσηλείας).[…]   

VIII. Ως προς τη δεύτερη κατηγορούμενη- αναιρεσειούσα, Ε. Μ., το Δικαστήριο διέλαβε στην προ-

σβαλλόμενη απόφασή του, όπως το σκεπτικό και το διατακτικό της αλληλοσυμπληρώνονται, την 

απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη 

αιτιολογία […] 

 IX. i) Η απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ, ειδική 

και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης πρέπει να υπάρχει όχι μόνον ως προς την κατη-

γορία αλλά να εκτείνεται και στους ισχυρισμούς που τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα 

της πράξης ή της ικανότητας προς καταλογισμό ή στη μείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιόποι-

νου της πράξης ή στη μείωση της ποινής. Τέτοιος ισχυρισμός, η απόρριψη του οποίου πρέπει να 

αιτιολογείται ιδιαίτερα, είναι και ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί συνδρομής στο πρόσωπο 

του ελαφρυντικής περίστασης από τις αναφερόμενες στο άρθρο 84 παρ. 2 Π.Κ, αφού η παραδοχή 

της οδηγεί στην επιβολή μειωμένης, κατά το άρθρο 83 του ίδιου κώδικα, ποινής. Ως ελαφρυντική 

περίσταση θεωρείται, κατά τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2 του ισχύοντος από 01-07-2019 Ποι-

νικού Κώδικα, μεταξύ άλλων και η υπό στ. α', που συνίσταται στο "ότι ο υπαίτιος έζησε σύννομα 

ως το χρόνο που έγινε το έγκλημα, περίσταση που δεν αποκλείεται από μόνη την προηγούμενη 

καταδίκη του για ελαφρό πλημμέλημα". Κριτήριο για τη συνδρομή της ελαφρυντικής αυτής περί-

στασης είναι η σύννομη ζωή του υπαιτίου, που υπάρχει όταν αυτός δεν έχει διαπράξει αξιόποινη 

πράξη, παραβιάζοντας επιτακτικούς ή απαγορευτικούς κανόνες δικαίου. Με τη διάταξη αυτή του 

νέου ΠΚ διευρύνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της ελαφρυντικής αυτής περίστασης, καθόσον 

υιοθετήθηκε το δεκτικό βεβαίωσης κριτήριο της "νόμιμης" ζωής έναντι του απροσδιόριστου κρι-

τηρίου της "έντιμης" ζωής, που απαιτούνταν από την προϊσχύσασα διάταξη και δεν ελέγχεται 

πλέον η κατά το Σύνταγμα "απαραβίαστη" προηγούμενη ατομική και οικογενειακή ζωή του υπαι-

τίου (ΑΠ 1466/2019). Στην προκείμενη περίπτωση, το Δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό περί α-

ναγνώρισης της συνδρομής στο πρόσωπο της κατηγορουμένης Ε. Μ. του ελαφρυντικού του άρ-

θρου 84 παρ.2 α' ΠΚ με την εξής αιτιολογία: " ...δεν αποδείχθηκε ότι η κατηγορούμενη έζησε μέχρι 

τη διάπραξη της ως άνω αξιόποινης πράξης, σύμφωνα με τις επιταγές της έννομης τάξης σεβόμενη 

τα έννομα αγαθά, καθόσον δεν αρκεί για την αναγνώριση της συνδρομής της ελαφρυντικής περί-

στασης του πρότερου σύννομου βίου του άρθρου 84 παρ. 2 α' ΠΚ, το λευκό της ποινικό μητρώο ή 

η απουσία άλλης επίμεμπτης δραστηριότητας της. Τούτο δε διότι ο "σύννομος" βίος δεν ταυτίζεται 



 
 

  

 

με το λευκό ποινικό μητρώο, αλλά με τον πραγματικό σεβασμό των έννομων αγαθών στην καθη-

μερινή ζωή. Επομένως, δεν συντρέχει τέτοια ελαφρυντική περίσταση στο πρόσωπο της και ο σχε-

τικός ισχυρισμός που πρόβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης πρέπει να απορριφθεί." Με αυτά που 

δέχθηκε το Δικαστήριο, δεν διέλαβε στην απόφασή του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατω-

μένη αιτιολογία για την απόρριψη του ως άνω ισχυρισμού. Ειδικότερα, εφόσον δέχεται την ύπαρξη 

λευκού ποινικού μητρώου, γεγονός που κατ' αρχήν αποδεικνύει σύννομη ζωή της κατηγορουμέ-

νης, απορρίπτει τον προαναφερόμενο ισχυρισμό, χωρίς να διαλαμβάνει καμία θετική παραδοχή 

για τη ύπαρξη συγκεκριμένης παραβατικής συμπεριφοράς που να καθιστά μη σύννομη τη ζωή της, 

και μολονότι, κατά το άρθρο 178 παρ.2 ΚΠΔ, στα πλαίσια της ποινικής δίκης ο κατηγορούμενος 

δεν έχει το βάρος απόδειξης της ανυπαρξίας παραβατικής συμπεριφοράς μη προκύπτουσας μάλι-

στα από το ποινικό μητρώο. Δεν αρκούν βεβαίως όσα αορίστως και εντελώς γενικά αναφέρονται 

στην απόφαση περί σεβασμού των έννομων αγαθών στην καθημερινή ζωή. Συνεπώς, είναι βάσιμος 

ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Δ' ΚΠΔ σχετικός λόγος αναίρεσης.  

Χ. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω πρέπει: […]Β) Ως προς τη δεύτερη αναιρεσειούσα Ε.Μ. να αναιρεθεί 

η προσβαλλόμενη : […] ως προς τη διάταξή της για απόρριψη του ισχυρισμού της περί συνδρομής 

στο πρόσωπο της της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ.2 α ΠΚ.» 

Παρατηρήσεις 

1. Η παρούσα υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς καλείται να ερμηνεύσει την έν-

νοια που εισήχθη με την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και αφορά την ελαφρυντική περίσταση 

του άρ. 84 παρ. 2 περ. α’ ΠΚ, τον πρότερο σύννομο βίο του υπαιτίου, προς αντικατάσταση του 

μέχρι πρότινος «πρότερου έντιμου βίου». 

2. Το ελαφρυντικό στοιχείο του «πρότερου έντιμου βίου» συναρτούσε η νομολογία κατά κανόνα 

με το τυπικό στοιχείο της ύπαρξης λευκού ποινικού μητρώου2, η οποία έπειτα εξελίχθηκε σε αυ-

στηρότερη μορφή απαιτώντας επιπλέον την επίκληση συμπεριφορών του κατηγορουμένου επω-

φελών για την κοινωνία3, γεγονός που έβρισκε αντίθετη τη θεωρία. Η συνολική αυτή αξιολόγηση 

του βίου και της πολιτείας του κατηγορουμένου είχε έντονη ηθική χροιά και οδηγούσε ενίοτε τα 

δικαστήρια στην απόκρουση της ελαφρυντικής περίστασης με αιτιολογίες ασυμβίβαστες με το 

πρωτείον της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και την προστασία της ιδιωτικής ζωής 

σε μία φιλελεύθερη πλουραλιστική έννομη τάξη4. 

3. Με την αλλαγή που επέφερε η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα με τον ν. 4619/2019, τέθηκε 

επί τάπητος το πλέον καθοριστικό στοιχείο για την αναγνώριση του εν λόγω ελαφρυντικού, ο 

«πρότερος σύννομος βίος». Όπως γίνεται αντιληπτό και στην εξεταζόμενη απόφαση, κρίσιμο είναι 

πλέον το γεγονός ο κατηγορούμενος να έζησε σύννομα μέχρι την τέλεση του εγκλήματος, ήτοι να 

είχε συμμορφωθεί με τις επιταγές της εννόμου τάξεως χωρίς να παραβίαζε επιτακτικούς κανόνες 

δικαίου ή εφόσον είχε τελέσει και στο παρελθόν κάποια αξιόποινη πράξη, αυτή να ήταν ελαφρά. 

 
2  Βλ. και ΑΠ 110/1980, ΑΠ 17/1999  
3  Βλ. και ΑΠ 249/2009, ΑΠ 1570/2009 
4 Ηλίας Αναγνωστόπουλος, «Η ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου 

στον νέο ΠΚ (Σχόλιο στην απόφαση 1466/2019), Nova Criminalia- Περιοδική 

Έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, Ιανουάριος 2020, σσ. 7-8, σελ. 7, με 

περαιτέρω παραπομπή σε Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη, «Η εξέλιξη της νομολογίας ως 

προς την ελαφρυντική περίσταση του «πρότερου έντιμου βίου»», Ποινικά Χρονικά, 

ΞΖ/2017, σελ. 81. 



 
 

  

 

Παρατηρείται έτσι μια ολική αποδέσμευση από την αξιολόγηση της ηθικής ποιότητας της ζωής του 

υπαιτίου βάσει των «κρατουσών ηθικών αντιλήψεων». Αυτό διαφαίνεται και στην Αιτιολογική Έκ-

θεση του Ποινικού Κώδικα, όπου σημειώνονται τα εξής: (α) αντί του απροσδιόριστου κριτηρίου 

της «έντιμης» ζωής υιοθετήθηκε το ορθολογικότερο της «νόμιμης», ώστε να διασφαλίζεται η αντι-

κειμενικότητα και να ενδυναμωθεί η αρχή της ασφάλειας δικαίου, στην οποία στηρίζεται η αρχή 

του κράτους δικαίου, μέλος του οποίου αποτελεί ο πολίτης, ο οποίος είναι «ελεύθερος να διάγει, 

όπως ο ίδιος κρίνει, εφόσον δεν παραβιάζει επιτακτικούς ή απαγορευτικούς κανόνες δικαίου. Όταν 

δεν έχει διαπράξει αξιόποινη πράξη ή έχει καταδικαστεί για ελαφρό πλημμέλημα, είναι ανεπίτρεπτο 

να ελέγχεται η κατά το Σύνταγμα (άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β’) «απαραβίαστη» προηγούμενη ατομική και 

οικογενειακή του ζωή», απαγορεύοντας την ηθική αξιολόγηση της, η οποία συνιστά έκφανση του 

συνταγματικού δικαιώματος, όπως λχ. η ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας5. Η αναγνώριση 

δηλαδή της συνδρομής της ελαφρυντικής περίστασης πρέπει να εξαρτάται μόνο από το σεβασμό 

απέναντι στα έννομα αγαθά και την τήρηση των κανόνων δικαίου6. Γεννάται ωστόσο το ερώτημα 

εάν μπορεί να υποστηριχθεί εξ αντιδιαστολής ότι υπάρχει η δυνατότητα σε περίπτωση τέλεσης 

κακουργήματος να εξετασθεί και να ληφθεί υπόψη η προσωπική ζωή του δράστη. 

4. Είναι, ακόμη, σε αυτό το σημείο κρίσιμο να διευκρινιστεί εάν η παραβίαση των κανόνων της 

εννόμου τάξεως, θα πρέπει να αφορά και την τέλεση παραβάσεων διοικητικής ή αστικής φύσεως, 

οι οποίες δεν αφορούν το ποινικό μητρώο, πχ. η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπαιτίου 

απέναντι στους δανειστές7. Βέβαια, η παραβίαση κανόνων ηθικής δεν πρέπει να αξιολογείται για 

την απόρριψη της ελαφρυντικής περίστασης, όπως λχ. ο εθισμός του υπαιτίου σε τυχερά παίγνια. 

5. Κοινό έδαφος στην προ της τροποποίησης του ΠΚ και νυν θεωρία είναι η μη συνάρτηση της 

βαρύτητας του εγκλήματος με την αναγνώριση του εν λόγω ελαφρυντικού. Εν γένει, το ελαφρυ-

ντικό έπρεπε και πρέπει να αναγνωρίζεται σε οποιοδήποτε έγκλημα, ακόμα και στα πιο ειδεχθή, 

γεγονός που πηγάζει από την γραμματική, ιστορικοβουλητική και συστηματική ερμηνεία του άρ.84 

παρ.2 α’. Και η παλαιότερη θεωρία αποδεχόταν αυτή την άποψη ωστόσο παρατηρείται και η α-

ντίθετη πρακτική8. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθοριστικό κριτήριο πλέον είναι το αν η πράξη του 

κατηγορουμένου είχε κάποια μοναδικότητα, αν συνιστά πρωτόγνωρη παραφωνία, στην κατά τα 

άλλα σύννομη ζωή του, διότι τότε είναι δυνατόν να λάβει χώρα μια θετική πρόγνωση για τη μελ-

λοντική πορεία του δράστη. Το βάρος, λοιπόν, της ερμηνείας εναποτίθεται στην τυπική αξιολόγηση 

της υπακοής στους κανόνες της εννόμου τάξεως, ρύθμιση που αφενός κινείται προς τη σωστή 

κατεύθυνση, αφετέρου χρήζει διευκρίνησης προς αποφυγή της δημιουργίας κλίματος αβεβαιότη-

τας. 

 

 
5 Έτσι και στην χαρακτηριστική απόφαση ΑΠ 1466/2019, η οποία χάραξε την πορεία 

της ερμηνείας της εν λόγω έννοιας, στην οποία αναφέρεται ότι «δεν ελέγχεται πλέον 

η κατά το Σύνταγμα «απαραβίαστη» προηγούμενη ατομική και οικογενειακή ζωή 

του υπαιτίου». Βλ. επίσης Μαλιδέλης Αναστάσιος, «Η ελαφρυντική περίσταση του 

σύννομου βίου ως ευμενέστερη διάταξη για τον κατηγορούμενο κατά την ΑΠ 

1466/2019», Υπαγωγή, 2/2019, σσ.766-775. 
6 Άννα-Μαρία Χ. Ανυφαντή, «Ο σύννομος πρότερος βίος στο νέο ΠΚ» δημοσιευμένο 

σε: Justina.gr-http://www.justina.gr/, όπου αναρτώνται άρθρα επί της νομικής 
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