
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

H αρχή της σκοπιμότητας αντιμετωπίζεται στην χώρα μας διαχρονικά με ιδιαίτερη 
επιφυλακτικότητα. Ενώ θεσμοί σκοπιμότητας εφαρμόζονται εκτεταμένα εδώ και αρ-
κετές δεκαετίες σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία μάλιστα παραδοσιακά ασκούν 
έντονη επίδραση στο δικονομικό μας σύστημα, στην Ελλάδα τέτοιοι θεσμοί υιοθετή-
θηκαν το πρώτον –πλην ορισμένων περιορισμένης πρακτικής σημασίας εξαιρέσεων 
(π.χ. άρθρα 44 έως 45B πΚΠΔ)– με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ακόμη δε και 
μετά την εισαγωγή στο δικονομικό μας σύστημα θεσμών σκοπιμότητας, όπως είναι 
η αποχή από την ποινική δίωξη επί ήσσονος σημασίας αδικημάτων (άρθρο 45 παρ. 2 
ΚΠΔ) ή η υφ’ όρον αποχή από την ποινική δίωξη (άρθρα 48 και 49 ΚΠΔ), η εφαρμογή 
των σχετικών διατάξεων μέχρι σήμερα, τρία χρόνια μετά την θέσπιση του νέου Κώ-
δικα Ποινικής Δικονομίας, παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη. Μάλιστα, ως ένδειξη 
(έστω πρόσκαιρης) «ήττας» των θεσμών σκοπιμότητας θα μπορούσε να θεωρηθεί η 
εκ νέου πρόβλεψη με τον Ν. 4689/2020 υφ’ όρον παραγραφής συγκεκριμένων πλημ-
μελημάτων. Αντί, δηλαδή, της εφαρμογής του θεσμού της αποχής από την ποινική 
δίωξη κατ’ άρθρον 45 παρ. 2 ΚΠΔ, η οποία θα επέτρεπε αξιολογήσεις και σταθμίσεις 
στην εκάστοτε συγκεκριμένη περίπτωση, η έννομη τάξη μας κατέληξε και πάλι στον 
αμφιλεγόμενο θεσμό της «οριζόντιας» υφ’ όρον παραγραφής. 

Η περιγραφόμενη διαχρονική επιφυλακτικότητα αποτέλεσε την αφορμή για την 
μονογραφική  πραγμάτευση των θεσμών σκοπιμότητας στο σύστημα του ποινικού 
δικονομικού δικαίου μας. Με την προσπάθεια αυτή επιχειρείται να καταδειχθεί ότι 
οι εν λόγω θεσμοί δεν αποτελούν «ξένο σώμα» προς το δικονομικό μας σύστημα, η 
υιοθέτηση του οποίου επιβάλλεται αποκλειστικώς για λόγους πρακτικής αναγκαι-
ότητας, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν με τρόπο συμβατό προς τις θεμελιώδεις 
δικονομικές αρχές και ταυτοχρόνως αποτελεσματικό. Πέραν όμως αυτού, μέσα από 
την παρούσα εργασία επιχειρείται να θεμελιωθεί η άποψη ότι η αρχή της σκοπιμό-
τητας δεν συνιστά αμιγώς δικονομική αρχή, η οποία μάλιστα αφορά αποκλειστι-
κά στην κίνηση της ποινικής δίωξης, όπως παραδοσιακά γίνεται δεκτό. Αντιθέτως, 
πρόκειται για έννοια η οποία περιλαμβάνει στοιχεία τόσο δικονομικού όσο και ου-
σιαστικού ποινικού δικαίου και η οποία αντιστοιχεί δογματικά στην λεγόμενη «τέ-
ταρτη βαθμίδα» του εγκλήματος. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον Νικόλαο Λίβο, αφυπηρετήσαντα Επίκουρο Κα-
θηγητή της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ο οποίος ήταν πάντοτε πρόθυμος να ακούσει με 
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Πρόλογος

προσοχή τους προβληματισμούς μου. Τα σχόλια και η κριτική του με βοήθησαν πο-
λύ. Ευχαριστώ, επίσης, εγκάρδια τους φίλους μου Βασίλειο Πετρόπουλο και Νικόλαο 
Σημαντήρα για τις εποικοδομητικές μας συζητήσεις.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω, επίσης, στον εκδότη κ. Πάνο Σάκκουλα, ο οποίος 
πρόθυμα απεδέχθη την έκδοση του συγκεκριμένου βιβλίου, καθώς και στην Ομό-
τιμη Καθηγήτρια κ. Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα για την τιμητική ένταξη της εργασίας 
μου στην καταξιωμένη σειρά μονογραφιών «Ποινικά Χρονικά – Μελέτες».

Η ολοκλήρωση του βιβλίου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την βοήθεια της 
συζύγου μου, Βασιλικής Κάππου, η οποία καθ’ όλην την διάρκεια συγγραφής της 
εργασίας με στήριξε εμπράκτως. Ομοίως, αμέριστη ήταν η στήριξη που είχα από τα 
αδέρφια μου, Γιώργο και Μαρία, καθώς και από τους γονείς μου, Λάμπρο και Θεο-
δώρα. Τους είμαι ειλικρινά ευγνώμων.

Νέα Σμύρνη, Ιανουάριος 2023
Δημήτριος Λ. Βούλγαρης
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1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
1.1.  Εισαγωγή στην προβληματική – Αντικείμενο της παρούσας ερ-

γασίας
Πριν από την θέσπιση του νέου ΚΠΔ το έτος 2019, στο ελληνικό ποινικό δι-

κονομικό σύστημα κυριαρχούσε απόλυτα η αρχή της νομιμότητας. Οι εξαιρέσεις 
υπέρ της αρχής της σκοπιμότητας ήσαν όχι μόνον ελάχιστες αριθμητικά αλλά και 
μικρής πρακτικής σημασίας. η εφαρμογή τους ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη.

Με τον νέο ΚΠΔ επιχειρήθηκε μια αλλαγή στο μοντέλο αυτό. Προς τον σκοπό 
κυρίως της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων, εισήχθη μια σειρά εξαιρέσεων υπέρ 
της αρχής της σκοπιμότητας, όπως είναι το άρθρο 45 παρ. 2 ΚΠΔ περί αποχής επί 
πλημμελημάτων ήσσονος απαξίας και τα άρθρα 48 και 49 ΚΠΔ περί υφ’ όρον αποχής 
από την ποινική δίωξη. Οι εξαιρέσεις αυτές συνεπάγονται αναγκαστικά και την ανα-
βάθμιση του ρόλου του εισαγγελέα όσον αφορά στην κίνηση της ποινικής δίωξης. 
Συναφής προς την ενίσχυση της αρχής της σκοπιμότητας ήταν και η θέσπιση άλλων 
εναλλακτικών μορφών περάτωσης της ποινικής δίκης, όπως είναι οι θεσμοί της 
ποινικής συνδιαλλαγής, της ποινικής διαπραγμάτευσης και της ποινικής διαταγής1. 

Παρά ταύτα, τρία χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του ΚΠΔ, η πρακτική ση-
μασία –και κατ’ επέκτασιν η μέχρι σήμερα επιτυχία– των νεοπαγών αυτών θεσμών 
είναι ιδιαίτερα αμφίβολη. Χαρακτηριστικό είναι ότι, με την υπ’ αριθμ. 11/2022 
Εγκύκλιο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ζητείται από τις κατά τόπους εισαγ-
γελίες πρωτοδικών η αποστολή αναφοράς σχετικά με τον αριθμό των υποθέσεων 
επί των οποίων εφαρμόστηκαν οι διατάξεις των άρθρων 45 παρ. 2 και 48 παρ. 1 
ΚΠΔ, ενώ ρητώς παρέχεται γενική οδηγία «προς την κατεύθυνση της ενθάρρυν-
σης εφαρμογής των άρθρων 45§2 και 48§1 ΚΠΔ»2.

Ο δισταγμός στην εφαρμογή των συγκεκριμένων θεσμών δεν προκαλεί εντύ-
πωση, εάν αναλογιστεί κανείς την απόλυτη επικράτηση της αρχής της νομιμότη-
τας στο ελληνικό ποινικό δικονομικό σύστημα επί δεκαετίες. Η εφαρμογή θεσμών 
σκοπιμότητας απαιτεί, κατά τούτο, σε μεγάλο βαθμό και μεταβολή τρόπου αντί-
ληψης εκ μέρους όλων των παραγόντων της ποινικής δίκης, ιδίως δε μεταβολή 
στον τρόπο με τον οποίον γινόταν παραδοσιακά αντιληπτός ο ρόλος και η λει-
τουργία του εισαγγελέα. 

Συναφές είναι, επίσης, το γεγονός ότι οι θεσμοί σκοπιμότητας εκλαμβάνονται 

1. Η σχέση των θεσμών αυτών προς την αρχή της σκοπιμότητας θα καταδειχθεί στην 
συνέχεια. 

2. ΕγκΕισΑΠ 11/2022 [Δημήτριος Παπαγεωργίου], προσπελάσιμη υπό τον σύνδεσμο 
www.eisap.gr.
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συχνά ως «ξένο σώμα» για το ποινικό δικονομικό μας σύστημα, ενώ η υιοθέτη-
σή τους θεωρείται δικαιολογημένη αποκλειστικά για λόγους πρακτικής αναγκαι-
ότητας, ήτοι προς τον σκοπό αποσυμφόρησης των δικαστηρίων. Η αντιμετώπι-
ση, όμως, αυτή δεν ευνοεί την εφαρμογή των συγκεκριμένων θεσμών. Η πρακτική 
αναγκαιότητα εφαρμογής της αρχής της σκοπιμότητας σε μακροσκοπικό επίπε-
δο, δηλαδή προς τον γενικό σκοπό της αποσυμφόρησης, δεν φαίνεται να συνιστά 
επαρκές κίνητρο για την εφαρμογή της και στην εκάστοτε μεμονωμένη περίπτωση.

Τέλος, τόσο οι επιμέρους θεσμοί όσο και η ίδια η αρχή της σκοπιμότητας εν 
γένει έχουν τύχει περιορισμένης επεξεργασίας στην ελληνική επιστήμη, γεγονός 
που δυσχεραίνει έτι περαιτέρω την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων. 

Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται ακριβώς η δογματική επεξεργασία της 
αρχής της σκοπιμότητας και η εξέταση του τρόπου με τον οποίον αυτή μπορεί να 
ενταχθεί και λειτουργήσει στο πλαίσιο του δικονομικού μας συστήματος. Ορισμένα 
από τα κύρια ερωτήματα τα οποία επιχειρείται να απαντηθούν είναι τα εξής: Ποια 
είναι η ακριβής έννοια της αρχής της σκοπιμότητας και ποιοι θεσμοί συνιστούν 
έκφανση αυτής; Είναι συμβατή η αρχή της σκοπιμότητας με το ποινικό δικονομικό 
μας σύστημα και τις θεμελιώδεις αρχές του; Συμβιβάζεται με τον σκοπό της ποινι-
κής δίκης ή συνιστά η εφαρμογή της εγκατάλειψη αυτού του σκοπού, ενδεχομένως 
δικαιολογημένη για λόγους πρακτικής αναγκαιότητας; Περαιτέρω, στόχος της πα-
ρούσας εργασίας είναι, βάσει ακριβώς των απαντήσεων επί των ανωτέρω γενικό-
τερων ερωτημάτων, να αντληθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα ως προς την ερ-
μηνεία των διατάξεων που προβλέπουν τους κυριότερους θεσμούς σκοπιμότητας. 

1.2. Δομή της εργασίας 
Βάσει των ανωτέρω, πέραν του παρόντος πρώτου, εισαγωγικού κεφαλαίου, η 

εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα περαιτέρω κεφάλαια: Στο δεύτερο κεφάλαιο 
(κατωτέρω, υπό 2) επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε εθνικό επίπεδο ως προς τις αρχές της νομιμότητας και της σκοπιμότητας. 
Στο τρίτο κεφάλαιο (κατωτέρω, υπό 3) ερευνάται το ακριβές περιεχόμενο της έν-
νοιας της σκοπιμότητας και επιχειρείται να δοθεί ένας ορισμός αυτής. Στο τέταρτο 
κεφάλαιο εξετάζεται η συμβατότητα της αρχής της σκοπιμότητας προς τον σκοπό 
της ποινικής δίκης (υπό 4.1), καθώς και η αλληλεπίδρασή της προς τις υπόλοιπες 
θεμελιώδεις αρχές του δικονομικού μας συστήματος (υπό 4.2). Τα συμπεράσματα 
που προκύπτουν από τα δύο ως άνω υποκεφάλαια αξιοποιούνται στο επόμενο 
μέρος της εργασίας, το οποίο αφορά στην ειδικότερη ανάλυση ορισμένων εκ των 
κυριοτέρων θεσμών σκοπιμότητας και στην ερμηνεία των οικείων διατάξεων (υπό 
4.3). Τέλος, για λόγους δικαιοσυγκριτικής επισκόπησης, παρουσιάζονται στο τε-
λευταίο κεφάλαιο θεσμοί σκοπιμότητας τριών διαφορετικών εννόμων τάξεων, και 
συγκεκριμένα της Αγγλίας, των Η.Π.Α. και της Γερμανίας (υπό 5).
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2.1.  Ιστορική εξέλιξη των αρχών της νομιμότητας και της σκοπιμότητας στον ευρωπαϊκό χώρο

2. Ιστορική αναδρομή
2.1.  Ιστορική εξέλιξη των αρχών της νομιμότητας και της σκοπιμότη-

τας στον ευρωπαϊκό χώρο (ιδίως στην Γερμανία και την Γαλλία)
2.1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η καθιέρωση της αρχής της νομιμότητας στην Ευρώπη συνδέεται άμεσα αφε-
νός με την ανάπτυξη και διαμόρφωση του εξεταστικού συστήματος (και ειδικό-
τερα με την καθιέρωση της κρατικής και αυτεπάγγελτης δίωξης των εγκλημάτων) 
και αφετέρου με την θεσμοθέτηση της εισαγγελικής αρχής ως αρχής διακριτής σε 
σχέση με τους δικαστές, αποκλειστικά αρμόδιας για την δίωξη των εγκλημάτων3. 
Για τον λόγο αυτόν, στις επόμενες παραγράφους επιχειρείται μια σύντομη περι-
γραφή της ιστορικής εξέλιξης του εξεταστικού συστήματος από την μία πλευρά 
και της εισαγγελικής αρχής από την άλλη, καθώς και η σχέση των θεσμών αυτών 
προς τις αρχές της νομιμότητας και της σκοπιμότητας. 
2.1.  Ιστορική εξέλιξη των αρχών της νομιμότητας και της σκοπιμότητας στον ευρωπαϊκό χώρο

2.1.2. Η καθιέρωση του εξεταστικού συστήματος
Ως προς το εξεταστικό σύστημα, επικρατούσα θεωρείται σήμερα η άποψη ότι 

οι ρίζες του ανατρέχουν στον περίοδο του Πάπα Ιννοκέντιου Γ΄4, κατά το ποντιφι-
κάτο του οποίου (1198-1216 μ.Χ.) έλαβαν χώρα σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην 
Καθολική Εκκλησία. Σε αυτόν αποδίδεται η καθιέρωση της αρχής της αυτεπάγ-
γελτης δίωξης των εγκλημάτων και του διερευνητικού καθήκοντος του δικαστή-
“εξεταστή”, καθώς και της αρχής της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας. 

Συγκεκριμένα5, μέχρι τότε η ακολουθούμενη διαδικασία, προκειμένου περί αδι-
κημάτων που τελούσαν κληρικοί της Καθολικής Εκκλησίας, βασιζόταν στο σύστη-
μα της κατ’ αντιδικίαν διεξαγωγής της δίκης6. Η έναρξη της διαδικασίας προϋπέ-
θετε την υποβολή έγκλησης από τον παθόντα, ο οποίος έφερε αποκλειστικώς το 
βάρος απόδειξης των ισχυρισμών του. Τούτο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι λαϊκοί στερούντο των απαραίτητων νομικών γνώσεων προκειμένου 

3. Βλ. Weigend, Anklagepflicht und Ermessen, 1978, σελ. 25 επ., Dettmar, Legalität und 
Opportunität im Strafprozess, 2008, σελ. 12 επ.

4. Αναλυτικά Ignor, Geschichte des Strafprozesses in Deutschland, 2002, σελ. 47 επ. Βλ., 
επίσης, Oehler, σε: Gedächtnisschrift für Hilde Kaufmann, 1986, σελ. 847 επ. (848 επ.), κα-
θώς και Τζαννετή, σε: Κοτσαλής/Κιούπης, Ιστορία του Ποινικού Δικαίου και των Ποινικών 
Θεσμών, 2007, σελ. 403 επ. (404 επ.).

5. Για τις αναπτύξεις που ακολουθούν στην παρούσα και τις επόμενες δύο παραγρά-
φους, βλ. γενικώς Ignor, Geschichte des Strafprozesses in Deutschland, 2002, σελ. 45 επ.

6. Schmidt Eb., Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 1995, 
σελ. 76. 
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να υπερασπίσουν με επάρκεια την υπόθεσή τους (ιδίως εν συγκρίσει προς τους 
αντιδίκους τους κληρικούς), καθιστούσε την πιθανότητα καταδίκης ενός κληρι-
κού ιδιαίτερα χαμηλή. Πέραν αυτού, ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες ένας 
λαϊκός θα αποφάσιζε να εκκινήσει μια διαδικασία σε βάρος κληρικού, υφίστατο 
για τον τελευταίο η δυνατότητα να αποδείξει την αθωότητά του διά του “όρκου 
καθάρσεως” (juramentum purgatorium, Reinigungseid). 

Ο Πάπας Ιννοκέντιος Γ΄ ήθελε να αλλάξει την αρνητική εικόνα της εκκλησίας, 
η οποία σε μεγάλο βαθμό οφειλόταν στην διαφθορά, τις οικονομικές ατασθαλίες 
και την εν γένει παράνομη συμπεριφορά πολλών κληρικών, ιδίως των ανώτερων7. 
Έκρινε ότι, για να γίνει αυτό, ήταν αναγκαίο να μεταρρυθμιστεί και να εξορθολο-
γιστεί η ακολουθούμενη διαδικασία διερεύνησης των παραπτωμάτων των κληρι-
κών, καθώς και να αρθούν τα άτοπα στα οποία οδηγούσαν οι αναφερθείσες ρυθ-
μίσεις. Προς τον σκοπό αυτόν, αξιοποίησε τον θεσμό της “δυσφημίας” (“ infamia”, 
“Infamationsverfahren”), ο οποίος επέτρεπε την εκκίνηση της διαδικασίας ακόμη 
και χωρίς την προηγούμενη υποβολή εγκλήσεως, εφόσον υφίσταντο σε βάρος 
συγκεκριμένου κληρικού διαδεδομένες φήμες περί τελέσεως αδικήματος. Περαι-
τέρω, επικαλούμενος περικοπές από την Νέα και την Παλαιά Διαθήκη, περιόρισε 
την αποδεικτική σημασία του “όρκου καθάρσεως”, καθιστώντας απαραίτητη την 
διεξαγωγή έρευνας προς διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών που οδήγη-
σαν στην “δυσφημία” του κληρικού. Μόνον εφόσον η έρευνα αυτή, η “εξέταση” 
(“ inquisitio”), για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος ήταν ο αρμόδιος κριτής-
εξεταστής, δεν απέφερε αποτελέσματα, ήταν δυνατή η απόδειξη της αθωότητας 
δι’ ορκοδοσίας8. 

Οι ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες περιγράφονταν σε σειρά παπικών επιστολών 
(litterae decretales), ενσωματώθηκαν στο κανονικό δίκαιο της Καθολικής Εκκλη-
σίας κατά την Δ΄ Σύνοδο του Λατερανού το 12159. Το χρονικό αυτό σημείο θεωρεί-
ται και η αφετηρία του εξεταστικού συστήματος, καθώς για πρώτη φορά κωδικο-
ποιήθηκαν (έστω σε πρώιμη μορφή) τα τρία κυριότερα στοιχεία του εν λόγω συ-
στήματος, ήτοι η αρχή της κρατικής και αυτεπάγγελτης δίωξης των εγκλημάτων, 
το διερευνητικό καθήκον του δικαστή και η αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής 
αλήθειας. 

Η νέα “εξεταστική” διαδικασία υιοθετήθηκε αργότερα και στο πεδίο του κοσμι-
κού δικαίου. Η αρχή θεωρείται10 ότι έγινε, κατόπιν πρωτοβουλιών του αυτοκρά-
τορα Φρειδερίκου Β΄ Χοενστάουφεν (1194-1250), στο Βασίλειο της Σικελίας με τα 

7. Biener, Beiträge zu der Geschichte des Inquisitions-Processes und der Geschworenen-
Gerichte, 1827, σελ. 40.

8. Βλ. σχετικά με τον “όρκο καθάρσεως” και McAuley, OJLS 2006, σελ. 473 επ. (489 επ.).
9. McAuley, OJLS 2006, σελ. 473 επ. (490).
10. Ignor, Geschichte des Strafprozesses in Deutschland, 2002, σελ. 50 επ., Oehler, σε: 

Gedächtnisschrift für Hilde Kaufmann, 1986, σελ. 847 επ. (854 επ.). 
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Συντάγματα του Μέλφι, όπου προβλέφθηκε ότι, προκειμένου περί ορισμένων αδι-
κημάτων, ήταν δυνατή η αυτεπάγγελτη εκκίνηση της έρευνας, δηλαδή ακόμη και 
χωρίς προηγούμενη καταμήνυση της πράξης από τον παθόντα. Στην συνέχεια, το 
εξεταστικό σύστημα επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές της Ιταλίας, κατόπιν δε και 
στην κεντρική Ευρώπη, ενώ αξιοποιήθηκε ιδιαιτέρως προς δίωξιν των αιρετικών. 

Καθοριστική για την εξάπλωση και καθιέρωση του εξεταστικού συστήματος 
στην Ευρώπη υπήρξε η υιοθέτησή του στην “Constitutio Criminalis Carolina” 
(“CCC” – 1532)11. Πρόκειται για νομοθέτημα με το οποίο επιχειρήθηκε να ρυθμι-
στούν με ενιαίο τρόπο ζητήματα αστικού και ποινικού δικαίου σε όλη την έκταση 
της «Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους», ίσχυσε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα (περίπου μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα12) και επέδρασε σημα-
ντικά στην εν γένει διαμόρφωση του ηπειρωτικού ποινικού συστήματος13. Κατά 
την “Constitutio Criminalis Carolina”14, η ποινική έρευνα μπορούσε να ξεκινή-
σει είτε κατόπιν εγκλήσεως εκ μέρους του παθόντος είτε αυτεπαγγέλτως (“vonn 
ampts halben”), στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρχές λάμβαναν γνώση σχε-
τικά με την τέλεση αξιόποινης πράξης με άλλον τρόπο, δηλαδή βάσει «κοινής 
φήμης ή άλλης αξιόπιστης μαρτυρίας» (“durch gemeynen leumut […] oder andere 
glaubwirdige anzeygung”). Μάλιστα, γινόταν δεκτό ότι στις περιπτώσεις αυτές ο 
δικαστής-εξεταστής είχε υποχρέωση, και όχι απλώς δυνατότητα, να εκκινήσει την 
έρευνα15, παρά το γεγονός ότι η διατύπωση της διάταξης θα επέτρεπε και δια-
φορετική ερμηνεία (“Darzu soll auch eyn jeder richter, inn disen grossen sachen 
vor der peinlichen frag, […] sich erkundigen, vnd fleissig nachfragens haben […]”). 
Σκοπός της έρευνας ήταν να αποκαλυφθεί εάν «το αδίκημα […] πράγματι έλαβε 
χώρα ή όχι» (“ob die missethat […] beschehen sei oder nit”), και κατά τούτο υι-
οθετείτο και εν προκειμένω η αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας. 
Αρμόδιος τόσο για την διενέργεια της έρευνας όσο και για την τελική απόφαση 
περί της ενοχής ήταν ο δικαστής-εξεταστής. 

2.1.3. Η καθιέρωση της εισαγγελικής αρχής
Το εξεταστικό σύστημα υιοθετήθηκε, με ορισμένες πάντως διαφοροποιή-

11. Βλ. ως προς την σχέση της εξεταστικής δίκης προς την Constitutio Criminalis Carolina 
Biener, Beiträge zu der Geschichte des Inquisitions-Processes und der Geschworenen-
Gerichte, 1827, σελ. 149 επ. και ιδίως 158 επ.

12. Geppert, Jura 2015, σελ. 143 επ. (153).
13. Ignor, Geschichte des Strafprozesses in Deutschland, 2002, σελ. 60 επ.
14. Άρθρο 6. Για το κείμενο της Constitutio Criminalis Carolina, βλ. Radbruch/Kaufmann, 

Die peinliche Gerichtsordnung Kaisers Karls V. von 1532 (Carolina)4, 1978. Αγγλική μετάφρα-
ση του κειμένου είναι διαθέσιμη σε Langbein, Prosecuting crime in the renaissance, 1974, 
σελ. 259 επ. 

15. Weigend, Anklagepflicht und Ermessen, 1978, σελ. 25 επ., με περαιτέρω παραπομπές.
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σεις, και στον γαλλικό χώρο ήδη από τα μέσα του 13ου αιώνα16, ενώ θεσμοθετή-
θηκε επισήμως κατά τον Μεσαίωνα, μέσω μιας σειράς βασιλικών διαταγμάτων 
(“ordonnances”). Σημαντικότερο εξ αυτών θεωρείται το “Μέγα Διάταγμα περί της 
Ποινικής Διαδικασίας” (“Grande Ordonnance sur la Procédure Criminelle”) του 
1670, με το οποίο συστηματοποιήθηκαν τα μέχρι τότε ισχύοντα επιμέρους σχετικά 
διατάγματα και κωδικοποιήθηκαν οι κανόνες της εξεταστικής δίκης17. 

Σε αντίθεση, όμως, προς τις γερμανικές περιοχές, στην Γαλλία αναπτύχθη-
κε παράλληλα προς το εξεταστικό σύστημα και μια μορφή εισαγγελικής αρχής. 
Συγκεκριμένα, ήδη κατά τον 14ο αιώνα είχε αρχίσει να εμφανίζεται ο θεσμός των 
„procureurs du roi”18. Αρχικά επρόκειτο για εκπροσώπους του βασιλιά, οι οποίοι 
είχαν αναλάβει επισήμως την υποστήριξη των–οικονομικής ή γενικότερα αστικής 
φύσεως19– βασιλικών συμφερόντων ενώπιον των κατά τόπους δικαστηρίων, χωρίς 
όμως να έχουν ακόμη ιδιότητα δικαστικού λειτουργού. Ενεργούσαν ως διάδικοι. 

Προς το τέλος του 15ου αιώνα, και παράλληλα προς την καθιέρωση του εξετα-
στικού συστήματος με τα χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν ανωτέρω (ιδίως την 
σταδιακή υιοθέτηση της κρατικής δίωξης των εγκλημάτων), οι „procureurs du roi“ 
άρχισαν να αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο κατά την ποινική διαδικασία20. Μέχρι 
και την περίοδο πριν από την Γαλλική Επανάσταση, ο θεσμός είχε εξελιχθεί σε μια 
ιεραρχικά δομημένη δημόσια αρχή, διακριτή από την δικαστική, με αρμοδιότητες 
όπως ήταν η δίωξη των εγκλημάτων, η ανώτατη διοίκηση της δικαστικής αστυνο-
μίας, η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και η εποπτεία των δικαστηρίων21. 

Κατά την Γαλλική Επανάσταση, και παρά τις μεγάλες αλλαγές που επήλθαν –με-
ταξύ άλλων και– στον τομέα της ποινικής δικονομίας, ο θεσμός των “procureurs 
du roi” διατηρήθηκε, καθώς κρίθηκε ότι ανταποκρινόταν πλήρως τόσο στην ιδέα 
περί διακρίσεως των εξουσιών όσο και στις νέες –επηρεασμένες από το αγγλικό 
ποινικοδικονομικό σύστημα– αρχές περί δημόσιας, προφορικής και κατ’ αντιδικί-
αν διεξαγωγής της δίκης22. 

Έπειτα από αρκετές νομοθετικές διακυμάνσεις κατά το διάστημα που ακολού-

16. Biener, Beiträge zu der Geschichte des Inquisitions-Processes und der Geschworenen-
Gerichte, 1827, σελ. 192 επ., ιδίως σελ. 194 επ. 

17. Geppert, Der Grundsatz der Unmittelbarkeit im deutschen Strafverfahren, 1979, σελ. 
41 επ. 

18. Βλ. σχετικώς Zachariae, Handbuch des deutschen Strafprocesses, τόμ. α΄, 1861, σελ. 
194 επ.

19. Biener, Beiträge zu der Geschichte des Inquisitions-Processes und der 
Geschworenen-Gerichte, 1827, σελ. 193, Maurer, Geschichte des altgermanischen und 
namentlich altbairischen oeffentlich-muendlichen Gerichtsverfahrens, 1824, σελ. 146.

20. Zachariae, Handbuch des deutschen Strafprocesses, τόμ. α΄, 1861, σελ. 196 επ. 
21. Frey, Frankreichs Civil- und Criminalverfassung, 1851, σελ. 197 επ.
22. Zachariae, Handbuch des deutschen Strafprocesses, τόμ. α΄, 1861, σελ. 198, Frey, 

Frankreichs Civil- und Criminalverfassung, 1851, σελ. 203. 
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θησε αμέσως μετά την Γαλλική Επανάσταση, το νέο ποινικό δικονομικό σύστημα 
αλλά και ο θεσμός της εισαγγελικής αρχής θεωρείται ότι έλαβαν την οριστική τους 
μορφή, τουλάχιστον ως προς τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους, με τον “Code 
d΄Instruction Criminelle” του έτους 1808, ο οποίος ίσχυσε στην Γαλλία μέχρι το 
195823. Κατ’ ουσίαν, με τον “Code d΄Instruction Criminelle” υιοθετήθηκε ως μέση 
οδός ένα μικτό δικονομικό σύστημα24: Η προδικασία διαμορφώθηκε κατ’ αρχήν 
με βάση τις αρχές του παλαιού (εξεταστικού) συστήματος, ήταν δηλαδή μυστική 
και γραπτή. Αντίθετα, στην κύρια διαδικασία κυριαρχούσαν οι αρχές της δημοσιό-
τητας, της προφορικότητας και της κατ’ αντιδικίαν διεξαγωγής της δίκης. Από την 
άλλη πλευρά, η εισαγγελική αρχή (πλέον “ministère public”)25 κατέστη ενιαία και 
αδιαίρετη, ενώ της αφαιρέθηκαν οι πολιτικής φύσεως αρμοδιότητες26. Σημαντικό 
είναι, εν προκειμένω, ότι το σύστημα του Code d΄Instruction Criminelle ήταν αμι-
γώς κατηγορητικό, υπό την έννοια ότι η ποινική έρευνα δεν μπορούσε να εκκινήσει 
και ο αρμόδιος για την ποινική (ερευνητική) προδικασία δικαστής δεν μπορούσε 
να επιληφθεί μιας ποινικής υπόθεσης, παρά μόνον κατόπιν ασκήσεως ποινικής δι-
ώξεως εκ μέρους του εισαγγελέα27. Ωστόσο, όπως γινόταν δεκτό, ο εισαγγελέας δεν 
ήταν υποχρεωμένος να ασκήσει ποινική δίωξη αλλά διέθετε διακριτική ευχέρεια28. 
Κατά τούτο, το γαλλικό ποινικό δικονομικό σύστημα μετά την Γαλλική Επανάσταση 
βασίστηκε στην αρχή της σκοπιμότητας. O κανόνας αυτός διατηρήθηκε και έπειτα 
από την αντικατάσταση του “Code d΄Instruction Criminelle” το έτος 1958 με τον 
“Code de Procédure Pénale”, ισχύει δε μέχρι και σήμερα29. 

2.1.4.  Η καθιέρωση της αρχής της νομιμότητας στον γερμανικό χώρο και οι 
πρώτες εξαιρέσεις υπέρ της αρχής της σκοπιμότητας

Στον γερμανικό χώρο προς το τέλος του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα η 

23. Zachariae, Handbuch des deutschen Strafprocesses, τόμ. α΄, 1861, σελ. 198 και 200, 
Geppert, Der Grundsatz der Unmittelbarkeit im deutschen Strafverfahren, 1979, σελ. 44.

24. Geppert, Der Grundsatz der Unmittelbarkeit im deutschen Strafverfahren, 1979, σελ. 
43 επ.

25. Για μια λεπτομερή ανάλυση της γαλλικής εισαγγελικής αρχής κατά τον Code 
d΄Instruction Criminelle, βλ. Frey, Frankreichs Civil- und Criminalverfassung, 1851, σελ. 207 
επ.

26. Frey, Frankreichs Civil- und Criminalverfassung, 1851, σελ. 204.
27. Frey, Frankreichs Civil- und Criminalverfassung, 1851, σελ. 236 επ.
28. Seiler, Legalitätsprinzip und Weisungsrecht im Strafprozess, 1968, σελ. 7, Weigend, 

Anklagepflicht und Ermessen, 1978, σελ. 28.
29. Βλ. αναλυτικά σχετικά με την αρχή της σκοπιμότητας στο πλαίσιο της γαλλικής ποι-

νικής δικονομίας, Schönknecht, Das Opportunitätsprinzip im französischen Strafverfahren, 
1999, ιδίως σελ. 18 επ.
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κριτική κατά του εξεταστικού συστήματος άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα έντονη30. 
Στο επίκεντρο της κριτικής βρισκόταν η αυθαιρεσία των δικαστών-εξεταστών, η 
οποία αποδίδεται στον τριπλό ρόλο που καλούνταν να επιτελέσουν, δηλαδή εκεί-
νον του κατηγόρου, του υπερασπιστή και του αποφασίζοντος δικαστή31. Η κριτική 
αυτή οδήγησε στην εισαγωγή και στον γερμανικό χώρο του θεσμού της εισαγγε-
λίας ως κατηγορούσας αρχής κατά το γαλλικό πρότυπο, και συγκεκριμένα με την 
μορφή που είχε λάβει κατά τον “Code d΄Instruction Criminelle”32. 

Ωστόσο, στις περιοχές όπου υιοθετήθηκε ο θεσμός της κατηγορούσας αρχής, 
το ζήτημα της υποχρεωτικότητας ή μη της δίωξης δεν αντιμετωπίστηκε με ενιαίο 
τρόπο. Τούτο αποδίδεται στην διττή προέλευση του εισαγγελικού θεσμού33: Κα-
τά το γαλλικό πρότυπο του “ministère public”, η κατηγορούσα αρχή διέθετε μεν 
διακριτική ευχέρεια, όμως ο δικαστής της εξεταστικής δίκης, μέρος των αρμο-
διοτήτων του οποίου ανέλαβε η νέα εισαγγελική αρχή, είχε υποχρέωση άσκησης 
ποινικής δίωξης. 

Για τον λόγο αυτόν, στα σχετικά μεταρρυθμιστικά νομοθετήματα που θεσπί-
στηκαν από τα επιμέρους κράτη της Γερμανικής Συνομοσπονδίας κατά τον 19ο 
αιώνα παρατηρούνται διαφοροποιήσεις34. Η υιοθέτηση δε της μίας ή της άλλης 
εκδοχής (νομιμότητα ή σκοπιμότητα) δεν συνιστούσε πάντοτε προϊόν συνειδητής 
νομοθετικής επιλογής, αφού ο επιστημονικός διάλογος σχετικά με την σημασία 
των δύο εννοιών ήταν σε αρκετά πρώιμο στάδιο ακόμα35. Καθοριστική σημασία 
είχε, αντιθέτως, ο βαθμός εξάρτησης της εκάστοτε έννομης τάξης προς το γαλλικό 
ποινικό δικονομικό δίκαιο και συγκεκριμένα τον Code d΄Instruction Criminelle36. 
Σε γενικές γραμμές, εξ επόψεως χρονολογίας, τα δικονομικά νομοθετήματα που 
θεσπίστηκαν μέχρι το έτος 1849 (της Βάδης κατά το έτος 1845, της Βαυαρίας 
κατά το έτος 1848 και της Πρωσίας κατά το έτος 1849) κατέλειπαν στην κατη-
γορούσα αρχή περιθώριο διακριτικής ευχέρειας ως προς την άσκηση ή μη της 
ποινικής δίωξης, ενώ στα μεταγενέστερα (του Αννόβερου κατά το έτος 1850, της 
Βάδης κατά το έτος 1864 και της Σαξονίας κατά το έτος 1868) επικρατούσε η αρ-
χή της νομιμότητας. Επίσης, εξ επόψεως γεωγραφίας, η αρχή της σκοπιμότητας 
επικράτησε στις “εξ αριστερών του Ρήνου περιοχές” (linksrheinische Gebiete), 

30. Ignor, Geschichte des Strafprozesses in Deutschland, 2002, σελ. 149.
31. Ignor, Geschichte des Strafprozesses in Deutschland, 2002, σελ. 154 επ. και 244.
32. Weigend, Anklagepflicht und Ermessen, 1978, σελ. 26, Geppert, Der Grundsatz der 

Unmittelbarkeit im deutschen Strafverfahren, 1979, σελ. 44, Zachariae, Handbuch des 
deutschen Strafprocesses, τόμ. α΄, 1861, σελ. 200.

33. Weigend, Anklagepflicht und Ermessen, 1978, σελ. 26. Βλ. και Seiler, Legalitätsprinzip 
und Weisungsrecht im Strafprozess, 1968, σελ. 6.

34. Βλ. αναλυτικά Wagner, σε: FS für den 45. DJT, σελ. 149 επ. (151 επ.).
35. Weigend, Anklagepflicht und Ermessen, 1978, σελ. 26. 
36. Weigend, Anklagepflicht und Ermessen, 1978, σελ. 26 και σελ. 28.
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