
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την συστηματική κατ’ άρθρο καταγραφή της νομο-
λογίας που αφορά στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Υπόψη ελήφθησαν όχι μόνο απο-
φάσεις και βουλεύματα δικαστηρίων, αλλά και γνωμοδοτήσεις ή διατάξεις εισαγγελέων, 
ανακριτικές αναφορές, ακόμα δε και πορίσματα ανεξάρτητων αρχών, εφόσον επηρεά-
ζουν την εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα. Επίσης γίνεται αναφορά και σε αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Στόχος του έργου δεν είναι, βέβαια, η εξαντλητική παράθεση όλων των αποφάσεων που 
αφορούν στο εκάστοτε συγκεκριμένο άρθρο. Αντιθέτως, έμφαση δόθηκε στην κατά το 
δυνατό πληρέστερη παρουσίαση και προβολή των επί μέρους ερμηνευτικών ζητημά-
των τα οποία εγείρονται κατά την εφαρμογή του εκάστοτε άρθρου και στην ολοκληρω-
μένη καταγραφή των ερμηνευτικών θέσεων που ακολούθησε επ’ αυτών η νομολογία 
διαχρονικά. 

Σχετικά καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της νομολογίας να αποδοθεί 
με τρόπο συστηματικό, συνοπτικό και ευανάγνωστο. Για τον λόγο αυτόν, προτιμήθηκε η 
ελεύθερη –χωρίς ωστόσο αλλοιώσεις– απόδοση του περιεχομένου των αποφάσεων και 
όχι η αυτούσια παράθεση του κείμενου τους. 

Ως προς τα ζητήματα επί των οποίων η νομολογία έχει κυμανθεί και υφίστανται αντι-
τιθέμενες απόψεις, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι στο κυρίως 
κείμενο παρατίθεται πρωτευόντως η κρατούσα νομολογία, ενώ οι αντίθετες αποφάσεις 
(“contra”) αναφέρονται παρενθετικά, έπειτα από τις αποφάσεις της κρατούσας γνώμης. 
Η άποψη δε που καταγράφεται στο κυρίως κείμενο δεν επιλέγεται με βάση υποκειμενι-
κά κριτήρια περί της ορθότητάς της, αλλά βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως ο βαθ-
μός του δικαστηρίου, ο αριθμός των αποφάσεων στις οποίες απαντά η εν λόγω άποψη, 
καθώς και ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων· υπό την έννοια αυτή ως επικρατέστερη 
κρίνεται η άποψη την οποία ακολουθεί η πιο πρόσφατη νομολογία, εφόσον μάλιστα 
αυτή υποδηλώνει μια μεταστροφή σε σχέση με προγενέστερες αποφάσεις και δεν εμ-
φανίζεται ως μεμονωμένη εξαίρεση. Δεν είναι πάντως σπάνιες οι οριακές περιπτώσεις, 
οι περιπτώσεις δηλαδή εκείνες στις οποίες η διάκριση μεταξύ κρατούσας και μη άπο-
ψης, και κατ’ επέκταση η επιλογή της άποψης που παρατίθεται στο κυρίως κείμενο, ήταν 
ιδιαίτερα δυσχερής. 

Τέλος, για λόγους “εκδοτικής οικονομίας” δεν παρατίθεται η νομολογία επί ζητημάτων 
τα οποία, αν και ιδιαίτερης σημασίας παλαιότερα, λόγω των εν τω μεταξύ επελθουσών 
συχνών νομοθετικών μεταβολών, έχουν πάψει πια να ενδιαφέρουν. Με άλλα λόγια, η πα-
ράθεση νομολογίας η οποία δεν αντιμετωπίζει ζητήματα του σήμερα ισχύοντος δικαίου, 
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ακόμη κι αν, ενδεχομένως, παρουσιάζει ενδιαφέρον από ιστορική άποψη, αποφεύχθη-
κε. Και εδώ, ωστόσο, φάνηκαν αναγκαίες ορισμένες εξαιρέσεις, ιδίως όσον αφορά σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι ακόμα σαφές αν και πώς μια νομοθετική μεταβολή 
πρόκειται να επηρεάσει την νομολογιακή αντιμετώπιση ορισμένου ζητήματος, οπότε η 
παράθεση της σχετικής με το προηγούμενο καθεστώς νομολογίας κρίθηκε σκόπιμη. 

Το παραπάνω πρόγραμμα υπομνηματισμού του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με την, 
όπως περιγράφηκε, συστηματική και ολοκληρωμένη παράθεση της σχετικής νομολογί-
ας επραγμάτωσε με πολύ κόπο και ευσυνειδησία ο αριστούχος διδάκτορας του Πανεπι-
στημίου του Μονάχου, δικηγόρος κ. Δημήτριος Βούλγαρης. 

Ν. Ανδρουλάκης
Θ. Δαλακούρας / Ι. Γιαννίδης / Η. Αναγνωστόπουλος
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ΠPΩTO BIBΛIO

ΓENIKOI OPIΣMOI
Γενικοί ορισμοί

1ο Τμήμα: Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα

1ο Κεφάλαιο: Ποινική δικαιοδοσία

1 Ποινικά δικαστήρια. Ποινική δικαιοδοσία ασκούν τα εξής δικαστήρια: α) Tα πταισμα-
τοδικεία. β) τα πλημμελειοδικεία. γ) τα δικαστήρια των ανηλίκων. δ) τα κακουργιο-

δικεία. ε) τα εφετεία. στ) ο Άρειος Πάγος ως ακυρωτικό. 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Στρατιωτικοί: Η ιδιότητα του στρατιωτικού αποκτάται, ανάλογα με τις διακρίσεις του Ν. 
3421/2005, είτε με την κατάταξη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις λόγω ορισμένης αιτίας, 
όπως εκπλήρωση στρατεύσιμης, εφεδρικής ή πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, είτε 
εθελοντικά, είτε με την είσοδο σε στρατιωτικές παραγωγικές σχολές με σκοπό την από-
κτηση της ιδιότητας του μόνιμου στρατιωτικού, είτε με άλλο τρόπο, όπως επί παραδείγμα-
τι με διαγωνισμό. Οι μαθητές των στρατιωτικών σχολών είναι στρατιωτικοί κατά την έν-
νοια του ΣΠΚ (ΣτρΘεσ 734/2012 ΠοινΧρ 2014, 153· βλ. και ΑΠ 1026/2009 ΠοινΧρ 2010, 288). 

 Για την έννοια του στρατιωτικού, βλ. ά. 5 παρ. 1 περ. β΄ ΣΠΚ· βλ. και ά. 193 ΣΠΚ. 

Κρίσιμος χρόνος: Στην δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων υπάγονται όσοι 
είναι στρατιωτικοί κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης (ΑΠ 19/1996 ΠοινΧρ 1996, 1303). 
Η απώλεια της στρατιωτικής ιδιότητας κατά την εκδίκαση της υπόθεσης δεν αίρει την 
δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων (ΑΠ 843/1976 ΠοινΧρ 1977, 251). 

Επί συμμετοχής: Με το ά. 195 ΣΠΚ κάμπτεται ο κανόνας της εκδίκασης των εγκλημά-
των των στρατιωτικών από τα στρατιωτικά ποινικά δικαστήρια επί συμμετοχής. Η έν-
νοια της συμμετοχής στο ά. 195 ΣΠΚ νοείται με το περιεχόμενο που ο όρος αυτός έχει 
στα άρθρα 45-47 ΠΚ. Επί παραυτουργίας, υφίστανται τόσα αυτοτελή εγκλήματα όσοι 
και οι παραλλήλως ενεργούντες αυτουργοί. Για τον λόγο αυτόν, σε περίπτωση που ιδιώ-
τες και στρατιωτικοί ενήργησαν ως παραυτουργοί, οι μεν στρατιωτικοί υπάγονται στην 
δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων, οι δε ιδιώτες στη δικαιοδοσία των πολιτι-
κών δικαστηρίων (ΣτρΙωαν 182/2012 ΠοινΧρ 2013, 388). 

Αλλοδαποί στρατιωτικοί: Οι αξιωματικοί αλλοδαπών Ενόπλων Δυνάμεων που βρί-
σκονται στην Ελλάδα για εκπαίδευση δεν θεωρούνται στρατιωτικοί (ΣτρΘεσ 92/1996 
Υπερ. 1996, 626). Αντιθέτως, οι αλλοδαποί μαθητές ελληνικών σχολών ενόπλων δυνάμε-
ων θεωρούνται στρατιωτικοί, και συνεπώς υπάγονται στα στρατιωτικά ποινικά δικαστή-
ρια, κατά το μέτρο εκείνο που συνδέεται με την εκπαίδευσή τους στην εκάστοτε σχολή 
(ΣυμβΑΠ 955/1991 ΠοινΧρ 1991, 1284 επ., 1285, με αντίθ. εισ. πρότ. Η. Σπυρόπουλου, 
ΣυμβΑΠ 1026/2009 ΠοινΧρ 2010, 288· υπέρ της υπαγωγής των προσώπων αυτών στα στρα-

1

2

3

4

KPD VOULGARIS SEL.indd   1KPD VOULGARIS SEL i dd 1 2/17/15   12:17:21 PM2/17/15 12 17 21 PM



2

Άρθρο 2 Γενικοί ορισμοί

τιωτικά ποινικά δικαστήρια σε κάθε περίπτωση ΣυμβΑΠ 1613/1986 ΠοινΧρ 1987, 210 επ., 
ΣυμβΠλημΘεσ 463/1989 Αρμ. 1989, 679 επ., 683, με αντίθ. εισ. πρότ. Στ. Δασκαλόπουλου). 

Αστυνομικοί: Οι ανήκοντες στην Ελληνική Αστυνομία υπάγονται στα κοινά και όχι στα 
στρατιωτικά ποινικά δικαστήρια (ΓνωμΕισΑΠ 9/1985 [Κ. Σταμάτης] ΕλλΔνη 1985, 1055). 

Διαρκή εγκλήματα: Η διάταξη του ά. 197 παρ. 2 ΣΠΚ σχετικά με την εκδίκαση από τα 
κοινά ποινικά δικαστήρια όλων των πράξεων ενός κατ’ εξακολούθησιν εγκλήματος 
εφαρμόζεται αναλογικά και στα διαρκή εγκλήματα (ΑΠ 794/2004 ΠΛογ 2004, 908). 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α. 86 ΣΥΝΤ. 

Αρμοδιότητα επί των συμμετόχων: Το δικαστήριο του ά. 86 παρ. 1 Σύντ. έχει δικαι-
οδοσία και επί των συμμετόχων μη Υπουργών, αρκεί αυτοί να συμπεριελήφθησαν –είτε 
ονομαστικά είτε όχι– στην δίωξη της Βουλής (ΟλΑΠ 573/1993 ΠοινΧρ 1993, 392 επ., 393· 
κατά τις ΑΠ 1472/1995 Υπερ. 1996, 773 επ., 774, ΣυμβΑΠ 596/1995 ΠοινΧρ 1995, 921 επ., 
923, αυτοί είναι υποχρεωτικά συμπαραπεμπτέοι ανεξάρτητα του αν περιελήφθησαν στην 
δίωξη της Βουλής ή όχι). Αντιστοίχως, η απόφαση της Βουλής περί αναστολής της ποινι-
κής δίωξης καταλαμβάνει και τους συμμετόχους (ΣυμβΑΠ 596/1995 ΠοινΧρ 1995, 921 επ., 
923· βλ. και ΤρΕφΑθ 2849, 3597/2005 ΠοινΧρ 2006, 447 επ., 448). 

2 Eξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία. Στη δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών 
δικαστηρίων δεν εμπίπτουν: α) Oι αρχηγοί των ξένων κρατών. β) Oι διπλωμα-

τικοί αντιπρόσωποί τους που είναι διαπιστευμένοι στην Eλλάδα. γ) Tο προσωπικό 
της διπλωματικής αντιπροσωπείας ξένου κράτους που είναι διαπιστευμένο στην 
Eλλάδα. δ) Tα μέλη της οικογένειας των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία 
α και β και κατοικούν μαζί τους. ε) Tο υπηρετικό προσωπικό των προσώπων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α και β, όταν έχει την ίδια υπηκοότητα και στ) Όλα 
τα άλλα πρόσωπα που απολαμβάνουν το προνόμιο της ετεροδικίας με βάση είτε 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί με άλλα κράτη είτε διεθνή έθιμα που γίνονται 
αποδεκτά από όλα τα κράτη. 

Νομική φύση: H ετεροδικία αποτελεί αρνητική δικονομική προϋπόθεση –δικονομικό 
κώλυμα– και λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψιν σε κάθε στάση της δίκης. Πρόκειται δε 
για κώλυμα προσωρινού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα η ποινική δίωξη να μπορεί να κινη-
θεί εκ νέου, όταν το κώλυμα αυτό αρθεί (AΠ 780/1975 ΠοινXρ 1976, 161, ΣυμβΠλημΑθ 
785/1989 [εισ. πρότ. Ευ. Παντιώρα] ΠοινΧρ 1989, 999 επ., 1001, ΜονΠλημΚερκ 3756/1997 
ΠοινΧρ 1997, 1189 επ., ΔιατΕισΠλημΑθ 61-07/180/33/07 [Γ. Βούλγαρης] ΠοινΧρ 2009, 1006). 

Η ετεροδικία ως προνόμιο προσωποπαγές: Η ετεροδικία αποτελεί προνόμιο που 
αναφέρεται στο πρόσωπο και όχι στην πράξη, και ως εκ τούτου είναι αδιάφορο αν η 
πράξη τελέστηκε πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του ετεροδικούντος προσώ-
που ή κατά την διάρκεια της άσκησης αυτών (ΣυμβΠλημΘεσ 4700/1969 [εισ. πρότ. Γ. Κου-
βέλη] ΠοινΧρ 1970, 47, ΣυμβΠλημΑθ 785/1989 [εισ. πρότ. Ευ. Παντιώρα] ΠοινΧρ 1989, 999). 

Πρόξενοι: Οι πρόξενοι, αν και κατ’ αρχήν δεν απολαύουν του προνομίου της ετεροδικίας, 
εξομοιούνται βάσει διεθνούς εθίμου προς τους λοιπούς διπλωματικούς υπαλλήλους, εάν 
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Άρθρα 3-5Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα

είναι διαπιστευμένοι και ασκούν διπλωματικά καθήκοντα, καθώς και αν τους παρασχέθη-
κε το προνόμιο αυτό βάσει διεθνούς συμβάσεως (ΓνωμΕισΑΠ 9/1966 [Κ. Κόλλιας] ΠοινΧρ 
1966, 180 επ., 181, ΣυμβΠλημΘεσ 4700/1969 [εισ. πρότ. Γ. Κουβέλη] ΠοινΧρ 1970, 47 επ.). 

Πλήρωμα αλλοδαπού πολεμικού πλοίου: Μέλη πληρώματος αλλοδαπού πολεμικού 
πλοίου, το οποίο κατά το διεθνές εθιμικό δίκαιο απολαμβάνει του προνομίου της ετερο-
δικίας ενόσω βρίσκεται σε λιμένα ή στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Ελληνικής Επικράτειας, 
εξαιρούνται του προνομίου αυτού, εφόσον τελέσουν αδίκημα στην ξηρά και ενώ βρίσκο-
νται εκεί χάριν τουρισμού ή αναψυχής, και ως εκ τούτου όχι σε διατεταγμένη υπηρεσία 
(ΜονΠλημΚερκ 3756/1997 ΠοινΧρ 1997, 1189 ΠοινΧρ 1997, 1189). Το ίδιο ισχύει και ως προς 
τα πρόσωπα που καλύπτονται από το προνόμιο της ετεροδικίας σύμφωνα με την Συνθή-
κη της Βιέννης του 1961 –Ν.Δ. 503/1970– (ΣυμβΑΠ 1352/1981 ΠοινΧρ 1982, 549). 

Παραίτηση: Από το προνόμιο της ετεροδικίας δεν μπορεί να παραιτηθεί το πρόσωπο 
στο οποίο αυτή παρέχεται, αλλά μόνον το κράτος προέλευσης του προσώπου 
(ΔιατΕισΠλημΑθ 61-07/180/33/07 [Γ. Βούλγαρης] ΠοινΧρ 2009, 1006). 

2ο Κεφάλαιο: Tα Ποινικά Δικαστήρια

3 Πταισματοδικεία. 1. Kάθε ειρηνοδικείο είναι ταυτόχρονα και πταισματοδικείο, με 
την προϋπόθεση ότι στην ίδια περιφέρεια δεν υπάρχει ειδικό πταισματοδικείο. 

2. O πταισματοδίκης: α) δικάζει τα πταίσματα, εκτός από εκείνα που υπάγονται με 
ειδικές διατάξεις σε άλλο δικαστήριο ή δημόσιο όργανο. β) ενεργεί προανάκριση για 
κάθε έγκλημα σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του κώδικα. γ) ενεργεί προκαταρκτι-
κή εξέταση ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα (άρθρα 31 και 33 παρ. 1). 

4 Δικαστήρια των πλημμελειοδικών. 1. Kάθε δικαστήριο πρωτοδικών είναι ταυτόχρο-
να και δικαστήριο πλημμελειοδικών. 

2. Στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των πλημμελειοδικών ανήκει: α) η ανάκριση. 

ανακριτές διορίζονται ένας ή περισσότεροι πλημμελειοδίκες σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του οργανισμού των δικαστηρίων. σε έναν από τους ανακριτές, που ορίζε-
ται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, ανατίθεται η ανάκριση κατά ανηλίκων (άρθρο 7). β) 
η άσκηση της εξουσίας του δικαστικού συμβουλίου. 

Σχετική νομοθεσία
• Στο άρθρο 111 παρ. 1 στοιχ. ζ’ του Ν. 1756/1988 («Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατά-
σταση Δικαστικών Λειτουργών» – ΦΕΚ Α’ 35/26. 2. 1988) ορίζονται τα εξής: «Από την έναρξη της 
ισχύος του κώδικα αυτού καταργούνται: […] ζ. τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 305 παρ. 1 και 316 
παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ., όπως έχουν αντικατασταθεί, τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, αναφορικά με τη 
συγκρότηση των ποινικών δικαστηρίων και συμβουλίων.»

5 Tριμελή πλημμελειοδικεία. 1. Tο δικαστήριο των πλημμελειοδικών αποτελείται 
από τρεις τακτικούς δικαστές. Eπιτρέπεται η αναπλήρωση ενός μόνο δικαστή 

από πάρεδρο στο πρωτοδικείο, από πταισματοδίκη ή από ειρηνοδίκη, όταν για 
οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη αυτή η σύνθεση. Aν ο πρόεδρος προβλέπει ότι 
κάποια δίκη θα διαρκέσει πολύ, μπορεί να προσλάβει έως δύο συμπαρεδρεύοντες 
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Άρθρο 6 Γενικοί ορισμοί

δικαστές για την αναπλήρωση εκείνων των δικαστών για τους οποίους τυχόν θα 
προκύψει κώλυμα κατά τη διάρκεια της δίκης. Σε περίπτωση κωλύματος του προ-
έδρου, την προεδρία την αναλαμβάνει ο αρχαιότερος από αυτούς που απομένουν, 
ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και οι συμπαρεδρεύοντες. 
2. H εκδίκαση των πλημμελημάτων, των πταισμάτων και των εφέσεων που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 112 ανήκει στη δικαιοδοσία του τριμελούς πλημμελειοδικείου. 

Σχετική νομοθεσία

• Βλ. υπό το άρθρο 4. 

Προβολή κακής σύνθεσης ως λόγου αναιρέσεως: Στην περίπτωση που διατυπώ-
νεται ως λόγος αναιρέσεως η αιτίαση της κακής συνθέσεως του τριμελούς πλημμελειο-
δικείου, διότι του δικαστηρίου δεν προήδρευσε, εις αναπλήρωσιν του προέδρου πρω-
τοδικών, ο αρχαιότερος πρωτοδίκης, πρέπει, για να είναι ορισμένος ο σχετικός λόγος 
αναιρέσεως, να αναφέρεται ότι υπηρετούσαν στο δικαστήριο πρωτοδίκες αρχαιότεροι 
εκείνου που προήδρευσε και ποίοι ήσαν αυτοί (ΑΠ 1265/1995 ΠοινΧρ 1996, 382· βλ., γενι-
κώς, και ά. 171, αριθμ. 1 επ.). 

Αιτιολογία της απόφασης αναπλήρωσης του προέδρου: Κατά την συγκρότηση 
του τριμελούς πλημμελειοδικείου ο πρόεδρος πρωτοδικών αναπληρώνεται στην προε-
δρία του δικαστηρίου από τον αρχαιότερο πρωτοδίκη του ίδιου δικαστηρίου, χωρίς να 
απαιτείται ειδικότερη αιτιολόγηση (ΑΠ 1265/1995 ΠοινΧρ 1996, 382). Πρέπει, όμως, να 
αναφέρεται στην απόφαση ότι δεν υπάρχουν πρόεδροι ή ότι οι υπάρχοντες απουσιά-
ζουν ή κωλύονται, χωρίς αντιθέτως να είναι αναγκαία ειδικότερη αναφορά στο συγκε-
κριμένο κώλυμα (ΑΠ 84/2004 ΠραξΛογΠΔ 2004, 35). 

 και ά. 5 παρ. 1 στοιχ. Α’ υποστοιχ. γ΄ Ν. 1756/1988

6 Mονομελή πλημμελειοδικεία. Tο μονομελές πλημμελειοδικείο συγκροτείται από 
ένα πλημμελειοδίκη, που ορίζεται κάθε τρίμηνο από την ολομέλεια του δικα-

στηρίου μαζί με έναν ή περισσότερους αναπληρωτές από τους πλημμελειοδίκες. 
O πρόεδρος των πρωτοδικών μπορεί να δικάσει ως μόνος πλημμελειοδίκης. H δι-
καιοδοσία του μονομελούς πλημμελειοδικείου ορίζεται στο άρθρο 114. 
Στο ίδιο δικαστήριο πλημμελειοδικών είναι δυνατόν να λειτουργούν και περισσό-
τερα μονομελή. Ως τόπος συνεδριάσεων του μονομελούς, όταν συνεδριάζει εκτός 
έδρας, ορίζεται πάντοτε κάποια έδρα ειρηνοδικείου με απόφαση του Yπουργού 
∆ικαιοσύνης και μετά γνωμοδότηση της ολομέλειας του αρμόδιου δικαστηρίου 
πρωτοδικών και του εισαγγελέα εφετών. 
Mε την ίδια διαδικασία μπορεί να οριστεί και άλλος τόπος συνεδριάσεων, εκτός 
έδρας ειρηνοδικείου, αν υπάρχουν σ’ αυτόν οι κατάλληλες συνθήκες για συνεδρί-
αση δικαστηρίου και συζήτηση των υποθέσεων. 

Σχετική νομοθεσία

• Βλ. υπό το άρθρο 4. 

Κακή σύνθεση λόγω μη διορισμού από την ολομέλεια: Ο μη διορισμός του πλημ-
μελειοδίκη από την ολομέλεια του πρωτοδικείου καθώς και η παράλειψη μνείας στην 
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απόφαση ότι αυτός έχει διορισθεί από την ολομέλεια ή αν είναι ο τακτικός ή ο αναπλη-
ρωτής του δεν δημιουργεί κακή σύνθεση του μονομελούς πλημμελειοδικείου (ΑΠ 
977/1984 ΠοινΧρ 1985, 154). 

7 Δικαστήρια ανηλίκων. 1. Tο μονομελές δικαστήριο ανηλίκων συγκροτείται από 
έναν πρωτοδίκη σε κάθε πρωτοδικείο, ο οποίος ορίζεται μαζί με έναν αναπλη-

ρωτή για δύο χρόνια, με απόφαση του Aνώτατου ∆ικαστικού Συμβουλίου και μετά 
πρόταση του Yπουργού της ∆ικαιοσύνης. προτιμώνται όσοι έχουν ειδικές γνώσεις 
και γνωρίζουν, αν είναι δυνατό, μία από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική 
ή ιταλική. 
2. H θητεία των δικαστών ανηλίκων μπορεί να ανανεώνεται με τον ίδιο τρόπο, 
πάντοτε όμως με τη συναίνεσή τους. Kατά τη διάρκεια της θητείας τους επιτρέπε-
ται η αντικατάστασή τους με τον ίδιο πάλι τρόπο, μετά όμως σύμφωνη και ειδικά 
αιτιολογημένη γνώμη του προέδρου και του εισαγγελέα εφετών. 
3. Tο τριμελές δικαστήριο ανηλίκων συγκροτείται από το δικαστή ανηλίκων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και από δύο πλημμελειοδίκες, που ορίζονται από 
τον πρόεδρο πρωτοδικών. Στο δικαστήριο αυτό προεδρεύει, αν είναι δυνατό, ο 
δικαστής ανηλίκων. Tο εφετείο ανηλίκων συγκροτείται από έναν εφέτη και έναν 
αναπληρωτή του, που ορίζονται σε κάθε εφετείο σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, και από δύο άλλους εφέτες, που 
ορίζονται ως δικαστές ανηλίκων από τον πρόεδρο των εφετών. Στο δικαστήριο 
αυτό προεδρεύει, αν είναι δυνατό, ο εφέτης δικαστής ανηλίκων. H παράγραφος 2 
του άρθρου 9 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. 
4. H δικαιοδοσία των δικαστηρίων ανηλίκων ορίζεται στο άρθρο 113. 

Σχετική νομοθεσία

• Βλ. υπό το άρθρο 4. 

Ιδιότητα πλημμελειοδικών και εφετών ως δικαστών ανηλίκων: Εάν το εφετείο ανη-
λίκων δεν συγκροτήθηκε από εφέτες ο ένας εκ των οποίων να έχει διορισθεί δικαστής ανη-
λίκων, ή αναπληρωτής αυτού, και οι λοιποί να έχουν ορισθεί δικαστές ανηλίκων με πράξη 
του Προέδρου Εφετών, δημιουργείται λόγος αναιρέσεως λόγω κακής σύνθεσης του δικα-
στηρίου (ΑΠ 733/1988 ΠοινΧρ 1988, 859 επ., ΑΠ 714/1987 ΠοινΧρ 1987, 624 επ.). Στην απόφα-
ση του τριμελούς εφετείου ανηλίκων πρέπει να αναφέρεται αν οι εφέτες που έλαβαν μέρος 
στην σύνθεση αυτού είχαν ορισθεί ως δικαστές ανηλίκων (ΑΠ 1477/1991 ΠοινΧρ 1992, 275 
επ., ΑΠ 1037/2010 ΠοινΧρ 2011, 341, με παρατ. Θ. Σάμιου). Αντιθέτως, δεν ισχύει το ίδιο για το 
τριμελές δικαστήριο ανηλίκων, για την νόμιμη σύνθεση του οποίου δεν απαιτείται οι δύο 
πλημμελειοδίκες που ορίζονται από τον πρόεδρο πρωτοδικών να έχουν ορισθεί από τον 
τελευταίο και ως δικαστές ανηλίκων (ΑΠ 111/1987 ΠοινΧρ 1987, 385). 

 και ά. 4 παρ. 1 στοιχ. η΄ Ν. 1756/1988

8 Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα. 1. Tα δικαστήρια που δικάζουν τα κα-
κουργήματα συγκροτούνται ως εξής: 

α) Tο μεικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή τον 
αναπληρωτή του, δύο πρωτοδίκες και τέσσερις ενόρκους. β) το μεικτό ορκωτό 
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