
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

I. Η σύνταξη ενός νέου Ποινικού Κώδικα από τον Έλληνα νομοθέτη είναι θεμε-
λιακό γεγονός για την εξέλιξη της κοινωνίας μας. Ο νέος Ποινικός Κώδικας εκφρά-
ζει αφενός τις υποσυνείδητες δυνάμεις προσαρμογής στο Zeitgeist για τη γέννηση 
μιας κοινωνίας περισσότερο ανεκτικής και αφετέρου αποτελεί εκπλήρωση διεθνών 
μας υποχρεώσεων στο χώρο της τυποποίησης και διασαφήνισης νέων μορφών του 
εγκλήματος.

ΙΙ. Η ευρεία αποδοχή από τους δικαστές, δικηγόρους κ.ά. ασχολούμενους με το 
αντικείμενο, ως εργαλείο καθημερινής χρήσης των τριών εκδόσεων του έργου μας 
επί του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα, μας έδωσε την παρώθηση στη συγγραφή 
του παρόντος πονήματος, ώστε να συνεχιστεί αυτή η παράδοση και στην εφαρμο-
γή του Νέου μας Ποινικού Κώδικα. Η παλιμβουλία του νομοθέτη –επακολούθησε 
άλλωστε και πολιτική αλλαγή αμέσως μετά την ψήφισή του– κατέστησε τη συγ-
γραφή του παρόντος έργου πλέον δυσχερή. Παρακολουθώντας το μετέωρο βήμα 
του νομοθέτη, φροντίσαμε ιδιαίτερα για την επισήμανση «μεταβατικού δικαίου». 
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι η «προσφορά κοινωνικής εργασίας» ως κύρια ποινή 
«αποσύρθηκε προσωρινά» στις Ελληνικές καλένδες, αφού δεν υπάρχουν οι σχετι-
κές υποδομές, ούτε η προθυμία των αρχών των ΟΤΑ για σύμπραξη.

ΙΙΙ. Η νομική επιστήμη έχει ως αντικείμενό της τη δημιουργία μιας κατάλληλης 
θεωρητικής-μεθοδολογικής βάσης για την ορθότερη ερμηνεία και διάπλαση των 
κανόνων του Δικαίου, καθώς και την πρακτική τους εφαρμογή. Όπως είναι γνωστό, 
σε όλες τις επιστήμες, και στη νομική συνεπώς, εργαζόμαστε με θεωρίες, με απα-
γωγικά συστήματα, μεταβαίνοντες από το γενικό και αφηρημένο στο ειδικό. Έτσι, 
όπως παρατηρεί ο Popper, μια θεωρία δεν είναι παρά μια απόπειρα επίλυσης ενός 
επιστημονικού προβλήματος, η οποία όμως μπορεί να υποβληθεί σε ορθολογική 
κριτική, βάσει των συμπερασμάτων της. Στο χώρο της ποινικής νομικής επιστήμης 
δεν είναι λίγες οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί, και μάλιστα με αντίρροπα προς 
άλληλες πολλές φορές συμπεράσματα, και ως εκ τούτου η εφαρμογή τους δεν οδη-
γεί σε συνολική και γενικά αποδεκτή επαλήθευση ή απόρριψη λύσεων μονοδρομι-
κής ορθότητας. Παρόλα όμως αυτά, μια λελογισμένη χρήση των συμπερασμάτων 
των θεωριών παρέχει σημαντικά κριτήρια ελέγχου της ορθότητας των επιστημονι-
κών προτάσεων. Με την έννοια αυτή προσεγγίσαμε με μεγάλο σεβασμό τα πονή-
ματα των θεωρητικών του ποινικού δικαίου, παλαιότερων και σύγχρονων, ώστε να 
μπορεί ο αναγνώστης να πληροφορηθεί grosso modo τους προβληματισμούς του 
στοχασμού τους, ιδίως όπου η νομολογία δεν είναι σταθερή ή βρίσκεται σε πρώιμο 
στάδιο διάπλασης ή όπου διαφαίνεται η ωρίμανση συνθηκών μεταβολής της.

IV. Μεγάλο βάρος δόθηκε στην επεξεργασμένη παράθεση της νομολογίας των 
δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί υπό την ισχύ του ήδη καταργηθέντος παλαιού Ποι-
νικού Κώδικα, εφόσον αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην ερμηνεία και εφαρμογή 
και του παρόντος νέου Ποινικού Κώδικα. Σε ζητήματα που θεωρούνται “ερμηνευτικά 
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κλειστά”, παραθέτουμε απλώς την πιο πρόσφατη νομολογία, πολλάκις με την ένδειξη 
παγ. νμλγ. (πάγια νομολογία). Παρόλο που η ασφάλεια του δικαίου επιβάλλει την κατά 
σταθερό τρόπο ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων του δικαίου, φρονώ ότι, όταν η 
διεργασία του κοινωνικού γίγνεσθαι επιβάλλει τούτο, δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί 
και η μεταβολή των ερμηνευτικών μας προσεγγίσεων και συμπερασμάτων.

V. Η συνοπτικότητα του έργου, που στοχεύει στη δυνατότητα της ευχερούς με-
ταφοράς και χρήσης του κατά πάντα χρόνο, οδήγησε στην ανάγκη συμπύκνωσης 
του νοήματος, που αποτελεί μια φοβερά δύσκολη νοητική διεργασία, με ελλοχεύο-
ντα τον κίνδυνο αμφισημίας ή και πολυσημίας· σε τέτοιες περιπτώσεις είναι χρήσι-
μη για τον αναγνώστη η προσδρομή στην παραπεμπόμενη βιβλιογραφία και νομο-
λογία, αλλά και η αυτοτελής από αυτόν έρευνα πέραν των παραπομπών του έργου. 
Καταβλήθηκε προσπάθεια για τη νοηματική εκφορά του πονήματος στη γλώσσα 
που κατανοεί και η σύγχρονη και επερχόμενη γενιά των νομικών.

VΙ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμώς τον εκδότη κ. Πάνο Σάκκουλα και την 
ομάδα των εξαίρετων επιστημονικών συνεργατών του Εκδοτικού Οίκου, με επικε-
φαλής τον κ. Θωμά Σάμιο για τη συμβολή τους στην παρούσα έκδοση.

Χολαργός Ιανουάριος 2020 

 Μιχαήλ Πολυκ. Μαργαρίτης  Άντα Μαργαρίτη
 Αρεοπαγίτης ε.τ.  Δικηγόρος παρ’ εφέταις
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ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
(Ν. 4619/2019, ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019, 

όπως τροπ. με το Ν. 4637/2019, ΦΕΚ Α’ 180/18.11.2019)

1. Α. Το Ποινικό Δίκαιο. Αποτελεί κλάδο του Δημοσίου Δικαίου και διακρίνεται 
σε ουσιαστικό και σε δικονομικό. Αντιδιαστέλλεται η ποινικά κολάσιμη πράξη από 
παράβαση των κανόνων της ηθικής της κοινωνίας, οι οποίοι έχουν όμως κοινές ρί-
ζες με αυτούς και βαίνουν εν μέρει παράλληλα. δεν μπορούμε και σήμερα ακόμη 
να αγνοήσουμε την ύπαρξη των ηθικών κανόνων, με την έννοια ότι η Πολιτεία μη 
αποδεκτά χαρακτηρίζει ως εγκλήματα πράξεις κείμενες στην περιοχή του ηθικώς 
αδιάφορου, μόνο και μόνο επειδή απλώς την εξυπηρετεί (σχετ. Κοτσαλής, ΠοινΔ Ι 
2005 σ. 1 επ.). Βλ. άρθρ. 14 αρ. 12, για τις παραβάσεις τάξεως, διοικητικές παραβά-
σεις κ.λπ. 

2. Σκοπός του ποινικού δικαίου. Σύμφωνα με ευρέως υποστηριζόμενη άποψη 
έγκειται στην προστασία ιδιαίτερα σημαντικών έννομων αγαθών (αξιών, συμφε-
ρόντων. Κοτσαλής, ΠοινΔ Ι 2005 σ. 9 επ., όπου βλ. κ.ά. απόψεις). Για την έννοια του 
έννομου αγαθού, βλ. άρθρ. 14. Για τις θεωρίες περί ποινής, βλ. εισαγ. σημ. άρθρ. 
50-58.

3. Β. Το ιστορικό και τα χαρακτηριστικά του προϊσχ. Ποινικού Κώδικα. Με 
το άρθρο μόνο του ν. 1492 της 17/17 Αυγούστου 1950 κυρώθηκε ο Ποινικός Κώ-
δικας που καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του ν. δ/τος 222/1947. Πριν από τον 
ΠΚ και από το έτος 1834 ίσχυσε ο ΠΝ, έργο του βαυαρού νομομαθούς v. Maurer, 
μέλους της αντιβασιλείας του Όθωνα που ήταν εναρμονισμένος στα ιδεώδη της 
γενικής πρόληψης (Feuerbach). Υπόδειγμα εκείνου του ΠΝ υπήρξε ο βαυαρικός ΠΚ 
του 1813, δημιούργημα του von Feuerbach, που αποτελούσε απαύγασμα των αρ-
χών του Διαφωτισμού. Ο πρώτος ποινικός νόμος της νεότερης Ελλάδας υπήρξε το 
“Απάνθισμα των εγκληματικών” (Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους) που εισήχθη από 
17.4.1823, με βάση τους “νόμους των αειμνήστων ημών βυζαντινών αυτοκρατό-
ρων”. Με το π.δ. 283/1985 (ΦΕΚ Α 106) πραγματοποιήθηκε η μεταγλώττιση του ΠΚ, 
η οποία δεν ενέχει τροποποίησή του, αφού υπερισχύει το αρχικό κείμενο, κατά το 
άρθρ. 36 § 3 εδ. ε του ν. 1406/1983 (ΑΠ 1450/93 ΠΧ ΜΓ 1268. 1302/86 ΠΧ ΛΖ 98).

4. Στον ΠΚ αυτόν καταγράφονται οι βασικές αρχές ενός φιλελεύθερου ποινικού 
δικαίου, οι οποίες λόγω της σημασίας που έχουν, ως αξιόπιστη εγγύηση των ατομι-
κών ελευθεριών, περιλαμβάνονται σε κείμενα αυξημένης τυπικής δύναμης. Βασική 
είναι η δικαιοκρατική αρχή, που ανέτρεψε την «αρχή του αστυνομικού κράτους». Ο 
Εισηγητής του Γενικού Μέρους Νικόλαος Χωραφάς επεσήμαινε, ότι «διά τους λαούς, 
οι οποίοι πιστεύουν εις την ανθρωπίνην προσωπικότητα, ως ιδίαν αξίαν, η ποινική 
εξουσία της Πολιτείας δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί εις θεραπαινίδα ταύτης ή 
εκείνης της τυραννίας». Ειδικότερη έκφραση της αρχής αυτής, αλλά και της δημο-
κρατικής αρχής, είναι εκείνη της νομιμότητας των εγκλημάτων και των ποινών, που 
τίθεται ως θεμέλιος λίθος στο άρθρ. 1 ΠΚ. «Η Magna Charta του Ποινικού Δικαίου ως 
Δικαίου», κατά τη διατύπωση του Γ.-Α. Μαγκάκη. Όπως διευκρίνιζε ο Ν. Ανδρουλά-
κης «η δημοκρατία είναι απαραίτητη προκειμένου το ποινικό δίκαιο, ο υπό μια έπο-
ψη κατ’ εξοχήν υπηρέτης και εκφραστής της κρατικής ισχύος, να είναι όντως δίκαιο 
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και όχι αυθαιρεσία». Ο Ι. Μανωλεδάκης επέγραφε, ότι η «ανθρώπινη αξιοπρέπεια» 
είναι «μία απόλυτη δικαιική έννοια (του χώρου του δικαιικού δέοντος) με απόλυτο 
δικαιικό αίτημα τον καθολικό σεβασμό της, που θέτει έτσι ένα απόλυτο όριο στην 
άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, ως ηθικό αυτονόητο της “μετα-φιλελεύθερης” δη-
μοκρατικής έννομης τάξης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Η φιλελεύθερη 
και δημοκρατική φυσιογνωμία του Γενικού Μέρους το καθιστά πηγή έμπνευσης για 
την ανασύνταξη του Ποινικού Κώδικα ενός σύγχρονου Κράτους Δικαίου.

5. Στη διάρκεια της εφαρμογής του ο ΠΚ αυτός υπέστη αλλεπάλληλες τροπο-
ποιήσεις, προκειμένου είτε να ρυθμιστούν νέα δεδομένα, είτε να ασκηθεί αντε-
γκληματική πολιτική με βάση συγκυριακά περιστατικά. Ιδιαίτερα απασχόλησαν τη 
θεωρία ορισμένες μεταβολές που είχαν εμφανή τα ίχνη της επίκαιρης και εν θερμώ 
νομοθετικής παρέμβασης, χωρίς να εναρμονίζονται με τις γενικές αρχές του ΠΚ. 
Το ίδιο ισχύει και για τη θέσπιση, διά μέσου ειδικών νόμων, ανάλογων ρυθμίσεων. 
Ιδιαίτερα μετά την καθοριστική επίδραση που άσκησε στο δικαιικό σύστημα το Σύ-
νταγμα του 1975 ήταν φανερό, ότι ο ΠΚ είχε ανάγκη ενός ριζικού εκσυγχρονισμού, 
αλλά και «ιδεολογικού αποχρωματισμού», ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 
αντιλήψεις τόσο για την αντεγκληματική πολιτική, όσο και για την προστασία του 
πολίτη από την κατάχρηση της ποινικής καταστολής και την εφαρμογή της αρχής 
του κράτους δικαίου (ΑιτΕκθ του νέου ΠΚ).

6. Συνολικά αποτιμώμενος ο προϊσχ. ΠΚ αποτέλεσε τη βάση της ποινικής δογ-
ματικής και γενικότερα της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης στη Χώρα μας, μέ-
σα στις δύσκολες μεταπολεμικές συνθήκες. Η ογκώδης νομολογία και βιβλιογρα-
φία που έχει συγκεντρωθεί αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη, η αξιοποίηση της 
οποίας επιβάλλεται όχι απλώς για λόγους νομοθετικής συνέχειας, αλλά και ως αφε-
τηρία των μεταβολών που επιβάλλει η ραγδαίως μεταλλασσόμενη ιστορική πορεία 
και οι αντίστοιχα αναπροσαρμοζόμενες αντιλήψεις (ΑιτΕκθ του νέου ΠΚ).

7. Βεβαίως σε ορισμένες διατάξεις του Γενικού, ιδίως όμως του Ειδικού Μέρους 
αποκαλύπτεται το πνεύμα μιας άλλης, ριζικά διαφορετικής από τη σημερινή, επο-
χής. Παράλληλα, λοιπόν, με τη διατήρηση των δημοκρατικών και φιλελεύθερων 
χαρακτηριστικών του ΠΚ ήταν αναγκαίος ο εξορθολογισμός και η ανανέωσή του, 
ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου 
και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Τούτο επέβαλε τη διαμόρφωση ενός συ-
στήματος ποινικών κυρώσεων, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απόψεις για 
την ποινή, τη διαγραφή εγκλημάτων, που δεν προστατεύουν υπαρκτά και σημα-
ντικά για το κοινωνικό σύνολο έννομα αγαθά, την αποκατάσταση της αναλογικό-
τητας, που συχνά παραβιάστηκε με επί μέρους αποσπασματικές τροποποιήσεις, 
την ακρίβεια και σαφήνεια των διατάξεων και την κατά το δυνατόν νομοτεχνική 
αρτιότητά του (ΑιτΕκθ του νέου ΠΚ).

8. Γ. Ιστορικό και χαρακτηριστικά του νέου ΠΚ (ν. 4619/2019). Η επιτροπή 
σύνταξης του νέου ΠΚ εκκίνησε από τις επεξεργασίες των προηγούμενων νομοπα-
ρασκευαστικών επιτροπών υπό την Προεδρία των Καθηγητών Ν. Ανδρουλάκη και 
Χ. Μυλωνόπουλου και ιδίως εκείνες του Σχεδίου ΠΚ που εκπόνησε η επιτροπή υπό 
την Προεδρία του Καθηγητή Ι. Μανωλεδάκη, το έργο της οποίας ολοκληρώθηκε 
υπό την Προεδρία της Καθηγήτριας Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, μετά το θάνατο 
του αλησμόνητου Προέδρου της. Σημαντική είναι η εμπεριστατωμένη Εισηγητική 
Έκθεση που συνόδευσε το Σχέδιο εκείνο, το οποίο επεξεργάστηκαν στη συνέχεια 
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άλλες δύο Επιτροπές υπό την Προεδρία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Β. 
Μαρκή (ΑιτΕκθ του νέου ΠΚ).

9. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αριθ. 38882 
της 15.5.2015 (ΦΕΚ 375/26.5.2015, τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων κλπ.), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 80884/Φ.279/8.11.2018 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 
676/15.11.2018) και συμπληρώθηκε με διαδοχικές αποφάσεις του ίδιου Υπουργού, 
αποτελούνταν από τους: Χριστόφορο Αργυρόπουλο, δικηγόρο, ως Πρόεδρο, Σταύ-
ρο Μαντακιοζίδη, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ., Θεόδωρο Τζανάκη, Πρόεδρο 
Εφετών κατά τον ορισμό της επιτροπής και ήδη Αρεοπαγίτη, Δημοσθένη Στίγγα, 
Πρόεδρο Πρωτοδικών, κατά τον ορισμό του και ήδη Εφέτη, Ελισάβετ Συμεωνίδου-
Καστανίδου, Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Στέφανο 
Παύλου, Καθηγητή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Ηλία Αναγνωστόπουλο, 
Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιο Δημή-
τραινα, Επίκουρο Καθηγητή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Παναγιώτη-
Κοσμά Βασιλακόπουλο, δικηγόρο. Ο κ. Βασιλακόπουλος δεν κατέστη δυνατό να 
μετάσχει, μετά τις αρχικές συνεδριάσεις και ορίσθηκε ως αντικαταστάτης του ο κ. 
Παναγιώτης Καζής, δικηγόρος, ο οποίος μετείχε ως το τέλος των εργασιών της επι-
τροπής. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μετείχαν συμβουλευτικά για τα ζητήματα 
των ποινών η Τ. Τζαννετάκη και γι’ αυτά του κυβερνοχώρου ο Δ. Κιούπης, Καθηγη-
τές του Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση που τους απηύθυνε η 
επιτροπή με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώ-
πινων Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλου (ΑιτΕκθ του νέου ΠΚ).

10. H Επιτροπή σύνταξης του Σχεδίου ΠΚ είχε στη διάθεσή της το υλικό της ερ-
μηνείας των διατάξεων του ισχύοντος Κώδικα από τα δικαστήρια και την επιστήμη, 
αλλά και αυτό των προηγουμένων Σχεδίων. Η διεξοδική ανταλλαγή γνωμών κατά τις 
συνεδριάσεις της επιτροπής επέτρεψε την αποσαφήνιση ζητημάτων που προέκυ-
πταν από τις επεξεργασίες που είχαν διαμορφώσει τα προηγούμενα σχέδια ΠΚ και 
κατέληξε σε αποφάσεις με πλήρη σεβασμό σε όλες τις απόψεις που αναπτύχθηκαν 
και την επιχειρηματολογία τους. Το Σχέδιο ΠΚ που υποβάλλεται ακολούθησε βασι-
κά το Σχέδιο της επιτροπής Μανωλεδάκη / Συμεωνίδου-Καστανίδου, με επιμέρους 
διαφοροποιήσεις, σύμφωνα με τις απόψεις που κάθε φορά πλειοψηφούσαν. Στην 
παρούσα αιτιολογική έκθεση γίνεται μεθοδικά παραπομπή στο σκεπτικό της Ειση-
γητικής Έκθεσης του Σχεδίου αυτού, που διακρίνεται για την πληρότητα και τη σα-
φήνεια, με τις οποίες θεμελιώνει τις επιλογές της, αφού οι περισσότερες από αυτές 
έγιναν δεκτές από το τελικό Σχέδιο που εκπόνησε η επιτροπή (ΑιτΕκθ του νέου ΠΚ).

11. H επιτροπή συζήτησε κατ’ αρχάς σε έκταση ορισμένες συστηματικές μετα-
βολές στην ένταξη των εγκλημάτων που τυποποιούνται στο Ειδικό Μέρος, από τις 
οποίες ορισμένες υιοθέτησε, ενώ για τις λοιπές ακολούθησε τη δομή του ισχύοντος 
ΠΚ Η επιλογή αυτή οφείλεται κυρίως στη μέριμνα να διατηρηθεί, στο μέτρο του 
εφικτού, η αρίθμηση του ισχύοντος ΠΚ ώστε να παραμείνει ευχερής η πρόσβαση 
στον πλούτο της νομολογίας και θεωρίας εξήντα έξι ετών. Η ηλεκτρονική πρόοδος 
καθιστούσε επιτακτική την ανάγκη αυτή, διότι μια διαφορετική απ’ αρχής αρίθμη-
ση δεν θα ανταποκρινόταν στις βάσεις δεδομένων και θα δυσχέραινε σοβαρά την 
πρόσβαση σ’ αυτές όσων ασχολούνται με την επιστήμη, τη διδασκαλία, τη σπουδή 
και ιδίως την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΚ Το νομολογιακό και θεωρητικό υλι-
κό σχετικά με τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα, όπως ήδη σημειώθηκε, είναι πολιτισμι-
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κό κεκτημένο, προϊόν της συνεισφοράς της δικανικής πράξης και της επιστημονι-
κής μελέτης γενεών δικαστών και συγγραφέων, το οποίο οι νεότερες καλούνται να 
αξιοποιήσουν τόσο στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου ΠΚ, αλλά και προκειμένου να 
ερευνήσουν και να αντιμετωπίσουν άγνωστες ακόμα ή ατελώς προοιωνιζόμενες 
πραγματικές και δικαιικές συνθήκες. (ΑιτΕκθ του νέου ΠΚ).

12. H επιτροπή συζήτησε επίσης την πρόταση για την ένταξη κεφαλαίου με τα 
εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος. Όπως, όμως, είχε γίνει δεκτό από την Αιτιολο-
γική Έκθεση του Σχεδίου Μανωλεδάκη (σελ. 90-91) «δεν θα πρέπει να ενταχθούν 
στον Ποινικό Κώδικα κυρωτικοί κανόνες για συμπεριφορές για την αντιμετώπιση 
των οποίων έχει διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο και έχει 
προβλεφθεί η δημιουργία εποπτικών αρχών για τη διασφάλιση της τήρησής του, 
πολύ περισσότερο μάλιστα όταν το κανονιστικό αυτό πλαίσιο συχνά τροποποιεί-
ται για να προσαρμόζεται στις υπάρχουσες οικονομικές και πολιτικές ανάγκες». Οι 
σκέψεις αυτές της Αιτιολογικής εκείνης Έκθεσης, ισχύουν, κατά τη γνώμη που επι-
κράτησε, και για τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, ενώ η ένταξη ορισμένων 
μόνο από αυτά (βασικών εγκλημάτων) θα δημιουργούσε συρροή διατάξεων και 
δυσχέρειες εφαρμογής τους. Σε καμία περίπτωση η επιλογή αυτή δεν παραγνωρί-
ζει τη θεμελιώδη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος. Κρίθηκε όμως ότι 
το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση και προσαρμογή 
σε διεθνείς συμβάσεις και σε νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε 
να μην είναι σκόπιμη η ένταξη της προστασίας του έννομου αυτού αγαθού στον 
Ποινικό Κώδικα (ΑιτΕκθ του νέου ΠΚ).

13. Eφόσον βάση σύνταξης του νέου Κώδικα αποτελούσε ο ισχύων Ποινικός 
Κώδικας, το έργο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που διαμόρφωσε το τελικό 
Σχέδιο, ήταν σαφώς οριοθετημένο. Ήταν κατ’ αρχήν ο εξορθολογισμός και εκσυγ-
χρονισμός του συστήματος ποινικών κυρώσεων, η «ανακαίνιση» διατάξεων του 
Ειδικού Μέρους που με την πάροδο του χρόνου έχουν χάσει τη σημασία και τη 
ρυθμιστική τους εμβέλεια και η αντιμετώπιση ζητημάτων, που επηρεάζονται από 
την αληθώς επαναστατική τεχνολογική πρόοδο και τις κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές αλλαγές σε εθνικό και οικουμενικό επίπεδο. Τα εγκλήματα που τελού-
νται στο Διαδίκτυο, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, οι νεοφανείς μορφές 
εγκλημάτων ασύμμετρης βίας, επέβαλαν τη νομοθετική αλλαγή. Εξ άλλου η ανάγκη 
τήρησης της αρχής της αναλογικότητας (εγκλήματος και ποινής) που παραβιάστη-
κε, είτε με ειδικούς νόμους, είτε με τροποποιήσεις του ΠΚ, επέβαλαν να διατηρηθεί, 
στο μέτρο του δυνατού, το δικαιοκρατικό και ανθρωποκεντρικό πνεύμα, αλλά και 
η συστηματική δομή του ΠΚ, επάνω στην οποία στηρίχθηκε η νομολογιακή και θε-
ωρητική επεξεργασία του Ποινικού Δικαίου (ΑιτΕκθ του νέου ΠΚ).

14. Ενόψει αυτών, το Σχέδιο ΠΚ τήρησε τη σειρά αρίθμησης των άρθρων, παρ’ 
ότι καταργήθηκαν ή ενοποιήθηκαν αρκετές διατάξεις ή οι τίτλοι ορισμένων άρ-
θρων, αλλά και το περιεχόμενο ορισμένων κεφαλαίων, λόγω μεταφοράς διατάξεων 
από ένα κεφάλαιο σε άλλο. Ο αριθμός κάθε άρθρου που καταργήθηκε, δεν αναφέ-
ρεται πλέον στο κείμενο του νέου ΠΚ, ούτε καλύπτεται από άλλο άρθρο με διαφο-
ρετικό περιεχόμενο (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων), διότι, διαφορετικά, αυτό θα 
οδηγούσε σε νέα αρίθμηση (ΑιτΕκθ του νέου ΠΚ).

15. Όσα κεφάλαια καταργήθηκαν δεν υπολογίζονται κατά την αρίθμηση των 
κεφαλαίων του Γενικού και του Ειδικού Μέρους του Σχεδίου, διότι οι αναφορές της 
νομολογίας και της θεωρίας γίνονται κατά κανόνα στα επί μέρους άρθρα ή πλέγ-
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ματα διατάξεων και όχι στα κεφάλαια. Χωρίς τη διατήρηση της δομής του ΠΚ σε 
κεφάλαια, πάντως, θα ήταν αδύνατη η ίδια αρίθμηση των άρθρων του Σχεδίου, η 
οποία επιτεύχθηκε σε μέγιστο ποσοστό και πάντως σε όλες τις βασικές διατάξεις 
(ΑιτΕκθ του νέου ΠΚ).

15α. Τροποποιήσεις και διορθώσεις με την ΠΝΠ της 27.6.2019 που κυρώθηκε 
το ν. 4623/2019. Λίγες μόνο μέρες μετά την ψήφιση του νέου ΠΚ έγιναν νένες πα-
ρεμβάσεις στα άρθρ. 8, 20, 81, 127, 132, 169, 289, 292Α, 298, 463 αυτού.

16. Τροποποιήσεις του νέου ΠΚ με το ν. 4637/2019. Είναι γνωστό ότι ο Ποινι-
κός Κώδικας έχει πάντα και ένα «πολιτικό πρόσημο». Έτσι, με την πολιτική μεταβο-
λή η νέα Κυβέρνηση θεώρησε ότι ορισμένες από τις διατάξεις του παρόντος νέου 
ΠΚ έπρεπε να τροποποιηθούν. Παρεμβάσεις έγιναν στα άρθρ. 57 (εξορθολογισμός 
της χρηματικής ποινής), 79 (αιτιολογία της επιμέτρησης της ποινής), 80 (πολλα-
πλή υποβολή αιτήματος αλλαγής του τρόπου έκτισης της χρηματικής ποινής), 94 
(σωρευτική έκτιση ποινών για πράξεις κατά τη διάρκεια της άδειας κρατουμένου), 
99 (έναρξη χρόνου της αναστολής επί ερήμην καταδικασθέντος), 104A (εκλογί-
κευση της διάρκειας της κοινωνικής εργασίας), 110Α (αναρρύθμιση της απόλυσης 
υπό όρο ηλεκτρονικής επιτήρησης), 137Α (προσθήκη στα βασανιστήρια και στην 
περίπτωση θυμάτων λόγω φυλής κ.λπ. διακρίσεων και καθοριμός εννοιών), 142 
(έκθεση αντιποίνων από αμέλεια), 142Α (ορολογική παρέμβαση σε συντομογρα-
φία ΕΕ) 159 (προσθήκη και υφυπουργών στα ενεργητικά υποκείμενα της δωρο-
ληψίας πολιτικών προσώπων), 159Α (προσθήκη και υφυπουργών στα παθητικά 
υποκείμενα της δωροληψίας πολιτικών προσώπων), 168 (προσθήκη υπαλλήλων 
πλειστηριασμών στην προστασία για τη διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας), 
169Α (προσθήκη παραγράφου που προβλέπει τιμώρηση αυτού που παραβιάζει 
τους πειριοριστικούς όρους), 173 (αυστηροποίηση της ποινικής μεταχείρισης των 
φυλάκων επί απόδρασης κρατουμένου), 187 (προστέθηκε νέα παράγραφος που 
ποινικοποιεί τη χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης), 187Α (διευρύνεται το 
έγκλημα της τρομοκρατίας), 187Β (προστέθηκε ως επιβαρυντικη περίσταση κατά 
την επιμέτρηση της ποινής πράξεων υποστήριξης της τρομοκρατίας, οι καταδίκες 
του σε άλλη χώρα του Συμβουλίου της Ευρώπης), 213 (απαλείφεται ο όρος «κιβδη-
λεία» από το έγκλημα της παραχάραξης), 235 (συγκεκριμενοποιείται η ευθύνη των 
προϊσταμένων κ.λπ. που δεν απέτρεψαν δωροληψία υφισταμένου τους κ.λπ), 236 
(αυστηροποιείται η ποινή για την ενεργητική δωροδοκία και συγκεκριμενοποιείται 
η ευθύνη των διευθυντών κ.λπ. επιχείρισης πρόσωπο της οποίας τέλεσε πράξη δω-
ροδοκίας), 237 (συγκεκριμενοποιείται η ευθύνη των διευθυντών κ.λπ. επιχείρησης 
πρόσωπο της οποίας τέλεσε πράξη δωροδοκίας δικαστή), 237Β (προστέθηκε νέο 
άρθρο), 272 (γίνεται κακούργημα η κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, όταν 
η πράξη αυτή τελείται κατά τη διατάραξη της κοινής ειρήνης), 290 (αυστηροποιεί-
ται η διατάραξη της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους), 290Α (αυστηρο-
ποιείται η επικίνδυνη οδήγηση), 291 (αυστηροποιείται η διατάραξη της ασφάλειας 
της συγκοινωνίας σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών), 308 (εισάγεται το 
αυτεπάγγελτο της δίωξης επί σωματικής βλάβης υπαλλήλων πλειστηριασμών), 336 
(αυστηροποίηση του βιασμού), 374 (επαναφέρθηκε ως κακούργημα η κλοπή από 
μέλη συμμορίας), 405 (έγκληση επί απιστίας που στρέφεται άμεσα κατά πιστωτικού 
ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα), 463 
(προστέθηκε νέα παράγραφος στη μεταβατική αυτή διάταξη) και 465 (μεταβατική 
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διάταξη) του ΠΚ, επανέφερε δε ως αδίκημα σε βαθμό μάλιστα πλημμελήματος και 
τη «διατάραξη της ησυχίας». Οι παρεμβάσεις του νέου νομοθέτη είναι σχεδόν ασή-
μαντες, παρά τις διακηρύξεις πολιτικών προσώπων. Πάντως, κατά το άρθρ. 2 ΠΚ 
αναδρομικά ισχύει ο εκάστοτε ηπιότερος για τον κατηγορούμενο νόμος.

17. Δ. Οι Βασικές Αρχές του νέου ΠΚ. Το σύγχρονο Ποινικό Δίκαιο επιδιώκει 
την αποτελεσματική προστασία των έννομων αγαθών και την ουσιαστική εξασφά-
λιση του προσώπου από τις παραδοσιακές καταχρήσεις της ποινικής καταστολής. Η 
συνταγματική, διεθνοσυμβατική και η ευρωπαϊκή έννομη τάξη κατοχυρώνουν ως 
ουσιώδεις ατομικές ελευθερίες τα δικαιώματα του ανθρώπου, όταν «ανθρώπινα πά-
θη και αδυναμίαι, αντίξοοι του βίου περιστάσεις ή και η ειλικρινής και ανιδιοτελής 
πίστις εις ταύτην ή εκείνην την ηθικήν, θρησκευτικήν ή πολιτικήν ιδεολογίαν άγουν 
τους ανθρώπους εις συμπεριφοράν αντίθετον προς την υπό του δικαίου ειρηνικήν 
τάξιν της κοινωνικής ζωής», όπως έγραφε επίσης με στοχαστική νηφαλιότητα ο Ει-
σηγητής του Γενικού Μέρους του Π.Κ. μέσα στο κλίμα δοκιμασίας του νομικού πο-
λιτισμού, στο οποίο άρχισε να εφαρμόζεται ο προϊσχύων Κώδικας (ΑιτΕκθ νέου ΠΚ).

18. Οι Κώδικες της βασικής νομοθεσίας φιλοδοξούν να συναρμόσουν σε ενιαίο 
σύνολο κανόνες, η συνοχή των οποίων επιτρέπει τη σταθερότητα και την ασφάλεια 
του οικείου κλάδου δικαίου, στο πλαίσιο της τελολογικής ενότητας της έννομης τά-
ξης. Καθήκον ειδικότερα του ποινικού νομοθέτη στο πλαίσιο ενός Ποινικού Κώδι-
κα είναι να αξιολογήσει το κανονιστικό παρόν, με κριτήριο τις υπάρχουσες, αλλά 
και τις διαφαινόμενες ανάγκες, ώστε να ορίσει ένα σύνολο ρυθμίσεων, με σταθερά 
ενοποιητικά στοιχεία, που θα καταστήσουν αποτελεσματική την άσκηση της αντε-
γκληματικής πολιτικής, που οργανώνει ο Κώδικας και την προστασία της ελευθερί-
ας των κοινωνών, την οποία εγγυάται το Σύνταγμα. Η εκπλήρωση του καθήκοντος 
αυτού εξαρτάται από τις βασικές αρχές, που προσδιορίζουν το πνεύμα του Κώδικα 
και επιτρέπουν στους εφαρμοστές του δικαίου, με την αρωγή της επιστήμης, την 
ορθή ερμηνεία των διατάξεών του και την εφαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες κάθε 
περίπτωσης. Υπό την ισχύ της αρχής-κρηπίδος του Π.Κ., nullum crimen, nulla poena 
sine lege, η σημασία της προσαρμογής της ποινικής κύρωσης in concreto έχει κανο-
νιστικό χαρακτήρα. Η δικαστική απόφαση «απεικονίζει, εξατομικεύει και υλοποιεί» 
την έννομη αντίδραση στην προσβολή του εννόμου αγαθού (ΑιτΕκθ νέου ΠΚ).

19. Οι βασικές αρχές που διέπουν τον νέον ΠΚ είναι οι ακόλουθες:
i. Η αρχή της νομιμότητας του εγκλήματος και της ποινής, που καθιερώνει το 

άρθρο 7 παρ. 1 του Συντάγματος (βλ. ιδίως άρθρα 1 και 2 ΠΚ).
ii. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου, που επιβάλλει το Σύ-

νταγμα στο άρθρο 2 παρ. 1 και εξειδικεύει στο άρθρο 7 παρ. 2, 3 και 4 (βλ. ιδίως άρ-
θρο 137Α ΠΚ και τα κεφάλαια για την προστασία της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, 
του ιδιωτικού απορρήτου κλπ).

iii. Η αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα στο άρθρο 25 παρ. 
1 εδ. 4 τόσο για την in abstracto ποινική προστασία των εννόμων αγαθών, όσο και 
την in concreto εξειδίκευσή της (βλ. ιδίως άρθρα 79 επ. ΠΚ για την «ανάλογη και 
δίκαιη τιμωρία του εγκλήματος»).

iv. Η αρχή της ενοχής, με βάση την οποία η καταδίκη για αξιόποινη πράξη προ-
ϋποθέτει δόλο ή αμέλεια του δράστη (άρθρο 26 ΠΚ) και αποκλείει την αντικειμε-
νική ευθύνη. Η ποινική ευθύνη προκύπτει από το ενέργημα του δράστη, ο οποίος, 
όμως, νοείται ως «ελεύθερος και υπεύθυνος» άνθρωπος, ως φορέας «ελευθερίας 
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