ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 22Η έκδοση
Η 22η έκδοση του Ποινικού Κώδικα, στην σειρά “Κώδικες
Τσέπης”, κατέστη αναγκαία όχι μόνο λόγω της –σε σύντομο χρονικό διάστημα– εξάντλησης της προηγούμενης, αλλά και λόγω
των νομοθετικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα με τους νόμους
4689/2020, 4703/2020 και 4711/2020.
Στον Ν. 4689/2020 («Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία
των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919,
2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας
μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της
Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α΄ 99)
προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020) περιελήφθησαν διατάξεις για την
υφ’ όρον παραγραφή και την παύση της ποινικής δίωξης αξιοποίνων πράξεων που είχαν τελεσθεί έως και τις 30.4.2020 και για τις
οποίες ο νόμος, ως κύρια ποινή, απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι
ένα έτος ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή
σωρευτικά κάποιες από τις παραπάνω ποινές (όχι όμως και για
πράξεις για τις οποίες η χρηματική ποινή ή η παροχή κοινωφελούς εργασίας απειλούνται διαζευκτικώς με ποινή φυλάκισης άνω
του ενός έτους). Από το προνόμιο της υφ’ όρον παραγραφής και
της παύσης της ποινικής δίωξης εξαιρέθηκε σειρά εγκλημάτων
που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα και σε ειδικούς ποινικούς
νόμους, τα οποία, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, ενέχουν ιδιαίτερη κοινωνικοηθική απαξία. Ανάλογη πρόβλεψη περιελήφθη και
ως προς την υφ’ όρον παραγραφή και την μη εκτέλεση ποινών φυλάκισης διάρκειας μέχρι έξι μηνών ή χρηματικών ποινών ή ποινών
παροχής κοινωφελούς εργασίας, που είχαν επιβληθεί ως κύριες
ποινές με αποφάσεις που είχαν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση του
Ν. 4689/2020 (27.5.2020) αλλά δεν είχαν καταστεί αμετάκλητες,
εφόσον οι εν λόγω ποινές δεν είχαν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση του νόμου (από την πλούσια νομοθετι-
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κή παράδοση επί του ζητήματος αυτού βλ. και τους προηγούμενους νόμους 4411/2016, 4198/2013 κ.ά.).
Εξάλλου, με τον πολυσυζητημένο Ν. 4703/2020 («Δημόσιες
υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 131/
10.7.2020) προβλέφθηκε ότι «Όσοι αλλοιώνουν ή επιχειρούν να
αλλοιώσουν με βιαιοπραγίες τον ειρηνικό χαρακτήρα δημόσιας
υπαίθριας συνάθροισης τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2)
ετών», ενώ με ειδική διάταξη ρυθμίζονται και τα σχετικά με την
ευθύνη του οργανωτή δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης για την
αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής
ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας από τους συμμετέχοντες στην
δημόσια υπαίθρια συνάθροιση.
Στην παρούσα έκδοση ελήφθησαν υπόψιν οι τροποποιήσεις
του Ν. 1300/1982 («Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή
της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας» – ΦΕΚ Α΄ 129/13.10.1982) με
τον πρόσφατο Ν. 4711/2020 («Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ
Α΄ 145/29.7.2020). Οι σχετικές διατάξεις παρατίθεται ως σχετική
νομοθεσία υπό τα άρθρα 372 και 394 ΠΚ.
Όλες οι παραπάνω νομοθετικές παρεμβάσεις περιέχονται,
στην νέα αυτή έκδοση, ως σχετική νομοθεσία, υπό τα οικεία άρθρα του Ποινικού Κώδικα. Τέλος, τα κείμενα των αιτιολογικών εκθέσεων εμπλουτίσθηκαν με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου
νόμου που ψηφίσθηκε ως Ν. 4689/2020.
Θωμάς Σάμιος
Αύγουστος 2020
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ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
«Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»
Άρθρο Πρώτο
Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος
ο Ποινικός Κώδικας, ο οποίος συντάχθηκε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 74 παρ. 1α του ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄74), με την απόφαση
38882/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 375/26.5.2015) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 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, και έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1ο Κεφάλαιο: Ο ποινικός νόμος
Ι. Βασικές αρχές

1

Καμία ποινή χωρίς νόμο. Έγκλημα δεν υπάρχει χωρίς νόμο που
να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της καθώς και την επιβλητέα γι’ αυτή ποινή.

2

Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου. 1. 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.
2. Αν μεταγενέστερος νόμος χαρακτήρισε την πράξη μη αξιόποινη (ανέγκλητη), παύει η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε
καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της, όπως και η εκτέλεση των
μέτρων ασφαλείας.

3-4

(Kαταργούνται)
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ΙΙ. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

5

Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή. 1. Οι ελληνικοί
ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε όλες τις πράξεις που τελέστηκαν στο έδαφος της επικράτειας, ακόμη και από αλλοδαπούς. Επίσης εφαρμόζονται και στις πράξεις συμμετοχής που τελέστηκαν
στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, αν η κύρια πράξη, για την
οποία δεν υπάρχει δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων, είναι αξιόποινη και κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους.
2. Πλοία ή αεροσκάφη ελληνικά θεωρούνται έδαφος της επικράτειας οπουδήποτε και αν βρίσκονται, εκτός αν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο υπόκεινται σε αλλοδαπό νόμο.

6

Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή. 1. Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και για πράξη που χαρακτηρίζεται από
αυτούς ως κακούργημα ή πλημμέλημα και τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό, αν αυτή, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
της, είναι αξιόποινη και κατά τους νόμους της χώρας στην οποία
τελέστηκε ή αν διαπράχθηκε σε πολιτειακά ασύντακτη χώρα.
2. Η ποινική δίωξη ασκείται και εναντίον αλλοδαπού, ο οποίος
κατά την τέλεση της πράξης ήταν ημεδαπός. Επίσης ασκείται και
εναντίον εκείνου που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια μετά την
τέλεση της πράξης.
3. Στα πλημμελήματα, ακόμη και όταν διώκονται αυτεπαγγέλτως,
οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται μόνο εφόσον υπάρχει έγκληση του παθόντος ή αίτηση της Κυβέρνησης της χώρας όπου τελέστηκε το πλημμέλημα.

7

Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή. 1. Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και κατά αλλοδαπού για πράξη που
τελέστηκε στην αλλοδαπή και χαρακτηρίζεται από αυτούς ως
κακούργημα ή πλημμέλημα, αν η πράξη αυτή στρέφεται εναντίον Έλληνα πολίτη και είναι αξιόποινη, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της, και κατά τους νόμους της χώρας όπου τελέστηκε
ή αν διαπράχθηκε σε πολιτειακά ασύντακτη χώρα. Ως Έλληνας
πολίτης για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται
και το κυοφορούμενο που θα αποκτήσει με τη γέννησή του την
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ελληνική ιθαγένεια, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που εδρεύουν
στην ημεδαπή.
2. Η διάταξη της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου έχει και εδώ
εφαρμογή.

8

Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά
τους ελληνικούς νόμους. Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς, ανεξάρτητα από τους
νόμους του τόπου τέλεσης, για τις εξής πράξεις που τελέστηκαν
στην αλλοδαπή:
α) εσχάτη προδοσία ή προσβολές της διεθνούς υπόστασης της
χώρας σε βάρος του ελληνικού κράτους,
β) εγκλήματα που αφορούν τη στρατιωτική υπηρεσία και την υποχρέωση στράτευσης στην Ελλάδα,
γ) αξιόποινη πράξη που τέλεσαν ως υπάλληλοι του ελληνικού
κράτους, ή οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έχει την έδρα του στην Ελλάδα,
δ) πράξη που στρέφεται εναντίον υπαλλήλου του ελληνικού κράτους ή Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθύνεται προς αυτούς, εφόσον τελείται κατά
την άσκηση της υπηρεσίας τους ή σε σχέση με την άσκηση των
καθηκόντων τους,
ε) ψευδορκία σε διαδικασία που εκκρεμεί στις ελληνικές αρχές,
στ) τρομοκρατικές πράξεις,
ζ) πειρατεία,
η) εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα,
θ) παράνομη εμπορία ναρκωτικών,
ι) εμπορία ανθρώπων,
ια) κάθε άλλο έγκλημα, για το οποίο ειδικές διατάξεις ή διεθνείς
συμβάσεις υπογραμμένες και επικυρωμένες από το ελληνικό κράτος προβλέπουν την εφαρμογή των ελληνικών ποινικών νόμων.

9

Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή.
1. Η ποινική δίωξη για πράξη που τελέστηκε στην αλλοδαπή
αποκλείεται: α) αν ο υπαίτιος δικάστηκε για την πράξη αυτή στην
41
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αλλοδαπή και αθωώθηκε ή αν, σε περίπτωση που καταδικάστηκε, έχει εκτίσει ή εκτίει νομίμως την ποινή του, β) αν, σύμφωνα
με τον αλλοδαπό νόμο, η πράξη έχει παραγραφεί ή η ποινή που
επιβλήθηκε έχει παραγραφεί ή έχει χαριστεί, γ) αν, σύμφωνα με
τον αλλοδαπό νόμο, χρειάζεται έγκληση για τη δίωξη της πράξης
και τέτοια έγκληση είτε δεν υποβλήθηκε είτε ανακλήθηκε.
2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν ισχύει για τις πράξεις που ορίζει το άρθρο 8.
3. Η ποινική δίωξη αποκλείεται αν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση
για την ίδια πράξη από δικαστήριο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10

Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή. Η ποινή που εκτίθηκε ολικά ή μερικά στην αλλοδαπή, αν επακολουθήσει καταδίκη στην ημεδαπή για την ίδια πράξη, αφαιρείται
από την ποινή που επέβαλαν τα ελληνικά δικαστήρια.

11

Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων. 1. Αν Έλληνας καταδικαστεί στην αλλοδαπή για πράξη που, σύμφωνα
με τις διατάξεις των ημεδαπών νόμων, συνεπάγεται παρεπόμενες
ποινές, το αρμόδιο δικαστήριο των πλημμελειοδικών μπορεί να
επιβάλει τις ποινές αυτές.
2. Το αρμόδιο δικαστήριο των πλημμελειοδικών μπορεί επίσης να
επιβάλει τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπουν οι ελληνικοί νόμοι
σε όποιον καταδικάστηκε ή αθωώθηκε στην αλλοδαπή.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν
στην περίπτωση του άρθρου 9 παρ. 3.

III. Σχέση του Κώδικα με τους ειδικούς νόμους
και επεξήγηση όρων

12

Ειδικοί ποινικοί νόμοι. Οι διατάξεις του γενικού μέρους του
Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και σε αξιόποινες πράξεις
που προβλέπονται σε ειδικούς νόμους, αν οι νόμοι αυτοί δεν ορίζουν διαφορετικά με ρητή διάταξή τους.

13
42

Έννοια όρων του Κώδικα. Στον Κώδικα οι ακόλουθοι όροι
χρησιμοποιούνται με την εξής σημασία:

α) Υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόμιμα έχει ανατεθεί, έστω
και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
β) Οικείοι είναι όσοι συνδέονται με δεσμό νόμιμης συγγένειας σε
ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι ανάδοχοι γονείς και τα ανάδοχα τέκνα, οι επίτροποι ή επιμελητές του υπαίτιου
και όσοι βρίσκονται υπό την επιτροπεία ή επιμέλεια του υπαιτίου,
οι σύζυγοι, οι συμβιούντες με σταθερή συμβίωση ή με σύμφωνο
συμβίωσης, οι μνηστευμένοι, οι αδερφοί και οι σύζυγοί τους ή οι
συμβιούντες ως ανωτέρω με αυτούς και οι μνηστήρες των αδερφών, ακόμη κι αν ο γάμος, η συμβίωση ή η μνηστεία έχουν λυθεί.
γ) Έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννομη σημασία όπως και κάθε
σημείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός. Έγγραφο είναι και κάθε μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή
ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή
άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή αναπαραγωγή
στοιχείων που δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και
κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται
οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε
συνδυασμό, εφόσον τα μέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι
πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που έχουν έννομη σημασία.
δ) Σωματική βία συνιστά και η περιαγωγή άλλου σε κατάσταση
αναισθησίας ή ανικανότητας για αντίσταση με υπνωτικά ή ναρκωτικά ή άλλα ανάλογα μέσα.
ε) Κατ’ επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την
επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει
διαμορφώσει ο υπαίτιος με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της
πράξης προκύπτει σκοπός του υπαιτίου για πορισμό εισοδήματος.
στ) Πληροφοριακό σύστημα είναι συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μία ή
περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη
επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδομένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας,
ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την ομά43
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δα συσκευών με σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία
και τη συντήρηση των συσκευών αυτών.
ζ) Ψηφιακά δεδομένα είναι η παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από πληροφοριακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος που
παρέχει τη δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστημα να εκτελέσει
μια λειτουργία.

2ο Κεφάλαιο: Το έγκλημα
Ι. Η πράξη

14

Έννοια της αξιόποινης πράξης. 1. Έγκλημα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή σε εκείνον που την τέλεσε, η οποία τιμωρείται από τον νόμο.
2. Στις διατάξεις των ποινικών νόμων ο όρος «πράξη» περιλαμβάνει και τις παραλείψεις.

15

Έγκλημα που τελείται με παράλειψη. 1. Όπου ο νόμος για
την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισμένο αποτέλεσμα, η μη αποτροπή του τιμωρείται όπως η πρόκλησή του με ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη
νομική υποχρέωση να προβεί σε ενέργεια για την αποτροπή του
αποτελέσματος. Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση πηγάζει από νόμο,
σύμβαση ή προηγούμενη επικίνδυνη ενέργεια του υπαιτίου.
2. Στις περιπτώσεις των εγκλημάτων με παράλειψη ο δικαστής
μπορεί να επιβάλει μειωμένη ποινή (άρθρο 83).

16

Τόπος τέλεσης της πράξης. Τόπος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο τόπος όπου ο υπαίτιος διέπραξε ολικά ή μερικά την
αξιόποινη ενέργεια ή παράλειψη, καθώς και ο τόπος όπου επήλθε
ή, σε περίπτωση απόπειρας, έπρεπε να επέλθει σύμφωνα με την
πρόθεσή του το αποτέλεσμα.

17

Χρόνος τέλεσης της πράξης. Χρόνος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπαίτιος ενέργησε ή όφειλε να ενεργήσει. Ο χρόνος κατά τον οποίο επήλθε το αποτέλεσμα
είναι αδιάφορος.
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Άρθρα 18-22

Κατηγορίες αξιοποίνων πράξεων. Οι αξιόποινες πράξεις διακρίνονται σε κακουργήματα και πλημμελήματα. Κάθε πράξη
που τιμωρείται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη είναι κακούργημα. Κάθε πράξη που τιμωρείται με φυλάκιση ή περιορισμό σε
ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ή μόνο με χρηματική ποινή ή
παροχή κοινωφελούς εργασίας είναι πλημμέλημα.
Σχετική νομοθεσία
• Βλ. υπό το άρθρο 50.

19

Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που έχουν εκδικαστεί. Αν
μια πράξη που εκδικάστηκε είναι κακούργημα ή πλημμέλημα, κρίνεται με βάση τη βαρύτερη ποινή που καθορίζεται από τον
νόμο γι’ αυτή και όχι με βάση την τυχόν ελαφρότερη ποινή που
επέβαλε ο δικαστής λόγω ελαφρυντικών περιστάσεων (άρθρο
84) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μείωσης της ποινής σύμφωνα
με το άρθρο 83.

ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης

20

Λόγοι άρσης του αδίκου. Εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 21, 22, 25, 304 παρ. 4, 308 παρ. 3, 367 και 371 παρ. 3, ο
άδικος χαρακτήρας της πράξης αίρεται και όταν αυτή αποτελεί
ενάσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση καθήκοντος που προβλέπεται στο νόμο.

21

Προσταγή. 1. Δεν είναι άδικη η πράξη την οποία κάποιος επιχειρεί για να εκτελέσει προσταγή που του έδωσε, σύμφωνα
με τους νόμιμους τύπους, η αρμόδια αρχή, αν ο νόμος δεν επιτρέπει στον αποδέκτη της προσταγής να εξετάσει αν είναι νόμιμη ή
όχι. Στην περίπτωση αυτή ως αυτουργός τιμωρείται εκείνος που
έδωσε την προσταγή.
2. Η διάταξη δεν εφαρμόζεται αν η προσταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη.

22

Άμυνα. 1. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελείται σε κατάσταση
άμυνας.
2. Άμυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθεμένου στην οποία
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Άρθρα 23-26

προβαίνει το άτομο προς υπεράσπιση του εαυτού του ή άλλου από παρούσα και άδικη επίθεση που στρέφεται εναντίον τους.
3. Το αναγκαίο μέτρο της άμυνας κρίνεται από τον βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης, από το είδος της προσβολής που απειλείται, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και από τις
υπόλοιπες περιστάσεις.

23

Υπέρβαση άμυνας. Όποιος υπερβαίνει τα όρια της άμυνας
τιμωρείται, αν η υπέρβαση έγινε με πρόθεση, με ποινή ελαττωμένη, και αν έγινε από αμέλεια, σύμφωνα με τις σχετικές με
αυτήν διατάξεις. Μένει ατιμώρητος και δεν του καταλογίζεται η
υπέρβαση, αν ενέργησε με αυτόν τον τρόπο εξαιτίας του φόβου ή
της ταραχής που του προκάλεσε η επίθεση.

24

Υπαίτια κατάσταση άμυνας. Δεν απαλλάσσεται από την ποινή που ορίζει ο νόμος όποιος με πρόθεση προκάλεσε την επίθεση άλλου για να διαπράξει εναντίον του αξιόποινη πράξη με το
πρόσχημα της άμυνας.

25

Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο. 1. Δεν είναι άδικη
η πράξη που τελεί κάποιος προς αποτροπή παρόντος και αναπότρεπτου με άλλα μέσα κινδύνου, ο οποίος απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή κάποιου άλλου χωρίς δική του
υπαιτιότητα, αν η προσβολή που προκλήθηκε στον άλλο είναι
σημαντικά κατώτερη κατά το είδος και τη σπουδαιότητα από την
προσβολή που απειλήθηκε.
2. Η προηγούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται σε όποιον έχει καθήκον να εκτεθεί στον απειλούμενο κίνδυνο.
3. Η διάταξη του άρθρου 23 έχει αντίστοιχη εφαρμογή και στην
περίπτωση αυτού του άρθρου.

ΙΙΙ. Η υπαιτιότητα

26

Υπαιτιότητα στα κακουργήματα και πλημμελήματα. Τα
κακουργήματα και πλημμελήματα τιμωρούνται μόνο όταν
τελούνται με δόλο. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που ορίζει ειδικά ο νόμος, τα πλημμελήματα τιμωρούνται και όταν τελούνται
από αμέλεια.
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