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Άσκηση 6

ΙΙ. Η εξάλειψη του αξιοποίνου

ΙΙ. Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 6: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ: Διάρκεια της παραγραφής εγκλήματος που τε-
λείται από ανήλικο δράστη. – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ: Αναστολή της πα-
ραγραφής λόγω νομικής αδυναμίας έναρξης της ποινικής δίωξης. – Αναστολή 
της παραγραφής εγκλήματος που τελείται εναντίον ανήλικου θύματος. – “Δι-
χοτόμηση” των εγκλημάτων σε κακουργήματα και πλημμελήματα.

Τον Ιανουάριο του 2021 ο δεκαεπταετής Α βιάζει, με χρήση σωματικής βίας, την 
συμμαθήτριά του Β σε ένα πάρτυ που διοργανώθηκε από την ίδια στα γενέθλιά 
της με αφορμή την συμπλήρωση των δεκατεσσάρων ετών της ηλικίας της. Αμέ-
σως μετά την πράξη του ο Α, φοβούμενος τις συνέπειες, κρύβεται στην εξοχική 
κατοικία επιστήθιου φίλου του, διαφεύγοντας την σύλληψη. Η Β αρχικώς διστάζει 
να καταγγείλει το συμβάν, αναλογιζόμενη τον θόρυβο που θα προκληθεί στην το-
πική κοινωνία όπου μεγάλωσε και εξακολουθεί να κατοικεί. Ωστόσο, μετά από τις 
έντονες πιέσεις των γονέων της, η Β ενημερώνει μαζί με τους γονείς της τις αρχές 
για τον συμβάν τον Ιούλιο του 2022. Το ζήτημα παίρνει διαστάσεις, τελικώς δε 
οι διωκτικές αρχές εντοπίζουν και συλλαμβάνουν τον δράστη τον Οκτώβριο του 
2025. Ο Α παραπέμπεται να δικαστεί για βιασμό (άρθρο 336 παρ. 1 ΠΚ) στο καθ’ 
ύλην αρμόδιο δικαστήριο τον Μάρτιο του 2026. Κατά την ακροαματική διαδικασία 
ο συνήγορος του Α προβάλλει τον ισχυρισμό ότι το αδίκημα έχει υποκύψει σε πα-
ραγραφή, ζητώντας την οριστική παύση της ποινικής δίωξης για το έγκλημα του 
βιασμού εις βάρος του πελάτη του.
 
Ερωτάται:

Είναι βάσιμος ο περί παραγραφής αυτοτελής ισχυρισμός του συνηγόρου του Α;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Διάρκεια και χρόνος έναρξης της παραγραφής του εγκλήματος του Α 
Το έγκλημα του βιασμού συνιστά κατ’ αρχήν κακούργημα, επειδή τιμωρείται 

με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών (άρθρο 336 παρ. 1 σε συνδ. με άρθρο 18 εδ. β΄ 
ΠΚ). Κατά του δεκαεπταετούς Α, όμως, εφόσον ο ίδιος κατά την τέλεση της πρά-
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ξης έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο αλλά όχι και το δέκατο όγδοο έτος της 
ηλικίας του, η δε πράξη του (βιασμός με χρήση σωματικής βίας), αν την τελούσε 
ενήλικος, θα ήταν κακούργημα και εμπεριέχει στοιχεία βίας, απειλείται η ποινή του 
περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων (άρθρο 127 παρ. 1 εδ. α΄ σε συνδ. 
με άρθρο 126 παρ. 2 ΠΚ). Συνεπώς το έγκλημα του βιασμού του άρθρου 336 παρ. 1 
ΠΚ που τέλεσε ο Α συνιστά πλημμέλημα (άρθρο 18 εδ. γ΄ ΠΚ) και όχι κακούργημα. 

Η παραγραφή, επομένως, του εγκλήματος του Α έχει πενταετή διάρκεια (άρθρο 
111 παρ. 3 ΠΚ). Η έναρξη της παραγραφής του εγκλήματος συμπίπτει με τον χρόνο 
τέλεσής του (άρθρο 112 ΠΚ), δηλαδή τον Ιανουάριο του 2021 (άρθρο 17 εδ. α΄ ΠΚ). 
Δεδομένου ότι η εκδίκαση της πράξης λαμβάνει χώρα τον Μάρτιο του 2026, σε 
χρόνο δηλαδή μεταγενέστερο της πενταετίας από την τέλεσή της, θα πρέπει να 
διερευνηθεί αν εν προκειμένω χωρεί αναστολή της παραγραφής.

2.  Αναστολή της παραγραφής λόγω νομικής αδυναμίας έναρξης της 
ποινικής δίωξης; 
Αναστολή έναρξης της παραγραφής του εγκλήματος λόγω νομικής αδυναμίας 

έναρξης της ποινικής δίωξης εν προκειμένω δεν συντρέχει. Το γεγονός ότι ο Α 
διαφεύγει την σύλληψη συνιστά λόγο πραγματικής (και όχι νομικής) αδυναμίας 
για την άσκηση της ποινικής δίωξης. Η έναρξη ή η εξακολούθηση της παραγρα-
φής του εγκλήματος, όμως, αναστέλλεται, κατά το άρθρο 113 παρ. 1 περ. 1η ΠΚ, 
μόνο επί νομικής (και όχι επί πραγματικής) αδυναμίας έναρξης ή εξακολούθησης 
της ποινικής δίωξης. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στον νόμο αξιώνεται η 
αδυναμία έναρξης ή εξακολούθησης της ποινικής δίωξης «σύμφωνα με διάταξη 
νόμου» («Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρόνο, σύμφωνα 
με διάταξη νόμου, δεν μπορεί να αρχίσει ή να εξακολουθήσει η ποινική δίωξη»). 

Εξάλλου, και η ιδιότητα του θύματος ως ανηλίκου δεν συνιστά, «σύμφωνα με 
διάταξη νόμου», λόγο διακωλυτικό της έναρξης ή της εξακολούθησης της ποινι-
κής δίωξης για το εις βάρος του τελεσθέν αδίκημα (Σάμιος, Παρατηρήσεις στην 
ΑΠ 1814/2016, ΠοινΧρ 2017, 598 επ. [600]). 

Κατά συνέπεια, για όσο χρόνο ο Α διαφεύγει την σύλληψη (από τον Ιανουάριο 
του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2025) δεν λαμβάνει χώρα αναστολή της παραγρα-
φής κατά το άρθρο 113 παρ. 1 περ. 1η ΠΚ, αλλά ο χρόνος της πενταετούς παραγρα-
φής αναλώνεται κανονικά.

3.  Αναστολή της παραγραφής λόγω διάπραξης του εγκλήματος εις βά-
ρος ανηλίκου; 
Το αδίκημα που διέπραξε ο Α στρέφεται κατά της Β, η οποία κατά τον χρό-

νο τέλεσης του εγκλήματος ήταν 14 ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 113 παρ. 4 ΠΚ 
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«Η προθεσμία παραγραφής των κακουργημάτων που στρέφονται κατά ανηλίκου, 
αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος». Στην προκειμένη περίπτωση, 
επομένως, η παραγραφή του βιασμού θα έπρεπε, εκ πρώτης όψεως, να αναστα-
λεί, δυνάμει του άρθρου 113 παρ. 4 ΠΚ, έως τον Ιανουάριο του 2025, οπότε η Β θα 
συμπλήρωνε το όριο της ενηλικίωσης. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, θα πρέπει να 
γίνουν δύο επισημάνσεις:

α) Η αναστολή της παραγραφής κατ’ άρθρον 113 παρ. 4 σκοπό έχει την αυ-
ξημένη προστασία των ανηλίκων, οι οποίοι, με δεδομένη την ιδιαιτερότητα που 
ενέχει η ελλιπής ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, ενδέχεται να διστάσουν να 
προβούν σε καταγγελία αξιόποινης πράξης που τελείται εναντίον τους, ειδικά σε 
περιπτώσεις εγκλημάτων που σχετίζονται με την γενετήσια ζωή, λόγω φόβου (βλ. 
τις εκτενείς επί του θέματος αναπτύξεις της Καϊάφα-Γκμπάντι, in: Καϊάφα-Γκμπά-
ντι/Μπιτζιλέκη/Συμεωνίδου-Καστανίδου, Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων, 32020, 
σ. 287 επ. [288]) ή λόγω της εξάρτησής τους από τον δράστη. Αυτό, όμως, ισχύει 
υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την συμπλήρωση του απώτατου ορίου αναστολής 
της παραγραφής κατά την παράγραφο 4 δεν έλαβε χώρα εν τω μεταξύ καταγγελία 
του εγκλήματος, είτε εκ μέρους του ίδιου του ανήλικου θύματος είτε εκ μέρους 
τρίτου προσώπου. Ο νομοθέτης αποβλέπει, δηλαδή, στην αποτροπή της παρα-
γραφής εγκλημάτων τα οποία, εφόσον τελούνται κατά ανηλίκων, είναι κατά τεκ-
μήριο δύσκολο να καταγγείλει το ίδιο το θύμα. Αφ’ ης στιγμής, όμως, στις διωκτι-
κές αρχές εισφέρει, και δη οποιοσδήποτε, την δικονομική αφορμή για την άσκηση 
της ποινικής δίωξης κατά του δράστη, ο λόγος της αναστολής της παραγράφου 
4 παύει να υφίσταται (Έτσι η Καϊάφα-Γκμπάντι, ό.π., 32020, σ. 290, με την εύλογη 
σκέψη ότι «η έναρξη της παραγραφής του αδικήματος ορθό είναι να αρχίζει από 
το χρονικό σημείο της καταγγελίας, αφού η νομοθετική πρόβλεψη που τοποθετεί 
την αναστολή έναρξης της παραγραφής σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, παύ-
ει να έχει τότε οποιοδήποτε νόημα εξασφάλισης συμφερόντων του θύματος»). 
Στην περίπτωση αυτή, επομένως, από την ημέρα της καταγγελίας του βιασμού 
θα έπρεπε να είχε παύσει η αναστολή της παραγραφής και να είχε συνεχιστεί η 
διαδρομή του χρόνου της πενταετούς παραγραφής του αδικήματος. Η αναστολή, 
δηλαδή, δεν θα μπορούσε να εκτείνεται πέραν του Ιουλίου του 2022, χρόνο κατά 
τον οποίο υποβάλλεται η σχετική καταγγελία εκ μέρους της Β και των γονέων της. 

β) Για να τεθεί όμως πράγματι ζήτημα αναστολής της παραγραφής λόγω ανη-
λικότητας του θύματος, θα πρέπει να συντρέχει (πλέον) μία ακόμη προϋπόθεση: 
Το τελεσθέν έγκλημα που στρέφεται κατά του ανηλίκου να είναι κακούργημα. Σε 
αντίθεση, δηλαδή, με ό,τι ίσχυε υπό τον προηγούμενο Ποινικό Κώδικα, που προ-
έβλεπε την αναστολή της παραγραφής ακόμη και επί πλημμελημάτων στρεφο-
μένων κατά ανηλίκων (άρθρο 113 παρ. 6: «Η προθεσμία παραγραφής των εγκλη-
μάτων που προβλέπονται στα άρθρα 323Α, 324, 336, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 
347, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α, όταν αυτά στρέφονται κατά ανηλίκων, 
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αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος και για ένα έτος μετά, εφόσον 
πρόκειται για πλημμέλημα, και για τρία έτη μετά, εφόσον πρόκειται για κακούρ-
γημα»), ο νέος Ποινικός Κώδικας για την αναστολή της παραγραφής λόγω ανη-
λικότητας του θύματος αξιώνει την τέλεση κακουργήματος (άρθρο 113 παρ. 4: 
«Η προθεσμία παραγραφής των κακουργημάτων που στρέφονται κατά ανηλίκου, 
αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος»). Εν προκειμένω, όμως, όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Α τελεί εναντίον της Β έναν βιασμό που αποτελεί 
πλημμέλημα και όχι κακούργημα. Από τις παραπάνω παραδοχές προκύπτει ότι 
πρόσθετος όρος για την αναστολή της παραγραφής κατά το άρθρο 113 παρ. 4 
ΠΚ είναι το επίμαχο ποινικό αδίκημα να τελείται από ενήλικο και όχι από ανήλικο, 
αφού οι πράξεις των τελευταίων, ακόμη και όταν συντρέχουν οι όροι του άρθρου 
127 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ συνιστούν πλημμελήματα.

Επομένως, η παραγραφή του βιασμού που τέλεσε ο Α δεν αναστέλλεται ούτε 
δυνάμει του άρθρου 113 παρ. 4 ΠΚ.

4. Αναστολή “επιδικίας”; 
Η παραγραφή αναστέλλεται, ωστόσο, λόγω έναρξης της κύριας διαδικασίας 

και έως ότου γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση (“αναστολή επιδικίας” 
– άρθρο 113 παρ. 1 περ. 2η ΠΚ). Σε αναστολή, όμως, υπόκειται μόνο η παραγραφή 
που δεν έχει συμπληρωθεί. Στην εδώ εξεταζόμενη περίπτωση, ο χρόνος της παρα-
γραφής του εγκλήματος του Α έχει ήδη συμπληρωθεί από τον Ιανουάριο του 2026, 
οπότε συμπληρώνεται η διάρκεια της πενταετούς παραγραφής, η διαδρομή της 
οποίας είχε εκκινήσει κατά τον χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης, δηλαδή τον 
Ιανουάριο του 2021. Επομένως, τον Μάρτιο του 2026, οπότε ο Α παραπέμπεται με 
έγκυρο τρόπο στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου για να δικαστεί για το 
αδίκημα του βιασμού, η παραγραφή έχει ήδη συμπληρωθεί, ώστε να μην τίθεται 
ζήτημα αναστολής επιδικίας. 

5. Συμπέρασμα
Τον Μάρτιο του 2026, οπότε εκδικάζεται η υπόθεση, το δικαστήριο οφείλει να 

παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη κατά του Α λόγω παραγραφής. Ο περί παρα-
γραφής αυτοτελής ισχυρισμός του συνηγόρου του Α είναι, συνεπώς, βάσιμος, ο δε 
Α δεν είναι τελικά αξιόποινος, αφού το αξιόποινο της πράξης του έχει εξαλειφθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 1 ΠΚ.
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