
Παραηηρήζεις ζε απόθαζη πλαζηογραθίας καηά ζσνασηοσργία, δημοζιεύηηκε ζηην 
Υπεράζπιζη………… 

Έλα από ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη θαλείο όηαλ αζρνιείηαη κε ηε ζπλαπηνπξγία είλαη λα 
πξνζδηνξίζεη ηα αλαγθαία γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο ζηνηρεία ήδε ζε αληηθεηκεληθό επίπεδν. πλήζσο απαηηείηαη ε 
ζύκπξαμε ησλ ζπλαπηνπξγώλ. Χο πξνο ην αθξηβέο πεξηερόκελν ηνπ όξνπ «ζύκπξαμε», όκσο, νη απόςεηο δηίζηαληαη. 
Η απόθαζε πνπ δεκνζηεύεηαη παξαπάλσ θαη εθθξάδεη ην θπξίαξρν ξεύκα ηεο λνκνινγίαο απνηππώλεη εύιεπηα ηελ 
όιε πξνβιεκαηηθή. Ο ΑΠ ζεώξεζε όηη νξζώο ε αλαξεζηβαιιόκελε απόθαζε δελ έθξηλε αλαγθαίν λα αλαθέξεη ζε 
ηη ζπλίζηαην in concreto ε κεξηθόηεξε ελέξγεηα ηνπ θαζελόο δξάζηε, αθνύ δέρηεθε σο επαξθή ηελ αλαθνξά ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε κόλν ηεο ηειεζζείζαο πξάμεσο (πιαζηνγξαθία) θαη ηνπ θνηλνύ ησλ ζπκπξαηηόλησλ 
δόινπ. [Η απόθαζε απηή αθνινπζεί ηελ ΑΠ (Οινκ.) 50/90 ΠΥξ 1990.949. Σελ ίδηα άπνςε πηνζεηνύλ κεηαμύ 
άιισλ θαη νη ΑΠ 2205/92 ΠΥξ 1993.435, ΑΠ 260/95 ΠΥξ 1995.599, ΑΠ 1347/95 ΠΥξ 1996.534 θαη ΑΠ 
1374/95 ΠΥξ 1996.647]. 

Αο θαληαζηνύκε, σζηόζν, πνηεο κπνξεί λα είλαη απηέο νη κεξηθόηεξεο πξάμεηο γηα ηελ θαηά ζπλαπηνπξγία 
ηέιεζε ηεο πιαζηνγξαθίαο, ελ πξνθεηκέλσ. Σν λα θξαηνύλ νη δύν «ζπλαπηνπξγνί» καδί ην κνιύβη, ζπ-
κπιεξώλνληαο από θνηλνύ ηα ζηνηρεία ηεο επηηαγήο, ή αθόκα θαη ην λα ζπκπιεξώλεη ν θαζέλαο από έλα κέξνο 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνύληαη πξέπεη λα δερηνύκε όηη δελ απνηειεί ην ζπλήζσο ζπκβαίλνλ. Η νόθεςζη είναι ζηιρ 
πεπιζζόηεπερ πεπιπηώζειρ έπγο ενόρ (Σςμεωνίδος-Καζηανίδος, Πξνβιήκαηα ζπλαπηνπξγίαο, Κξηηηθή επηζθόπεζε 
ηεο λνκνινγίαο, ΤΠΔΡΑΠΙΗ 1997,139 επ.), ελώ ν άιινο «ζπλαπηνπξγόο» πεξηνξίδεηαη ζην λα θξαηάεη 
«ηζίιηεο» ή λα θάλεη ππνδείμεηο γηα ηελ θαιύηεξε λόζεπζε ηνπ εγγξάθνπ, (Παξάβαιε θαη Παύλος, Δγθιήκαηα πεξί 
ην λόκηζκα, 1989,151 επ., όπνπ ζεσξείόηη απηνπξγόο ζην παξεκθεξέο κε ηελ πιαζηνγξαθία έγθιεκα ηεο 
παξαπνίεζεο λνκίζκαηνο είλαη εθείλνο πνπ ζέηεη ζε θίλεζε ηε κεραληθή ππνδνκή θαη έρεη ζε θάζε ζηηγκή ηελ 
ηερληθή δπλαηόηεηα λα αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, ελώ ζπκκέηνρνο είλαη όπνηνο δελ έρεη ην ζηξαηεγηθό 
απηό ξόιν ειέγρνπ ηνπ κεραληθνύ κέζνπ θαηαζθεπήο ησλ πιαζηώλ λνκηζκάησλ ζην ρξόλν πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη ή όπνηνο έξρεηαη ζε επαθή κόλν κε πξώηεο ύιεο). πκπεξηθνξέο δειαδή πνπ πόξξσ απέρνπλ 
από ην λα ραξαθηεξηζηνύλ απηνπξγηθέο, πξάμεηο δειαδή αληηθεηκεληθήο ππόζηαζεο, όπσο απαηηείηαη γηα ηελ 
θαηάθαζε ηεο ζπλαπηνπξγίαο (Ανδποςλάκη, Πνηληθό Γίθαην, γ, 1985,170 επ..} Καϊάθα-Γκμπάνηι, Παξαηεξήζεηο 
ζην ΒνπιπκβΔθΘεζ 744/94, ΤΠΔΡΑΠΙΗ 1995, 118, Μανωλεδάκη, Πνηληθό Γίθαην,Δπηηνκή  Γελ. Μ., δ' 
έθδνζε, 1996, 414 επ., Υσξαθά,  Πεξί ζπλαπηνπξγίαο θαηά ηνλ λένλ Πνηληθόλ Κώδηθα, ΠΥξ 1951, 106 επ., 
Φαπούδα-Μπενάκη, Η ππό ηνπ ειι. Πνηληθνύ Κσδηθόο θαη ηεο επηζηήκεο αληηκεηώπηζηο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 
ζπκκεηνρήο εηο  ην έγθιεκα ΠΥξ 1961,115 επ.), εθηόο θη αλ δερηνύκε όηη ε ζπλαπηνπξγία κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε 
νπνηεζδήπνηε πξάμεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο αληηθεηκεληθήο ππόζηαζεο. Απόηοκορ μιαρ ηέηοιαρ 
αποδοσήρ θα ήηαν να μη διακπίνεηαι πλέον ζε ανηικειμενικό επίπεδο η ζςναςηοςπγία από ηην άμεζη ή απλή 
ζςνεπγεία, πος ο λνκνζέηηρ ζαθώρ διακπίνει ζηα πλαίζια ηος ΠΚ (Σςμεωνίδος-Καζηανίδος, όπ.παξ.). 

Γηάθξηζε δελ ζα ήηαλ λνεηή νύηε ζε ππνθεηκεληθό επίπεδν, αθνύ, αλ ν δόινο ηνπ ζπλαπηνπξγνύ είλαη δόινο 
ζύκπξαμεο, όπσο  δέρεηαη ν ΑΠ, θαη ε ζύκπξαμε επεθηείλεηαη θαη ζε πξάμεηο ζπλέξγεηαο, ηόηε πξνθαλώο ν 
δόινο ηεο ζύκπξαμεο θαιύπηεη θαη ην δόιν ζπλέξγεηαο ζην έγθιεκα. 

Η ζέζε ινηπόλ ηνπ ΑΠ όηη ε ζύκπξαμε κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε κεξηθόηεξεο πξάμεηο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ρσξίο λα είλαη αλαγθαίνο ν εηδηθόηεξνο πξνζδηνξηζκόο ησλ πξάμεσλ απηώλ, δελ 
ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ζεκειηώδεηο δηαθξίζεηο ηεο ζπκκεηνρηθήο δξάζεο, πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν λνκνζέηεο. Η 
ζπλαπηνπξγία, θαηά ηελνκόθσλε ζηε ζεσξία θαη ηε λνκνινγία άπνςε, πξνϋπνζέηεη ηε ζπλδξνκή δύν ζηνη-
ρείσλ, ελόο ςποκειμενικού, πνπ είλαη ε ζπλαπόθαζη ή, όπσο αιιηώο ιέγεηαη, ν κοινόρ ηων ζςμππαηηόνηων 
δόλορ, θαη ενόρ ανηικειμενικού, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε ζύμππαξη ή ζπλεκηέλεζη ηνπ εγθιήκαηνο από ηνπο 
δξάζηεο (Ανδποςλάκη, όπ. παξ., Μανωλεδάκη, Γεληθή Θεσξία, Σεύρ. Β2, ζει. 390, Σςμεωνίδος-Καζηανίδος, 
όπ. παξ., Χωπαθά, .παξ., ηνπ ηδίνπ, Πνηληθόλ Γίθαηνλ, Σόκ.1, 9ε έθδ., επηκ. Κ. ηακάηε, 1978, ζει. 332, 
Ψαπούδα-Μπενάκη, όπ. παξ.). Η παξαδνρή ζπλεπώο ηεο θαηά ζπλαπηνπξγία δηάπξαμεο νξηζκέλνπ εγθιήκαηνο 
πξέπεη απαξαίηεηα λα ζηεξίδεηαη ζηελ ηεθκεξησκέλε θαηάθαζε θαη ησλ δύν πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ 
πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ζπλαπηνπξγίαο, αθνύ ε αδπλακία θαηάθαζεο ηνπ πξώηνπ νδεγεί ζηελ 
παξαπηνπξγία, ελώ ε αδπλακία ηεθκεξίσζεο ηνπ δεύηε-  ξνπ παξαπέκπεη ζε άιιεο κνξθέο ζπκκεηνρήο 
(άκεζε ή απιή ζπλεξγεία) (Κσζηάξαο, Μπνξεί ε ζπλεθηέιεζε ζηε ζπλαπηνπξγία λα ζπλαρζεί εξκελεπηηθά από 
ηελ θαηάθαζε ηνπ θνηλνύ ησλ ζπκπξαηηόλησλ δόινπ ;, ΤΠΔΡΑΠΙΗ 1994, 697 επ.). Γνγκαηηθά 
ζπλεπέζηεξν, επνκέλσο, ζα ήηαλ λα αλαηξεζεί ε ελ ιόγσ απόθαζε, όρη κόλν γηα έιιεηςε εηδηθήο θαη 
εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο (510 παξ. 1, ζηνηρ. Γ, ΚΠΓ)(Μπιηζιλέκη, Πεξί ηεο δηαδνρηθήο ζπλαπηνπξγίαο,  
ΑΡΜΔΝΟΠΟΤΛΟ   1986, 289 επ., ηδίσο 297), αιιά ελδερνκέλσο θαη γηα εθ πιαγίνπ παξάβαζε ησλ 
άξζξσλ 45 θαη 216 παξ. 1 ΠΚ (510 παξ. 1, ζηνηρ. Δ, ΚΠΓ) (Βοςγιούκα, Πνηληθό Γηθνλνκηθό Γίθαην, 1988, 
236 επ., Β. Ζηζιάδη, Η εθ πιαγίνπ παξάβαζε ηνπ πνηληθνύ λόκνπ, 1988, Καππά,    Πνηληθό    Γηθνλνκηθό    
Γίθαην, 1993/1994,779 επ.), δεδνκέλνπ όηη, γελνκέλεο δεθηήο ηεο αλαηξέζεσο, δε ζα είλαη δπλαηή ε ππαγσγή 
ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ ζηνλ εθάζηνηε θαλόλα δηθαίνπ πνπ ρξήδεη εθαξκνγήο. 
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