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Ν. 1729/1987 ΓΗΑ ΣΑ ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ- ΤΝΣΟΜΖ 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΟ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ 

 

Με ηνλ φξν «λαξθσηηθά» λννχληαη νη νπζίεο εθείλεο, θπηηθήο ή 

ρεκηθήο πξνειεχζεσο, νη νπνίεο αζθνχλ πνηθίιε θαξκαθνινγηθή 

ελέξγεηα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα απφ ηεο απιήο δηεγεξηηθήο κέρξη 

ηεο θαηαζηαιηηθήο θαη έρνπλ ηελ θνηλή ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα λα 

πξνθαινχλ εζηζκφ ή, θαηά ηελ νξνινγία ηεο παγθνζκίνπ Οξγαλψζεσο 

Υγείαο, «εμάξηεζε θπζηθή ή ςπρηθή».
1
 Τν πξψην δεηνχκελν ζηελ πνξεία 

εμέηαζεο ελφο εηδηθνχ πνηληθνχ λφκνπ, φπσο ν λ. 1729/87 γηα ηελ 

«Καηαπνιέκεζε ηεο δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθψλ, πξνζηαζία ησλ λέσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», είλαη ην πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ. Καη αλ γηα ηε 

ρξήζε λαξθσηηθψλ  θαηαιήγνπκε εχθνια ζην ζπκπέξαζκα φηη 

πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ είλαη ε πγεία ηνπ ρξήζηε λαξθσηηθψλ, 

κφλν πνπ ηέηνηεο πξάμεηο, σο πξάμεηο απηνπξνζβνιήο, δελ πξέπεη λα 

ηηκσξνχληαη, ε εμαγσγή ελφο ζπκπεξάζκαηνο γηα ηε δηαθίλεζε 

λαξθσηηθψλ δελ είλαη ην ίδην εχθνιε. Γίλεηαη επξέσο δεθηφ φηη ε ρξφληα 

ρξήζε λαξθσηηθψλ πξνθαιεί ζηνπο απνδέθηεο ησλ νπζηψλ πνπ 

δηαθηλνχληαη ζεκαληηθέο βιάβεο ζηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα θαη 

καθξνπξφζεζκα νδεγεί ζπρλά ζην ζάλαην. 

Δχινγα ινηπφλ αλαδεηείηαη ην πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ θαη σο 

πξνο ηε δηαθίλεζε φρη πξνο ηελ πιεπξά ησλ θνηλσληθψλ ελλφκσλ 

αγαζψλ, αιιά πξνο ηελ πιεπξά ησλ πξνζσπηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δσήο ανξίζηνπ αξηζκνχ πξνζψπσλ.
2
 

Αλαθνξηθά κε ην έγθιεκα ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ ε θξαηνχζα 

άπνςε είλαη φηη πξφθεηηαη γηα έγθιεκα αθεξεκέλεο δηαθηλδχλεπζεο ή 

αιιηψο πξνπαξαζθεπήο θηλδχλνπ
3
, εάλ ζεσξήζνπκε φηη ν  θίλδπλνο είλαη 

κηα θαηάζηαζε εκπεηξηθά δηαπηζηψζηκε, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία 

θάπνησλ αηηηαθψλ φξσλ κε απηνδχλακε θαη δηαβαζκίζηκε εμέιημε πξνο 

ηε βιάβε.
4
 

Σηα εγθιήκαηα αθεξεκέλεο δηαθηλδχλεπζεο απνηειεί άγξαθν 

ζηνηρείν ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ην λα είλαη πξαγκαηηθά δπλαηφ λα 

πξνθχςεη απφ ηε ιεηηνπξγνχζα πεγή θηλδχλνπ ην απνηέιεζκα ηνπ 

θηλδχλνπ. Δλ πξνθεηκέλσ κία πξάμε δηαθίλεζεο, π.ρ. ε θαηνρή 

λαξθσηηθψλ, γηα λα είλαη αθεξεκέλα επηθίλδπλε ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

κία πεγή θηλδχλνπ (λαξθσηηθά), ε νπνία λα κπνξεί λα νδεγήζεη 

επεθηεηλφκελε ζε θίλδπλν δσήο ή ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο απηνδχλακα 
                                                        
1 Κνληαμή, Πνηληθφ Γίθαην θαη Ναξθσηηθά, 1998, 64επ., Παπαγεσξγίνπ, Ναξθσηηθά, 1979, 9, 

Κνπηζειίλε – Γεκνπνχινπ, Ναξθσηηθά, 1973, 9. 
2 Κατάθα-Γθκπάληη, Παξαηεξήζεηο, Υ. 1993, 300επ. 
3 Παχινπ, Ναξθσηηθά, 1997, 63. 
4 Κατάθα-Γθκπάληη, Κνηλψο  επηθίλδπλα  εγθιήκαηα,  1990, 21επ. 
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θαη αηηηαθά. Κάηη ηέηνην δελ είλαη πάληα απηνλφεην φκσο. Αλ ν θαηέρσλ 

ηα λαξθσηηθά, αθφκα θαη αλ έρεη ζθνπφ δηαθίλεζήο ηνπο, δελ 

πξνρσξήζεη ηειηθά ζε πεξαηηέξσ δηάζεζή ηνπο γηα εμσγελείο ιφγνπο, 

φπσο π.ρ. ε αδπλακία δηάζεζήο ηνπο, είλαη δεηνχκελν ην πνχ ζπλίζηαηαη 

ε δηαθηλδχλεπζε ηνπ ελλφκνπ αγαζνχ.  

Δμάιινπ, απφ άπνςε ππνθεηκεληθήο ππφζηαζεο, ηα εγθιήκαηα ηνπ 

άξ. 5 λ. 1729/87 ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηθάιπςή ηνπο δφιν πξφθιεζεο 

θηλδχλνπ ζε ηειεησκέλν επίπεδν, κνινλφηη ην άξ. 5 πεξηιακβάλεη θαη 

κνξθέο αλαγσγήο πξνπαξαζθεπαζηηθψλ πξάμεσλ ζε πιήξεο έγθιεκα. 

Σπλεπψο δερφκελνη φηη πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ είλαη ε πγεία 

αφξηζηνπ αξηζκνχ πξνζψπσλ, ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ 

θαηαθάζθεηαη ηέιεζε θάπνηαο απφ ηηο κνξθέο δηαθίλεζεο ηνπ άξ. 5, λα 

ππάξρεη δφινο σο πξνο ηελ πξφθιεζε θηλδχλνπ ζε ηειεησκέλν επίπεδν 

θαη λα δεκηνπξγείηαη κία πξαγκαηηθή εζηία θηλδχλνπ. Μφλν θαη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα δερηνχκε ηελ χπαξμε αθεξεκέλεο 

δηαθηλδχλεπζεο ζην άξ. 5. 

 Υπνζηεξίδεηαη πάλησο, θπξίσο ζηε Γεξκαλία, φηη απφ ηε 

δηαδεδνκέλε ρξήζε θπξίσο ζθιεξψλ λαξθσηηθψλ θαη ηηο απνξξένπζεο 

απφ ηε ρξήζε απηή πξνζβνιέο ηεο πγείαο ησλ επηκέξνπο αηφκσλ 

πξνζβάιιεηαη θαη ε θνηλσληθή νιφηεηα.
5
 Παξαθάκπηεη φκσο απηή ε 

ζέζε ηελ νξαηή αηηηαθή ζχλδεζε ηεο ηνμηθφηεηαο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

λαξθσηηθψλ, άξα θαη ηεο πξνθαινχκελεο -εμαηηίαο απηψλ- βιάβεο ηεο 

πγείαο ή ηεο δσήο. Ζ αλαγσγή θάζε ζνβαξήο εγθιεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ θνηλσληθή βιαπηηθφηεηά ηεο είλαη απηνλφεηε, ζην 

κέηξν πνπ ην έγθιεκα ζπληζηά νχησο ή άιισο κηα δηαηάξαμε θαη θάκςε 

ηεο επηδησθφκελεο νκαιφηεηαο ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. Κάζε 

έγθιεκα αληαλαθιά ζηελ θνηλσλία, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε 

θνηλσλία, ε επξπζκία ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ε αζθάιεηα ηεο 

θνηλσληθήο δξάζεο είλαη ην έλλνκν αγαζφ πνπ πξνζβάιιεηαη, θαζψο ηφηε 

ζα έπξεπε λα δερηνχκε φηη ηειηθά νιφθιεξε ε λνκνζεζία πξνζηαηεχεη 

έλα θαη κφλν έλλνκν αγαζφ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ έλλνκε ηάμε.
6
  

 

ΝΟΜΟΣΤΠΗΚΖ ΜΟΡΦΖ ΓΗΑΚΗΝΖΖ (ΑΡΘΡΟ 5 λ. 1729/87) 

 

Ο λνκνζέηεο θαηά ηελ ηππνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηνπ 

άξζξ. 5 λ. 1729/87 ζπγθξφηεζε έλα πνιχηξνπν έγθιεκα, ζην νπνίν 

επερείξεζε λα απνηππψζεη φιεο ηηο εθδνρέο δηαθίλεζεο, απφ ηηο 

απψηαηεο πξάμεηο πξνπαξαζθεπήο ηεο κέρξη ηελ θπξίσο δηαθίλεζε θαη λα 

                                                        
5
 BGH, NStZ 1991, 392, (ΠΦξ 1991, 1211επ.). Βι. θαη Κνληαμή, Πνληθφ Γίθαην θαη Ναξθσηηθά, 1998, 

63, θαηά ηνλ νπνίν: «Πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ είλαη ε πγεία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Οη 

πνηθίιεο κνξθέο ηεο αζέκηηεο ζπζρέηηζεο κε λαξθσηηθέο νπζίεο πνηληθνπνηνχληαη εμαηηίαο ηεο 

αθεξεκέλεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο γη’ απηφ ην ζχλζεην έλλνκν αγαζφ, ην νπνίν αλήθεη ζηελ θνηλσληθή 

νιφηεηα θαη δελ ππφθεηηαη ζηελ εμνπζία ηεο ειεχζεξεο δηάζεζεο απφ θάζε άηνκν». 
6 Παχινπ, φ.π., 64επ. 
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πξνσζήζεη ζπγρξφλσο ηελ θαηαζηαιηηθή παξέκβαζε ζε ζηάδηα θαηά 

πνιχ πξνγελέζηεξα ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ηνπ ά.5, ν νπνίνο θαηεμνρήλ 

απνηειείηαη απφ ηε δηάζεζε θαη ηελ αγνξαπσιεζία λαξθσηηθψλ. Έηζη 

κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λ. 2161/93, πνπ πξφζζεζε λέεο λνκνηππηθέο 

κνξθέο, νη θξίζηκεο ζπκπεξηθνξέο θηάλνπλ ζηηο 44 (βι. δηάγξακκα 1). 

Απηέο νη θξίζηκεο ζπκπεξηθνξέο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε 4 

βαζηθέο ελφηεηεο
7
 (βι. δηάγξακκα 2). Σηελ εξκελεπηηθή καο φκσο 

πξνζέγγηζε δε ζα αθνινπζήζνπκε απηή ηελ θαηάηαμε, αιιά ηε δνκή ηνπ 

λφκνπ.  

 

Α) Δηζαγωγή – εμαγωγή – δηακεηαθόκηζε (άξζξ. 5 παξ. 1 πεξ. α΄) 

 

Ψο «εηζαγωγή» λαξθσηηθψλ ζηε ρψξα λνείηαη ε παξάλνκε είζνδφο 

ηνπο κέζσ ησλ ζπλφξσλ εληφο ηεο Διιάδνο
8
, φπνπ θαη ππάξρεη ε 

βνχιεζε λα παξακείλνπλ. Ζ εηζαγσγή ηειείηαη, φηαλ ν δξάζηεο 

εηζέξρεηαη ν ίδηνο εληφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ απνκαθξπλφκελνο απφ 

ην ρψξν ειέγρνπ
9
 έρνληαο ζηελ θαηνρή ηνπ ηα λαξθσηηθά, αθφκε δε θαη 

κέζα ζην ζψκα ηνπ
10

, δεδνκέλνπ φηη απαηηείηαη θαηαξρήλ ε ηδηφρεηξε 

πξαγκάησζε ηνπ εγθιήκαηνο. Καηά ηε λνκνινγία πάλησο νξζψο 

ζεσξείηαη δπλαηή ε ηέιεζε απηνχ ηνπ εγθιήκαηνο θαη κε ηε κνξθή ηεο 

απνζηνιήο κέζσ ηαρπδξνκείνπ
11

, νπφηε απηφ είλαη ηεηειεζκέλν, θαηά ηε 

γλψκε καο, κφιηο ην απνζηαιέλ λαξθσηηθφ εηζαρζεί ζην ειιεληθφ 

έδαθνο, θαη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε απνζηνιή έγηλε κε ην πξαγκαηηθφ ή 

φρη φλνκα ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε. Τεηειεζκέλν επίζεο 

ζεσξείηαη ην θξίζηκν έγθιεκα θαη κε ηελ άθημε πινίνπ, ζην νπνίν ν 

δξάζηεο είρε θξχςεη λαξθσηηθά, πξηλ απηφ εηζέιζεη ζηε ρψξα. 

Ζ απιή φκσο θαηνρή λαξθσηηθψλ απφ θάπνηνλ ζην ρψξν transit ελφο 

αεξνδξνκίνπ, εθφζνλ ππνθεηκεληθά δελ ππάξρεη πξφζεζε παξακνλήο ζε 

ειιεληθφ έδαθνο, αιιά άκεζεο κεηάβαζεο ζε ηξίηε ρψξα, δε 

ζηνηρεηνζεηεί -ζε ππνθεηκεληθφ επίπεδν- ην έγθιεκα ηεο εηζαγσγήο θαη ε 

                                                        
7 Παχινπ, φ.π., 72επ. 
8 Βι. Παχινπ, φ.π., 74 επ., Σηαζέα, Δξκελεία ηνπ λένπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ (λφκνο 1729/1987, 

2161/1993). 1993, 23 επ. 
9 Βι. ήδε ππφ ην πξντζρχζαλ δίθαην ΑΠ 320/1973, ΠΦξ 1973, 532. Πξβι. φκσο θαη ΑΠ 208/1995, 

Υπέξ. 1995, 938 επ., ζχκθσλα κε ηελ νπνία κε ηε ζχιιεςε ηνπ δξάζηε θαηά ηνλ έιεγρν πξφθεηηαη γηα 

ηεηειεζκέλε εηζαγσγή. Γηα ην δήηεκα ηεο αλάγθεο απνκαθξχλζεσο ηνπ δξάζηε απφ ηνλ ζπλνξηαθφ-

ηεισλεηαθφ έιεγρν γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ ηεηειεζκέλνπ εγθιήκαηνο ηεο εηζαγσγήο βι. Καηάθα-

Γθκπάληη, Παξαηεξήζεηο, Υπέξ. 1995, 940 επ. Πξβι. θαη Φαξζεδάθε/Σπιίθνπ, Ναξθσηηθά, 147, νη 

νπνίνη, ρσξίο εηδηθφηεξε επηρεηξεκαηνινγία, απνδέρνληαη ην φηη δελ ελδηαθέξεη αλ έγηλε ή φρη έιεγρνο 
θη αλ απηφο απνδείρζεθε αηειεζθφξεηνο, δηφηη, θαηά ηελ άπνςε ηνπο, ην θξηηήξην γηα ηελ νινθιήξσζε 

ή φρη ηνπ ζρεηηθνχ εγθιήκαηνο είλαη απνθιεηζηηθά «ρσξνηαμηθφ». 
10 Βι. πεξίπησζε εηζαγσγήο λαξθσηηθψλ ηνπνζεηεκέλσλ ζηνλ πξσθηφ ΑΠ 1357/89, ΠΦξ 1990, 595 

επ. 
11 Βι. ΑΠ 1308/93, ΠΦξ 1993, 1144 επ. (= Υπέξ. 1994, 27 επ.), ΑΠ 1276/1993, Υπέξ. 1994, 298 θαη 

ΑΠ 1253/1982, ΠΦξ 1983, 480. 
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ηπρφλ πνηληθή επζχλε ηνπ ζα αλαδεηεζεί ζην πεδίν ηεο αμηφπνηλεο 

«δηακεηαθνκίζεσο». 

Απφπεηξα πάλησο εηζαγσγήο θαίλεηαη θαηαξρήλ λα ζηνηρεηνζεηείηαη 

θαη ζε πεξίπησζε εηζφδνπ εληφο ηεο δψλεο (ηεισλεηαθνχ-αζηπλνκηθνχ) 

ειέγρνπ θαη πξηλ απνκαθξπλζεί ν χπνπηνο απφ απηή. Τν δήηεκα φκσο 

απηφ νδήγεζε ζε απφθιηζε ησλ ιχζεσλ κεηαμχ ζεσξίαο θαη λνκνινγίαο. 

Έλα θιαζηθφ δήηεκα ηεο θαζεκεξηλήο δηθαζηεξηαθήο πξαθηηθήο είλαη ε 

αλάγθε αμηνινγήζεσο ηεο πεξηπηψζεσο φπνπ ηα λαξθσηηθά 

αλαθαιχπηνληαη πξηλ απφ ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ζπλνξηαθφ ηεισλεηαθφ 

έιεγρν ζηα ζεκεία φπνπ απηφο πξνβιέπεηαη σο δηαδηθαζία γηα φινπο ηνπο 

εηζεξρφκελνπο. Μία άπνςε πνπ αθνινπζεί θαη ε λνκνινγία
12

 θαη έλα 

ηκήκα ηεο ζεσξίαο
13

 είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ηεηειεζκέλε εηζαγσγή. 

Πεηζηηθφηεξε πάλησο θαίλεηαη ε ζέζε
14

, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

πξφθεηηαη γηα απφπεηξα «εηζαγσγήο», εθφζνλ, ζηηο πεξηπηψζεηο εηζφδνπ 

ηνπ λαξθσηηθνχ απφ ζεκεία θαζνξηζκέλεο εηζφδνπ ζηε ρψξα, 

απνθαζηζηηθφ ρξνληθφ θαη ηνπηθφ ζεκείν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

εγθιήκαηνο δελ είλαη απιά ε δηέιεπζε ησλ λαξθσηηθψλ ζηελ επηθξάηεηα, 

αιιά ε νινθιήξσζε ηνπ παξεκβαιιφκελνπ ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ, ν ν-

πνίνο, έζησ θη αλ δελ απνβιέπεη ζε έιεγρν γηα λαξθσηηθά, δελ παχεη λα 

απνηειεί αληηθεηκεληθά έλα ζνβαξφ ζεζκνζεηεκέλν εκπφδην, πξηλ ε 

είζνδνο πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ ιάβεη νξηζηηθή κνξθή. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν πάλησο δελ κπνξεί λα θξίλεηαη σο αμηφπνηλε απφπεηξα 

εηζαγσγήο θαη ε απιή αγνξά ηνπ λαξθσηηθνχ ζην εμσηεξηθφ
15

. 

Αληίζεηα σο «εμαγωγή» λαξθσηηθψλ λνείηαη ε αληίζηξνθε πνξεία 

ηνπ λαξθσηηθνχ, φηαλ απνκαθξχλεηαη κέζσ ησλ ζπλφξσλ απφ ηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα. 

Τέινο ε «δηακεηαθόκηζε» γίλεηαη αληηιεπηή σο ηδηφρεηξε δηέιεπζε 

ησλ λαξθσηηθψλ πνπ εθθηλνχλ απφ κηα ρψξα θαη πξννξίδνληαη λα 

θαηαιήμνπλ κέζσ ηεο Διιάδαο ζε 3
ε
 ρψξα. Δίλαη έγθιεκα δηαξθέο.  Ζ 

δηακεηαθφκηζε αξρίδεη λα ηειείηαη κε ηελ είζνδν ηνπ δξάζηε ζηε δψλε  

ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ, νινθιεξψλεηαη κε ηελ πεξάησζε ηνπ ηεισλεηαθνχ 

ειέγρνπ θαη ζπλερίδεη λα ηειείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ 

δξάζηε ζε ειιεληθφ έδαθνο. Καη ηνχην, δηφηη, αλ θαη ν ηεισλεηαθφο 

έιεγρνο δε γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνηξνπή ηεο εηζφδνπ 

λαξθσηηθψλ ζηελ επηθξάηεηα, είλαη πάλησο έλαο ζεζκνπνηεκέλνο 

έιεγρνο, πνπ έρεη πξνβιεθζεί αθξηβψο γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο εκπφδην 

                                                        
12

 Βι. επί παξαδείγκαηη ηελ ΑΠ 208/95, Υ. 1995, 938 επ., κε αληίζεηεο παξαηεξήζεηο Μ. Κατάθα-

Γθκπάληη 
13 Καξάκπειαο, Ζ λνκνζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ λαξθσηηθψλ, 1985,129, 158. 
14 Μ. Κατάθα-Γθκπάληη, Παξαηεξήζεηο Υ. 1995, 940 επ. 
15 Ζ απφπεηξα ησλ εγθιεκάησλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα λαξθσηηθά ζηε λνκνινγία, Υ. 1998, 137 επ., 

φπνπ θαη Παξαηεξήζεηο Παχινπ, 174 επ. 
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ζηελ νινθιήξσζε ηεο εηζφδνπ, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ειιεληθψλ 

λφκσλ.
16

  

 Ζ δηακεηαθφκηζε δηαθέξεη απφ ηελ εηζαγσγή σο πξνο ηα εμήο: 

1) Ζ δηακεηαθφκηζε είλαη έγθιεκα δηαξθέο, ελψ ε εηζαγσγή ζηηγκηαίν. 

2) Σθνπφο ηεο δηακεηαθφκηζεο θαη ηαπηφρξνλα άγξαθν ζηνηρείν ηεο 

ππνθεηκεληθήο ηεο ππφζηαζεο είλαη ε δηέιεπζε κέζσ ηεο Διιάδαο κε 

ηειηθφ πξννξηζκφ ηξίηε ρψξα, ελψ ζηελ εηζαγσγή ππάξρεη βνχιεζε 

παξακνλήο ηεο λαξθσηηθήο νπζίαο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

Μεηαμχ ησλ δχν λνκνηππηθψλ κνξθψλ ππάξρεη ζρέζε 

αιιειναπνθιεηζκνχ. 

 

Β) Αγνξά – πώιεζε – πξνζθνξά – δηάζεζε – δηαλνκή – απνζήθεπζε 

– παξαθαηάζεζε – δηακεζνιάβεζε (άξζξ. 5 παξ. 1 πεξ. β΄) 

 

Ψο «αγνξά» ή «πώιεζε» λαξθσηηθήο νπζίαο ζεσξείηαη ε θαη’ 

άξζξν 513 ΑΚ κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ζηνλ αγνξαζηή, πνπ γίλεηαη 

κε ηελ παξάδνζε ηεο νπζίαο αληί ηνπ ζπκθσλεζέληνο ηηκήκαηνο.
17

 Ζ 

θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη θαη ηειεθσληθψο, ε δε 

παξάδνζε ή παξαιαβή κπνξεί λα ζπληειεζζεί θαη κε ηε δηακεζνιάβεζε 

ηξίησλ πξνζψπσλ.
18

  

Καηά ηε λνκνινγία δελ απνηειεί ζηνηρείν ηεο αγνξάο λαξθσηηθήο 

νπζίαο ε πξφζεζε πεξαηηέξσ δηάζεζεο ή ρξήζεο απηήο
19

, άπνςε ηελ 

νπνία ζεσξνχκε εζθαικέλε, δηφηη γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ ά.5 πξέπεη 

λα απνδεηθλχεηαη θαη ζθνπφο πεξαηηέξσ δηαθίλεζεο, ζπλαγφκελνο απφ ην 

ξεηφ απνθιεηζκφ ηεο πξνζσπηθήο κειινληηθήο ρξήζεο. Γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο πξάμεο ηεο αγνξάο δελ είλαη αλαγθαία ε ξεηή αλαθνξά 

ζηε ζπκθσλία ηηκήκαηνο, γηαηί ν λνκηθφο φξνο «αγνξά» έρεη ηε γλσζηή 

ζηηο ζπλαιιαγέο έλλνηα θαη ππνδειψλεη νπσζδήπνηε θαη ζπλνκνιφγεζε 

ηηκήκαηνο.
20

 

Οη πξάμεηο ηεο πψιεζεο θαη ηεο αγνξάο είλαη ζηηγκηαίεο θαη 

νινθιεξψλνληαη κε ηε δηάζεζε ή απφθηεζε ηνπ λαξθσηηθνχ θαη ηε 

ζπκθσλία γηα ην αληάιιαγκα, ρσξίο λα απαηηείηαη θαη ε πξαγκαηηθή 

θαηαβνιή ηνπ. Πξέπεη πάλησο, ζε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ πξαγκάησζε 

ηνπ εγθιήκαηνο λα αιιάμεη θαηνρή ην λαξθσηηθφ, αιιηψο, εάλ γηα θάπνην 

ιφγν δελ πεξηέιζεη ην λαξθσηηθφ ζηνλ αγνξαζηή, δελ νινθιεξψλεηαη 

νχηε ε πψιεζε νχηε ε αγνξά, δεδνκέλνπ φηη νη απιέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

δε ζπληζηνχλ νχηε θαλ αξρή εθηέιεζεο αγνξάο ή πψιεζεο.  

Αξρή εθηέιεζεο αγνξάο ή πψιεζεο θαη ζπλεπψο αμηφπνηλε απφπεηξα 

ησλ αλσηέξσ εγθιεκάησλ, ζπληξέρεη θαη φηαλ νινθιεξσζεί απιψο ε 
                                                        
16 Κατάθα-Γθκπάληη, Παξαηεξήζεηο ζηελ ΑΠ 208/95, Υ. 1995, 940. 
17 ΑΠ 671/90,ΠΦξ 1991, 162, ΑΠ 1018/92,ΝνΒ 1993, 557, ΑΠ 1087/95, ΝνΒ 1996, 506. 
18 ΑΠ 556/94, ΠΦξ 1994, 641. 
19 ΑΠ 1036/95, ΠΦξ 1996, 70. 
20 ΑΠ 1074/93, ΠΦξ 1993, 813. 



 6 

ελνρηθή ζπκθσλία πεξί πσιήζεσο, αθφκα θαη ζε ππνηηζέκελε ζπλαιιαγή 

κε κπζηηθφ αζηπλνκηθφ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γίλεη θαη νπνηαδήπνηε 

πξάμε παξάδνζεο ηνπ λαξθσηηθνχ. Υπνζηεξίδεηαη
21

 πάλησο θαη ε άπνςε 

φηη αξρή εθηέιεζεο αγνξαπσιεζίαο πθίζηαηαη κε ηελ έλαξμε θαη πξηλ 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εκπξάγκαηεο δηθαηνπξαμίαο θαη φρη κε ηε 

ζπληέιεζε θαη κφλνλ ηεο ζπκθσλίαο, κε ην επηρείξεκα φηη απηή δελ 

νδεγεί επζέσο ζηελ εθπνηεηηθή. Ζ άπνςε απηή φκσο παξαβιέπεη ην 

γεγνλφο φηη θαη κφλε ε ππνζρεηηθή δηθαηνπξαμία απνηειεί ηκήκα ηεο 

φιεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλεπψο αξρή εθηέιεζεο, αθφκα θαη κε ηελ 

πιένλ απζηεξή πξνζέγγηζε.
22

 

Ζ «δηάζεζε» λαξθσηηθψλ είλαη  θαηά ηε λνκνινγία ε δφζε 

πνζφηεηαο λαξθσηηθήο νπζίαο απφ ηνλ θάηνρν ζε ηξίην πξφζσπν, κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Δθείλνο πνπ δηαζέηεη δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη 

θαη θχξηνο ηεο λαξθσηηθήο νπζίαο.
23

 Ζ δηάζεζε πξνυπνζέηεη κεηαθίλεζε 

λαξθσηηθψλ απφ θαηνρή ζε θαηνρή δίρσο νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα.
24

 

Δίλαη αθξηβψο ε πξάμε πνπ θαίλεηαη λα ζηνρεχεη ζηελ έληαμε ζηελ 

έλλνηα ηεο ελ γέλεη δηαθίλεζεο ησλ λαξθσηηθψλ κίαο ζπκπεξηθνξάο 

ζπλεζηζκέλεο αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο, απηήο δειαδή ηνπ 

«θεξάζκαηνο».
25

 

Εεηνχκελν είλαη ην αλ ην «θέξαζκα» απνηειεί δηάζεζε ηνπ ά.5 ή 

άκεζε ζπλέξγεηα ζε πξνκήζεηα ηνπ ά.12. Καηά ηε λνκνινγία ε αγνξά 

ειάρηζηεο πνζφηεηαο κε ζθνπφ ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε εθ κέξνπο θίινπ 

ηνπ δξάζηε, ζηνλ νπνίν απηή παξαρσξείηαη, φπσο αξρηθψο 

ζπκθσλήζεθε, ρσξίο αληάιιαγκα, ζπληζηά φρη θαθνπξγεκαηηθή δηάζεζε  

λαξθσηηθψλ (άξ. 5 λ. 1729/87), αιιά άκεζε ζπλέξγεηα ζε πξνκήζεηα 

λαξθσηηθψλ (άξ.12 λ. 1729/87).
26

 Οξζφηεξν είλαη πάλησο λα δερηνχκε 

φηη άκεζε ζπλέξγεηα ζε πξνκήζεηα λαξθσηηθψλ (άξ.12 λ. 1729/87) 

θαηαθάζθεηαη φηαλ ν δξάζηεο ρξεζηκνπνηεί θαη ν ίδηνο έλα κέξνο ηεο 

ειάρηζηεο πνζφηεηαο πνπ απέθηεζε γηα λα παξαρσξήζεη ζην θίιν ηνπ. 

Θα πξέπεη λα πξφθεηηαη γηα δχν ρξήζηεο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο βξήθε 

λαξθσηηθά θαη γηα ηνπο δχν, ηα κνίξαζαλ θαη έθαλαλ ρξήζε, 

πξνθεηκέλνπ λα κηιάκε γηα δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε ζε πεξίπησζε 

πνπ ν έλαο ηηκσξεζεί γηα θαθνχξγεκα θαη άιινο γηα πιεκκέιεκα. Δάλ 

ρξήζε θάλεη κφλν ν έλαο θαη ν άιινο ηνλ πξνκεζεχεη κε πνζφηεηα πνπ 

έρεη πξνκεζεπηεί απνθιεηζηηθά γηα λα θάλεη ρξήζε άιινο θαη φρη ν ίδηνο, 

ηφηε δηθαηνινγείηαη θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε ζε θάπνην 

βαζκφ. 

                                                        
21 Φαξζεδάθε – Σπιίθνπ, φ.π., 131 επ. 
22

 Ζ απφπεηξα ησλ εγθιεκάησλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα λαξθσηηθά ζηε λνκνινγία, Υ. 1998, 137 επ., 

φπνπ θαη Παξαηεξήζεηο Παχινπ, 174 επ. 
23 ΑΠ 1087/95, ΝνΒ 1995, 506. 
24 Παχινπ, φ.π., 82  
25 Παξαηεξήζεηο Α. Σαξέιε ζηελ Τξηκ. Δθ. Θεζ. (Α΄ Βαζκνχ) 352/97, Υ. 1998, 818. 
26 Τξηκ. Δθ. Θεζ. (Α΄ Βαζκνχ) 352/97, Υ. 1998, 818,. 
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Σηελ επηφηεξε πνηληθή κεηαρείξηζε ηνπ δξάζηε ηεο αλσηέξσ πξάμεο 

(θεξάζκαηνο), αιιά θαη ζηελ επίιπζε ηνπ αλσηέξσ πξνβιήκαηνο 

θηινδνμεί λα ζπκβάιεη ε παξ.4 ηνπ ά.12, ε νπνία πξνζηέζεθε ζην λ. 

1729/87 κε ηελ παξ.1 ηνπ άξ.9 λ.2721/99, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ηηκσξείηαη ζε πιεκκειεκαηηθφ βαζκφ ε δηάζεζε κεηαμχ ρξεζηψλ. Τν 

λνκνηππηθά θαθφηερλν ηεο δηαηχπσζεο γελλά αξθεηά εξκελεπηηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο: 

 Αλ κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζε θαηάθαζε ηεο λέαο δηάηαμεο 

ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δηαζέηεη φιε ηε «κηθξνπνζφηεηα 

λαξθσηηθψλ πνπ έρεη πξνκεζεπηεί γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

αλάγθεο» θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε πεξαηηέξσ δηάζεζε κέξνπο 

απηήο. Ζ γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη, αλ δηαηεζεί νιφθιεξε ε κηθξνπνζφηεηα, δελ 

εθαξκφδεηαη ε λέα επηεηθήο δηάηαμε, αιιά ζηνηρεηνζεηείηαη ην 

θαθνχξγεκα ηεο δηάζεζεο ηνπ άξζξνπ 5, αλ θαη απφ άπνςε 

απαμίαο πξφθεηηαη αθξηβψο γηα ην ίδην κέγεζνο. Οπφηε ζα 

πξέπεη ν εθαξκνζηήο ηνπ δηθαίνπ λα πξνζπαζήζεη λα εληάμεη 

ζηελ θαηλνχξγηα δηάηαμε θαη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
27

. 

 Πξνβιεκαηηθφο θαζίζηαηαη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

κηθξνπνζφηεηαο αθ’ εαπηήο, κε δεδνκέλν φηη ε παξαπνκπή ηεο 

παξ.4 ζηελ παξ.1 ηνπ άξ.12 θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνχ 

Υγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο απνηειεί θελφ γξάκκα, εμαηηίαο ηεο κε 

έθδνζεο απηψλ αθξηβψο ησλ απνθάζεσλ απφ ην 1993 κέρξη 

ζήκεξα
28

. Σε θάζε πεξίπησζε, ν ζθνπφο ηνπ δξάζηε ζα πξέπεη 

λα ζηξέθεηαη εμαξρήο ζηε ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πνζφηεηαο 

ηελ νπνία έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα 

απνθαζίζεη ηε δηάζεζε κέξνπο ηεο ζε άιινλ.  

 Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί ε έιιεηςε πξφβιεςεο γηα ηελ   

πνηληθή κεηαρείξηζε ηνπ ππαηηίνπ ηεο λέαο παξ. 4 ηνπ άξζξ. 12 

λ. 1729/87, φηαλ απηφο είλαη εμαξηεκέλνο απφ λαξθσηηθέο 

νπζίεο, πεξίπησζε πνπ είλαη θαη ε πιένλ ραξαθηεξηζηηθή ζην 

ρψξν ησλ κηθξνδηαθηλεηψλ
29

. 

Οη ζπκπεξηθνξέο φκσο πνπ θαηεμνρήλ θσηνγξαθίδνπλ ην 

κηθξνδηαθηλεηή, ν νπνίνο ζηελ ηζρχνπζα θαηαζηαιηηθή ινγηθή 

εμνκνηψλεηαη απφ πιεπξάο πνηληθήο κεηαρείξηζεο κε ην (κεγαι)έκπνξν 

λαξθσηηθψλ, είλαη απηέο ηεο «πξνζθνξάο» θαη ηεο «δηαλνκήο ζε 

                                                        
27 Κατάθα – Γθκπάληη, Οη πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 1729/87 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθψλ απφ ην λ. 2721/99, Υ. 1999, 1521 επ. 
28 Ση. Γθξφδνπ, Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 2721/99 ζηνπο Δηδηθνχο Πνηληθνχο Νφκνπο, Υ. 1999, 1531. 
29 Κατάθα – Γθκπάληη, φ.π., 1524. 
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ηξίηνπο».
30

 Ζ πξάμε ηεο πξνζθνξάο (γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο νπνίαο 

δελ απαηηείηαη άιισζηε λα επηβεβαηψλεηαη θαη ε απνδνρή) ζπληζηά 

νπζηαζηηθά πξνπαξαζθεπή ηεο πψιεζεο ή ηεο δηάζεζεο, πνπ 

εμνκνηψλεηαη σο ηεηειεζκέλε πξάμε κε απηέο. Ζ δε πξάμε ηεο δηαλνκήο 

ππνλνεί κφλν ηελ παξάδνζε ηνπ λαξθσηηθνχ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

πξφζσπα, ρσξίο λα απαηηείηαη θαη λα εηζπξάηηεηαη απφ ην δξάζηε 

αληάιιαγκα, ην νπνίν ελδερνκέλσο λα εηζπξάηηεηαη απφ άιιν 

πξφζσπν.
31

 

Όζν γηα ηηο πξάμεηο ηεο «απνζήθεπζεο» ή ηεο «παξαθαηάζεζεο», 

κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο: ηελ πξάμε ηεο παξαθαηάζεζεο ηειεί 

απηφο πνπ παξαδίδεη ην πξάγκα πξνο θχιαμε ζε θάπνηνλ ηξίην, ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ην παξαδψζεη, φηαλ ηνπ δεηεζεί, ελψ 

αληίζεηα ηελ πξάμε ηεο απνζήθεπζεο ηειεί απηφο πνπ εμαζθαιίδεη κε 

θάπνηνπο φξνπο αζθάιεηαο ην λαξθσηηθφ, έζησ θη αλ δελ αζθεί επζεία 

θαηνρή επ’ απηνχ, αιιά δπλαηφηεηα αλαιήςεψο ηνπ, θαηά ηε βνχιεζε 

ηνπ
 32

. 

Τέινο, ε ελφηεηα ησλ πξάμεσλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην εδ. β' 

ζπκπιεξψλεηαη θαη κε ηε "κεζνιάβεζε" ζηηο άιιεο απαξηζκνχκελεο 

πξάμεηο ηεο αγνξάο, πσιήζεσο, πξνζθνξάο, δηαζέζεσο, δηαλνκήο, 

παξαθαηαζέζεσο θαη απνζεθεχζεσο θαη απνηειεί πεξίπησζε αλαγσγήο 

κίαο κνξθήο απιήο ζπλέξγεηαο ζε πιήξεο έγθιεκα. Σπλίζηαηαη δε ζηελ 

πξάμε ηεο ζπλδέζεσο θαη επαθήο ησλ εκπιεθνκέλσλ πξνζψπσλ, έηζη 

ψζηε σο δξάζηεο "κεζνιαβήζεσο" λα θξίλεηαη εθείλνο πνπ ιεηηνπξγεί σο 

ζχλδεζκνο κεηαμχ αγνξαζηή γηα παξάδεηγκα θαη πσιεηή, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη θαη λα επηβεβαηψλεηαη πεξαηηέξσ θαη νπνηνδήπνηε πιηθή 

επαθή ηνπ κε ην ίδην ην δηαθηλνχκελν λαξθσηηθφ
33

. 

 

Γ) Δηζαγωγή – δηεπθόιπλζε εηζαγωγήο ζε ζηξαηόπεδα θιπ. (άξζξ. 5 

παξ. 1 πεξ. γ΄) 

 

Ο εξκελεπηήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξ. 5 παξ. 1 πεξ. γ΄ βξίζθεηαη, κεηά 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξ. 6 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, κπξνζηά ζην πξφβιεκα 

δηάθξηζεο ησλ νξίσλ ηζρχνο ηνπο. Δίλαη δεηνχκελν ην αλ ε 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο επαπεηινχκελεο πνηλέο ησλ δχν άξζξσλ νθείιεηαη 

ζην φηη ζην ά. 6§3πεξ.α ππάξρεη plus αδίθνπ ή plus ελνρήο ζε ζχγθξηζε 

κε ην ά.5§1πεξ.γ. Ζ χπαξμε plus ελνρήο πξέπεη λα απνθιεηζηεί, δηφηη 

κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα πξνδίδεη ε είζνδνο ηνπ δξάζηε ζε έλαλ απφ 

ηνπο ρψξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ά.5§1πεξ.γ, θαζψο απηνί νη ρψξνη 

                                                        
30

 Βι. θαη ΑΠ 556/73, ΠΦξ 1973, 648, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ελφςεη ηνπ πξντζρχζαληνο δηθαίνπ πνπ 

δελ ηππνπνηνχζε απηνηειψο ηελ πξάμε ηεο πξνζθνξάο, ε απιή πξνζθνξά ζεσξνχληαλ κε αμηφπνηλε 

πξνπαξαζθεπή πψιεζεο. 
31 Παχινπ, φ.π, 83. 
32 Παχινπ, φ.π., 84. 
33 Παχινπ, φ.π., 84 
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θπιάζζνληαη κε θάπνηνλ ηξφπν, ελψ αληίζεηα νη ρψξνη πνπ πεξηγξάθεη ην 

ά.6§3πεξ.α  είλαη «αλνρχξσηνη», δειαδή δε θπιάζζνληαη. 

Ζ χπαξμε φκσο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ ζπληζηά plus αδίθνπ. Τν 

ά.6§3πεξ.α ηππνπνηεί κία δηαθεθξηκέλε πεξίπησζε εγθιήκαηνο 

εηζαγσγήο ή δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ. Πξάγκαηη ε εηζαγσγή λαξθσηηθψλ 

ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ελέρεη επηπξφζζεηε απαμία απέλαληη ζηελ εηζαγσγή 

απηψλ ησλ νπζηψλ ζε άιινπο ηφπνπο, αθξηβψο επεηδή είλαη κία πξάμε 

πνπ κπνξεί λα θέξεη ζε επαθή κε ηα λαξθσηηθά θαη έηζη λα δεκηνπξγήζεη 

θίλδπλν γηα αλειίθνπο, λένπο ή γεληθά άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε κία 

δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ζηνρεχνληαο ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ ή 

ηθαλνηήησλ. Γηα λα ελέρεη φκσο ε πξάμε ηεο εηζαγσγήο λαξθσηηθψλ 

απηή ηελ απμεκέλε απαμία, ζα πξέπεη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα απνδεηθλχεη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θηάζεη, λα αγγίμεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αηφκσλ, γηαηί 

δηαθνξεηηθά, δει. αλ είλαη απνιχησο αδχλαην λα θηάζνπλ ηα λαξθσηηθά 

ζηα ρέξηα ηνπο, ηφηε δε λνείηαη λα ηεο απνδίδεηαη θαη ε ζπγθεθξηκέλα 

απμεκέλε απαμία ηνπ ά.6§3πεξ.α λ. 1729/87.
34

 

Πάλησο δηαπηζηψλεηαη κηα λνκνζεηηθή θαθνηερλία, θαζψο πνιινί 

απφ ηνπο ρψξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ά.6§3πεξ.α ζα κπνξνχζαλ λα 

ππαρζνχλ θαη ζην ά.5§1πεξ.γ., πξφβιεκα πνπ πξνθαλψο νθείιεηαη ζε 

αβιεςία ηνπ λνκνζέηε, ν νπνίνο  ζε κία επίδεημε απζηεξφηεηαο (κε ην 

κεηαγελέζηεξν λ. 2161/93) παξέβιεςε ηελ ππάξρνπζα πξφβιεςε 

επαλαηππνπνηψληαο ηηο ίδηεο πξάμεηο κε βαξχηεξε πνηλή. Τν δήηεκα 

πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί σο εμήο: ην άξ. 6 εθαξκφδεηαη, σο εηδηθφηεξν, 

φηαλ ε εηζαγσγή γίλεηαη ζηνπο ξεηά απφ απηφ απαξηζκνχκελνπο ρψξνπο. 

Αλ πξφθεηηαη γηα φκνηεο πξάμεηο ηεινχκελεο ζε (άιινπο) ρψξνπο πνπ 

εκπίπηνπλ ζηε γεληθή δηαηχπσζε ηνπ άξ. 5, φρη φκσο θαη ζηελ αλαιπηηθή 

απαξίζκεζε ηνπ άξ. 6, εθαξκνγή έρεη ην άξ. 5§1πεξ.γ.
35

 

 

Γ) Αλάκημε λαξθωηηθώλ κε θάξκαθα θιπ. (άξζξ. 5 παξ. 1 πεξ. δ ) 

 

Σηελ ηέηαξηε πεξίνδν ηππνπνηείηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

αλάκημε λαξθσηηθψλ κε θάξκαθα, πνηά ή άιια είδε πξννξηζκέλα ή 

πξφζθνξα λα εηζαρζνχλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, φπσο θαηεμνρήλ 

είλαη ηα θάξκαθα ή ν θαπλφο. Οξζά επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηε 

ζηνηρεηνζέηεζε ηεο ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξάο δελ απαηηείηαη λα γίλεη θαη 

πεξαηηέξσ δηαθίλεζε ή ρξήζε ησλ κίγκαηνο
36

, είλαη αλαγθαίν φκσο λα 

επηζεκαλζεί φηη κε ηελ θξίζηκε αλάκημε δελ πξέπεη λα ζπληειείηαη 

απφιπηε εμνπδεηέξσζε ηεο λαξθσηηθήο πθήο ηνπ λαξθσηηθνχ, δηφηη ηφηε 

νπζηαζηηθά ειιείπεη ε λαξθσηηθή ππφζηαζε θαη ηνπ κίγκαηνο πνπ 

                                                        
34 Σπκβ. Δθ. Θεζ. 185/97, Υ. 1997, 600, φπνπ Παξαηεξήζεηο Μ. Κατάθα- Γθκπάληη.  
35 Τξηκ. Δθ. Πεηξ. 227/98, Υ. 1998, 1248, φπνπ Παξαηεξήζεηο Λ. Μαξγαξίηε, Παχινπ, φ.π., 86-87. 
36 Βι. Σηαζέα, φ.π. 27. 
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πξνθχπηεη, ζπλεπψο θαη ε επηθηλδπλφηεηα ηνπ, πνπ δηθαηνινγεί άιισζηε 

θαη ηελ ηηκψξεζε ηεο αλακίμεσο σο απηνηεινχο εγθιήκαηνο
37

. 

 

Δ) Παξαζθεπή - δηαθίλεζε πξνδξόκωλ νπζηώλ (άξζξ. 5 παξ. 1 πεξ. 

ε') 

 

Σηελ πέκπηε πεξίνδν ηνπ άξζξνπ 5 ηππνπνηείηαη, πέξαλ ηεο 

παξαζθεπήο λαξθσηηθψλ, θαη κία ζεηξά επηά ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ζπλάπηνληαη κε ηελ ελ γέλεη δηαθίλεζε πξνδξφκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, 

νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζε ηξεηο απηνηειείο πίλαθεο ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 4 λ. 1729/1987 (πνπ πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 10 λ. 2161/1993) 

θαη νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξψηε χιε γηα ηελ παξαζθεπή 

λαξθσηηθψλ, ππνθείκελεο ζε εηδηθφ θαζεζηψο δηεζλνχο ειέγρνπ 

αλαθνξηθά κε ηε δηαθίλεζε ηνπο. 

Δηδηθφηεξα ηηκσξείηαη ε παξαζθεπή εηδψλ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ 

λαξθσηηθψλ ή θαη απηή θαζαπηή ε παξαζθεπή λαξθσηηθψλ, κε ηελ 

έλλνηα ηεο απηνδχλακεο θαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο αλάινγεο ηερληθήο 

θαηαζθεπήο ηνπο απφ ηνλ ίδην ηνλ δξάζηε, ζπκπεξηιακβάλνληαο φρη 

κφλνλ ηε ρεκηθή θαηαζθεπή, αιιά θαη θάζε άιιε επεμεξγαζία, πνπ 

απαηηεί ηελ εθαξκνγή θάπνηαο δεδνκέλεο ηερληθήο. 

Απνθιείνληαη φκσο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληηθεηκεληθήο 

ππνζηάζεσο πξάμεηο ηππνπνηήζεσο ή ζπζθεπαζίαο ησλ λαξθσηηθψλ
90

.   

Πεξαηηέξσ φκσο ηππνπνηείηαη θαη κία ζεηξά πξάμεσλ πνπ απνηεινχλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο ηεο ελ ιφγσ "παξαζθεπήο" θαη νη νπνίεο 

είλαη: ε "εηζαγσγή" πξνδξφκσλ νπζηψλ, κε ηελ έλλνηα πνπ είδακε λα έρεη 

ζην εδ. α' ηνπ άξζξνπ 5, ε "πξνκήζεηα" πξνδξφκσλ νπζηψλ ε νπνία, 

φπσο ζα δνχκε πνιχ πην αλαιπηηθά παξαθάησ κε επθαηξία ηελ εξκελεία 

ηνπ άξζξνπ 12 λ. 1729/1987 ζπλίζηαηαη ζηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

δπλακηθή θηήζε ηεο θαηνρήο, ε "παξαζθεπή" πξνδξφκσλ νπζηψλ, ε 

"δηάζεζε" θαη ε "πψιεζε", θαζψο θαη ε "θαηνρή", ε "κεηαθνξά" θαη ε 

"δηαλνκή" ηνπο, ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ εμεηάζακε 

πξνεγνπκέλσο. Όιεο ηνπο απνηεινχλ απιέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο, αθνχ 

απνηεινχλ πξνπαξαζθεπή ηεο "παξαζθεπήο" ελφο λαξθσηηθνχ θαη αθνχ 

ζε ζρέζε  κε ηελ ίδηα ηνπο ηε θχζε απνηεινχλ πιηθά κε λαξθσηηθά, αιιά 

πξψηε χιε απαξαίηεηε ή πξφζθνξε γηα ηε παξαζθεπή λαξθσηηθψλ. Ζ 

δεδνκέλε δε δηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξψλ σο 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ πξάμεσλ, πνπ έρνπλ αλαρζεί ζε πιήξε εγθιήκαηα, 

πξνζδηνξίδεη θαη ην δήηεκα ηεο ηπρφλ ζπλδξνκήο αμηφπνηλεο απφπεηξάο 

ηνπο. 

Ζ απάληεζε ηεο ζεσξίαο ζην γεληθφηεξν απηφ πξφβιεκα είλαη 

θαηαξρήλ αξλεηηθή, απνθξνχνληαο ην ελδερφκελν λα λνεζεί απφπεηξα 

                                                        
37 Παχινπ, φ.π., 88. 
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απφπεηξαο, θαζψο θαη πξνπαξαζθεπαζηηθψλ πξάμεσλ πνπ έρνπλ αλαρζεί 

ζε πιήξεο έγθιεκα, κε ηελ αηηηνινγία φηη ε εηδηθή απηή ηππνπνίεζε, απφ 

κφλε ηεο, απνηειεί φρη κφλνλ εμάληιεζε ησλ νξίσλ δηεπξχλζεσο ηνπ 

αμηνπνίλνπ, αιιά θαη  ππέξβαζή ηνπο πξνο άιιεο κε πιήξεηο εθδνρέο 

πξνζβνιήο ηνπ ελλφκνπ αγαζνχ. Γη' απηφ θαη νη πξάμεηο νη ζπλαπηφκελεο 

κε ηελ πνηθηιφηξνπε δηαθίλεζε πξφδξνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ δελ 

επηδέρνληαη αμηφπνηλε απφπεηξα
38

. 

 

Σ) Καιιηέξγεηα - ζπγθνκηδή (άξζξ. 5 παξ. 1 πεξ. ζη')      

               

Σηελ έθηε πεξίνδν αμηνπνίλσλ πξάμεσλ εληάζζνληαη νη πξάμεηο 

ηεο "θαιιηέξγεηαο" θαη "ζπγθνκηδήο" θπηψλ, απφ ηα νπνία παξάγνληαη 

λαξθσηηθά θαη απφ ηα νπνία ν λφκνο ελδεηθηηθά απαξηζκεί ηελ θάλλαβε, 

ηελ κήθσλα ηελ ππλνθφξν θαη ηα θπηά ηνπ γέλνπο ησλ εξπζξνμχισλ. 

Πξφθεηηαη γηα δχν πξάμεηο πνπ απνηεινχλ ηα δηαδνρηθά ζηάδηα 

πξσηνγελνχο θηήζεσο θπηηθήο πξνειεχζεσο λαξθσηηθνχ ή πξψηεο χιεο 

γηα παξαγσγή λαξθσηηθνχ, γη' απηφ θαη γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ 

εγθιήκαηνο απνθαζηζηηθή είλαη πάλησο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

πξνζθνξφηεηαο ελ ηέιεη ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ λα παξαγάγνπλ 

λαξθσηηθή νπζία, αθνχ ε κε εμεηδίθεπζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 

απνθιείεη θάζε έλλνηα παξφληνο, ππαξθηνχ θαη ζπλαθφινπζα 

αληρλεχζηκνπ, θηλδχλνπ γηα ην έλλνκν αγαζφ
39

. Μεηά βεβαηφηεηαο 

πάλησο ηζρχεη φηη δελ πξφθεηηαη γηα "λαξθσηηθφ", φηαλ γίλεηαη αλαθνξά 

ζε απινχο ζπφξνπο ή θχιια ηεο ηλδηθήο θαλλάβεσο, πνπ δε 

ζπλνδεχνληαη ή δελ είλαη αλακεκεηγκέλα κε ηα άλζε, ζηα νπνία 

αληρλεχεηαη ε ζπγθέληξσζε ηεο δξαζηηθήο νπζίαο.   Δηδηθφηεξα σο 

"θαιιηέξγεηα" λνείηαη θάζε ελέξγεηα θπηεχζεσο, παξαθνινπζήζεσο θαη 

νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο ζηελ αλάπηπμε ελφο θπηνχ, μεθηλψληαο απφ ηε 

ζπνξά θαη πεξηιακβάλνληαο θάζε ζρεηηθή ελέξγεηα, εθηφο απφ ηε 

ζπγθνκηδή, ρσξίο θπζηθά λα ρξεηάδεηαη λα είλαη θαη απνιχησο 

ζπζηεκαηηθή ή εθηεηακέλε ή ζηε γε, αθνχ θαη ε πεξηπνίεζε ελφο θπηνχ 

θαη ζε εζσηεξηθφ αθφκε ρψξν ζπληζηά "θαιιηέξγεηα". Δηδηθφηεξα ε 

λνκνινγία αμηνινγεί σο πξάμεηο ζπληζηψζεο θαη ζπλαθφινπζα 

απνδεηθλχνπζεο "θαιιηέξγεηα", ηε ζπνξά, ην πφηηζκα, ην ζθάιηζκα, ηε 

ιίπαλζε, αθφκε δε θαη ηε ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε ησλ θπηψλ, ηηο νπνίεο 

ζεσξεί κάιηζηα απηνηειείο "θαιιηέξγεηεο" κε απηνηειή ρξφλν 

ηειέζεσο
40

, ζέζε πνπ έξρεηαη πάλησο ζε αληίζεζε πξνο ηε κεηνςεθνχζα 

ζηε λνκνινγία άπνςε
41

 πνπ νξζά ζεσξεί ηελ "θαιιηέξγεηα" σο δηαξθέο 

                                                        
38 Παχινπ, φ.π., 88. 

39 Βι. Κατάθα-Γθκπάληη, Ζ πξφθιεζε γηα δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ ζηελ ππεξεζία ηεο θαηαζηνιήο 
(άξζξ. 25Β παξ. 1 λ. 172911987), ΜΝΖΜΖ Η Η (Γαζθαιφπνπινπ, Σηακάηε, Μπάθα), η.Α. 1996, 103 
επ., 128. 

40 ΑΠ 1017/92, ΠΦξ 1992, 792. 
41 ΑΠ 1177/90, ΠΦξ 1991, 421. 
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έγθιεκα, ζην νπνίν εχινγα ελζσκαηψλνληαη φιεο νη επηκέξνπο 

αλαγθαίεο πξάμεηο επηκέιεηαο ηεο αλαπηχμεσο ελφο θπηνχ
42

.  

Δμάιινπ σο "ζπγθνκηδή" ραξαθηεξίδεηαη ε θαηά ηνλ αξκφδνληα 

θάζε θνξά ηξφπν ιήςε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ κεξψλ ηνπ θπηνχ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα λαξθσηηθή ρξήζε, είηε απηή κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο 

είηε κεηά απφ επεμεξγαζία, εθφζνλ φκσο ηα πξνο ζπγθνκηδή θπηά είλαη 

φλησο πξφζθνξα γηα ηελ παξαγσγή λαξθσηηθψλ, ελψ είλαη αδηάθνξν εάλ 

ν δξάζηεο ππήξμε θαη ν ίδηνο θαιιηεξγεηήο πξνεγνπκέλσο ησλ θξίζηκσλ 

θπηψλ ή εθκεηαιιεχεηαη απηνθπή ή θπηά πνπ θαιιηέξγεζε ηξίηνο
43

. 

 

Ε) Καηνρή – κεηαθνξά (άξζξ. 5 παξ. 1 πεξ. δ΄) 

 

Καηά ηε λνκνινγία σο «θαηνρή» λνείηαη ε πξαγκαηηθή ζρέζε 

πξνο ην πξάγκα, πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε θπζηθή εμνπζίαζή ηνπ απφ ηνλ 

θάηνρν, ε νπνία αζθείηαη είηε ακέζσο απφ απηφλ, είηε θαη κέζσ άιινπ 

πξνζψπνπ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ, ψζηε απηφο λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή 

λα δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ πξάγκαηνο θαη λα δηαζέηεη απηφ θαηά ηε 

βνχιεζή ηνπ
44

. Καηά ηε λνκνινγία ζπληξέρεη πεξίπησζε αμηφπνηλεο 

θαηνρήο ηεινχκελε επί παξαδείγκαηη απφ θάπνηνλ ν νπνίνο θξχβεη 

λαξθσηηθά ζε ζεκείν θνηλφρξεζην ζην νπνίν έρεη πξφζβαζε, εθηφο 

ρψξνπ άκεζεο εμνπζηάζεψο ηνπ
45

, ή φηη «θαηέρεη» ζε θάζε πεξίπησζε 

θαη εθείλνο πνπ παξέδσζε λαξθσηηθή νπζία ζε ηξίηνλ πνπ φκσο αγλνεί 

ηελ λαξθσηηθή πθή ηεο
46

. Καηά ηξφπν δηεπξπκέλν αληηιακβάλεηαη ε 

λνκνινγία θαη ην δήηεκα ηεο ζπγθαηνρήο, ζεσξψληαο επί παξαδείγκαηη 

φηη ζπληξέρεη ζπγθαηνρή ζηα πξφζσπα ησλ ζπγθαηφρσλ-ρξεζηψλ ηεο 

ίδηαο θιεηζκέλεο θακπίλαο ή θαη ζην πξφζσπν ηνπ ζπλεπηβάηε 

απηνθηλήηνπ, ηνπ νπνίνπ ν νδεγφο θαηέρεη λαξθσηηθά, ή θαη ηνπ 

ζπλνίθνπ, απνδερφκελε γεληθφηεξα ηελ πεξαηηέξσ εθηίκεζε φηη είλαη 

επίζεο λνεηή ε απηνπξγηθή ηέιεζε ηεο θαηνρήο θαη φηαλ ην λαξθσηηθφ 

θαηέρεηαη απφ άιινλ πνπ ελεξγεί σο αληηπξφζσπνο ηνπ θεξνκέλνπ σο 

απηνπξγνχ
47

. Θα κπνξνχζακε πάλησο λα εθιάβνπκε ηελ θαηνρή σο ηε 

θπζηθή εμνπζίαζε ηεο λαξθσηηθήο νπζίαο, δίρσο λα απαηηείηαη γλψζε 

ηεο λαξθσηηθήο πθήο ησλ θαηερνκέλσλ
48

. 

                                                        
42 Παχινπ, φ.π., 89 επ. 
43 Παχινπ, φ.π., 92 θαη Σηαζέα, φ.π. 29. 
44 ΑΠ 521/91, ΠΦξ 1991, 1019,  ΑΠ 1018/92, ΝνΒ 1993, 557,  ΑΠ 1328/93, ΠΦξ 1993, 1144, 

Πελη.Δθ.Αζ. 708/91, Υ.1992, 1157, Τξηκ. Δθ. Παηξ., 303/94, Υ. 1995, 532. Βι. θαη παξαη. Σπιίθνπ 

(Υ. 1992, 1159) σο πξνο ηα αληηθεηκεληθά θαη ππνθεηκεληθά ζηνηρεία ηεο θαηνρήο. 
45 ΑΠ 1129/74, ΠΦξ 1975, 378, ΑΠ 1357/89, ΠΦξ 1990, 525, φπνπ ζεσξείηαη αμηφπνηλε θαηνρή, φηαλ 
θάπνηνο θπιάζζεη λαξθσηηθά θξπκκέλα ζε δέλδξν επξηζθφκελν θνληά ζην δσκάηηφ ηνπ, κε ην 

επηρείξεκα φηη αζθεί εμνπζία ζ’ απηά, επεηδή ην ζεκείν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηνλ ίδην. 
46 ΑΠ 903/77, ΠΦξ 1978, 198, ΑΠ 444/84, ΠΦξ 1984, 862, ΑΠ 521/91, ΠΦξ 1991, 1020. 
47 Βι. ΑΠ 748/79, ΠΦξ 1979, 672. 
48 ΑΠ 787/72 (ζε Σπκβνχιην), Υ. 1998, 143 (Αξθεί ε θπζηθή εμνπζίαζηο ηε ζειήζεη ηνχηνπ θηεζείζα 

νπρί δε θαη δηαλνία θπξίνπ). 
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«Μεηαθνξά» πάιη είλαη ε κεηαθίλεζε λαξθσηηθψλ είηε ηδηνρείξσο, 

είηε κέζσ βνεζνχ θαηνρήο εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, 

αλεμαξηήησο ηνπ αλ ην ρξεζηκνπνηνχκελν κεηαθνξηθφ κέζν είλαη 

ειιεληθφ ή μέλν
49

. Ζ κεηαθνξά θαη ε θαηνρή λαξθσηηθψλ, φηαλ 

αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα πνζφηεηα λαξθσηηθήο νπζίαο, ζπξξένπλ 

θαηλνκεληθά. Ζ δεχηεξε ζπληζηά ζπλνδεπηηθή – ζπληηκσξεηή πξάμε.
50

 

 

Ζ) Απνζηνιή - παξαιαβή δεκάηωλ κε λαξθωηηθά (άξζξ. 5 παξ. 1 

πεξ. ε΄) 

 

Ζ ζρεηηθή ζπκπεξηθνξά απνηειεί εηδηθφηεξε εθδνρή κεηαθνξάο, 

εηζαγσγήο θαη ελ γέλεη θαηνρήο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Τν έγθιεκα ηεο 

απνζηνιήο είλαη ηεηειεζκέλν απφ ηελ παξάδνζε ηνπ δέκαηνο κε ην 

λαξθσηηθφ ζην κεηαθνξέα, ελψ ε παξαιαβή ηνπ νινθιεξψλεηαη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ν ίδηνο ν παξαιήπηεο απηνπξνζψπσο απνθηήζεη θαηνρή πάλσ 

ζην απνζηαιέλ δέκα θαη ζπλαθφινπζα βέβαηα ζην πεξηερφκελν 

λαξθσηηθφ
51

. 

 

Θ) Γηάζεζε ρώξνπ γηα ρξήζε θιπ. (άξζξ. 5 παξ. 1 πεξ. ζ΄) 

 

Αθνινχζσο ηππνπνηείηαη σο κία αθφκε εθδνρή δηαθηλήζεσο κε ηελ 

επξεία έλλνηά ηεο, ε "δηάζεζε" ρψξνπ πξνο ρξήζε λαξθσηηθψλ, θαζψο 

θαη ε δηεχζπλζε θαηαζηήκαηνο ή ε ζπκκεηνρή ζην πξνζσπηθφ 

θαηαζηήκαηνο ζην νπνίν γίλεηαη θαηά ζχζηεκα ρξήζε λαξθσηηθψλ. 

Πξφθεηηαη γηα κνξθέο απιήο ζπλέξγεηαο ζε ρξήζε, νη νπνίεο φκσο 

αληηκεησπίδνληαη ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο, απνηειψληαο κία ηδηάδνπζα 

εθδνρή ππνζάιςεσο εγθιεκαηία. Πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηφπνηλε 

θαηάθαζε ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ πξέπεη λα ζεσξεζεί, γηα ηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ λνκηθνχ ιφγνπ θαη γηα φιεο ηηο εθδνρέο ηνπ εδαθίνπ ζ΄ ηεο παξ. 1, ε 

ζπζηεκαηηθή ρξήζε λαξθσηηθψλ ζηνπο επίκαρνπο ρψξνπο. Ο λνκνζέηεο 

φκσο δε δίλεη θάπνην αληηθεηκεληθφ πεξηερφκελν ζηνλ φξν "θαηά ζχζηε-

κα", ν νπνίνο πάλησο θαίλεηαη δηάθνξνο απφ ηνπο γλσζηνχο φξνπο ηεο 

"θαη' επάγγεικα" ή "θαηά ζπλήζεηα"
52

 ηειέζεσο ελφο εγθιήκαηνο. 

Ψο "ζπζηεκαηηθή" πάλησο πξέπεη λα θξίλεηαη ε ζπρλή θαη απφ 

αφξηζην αξηζκφ πξνζψπσλ, πνπ δελ αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ελ 

ιφγσ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ «ρψξνπ» ε ζηνπο νηθείνπο ηνπο, ρξήζε 

λαξθσηηθψλ θαηά ηξφπν πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ πεπνίζεζε φηη απηνί δε 

ζα πξνέβαηλαλ ζε ρξήζε, εάλ ε φιε παξνπζία ησλ δξαζηψλ (ηδηνθηήηε ή 

ππαιιήισλ) δελ ηνπο εμαζθάιηδε ζπλζήθεο αζθάιεηαο. Πξέπεη δειαδή ε 
                                                        
49 Παχινπ, φ.π, 99, Σηαζέα, Δξκελεία ηνπ λένπ λφκνπ πεξί λαξθσηηθψλ, 1993, 31. 
50 Σπκβ. Γηαξθ. Σηξ. Αζ. 1136/90, Υ. 1993, 1375. 
51 Παχινπ, φ.π., 100. 
52 Γηα ηηο έλλνηεο ηεο θαη’ επάγγεικα θαη θαηά ζπλήζεηα ηειέζεσο ελφο εγθιήκαηνο βι. Δ. Σπκεσλίδνπ 

– Καζηαλίδνπ, Ζ έλλνηα ηνπ θαη’ επάγγεικα θαη θαηά ζπλήζεηα ηειέζεσο ελφο εγθιήκαηνο, 1990. 
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αληρλεπφκελε ρξήζε φρη απιψο λα δηαπηζηψλεηαη, αιιά επηπιένλ λα 

απνδεηθλχεηαη θηφιαο φηη ε δεδνκέλε ρξήζε γίλεηαη εθεί, επεηδή ν 

θάηνρνο ηνπ ρψξνπ ή ην ινηπφ πξνζσπηθφ παξέρνπλ θαη κία ππεξεζία 

πξνζηαζίαο ησλ ρξεζηψλ, θαηά ηξφπν πνπ λα εκθαλίδεη ηειηθά ηελ 

παξαρψξεζε ρψξνπ πξνο ρξήζε ζε ηξίηνπο ή πειάηεο ζαλ κία νηνλεί 

δεχηεξε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κία ηνπιάρηζηνλ επίκαρε ρξήζε θαη 

επηπξνζζέησο λα απνδεηθλχεηαη θαη ζπρλφηεηα παξνκνίσλ ρξήζεσλ ή ε 

πξφζεζε έζησ ησλ δξαζηψλ λα ηηο επαλαιάβνπλ, έηζη ψζηε λα 

απνθιείεηαη ε ζπλδξνκή απηψλ ησλ λνκνηππηθψλ κνξθψλ, εθφζνλ 

βεβαηψλεηαη κία θαη κφλνλ ρξήζε. Έηζη εξκελεπφκελε ε θξίζηκε 

ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεη έλα minimum επηθηλδπλφηεηαο, ψζηε λα 

δηαζψδεηαη ε πνηληθή ηηκψξεζή ηεο θαζ' ππέξβαζε ησλ φξσλ ηεο 

επζχλεο ηνπ απινχ ζπλεξγνχ ζε ρξήζε. Απηνλφεηε δε πξνυπφζεζε είλαη 

ε ζπλδξνκή ηνπ δφινπ α' ή β' βαζκνχ, απνθιεηνκέλνπ εθ ησλ πξαγκάησλ 

ηνπ ελδερφκελνπ, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ απφ αφξηζην 

αξηζκφ ρξεζηψλ
53

. 

 

Η) πληέιεζε ζηε δηάδνζε (άξζξ. 5 παξ. 1 πεξ. η΄) 

 

Ζ λνκνινγία ζεσξεί φηη ε θξίζηκε ζπκπεξηθνξά ζηνηρεηνζεηείηαη αθφκα 

θαη φηαλ γίλεηαη κία απιή πψιεζε,
54

 ή κία επίδεημε εληφο ηδησηηθήο 

θαηνηθίαο,
55

 ή θαη απνζηνιή λαξθσηηθψλ.
56

 Καη κία κεξίδα ηεο ζεσξίαο, 

φκσο, ππνζηεξίδεη φηη ππάγνληαη ζηελ εξκελεπφκελε πεξίπησζε «ε 

ηζηνξηθή έξεπλα κε δηάζεζε πξνζειθχζεσο πξνζψπσλ γηα λα θάλνπλ 

ρξήζε λαξθσηηθψλ, ε νπνία θαη πξαγκαηνπνηείηαη, ε δηήγεζε φηη ηα 

λαξθσηηθά αλαθνπθίδνπλ ηνλ άλζξσπν, δεκηνπξγνχλ αίζζεκα επθνξίαο 

θιπ.».
57

 Τε ζχγρπζε έξρεηαη λα επηηείλεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξ. 9 παξ. 1 λ. 

1729/87, ε νπνία είλαη κάιηζηα εμνπιηζκέλε κε ξήηξα ζρεηηθήο 

επηθνπξηθφηεηαο.  

Οξζφηεξν πάλησο είλαη λα ζεσξήζνπκε φηη «ζπληέιεζε κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν ζηε δηάδνζε λαξθσηηθψλ» πξαγκαηψλεηαη κφλν κε ηε δηαθήκηζε 

ηεο ρξήζεο ηνπο, ηελ παξαθίλεζε γηα ρξήζε αφξηζηνπ αξηζκνχ 

πξνζψπσλ, ηελ πξφθιεζε ζηελ παξάλνκε ρξήζε, αφξηζηνπ πάιη αξηζκνχ 

ππνςεθίσλ ρξεζηψλ, θαη κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ή ηελ πξνκήζεηά ηνπο πξνο αφξηζην αξηζκφ ππνςεθίσλ 

ρξεζηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηειηθά θαηφπηλ ηεο ελέξγεηαο 

                                                        
53 Παχινπ, φ.π., 101 επ.  
54 ΑΠ 947/83, ΠΦξ 1984, 43. 
55 ΑΠ 265/74, ΠΦξ 1974, 588. 
56 ΑΠ 89/91, ΝνΒ 1991, 955. 
57 Σηαζέα, φ.π., 35. 
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ηνπ δξάζηε θάπνην άιιν πξφζσπν έθαλε ρξήζε λαξθσηηθψλ, ην νπνίν 

κάιηζηα δελ έρεη  έξζεη πνηέ μαλά ζε επαθή κε ηα λαξθσηηθά.
58

 

 

ΗΑ) Νόζεπζε θαη πώιεζε λνζεπκέλωλ εηδώλ κνλνπωιίνπ 

λαξθωηηθώλ (άξζξ. 5 παξ. 1 πεξ. ηα΄) 

 

Απηνλφεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηέιεζε ησλ εγθιεκάησλ απηψλ είλαη ε 

λφκηκε αγνξά θαη ελ γέλεη πξνκήζεηα ησλ θξίζηκσλ λαξθσηηθψλ, ηα 

νπνία ζηε ζπλέρεηα λνζεχνληαη κε ηελ πξφζκημή ηνπο κε άιιεο νπζίεο. 

Όζν γηα ηελ εηδηθή εθδνρή ηεο πψιεζεο, απηή αθνξά ην πξντφλ ηεο 

πξνεγνχκελεο λφζεπζεο, έηζη ψζηε πιηθφ ηεο αληηθείκελν λα είλαη ηα 

λνζεπκέλα λαξθσηηθά ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ.
59

 

 

ΗΒ) Πιαζηνπνίεζε θαη ρξήζε πιαζηήο ζπληαγήο (άξζξ. 5 παξ. 1 πεξ. 

ηβ΄) 

 

Σηε δσδέθαηε πεξίνδν ηππνπνηνχληαη απηνηειψο σο εγθιήκαηα ε 

«πιαζηνγξαθία ηαηξηθήο ζπληαγήο ρνξήγεζεο λαξθωηηθώλ», ε 

«λόζεπζε ηέηνηαο ζπληαγήο» θαη ε «ρξήζε πιαζηήο ζπληαγήο», 

εθφζνλ ηεινχληαη κε ζθνπφ ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο θηήζεσο ηνπ λαξθσηηθνχ, πνπ ζα δηαζέζεη 

ζηε ζπλέρεηα ν δξάζηεο, κε δηαζηξνθή ηνπ ππνκλεκαηηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηαηξηθήο ζπληαγήο.
60

 

 

ΗΓ) Οξγάλωζε θιπ. ηειέζεωο ζρεηηθώλ πξάμεωλ (άξζξ. 5 παξ. 1 πεξ. 

ηγ΄) 

 

 Πξφθεηηαη γηα κία αθφκα ζεηξά πεξηπηψζεσλ αλαγσγήο 

πξνπαξαζθεπζηηθψλ ή ζπκκεηνρηθψλ πξάμεσλ ζε πιήξεο έγθιεκα, κε 

ζηφρν ηελ πνηληθνπνίεζε θαη ηηκσξία ηνπ αλζξψπνπ πνπ βξίζθεηαη ζην 

παξαζθήλην, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα αληηκεησπηζηεί κε ηηο 

δηαηάμεηο πεξί εζηθήο απηνπξγίαο ή ζπλέξγεηαο
61

. 

 

 

Τπνθεηκεληθή ππόζηαζε: Γηα ηελ θαηάθαζε ηνπ δφινπ απαηηείηαη: α) 

γλσζηηθά ε επίγλσζε  ηεο λαξθσηηθήο πθήο ηεο νπζίαο, νπφηε ε άγλνηά 

ηεο ζπληζηά πξαγκαηηθή πιάλε, δειαδή απνθιείεη ηε ζπλδξνκή δφινπ. Ζ 

χπαξμε άγλνηαο, βέβαηα, δελ απνθιείεη ηελ ηηκψξεζε ηνπ δξάζηε γηα 

ηέιεζε ηεο πξάμεο απφ ακέιεηα. 

                                                        
58 Παχινπ, φ.π., 102 επ. 
59 Παχινπ, φ.π., 105 επ. 
60 Παχινπ, φ.π., 106 επ. 
61 Παχινπ, φ.π., 108. 
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β) βνπιεηηθά δφινο νπνηνπδήπνηε βαζκνχ. Ο δξάζηεο πξέπεη λα 

επηδηψθεη ή λα απνδέρεηαη  ηελ πξαγκάησζε   ηνπ θηλδχλνπ.  

Πεξαηηέξσ, εμ αληηδηαζηνιήο κε ην ά.12, φπνπ απαηηείηαη πέξα απφ 

ην δφιν πξαγκάησζεο ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο θαη ζθνπφο 

αηνκηθήο ρξήζεο, θαηαιήγνπκε ζην φηη γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ ά.5 

πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη θαη ζθνπφο πεξαηηέξσ δηαθίλεζεο, ζπλαγφκελνο 

απφ ην ξεηφ απνθιεηζκφ ηεο πξνζσπηθήο κειινληηθήο ρξήζεο.
62

 Ο 

ζθνπφο ζπλάγεηαη απφ κηα ζεηξά αληηθεηκεληθψλ ελδείμεσλ, φπσο ε 

πνζφηεηα ηνπ λαξθσηηθνχ, ην ηζηνξηθφ ηεο πξνεγνχκελεο εκπινθήο ηνπ 

δξάζηε σο δηαθηλεηή λαξθσηηθψλ, ε κεηαβίβαζε ηκήκαηνο ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο, αθφκα δε θαη κε αλαγσγή ζε αληηθεηκεληθά 

επξήκαηα, φπσο δπγαξηά αθξηβείαο, ε χπαξμε ηεο νπνίαο ζπρλά 

αμηνπνηείηαη απφ ηα δηθαζηήξηα γηα λα αηηηνινγεζεί ζθνπφο δηαθίλεζεο.
63

  

Οξζφηεξν είλαη πάλησο λα δερηνχκε φηη δελ αξθεί ε θαηνρή κίαο 

δπγαξηάο αθξηβείαο, πνπ είλαη αληηθείκελν θαζεκεξηλήο ρξήζεο, λα 

ζεκειηψζεη κφλε ηεο δφιν δηαθίλεζεο. Ζ εχξεζή ηεο απνηειεί θξίζηκν 

ζηνηρείν, εθφζνλ ζπλδπάδεηαη θαη κε άιιεο αλάινγεο ζαθείο ελδείμεηο, 

ψζηε λα απνηειέζνπλ καδί έλα απνδεηθηηθά αμηφινγν δεδνκέλν. Ζ 

λνκνινγία πάλησο απφ παιηά απαηηεί λα δηαπηζηψλεηαη απνδεηθηηθά εάλ ε 

επαθή θάπνηνπ κε λαξθσηηθά γίλεηαη πξνο πεξαηηέξσ δηάζεζε ή γηα 

πξνζσπηθή κειινληηθή θαηαλάισζε
64

 

Θεσξήζακε σο ηνλ πιένλ εχιεπην ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο πιεζψξαο 

ησλ εξκελεπηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εμεηαδφκελνπ λφκνπ ηελ επίιπζε ελφο πξαθηηθνχ -εξγαζηεξηαθνχ- 

ζέκαηνο, ην νπνίν θαη παξαζέηνπκε: 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΘΔΜΑ 

 

Ο Α πεξλάεη απφ ηα ζχλνξα ηεο Τνπξθίαο πξνο ηελ Διιάδα 2 θηιά 

εξσίλεο θξπκκέλα ζηε ξεδέξβα ηνπ ηδηφθηεηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ, κε 

ζθνπφ λα ηα πάεη ζηελ Οιιαλδία. Σπγρξφλσο έρεη θαη 1 γξακκάξην 

θνθαΐλεο ζηελ ηζέπε ηνπ, γηα λα ην ραξίζεη ζηελ αλήιηθε Διιελίδα θίιε 

ηνπ Φ. Δλψ ζηαζκεχεη ην απηνθίλεην ζην ρψξν transit ηνπ ηεισλείνπ 

Κήπσλ, ν εμαξηεκέλνο Β ηνπ θιέβεη ην απηνθίλεην θαη θεχγεη γηα ηελ 

Αζήλα. Ο Α πεξηνξίδεηαη λα ραξίζεη ζηε θίιε ηνπ Φ ην 1 γξακκάξην 

θνθαΐλεο. Ο Β ζ' έλα βελδηλάδηθν αλαθαιχπηεη ηα 2 θηιά εξσίλεο θαη 

απνθαζίδεη λα ηα θξαηήζεη, ρσξίο λα μέξεη αθξηβψο ηη ζα ηα θάλεη. 

Όηαλ θηάλεη ζηελ Αζήλα, εγθαηαιείπεη ην θιεκκέλν απηνθίλεην θαη 

δαλείδεηαη ην απηνθίλεην ηνπ θίινπ ηνπ Γ, δίρσο λα ηνπ απνθαιχςεη φηη 

ζ' απηφ έθξπςε ηα 2 θηιά εξσίλεο θαη φηη πξνηίζεηαη λα ην 

                                                        
62 Παχινπ, φ.π., 109 επ. 
63 ΑΠ 1050/81, ΠΦξ 1982, 378επ., ΑΠ1024/78, ΠΦξ 1979, 143. 
64 ΑΠ 1024/78, ΠΦξ 1979, 143, ΑΠ 953/79, ΠΦξ 1980, 116. 
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ρξεζηκνπνηήζεη σο κεηαθνξηθφ κέζν ζηηο επηθείκελεο ζπλαιιαγέο ηνπ. 

Πξάγκαηη ν Β πνπιάεη ην 1 θηιφ εξσίλεο ζην Φ θαη θιείλεη ξαληεβνχ κε 

ηνλ Χ, γηα λα δηαπξαγκαηεπηεί καδί ηνπ θαη ηελ πψιεζε ηεο ππφινηπεο 

πνζφηεηαο. Ο Χ φκσο είλαη αζηπλνκηθφο, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη σο δήζελ 

αγνξαζηήο, ππνδεηθλχεη ζην Β ηα ρξήκαηα θαη δεηά λα δνθηκάζεη ην 

εκπφξεπκα γηα λα απνθαζίζεη αλάινγα. Ο Β ππνςηάδεηαη φηη ν Χ είλαη 

αζηπλνκηθφο θαη κ' έλα πηζηφιη ηνλ αθηλεηνπνηεί θαη θεχγεη κε ηελ 

πνζφηεηα ηεο εξσίλεο. 

Σηε ζπλέρεηα ηεκαρίδεη ην 1 θηιφ εξσίλεο ζε 10 παθέηα ησλ 100 

γξακκαξίσλ, θξαηά  1 γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη πσιεί 8 παθέηα ζε 

ηζάξηζκνπο γλσζηνχο ηνπ, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο, ν Τ, εηζέξρεηαη ζ' έλα 

ζρνιείν Κπξηαθή βξάδπ θαη θάλεη ρξήζε 1 γξακκαξίνπ απφ ηε δφζε πνπ 

αγφξαζε, παξαδίδνληαο ηα ππφινηπα 99 γξακκάξηα πξνο θχιαμε ζην 

θίιν ηνπ Δ. Τν ηειεπηαίν παθέην ν Β ην ραξίδεη ζην θίιν ηνπ Ψ, 

πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ρξήζε λαξθσηηθψλ. Ο Ψ απνθαζίδεη φκσο λα 

απηνθηνλήζεη θαη θάλεη ζπλεηδεηά ππεξβνιηθή ρξήζε απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα, αιιά δηαζψδεηαη θαη επηδεί. 

Δξσηάηαη: 

Α) Πνηα ε πνηληθή επζχλε ησλ Α,Β,Γ,Δ,Τ,Φ,Φ,Χ,Ψ; 

Β) Διαθξχλεη ν Β ηε ζέζε ηνπ, αλ θαηαγγείιεη φηη ελεξγνχζε δήζελ 

θαηφπηλ ππνδείμεσλ ηεο Φ; 

Γ) Πψο ζα έπξεπε λα ελεξγήζεη ν εμαξηεκέλνο Β, ψζηε λα έρεη ηελ 

ειαθξχηεξε πνηληθή κεηαρείξηζε; 

Γ) Μπνξνχλ λα δεκεπηνχλ ηα απηνθίλεηα ησλ Α θαη Γ; Αλ ην 

απηνθίλεην κε ην νπνίν εηζήιζε ν Α ζηελ Διιάδα αλήθε ζηελ εηαηξία 

πνπ εξγαδφηαλ ν Α, ζα ήηαλ ίδηα ε απάληεζε;    

 

ΔΠΗΛΤΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

 

Πνηληθή επζύλε Α: Απφπεηξα δηακεηαθφκηζεο (ά.5§1πεξ.α 

λ.1729/87+ά.42§1ΠΚ). 

Υπαγσγή ζην ά.8 λ.1729/87: Ζ λνκνινγία δέρεηαη φηη ην ζηνηρείν ηνπ 

«επηκειψο θεθξπκκέλνπ» αμηνινγείηαη ζεηηθά, ψζηε λα δερηνχκε 

ηδηαίηεξε επηθηλδπλφηεηα ηνπ δξάζηε θαη λα νδεγεζνχκε ζε θαηάθαζε 

ηεο λνκνηππηθήο κνξθήο ηνπ ά.8. Πάλησο ε αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ 

ζηνηρείνπ δελ νδεγεί απαξαίηεηα ζε θαηάθαζε ηνπ ά.8, θαζψο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο, αλ φρη φιεο, ησλ πεξηπηψζεσλ ηα λαξθσηηθά είλαη 

«επηκειψο θεθξπκκέλα» θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε ρψξα, ψζηε λα κε 

γίλνπλ αληηιεπηά. Θα έπξεπε λα ήηαλ αθειήο θάπνηνο, γηα λα 

απνπεηξαζεί λα εηζάγεη λαξθσηηθά ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα έρνληάο ηα 

π.ρ. κέζα ζηηο ηζέπεο ηνπ. 

 Δηζαγσγή 1γξ. θνθαΐλεο(ά.5§1πεξ.α λ.1729/87). 
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Γηάζεζε ζηε Φ(ά.5§1πεξ.β λ.1729/87): Αλ δερηνχκε φηη ε δηάζεζε ζηελ 

αλήιηθε Φ γίλεηαη κε ζθνπφ λα πξνθαιέζεη ηε ρξήζε ζε αλειίθνπο, 

κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζε θαηάθαζε ηνπ ά.8. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

πάλησο απηήο ηεο εθδνρήο ηνπ άξ. 8, ζα πξέπεη λα πξφθεηηαη γηα πξάμεηο 

πνπ λνκνηππηθά δε ζπλάπηνληαη θαηαξρήλ κε αλειίθνπο θαη επηπιένλ λα 

απνδεηθλχεηαη ν πξφζζεηνο ζθνπφο λα επηηεπρζεί ρξήζε ησλ 

δηαθηλνπκέλσλ λαξθσηηθψλ απφ αλειίθνπο, έζησ θαη αλ απηνί δελ είλαη 

απνιχησο εμαηνκηθεπκέλνη ζην κπαιφ ηνπ δξάζηε. Με δεδνκέλν κάιηζηα 

φηη -ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ ΚΔΘΔΑ- κεηψλεηαη ζπλερψο ε 

ειηθία πνπ νη λένη αξρίδνπλ ηα λαξθσηηθά, ελψ ην ζεκείν κεδέλ 

ζεσξείηαη πιένλ ην 15
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο,

65
 κία πην απζηεξή 

αληηκεηψπηζε ησλ εγθιεκαηηθψλ κνξθψλ πνπ έρνπλ απνδέθηεο 

αλειίθνπο, δηθαηνινγείηαη  σο έλα ζεκείν. 

Καηνρή(ά.5§1πεξ.δ λ.1729/87): Ο Α θαηέρεη λαξθσηηθά απφ ηε ζηηγκή 

ηεο εηζφδνπ ηνπ ζηελ Διιάδα.  

Σπξξνή: Πξψην δεηνχκελν γηα ηελ θαηάθαζε αιεζηλήο ή θαηλνκεληθήο 

ζπξξνήο είλαη ε χπαξμε κίαο ή πνιιψλ εγθιεκαηηθψλ κνλάδσλ. Ζ 

εγθιεκαηηθή κνλάδα ελ πξνθεηκέλσ ζπλαπαξηίδεηαη απφ ηε 

δηαθηλδχλεπζε ησλ ελλφκσλ αγαζψλ ηεο δσήο θαη ηεο ζσκαηηθήο 

αθεξαηφηεηαο ανξίζηνπ αξηζκνχ πξνζψπσλ, δειαδή απηψλ πνπ ζα 

γίλνπλ ηειηθνί απνδέθηεο ησλ νπζηψλ. Όζν νη πξάμεηο ηεο απφπεηξαο 

δηακεηαθφκηζεο θαη ηεο εηζαγσγήο αθνξνχλ ζηελ ίδηα πνζφηεηα 

λαξθσηηθήο νπζίαο, ε εγθιεκαηηθή κνλάδα δελ αιιάδεη, δηφηη 

απεηινχληαη αθξηβψο ηα ίδηα άηνκα πνπ απεηινχληαλ θαη κε ηελ αξρηθή 

θαηνρή. Ζ πξάμε ηεο δηάζεζεο πινπνηεί αθξηβψο πεξαηηέξσ ηελ απεηιή 

γηα ηελ πγεία ησλ απνδεθηψλ, αθνχ θέξλεη ηα λαξθσηηθά ζηα ρέξηα ησλ 

ηδίσλ. Όηαλ απηνί παξαιάβνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηα λαξθσηηθά, ελφςεη ηεο 

ίδηαο πνζφηεηαο, είλαη θαλεξφ φηη ε εγθιεκαηηθή κνλάδα δελ αιιάδεη, 

δηφηη απεηινχληαη ηα ίδηα αθξηβψο άηνκα πνπ επξφθεηην λα απεηιεζνχλ 

θαη κε ηελ πξάμε ηεο  αξρηθήο θαηνρήο ησλ 2 θ. εξσίλεο θαη ηνπ 1 γξ. 

θνθαΐλεο.  

Έηζη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ζην πξαθηηθφ (ε Φ), πνπ κπνξεί 

πιένλ λα θηλδπλεχζεη απφ ην λαξθσηηθφ, είλαη κέξνο ηνπ επξχηεξνπ 

αξηζκνχ ησλ πηζαλψλ απνδεθηψλ ηεο πνζφηεηαο πνπ θαηείρε ν Α, εθφζνλ 

βέβαηα ζεσξήζνπκε φηη ηα 2 θ. εξσίλεο θαη ην 1 γξ. θνθαΐλεο απνηεινχλ 

κία πνζφηεηα. Σεκαληηθή γη’ απηήλ ηελ παξαδνρή είλαη ε χπαξμε κηαο 

πνζφηεηαο ζε ελφηεηα, αζρέησο ηεο δηαθνξάο ηνπ είδνπο ηνπ 

λαξθσηηθνχ. Όζν ε πνζφηεηα δελ εμαληιείηαη, ην έλλνκν αγαζφ (πγεία 

αφξηζηνπ αξηζκνχ αηφκσλ) δελ εηξελεχεη, αθφκα θαη φηαλ κηα πνζφηεηα 

επηκεξίδεηαη θαη  δηαθηλείηαη ζε αξθεηά κεηαγελέζηεξν ρξνληθφ ζεκείν, 

εθφζνλ βέβαηα δελ έρεη απνιέζεη ηε λαξθσηηθή ηεο πθή. Άξα, αλ 

                                                        
65 Δθεκεξίδα «Τν Βήκα», 21.3.2000, ζει. Α18, 19. 
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ζεσξήζνπκε φηη πξφθεηηαη γηα κία πνζφηεηα, ε ζπξξνή είλαη 

θαηλνκεληθή.  

Σρεηηθά κε ην πνηα αξρή ζπξξνήο εθαξκφδεηαη, δηεθδηθνχλ εθαξκνγή 

νη εμήο:  

α) Ζ αξρή ηεο δηάδεπμεο, γηα φζνπο δέρνληαη φηη ε δηαθίλεζε είλαη 

ππαιιαθηηθψο κηθηφ έγθιεκα. Έηζη ππνζηεξίδεηαη φηη νη δηάθνξεο 

λνκνηππηθέο κνξθέο ηνπ ά.5, φηαλ πξαγκαησζνχλ δηαδνρηθά ζηελ ίδηα 

κνλάδα ελλφκνπ αγαζνχ, απνηεινχλ κία εγθιεκαηηθή κνλάδα. Γελ 

ηεινχλ ινηπφλ  κεηαμχ ηνπο νη πξάμεηο ζε ζρέζε αλαγθαίνπ κέζνπ πξνο 

ζθνπφ, αιιά βξίζθνληαη ζε ηζνηηκία πνπ δεκηνπξγεί ε ππάξρνπζα ζην 

λφκν δηάδεπμε. Ο λφκνο εμάιινπ δελ ηππνπνηεί ην α ή ην β, ηππνπνηεί ην 

α, ην β θιπ. Πξφθεηηαη ζπλεπψο γηα εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο κηαο 

δηαβαζκίζηκεο πνξείαο, νη νπνίεο απνηεινχλ κία εγθιεκαηηθή κνλάδα. 

β) Ζ αξρή ηεο απνξξφθεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηάηαμε πνπ 

πξνβιέπεη ην έγθιεκα πνπ ηειέζηεθε σο αλαγθαίν κέζν ή αλαγθαία 

ζπλέπεηα απνξξνθάηαη απφ ηε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ην θπξίσο έγθιεκα 

σο πξνεγνχκελε  ή επφκελε ζπληηκσξεηή πξάμε. Γίρσο λα κπνξνχκε λα 

εμάγνπκε θαλφλα, πξέπεη λα δερηνχκε ηα εμήο: ζε πεξίπησζε πνπ ε 

αξρηθή πνζφηεηα επηκεξίδεηαη, νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα απνξξνθψληαη απφ ηελ πξάμε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα. Αλ φκσο ε αξρηθή πνζφηεηα δελ επηκεξίδεηαη, ηηκσξείηαη ην 

πιένλ πξνσζεκέλν ζηάδην, απηφ πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζηε βιάβε ηνπ 

ελλφκνπ αγαζνχ. γ) Ζ αξρή ηεο (νηνλεί) ζπγρψλεπζεο, ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα εθαξκφζνπκε, αλ δερηνχκε φηη νη πξάμεηο δελ ηεινχλ κεηαμχ 

ηνπο ζε ζρέζε αλαγθαίνπ κέζνπ ή αλαγθαίαο ζπλέπεηαο ή ζε ζρέζε 

δηάδεπμεο, αθνχ δελ απνηεινχλ δηαθνξεηηθνχο ηππνπνηεκέλνπο ηξφπνπο 

ηέιεζεο ε θαζεκία. Γειαδή ηξεηο πεξίπνπ ηζνδχλακεο πξάμεηο 

πξνζβάιινληαο κία κνλάδα ελλφκνπ αγαζνχ ζπγρσλεχνληαη ζε κία 

εγθιεκαηηθή κνλάδα. 

δ) Ζ αξρή ηεο ζησπεξήο επηθνπξηθφηεηαο, εθαξκνδφκελε κφλν ζηελ θαη’ 

ηδέα ζπξξνή εγθιεκάησλ ηνπ λ. 1729/87. 

Πάγηα λνκνινγηαθή ζέζε είλαη φηη: «Όηαλ ηεινχληαη πεξηζζφηεξεο 

πξάμεηο απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ά.5§1 θαη αθνξνχλ ζηελ ίδηα 

πνζφηεηα λαξθσηηθήο νπζίαο, δε δηαπιάζεηαη ππαιιαθηηθά κηθηφ 

έγθιεκα, αιιά ππάξρεη αιεζηλή ζπξξνή. Απιψο ζηνλ ππαίηην, ράξηλ 

πξαθηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ ά. 94 

θαη 96 ΠΚ, επηβάιιεηαη κηα εληαία πνηλή, θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο 

νπνίαο ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή εγθιεκαηηθή ηνπ δξάζε».
66

 

                                                        
66

 ΑΠ 1920/92, ΠΦξ 1992, 1094 θαη Υ. 1993, 297. Έηζη θαη ΑΠ 188/94, ΠΦξ 1994, 363, 

Γηαξθ.Ναπη.Πεηξ. 543/92, ΠΦξ 1993,221, Δθ.Αζ. 1186/95, ΠΦξ 1996, 399, Παξαη. Κατάθα – 

Γθκπάληη, Υ. 1993, 300, Υ. 1996, 819 ππέξ ηεο θαηλνκεληθήο ζπξξνήο ησλ πεξηζζφηεξσλ πξάμεσλ θαη 

ΑΠ 1287/98, Υ. 1999, 1145, φπνπ Παξαηεξήζεηο Α. Παπαδακάθεο, θαηά ηνλ νπνίν «επηβεβαηψλεηαη 

θαη λνκνζεηηθά φηη ε κνξθή ηεο ζπξξνήο κεηαμχ ησλ εγθιεκάησλ ηνπ άξ. 5 παξ. 1 ηνπ λ. 

1729/87(φηαλ αθνξά ηελ ίδηα πνζφηεηα λαξθσηηθψλ) είλαη θαηλνκεληθή πξαγκαηηθή θαη φρη αιεζηλή.  
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Φαξαθηεξηζηηθή απηήο ηεο ζεσξήζεσο είλαη ε πεξίπησζε απνθάζεσλ
67

, 

φπνπ γίλεηαη ιφγνο φηη ην άξζξν 5 παξ. 2 ζεζπίδεη έλα ηδηάδνλ ζχζηεκα 

ζπγρσλεχζεσο ησλ πνηλψλ επί πξαγκαηηθήο (αιεζηλήο) ζπξξνήο, πνπ 

ππνλνεί ίζσο ην ζχζηεκα ηεο εληαίαο πνηλήο πνπ δπλεηηθά πξνβιέπεηαη 

γηα ην θαη’ εμαθνινχζεζε έγθιεκα
68

Ζ ζέζε φκσο απηή ηεο λνκνινγίαο 

δελ ελαξκνλίδεηαη κε φζα γίλνληαη δεθηά ζηε ζεσξία. Ζ κφλε εμαίξεζε 

ζηελ επηβνιή κηαο πνηλήο ζηε θαηλνκεληθή ζπξξνή είλαη ε εληαία πνηλή, 

πνπ δπλεηηθά επηβάιιεηαη θαη ζην θαη’ εμαθνινχζεζε έγθιεκα (ά.98 

ΠΚ), πνπ είλαη πεξίπησζε αιεζηλήο νκνεηδνχο πξαγκαηηθήο ζπξξνήο. 

Όκσο γηα αδηθήκαηα ηνπ ά.5 λ.1729/87 ζα πξέπεη λα επηβάινπκε 

ππνρξεσηηθά εληαία πνηλή εθ ηνπ λφκνπ.  Σπγρψλεπζε θαη εληαία πνηλή, 

εμάιινπ, δελ ηαπηίδνληαη. Πψο είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεψλεη ν λνκνζέηεο 

ην δηθαζηή γηα ηελ αιεζηλή ζπξξνή ηνπ ά.5 λ. 1729/87 (ζχκθσλα κε φζα 

δέρεηαη ν ΑΠ), πνπ είλαη ε βαξχηεξε κνξθή ζπξξνήο,  λα επηβάιεη εληαία 

πνηλή, ελψ ζην ά.98 ΠΚ λα δίλεη απιά ηε δπλαηφηεηα ζην δηθαζηή λα 

επηβάιεη εληαία πνηλή, αλ θαη πξφθεηηαη γηα επηφηεξε κνξθή αιεζηλήο 

ζπξξνήο; Απηφ ζα απνηεινχζε κηα εζσζπζηεκαηηθή αληίθαζε. Υπάξρεη 

κηα αζπκβαηφηεηα ζηελ έλλνηα ηεο  ζπγρψλεπζεο πνηλψλ, πνπ 

πξνυπνζέηεη επηβνιή απηνηειψλ πνηλψλ, θαη ζηελ εληαία πνηλή, πνπ είλαη 

ν αληίπνδαο.
69

  

Σπκπεξαζκαηηθά θαηαιήγνπκε ζην φηη επηθξαηέζηεξε γηα λα 

εθαξκνζηεί ζεσξνχκε ηελ αξρή ηεο δηάδεπμεο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: ν 

λνκνζέηεο ζπγθέληξσζε φιεο ηηο κνξθέο δηαθίλεζεο - απφ ηηο ιηγφηεξν 

έσο ηηο πιένλ πξνσζεκέλεο- ζε κία λνκνηππηθή κνξθή, ηηο ηηκψξεζε κε 

ηελ ίδηα πνηλή θαη δεκηνχξγεζε έλα ππαιιαθηηθψο κηθηφ έγθιεκα. Οη 

επηκέξνπο εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηεο δηαβαζκίζηκεο πνξείαο ηεο 

δηαθίλεζεο ζπλαπαξηίδνπλ ηεινχκελεο δηαδνρηθά κία εγθιεκαηηθή 

κνλάδα θαη σο εθαξκνζηέα αλαδεηθλχεηαη θάζε θνξά ε πιένλ 

πξνσζεκέλε, σο πξνο ην ζηάδην πξνζβνιήο, λνκνηππηθή ζπκπεξηθνξά, ή 

αιιηψο ε ζπκπεξηθνξά ε νπνία ελέρεη ηε κεγαιχηεξε δηαθηλδχλεπζε, άξα 

θαη ηε κεγαιχηεξε απαμία. Καηά ηελ επηκέηξεζε ζπλεθηηκψληαη βέβαηα 

φιεο νη επηκέξνπο πξάμεηο, φπσο εμάιινπ επηηάζζεη ην ά. 79 ΠΚ. 

Αλ εθαξκφζνπκε ηελ αξρή ηεο δηάδεπμεο, ε πνηληθή επζχλε ηνπ Α 

έρεη σο εμήο: 

Σπξξνή θαηνρήο 2 θ. θαη 1 γξ. λαξθσηηθψλ θαη απφπεηξαο 

δηακεηαθφκηζεο ησλ 2 θ.: Ζ απφπεηξα δηακεηαθφκηζεο απνξξνθάηαη απφ 

ηελ θαηνρή, γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ λα απνξξνθήζεη έλα έγθιεκα ζε 

απφπεηξα ην ηειεησκέλν έγθιεκα. Δπίζεο ν Α ηειεί εηζαγσγή θαη 

δηάζεζε ζηε Φ ηνπ 1 γξ. Απηέο νη πξάμεηο, πνπ αθνξνχλ ηκήκα ηεο  
                                                        
67 ΑΠ 1920/92, Υ. 1993, 297 επ. θαη ΠεληΔθΑζ 1186/95, Υ. 1996, 818 επ. 
68 Βι . πάλησο θαη  αληίζεηε θξηηηθή απφ ηελ Κατάθα – Γθκπάληη,  Παξαηεξήζεηο, Υ. 1993, 301 επ. 

Παξνκνίσο ηεο ηδίαο, Παξαηεξήζεηο, Υ. 1996,  819. 
69 Παξαηεξήζεηο  Κατάθα-Γθκπάληη Υ. 1993, 300 , Υ. 1996, 819. 

 



 21 

αξρηθήο πνζφηεηαο, ζα ππνρσξήζνπλ ππέξ ηεο αξρηθήο θαηνρήο, δηφηη 

αθνξνχλ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο, ζπλεπψο ελέρνπλ κηθξφηεξε 

δηαθηλδχλεπζε θαη κηθξφηεξε απαμία. Γελ κπνξεί κία πξάμε κε 

κηθξφηεξε απαμία λα απνξξνθήζεη κηα πξάμε κε κεγαιχηεξε απαμία. 

Έηζη ν Α ζα ηηκσξεζεί γηα ηελ θαηνρή ησλ 2 θ. θαη ηνπ 1 γξ., θαη φιεο νη 

πξνεγνχκελεο ή επφκελεο ζπληηκσξεηέο πξάμεηο ζα ζπλεθηηκεζνχλ θαηά 

ηελ επηκέηξεζε. Άιισζηε κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο δηάδεπμεο 

ζπληηκσξνχληαη θαη νη κεξηθφηεξεο πξάμεηο, φπσο απαηηεί ην ά.5§2 θαη δε 

κέλνπλ αηηκψξεηεο. 

Β: Καηνρή(ά5§1πεξ.δ): Γερφκελνη φηη δελ απαηηείηαη επίγλσζε ηεο 

λαξθσηηθήο πθήο ησλ θαηερνκέλσλ, ζε αληηθεηκεληθφ - νληνινγηθφ 

επίπεδν ν Β θαηέρεη λαξθσηηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ θιέβεη ην απηνθίλεην, 

αθνχ ε γλψζε ηεο θαηερφκελεο λαξθσηηθήο νπζίαο -ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεθηεζείζα άπνςε- δελ απνηειεί ζηνηρείν ηεο αληηθεηκεληθήο 

ππφζηαζεο ηεο θαηνρήο. Κάηη ηέηνην (ην λα είλαη ε γλψζε ζηνηρείν ηεο 

αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο) ζα απνηεινχζε ζχκκεημε ππνθεηκεληθψλ θαη 

αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ. Αληηζέησο ν Β, ελψ έρεη ηε θπζηθή εμνπζίαζε 

ζε αληηθεηκεληθφ - νληνινγηθφ επίπεδν, ζε επίπεδν ππνθεηκεληθφ δελ έρεη 

δφιν. Άξα ε πιάλε ηνπ σο πξνο ηελ θαηνρή λαξθσηηθψλ είλαη 

πξαγκαηηθή (ά.30§1 ΠΚ). 

 Κινπή λαξθσηηθψλ πνπ δε δηαθηλνχληαη κέζσ ηνπ θξαηηθνχ 

κνλνπσιίνπ δε λνείηαη, γηαηί νη παξάλνκεο νπζίεο δελ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηδηνθηεζίαο. Δχινγα πάλησο αλαθχπηεη ην 

εξψηεκα: αλ δε λνείηαη θινπή λαξθσηηθψλ, γηαηί λνείηαη πψιεζή ηνπο; Ζ 

απάληεζε πξέπεη κάιινλ λα αλαδεηεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

απμεκέλεο απαμίαο πνπ εκπεξηέρεη κία πξάμε φπσο ε πψιεζε 

λαξθσηηθψλ, ιφγσ ησλ πηζαλψλ θαη νξαηψλ επηπηψζεψλ ηεο ζηε δσή θαη 

ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Μεηαθνξά(ά.5§1πεξ.δ). 

Πψιεζε 1 θ. ζηνλ Φ(ά.5§1 πεξ.β): Ο Β πσιεί έλα θηιφ εξσίλεο ζην 

Φ θαη παίξλεη ην ζρεηηθφ αληάιιαγκα. 

Πξνζθνξά(ά.5§1πεξ.β) θαη απφπεηξα πψιεζεο(ά.5§1πεξ.β+ά.42§1 

ΠΚ) ζηνλ Χ 1θ.   

Οθηψ πσιήζεηο(ά.5§1πεξ.β): Υπάξρεη θαηλoκεληθή ζπξξνή ησλ νθηψ  

πσιήζεσλ λαξθσηηθψλ κε ηελ πξνγελέζηεξε θαηνρή απηψλ ππέξ ηεο 

θαηνρήο,  θαζψο  ηα νθηψ παθέηα απνηεινχλ ηκήκαηα ηεο αξρηθήο 

πνζφηεηαο.  Δθφζνλ επηκεξίδεηαη ε αξρηθή πνζφηεηα, ε νπνία θαη 

δηαθηλείηαη ζηα πεξαηηέξσ ζηάδηα, δελ κπνξνχκε λα δερηνχκε θαη’ 

επάγγεικα ηέιεζε θαη’ άξζξ. 13 ΠΚ θαη λα νδεγεζνχκε ζε θαηάθαζε 

ηνπ ά.8, ζην νπνίν πάλησο κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε  επεηδή ν Β πξνο ην 

ζθνπφ δηαθπγήο ηνπ θάλεη ρξήζε φπινπ.  

      Καηνρή ηνπ ά.5(ά5§1πεξ.δ): 100 γξ. είλαη κεγάιε πνζφηεηα γηα λα 

ππαρζνχκε ζην ά.12§1, πνπ ηππνπνηεί ηελ θαηνρή γηα απνθιεηζηηθή 
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ρξήζε. Άξα δερφκαζηε φηη θαηαθάζθεηαη θαθνπξγεκαηηθή θαηνρή ηνπ 

ά.5. 

Σπξξνή ά.5 θαη 12: Υπνζηεξίδνληαη 2 απφςεηο: α) φηη κεηαμχ ησλ 

άξζξσλ 5 θαη 12 ππάξρεη ζρέζε εηδηθφηεηαο ππέξ ηνπ ά.12 θαη β) φηη 

πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθά εγθιήκαηα θαη κεηαμχ ηνπο ππάξρεη ζρέζε 

αιιειναπνθιεηζκνχ. Εεηνχκελν απνηειεί επίζεο ην αλ ζηα άξ. 5 θαη 12 

πξνζβάιινληαη δηαθνξεηηθά έλλνκα αγαζά. Σπγθξίλνληαο ηηο 

εγθιεκαηηθέο πξάμεηο πνπ ηππνπνηνχληαη ζηηο δχν λνκνηππηθέο κνξθέο, 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κφλεο πξάμεηο πνπ εχινγα κέλνπλ 

εθηφο ηνπ πεδίνπ ηνπ άξ. 12 είλαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ πξάμεηο 

δηαζέζεσο, φπσο ε πψιεζε θαη δηάζεζε λαξθσηηθψλ, ε απνζηνιή 

δεκάησλ, ε αλάκημε λαξθσηηθψλ ζε ηξφθηκα θιπ., γηα ηηο νπνίεο αξκφδεη 

πάληα ν θαθνπξγεκαηηθφο ραξαθηήξαο, αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα 

κηθξνπνζφηεηεο.  

Μπνξεί ινηπφλ ηα πξνζβαιιφκελα έλλνκα αγαζά λα είλαη 

δηαθνξεηηθά φηαλ π.ρ. ζπγθξίλνπκε ηελ πξάμε ηεο αηνκηθήο ρξήζεο κε 

απηή ηεο πψιεζεο, ζεσξνχκε φκσο φηη ε θαηνρή π.ρ. λαξθσηηθψλ είηε 

γίλεηαη κε ζθνπφ ρξήζεο, είηε γίλεηαη κε ζθνπφ δηαθίλεζεο πξνζβάιιεη 

ην ίδην έλλνκν αγαζφ, απηφ ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο αφξηζηνπ αξηζκνχ 

πξνζψπσλ. Δίλαη δήηεκα ηεο βνχιεζεο ηεο δξάζηε θαη κφλν αλ ηειηθά 

ζα ζηγεί κφλν ε δηθή ηνπ πγεία ή ζα θηλδπλεχζνπλ θαη άιια πξφζσπα θαη 

ελδερνκέλσο απηή ε βνχιεζε λα κελ είλαη εμαξρήο πξνζδηνξηζκέλε, 

αιιά λα δηακνξθσζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξνληθά ζεκείν. Σε 

αληηθεηκεληθφ – νληνινγηθφ επίπεδν πάλησο, απεηιείηαη ην ίδην έλλνκν 

αγαζφ. 

Σην πξαθηηθφ καο, απνθαζηζηηθφ ζεκείν απνηειεί ην φηη ν Β θαηέρεη 

πξνο ρξήζε ηκήκα ηεο αξρηθήο πνζφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ησλ 

άξ. 5 θαη 12 ζην πεδίν ηεο θαη’ ηδέαλ ηέιεζήο ηνπο, πξέπεη λα δερηνχκε, 

φηη ππάξρεη ζρέζε αιιειναπνθιεηζκνχ, εμαηηίαο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

ππνθεηκεληθήο ππφζηαζήο ηνπο. Σηελ πξαγκαηηθή ζπξξνή φκσο, εθφζνλ 

ππάξρεη κηα πνζφηεηα, ελ κέξεη γηα ρξήζε θαη ελ κέξεη γηα δηαθίλεζε, 

ππνζηεξίδεηαη
70

 θαη γίλεηαη δεθηφ θαη ζηε λνκνινγία
71

 φηη εδψ ζα έρνπκε 

θαηαξρήλ ζπκπξαγκάησζε  κίαο πξνκήζεηαο ηνπ άξ. 12 (γηα ηελ 

πνζφηεηα πνπ πξννξίδεηαη γηα αηνκηθή ρξήζε) θαη κίαο απφ ηηο πξάμεηο 

ηνπ άξ. 5, ελδερνκέλσο απηήο ηεο θαηνρήο. Σ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα 

ζπλέξεε αιεζηλά έλα θαθνχξγεκα κε έλα πιεκκέιεκα, γεγνλφο πνπ ζα 

νδεγνχζε ζε επηβνιή βαξχηεξεο πνηλήο ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε πνπ 

φιε ε πνζφηεηα ζα πξννξηδφηαλ γηα δηαθίλεζε, πξάγκα άηνπν. 

Ζ ιχζε πνπ πξνηείλεηαη
72

 είλαη λα εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ην ά.5§2, 

αθνχ είλαη επηεηθέζηεξν γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν  λα ζεσξήζνπκε φηη 

                                                        
70 Παξαζθεπφπνπινο, Ζ θαηαζηνιή ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ ζηελ Διιάδα, 79 θαη Σηαζέα, φ.π., 86 
71 ΑΠ 1473/82, ΠΦξ 1983, 538. 
72 Παξαζθεπφπνπινο, φ.π., 79 θαη Παχινπ, φπ.π., 178. 
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πξφθεηηαη γηα έλα έγθιεκα, απηφ ηεο θαθνπξγεκαηηθήο δηαθίλεζεο. 

Γειαδή ζα απνξξνθεζεί ε θαηνρή γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ηελ 

θαηνρή γηα δηαθίλεζε. 

Γηάζεζε ζηνλ Ψ (ά.5§1πεξ.β): Ο Β δηαζέηεη ζηνλ Ψ ηκήκα ηεο 

πνζφηεηαο πνπ θαηέρεη ρσξίο νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα θαη ηηκσξείηαη γηα 

δηάζεζε.  

Δκπνξία (ά.8 πεξ.ζ & ά.82§11 ΠΚ): Ζ λνκνινγία ζεσξεί φηη θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξ. 8 πεξ. ζ ΠΚ παξάλνκε εκπνξία λαξθσηηθψλ απνηειεί 

θάζε πξάμε, κε ηελ νπνία δηεπθνιχλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

θπθινθνξίαο γηα νπνηαδήπνηε αηηία απαγνξεπκέλσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

απφ άηνκν ζε άηνκν. Δκπνξία ζπληζηνχλ ε θαηνρή, κεηαθνξά θαη αγνξά 

λαξθσηηθψλ, εθφζνλ απηά δελ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ίδηα ρξήζε 

ηνπ θαηέρνληνο, κεηαθέξνληνο θιπ.
73

 Σε πεξίπησζε έθηηζεο ζπλνιηθήο 

πνηλήο, ζηελ νπνία έρεη επηκεηξεζεί πνηλή γηα εκπνξία, δελ επηηξέπεηαη 

κεηαηξνπή ηνπ πξνο έθηηζε ππνινίπνπ, γηαηί νη πνηλέο πνπ 

πξνζκεηξήζεθαλ, κνινλφηη δηαηεξνχλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο, δελ 

εθηεινχληαη απηνηειψο, αιιά κέζσ ηεο ζπλνιηθήο θαη έηζη δελ 

επηηξέπεηαη κεηαηξνπή κίαο κφλν ζπξξένπζαο πνηλήο πνπ έρεη 

επηκεηξεζεί ζηε ζπλνιηθή.
74

 Δλ πξνθεηκέλσ δελ κπνξνχλ λα 

απνρσξηζηνχλ απφ ηελ πψιεζε ζπκπεξηθνξέο φπσο  ε θαιιηέξγεηα, 

εηζαγσγή ή αγνξά, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ καδί κε ηελ πψιεζε ηελ θαη’ 

άξζξ. 8 πεξ. ζ ΠΚ έλλνηα ηεο εκπνξίαο λαξθσηηθψλ.
75

 Σπλεπψο γηα λα 

θαηαθαζεί εκπνξία ζα πξέπεη λα ζπληειείηαη - ζρεκαηηθά- πψιεζε ή 

πψιεζε θαη θάηη αθφκα, ζπλαξηψκελν κ’ απηήλ, ηεο πσιήζεσο 

απνηεινχζαο ην απαξαίηεην πξναπαηηνχκελν. Άξα ν Β θάλεη εκπνξία 

λαξθσηηθψλ θαη ε πνηλή πνπ ηπρφλ ζα ηνπ επηβιεζεί δε ζα κεηαηξαπεί, 

θαηά ην άξζξ. 82 παξ. 11 ΠΚ. 

Σπξξνή ά.5 θαη 8: Γηα φζεο λνκνηππηθέο κνξθέο ππαγφκαζηε θαη ζην 

ά.5 θαη ζην ά.8 λ. 1729/87, ε ζπξξνή ησλ δχν άξζξσλ είλαη θαηλνκεληθή 

θαη εθαξκφδεηαη ην ά.8, σο εηδηθφηεξν. Γηα ηηο λνκνηππηθέο κνξθέο πνπ 

ππάγνληαη κφλν ζην ά.5, θαηαθάζθεηαη πξψηα θαηλνκεληθή ζπξξνή ησλ 

                                                        
73 ΑΠ 911/82, ΠνηλΦξνλ 33, 265, ΑΠ 1092/81, 1050/81, ΠνηλΦξνλ 32, 408, 377,  Δθ. Αζ. 1973/95, 

ΠΦξ 1995, 969, ΠεληΔθΠεηξ 55/96, Υ. 1997, 343. 
74 Σπκβ. Πιεκ. Λαξ. 365/93, Υ. 1994, 143, ΑΠ 572/85, ΠνηλΦξνλ 36, 41. 
75 Βι. κειέηε  Κατάθα-Γθκπάληη, Υ. 1995, 391 επ., ζηελ νπνία γίλεηαη δεθηφ φηη θαηά ην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην κεηαηξνπή ηεο πνηλήο επηηξέπεηαη γηα θαηαδίθεο πνπ αθνξνχλ πξάμεηο ηνπ ά. 12 λ. 

1729/87, δηαθίλεζε απφ ακέιεηα, αιιά θαη πξάμεηο πνπ γίλνληαη ρσξίο αληάιιαγκα. Αληίζεηα ηνχην δε 

ζπκβαίλεη φηαλ πξφθεηηαη γηα πξάμεηο πνπ εληάζζνληαη ζην θχθισκα εκπνξίαο λαξθσηηθψλ. Δπξχηεξε 

έλλνηα πξνζδίδεη ζηνλ φξν «εκπνξία λαξθσηηθψλ» ε λνκνινγία. Ζ ΑΠ 34/94 (Οινκ.),  Υ.1995,251  

δέρεηαη φηη «νη φξνη ‘εκπνξία λαξθσηηθψλ’ θαη ‘εκπνξία θαξκάθσλ’ ησλ άξζξσλ 82 παξ. 11 θαη 8 πεξ. 
ζ΄ ΠΚ αληίζηνηρα ηαπηίδνληαη θαη λννχληαη ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ππφ επξεία έλλνηα, 

θαηαιακβάλνληαο θάζε πξάμε κε ηελ νπνία ζπληειείηαη ή δηα ηεο νπνίαο δηεπθνιχλεηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο θπθινθνξίαο απαγνξεπκέλσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ απφ άηνκν ζε άηνκν κε 

νπνηαδήπνηε αηηία, εκπνξηθή ή κε». Βι. θαη απφςεηο Σπκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ, Παξαη. Υ. 1996, 795 

επ., ε νπνία ηαπηίδεη ηελ «εκπνξία» θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8ΠΚ κε ηελ «πψιεζε», 

Αλαγλσζηφπνπινπ, ΠΦξ 1992, 761 επ., Κνληαμή, φ.π., 66 επ. θαη Παχινπ, φ.π., 247 επ. 
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δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπ ά.5 ππέξ ελφο πξνσζεκέλνπ ζηαδίνπ απ’ φζα 

ηππνπνηνχληαη ζην άξζξν απηφ θαη έπεηηα δερφκαζηε θαηλνκεληθή 

ζπξξνή απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ηνπ ά.5 κε ην ά.8, ππέξ ηνπ ά.8 (αξρή ηεο 

εηδηθφηεηαο). 

Δπαπεηινχκελε πνηλή: Ζ επαπεηινχκελε πνηλή γηα ην Β ζα θπκαλζεί 

κέζα ζηα πιαίζηα πνπ θαζνξίδεη ην ά.13§4 πεξ.γ γηα ηελ επηβαξπληηθή 

πεξίπησζε ηνπ ά.8, δειαδή  ζα πξφθεηηαη γηα πξφζθαηξε θάζεηξμε θαη 

ρξεκαηηθή πνηλή 500.000 έσο 100.000.000 δξαρκψλ. 

Δ: Καηνρή ηνπ ά.5(ά5§1πεξ.δ): Ο ζεκαηνθχιαθαο Δ ζα ηηκσξεζεί γηα 

θαηνρή ησλ 99 γξ. πνπ ηνπ παξέδσζε (παξαθαηέζεζε) ν Τ, αλ γλσξίδεη ηε 

λαξθσηηθή πθή ηεο θπιαζζφκελεο νπζίαο. Αλ δελ ηελ γλσξίδεη, ν Δ 

θαηέρεη ζχκθσλα κε ηελ άπνςε πνπ αζπαζηήθακε αλσηέξσ, ζε 

αληηθεηκεληθφ επίπεδν, βξίζθεηαη φκσο ζε πξαγκαηηθή πιάλε (ά.30§1 

ΠΚ) θαη δελ ηηκσξείηαη. 

Σ: Αγνξά (ά.5§1 πεξ.β) 100 γξ. απφ ην Β.  

Παξαθαηάζεζε (ά.5§1πεξ.β): Ο Τ παξαδίδεη ηα 99 γξ. ζηνλ Δ, πνπ 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνπ ηα παξαδψζεη, φηαλ ηνπ ηα δεηήζεη. 

Σπλεπψο ν Τ παξαθαηαζέηεη 99 γξ. ζηνλ Δ. 

Καηνρή ηνπ ά.5 ή ηνπ ά.12: Ζ πνζφηεηα ησλ 99 γξ. ζπλεγνξεί ππέξ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ά.5. Σχκθσλα κε ηε λνκνινγία, θαζψο δελ ππάξρεη κέηξν 

ζχγθξηζεο γηα ην πφηε κηα πνζφηεηα είλαη κηθξή θαη πφηε κεγάιε, ε 

θξίζε επαθίεηαη ζην Γηθαζηή, ν νπνίνο ζπλεθηηκά ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ ρξήζηε, ηελ ειηθία ηνπ, ηε ζπλήζεηά ηνπ, ηελ θαη’ επαλάιεςε ρξήζε 

θιπ.
76

 

Δηζαγσγή ζε ζρνιηθή κνλάδα (ά.5§1πεξ.γ ή ά.6§3πεξ.α):  

Σην ζπγθεθξηκέλν πξαθηηθφ  πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο: 

      -Αλ ν Τ κπήθε Κπξηαθή βξάδπ ζην ζρνιείν (νπφηε δε γίλεηαη 

κάζεκα) θαη έθαλε ρξήζε φιεο ηεο δφζεο ηνπ, δελ ππάξρεη θακία 

απνιχησο δπλαηφηεηα λα θηάζνπλ λαξθσηηθά ζηα ρέξηα ηεο  θαηεγνξίαο 

αηφκσλ πνπ  ζα απεηινχληαλ, ψζηε λα πξνθιεζεί γη’ απηά θίλδπλνο. Άξα 

δε ζηνηρεηνζεηείηαη θαλ αληηθεηκεληθά ην ά.6§3πεξ.α, αιιά ν Τ 

ηηκσξείηαη κφλν γηα ρξήζε ηνπ ά.12§1. 

       -Αλ άθελε ηκήκα ηεο θαηερφκελεο πνζφηεηαο ζην ζρνιείν, ηφηε 

ππάξρεη γεληθή θαη αθεξεκέλε δπλαηφηεηα λα πξνθιεζεί θίλδπλνο γηα 

αφξηζην αξηζκφ αλειίθσλ, θαζψο ν νπνηνζδήπνηε αλήιηθνο ζα κπνξνχζε 

λα έξζεη ζε επαθή κε ηε λαξθσηηθή νπζία. Άξα ζα  πξέπεη λα ηηκσξεζεί 

γηα εηζαγσγή ηνπ ά.6§3πεξ.α.  

Φξήζε ηνπ ά.12§1: Ο Τ θάλεη ρξήζε 1 γξ. εξσίλεο. 

Φ: Πξνκήζεηα ηνπ ά.12§1:Πξνκήζεηα ζηνηρεηνζεηείηαη είηε κε 

απηνδχλακε ελέξγεηα ηνπ δξάζηε, κε ηελ νπνία εηζάγεη ηηο λαξθσηηθέο 

νπζίεο απεπζείαο ζηελ πξψηε ζθαίξα θαηνρήο ηνπ ή κε ηελ παξάδνζή 

                                                        
76 Σπκβ. Γηαξθ. Ναπη. Πεηξ. 232/91, Υ. 1992, 149. 
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ηνπο ζηα «ρέξηα ηνπ» απφ ηξίην, είλαη δε αδηάθνξν αλ ε πξάμε ηεο 

πξνκήζεηαο ζπληζηά ζπγρξφλσο θαη άιιε απηνηειψο ηηκσξνχκελε 

πξάμε.
77

 Δηδηθή κεηαρείξηζε επηθπιάζζεη ζηνπο αλειίθνπο ην ά. 18 

(123§3 ΠΚ). 

Υ: Αγνξά 1 θ. εξσίλεο (5§1πεξ.β λ.1729/87): Ο Φ αγνξάδεη 1 θ. εξσίλεο 

απφ ην Β. 

Φ: Απφπεηξα αγνξάο (42§1ΠΚ+5§1πεξ.β λ.1729/87) θαη ά.25Β: Ο Χ 

εκθαλίδεηαη σο ππνςήθηνο αγνξαζηήο κε ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε 

πξνζψπνπ πνπ δηαπξάηηεη εγθιήκαηα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηα ά. 5 έσο 

8 ή 5 θαη 8 (παξά ην γξάκκα ηεο δηάηαμεο, ην νπνίν πξνβιέπεη κφλν ηα 

άξζξα 5 θαη 8, ζα ήηαλ νξζφηεξν λα ζεσξήζνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαηχπσζε εηέζε εθ παξαδξνκήο, αληί ηεο δηαηχπσζεο «5 έσο θαη 8»). 

Τν γξάκκα ηνπ λφκνπ είλαη θαηά  πνιχ επξχηεξν ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

είρε θαηά λνπ ν ζπληάθηεο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ λ.1729/87. Τν 

ά.25Β θαίλεηαη λα ζεζπίδεη εηδηθφ ιφγν άξζεο ηνπ αδίθνπ φρη κφλν ηεο 

θφινπξεο εζηθήο απηνπξγίαο ηνπ πξνβνθάηνξα, αιιά θαη ηεο πιήξνπο 

εζηθήο απηνπξγίαο ζε νινθιεξσκέλεο πξάμεηο δηαθηλήζεσο, αθνχ 

ζπλήζσο νη αζηπλνκηθνί ή νη ζπλεξγαδφκελνη κε ηελ αζηπλνκία ηδηψηεο 

φρη κφλν ζπκπξάηηνπλ θαηά ηε δηαθίλεζε, αιιά πνιιέο θνξέο, έρνληαο 

ηε ζρεηηθή πξσηνβνπιία, πξνθαινχλ θαη ηελ απφθαζε γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε πξάμε δηαθίλεζεο, ηεο νπνίαο ηελ νινθιήξσζε 

αλακέλνπλ, γηα λα ζπιιάβνπλ φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο. Ζ αζηπλνκία 

δελ κπνξεί λα παγηδεχζεη θάπνηνλ κε ελεξγνπνίεζε πξνβνθάηνξα 

αγνξαζηή λαξθσηηθψλ, δεδνκέλνπ φηη νη πξάμεηο πνπ δηθαηνινγνχληαη 

ζηνλ πξνβνθάηνξα δελ αθνξνχλ ηειηθέο ελέξγεηεο, φπνπ ην λαξθσηηθφ ην 

θαηέρεη ν ίδηνο. Δπνκέλσο κέζσ ηνπ ά.25Β κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ 

δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξφζσπα πνπ έρνπλ πάλησο ηελ θαηνρή ή ηελ 

εμνπζία δηάζεζεο λαξθσηηθψλ
78

. 

Χ: Δθφζνλ ν Ψ παίξλεη ηα λαξθσηηθά γηα λα απηνθηνλήζεη θαη 

απνηπγράλεη, δελ ηηκσξείηαη γηα πξνκήζεηα, θαηνρή θαη ρξήζε ηνπ ά.12. 

Ψο ρξήζε λνείηαη ε θαηά πξννξηζκφ αμηνπνίεζε ηεο λαξθσηηθήο νπζίαο. 

Ο Παπαδαμάκης
79

 ζεσξεί φηη ν δξάζηεο απφπεηξαο απηνθηνλίαο 

εμεδήισζε κε ηελ πξάμε ηνπ κηα βνχιεζε, ε νπνία ππεξαθνληίδεη θαη 

ππεξθεξάδεη ηε βνπιεηηθή εθείλε ζηάζε πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξάμε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ, θξίλεηαη αμηφκεκπηε. Απηή θαζεαπηή ε 

ρξήζε εκθαλίδεηαη εδψ σο έλα αληηθεηκεληθά απαμηνινγηθφ κέγεζνο, 

πιελ φκσο, φηαλ ζπζρεηηζζεί κε ηε βνπιεηηθή ζηάζε ηνπ δξάζηε, 

κεηαπίπηεη ζε κηα πνηληθά αδηάθνξε πξσηνβνπιία.  

 
                                                        
77 Σπκβ. Γηαξθ. Σηξ. Λαξ. 129/94, Υ. 1994, 166. 

 
78 Παχινπ, φ.π., 262. 
79 Παπαδακάθε, Πνηληθά  Αλάιεθηα, Ννκνινγηαθνί πξνζαλαηνιηζκνί ζην ρψξν ηεο ζηξαηησηηθήο 

δηθαηνζχλεο, 1994, 225 επ. 
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Δξώηεκα Β: Οη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ ά.24 είλαη: α) λα 

πξφθεηηαη γηα δξάζηε πνπ έρεη ηειέζεη αδηθήκαηα ηνπ ά.5, β) λα ζπληειεί 

απηφο, κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δίλεη ζηηο δησθηηθέο αξρέο, ζηελ 

αλαθάιπςε ή ηελ εμάξζξσζε ζπκκνξίαο δηαθηλήζεσο λαξθσηηθψλ ή ζηε 

ζχιιεςε κεγαιέκπνξνπ λαξθσηηθψλ, αλεμαξηήησο εάλ πξφθεηηαη γηα 

πξφζσπα ζε άιιε πεξίπησζε ή αθφκα θαη ζηελ ίδηα ελφηεηα δξάζεσο γηα 

ηελ νπνία θαηαξρήλ θαηεγνξείηαη θαη γ) ηφζν ε επηθηλδπλφηεηα ηνπ 

ππαηηίνπ, φζν θαη ε βαξχηεηα ηεο πξάμεο ηνπ λα είλαη «θαηαδήισο 

κηθξφηεξεο» απφ ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ πξνζψπσλ, ζηε ζχιιεςε ησλ 

νπνίσλ ζπλεηέιεζε θαη ηε βαξχηεηα ησλ πξάμεσλ απηψλ. Δηζάγεη δε ην 

ά.24 θαη έλα αξλεηηθφ λνκηθφ ηεθκήξην κε ζπλδξνκήο ηεο ηξίηεο απηήο 

πεξηπηψζεσο, φηαλ ε πξάμε ηνπ ππαηηίνπ θξίλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ 

δηαθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ ά. 6 έσο (ζχκθσλα κε ηελ πηζαλφηεξε 

εθδνρή) 8, γη’ απηφ θαη πξνζζέηεη σο απηνηειή ηππηθή πξνυπφζεζε ην λα 

κελ ππάγεηαη ε πεξίπησζε ηνπ ππαηηίνπ ζηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 

απηψλ.
80

 Πξφθεηηαη γηα πξνθαλή ξσγκή ζην φιν ζχζηεκα ηεο αξρήο ηεο 

λνκηκφηεηαο ζηε δίσμε ησλ εγθιεκάησλ, αλαηξψληαο ζπγρξφλσο θάζε 

εηδηθνπξνιεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ. Υπνθξχπηεη κηα 

πξνθαλή ζπλαιιαγή ηεο πνιηηείαο κε παξαβάηεο ηνπ λφκνπ, 

δεκηνπξγψληαο αλαμηφπηζηνπο πξηκνδνηεκέλνπο κάξηπξεο
81

 Απφ ηα 

αλσηέξσ αλαθεξζέληα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε 

δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ ά.24. 

 

Δξώηεκα Γ: Οη δπλαηφηεηεο ηνπ εμαξηεκέλνπ Β, πξνθεηκέλνπ λα έρεη 

επηφηεξε πνηληθή κεηαρείξηζε, είλαη νη εμήο:  

1) Πξνβνιή ηζρπξηζκνχ γηα δηελέξγεηα ηαηξηθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο 

εληφο 24 σξψλ απφ ηε ζχιιεςε ή ηελ αξρηθή απνινγία(ά.13§3). Ζ 

δηαηαγή δηελέξγεηαο πξαγκαηνγλσκνζχλεο απφ ηνλ αλαθξηηή είλαη 

ππνρξεσηηθή εληφο 48 σξψλ θαη δπλεηηθή κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 

24ψξνπ. Δμάιινπ, φπσο νξζά έρεη επηζεκαλζεί, ην ζέκα ηεο δηεμαγσγήο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηίζεηαη δήηεκα εμάξηεζεο 

ηνπ δξάζηε, δε ζα έπξεπε λα ξπζκίδεηαη σο έλα δήηεκα δπλεηηθήο 

επρέξεηαο ηνπ δηθαζηεξίνπ – φπσο εκθαλίδεηαη ζην ά. 13§2 λ. 1729/87 – 

αιιά σο ππνρξέσζε ηνπ, θαζψο είλαη έλα ζέκα πνπ άπηεηαη επζέσο ηνπ 

θαηαινγηζκνχ, δειαδή ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ εγθιήκαηνο.
82

 

2) Παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο ζσκαηηθήο θαη έπεηηα ςπρηθήο 

απεμάξηεζεο κεηά ηελ θαηαδίθε ή θαηά ηελ αλάθξηζε θαη πθ’ φξνλ 

απφιπζε κεηά ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζή ηνπο (κφλν γηα ηνπο 

θαηαδηθαζζέληεο  ζε πνηλή θπιάθηζεο)(ά.14§1,2). Ζ πθ’ φξνλ απφιπζε, 

                                                        
80 Παχινπ, Ναξθσηηθά, 1997, 256. 
81 Παξαζθεπφπνπινο, Ζ θαηαζηνιή ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ ζηελ Διιάδα, 2ε έθδνζε, 1993, 92. 
82 ΑΠ 630/97, Υ. 1997, 1248, φπνπ Παξαηεξήζεηο Μ. Κατάθα – Γθκπάληη, Παξαζθεπφπνπινπ, φ.π., 

106. 
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πνπ γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ απνζεξαπεία θαη πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε 

ησλ ειάρηζησλ νξίσλ θξάηεζεο ηνπ ά.105 ΠΚ, πξνυπνζέηεη: ππνβνιή ζε 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα απεμάξηεζεο, επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, γλψκε ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ εηδηθνχ 

ζεξαπεπηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζχκθσλε γλψκε ελφο απφ ηνπο θνξείο 

ηνπ ά.13§2, πνπ είλαη αξκφδηνη λα απνθαλζνχλ γηα ηε ζπλδξνκή ηεο 

εμάξηεζεο κεηά απφ ελδερφκελε ζρεηηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη 

έθδνζε βνπιεχκαηνο ηνπ Σπκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ ηεο 

θξαηήζεσο. 

Υπάξρεη αθφκα ην ελδερφκελν ν Β λα απέθηεζε ηελ εμάξηεζε πξηλ 

απφ ηελ ηέιεζε ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο, λα ηελ έρεη απνβάιεη φκσο 

κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα νδεγεζεί ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ. Απηφ ην 

ελδερφκελν έξρεηαη λα ξπζκίζεη ε παξ.5 ηνπ ά.13, ε νπνία πξνζηέζεθε 

ζηνλ εμεηαδφκελν λφκν κε ηελ παξ.1 λ. 2721/99. Μνινλφηη ε δηάηαμε 

θηλείηαη, θαηά ηε γλψκε καο, πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, εληνχηνηο 

παξνπζηάδεη νξηζκέλα θελά, ηα νπνία πξνδίδνπλ κία δηάζεζε ηνπ 

λνκνζέηε λα κελ απνκαθξπλζεί απφ ηελ απζηεξή – θαηαζηαιηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ εμαξηεκέλσλ. 

Σπγθεθξηκέλα, ζηε λέα παξ. 5 ηνπ ά. 13 λ. 1729/87 νξίδεηαη φηη 

αθφκε θαη νη επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δει. 

ε επηφηεξε πνηλή, εθαξκφδνληαη, πέξα απφ ηνπο θαη θαηά ηελ εθδίθαζε 

εμαξηεκέλνπο θαη ζε φζνπο ζην κεηαμχ, δει. κέρξη ηελ εθδίθαζε, 

απέβαιαλ ηελ εμάξηεζε ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο 

αδιαμυισβήτητης απφδεημεο κε ζπγθεθξηκέλε βεβαίσζε γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο έμεο ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο πξάμεο, θαζψο θαη ππφ 

ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ζπγθεθξηκέλεο βεβαίσζεο γηα 

ηελ απεμάξηεζε, ε νπνία δίδεηαη κφλν κεηά απφ 6κελε ηνπιάρηζηνλ 

παξαθνινχζεζε θαηά λφκν εγθεθξηκέλνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο επηφηεξεο κε-

ηαρείξηζεο ησλ εμαξηεκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη απνζεξαπεπκέλνη θαηά 

ηελ εθδίθαζε παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα βαζηθά πξνβιήκαηα: 

Ζ πξψηε αλαηξέπεη ηε γεληθά ηζρχνπζα ζην δηθνλνκηθφ καο ζχζηεκα 

αξρή in dubio pro reo, ζην κέηξν πνπ δεηά αδηακθηζβήηεηε απφδεημε ηεο 

εμάξηεζεο, ελψ θαλνληθά ζα έπξεπε θαη νη ακθηβνιίεο γηα ηελ εμάξηεζε, 

δει. γηα ηε ζπλδξνκή κεησκέλεο ελνρήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα 

ιεηηνπξγνχλ ππέξ απηνχ. Δμάιινπ ε δεχηεξε εμαξηά θαηά ηξφπν 

απαξάδεθην, πνπ παξαβηάδεη επζέσο ηα άξζξ. 36 θαη 34 Π.Κ., ηελ 

επηφηεξε κεηαρείξηζε ηνπ θαηά ηελ πξάμε εμαξηεκέλνπ δξάζε, απφ ηε 

βεβαησκέλε απεμάξηεζε ηνπ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε κέρξη ηελ 

εθδίθαζε, δεδνκέλν βεβαίσο πνπ δελ κπνξεί λα επεξεάδεη ην χςνο ηεο 

πνηλήο, ζην κέηξν πνπ ε ηειεπηαία απαληά ζηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε ηνπ 

δξάζηε θαη ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, φπσο φκσο ηνχηα ππήξραλ θαη 
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θαηαγξάθεθαλ ζην ρξφλν ηεο πξάμεο.
83

 

Δπηπξφζζεηα, ε ππνβνιή ζε ζεξαπεία, θαη κάιηζηα 6κελεο ηνπιάρηζηνλ 

δηάξθεηαο, θάπνηνπ πξαγκαηηθά πγηνχο αλζξψπνπ, αλ δελ έρεη 

ζπγθεθξηκέλε βεβαίσζε γηα ηελ απεμάξηεζε, θαληάδεη θαη είλαη πέξα 

απφ θάζε ινγηθή θαηαζηνιήο,  θαζψο ζεξαπεία πγηνχο δε λνείηαη. 

 

Δξώηεκα Γ: Ζ δήκεπζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ινηπψλ 

αληηθεηκέλσλ είλαη παξεπφκελε πνηλή, εθηφο θαη αλ ηα ινηπά αληηθείκελα 

είλαη απφ ηε θχζε ηνπο επηθίλδπλα (76§2ΠΚ), νπφηε είλαη κέηξν 

αζθαιείαο.
84

 

Τν απηνθίλεην ηνπ Α κπνξεί λα δεκεπηεί σο κεηαθνξηθφ κέζν πνπ 

ρξεζίκεπζε γηα ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο θαη αλήθεη ζηνλ απηνπξγφ. 

Αληίζεηα δελ είλαη δπλαηή ε δήκεπζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ Γ, πνπ είλαη 

κελ ηξίηνο πνπ δε ζπκκεηείρε ζην έγθιεκα, δε γλψξηδε φκσο φηη ην φρεκά 

ηνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο πξάμεηο δηαθίλεζεο πνπ ηέιεζε ν Β. Αλ ην 

γλψξηδε, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί απιή ζπλέξγεηα 

ηεινχκελε κε παξάιεηςε, εάλ θαη εθφζνλ είρε ηδηαίηεξε λνκηθή 

ππνρξέσζε σο πξνο ηελ απνθπγή απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Γελ κπνξεί 

λα έρεη φκσο κία ηέηνηα ππνρξέσζε θαη δε ζα ηηκσξεζεί. Όηαλ ζπλεπψο 

ην κεηαθνξηθφ κέζν αλήθεη ζε ηξίην πξφζσπν, δήκεπζε δελ κπνξεί λα 

επηβιεζεί θαη ηνχην ηζρχεη πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ ην κεηαθνξηθφ κέζν 

αλήθεη ζε λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν εμ νξηζκνχ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ππνθείκελν εγθιήκαηνο.
85
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