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Ποινική Δικονομία

Εισαγωγική προσέγγιση εννοιών:
Αδικο-Δόλος-Αμέλεια

Απρόσφορη απόπειρα ->αντίστροφη
πραγματική πλάνη.
Πραγματική πλάνη: άγνοια ύπαρξης
δεδομένων περιστατικών
Απρόσφορη απόπειρα: ο δράστης
θεωρεί ότι υπάρχουν περιστατικά
που δεν υπάρχουν
Ο δόλος δεν είναι dolus malus - Η
συνείδηση του αδίκου δεν αποτελεί
συστατικό του δόλου.
Ο δόλος δεν είναι «κακός», αλλά
φυσική τρόπον τινά γνώση και θέληση πραγματικών περιστατικών.
Ο δράστης δηλαδή πράττει δολίως
κι αν ακόμη δεν γνωρίζει ότι αυτό
που πράττει είναι απαγορευμένο,
παράνομο και, πολύ περισσότερο,
αξιόποινο.

Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος,
Μs Ποινικού Δικαίου

Υποκειμενικά
στοιχεία αδίκου

Καθιστούν την υποκειμενική υπόσταση υπερχειλή. Υποκειμενικά στοιχεία
του αδίκου είναι τα ακόλουθα:
 Ο σκοπός επίτευξης ορισμένου
περαιτέρω αποτελέσματος, που δεν
ανήκει στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Τέτοιος σκοπός
απαιτείται σε σειρά επιμέρους εγκλημάτων, τα οποία καλούνται ως εκ
τούτου και εγκλήματα σκοπού.
 Ορισμένες υποκειμενικές τάσεις,
όπως αυτές που εκφράζονται με τους
όρους «ασελγής» ή «ακόλαστη» πράξη.
 Ορισμένα φρονηματικά στοιχεία,
ήτοι στοιχεία αναγόμενα στο φρόνημα που εμπνέει τη συμπεριφορά του
δράστη, όπως η «φυγοπονία» και η
«πλεονεξία».
 Η απόφαση τελέσεως του εγκλήματος στην απόπειρα (άρθ. 42 Π.Κ.)
και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της
απρόσφορης απόπειρας.

Δόλος

Αρθ. 27 παρ. 1 Π.Κ.: «Με δόλο (πρόθεση) πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών που κατά το
νόμο απαρτίζουν την έννοια κάποιας
αξιόποινης πράξης - επίσης όποιος
γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν αυτά τα περιστατικά και το αποδέχεται».
Συστατικά στοιχεία δόλου:
α) γνωστικό β) βουλητικό.
m Γνωστικό στοιχείο του δόλου:
Ο δράστης πρέπει να γνωρίζει το
νόημα των πράξεών του. «Γνώση»:
α) την υπό στενή έννοια γνώση της
υφισταμένης κατάστασης και β) την
πρόβλεψη της εξέλιξης των πραγμάτων στο μέλλον. Γνώση (πρόβλεψη)
βεβαιότητας ή αναγκαιότητας και
γνώση (πρόβλεψη) ενδεχομένου ή
δυνατότητας. Γνώση (πρόβλεψη) ενδεχομένου ή δυνατότητας έχουμε και
στις περιπτώσεις της ενσυνείδητης
αμέλειας.

m Βουλητικό στοιχείο του δόλου:
Ψυχική στάση του δράστη που καταφάσκει την εγκληματική συμπεριφορά στο σύνολό της, τόσο τη βούληση
(θέληση) stricto sensu, δηλαδή την
επιδίωξη του εγκληματικού αποτελέσματος, όσο και την απλή αποδοχή
του (ως αναγκαίου ή ενδεχομένου).

Είδη δόλου

 Αμεσος δόλος α’ βαθμού - η επιδίωξη: Καθαρότερη μορφή δόλου. Ο
δράστης θέλει εδώ κατά κυριολεξία
το αξιόποινο αποτέλεσμα, την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης,
πράττει ακριβώς για να το παραγάγει,
για να την πραγματώσει.
 Αμεσος δόλος α’ βαθμού - αναγκαίος δόλος: Ο δράστης δεν επιδιώκει μεν την πλήρωση των όρων
του εγκλήματος, πλην όμως την προβλέπει ως αναγκαία συνέπεια (γνώση
ή πρόβλεψη βεβαιότητας) της άλλα
επιδιώκουσας συμπεριφοράς του και
παρά ταύτα πράττει αποδεχόμενος
την πραγμάτωση του εγκλήματος. Ή ο
δράστης δεν αποδέχεται το αναγκαίο
εγκληματικό αποτέλεσμα, οπότε δεν
πράττει ή πράττει εκφράζοντας την
αποδοχή του.
 Ενδεχόμενος δόλος: Ο δράστης
προβλέπει ως απλώς ενδεχόμενη
(δυνατή) την παραγωγή των όρων
του εγκλήματος από την πράξη του
- «αποδεχόμενος αυτήν».
Παράδειγμα: Ο Α σκοπεύει το Β στα
πόδια με σκοπό απλώς να τον τραυ-

ματίσει - προβλέπει όμως ότι δεν
αποκλείεται (ενδέχεται) να τραυματιστεί θανάσιμα ο Β. Παρ’ όλα ταύτα ενεργεί έστω κι αν επέλθει το εν
λόγω αποτέλεσμα.
m Διαφορά ενδεχόμενου δόλου
- ενσυνείδητης αμέλειας: Οσάκις
ο δράστης αποφάσισε να ακολουθήσει μια πορεία συμπεριφοράς η
οποία, όπως γνώριζε με βεβαιότητα
ή σοβαρή πιθανότητα, θα οδηγούσε στην πραγμάτωση αντικειμενικής
υποστάσεως, έχουμε να κάνουμε με
δόλο. Οσάκις δεν υπάρχει η ανωτέρω
απόφαση του δράστη, έχουμε ενσυνείδητη αμέλεια.
Ενδεχόμενος δόλος πρόκειται οσάκις
ο δράστης έλαβε υπ’ όψιν του σοβαρά το ενδεχόμενο πραγμάτωσης
της αντικειμενικής υποστάσεως του
εγκλήματος και αφού το στάθμισε με
ό,τι επιδίωκε μέσω της πράξης του,
έκρινε το τελευταίο ως τόσο σημαντικό, ώστε, έστω και αν το αξιόποινο
αποτέλεσμα δεν ήταν γι’ αυτόν ούτε
αποδοκιμαστέο ούτε απολύτως αδιάφορο, αλλ’ αντιθέτως αντιπαθές,
αποφάσισε να προχωρήσει στην πράξη, απλώς ελπίζοντας - ευχόμενος ότι
τελικά δεν θα επέλθει.
Ενσυνείδητη αμέλεια υπάρχει οσάκις είτε από επιπολαιότητα δεν έλαβε
σοβαρά υπόψη του το καθ’ εαυτό,
σοβαρό ενδεχόμενο πραγμάτωσης
της αντικειμενικής υπόστασης του
εγκλήματος είτε «μετά λόγου» υπέθεσε τελικά ότι το αποτέλεσμα θα

απολειφθεί - και στις δύο περιπτώσεις ο δράστης, καίτοι το προείδε ως
ενδεχόμενο, πίστεψε ότι το αξιόποινο
αποτέλεσμα δεν θα επέλθει.
Η «πίστη», σε αντίθεση με την «ελπίδα» (ενδεχόμενος δόλος), χαρακτηρίζει την ενσυνείδητη αμέλεια.
m Αντικείμενο του δόλου: Η αντικειμενική υπόσταση εν στενή έννοια,
ήτοι το σύνολο των αντικειμενικών
στοιχείων της περιγραφής του εγκλήματος στο νόμο, εξαιρουμένων των
εξωτερικών στοιχείου του αξιοποίνου.
Αστόχημα βολής (aberratio ictus) πλάνη περί το πρόσωπο -> Γενικός
δόλος (dolus generalis)
Αποτυχία εγκληματικής συμπεριφοράς - απόπειρα -> αστόχημα βολής
Πλάνη περί το πρόσωπο ή το αντικείμενο -> τετελεσμένο έγκλημα
m Πραγματική πλάνη: Απουσιάζει
το γνωστικό στοιχείο του δόλου - ο
δράστης αγνοεί ότι με την πράξη ή
την παράλειψή του πραγματώνει την
αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος (άρθ. 30 Π.Κ.). Η πραγματική
πλάνη αποκλείει το δόλο και την ενσυνείδητη αμέλεια.
Δεν καθιστά το δράστη ατιμώρητο,
το έγκλημα που έπραξε, τιμωρείται
εξ αμελείας.
Αρθ. 30 παρ 2 Π.Κ.: Στα διακεκριμένα εγκλήματα, που τα πραγματικά
περιστατικά επαυξάνουν το αξιόποινο, αποκλείεται ο δόλος και μαζί μ’
αυτόν και η βαρύτερη τιμώρηση.

Αμέλεια

Αρθ. 28 Π.Κ.: από αμέλεια πράττει
όποιος από έλλειψη προσοχής, την
οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις
και μπορούσε να καταβάλει, είτε δεν
προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα
που προκάλεσε η πράξη του είτε το
προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως
ότι δεν θα επερχόταν.
m Κανόνες επιμέλειας: εμπειρικοί,
τεχνικοί, επιστημονικοί, αθλητικοί,
συναλλακτικοί.
m Ελλειψη προσοχής και έλλειψη
σύνεσης (απερισκεψία)
m Δυνατότητα πρόβλεψης
m «Οφειλε» και «Μπορούσε» - Κριτήρια προσοχής και περίσκεψης.

Είδη αμέλειας

Ενσυνείδητη αμέλεια (πλάνη μερική
- εσφαλμένη εκτίμηση): ο δράστης
προείδε ως δυνατή την παραγωγή
του αξιόποινου αποτελέσματος, αλλά
«πίστεψε» ότι θα την απέφευγε.
Ανευ συνειδήσεως αμέλεια (πλάνη ολοκληρωτική): ο δράστης δεν
προείδε την εκ της συμπεριφοράς
του παραγωγή του συγκεκριμένου
αξιόποινου αποτελέσματος.
Παράδειγμα ενσυνείδητης αμέλειας: Ο οδηγός που διασχίζει πολυσύχναστο δρόμο με ταχύτητα διπλάσια
της επιτρεπόμενης «συγιγνώσκει»,
κατ’ ανάγκην, ότι από την οδήγηση
αυτή δημιουργείται κίνδυνος δυστυχήματος. Αν τούτο επέλθει, θα τιμωρηθεί για ενσυνείδητη αμέλεια.

