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(ΑΡΜ 2019/899) 
Αμφιβολίες ως προς τα εκτιτέα έτη κάθειρξης. Επανακαθορισμός ορίου συνολικής ποινής 
πρόσκαιρης κάθειρξης κατά το άρθρο 94 παρ. 1 του νέου ΠΚ. Αμφιβολία ως προς τα εκτιτέα 

έτη επί συνολικής ποινής κάθειρξης. Η συνολική εκτιτέα ποινή σύμφωνα με το άρθρο 94 
του νέου ΠΚ δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 20 έτη. 
Η περίληψη ελήφθη από το περιοδικό "ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ", εκδόσεως του Δ.Σ. 
Θεσσαλονίκης. 
  
  

   
Αριθμός Απόφασης 
 
101/2019 
 
ΔιατΕισΕφΘράκης 

 
Εισαγγελέας: Λάμπρος Τσόγκας 
 
Ο Εισαγγελέας Εφετών Θράκης λάβαμε υπόψη τη διάταξη του άρθρου 562 νέου ΚΠΔ κατά 
το οποίο κάθε αμφιβολία ή αντίρρηση του καταδικασθέντος σχετικά με την εκτελεστότητα 
της απόφασης και το είδος ή την διάρκεια της ποινής λύεται από τον αρμόδιο κατ` άρθρο 

549 Εισαγγελέα, ο οποίος αποφαίνεται αμελλητί με αιτιολογημένη διάταξή του. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας του Εισαγγελέα ή αντίρρησης του καταδικασθέντος επιλαμβάνεται το 
Δικαστήριο των Πλημμελειοδικών του τόπου όπου εκτίεται η ποινή. Επίσης λάβαμε υπόψη 
τη διάταξη άρθρου 15 παρ. 1 Ν. 2462/1997 με τον οποίο νόμο κυρώθηκε το Διεθνές 
Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και κατά το ανωτέρω άρθρο κανείς δεν 

καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες δεν ήταν αξιόποινες κατά το εσωτερικό ή 
το διεθνές δίκαιο της στιγμή της διάπραξής τους. Επίσης δεν επιβάλλεται βαρύτερη ποινή 

από εκείνην που προβλεπόταν κατά τη χρονική στιγμή της διάπραξης του ποινικού 
αδικήματος. Εάν, μετά τη διάπραξή του ο νόμος προβλέπει την επιβολή ελαφρύτερης 
ποινής, ο δράσης επωφελείται από αυτήν. 
 
Ακολούθως μελετήσαμε την από 19.11.2019 αίτηση του ..... η οποία αφορά τη διάρκεια της 
ποινής που του επιβλήθηκε με την υπ` αριθ. 745/2018 απόφαση Μονομελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Θράκης αναφορικά με τα εκτιτέα έτη. Με την ανωτέρω απόφαση του 

επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 31 έτη με εκτιτέα τα 25 έτη για παράβαση Ν. 
4251/2014. Η εκτέλεση της πιο πάνω ποινής έχει ήδη αρχίσει (βλ. σχετ. το από 20.11.2019 
έγγραφο Κ.Κ. .........). Επειδή με βάση την αίτηση προκύπτει πλέον αμφιβολία ως προς τα 
εκτιτέα έτη, αφού με το άρθρο 94 νέου ΠΚ η συ 
νολική ποινή δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 20 έτη κάθειρξης, πρέπει να λυθεί η αμφιβολία 
υπέρ της άποψης ότι η συνολική εκτιτέα ποινή με βάση την πιο πάνω απόφαση είναι τα 20 

έτη (βλ. σχετ. για την προσέγγιση του ανωτέρω νομικού ζητήματος ΓνΕισΑΠ 8/2019). 
 

                                                          ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
Επιλύουμε το ζήτημα αμφιβολίας που ανέκυψε μετά την ανωτέρω αίτηση του . ως προς τα 
εκτιτέα έτη σχετικά με την υπ` αριθμ. 745/2018 απόφαση Μονομελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Θράκης σε βάρος του αποφαινόμενοι ότι εκτιτέα είναι τα 20 έτη κάθειρξης. 

 
Παραγγέλλουμε την επίδοση της παρούσας στον ανωτέρω κρατούμενο και την κοινοποίησή 
της στον Δ/ντη Καταστήματος Κράτησης ............ 
  
  

  



 


