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Στα περισσότερα αδικήματα του ΣΠΚ εκτός από τη βασική μορφή τυποποιείται η 
τέλεσή τους και σε καιρό πολέμου ή επιστράτευσης (γενικής, μερικής ή 
παρατεταμένης). Με τη διαπίστωση της συνδρομής των περιστάσεων αυτών 
εισάγεται συνήθως επιβαρυντική περίσταση (διακεκριμένη μορφή εγκλήματος), ενώ 
υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι περιστάσεις ανήκουν στην αντικειμενική 
υπόσταση κάποιου εγκλήματος ή συντρέχουν ταυτόχρονα και τα δύο (βλ. Α. 
Παπαδαμάκη, Στρατιωτικό Ποινικό ∆ίκαιο, 1997, σελ. 92 επ.) 
Οι προαναφερόμενες περιστάσεις έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ (περιορισμένη 
κατά κανόνα) και το ερώτημα που σχεδόν αβίαστα προκύπτει είναι εάν οι ποινικές 
διατάξεις που τις ενσωματώνουν (διακεκριμένες μορφές εγκλημάτων κ.λπ.) 
συνιστούν νόμους προσωρινής ισχύος οπότε εφαρμόζονται, σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 3 παρ. 1 του ΠΚ, και μετά την παύση της ισχύος τους για πράξεις που 
τελέστηκαν όταν αυτοί ίσχυαν. Η προβληματική αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα 
ενόψει του ότι το π.δ. 506/1974 «Περί γενικής επιστρατεύσεως» καταργήθηκε με το 
π.δ. 371/2002 από 18.12.2002. 
Με βάση τη θεωρία και τη νομολογία νόμοι προσωρινής ισχύος είναι όσοι 
αποβλέπουν στην ικανοποίηση μιας προσωρινής κοινωνικής ανάγκης και 
συγκεκριμένα στην προστασία έννομων αγαθών κάτω από έκτακτες περιστάσεις. Η 
προσωρινή τους ισχύ μπορεί να προκύπτει: α) από ρητή διάταξή τους που καθορίζει 
ημερολογιακά το χρόνο της λήξης τους, β) από τη γλωσσική τους διατύπωση και γ) 
από την ουσιαστική και άμεση σύνδεση του περιεχομένου τους με ορισμένες 
έκτακτες καταστάσεις, έτσι ώστε η άρση των καταστάσεων αυτών να τους καθιστά 
ανενεργούς (βλ. ενδεικτικά Γ. Α. Μαγκάκη στη Συστηματική Ερμηνεία Π.Κ., 
Εισαγωγή, άρθρα 1-13, 1993, σελ. 91 και τις εκεί παραπομπές). ∆εν θεωρούνται 
νόμοι προσωρινής ισχύος οι ποινικοί νόμοι οι οποίοι ενώ έχουν διαρκή ισχύ, 
περιλαμβάνουν στον καθορισμό της εννοίας ορισμένου εγκλήματος κάποιες 
πρόσκαιρες από τη φύση τους καταστάσεις ως στοιχείο της αντικειμενικής 
υπόστασης ή ως επιβαρυντική περίσταση (βλ. Συστηματική Ερμηνεία Π.Κ. ό.π. σελ. 
92, Ι. Μανωλεδάκη, Γεν. Θεωρ. Ποινικού ∆ικαίου Α΄, 1976, σελ. 115, ιδίου, Ποινικό 
∆ίκαιο – Επιτομή γενικού μέρους, 1985, σελ. 68/69, Α. Παπαδαμάκη, Προσβολές 
κατά της διεθνούς κρατικής υπόστασης, 1995, σελ. 220/221, Α. Κονταξή, Π.Κ. Α΄, 
1991, σελ. 86, Ν. Χωραφά, Ποινικόν ∆ίκαιον, 1978, σελ. 75, Ι. Ζησιάδη, Ποινικόν 
∆ίκαιον, 1971, σελ. 77 και 81, Ά. Μπουρόπουλου, Ερμηνεία Π.Κ., 1959, σελ. 15). 
Τέτοιο χαρακτήρα έχουν οι διατάξεις του ΣΠΚ οι οποίες περιλαμβάνουν στη 
νομοτυπική τους μορφή και τις προαναφερόμενες ειδικές περιστάσεις. Στους νόμους 



αυτούς, που δεν είναι προσωρινής ισχύος, μπορούν να εφαρμόζονται, εφόσον 
συντρέχουν, οι κανόνες του άρθρου 2 ΠΚ. 
Οι διαπιστώσεις αυτές μας οδηγούν στα παρακάτω συμπεράσματα: 

i. Τα εγκλήματα του ΣΠΚ τα οποία τελέστηκαν σε περίοδο πολέμου ή γενικής 
επιστράτευσης εξακολουθούν να διατηρούν το χαρακτήρα που προσέλαβαν από την 
περίσταση που ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσής τους και μετά το πέρας της 
καταστάσεως αυτής. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα στιγμιαία εγκλήματα αλλά και για τα 
διαρκή τα οποία τελέστηκαν εξ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια ισχύος μιας από τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις. 
ii. ∆ικαιολογητική βάση της θέσης αυτής αποτελεί η διαπίστωση ότι πρόκειται για 
ποινικές διατάξεις οι οποίες ουδέποτε καταργήθηκαν και όχι ο (υποτιθέμενος) 
χαρακτήρας των επίμαχων τυποποιημένων εγκληματικών μορφών ως νόμων 
προσωρινής ισχύος. ∆εν πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ της συνδρομής μιας από 
τις καταστάσεις αυτές με αυτή καθ' αυτή την τυποποιημένη περιγραφή του 
εγκλήματος η οποία ούτε καταργήθηκε ούτε τροποποιήθηκε. Αυτό που ενδιαφέρει 
είναι εάν κατά το χρόνο που τελέστηκε μια αξιόποινη πράξη συνέτρεχε κάποια από 
τις προσωρινές περιστάσεις που προβλέπονται ως στοιχεία της αντικειμενικής 
υπόστασης ή ως επιβαρυντικές περιστάσεις ενός στρατιωτικού εγκλήματος. Για τον 
ίδιο λόγο δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα εφαρμογής των (ευμενέστερων) διατάξεων που 
προβλέπονται στην ειρηνική περίοδο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του ΠΚ, σε 
περίπτωση πέρατος των έκτακτων περιστάσεων για αδικήματα τα οποία τελέστηκαν 
στη διάρκειά τους. ∆εν πρέπει να παραβλέπουμε ότι ζήτημα εφαρμογής των 
διατάξεων ευμενέστερου νεώτερου νόμου (άρθρο 2 του ΠΚ) τίθεται μόνον όταν 
έχουμε κατάργηση κάποιου νόμου στα πλαίσια του οποίου τελέστηκε ολοκληρωτικά 
μια αξιόποινη πράξη και πιθανότητα εφαρμογής νόμου μεταγενέστερου της τέλεσής 
της (βλ. ενδεικτικά Α. Σταθόπουλου, Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1273/2001 ΠοινΧρ 2002 
σελ. 515/516). Όταν έχουμε με άλλα λόγια μεταβολή του τρόπου με τον οποίο η 
έννομη τάξη αξιολογεί από πλευράς ποινικού δικαίου μια συμπεριφορά 
τυποποιώντας την σε έγκλημα. Στην περίπτωση όμως πέρατος μιας καταστάσεως, 
λ.χ. της γενικής επιστράτευσης, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στο μέτρο που δεν 
μεταβάλλονται αντίστοιχα και οι νομοτυπικές μορφές των εγκλημάτων που 
περιλαμβάνουν την περίσταση αυτή ως στοιχείο τους. Άλλωστε υπάρχουν 
εγκλήματα τα οποία τελούνται μόνο σε πολεμική περίοδο, λ.χ. η βλάβη στρατιωτικών 
πραγμάτων (άρθρο 21 ΣΠΚ), ή η στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό (άρθρο 143 
ΠΚ), η οποία πολεμική περίοδος δεν αποκλείεται να είναι ιδιαίτερα βραχύχρονη και 
οι δράστες των εγκλημάτων αυτών να οδηγηθούν στο δικαστήριο μετά τη λήξη του 
πολέμου, δηλαδή σε ειρηνική περίοδο. Νομίζω πως δεν είναι δυνατόν να 
υποστηριχθεί ότι η πράξη τους έπαψε να είναι αξιόποινη από μόνο το λόγο της μη 
συνδρομής πια του στοιχείου της πολεμικής περιόδου. 
Ιδιαίτερα προβληματική εμφανίζεται η περίπτωση κατά την οποία από την έναρξη 
της τέλεσης και μέχρι τη διακοπή ενός διαρκούς εγκλήματος ίσχυσε κάποια ή και 
περισσότερες από τις έκτακτες περιστάσεις που προβλέπει ο ΣΠΚ (για την έννοια 
του διαρκούς εγκλήματος βλ. ενδεικτικά ∆. Σπινέλλη, ΠοινΧρ 1979 σελ. 1 επ., Ι. 
Μανωλεδάκη, Γεν. Θεωρ. Ποινικού ∆ικαίου Β΄, 1978, σελ. 135), καταλαμβάνοντας 
έτσι τμήμα της εγκληματικής συμπεριφοράς που διαρκεί. Τέτοια περίπτωση 



συντρέχει λ.χ. όταν ένα διαρκές στρατιωτικό έγκλημα άρχισε να τελείται ενώ ίσχυε το 
π.δ. 506/1974 και διακόπηκε μετά την κατάργησή του. Ανακύπτει πλέον το ερώτημα 
αν θα εφαρμοστεί η διάταξη που προβλέπει το έγκλημα σε ειρηνική περίοδο ή η 
αντίστοιχη της επιβαρυντικής περίστασης (υπό τις διακρίσεις βέβαια του άρθρου 6 
του ΣΠΚ). Η απάντηση που θα δοθεί στο πρόβλημα πέραν της αυτονόητης 
σημασίας που έχει ως προς το ζήτημα της απειλούμενης ποινής και του χαρακτήρα 
που έχει το έγκλημα, αντανακλά άμεσα στο ζήτημα της παραγραφής αλλά και στη 
δυνατότητα εφαρμογής μέτρων δικονομικού καταναγκασμού εάν ο δράστης είναι 
απών (φυγάς). Οι λύσεις που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν είναι οι εξής: 
i. Η πράξη να κριθεί με βάση την περίσταση η οποία ίσχυε κατά το χρόνο 
ολοκλήρωσης του διαρκούς εγκλήματος με βάση τη σκέψη ότι το διαρκές έγκλημα 
αποτελεί ενιαία πράξη η οποία πρέπει να σημασιολογείται από τους νομικούς 
κανόνες οι οποίοι ισχύουν όταν ολοκληρώνεται ως πράξη. Σημειώνεται ότι ανάλογη 
λύση φαίνεται να δίνεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε νομολογιακό επίπεδο όταν 
κατά τη διάρκεια τέλεσης ενός διαρκούς εγκλήματος ίσχυσαν περισσότεροι του ενός 
νόμοι, οπότε υποστηρίζεται ότι εφαρμόζεται ο νεώτερος έστω και βαρύτερος νόμος 
κάτω από την ισχύ του οποίου τελειώθηκε το έγκλημα (βλ. Συστημ. Ερμ. ό.π σελ. 
82, Εφετ. Αθ. 343/1981 ΠοινΧρ 1981 σελ. 379, Α. Κονταξή, ό.π. 39, 341, 852, ΑΠ 
1273/2001 ΠοινΧρ 2002 σελ. 515/516). Θα πρέπει να επισημανθεί όμως ότι δεν 
γίνεται ιδιαίτερη δογματική θεμελίωση της θέσης αυτής. Η εκδοχή αυτή εμφανίζει μια 
λογική ανακολουθία, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο με την εφαρμογή της πράξεις 
μεγαλύτερης διάρκειας να λάβουν χαρακτήρα πλημμελήματος επειδή διακόπηκαν σε 
ειρηνική περίοδο, ενώ άλλες οι οποίες άρχισαν να τελούνται ταυτόχρονα πλην όμως 
διακόπηκαν μέσα στην ίδια έκτακτη περίοδο (δηλαδή προγενέστερα) να έχουν 
κακουργηματικό χαρακτήρα. 
ii. Υπάρχει πραγματική συρροή μεταξύ της βασικής και της διακεκριμένης μορφής 
του εγκλήματος οι οποίες τελούνται διαδοχικά. Η συρροή μεταξύ των δύο αυτών 
μορφών είναι φαινομενική, επειδή προσβάλλεται η ίδια μονάδα εννόμου αγαθού και 
τελικά συγχωνεύονται στη βαρύτερη πράξη καθόσον δεν έχει επέλθει ειρήνευση της 
μονάδας του εννόμου αγαθού (για την φαινομενική πραγματική συρροή βλ. 
ενδεικτικά Ι. Μανωλεδάκη, Ποινικό ∆ίκαιο – Επιτομή γενικού μέρους, 1985, σελ. 186 
επ.). Το διαρκές όμως έγκλημα αποτελεί ενιαία πράξη, ως τέτοια πρέπει να 
αντιμετωπιστεί και όχι να γίνει κατάτμησή της σε διαδοχικές πράξεις, οι οποίες τελικά 
συγχωνεύονται σε μία. Μια τέτοια θεώρηση και αντιμετώπιση του προβλήματος θα 
εμφάνιζε και το παράδοξο να τοποθετείται η έναρξη της παραγραφής του 
εγκλήματος σε χρόνο κατά τον οποίο δεν θα μπορούσαν να καταφαθούν τα στοιχεία 
της νομοτυπικής μορφής του λόγω της μη συνδρομής των ειδικών περιστάσεων 
αυτού. 
iii. Ορθότερο είναι να δεχτούμε ότι με την έναρξη της διαρκούσας εγκληματικής 
συμπεριφοράς του δράστη πραγματώνονται και αξιώνουν εφαρμογή τα στοιχεία της 
νομοτυπικής μορφής τόσο του βασικού στρατιωτικού εγκλήματος (ειρηνική 
περίοδος) όσο και τα αντίστοιχα της διακεκριμένης μορφής (πολεμική περίοδος ή 
παρατεταμένη γενική επιστράτευση κ.λπ.). Πρόκειται δηλαδή για κατ' ιδέα συρροή 
μεταξύ της βασικής και της διακεκριμένης μορφής του εγκλήματος, επειδή έχουμε 
μια πράξη (μυϊκή κίνηση ή αδράνεια + φυσικό αποτέλεσμα), αλλά περισσότερα του 



ενός κοινωνικά αποτελέσματα (για την κατ’ ιδέα συρροή βλ. Ι. Μανωλεδάκη, Ποινικό 
∆ίκαιο – Επιτομή γενικού μέρους, 1985, σελ. 183 επ.). Η συρροή αυτή είναι 
φαινομενική γιατί, προσβάλλεται μία μόνον και μάλιστα η ίδια μονάδα εννόμου 
αγαθού (όπως εξατομικεύεται αυτή από τον ίδιο το δράστη στα γνήσια στρατιωτικά 
εγκλήματα) οπότε θα εφαρμοστεί ένας νόμος. Η διακεκριμένη (βαρύτερη) μορφή του 
εγκλήματος είναι ευρύτερη από τη βασική (ηπιότερη) γιατί διαπλάθεται με την 
προσθήκη στη νομοτυπική μορφή της τελευταίας μιας επιπρόσθετης περίστασης και 
κατά συνέπεια θα εφαρμοστεί αυτή. Η απώθηση της βασικής μορφής του 
εγκλήματος από την διακεκριμένη θα γίνει με την εφαρμογή των γενικών αρχών που 
ισχύουν για τη φαινομενική συρροή των εγκλημάτων είτε δεχτούμε ότι ισχύει η αρχή 
της ειδικότητας (βλ. Ν. Ανδρουλάκη, Ποινικόν ∆ίκαιον Γεν. Μέρος 1978, σελ. 722/3, 
Ι. Μανωλεδάκη, Γεν. Θεωρ. Ποινικού ∆ικαίου Β΄, 1978, σελ. 180), είτε η αρχή της 
απορρόφησης (για τη ρητή απορρόφηση βλ. Κ. Σταμάτη στη Συστηματική Ερμηνεία 
Π.Κ. άρθρα 83-98, 1993, σελ. 146 επ.). 
 


