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Ως γνωστόν το δίκαιό µας αναγνωρίζει δύο είδη υπαιτιότητας: το δόλο 

και την αµέλεια (ά. 27-28 Π.Κ.). Η αµέλεια διακρίνεται σε ενσυνείδητη 

και σε άνευ συνειδήσεως αµέλεια (ασυνείδητη). Ο δόλος/πρόθεση 

διακρίνεται σε τρία είδη - διαβαθµίσεις: στον άµεσο δόλο 1ου βαθµού – 

επιδίωξη, στο άµεσο δόλο 2ου βαθµού – αποδοχή και στον ενδεχόµενο 

δόλο (dolus eventualis) που αποτελεί και τη θεµατική της παρούσης 

εργασίας/παρουσίασης. ∆ισεπίλυτο και διαρκές παραµένει ακόµα  στο 

χώρο του ποινικού δικαίου το ζήτηµα της διακρίσεως ανάµεσα σε 

ενδεχόµενο δόλο και ενσυνείδητη  αµέλεια, και των ουσιαστικών – 

κρίσιµων συνεπειών που µπορεί να λάβει  σε µία ad hoc περίπτωση εάν 

καταφαθεί η µία ή η έτερη µορφή υπαιτιότητας. ∆ιότι αποδεχόµενοι πως 

σ’ ένα έγκληµα υφίστατο ενσυνείδητη αµέλεια του δράστη τότε µπορεί να 

µιλάµε για πληµµέληµα π.χ. ανθρωποκτονία εξ’ αµελείας (302 ΠΚ), ενώ 

εάν αποδεχθούµε την ύπαρξη ενδεχοµένου δόλου τότε η ίδια πράξη - τα 

ίδια πραγµατικά περιστατικά λαµβάνουν πλέον άλλη νοµοτυπική 

υπόσταση και ανάγονται σε κακούργηµα (299 ΠΚ εν προκειµένω, 

ανθρωποκτονία εκ προθέσεως) µε διαφορετική βέβαια και σαφώς 

δυσµενέστερη τύχη για τον υπαίτιο της πράξης. 

 

Θα δούµε τώρα πως διακρίνουµε τα τρία είδη του δόλου: ο δόλος λοιπόν 

αποτελείται από δύο επιµέρους στοιχεία: το γνωστικό και το βουλητικό 

στοιχείο. Ο κάτωθι πίνακας αναπαριστά επακριβώς τι περιλαµβάνει το 

κάθε είδος δόλου στο γνωστικό αλλά και στο βουλητικό του στοιχείο (θα 

γίνει αντιληπτό στην πορεία της παρούσης εισηγήσεως γιατί 

συµπεριλαµβάνεται και η ενσυνείδητη αµέλεια στον πίνακα µε τα είδη 

του δόλου, ενώ ακριβώς πρόκειται για έτερη µορφή υπαιτιότητας): 
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ΕΙ∆ΟΣ άµεσος 

δόλος α’ 

βαθµού 

άµεσος 

δόλος β’ 

βαθµού 

ενδεχόµενος 

δόλος 

ενσυνείδητη 

αµέλεια 

γνωστικό 

στοιχείο 

γνώση ή 

πρόβλεψη 

βεβαιότητας 

ή 

δυνατότητας 

(ότι θα 

επέλθουν τα 

στοιχεία της 

αντικ. 

υπόστασης) 

γνώση ή 

πρόβλεψη 

βεβαιότητας 

γνώση ή 

πρόβλεψη 

δυνατότητας 

(ενδεχόµενου) 

γνώση ή 

πρόβλεψη 

δυνατότητας 

(ενδεχόµενου) 

βουλητικό 

στοιχείο 

επιδίωξη 

στοιχείων 

της αντικ. 

υπόστασης 

αποδοχή 

των 

στοιχείων 

της αντικ. 

υπόστασης 

αποδοχή των 

στοιχείων της 

αντικ. 

υπόστασης 

µη αποδοχή 

του 

αποτελέσµατος 

(πίστη ή 

ελπίδα 

αποφυγής του) 

 

[ο ως άνω πίνακας προέρχεται από τις πανεπιστηµιακές σηµειώσεις του 

αείµνηστου Επίκουρου Καθηγητή της Νοµικής Σχολής Αθηνών 

Κωνσταντίνου Φελουτζή (σηµ. υπ. αριθµ. 13).] 

Ο ενδεχόµενος δόλος λοιπόν και η ενσυνείδητη αµέλεια έχουν κοινό το 

γνωστικό στοιχείο τους: δηλ. απαιτούν από το δράστη να έχει γνώση ή 

πρόβλεψη δυνατότητας (ενδεχόµενου) πως θα επέλθει το οικείο 

εγκληµατικό αποτέλεσµα. 
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Οι ιστορικές ρίζες του ενδεχόµενου δόλου 

 

 

Ο ενδεχόµενος δόλος σαν µορφή υπαιτιότητας υπήρξε άγνωστος τόσο 

στο αρχαίο ελληνικό, αλλά και στο ρωµαϊκό δίκαιο. Η αρχαία 

ελληνική σκέψη γνώριζε τη διάκριση µεταξύ εκούσιου και ακούσιου, 

τουλάχιστον για το έγκληµα της ανθρωποκτονίας, ήδη από την εποχή 

των Οµηρικών Επών και ειδικότερα από την Ιλιάδα. Το αρχαίο αττικό 

δίκαιο µάλιστα γνώριζε τη διάκριση ανάµεσα στο φόνο ‘εκ προνοίας’ 

και του ακουσίου φόνου, δηλ. τη διάκριση ανάµεσα στο φόνο εκ 

προθέσεως και τον αντίστοιχο εξ’ αµελείας. Και το ρωµαϊκό δίκαιο 

αγνοεί πλήρως την έννοια του ενδεχόµενου δόλου, όπως άλλωστε και 

το βυζαντινό, όπου εκεί η έννοια του ‘εκούσιου φόνου’ ταυτίζεται µε 

την προσχεδιασµένη δολοφονία.1 

Οι αληθείς ρίζες του ενδεχόµενου δόλου ανευρίσκονται στη 

διδασκαλία των Ιταλών νοµοµαθών του µεσαίωνα, από τον 13ο αιώνα 

και έπειτα, που έµειναν γνωστοί στην ιστορία µε την ονοµασία 

µεταγλωσσογράφοι (postglossatores). Αυτοί λοιπόν αφενός έµειναν 

πιστοί στη δογµατική του ρωµαϊκού δικαίου πως για την ύπαρξη 

εγκλήµατος απαιτείται δόλος του δράστη, αφετέρου διεύρυναν την 

έννοιά του τόσο, ώστε να συµπεριλάβουν σε αυτήν όχι µόνον τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες «ο δράστης επιδιώκει, σκοπεί, θέλει το 

εγκληµατικό γεγονός», αλλά και « οσάκις δεν ήθελε µεν ούτος το 

επελθόν εγκληµατικό γεγονός, το γεγονός όµως τούτο ήτο η πιθανή 

και συνήθης, κατ’ ακολουθίαν δε και προβλεπτή συνέπεια άλλης εκ 

προθέσεως τελούµενης εγκληµατικής πράξεως », ενώ ο Χωραφάς 

θεωρεί την άποψη αυτή ως ‘οιονεί ενδεχόµενο δόλο’.2 Εν τέλει, ο 

ενδεχόµενος δόλος είχε γεννηθεί έπειτα από ένα αρκετά µακρύ 

διάστηµα κυοφορίας που άρχισε από την εποχή των postglossatores, 

για να καταλήξει στην εποχή του γερµανικού ιδεαλισµού και της 

                                                 
1 Παπαγεωργίου – Γονατάς, Στυλιανός ∆., Ενδεχόµενος ∆όλος – Ενσυνείδητη Αµέλεια – 
Μία Τρίτη µορφή υπαιτιότητας ; Νοµολογιακές αναζητήσεις και δογµατικές 
επαναπροσεγγίσεις, Νοµική Βιβλιοθήκη έκδοση Αθήνα 2008, σελ.19-21. 
2 Ο.π., σελ.22-23. 
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διδασκαλίας των µαθητών του Hegel, όπως του Berner και του 

Köstlin.3 

 

 

 

Ο Ενδεχόµενος δόλος – το δυσχερές ζήτηµα της διάκρισής του από 

την ενσυνείδητη αµέλεια 

 

 

 

i. Γενικώς για τον ενδεχόµενο δόλο (dolus eventualis) 

 

 

Στον ενδεχόµενο δόλο λοιπόν ο δράστης δεν επιδιώκει την επέλευση του 

αποτελέσµατος ούτε την προβλέπει ως βεβαία, ωστόσο την προβλέπει ως 

ενδεχόµενη (παρεπόµενη) συνέπεια και την αποδέχεται. Συνεπώς από 

πλευράς γνωστικού στοιχείου, το πεδίο που καλύπτει ο ενδεχόµενος 

δόλος θα εδύνατο να χαρακτηριστεί ως ‘το πεδίο της αµφιβολίας’, υπό 

την έννοια ότι ο δράστης αµφιβάλλει για το εάν η πράξη του θα έχει το 

αποτέλεσµα που σκέφτηκε ότι είναι ενδεχόµενο να επέλθει.4 

Ας δούµε τώρα ένα παράδειγµα όπου ο δράστης έχει ενδεχόµενο δόλο:  ο 

κρατούµενος Α ανάβει φωτιά στο στρώµα του κελιού του προκειµένου να 

προκαλέσει πυρκαγιά και ν’ αποδράσει, γνωρίζοντας πως έτσι ενδέχεται 

να προκληθεί ο θάνατος του συγκρατούµενού του Β, κάτι το οποίο δεν 

επιθυµεί µεν, αλλά πάντως αποδέχεται. Ο Β πραγµατικά πεθαίνει.5 

Άλλο παράδειγµα: ο Γ σκοπεύει το ∆ στα πόδια µε σκοπό απλά να τον 

τραυµατίσει, προβλέπει όµως πως δεν αποκλείεται (ενδέχεται) να 

τραυµατιστεί θανάσιµα ο ∆ και παρόλα ταύτα ενεργεί έστω κι εάν επέλθει 

το εν λόγω αποτέλεσµα. Κατά την άποψη του Ανδρουλάκη, ο όρος 

«ενδεχόµενος δόλος (dolus eventualis)» δεν είναι ίσως απόλυτα 

επιτυχηµένος, εφόσον τούτος ο δόλος δεν είναι καθ’ εαυτόν 

                                                 
3 Ο.π. (υποσηµ. 2), σελ.25. 
4 Βαθιώτης, Κωνσταντίνος Ι., ∆όλος-Θεµελίωση και Αποκλεισµός του στο Ποινικό 
∆ίκαιο, ∆ίκαιο & Οικονοµία, Π.Ν. Σάκκουλας Αθήνα 2003, σελ.68. 
5 Το παράδειγµα ελήφθη από: Μυλωνόπουλος, Χρίστος Χ., Ποινικό ∆ίκαιο-Γενικό 
Μέρος I και II, ∆ίκαιο & Οικονοµία, Π.Ν. Σάκκουλας Αθήνα 2007, σελ.237. 
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«ενδεχόµενος», αλλά υπαρκτός – δεδοµένος. Πραγµατικά «ενδεχόµενος» 

δόλος υπάρχει, όταν ο Α πηγαίνει να συναντήσει τον εχθρό του Β 

παίρνοντας κοντά του κι ένα περίστροφο «για καλό και για κακό», δηλ. 

για την περίπτωση εκείνη που «το κακό θα παραγίνει» και το όπλο θα του 

«χρειαστεί».6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ανδρουλάκης, Νικόλαος Κ., Ποινικό ∆ίκαιο-Γενικό Μέρος-Θεωρία για το Έγκληµα, 
∆ίκαιο & Οικονοµία, Π.Ν. Σάκκουλας Αθήνα 2000, σελ.258. 
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ii. Η διάκρισή του από την ενσυνείδητη αµέλεια 

 

 

Όλως δυσεπίλυτο, εριζόµενο και πολυσυζητηµένο στη νοµική ποινική 

επιστήµη το θέµα της διάκρισης του ενδεχόµενου δόλου από την 

ενσυνείδητη αµέλεια, αφού συν τοις άλλοις δεν πρόκειται σε καµία 

περίπτωση για ένα θεωρητικό πρόβληµα που απασχολεί για καθαρά 

επιστηµονικούς λόγους τους θεωρητικούς – ποινικολόγους, αλλά για 

ένα µείζον ουσιαστικό ζήτηµα που παρουσιάζεται πολλάκις στη 

δικαστηριακή πρακτική και αφορά άµεσα στην ορθή και δίκαιη 

απονοµή της δικαιοσύνης. Όπως είδαµε και στα εισαγωγικά η όλη 

προβληµατική συνδέεται αναπόδραστα µε τη νοµική κατάταξη των 

εγκληµάτων και τη συνακόλουθη ποινική αντιµετώπιση και 

µεταχείριση του εκάστοτε δράστη. Ως γνωστόν κακούργηµα εξ’ 

αµελείας δεν υπάρχει, υφίσταται όµως – όπου  expressis verbis το 

προβλέπει ο νόµος – πληµµέληµα εξ’ αµελείας, ως εκ τούτου τα ίδια 

πραγµατικά περιστατικά αναλόγως του τι µορφή υπαιτιότητας θα 

αποδεχθούµε πως συνέτρεχε, δυνατόν να λάβουν ολότελα 

διαφορετική ποινική αξιολόγηση. Συνεπώς, το οριακό αυτό σηµείο 

ανάµεσα στον ενδεχόµενο δόλο και την εν συνειδήσει αµέλεια 

αποτελεί-καθορίζει ταυτόχρονα και το όριο ανάµεσα στο κακούργηµα 

και στο πληµµέληµα, σύµφωνα µε το ισχύον ελληνικό ποινικό δίκαιο. 

Είδαµε πως τα δύο αυτά είδη υπαιτιότητας έχουν ένα κοινό στοιχείο: 

το γνωστικό στοιχείο, ενώ διαφέρουν ως προς το βουλητικό. 

 

 

 

Σχετικές θεωρίες (α’ τύπος Frank, β’ τύπος Frank) 

 

 

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες και έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες προκειµένου να διακριθούν οι δύο αυτές έννοιες. Θα δούµε 

τώρα κάποιες από αυτές.  Σύµφωνα λοιπόν µε τη θεωρία της 

επιδοκιµάσίας (α’ τύπος Frank), ενδεχόµενος δόλος υπάρχει όταν ο 

δράστης αποδέχεται το εγκληµατικό αποτέλεσµα, µε την έννοια πως το 
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επιδοκιµάζει, συγκατατίθεται προς αυτό, υπάρχει εσωτερική συµφωνία 

του µε το αποτέλεσµα. Έτσι λοιπόν, η επιδοκιµασία του αποτελέσµατος, 

που συνιστά και το αποφασιστικό κριτήριο της διάκρισης του 

ενδεχόµενου δόλου από την ενσυνείδητη αµέλεια, δύναται να συντρέχει 

και όταν το αποτέλεσµα είναι ανεπιθύµητο. Επιδοκιµασία του 

αποτελέσµατος υπό νοµική έννοια, είπε το γερµανικό Ακυρωτικό, 

υφίσταται όταν ο δράστης συµβιβάζεται µε την επέλευσή του 

προκειµένου να µην παραιτηθεί από τον επιδιωκόµενο σκοπό, ενώ 

ενσυνείδητη αµέλεια υπάρχει όταν πιστεύει πως τούτο δε θα επέλθει. 

∆ηλ. όταν ο εν λόγω δράστης, στην περίπτωση που δε δύναται να πετύχει 

διαφορετικά το σκοπό του, προτιµά να τελέσει την επικίνδυνη για το 

έννοµο αγαθό πράξη, παρόλο που γνωρίζει τη δυνατότητα πρόκλησης 

του ανεπιθύµητου αποτελέσµατος, παρά ν’ αποστεί από την τέλεσή της. 

Η θεωρία της επιδοκιµασίας σ’ αυτή τη µορφή είναι υπερβολικά στενή, 

γιατί επιδοκιµάζω σηµαίνει εγκρίνω, επικροτώ, αποδέχοµαι. Η 

επιδοκιµασία σηµαίνει µία θετική συναισθηµατική τάση του δράστη ως 

προς το αποτέλεσµα που υφίσταται µόνον όταν αυτός το επιθυµεί. Αυτή 

η έννοια της επιδοκιµασίας είναι και η µόνη σύµφωνη µε τη χρήση της 

λέξης στη γλώσσα. Έτσι, η απόφαση του γερµανικού Ακυρωτικού, που 

αποδέχθηκε στην περίπτωση του «ιµάντα» µία επιδοκιµασία «υπό νοµική 

έννοια», όταν το αποτέλεσµα είναι λίαν ανεπιθύµητο για το δράστη, απλά 

υπερβαίνει το γλωσσικό νόηµα της λέξης. 

 

Ας δούµε τώρα τη θεωρία της αποδοχής του κινδύνου, όπου σύµφωνα µε 

αυτήν ενδεχόµενος δόλος υπάρχει όποτε ο δράστης αποδέχεται τον 

κίνδυνο7 που θέτει µε τη συµπεριφορά του και αδιαφορεί για το 

αποτέλεσµα. Ακόµα και στην περίπτωση που ο δράστης δεν αποδέχεται 

το αποτέλεσµα έχει ενδεχόµενο δόλο εφόσον σκέφτεται: «ό, τι κι αν γίνει 

εγώ θα πράξω» (β’ τύπος Frank). Χαρακτηριστικό εδώ είναι το 

παράδειγµα της γυάλινης σφαίρας: σ’ ένα λούνα παρκ ο Α 

στοιχηµατίζει πως θα πετύχει µ’ ένα αεροβόλο όπλο τη γυάλινη σφαίρα 

που κρατάει νεαρή υπάλληλος του σκοπευτηρίου χωρίς όµως να την 

τραυµατίσει, κάτι που τελικά δεν επιτυγχάνει. Παρόλο που είναι 

                                                 
7 Όπου ως κίνδυνο εννοούµε «µία ασυνήθιστη, µη κανονική κατάσταση που δροµολογεί 
την επέλευση βλάβης ενός αγαθού προκαλώντας έτσι αβεβαιότητα και ανασφάλεια» - 
Ανδρουλάκης, σελ.172. 
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δεδοµένο πως ο δράστης δεν επιθυµούσε το αποτέλεσµα του 

τραυµατισµού, αφού τούτο θα ισοδυναµούσε µε επιθυµία του να χάσει 

το στοίχηµα, σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή έχει δόλο διότι αποδέχθηκε 

τον κίνδυνο αδιαφορώντας ως προς το αποτέλεσµα (Lacmann).8 

Κατά βάση µε αυτή τη θεωρία συντάσσεται και ο Ανδρουλάκης, σύµφωνα 

µε τον οποίο ενδεχόµενος δόλος καταφάσκεται όταν: «οσάκις ο δράστης 

έλαβε σοβαρά υπόψη του το ενδεχόµενο πραγµάτωσης της 

αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος και αφού το στάθµισε µε ό, τι 

επιδίωκε µε την πράξη του, έκρινε το τελευταίο ως τόσο σηµαντικό ώστε, 

ακόµη κι αν το αξιόποινο αποτέλεσµα δεν ήταν γι’ αυτόν καθεαυτό 

αποδεκτό, ή ήταν ακόµα και αποδοκιµαστέο, αποφάσισε ωστόσο να 

προχωρήσει στην πράξη, ελπίζοντας- ευχόµενος στην καλύτερη 

περίπτωση ότι αυτό δεν θα επέλθει». Ενσυνείδητη αµέλεια υπάρχει 

αντίθετα όταν ο δράστης πίστεψε πως τελικά δε θα επέλθει. 9 Η πίστη 

βέβαια αυτή θα πρέπει να διαθέτει κάποιο στήριγµα-έρεισµα στην 

πραγµατικότητα. Πίστη στην αποφυγή του αποτελέσµατος µπορεί 

κατεξοχήν να συντρέχει στην περίπτωση που ο δράστης έλαβε 

αποτρεπτικά του κινδύνου µέτρα.10 

Κατά την άποψη του Μυλωνόπουλου11, ο δόλος και η αµέλεια σαν 

µορφές εσωτερικής συµµετοχής, συγκροτούν µία συνεχώς 

µεταλλασσόµενη αλληλουχία συµπεριφορών. Η µεταβολή αυτή δε 

συντελείται απότοµα, αλλά βαθµιαία, σταδιακά και ανεπαίσθητα. Μεταξύ 

δόλου και αµέλειας δεν υφίσταται συγκεκριµένο όριο. Τα όρια των δύο 

εννοιών είναι εξόχως ασαφή και συνεπώς κάθε προσπάθεια χάραξης 

σαφών ορίων είναι καταδικασµένη σε αποτυχία και αντιεπιστηµονική. 

Ανάµεσά τους υπάρχει µία αξιολογική σχέση διαβάθµισης (normatives 

Stufenverhältnis), από την οποία προκύπτει ότι όσο πιο έντονη είναι η 

εσωτερική συµµετοχή στην πρόκληση του αποτελέσµατος, τόσο πιο 

µεγάλη είναι και η κοινωνική αποδοκιµασία της πράξης. Η Γκµπάντι 

θεωρεί πως ο Μυλωνόπουλος µε την ως άνω τοποθέτησή του, «δεν εκτιµά 

                                                 
8 Μυλωνόπουλος, Χρίστος Χ., Ποινικό ∆ίκαιο-Γενικό Μέρος I και II, ∆ίκαιο & 
Οικονοµία, Π.Ν. Σάκκουλας Αθήνα 2007, σελ.253. 
9 Μυλωνόπουλος, Χρίστος Χ., Εφαρµογές Ποινικού ∆ικαίου, εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα Αθήνα-Κοµοτηνή 1997, σελ.56-57. 
10 Ανδρουλάκης, Νικόλαος Κ., Ποινικό ∆ίκαιο-Γενικό Μέρος-Θεωρία για το Έγκληµα, 
∆ίκαιο & Οικονοµία, Π.Ν. Σάκκουλας Αθήνα 2000, σελ.272-273. 
11 Μυλωνόπουλος, Χρίστος Χ., Εφαρµογές Ποινικού ∆ικαίου, εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα Αθήνα-Κοµοτηνή 1997, σελ. 61-62. 
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επαρκώς, ότι ο Έλληνας νοµοθέτης πάντως έχει προσπαθήσει να χαράξει 

ένα όριο µεταξύ αυτών των δύο εννοιών, γι’ αυτό εξάλλου και περιέλαβε 

τους σχετικούς ορισµούς στον ΠΚ. Θα έλεγα, µάλιστα, ότι για τον πολίτη 

αλλά και για το κράτος δικαίου γενικότερα δεν µπορεί να είναι 

παραδεκτό η µετάπτωση από ένα πληµµέληµα σε ένα κακούργηµα και 

αντίστροφα να γίνεται στη βάση εννοιών, για τις οποίες δεν υπάρχει 

οριοθετική γραµµή. Ο νοµοθέτης προφανώς θέλησε, ακριβώς για να 

αντιµετωπίσει την ανασφάλεια δικαίου, να χαράξει ένα τέτοιο όριο και 

ορθά έπραξε. Η επιστήµη από την πλευρά της, εξάλλου, έχει χρέος να 

υποβοηθήσει την προσπάθεια αυτή, για να έχει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα».12 Νοµίζω όµως πως η εν λόγω συγγραφέας παραγνωρίζει 

πως ο νοµοθέτης θέλησε µεν να χαράξει ένα τέτοιο όριο, αλλά αυτό το 

γεγονός – αυτή η επιθυµία του νοµοθέτη δεν αναιρεί από την άλλη 

µεριά, σε καµία περίπτωση την παραδοχή ότι τέτοιο όριο ανάµεσα στο 

δόλο και στην αµέλεια δεν υπάρχει. 

Να αναφέρουµε τέλος εδώ και την άποψη του Kaufmann, σύµφωνα µε 

την οποία ο δράστης που προβλέπει το αποτέλεσµα ως δυνατό δεν έχει 

ενδεχόµενο δόλο µόνο εάν εκδήλωσε εµπράκτως την πρόθεσή του ν’ 

αποφύγει το αποτέλεσµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Καϊάφα – Γκµπάντι, Μαρία, Εµβάθυνση στην ποινική νοµολογία, εκδόσεις Σάκκουλα 
Αθήνα – Κοµοτηνή 2006, σελ.100. 
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Η θέση του ποινικού µας Κώδικα για τον ενδεχόµενο δόλο  

 

 

Όπως προέκυψε από τα ανωτέρω ο ηµέτερος ΠΚ, στο ά.27, φαίνεται πως 

ακολουθεί τις αναφερθείσες βουλητικές θεωρίες (θεωρία της 

επιδοκιµασίας, της αποδοχής του κινδύνου, της αδιαφορίας, της 

ιδιαίτερα επίµεµπτης αδιαφορίας-ασυνειδησίας), δηλ. ότι για τη 

θεµελίωση του δόλου θα πρέπει ο δράστης να «θέλησε», µε τη µορφή της 

αποδοχής, το αποτέλεσµα. Ποιό είναι όµως το περιεχόµενο της εν λόγω 

αποδοχής; Παρόλο που υποστηρίχθηκε πως ο νοµοθέτης εν προκειµένω 

ακολουθεί τη θεωρία της επιδοκιµασίας (έτσι ο Χωραφάς), κατά το 

Μυλωνόπουλο η τοποθέτηση αυτή δεν είναι ακριβής, διότι η έννοια της 

αποδοχής του ά.27 ΠΚ είναι ευρύτερη, εµπερικλείοντας  ακόµη και τα 

ανεπιθύµητα αποτελέσµατα, εκείνα δηλ. τα οποία ο δράστης δεν 

επιδοκιµάζει. Ενώ, εάν δεχτούµε πως η αποδοχή περικλείει και την 

αδιαφορία, ενδεχόµενος δόλος κατά τον ηµέτερο ΠΚ στοιχειοθετείται 

σύµφωνα µε τον αναφερθέντα β’ τύπο του Frank.13 

Να παραθέσουµε σε αυτό το σηµείο και την άποψη του Χαραλαµπάκη, 

σύµφωνα µε τον οποίο, το θεωρητικώς και πρακτικώς σπουδαιότατο 

ζήτηµα χάραξης ορίων ανάµεσα στο δόλο και στην αµέλεια λύνεται από 

επιστήµη και νοµολογία ευκαιριακά, ανάλογα µε τον ηθικοκοινωνικά 

αξιοκατάκριτο χαρακτήρα της συγκεκριµένης περιπτώσεως, προς τον 

οποίο προσαρµόζονται οι διάφορες θεωρίες, για να δικαιολογηθεί-κατ’ 

ουσίαν εκ των υστέρων-η αξιολόγηση που έχει ήδη λάβει χώρα: όταν ο 

προερχόµενος από τη συµπεριφορά του δράστη κίνδυνος δεν 

υπερβαίνει, σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια, ένα λογικό ποσοστό και 

η συµπεριφορά δεν προσκρούει κατάφωρα σε ηθικοκοινωνικές αξίες (…) 

θεωρία και νοµολογία προτίθενται να δεχτούν ότι ο δράστης πίστευσε 

πως το αποτέλεσµα δεν θα επερχόταν, να του καταλογίσουν δηλ. µονάχα 

ενσυνείδητη αµέλεια. Όταν αντιθέτως ο κίνδυνος είναι από αντικειµενική 

σκοπιά υπερβολικά µεγάλος, είτε-ανεξάρτητα από το ποσοστό αυτού στη 

συγκεκριµένη περίπτωση-η συµπεριφορά σχετίζεται µε ένα γενικότερα 

                                                 
13 Μυλωνόπουλος, Χρίστος Χ., Ποινικό ∆ίκαιο-Γενικό Μέρος I και II, ∆ίκαιο & 
Οικονοµία, Π.Ν. Σάκκουλας Αθήνα 2007, σελ.257. 
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δυσάρεστο κοινωνικό φαινόµενο, τότε η αποδοχή του ενδεχόµενου δόλου 

εµφανίζεται ως πιο πιθανή.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Χαραλαµπάκης, Α., in Πρακτικά ∆ιηµερίδας στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Ρόδου (3-4 Ιουνίου 2005), 
Ενδεχόµενος ∆όλος, Ενσυνείδητη Αµέλεια, τρίτη µορφή υπαιτιότητας ; ∆ίκαιο & Οικονοµία Π.Ν. 
Σάκκουλας Αθήνα 2006, σελ.19. 
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Η νοµολογία για τον ενδεχόµενο δόλο και τη διάκριση από την 

ενσυνείδητη αµέλεια (ιδίως υποθέσεις πολύνεκρων δυστυχηµάτων που 

συγκλόνισαν την κοινή γνώµη στη χώρα) 

 

 

Είχε συζητηθεί και σχολιαστεί έντονα µία παραγγελία (υπ. 

Αριθµ.3082/95) του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου το 1995, προς τον 

αρµόδιο Εισαγγελέα ν’ ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία µε 

ενδεχόµενο δόλο κατά ενός οδηγού που έτρεχε µε υπερβολική ταχύτητα 

και σε κατάσταση µέθης σκότωσε έναν πεζό, ενώ πριν από λίγους µήνες 

ο ίδιος δράστης είχε προκαλέσει και άλλο θανατηφόρο τροχαίο. Είχε 

αιτιολογήσει ως εξής τον ως άνω νοµικό χαρακτηρισµό: 

• Γνωστικό στοιχείο – ο κατηγορούµενος αντιλαµβανόταν πως ήταν 

ενδεχόµενο να προκαλέσει τροχαίο ατύχηµα και να επιφέρει το 

θάνατο άλλου ανθρώπου, αφού οδηγούσε κάτω από αντικανονικές 

συνθήκες (µέθη, υψηλή ταχύτητα) ενώ πριν από λίγους µήνες ο 

ίδιος δράστης είχε προκαλέσει και άλλο θανατηφόρο τροχαίο. 

• Βουλητικό στοιχείο – η εµµονή του στην έντονα αµελή 

συµπεριφορά του κατά την οδήγηση που καθιστούσε «σχεδόν 

βέβαιο τροχαίο συµβάν και θανάτωση άλλου ανθρώπου», παρέχει 

ενδείξεις πως αποδεχόταν το θανατηφόρο αυτό αποτέλεσµα. Αυτή 

η άποψη προκάλεσε δριµείες αντιρρήσεις στην επιστήµη, που τη 

χαρακτήρισε ως αδικαιολόγητη εκτροπή, που συνιστά αλλοίωση 

του ποινικού δόγµατος (Χαραλαµπάκης). Κατά τη γνώµη του 

Μυλωνόπουλου, ενέχει και θετικά στοιχεία.15 

 

 

Ακολούθησαν υποθέσεις που συγκλόνισαν την ελληνική κοινή γνώµη: 

της κατάρρευσης του εργοστασίου της Ρικοµέξ στο σεισµό του 1999, του 

ναυαγίου του επιβατηγού πλοίου ‘Εξπρές Σαµίνα’ το 2000, του 

πολύνεκρου δυστυχήµατος στα Τέµπη το 2003, αλλά και της θανάτωσης 

του νεαρού Α.Γ. από πυρά αστυνοµικού το ∆εκέµβριο του 2008. Στις 

τρεις πρώτες ετέθη εκ νέου το αιώνιο ζήτηµα της διακρίσεως ενδεχοµένου 

δόλου – αµέλειας, ενώ στην τελευταία έγινε επιτρεπτή µεταβολή της 

                                                 
15 Ο.π. (υποσηµ. 9) 
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κατηγορίας για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως (κατά του νεαρού Α.Γ.) µε 

ενδεχόµενο δόλο, αντί για άµεσο δόλο(Συµβ. Πληµ. Αθηνών1847/2009). 

Για την ίδια υπόθεση το Συµβ. Εφετών Αθηνών µε το υπ. αριθµ. 

1511/2009 Βούλευµά του απεδέχθη την εισαγγελική πρόταση και 

αναφέρει συγκεκριµένα: «Η ενσυνείδητη όµως αδιαφορία που αυτός 

επέδειξε, σε συνδυασµό µε τη σκόπευση που προηγήθηκε των 

αδιάκριτων προς το πλήθος των συγκεντρωµένων πυροβολισµών, 

καταδεικνύει ότι ενώ προέβλεψε ως ενδεχόµενη συνέπεια της ενέργειάς 

του η θανάτωση κάποιου από τα άτοµα αυτά, δεν απώθησε από τη 

συνείδησή του την εξεικόνιση του συγκεκριµένου αποτελέσµατος, αλλά 

επιδοκίµασε την επέλευσή του».16 Εδώ, το εν λόγω Βούλευµα προφανώς 

αιτιολογεί γιατί υπήρχε ενδεχόµενος δόλο στο δράστη και όχι 

ενσυνείδητη αµέλεια. 

 

 

Υπόθεση της Ρικοµέξ 

 

 

Με το υπ.αριθµ 2512/2002 βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών 

παραπέµφθηκε γι’ ανθρωποκτονία εκ προθέσεως µε ενδεχόµενο δόλο και 

απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή ο συνιδρυτής και αντιπρόεδρος 

του δ.σ. της εταιρίας Ρικοµέξ καθώς και τον πολιτικό µηχανικό και 

αρχιτέκτονα του κτηρίου αυτού. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το µέρος 

εκείνο του βουλεύµατος που αναφέρεται στην υπαιτιότητα του συνιδρυτή 

και συνιδιοκτήτη της εταιρίας: « ο κατηγορούµενος έχοντας πλήρη 

συνείδηση της επικδυνότητας της δράσης του για τη σωµατική 

ακεραιότητα και τη ζωή των εργαζοµένων στο εργοστάσιό του, έλαβε 

υπόψη του και το ενδεχόµενο να σκοτωθούν εργαζόµενοι στο εργοστάσιό 

του από το σεισµό και αφού το στάθµισε µε ό, τι επιδίωκε µε τη δράση 

του, δηλ. τη µεγιστοποίηση του επιχειρησιακού κέρδους, έκρινε το 

τελευταίο ως τόσο σηµαντικό, ώστε ακόµη κι αν το αξιόποινο αποτέλεσµα 

δεν ήταν γι’ αυτόν καθεαυτό αποδεκτό ή ήταν ακόµη αποδοκιµαστέο, 

αποφάσισε ωστόσο να προχωρήσει στις προαναφερθείσες πράξεις και 

παραλείψεις του, ελπίζοντας – ευχόµενος στην καλύτερη περίπτωση –ότι 

                                                 
16 Ποινική ∆ικ. 8-9/2009 (έτος 12ο), σελ.887 επόµενα. 
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το αποτέλεσµα αυτό τελικά δε θα επέλθει. (…) το γεγονός ότι ένας ή 

περισσότεροι εκ των µετόχων (της εταιρίας) και των συγγενών τους 

έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση του κτηρίου, όσο σηµαντικό και 

λυπηρό και αν είναι, δεν είναι αποφασιστικό στοιχείο και δεν αρκεί από 

µόνο του να οδηγήσει σε διαφορετική παραδοχή.» - πολύ σηµαντική 

ιδίως η τελευταία σκέψη. Η εισαγγελική πρόταση στο ίδιο βούλευµα ήταν 

αντίθετη και στηριζόταν ακριβώς σε αυτό που το ως άνω βούλευµα δεν 

προέκρινε ως «αποφασιστικό στοιχείο», δηλ. είπε τα εξής ο Εισαγγελέας: « 

δοθέντος ότι στο εργοστάσιο εργάζονταν ή το επισκέπτονταν τακτικά οι 

περισσότεροι από τους κατηγορουµένους, θα ήταν εκτός πάσης λογικής 

να δεχθούµε ότι ούτοι είχαν προβλέψει την κατάρρευση του 

εργοστασίου, η οποία αναπόφευκτα θα προκαλούσε και το θάνατο των 

ιδίων, µε συνέπεια να θεωρείται ότι ο ενδεχόµενος δόλος των 

κατηγορουµένων πρέπει να αποκλεισθεί παντελώς». Ο ΑΠ µε το υπ. 

Αριθµ. 1304/2003 βούλευµά του επικύρωσε το εφετειακό βούλευµα. 

 

 

 

 

Υπόθεση ναυαγίου Σαµίνα 

 

 

Εδώ η νοµολογιακή αντιµετώπιση της υπόθεσης διήλθε από διάφορα 

στάδια. Το Εφετείο Αιγαίου µε το υπ. αριθµ. 71/2002 βούλευµά του 

έκανε δεκτή την πρόταση του Εισαγγελέως, διαφοροποιούµενο από την 

ασκηθείσα αρχικώς ποινική δίωξη γι’ ανθρωποκτονία κατά συρροή µε 

ενδεχόµενο δόλο. Καταλήγει το ως άνω βούλευµα ως εξής: 

«οικατηγορούµενοι προείδαν ως πιθανή (ενδεχόµενη) τη βύθιση του 

πλοίου…όµως από επιπολαιότητα και αφροντισία για τη διαφύλαξη των 

εννόµων αγαθών δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη τους το ενδεχόµενο 

πραγµατώσεως της αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος της 

προκλήσεως ναυαγίου και των άλλων αδικηµάτων που συνδέονται µε 

αυτό, πιστεύοντες ότι δεν θα επέλθει». Το βούλευµα στηρίζει την παντελή 

έλλειψη ψυχικής σύνδεσης των κατηγορουµένων µε το επελθόν 

εγκληµατικό αποτέλεσµα στο γεγονός ότι: «και οι ίδιοι οι κατηγορούµενοι 
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εκτέθηκαν στον ίδιο ακριβώς κίνδυνο, στον οποίο εξέθεσαν τα θύµατά 

τους, ή περίπου στον ίδιο κίνδυνο, εκ του λόγου ότι αυτοί ως ναυτικοί 

γνώριζαν καλύτερα τον τρόπο διασώσεώς τους.» - αµέσως µετά τη 

δηµοσίευσή του ζητήθηκε η αναίρεσή του από τον Εισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου, µε βασικό επιχείρηµα ότι δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς 

από το Συµβ. Εφετών για ποιο λόγο υπήχθη η επίµαχη συµπεριφορά 

των κατηγορουµένων στην έννοια της ενσυνείδητης αµέλειας και όχι του 

ενδεχόµενου δόλου. 

Το Συµβούλιο του Αρείου Πάγου ανήρεσε το ως άνω βούλευµα 

αποδεχόµενο την εισαγγελική πρόταση (υπ. αριθµ. 500/2003)17, 

αντικρούοντας την άποψη του Συµβ. Εφετών περί υπάρξεως µόνον 

ενσυνείδητης αµέλειας για τον πλοίαρχο, τον υποπλοίαρχο και τα λοιπά 

υπεύθυνα µέλη του πληρώµατος του πλοίου Σαµίνα. Έτσι, 

ξαναπαραπέµθηκε  η υπόθεση στο Συµβ. Εφετών Αιγαίου, όπου µε νέο 

βούλευµά του απεφάνθη ότι: «οι δε κατηγορούµενοι γνώριζαν ότι εξαιτίας 

των παραπάνω πράξεων και παραλείψεών τους ήταν πιθανο-ενδεχόµενο 

να προκληθεί ναυάγιο και συνεπεία αυτού αιτιωδώς ως περαιτέρω 

πιθανό-δυνατό αποτέλεσµα ο θάνατος επιβαινόντων, ο οποίος και 

επήλθε, και αποδέχθηκαν το αποτέλεσµα αυτό, µε την έννοια ότι 

συµβιβάσθηκαν -  συγκατατέθηκαν ως προς αυτό, αν και δεν το 

επιθυµούσαν, ελπίζοντας ότι δεν θα επέλθει». το νέο όµως βούλευµα 

Συµβ. Εφετών Αιγαίου αναιρέθηκε κι αυτό, προς την αντίθετη όµως 

κατεύθυνση από το προηγούµενο αντίστοιχο.  

Έτσι, µε το υπ. αριθµ. 1661/2004 βούλευµά του, το Ακυρωτικό µας 

έκρινε πως δεν συντρέχει υπαιτιότητα ενδεχόµενου δόλου στα πρόσωπα 

των κατηγορουµένων και καταλήγει συµπεραίνοντας  ότι: «δεν συντρέχει 

περίπτωση ενδεχόµενου δόλου, όταν δε µπορεί κατ’ αντικειµενική κρίση, 

να καταφαθεί και το βουλητικό στοιχείο της πρόθεσης, όπως συµβαίνει 

και όταν δεν προκύπτει και κάποιο λογικό κίνητρο του υπαιτίου προς 

διάπραξη ενός σοβαρού εκ δόλου εγκλήµατος ή όταν ο δράστης 

καθίσταται ο ίδιος, εν δυνάµει, θύµα ενδεχοµένως της σχετικής 

εγκληµατικής πράξης ή παραλείψεώς του.»18 

 

                                                 
17 Ποιν Χρ. ΝΓ (2003), σελ.122. 
18 Ποιν Χρ. ΝΕ σελ.329-330. 



 17

Η υπόθεση του τροχαίου στα Τέµπη (2003) 

 

 

Το Συµβ. Πληµµελειοδικών Λάρισας ακολούθησε τη σχετική ποινική 

δίωξη και παρέπεµψε τους κατηγορούµενους να δικαστούν γι’ 

ανθρωποκτονία κατά συρροή µε ενδεχόµενο δόλο (βούλευµα υπ. Αριθµ. 

130/2004). Κατά το εν λόγω βούλευµα ο ενδεχόµενος δόλος ή κατά πιο 

ακριβή διατύπωση ο δόλος αποδοχής του ενδεχοµένου, ενέχει µία 

αποδοχή που αφορά όχι σε αυτό το ίδιο το εγκληµατικό αποτέλεσµα, 

που δυνατό και να είναι αποδοκιµαστέο από το δράστη, αλλά στον 

κίνδυνο, στο ενδεχόµενο της πραγµάτωσής του. Ωστόσο, µε την 

αποδοχή του σοβαρού κινδύνου και µε την εµµονή στην κινδυνώδη 

ενέργεια, συµβαδίζει κατ’ ανάγκη και µία έµµεση αποδοχή αυτού του 

ίδιου του αποτελέσµατος, στο µέτρο που η επέλευσή του δε δύναται να 

αποκλεισθεί, ώστε αυτή είναι που τελικά «εντάσσει τη στάση του 

εµµένοντα στην κινδυνώδη ενέργεια στην περιοχή του ενδεχόµενου 

δόλου», και συµπληρώνει ότι « για τον προσδιορισµό της έννοιας της 

αποδοχής του εγκληµατικού αποτελέσµατος εκ µέρους του δράστη, δηλ. 

του βουλητικού στοιχείου του ενδεχόµενου δόλου, η επιστήµη αλλά και 

η νοµολογία δεν ανατρέχουν στους χώρους του συναισθηµατικού, αλλά 

στο γνωστικό στοιχείο, το οποίο ενεργεί συµπληρωµατικά, προσφέρει 

δηλ. κατάλληλες ενδείξεις για τη βουλητική στάση του δράστη, 

προσδίδοντας σε αυτήν το ακριβές της περιεχόµενο». Ως προσδιοριστικά 

κριτήρια του γνωστικού στοιχείου και κατά συνέπεια της βουλητικής 

στάσης του δράστη θεωρούνται: α. το ποσοστό επικινδυνότητας και β. η 

τυχόν ιδιοτέλεια του σκοπού που επιδιώκει ο δράστης µε την πράξη του.  

Οι κατηγορούµενοι άσκησαν έφεση κατά του ανωτέρω βουλεύµατος και 

έτσι εκδόθηκε το υπ. Αριθµ. 179/2004 βούλευµα Συµβ. Εφετών 

Λάρισας19, που διαφοροποιήθηκε ως προς το ζήτηµα του ενδεχόµενου 

δόλου και συνεπώς και της ποινικής ευθύνης των κατηγορουµένων. 

Έκρινε λοιπόν ότι οι κατηγορούµενοι είχαν ενσυνείδητη αµέλεια και όχι 

ενδεχόµενο δόλο ως προς τις ανθρωποκτονίες, ενώ δέχτηκε πως 

συνέτρεχε στο πρόσωπό τους ενδεχόµενος δόλος αναφορικά µε το 

έγκληµα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.  Πιο 

                                                 
19 Ποιν.∆ικ. 2004, σελ.793 επόµ. 
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συγκεκριµένα το αναφερθέν βούλευµα έκρινε ότι ισχυρότερος 

αντενδείκτης ενδεχόµενου δόλου αποτελεί η «αυτοδιακιδύνευση του 

ίδιου του δράστη ή συγγενικών και φιλικών του προσώπων», καθόσον « 

στις περιπτώσεις που η επιλογή του δράστη οδηγεί αντικειµενικά στην 

αυτοδιακινδύνευσή του, κατά κανόνα θα έπρεπε να αποκλείεται ο 

ενδεχόµενος δόλος, εκτός εάν αυτός εµφορείται από σκοπό αυτοκτονίας 

ή έχει λάβει µέτρα αυτοπροστασίας». Αντιθέτως, ως ισχυρότατος 

ενδείκτης ύπαρξης ενδεχόµενου δόλου θεωρείται «ο σκοπός (συνήθως 

ιδιοτελής) που επιδίωκε ο δράστης σε συσχετισµό µε το εγκληµατικό 

αποτέλεσµα που προκαταβολικά θυσίασε στο βωµό των συµφερόντων 

του». Ισχυρός από την άλλη µεριά αντενδείκτης υπάρξεως ενδεχόµενου 

δόλου σύµφωνα µε το ανωτέρω βούλευµα συντρέχει στις «περιπτώσεις 

χαµηλού πιθανολογούµενου ποσοστού κινδύνου ή όταν ο δράστης έχει 

συνηθίσει να εκτίθεται και να ανταπεξέρχεται στο συγκεκριµένο, έστω 

υψηλό, κίνδυνο, η πραγµάτωση του οποίου εµφανίζεται έτσι ως ελάχιστα 

πιθανή». 

Τελικά και το Ακυρωτικό µε το υπ. Αριθµ. 2313/2004 επικύρωσε το 

ανωτέρω εφετειακό βούλευµα.20 Αυτό που οφείλουµε να επισηµάνουµε 

σ’ αυτό το βούλευµα είναι πως ο ΑΠ (µε αυτό) ανήρεσε τη µέχρι τότε 

κρατούσα νοµολογιακή άποψη, ότι η εµµονή του δράστη σε µία 

κινδυνώδη για το θύµα συµπεριφορά ενέχει και µία κατά λογική 

αναγκαιότητα έµµεση αποδοχή και αυτού του ίδιου του αποτελέσµατος 

που θα επιφέρει ο συγκεκριµένος κίνδυνος. Ενώ κατά το ίδιο χρονικό 

διάστηµα εκδόθηκε και το προαναφερθέν υπ. αριθµ. 1661/2004 

βούλευµά του (για την υπόθεση του Σαµίνα), προς την αυτή κατεύθυνση. 

Έτσι, για πρώτη φορά στην ελληνική νοµολογία διανοίγεται µία νέα 

προβληµατική, δηλ. κατά πόσο είναι δυνατόν να µην καταλογίζεται στο 

δράστη αποδοχή του ανθρωποκτόνου αποτελέσµατος, αλλά αντίθετα να 

πιστοποιείται ότι ο ίδιος  δράστης είχε αποδεχθεί την πιθανότητα 

πρόκλησης κινδύνου σ’ έναν άνθρωπο, δηλ. και στον ίδιο του τον εαυτό, 

την οποία όµως δεν πίστευε ότι θα υλοποιείτο σε συγκεκριµένο 

θανατηφόρο αποτέλεσµα.21 

                                                 
20 Ποιν. Χρ. ΝΕ, σελ.796 επόµ. 
21 Παπαγεωργίου – Γονατάς, Στυλιανός ∆., Ενδεχόµενος ∆όλος – Ενσυνείδητη Αµέλεια – 
Μία Τρίτη µορφή υπαιτιότητας ; Νοµολογιακές αναζητήσεις και δογµατικές 
επαναπροσεγγίσεις, Νοµική Βιβλιοθήκη έκδοση Αθήνα 2008, σελ.17. 
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Ενδείκτες και αντενδείκτες (αντενδείξεις) για την ύπαρξη ενδεχοµένου 

δόλου 

 

Είναι πράγµατι ιδιαίτερα δυσχερές το να προσπαθήσεις ν’ 

αποκρυπτογραφήσεις τον εσωτερικό κόσµο του κάθε δράστη. Μάλιστα 

κατά την άποψη του Herzberg, ο οποίος κάνει λόγο για ένα 

‘απροσδιόριστο’ (ominöses) βουλητικό στοιχείο που ενυπάρχει σε κάθε 

είδος δόλου, η δυσκολία καθίσταται ακόµη πιο µεγάλη στον ενδεχόµενο 

δόλο, το βουλητικό στοιχείο του οποίου βρίσκεται σε ελάσσονα ένταση εν 

σχέσει µε τα άλλα δύο είδη δόλου, δηλ. το δόλο επιδίωξης και το δόλο β’ 

βαθµού (αναγκαίο δόλο). Η απόπειρα καταγραφής εµπειρικών 

δεδοµένων και κριτηρίων, των λεγοµένων ενδεικτών, χρησίµευσε για την 

εξαγωγή συµπερασµάτων για την ύπαρξη των εσωτερικών διαθέσεων του 

δράστη, όπως ακριβώς είναι η από µέρους του αποδοχή του 

εγκληµατικού αποτελέσµατος.22 

Μία προσπάθεια ταξινόµησης των σπουδαιότερων ενδεικτών και 

αντενδεικτών του ενδεχόµενου δόλου: 

Οι σηµαντικότεροι ενδείκτες για την κατάφαση του ενδεχόµενου δόλου 

θεωρούνται (τόσο από την επιστήµη όσο και από τη νοµολογία): 

• Η ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα της επίµαχης συµπεριφοράς 

του δράστη, δηλ. το γνωστό στο δράστη υψηλό αντικειµενικό 

ποσοστό επικινδυνότητας της πράξης23, άλλως η ιδιαίτερα µεγάλη 

δυναµική και η εγγύτητα του κινδύνου που διαγνώσθηκε από το 

δράστη. 

• Η τυχόν ιδιοτέλεια του σκοπού που επιδίωκε ο δράστης µε τη 

συµπεριφορά του και ιδίως η µεγιστοποίηση του επιχειρησιακού 

κέρδους του 

• Η συµπεριφορά και οι δηλώσεις του δράστη πριν, κατά και µετά 

την πράξη του και ιδιαίτερα οι τυχόν σχέσεις µεταξύ δράστη και 

θύµατος 

• Η λήψη µέτρων από πλευράς του δράστη προκειµένου ν’ 

αυτοπροστατευθεί 

                                                 
22 Παπαγεωργίου – Γονατάς, Στυλιανός ∆., Ενδεχόµενος ∆όλος – Ενσυνείδητη Αµέλεια – 
Μία Τρίτη µορφή υπαιτιότητας ; Νοµολογιακές αναζητήσεις και δογµατικές 
επαναπροσεγγίσεις, Νοµική Βιβλιοθήκη έκδοση Αθήνα 2008, σελ.207. 
23 Συµβ Εφετών Αθηνών 1416/2002, Πραξ. Λογ. Π∆ 2002, σελ.364. 
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• Η εµµονή του δράστη στην κινδυνώδη δράση του και κατά το 

παρελθόν - τούτος προκρίνεται ως από τους πλέον σηµαντικούς 

ενδείκτες για την κατάφαση του ενδεχόµενου δόλου, ενώ άσκησε 

ισχυρή επίδραση τόσο στη νοµολογία όσο και στη θεωρία. Έτσι,  

όταν ο δράστης εµµένει στη συνέχιση της επικίνδυνης 

συµπεριφοράς του παρά την πρόβλεψη του 

(ανεπιθύµητου)αποτελέσµατος ως ενδεχόµενου, αντί να αποστεί  

από την τέλεσή της, προκειµένου να µην παραιτηθεί από τον 

επιδιωκόµενο σκοπό του, δυνάµεθα να εξαγάγουµε το 

συµπέρασµα ότι εκείνος συµβιβάσθηκε µε την επέλευση του 

εγκληµατικού αποτελέσµατος, αποφάσισε να το ανεχθεί, 

προτίµησε να καταβάλει το τίµηµα του αποτελέσµατος και ως εκ 

τούτου αποφάσισε να προσβάλει το οικείο έννοµο αγαθό24 (βλ. και 

την προαναφερθείσα εισαγγελική παραγγελία του 1995). 

• Ειδικά αναφορικά µε τον ενδεχόµενο δόλο ανθρωποκτονίας: το 

µέσο που χρησιµοποιήθηκε, το µέρος του σώµατος του θύµατος 

που επλήγη, η µορφολογία και η σφοδρότητα του τραύµατος.  

Ενώ ως κυριότεροι αντενδείκτες/αντενδείξεις θα µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν: 

• Η µη νοητή αυτοδιακινδύνευση του ίδιου του δράστη, δηλ. 

στο βαθµό που στον ίδιο κίνδυνο που εξέθεσε ο δράστης το 

θύµα, εξέθεσε και τον ίδιο του τον εαυτό. 

• Η λήψη αποτρεπτικών µέτρων από την πλευρά του δράστη 

για τη µη πραγµάτωση του κινδύνου, δηλ. η αποδοχή του 

αποτελέσµατος αποκλείεται στην περίπτωση που ο δράστης 

εκδήλωσε εµπράκτως την πρόθεσή του να το αποφύγει 

επιχειρώντας πράξεις που κατευθύνονται σε παρεµπόδιση 

της επέλευσής του.25 Στην ΑΠ 2125/2002, σε υπόθεση 

κατάρρευσης φαρµακοβιοµηχανίας µε το σεισµό του 1999 

στην Αττική, το Ακυρωτικό µας δέχτηκε την αιτιολογία του 

                                                 
24 Βλ. Μυλωνόπουλος, Χρίστος Χ., Ποινικό ∆ίκαιο-Γενικό Μέρος I και II, ∆ίκαιο & 
Οικονοµία, Π.Ν. Σάκκουλας Αθήνα 2007, σελ.260. 
25 Π.χ. ο αγρότης που ανάβει φωτιά σε αγριόχορτα στο κέντρο του αγρού του, αφού 
όµως προηγουµένως αποψίλωσε περιµετρικά το χώρο και εγκατέστησε δοχεία µε νερό, 
δεν έχει ενδεχόµενο δόλο εάν παρόλα αυτά άνεµος παρασύρει φλεγόµενα φρύγανα στο 
παρακείµενο ακίνητο και ξεσπάσει πυρκαγιά. Εδώ παρατηρείται µία µορφή ιδιαίτερα 
επίµεµπτης αδιαφορίας ως προς το αποτέλεσµα.-το παράδειγµα είναι από το 
Μυλωνόπουλο, σελ.261. 
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οικείου ΣυµβΕφετ. ότι: « Τα αποτρεπτικά µέτρα που έλαβαν 

(οι κατηγορούµενοι) δεν µπορεί να χαρακτηριστούν τόσο 

σοβαρά, ώστε να τους δηµιουργήσουν την πίστη ότι το 

ανωτέρω αποτέλεσµα θα απεφέυγετο». ∆ηλ. τα αποτρεπτικά 

µέτρα ενδεικνύουν πως ο δράστης ενεργοποιείται για ν’ 

αποφύγει το αποτέλεσµα και δεν το αποδέχεται, εκτός 

βέβαια κι αν συντρέχουν αντίθετες ενδείξεις, όπως για 

παράδειγµα ότι τα µέτρα αυτά λαµβάνονται κατά πρόφαση 

ή είναι εν γνώσει του δράστη απρόσφορα κλπ.26 

• Η συµπεριφορά του δράστη µετά από την πράξη, ειδικά 

απέναντι στο θύµα και η προσπάθεια εξουδετέρωσης ή 

ελαχιστοποίησης των συνεπειών αυτής της εγκληµατικής 

πράξης.27 Ως τέτοιες µορφές συµπεριφοράς αναφέρονται οι 

προσπάθειες για ανάνηψη του παθόντος, η προσπάθεια 

κατάσβεσης της φωτιάς κλπ. Οι ρηθείσες πράξεις πέραν της 

οποιασδήποτε άλλης ποινικής σηµασίας τους 

(υπαναχώρηση, έµπρακτη µετάνοια, λόγος επιεικέστερης 

επιµέτρησης κλπ), δυνατόν ν’ αξιοποιηθούν και ως 

εξωτερικά - εµπειρικά κριτήρια για την αντένδειξη του 

ενδεχόµενου δόλου. 

• Η επανάληψη της ίδιας συµπεριφοράς και κατά το 

παρελθόν. Πρόκειται για µία ισχυρή αντένδειξη λοιπόν, όταν 

ο δράστης είχε ενεργήσει κατά τον αυτό επικίνδυνο τρόπο 

και κατά το παρελθόν, χωρίς ωστόσο να έχει δηµιουργηθεί 

το παραµικρό πρόβληµα και χωρίς βέβαια να έχει 

διερωτηθεί κανείς µήπως ο δράστης θα αποδεχόταν το 

εγκληµατικό αποτέλεσµα εάν αυτό επήρχετο. Η ένδειξη 

αυτή έχει υπέρ της το επιχείρηµα, ότι σε κανέναν δε θα 

περνούσε η σκέψη να χαρακτηρίσει τις προηγηθείσες (αλλά 

µε θετική έκβαση) περιπτώσεις επικίνδυνης δραστηριότητας 

                                                 
26 Καϊάφα – Γκµπάντι, Μαρία, Εµβάθυνση στην ποινική νοµολογία, εκδόσεις Σάκκουλα 
Αθήνα – Κοµοτηνή 2006, σελ.103. 
27 Ο.π. (υποσηµ. 22) 
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ως απόπειρες τέλεσης του σχετικού εγκλήµατος µε 

ενδεχόµενο δόλο.28 

Αναφορικά τουλάχιστον µε έναν από τους αντενδείκτες, εκείνον της µη 

νοητής αυτοδιακινδύνευσης του ίδιου του δράστη, θα έπρεπε να 

λειτουργεί απόλυτα προς την κατεύθυνση του αποκλεισµού του 

ενδεχόµενου δόλου. Ότι ούτε αυτό συµβαίνει, το αποδεικνύουν οι  τρεις 

βασικές περιπτώσεις της ελληνικής νοµολογίας που είδαµε και πιο 

πάνω: Ρικοµέξ, Σαµίνα και Τέµπη, όπου ενώ εν δυνάµει θύµατα των 

συγκεκριµένων δυστυχηµάτων υπήρξαν και οι ίδιοι οι δράστες, καθώς 

και συγγενικά τους πρόσωπα, οι αρχικές ποινικές διώξεις αλλά και 

ορισµένα από τα παραπεµπτικά βουλεύµατα έκαναν λόγο για 

ανθρωποκτονία µε ενδεχόµενο δόλο. Μάλιστα και αυτή η αντένδειξη 

φαίνεται πως συγκρίνεται µε τον ισχυρότερο των ενδεικτών, δηλ. τη 

µεγιστοποίηση του επιχειρηµατικού κέρδους του δράστη και µάλιστα να 

υποχωρεί απέναντί του.29 

 

Επιπλέον κάποιες φορές παρατηρείται αλληλοαναίρεση ενδεικτών και 

αντενδεικτών (αντενδείξεων) για την ύπαρξη ή όχι ενδεχόµενου δόλου, 

που όµως δεν έχει ως σκοπό να καταδείξει την ανεπάρκειά τους, αλλά 

αντίθετα την ανάγκη για ορθό συνδυασµό και σύνθεσή τους προτού 

καταλήξουµε στα όποια συµπεράσµατα. Ο δόλος λοιπόν ως εσωτερική 

βουλητική διάθεση είναι δεδοµένο πως δεν δύναται ν’ αποκοπεί από την 

εξωτερική συµπεριφορά του δράστη, αφού τελικά µόνον αυτό το σύνολο 

της συµπεριφοράς του προσφέρει τους κατάλληλους ενδείκτες και 

αντενδείκτες για την αποδοχή ή όχι του ενδεχόµενου δόλου στη 

συγκεκριµένη περίπτωση. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Βλ. Μυλωνόπουλος, Χρίστος Χ., Ποινικό ∆ίκαιο-Γενικό Μέρος I και II, ∆ίκαιο & 
Οικονοµία, Π.Ν. Σάκκουλας Αθήνα 2007, σελ.263 και στον Παπαγεωργίου-Γονατά 
σελ.209. 
29 Παπαγεωργίου – Γονατάς, Στυλιανός ∆., σελ.210. 
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De lege ferenda – αποδοχή µίας τρίτης µορφής υπαιτιότητας; 

 

 

Έχει προταθεί από διάφορους (Weigend, Shünemann), η τριχοτόµηση 

των µορφών υπαιτιότητας κατά το πρότυπο του αγγλοσαξονικού δικαίου, 

έτσι ώστε ν’ αναγνωριστεί ως τρίτο- ενδιάµεσο µέγεθος ανάµεσα στο δόλο 

και στην αµέλεια, δηλ. αυτό της  recklessness – ήτοι µίας µορφής 

βαρειάς ενσυνείδητης αµέλειας, κατά την οποία ο δράστης πράττει, 

καίτοι  έχει επίγνωση του συγκεκριµένου κινδύνου προσβολής του 

εννόµου αγαθού. Η πρόταση αυτή βρήκε τα τελευταία χρόνια µεγάλη 

απήχηση και στην ελληνική θεωρία, ιδιαίτερα έπειτα τα πολύνεκρα 

δυστυχήµατα στην οδική και θαλάσσια συγκοινωνία(ναυάγιο Σαµίνα 

2000, αυτοκινητικό στα Τέµπη 2003). Αυτή λοιπόν η ενδιάµεση µορφή 

υπαιτιότητας, θα µπορούσαµε να την ονοµάσουµε και ασυνειδησία, θα 

συµπεριλάµβανε όλες τις οριακές περιπτώσεις του ενδεχόµενου δόλου 

και της ενσυνείδητης αµέλειας. Πάντως αντιληπτό γίνεται πως το 

σηµερινό θεσµικό καθεστώς µε την υπαιτιότητα έχει προ πολλού φτάσει 

στα όρια της αποτελεσµατικότητάς του.30 Υπάρχει ωστόσο και αντίλογος 

στην ως άνω γνώµη: όπως αντιπαρατηρείται λοιπόν η συγχώνευση του 

ενδεχόµενου δόλου και της ενσυνείδητης αµέλειας υπό το µανδύα της 

recklessness «θα ισοπέδωνε την ποιοτική διαφορά που υπάρχει ανάµεσα 

στην απόφαση εναντίον του εννόµου αγαθού και στην επιπόλαιη πίστη 

ότι αυτό θα σωθεί», κατά τη γνώµη του Roxin.  

Ο Μυλωνόπουλος τάσσεται υπέρ της  ανάγκης εισαγωγής της έννοιας της 

βαρείας αµέλειας στο ποινικό µας δίκαιο, ώστε να καταστεί δυνατή η 

προσήκουσα τιµώρηση σε βαθµό κακουργήµατος (π.χ. µε κάθειρξη έως 

10 έτη) ορισµένων περιπτώσεων όπου η θανάτωση ή η βαρεία σωµατική 

βλάβη οφείλονται σε βαρύτατες προσβολές του αντικειµενικού 

καθήκοντος επιµέλειας, οι οποίες και προσεγγίζουν τον ενδεχόµενο 

δόλο.31 Για παράδειγµα κατά το Μυλωνόπουλο, «…εκείνος που µε 

βαρειά αµέλειά του προκαλεί την εφ’ όρου ζωής παράλυση του παθόντος,  

                                                 
30 Βαθιώτης, Κωνσταντίνος Ι., ∆όλος-Θεµελίωση και Αποκλεισµός του στο Ποινικό 
∆ίκαιο, ∆ίκαιο & Οικονοµία, Π.Ν. Σάκκουλας Αθήνα 2003, σελ.71-72. 
31 Μυλωνόπουλος, Τα δογµατικά θεµέλια του ποινικού δικαίου στη νέα χιλιετία, Το 
ποινικό δίκαιο στο νέο διεθνές περιβάλλον, 2ο  Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων 
Ποινικολόγων, Αθήνα 2001, σελ.55.  
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εισερχόµενος µε το αυτοκίνητό του στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας, 

παραβιάζοντας εν γνώσει τον ερυθρό σηµατοδότη κλπ, θέτει σαφώς 

βαρύτερο άδικο από εκείνον που από πρόσκαιρη απροσεξία προκαλεί το 

ίδιο αποτέλεσµα». 

Ο ίδιος συγγραφέας ωστόσο διευκρινίζει πως δεν εισηγήθηκε µία τρίτη 

µορφή υπαιτιότητας, αλλά τη βαρύτερη τιµώρηση της ανθρωποκτονίας 

και σωµατικής βλάβης από βαρεία αµέλεια, η οποία δεν αποτελεί τρίτη 

µορφή υπαιτιότητας αλλά διαβάθµιση της αµέλειας. 

Κατά της τριχοτόµησης των µορφών υπαιτιότητας είχε ταχθεί στο 

παρελθόν και ο Χωραφάς, όπου µία σχετική πρόταση την είχε 

χαρακτηρίσει: «δηµιούργηµα εντελώς αυθαίρετο και αψυχολόγητο, 

καχεκτικό και µη βιώσιµο», ενώ ο ίδιος θεωρούσε ότι: «η περί 

τριχοτοµήσεως της υποκειµενικής υπαιτιότητας θεωρία οπωσδήποτε 

λαµβανοµένη ελέγχεται ως ατυχής και πεπλανηµένη».32 Ο ίδιος  

συγγραφέας µάλιστα τόνισε πως «κατ’ αυτόν τον τρόπο διαταράσσεται και 

η όλη οικονοµία του ειδικού µέρους του Ποινικού Κώδικα, αφού θα 

πρέπει στη συνέχεια να καθοριστεί για κάθε έγκληµα µία Τρίτη ποινική 

κύρωση».  

Εξάλλου, προβλήθηκε και το αντεπιχείρηµα εκ του ά.79 § 2γ ΠΚ όπου: 

«για την εκτίµηση της βαρύτητας του εγκλήµατος το δικαστήριο 

αποβλέπει…(…) γ. στην ένταση του δόλου ή στο βαθµό της αµέλειας του 

υπαιτίου.» Συνεπώς, στο στάδιο της επιµέτρησης της ποινής ούτως ή 

άλλως το οικείο δικαιοδοτικό όργανο θα λάβει υπόψιν του και τη µορφή 

υπαιτιότητας που εκδήλωσε ο δράστης µέσω της πράξης του και ανάλογα 

µε την έντασή της – το βαθµό της θα επιβάλλει (συνεκτιµώντας και τα 

λοιπά στοιχεία του εν λόγω άρθρου) την προσήκουσα ποινή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Χωραφάς, Περί της εννοίας του δόλου, σελ.121-129. 
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