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                                                                            Πρόλογος 

   

    Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την δήμευση των περιουσιακών στοιχείων έπειτα από νομιμοποίηση 

παράνομων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Η έννοια της δήμευσης είναι πολύ σημαντική για το 

δικονομικό μας σύστημα καθώς αποτελεί ένα από τα επαχθέστερα δικονομικά μέτρα που επιβάλλεται στον 

κατηγορούμενο ή στον ύποπτο ακόμη δε και στον τρίτο.Θα γίνει επομένως μια ενδελεχή ανάλυση σχετικών 

άρθρων,ειδικών νόμων,ευρωπαικών νόμων και του νέου ποινικού κώδικα που αφορούν την δήμευση ώστε να 

βρεθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται καθώς και τα δικαιωμάτα προσώπων που θίγονται. 
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    Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη.Στο πρώτο μέρος θα γίνει μια παρουσίαση του εγκλήματος της 

νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,γνωστό και ως ¨ξέπλυμα μαύρου 

χρήματος¨.Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι νομοθετικές αλλαγές που έγιναν σε ευρωπαικό επίπεδο αλλά και σε 

εθνικό επίπεδο.Στο τρίτο θα αναλυθούν επίσης οι έννοιες της κατάσχεσης και της δέσμευσης περιουσιακών 

στοιχείων κάνοντας ιδαίτερη μάλιστα μνεια στο πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών,Στο τέταρτο και τελευταίο 

μέρος θα εστιάσουμε στους τρίτους ,στα δικαιώματα τους που παραβιάζονται καθώς και πως μπορούν να 

αμυνθούν έναντι αυτών των μέτρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων 

    Με την πάροδο των χρόνων διαπιστώνουμε ότι η εγκληματικότητα αυξάνεται και στελεχώνεται από νέες 

μεθόδους,νέα άτομα,μορφωμένα και τεχνολογικώς εξειδικευμένα,που στόχο έχουν να αλλάξουν τα δεδομένα που 

υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία και γενικά σε όλο τον κόσμο ως προς την σημασία του  εγκλήματος. Μια λοιπόν 

από τις σοβαρότερες μορφές της σύγχρονης εγκληματικότητας είναι το οικονομικό έγκλημα. Ο γνωστός Έλληνας 

εγκληματολόγος και καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νέστωρ Κουράκης στη 

δεύτερη έκδοση του βιβλίο του τα οικονομικά εγκλήματα υποστήριξε ότι ¨με τον όρο οικονομικό έγκλημα 

ορίζεται το έγκλημα το οποίο τελείται στο πλαίσιο μιας πραγματικής ή απατηλής οικονομικής δραστηριότητας, 

βλάπτει η εκθέτει σε κίνδυνο πέρα από ένα άτομο, την οικονομική ζωή ή το κοινωνικό σύνολο κι η εξυγίανση 
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του απαιτεί ειδικές γνώσεις της οικονομικής ζωής.¨ Η νομιμοποίηση εσόδων από προηγούμενη παράνομη 

δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία των οικονομικών εγκλημάτων και αποτελεί ένα πολυσυζητημένο και 

διαχρονικό ζήτημα που συνιστά  λόγω των στενών σχέσεων του με το οργανωμένο έγκλημα μεγάλη απειλή, η 

οποία βασανίζει από τις αρχές του 1900 τα κράτη και στοχεύει κατά κύριο λόγο την κοινωνία και την οικονομία. 

Το φαινόμενο αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως ¨ξέπλυμα χρήματος¨ αναφέρεται στην διαδικασία που κάνουν 

οι εγκληματίες ώστε να μετατρέψουν τα χρήματα που αποκομίζουν από την τέλεση της εγκληματικής πράξης σε 

νόμιμα κεφάλαια για να μπορούν είτε να τα αποθηκεύσουν με ασφάλεια είτε να τα χρησιμοποιήσουν σε μετέπειτα 

εγκληματικές τους δραστηριότητες. Tο ξέπλυμα χρήματος αποτελεί ένα ιδιαίτερο και ιδιόμορφο έγκλημα με 

διεθνείς όψεις κυρίως λόγω της πορείας ποινικοποίησης του,καθώς αρχικώς ποινικοποιήθηκε σε ευρωπαικό 

επίπεδο και όχι από τους εθνικούς νομοθέτες, οι οποίοι αργότερα νομοθέτησαν μόνο ως προς την καταστολή του 

εγκλήματος αυτού αλλά και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης στα παραπάνω νομοθετικά κείμενα. Αυτό λοιπόν το 

ιδιόμορφο έγκλημα είναι πολύ ισχυρό στην κοινωνία λόγω των τεράστιων κερδών που αποφέρει,με 

χαρακτηριστικά παραδείγματα το εμπόριο όπλων, ναρκωτικών, η πορνεία, το λαθρεμπόριο κα. Πλην των 

παραπάνω το ¨ξέπλυμα¨ μπορεί να λάβει και άλλες μορφές όπως είναι η αγορά ακριβών και πολυτελών 

αυτοκινήτων, αγορά ακινήτων κα. 

Ιστορικό πλαίσιο  

     Τον χαρακτηρισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως ¨ξέπλυμα¨ τον εντοπίζουμε 

για πρώτη φορά το 1920 στην Αμερική,ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από αστυνομικούς εξαιτίας των κινήσεων της 

μαφίας, η οποία χρησιμοποιούσε επιχειρήσεις πλυντηρίων-ρούχων1 προκειμένου τα έσοδα από παράνομες 

ενέργειες τους να τα νομιμοποιούν μέσω αυτών των επιχειρήσεων. Αν και ο όρος αυτός συνδέθηκε όπως είδαμε 

παραπάνω με τη μαφία και το οργανωμένο έγκλημα, η νομιμοποίηση εσόδων και οι τεχνικές της ,που φυσικά και 

δεν δημιουργήθηκαν τότε, αναπτύχθηκαν εκείνη την περίοδο πάρα πολύ. Μέχρι τα τέλη του 1970 στις ΗΠΑ δεν 

υπήρξε κάποια νομοθετική πρόβλεψη ούτε κάποιο μέτρο καταστολής του φαινομένου, αλλά ούτε και κάποια 

νομική βάση, η δε αμερικανική κυβέρνηση θεωρούσε το σημερινό ξέπλυμα ως μια συνωμοσία (conspiracy) σε 

βάρος των αρμοδίων κυβερνητικών αρχών για τον εντοπισμό των πραγματικών εισοδημάτων των προσώπων και 

την επιβολής σε αυτούς των αναλογούντων φόρων.Στις αρχές του 1990,έγινε μια ισχυρή κίνηση κατά του 

οργανωμένου εγκλήματος αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων με την “Antimoney Laundering Act”2,η οποία 

θεώρησε το ξέπλυμα χρήματος ,που ως τότε λογίζονταν ως συνομωσία ως έγκλημα με ποινή στέρησης της 

ελευθερίας που πολλές φορές έφτανε μέχρι και στα είκοσι χρόνια.Όπως καταλαβαίνουμε το έγκλημα της 

νομιμοποίησης έχει διττό χαρακτήρα καθώς δεν προσπαθεί μόνο να αποκρύψει την θέληση της τέλεσης του 

βασικού εγκλήματος,από το οποίο προέκυψε η περιουσία η οποία πρόκειται να νομιμοποιηθεί αλλά προσπαθεί 

και να διασφαλίσει την περιουσία που προέκυψε από το εν λόγω αδίκημα. Για ορισμένα αδικήματα όμως που 

στρέφονται εναντίον της περιουσίας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι συνδεδεμένα με τη νομιμοποίηση εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς θεωρείται σίγουρο ότι ο δράστης θα προσπάθησε μετά την τέλεση του 

αδικήματος να διασφαλίσει τα κέρδη που αποκόμισε απ' αυτό. Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες λοιπόν,αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, που σε αυτό πολύ 

σημαντικό ρόλο παίζει η τεχνολογία. Για να γίνεται εύκολα αντιληπτή η έκταση του προβλήματος σε ετήσια βάση 

σύμφωνα με έγκυρες πηγές, διακρίνεται ότι τα παράνομα αποκτηθέντα κέρδη ανέρχονται κοντά στο 1 

τρισεκατομμύριο δολάρια (Bloomberg et.al,2004). Επιπλέον και τα άτομα που ασχολούνται με αυτό το 
φαινόμενο, παίρνοντας μέρος σε κάθε στάδιο του, είναι μορφωμένοι με υψηλές δεξιότητες, δεν θέλoυν να 

σταματήσουν αλλά τουναντίον εφευρίσκουν νέους τρόπους συγκάλυψης της δράσης τους .Ο κύριος σκοπός της 

νομιμοποίησης θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι απλός καθώς χρειάζεται ένα πολύ καλά προστατευμένο 

πλέγμα παράνομων ενεργειών,το οποίο να διακατέχεται από μυστικότητα και εχεμύθεια και το οποίο να στοχεύει 

στην μετατροπή των ¨βρώμικων¨ χρημάτων σε νόμιμων. Για τα εγκλήματα που προσβάλουν την περιουσία θα 

μπορούσε να ειπωθεί ότι είναι στενά συνδεδεμένα με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεδομένου ότι ο δράστης 

θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει τα παράνομα χρήματα που αποκόμισε από την 

προηγούμενη εγκληματική δραστηριότητα του. 

                                                      
1 Στις 2 Φεβρουαρίου 1934 από την Ομοσπονδιακή Συνέλευση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ψηφίστηκε ο ομοσπονδιακός νόμος για τις 

τράπεζες, γνωστός ως Banking Law of 1934,με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το τραπεζικό απόρρητο. Ωστόσο, ακολουθώντας τις διεθνείς 

εξελίξεις η Ε.Ε προσπάθησε να εφαρμόσει στις σχέσεις της με Ελβετία τις διατάξεις του Παγκοσμίου Πρότυπου του ΟΟΣΑ για την αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών. Έτσι, την 27η Μαίου του 2015 υπογράφτηκε μεταξύ της Ε.Ε και της Ελβετίας συμφωνία, η οποία τροποποίησε 

υπάρχοντα πρωτόκολλα συνεργασίας, που αφορούσε την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, αρχόμενη από το έτος 2018 
2 ‘Money Laundering is the process by which one conceals the existence,illegal source or illegal application of income and then disquises that 
income to make it appear legitimate’,βλ. Stessens G. ‘Money Laundering, a new international law enforcement model’, Cambridge studies in 

international and comparative law, 2002 , σελ. 82-83. 
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     Οι αμερικανικές αρχές στην προσπάθειά τους για να ανακαλύψουν τον τρόπο οργάνωση λειτουργίας των 

δραστών του ξεπλύματος, μάζεψαν στοιχεία και εκθέσεις των αμερικανικών τελωνειακών υπηρεσιών όπου 

προέκυψε ένα μοντέλο που θεωρείται αποδεκτό τόσο στην αμερικανική όσο και στην Ευρωπαΐκή θεωρία, το 

γνωστό και ως ¨αμερικάνικο μοντέλο των τριών φάσεων¨3. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό το ξέπλυμα χρήματος 

διακρίνεται σε τρείς φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η τοποθέτηση των χρημάτων,τις πιο πολλές φορές αλλά όχι 

απαραίτητα, σε κάποιο χρηματοοικονομικό οργανισμό. Στη φάση αυτή διαπιστώνουμε μια συστηματική 

διοχέτευση βρώμικου χρήματος σε νόμιμα κεφάλαια, τα οποία διακινούνται στην αγορά. Χαρακτηριστικό και 

σύνηθες παράδειγμα τοποθέτησης είναι η κατάθεση χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς, οι 

επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας όπως κατοικιών πολυτελείας, έργων τέχνης καθώς και 

επένδυση χρημάτων σε εταιρείες και μετοχές. Το 1991 ο Yuksel είχε αναφερθεί στο ξέπλυμα και συγκεκριμένα 

στο στάδιο της τοποθέτησης ότι χαρακτηρίζεται από  υψηλή επικινδυνότητα, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 

να αποκαλυφθούν εύκολα οι παράνομες δραστηριότητες4.Αν και η σημασία αυτού του σταδίου είναι πολύ 

σημαντική για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού δεν αρκεί από μόνο του για την θεμελίωση του αδίκου 

της συμπεριφοράς του δράστη καθώς η απλή τοποθέτηση του βρώμικου χρήματος στο χρηματοπιστωτικό τομέα, 

δεν οδηγεί στην προστασία των αυτουργών του βασικού εγκλήματος. Η δεύτερη φάση είναι η στρωματοποίηση 

(layering)5 της περιουσίας, κατά την οποία ο δράστης προβαίνει σε πλήθος συναλλαγών ώστε να αποκρύψει την 

εγκληματική προέλευση των χρημάτων αλλά και να παραπλανήσει τους υπεύθυνους σχετικά με τη νομιμότητα 

τους. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η δεύτερη φάση απαιτείται ένα  πολύπλοκο δίκτυο συναλλαγών, όπως για 

παράδειγμα μεταφορά χρημάτων σε υπεράκτιες εταιρείες αλλά και σε εταιρείες – βιτρίνα σε χώρες όπου έλεγχος 

στους δεν είναι τόσο αυστηρός ή σε χώρες που υποθάλπτουν εγκληματίες. Κατά την διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας χρησιμοποιούνται νομοθετικά κατοχυρωμένα απόρρητα, όπως το δικηγορικό, χάρις στων οποίων 

είναι η αιτία όπου νομικά και φυσικά πρόσωπα οφείλουν να ενημερώσουν τις αρχές όταν διαπιστώσουν διάφορες 

ύποπτες κινήσεις. Πολύ βασικό σε αυτό το στάδιο είναι η εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα που υπάρχουν όταν 

γίνονται οι διεργασίες αυτές, επειδή τα παράνομα χρήματα αφού εισέλθουν στη νόμιμη οικονομία με τη βοήθεια 

των παραπάνω εταιρειών, απαλλάσσονται από κάθε στοιχείο που υποδηλώνει το εγκληματικό τους παρελθόν. Η 

τρίτη και τελευταία φάση είναι η ολοκλήρωση όπου ο δράστης εισχωρεί τα παράνομα αποκτηθέντα κέρδη στην 

νόμιμη οικονομία αφού έχουν εξαλειφθεί πλέον τα στοιχεία που δείχνουν την παράνομη προέλευσή τους. Ο πιο 

διαδεδομένος τρόπος εμφάνισης είναι ως νόμιμα επιχειρηματικά κεφάλαια.  

Εσωτερικό νομοθετικό πλαίσιο 

     Στις αρχές του 1990 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την οδηγία 1991/308/ΕΚ όπου τα κράτη-μέλη όφειλαν να 

την εναρμονίσουν στις εσωτερικές τους έννομες τάξεις μέχρι την 1 Ιανουαρίου 1993. Η στάση της Ελλάδας στην 

αρχή ήταν αρνητική καθώς θεωρούσε ότι δεν τελούνταν το έγκλημα του ξεπλύματος στη χώρα μας. Μια άποψη 

που αργότερα άλλαξε φτάνοντας τελικά στο 1993 όπου ο έλληνας νομοθέτης αφού μερικώς υιοθέτησε την 

παραπάνω οδηγία ποινικοποίησε το έγκλημα με το νομό 2145/19936. Ο νόμος αυτός παρουσίασε την 

νομιμοποίηση των παραπάνω εσόδων ως ένα καθαρά ποινικό πρόβλημα και τον εισήγαγε στον ποινικό κώδικα 

στο άρθρο 394 Α. Παρόλο που άνοιξε το δρόμο για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος ο παραπάνω νόμος δεν 

θεωρήθηκε επαρκής και μετά από πιέσεις της Ευρωπαΐκής Επιτροπής για πλήρη υιοθέτηση της οδηγίας 

1991/308/ΕΚΤ, ο νομοθέτης προχώρησε στην έκδοση του νόμου 2331/1995, ο οποίος αποτελεί και το πρώτο 
ειδικό ποινικό νόμο για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. Ο νόμος αυτός περιελάμβανε μια λίστα με 
24 περιοριστικώς αδικήματα, από τα οποία είναι δυνατόν να προέρχεται η παράνομη περιουσία που σκοπεύει 
να νομιμοποιηθεί. Κύριο χαρακτηριστικό των εγκλημάτων της παραπάνω λίστας είναι ότι ο δράστης πρέπει να 

στοχεύει στο οικονομικό κέρδος απ' αυτά. Οι ρυθμίσεις του νόμου 2331/1995 αποτέλεσαν για πολλούς 

νομοτεχνικά πρόχειρες νομοθετικές πρωτοβουλίες7, οι οποίες δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα όπως για 

παράδειγμα το προστατευόμενο έννομο αγαθό, εάν και κατά πόσο ένα άτομο μπορεί να τελέσει και τη 

νομιμοποίηση εσόδων αλλά και το βασικό έγκλημα από το οποίο προέρχονται αυτά τα έσοδα. Η εν λόγω 

περιουσία, οι υπό αμφισβήτηση διατάξεις για την δήμευση και κυρίως για τη δέσμευση των τραπεζικών 

λογαριασμών κατά τη διάρκεια της προδικασίας κα.υπέστησαν  Μεγάλες αλλαγές στο σχετικό πλαίσιο έφερε ο 

                                                      
3 Κονταξής Θρ. ‘Η απλή τραπεζική κατάθεση ως νομιμοποίηση χρημάτων (ξέπλυμα), ΠοινΔικ 7/2014,σελ  619 . Τσιρίδης Π,,σελ 54-56 
4 Η παραδοχή αυτή αποτελεί και βασικό επιχείρημα των επικριτών της συμπερίληψης στο νόμο 3691/2008 και η οποία διατηρήθηκε στο νόμο 

4557/2019,της τοποθέτησης των εσόδων προερχόμενων από προηγούμενη εγκληματική δραστηριότητα εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα 

ως ειδικότερης και αυτοτελούς μορφής αντικειμενικής υπόστασης, δημιουργώντας έτσι αληθινές συρροές εκεί όπου δεν υπάρχουν. 
5 Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αγγλίας στρωματοποίηση είναι ο διαχωρισμός των παράνομων εσόδων από την πηγή τους, ο οποίος οδηγεί 

στην οδηγία ενός πλέγματος οικονομικών συναλλαγών , σχεδιασμένου να καλύψει το εποπτικό ίχνος και να εξασφαλίσει την ανωνυμία. 
6 Πριν την ψήφιση του νόμου στην Ελλάδα είχε προηγηθεί τον Ιούλιο του 1990 η έκδοση εγκυκλίου της Τράπεζας Πίστεως με θέμα ‘Dirty 
Money Laundering -Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όπου επισημαίνονταν τα προβλήματά του και δίνοντας οδηγίες για την επίλυση 

του.Αλεξιάδης Στ ‘Η νομιμοποίηση προσόδων του εγκλήματος, Πρακτικά Δ , Πανελληνίου Συνέδριου ΕΕΠΔ,1991 σελ. 119 
7 Ο ν.2331/1995 τροποποιήθηκε με αρκετές διατάξεις ενώ γνώρισε την γενικευμένη αναθεώρηση του νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ Α 173) 
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νόμος 3424/2005 όπου κι αυτός αποτελούσε μια πρόχειρη νομοτεχνική πρωτοβουλία που δίχασε8 το νομικό 

κόσμο, καθώς ο Έλληνας νομοθέτης εφάρμοσε ακριβώς τις συστάσεις της με αποτέλεσμα η ελληνική νομοθεσία 

να γίνει αυστηρότερη από ότι προέβλεπε η οδηγία. Ο νόμος  3424/2005 επανακαθόρισε την έννοια του βασικού 

εγκλήματος, καθώς προχώρησε στο διαχωρισμό του σε 16 υποκατηγορίες εγκλημάτων και στην κατηγορία 

‘γενικά και αφηρημένα προβλεπόμενα εγκλήματα’, τα οποία εντάσσονταν ανάλογα με τις ποινές που 

προβλέπονται αλλά και το ύψος της περιουσίας που προέκυψε από αυτό. Επιπλέον με αυτό τον νόμο προστέθηκαν 

νέα πρόσωπα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες οπωσ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, φορολογικοί συμβουλοί, δικηγόροι κα. 

Ακολούθησε το 2008 η ενσωμάτωση από την ελληνική έννομη τάξη των οδηγιών 2005 70 εκ και 2006 70 εκ με 

το νόμο 3691 2008. Ο νομοθέτης όπως προκύπτει από τα συμφραζόμενα είχε σαν κύριο στόχο9 την καταπολέμηση 

του φαινομένου και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενώ στην αρχή υπήρχε ένα άρθρο, σήμερα έχει 

θεσπιστεί ένας ολόκληρος νομός για τη νομιμοποίηση. Στο άρθρο τρία του νόμου 3691/2008 έχουμε ένα νέα 

λίστα βασικών αδικημάτων με σημαντικές διαφορές από τον νόμο 2321/1995 και 3424/2005. Εδώ όμως 

παρατηρούμε μια θεματική εκτροπή της ήδη διευρυμένης καταστολής που έχει και μεγάλη σημασία για την 

εύρεση του έννομου αγαθού. Τώρα πια ως βασική πράξη μπορούν ίσως να νοηθούν και όλα τα εγκλήματα αρκεί 

να προκύπτει περιουσιακό όφελος, χωρίς να καθορίζεται εάν αυτό είναι άμεσο Ή Βάσω και ανεξαρτήτως ύψους 

οπότε κι βασική πράξη, αυτή δηλαδή που παράγουν το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος της νομιμοποιήσεως, 

θα μπορούσε κανείς με μια πρώτη ματιά με το νέο τότε νομού, να υποστήριξε ότι είναι τελικά όλα τα αδικήματα, 

πλην εκείνων που δεν παράγω πρόσωπο. Άρα και βρόμικη περιουσία είναι κάθε όφελος από κάθε αδίκημα, αρκεί 

αυτό να απειλείται με ποινή φυλακίσεως άνω των έξι μηνών. Ο βασικός νόμος 3691/2008 λοιπόν, με το πέρασμα 

των χρόνων έχασε τη συνοχή αλλά και την ισχύ του10. Έτσι στις 30 Ιουλίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως ο πολυσυζητημένος νόμος 4557/2008 με τον οποίο ενσωματώθηκε Η οδηγία 2015/849/ΕΕ. Ο 

παραπάνω νόμος έφερε πολλές αλλαγές όπως αντικατέστησε τον όρο βασικά εγκλήματα με τον όρο βασικά 

κύματα, εισήγαγε τροποποιήσεις που έγιναν με το νόμο 3875/2010 όπου κυρώθηκε η σύμβαση του Παλέρμο και 

τέλος εισήγαγε και αλλαγές που βασίζονταν στο νόμο 4478/2017 όπου κυρώθηκε η σύμβαση της Ευρώπης 

σχετικά με την ανίχνευση, νομιμοποίηση, κατάσχεση,δέσμευση και δήμευση εσόδων από κλιματικές 

δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας που υπογράφηκε το Μάιο του 2006. Μεσολάβησαν 

τέλος αρκετές μικρότερης έκτασης τροποποιήσεις ή βελτιώσεις με σκοπό την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση 

του εγκλήματος αυτού. 

Προστατευόμενο έννομο αγαθό 

      Η αναζήτηση του έννομου αγαθού είναι πολύ σημαντική όχι μόνο από τη μεριά της θεωρίας αλλαγή και από 

τη μεριά της πράξης για δύο κυρίως λόγους, πρώτον αποτελεί ένα μέσο ελέγχου το νομοθέτη που δε τον επιτρέπει 

να επεκτείνει την ποινική καταστολή σε πράξεις που δεν προσβάλλουν βασικά στοιχεία της κοινωνικής ζωής και 

δεύτερον αποτελεί ένα μέσο ερμηνείας κατά την αναζήτηση εφαρμογής ποινικής διάταξης, αφού μόνο με τον 

εντοπισμό του έννομου αγαθού πουθενά προσέδωσε νομοθέτηση, θα οδηγηθούμε στη σωστή υπαγωγή του 

πραγματικού αλλιώς κινδυνεύουμε σαν ανεπίτρεπτες και λάθος ερμηνείες. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες υπήρξε θέμα συζήτησης και κόντρας της νομολογίας και 

της θεωρίας Ή αλλιώς των πρακτικών με των θεωρητικών. Αφού μελετήσαμε όλοι στις θέσεις και των δύο 

καταλαβαίνω ότι το έννομο αγαθό διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν απόψεις που 

υποστηρίζουν ότι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει αυτοτελή κοινωνικό ηθική απαξία, που απειλεί και 

προσβάλλει το οικονομικό σύστημα. Αυτή την κατηγορία ήθελα την στήριξή και ο Άρειος Πάγος με την υπ 

αριθμόν 1231/2004 απόφαση του, που υποστηρίζει ότι παράνομη περιουσία με το που γίνει νόμιμη φύγε την 

οικονομία της χώρας. Το προστατευμένο αγαθό είναι εδώ Η ομαλή λειτουργία της εθνικής οικονομίας και ο υγιής 

ανταγωνισμός που απειλούνται είτε με οργανωμένο είτε όχι τρόπο. Υπάρχουν βέβαια και απόψεις που στηρίζουν 

το αντίθετο ότι χάριν της νομιμοποίησης εσόδων τονώνεται η οικονομία. Συμπερασματικά σύμφωνα με το Νίκο 

Ανδρουλάκη η αναφορά στην οικονομία έχει χαρακτηριστεί ως γενικολογία χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο καθώς 

δεν πρόκειται για ποινικώς ενδιαφέρον έννομο αγαθό. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτοί που πιστεύουν ότι 

το ξέπλυμα δεν έχει αυτοτελή απαξία και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πως πραγματικό έγκλημα. Σύμφωνα με 

τις επικριτές, κάνοντας  μια πιο  προσεκτική ανάγνωση των νόμων και των διατάξεων για τη νομιμοποίηση 

διαπιστώνουμε ότι αυτές ενδυναμώνουν την προστασία των εννόμων αγαθών που θίγονται από την προηγούμενη 

εγκληματική δραστηριότητα, αλλά δεν προστατεύουν αυτοτελές ένα μονάχα. Οι απόψεις εδώ επικεντρώνονται 

στον τρόπο δράσης του οργανωμένου εγκλήματος και επιχειρεί να αναζητήσει το προφανές επιπλέον του άδικο 

του ξεπλύματος στον τρόπο λειτουργίας του οργανωμένου εγκλήματος. Τέλος έχει υποστηριχθεί ότι το βρώμικο 

                                                      
8 Π.Βασιλακόπουλος «Τίνα περί ξεπλύματος»-Λογική και συστημική ερμηνεία και εντροπία του ν.2331/1995 σε πρακτικά του Δ Συνεδρίου 

της ΕΠΠ με θέμα ξέπλυμα μαύρου χρήματος-καθαρή ή ελεύθερη κοινωνία.2007,σελ 221 επομ. 
9 Όπως προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση αλλά και από το άρθρο 1 του νόμου. 
10 Π. Τσιρίδης, σελ 40-41 
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χρήμα αποτελεί ένα είδος σημαδιού, το οποίο κατευθύνει στον εντοπισμό και της εγκληματικής πράξης αλλά και 

του δράστη και συνεπώς, όταν κάποιος διευκολύνει  τις παραπάνω πράξεις δυσχεραίνει την ίδια την απονομή της 

Δικαιοσύνης. Στην τρίτη κατηγορία υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι αταξία του εγκλήματος της νομιμοποίησης 

εσόδων εξαρτάται από το βασικό αδίκημα είναι και κρατούσα καθώς πράγματα θα προστατεύεται είναι το ίδιο 

με αυτό που παραβιάζεται από το βασικό αδίκημα, ιδιαίτερα όταν οι προηγούμενες παράνομες πράξεις ήταν 

εγκλήματα κατά της περιουσίας και κατά της ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με την παραπάνω άποψη το ξέπλυμα 

θεωρείται μια πράξη υποστηρικτή της προγενέστερης,η οποία συντηρεί την προκληθείσα με το βασικό αδίκημα 

με δύο τρόπους, ήτοι με την κάλυψη του αρχικού εγκλήματος και με την αλλοίωση προβληματικό προϊόντος, Η 

οποία επιτυγχάνεται με την κτήση και την κατοχή του. Επομένως γρήγορα διαπιστώνουμε από την αναγνωση των 

παραπάνω πως ο πιο ικανοποιητικός τρόπος για να προστατευτεί το έννομο αγαθό είναι να απομακρυνθεί από 

την αγορά το εγκληματικό προϊόν. Προς το σκοπό αυτό το προσφορότερο μετρό είναι αυτό της δήμευσης, μιας 

παρεπόμενης ποινής με έντονα αποκαταστατικό σκοπό. Πολύ σημαντικό ρόλο πέρα από την δήμευση έχουν και 

τα άλλα δικονομικά μέτρα τα οποία είναι η δέσμευσή και η κατάσχεση. Η κατάσχεση είναι θα μπορούσαμε να 

πούμε ένα σκληρό δικονομικό μετρό με προσωρινό χαρακτήρα, με αναφορές σε πολλές νομοθετικές διατάξεις 

δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την συμβολή της  ως προς το κατασταλτικό ή εγκληματοπροληπτικό σκοπό του 

νομοθέτη. Αυτό το μετρό και όχι ποινική κύρωση βλέπουμε να ξεφεύγει από το παραδοσιακό πλαίσιο το οποίο 

ήταν να στρέφεται στο υποκείμενο του εγκλήματος, και στοχεύει πια στο αντικείμενο του εγκλήματος. Η 

κατάσχεση και γενικότερα η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην κρατική 

παρέμβαση και αποτελούν μέτρα που προσβάλουν σοβαρά δικαιώματα. 

 

                                                                                  Δήμευση 

Ευρωπαικό πλαίσιο της Δήμευσης 

       Με την πάροδο των χρόνων τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν αντιμέτωπα με ένα πολύ 

μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα που ονομάζονταν οργανωμένο έγκλημα.Το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί μέχρι 

και σήμερα ένα έγκλημα με πολλές πτυχές και δυσανάλυτο. Ένα λοιπόν από τα μέτρα αντιμετώπισης που 

εφάρμοσαν τα κράτη-μέλη είναι η δήμευση με στόχο να καταπολεμήσουν ή να περιορίσουν τα έσοδα από το 

οργανωμένο έγκλημα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια αναλυτική προσέγγιση του ευρωπαϊκού πλαισίου της 

δήμευσης καθώς και τις τροποποιήσεις που έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια. Ξεκινώντας έτσι την διεύρυνση των 

ποινικού χαρακτήρα κοινοτικών ρυθμίσεων περί δήμευσης, δεσμεύσης και κατασχέσης προϊόντων από 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες χρονικά πρώτη και πολύ σημαντική είναι η κοινοτική 

κοινή δράση του 1998 (98/699/ΔΕΥ)11. Η οδηγία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της αντιμετώπισης του 

οργανωμένου εγκλήματος και στην πιο άμεση συνεργασία των δικαστικών αρχών των κρατών-μελών της 

ευρωπαϊκής ένωσης μέσω καθιέρωσης αποτελεσματικότερων κανόνων αμοιβαία δικαστικής συνδρομής επί 

σοβαρών ποινικών ζητημάτων12. Ήδη από το προοίμιο διαπιστώνουμε την σοβαρότητα του ζητήματος καθώς για 

τον εντοπισμό και προσδιορισμό της κατασχέσης,δημεύσης και δεσμεύσης χρειάζονται αμοιβαίες συμβατές 

πρακτικές και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακολούθησε η απόφαση-πλαίσιο στις 26.6.2001 με την οδηγία 

2001/500/ ΔΕΥ, η οποία αναφέρεται στην έρευνα, κατάσχεση και δήμευση των προερχόμενων από εγκληματικές 

δραστηριότητες προϊόντων και επιδιώκει την ακόμα πιο αυστηρή ποινικοποίηση των σοβαρών εγκλημάτων και 

μάλιστα των οικονομικών, όπου κατατάσσονται και η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Η συγκεκριμένη οδηγία 

καταργεί κάποια άρθρα της οδηγίας 98/ 699/ΔΕΥ και τονίζει ότι οι νόμοι που καθορίζουν την μεταχείριση των 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και την νομιμοποίηση τους, θα πρέπει να είναι ενιαίοι σε όλες τις 

χώρες. Παράλληλα καθιερώνει την σημαντική δυνατότητα δήμευσης περιουσιακών στοιχείων των δραστών 

αντίστοιχης αξίας προς τα καθαυτά προϊόντα του εγκλήματος, όπως συμπεριλαμβάνεται φυσικά και η 

νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, σε περίπτωση που τα τελευταία δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να 

κατασχεθούν. Τούτο μάλιστα με βάση είτε αμιγώς εθνικά προβλεπόμενες διαδικασίες είτε μετά από αίτηση άλλου 

κράτους-μέλος, συμπεριλαμβανομένων και αιτήσεων εκτέλεσης αλλοδαπών διαταγών δήμευσης. Επίσης 

                                                      
11 ΕΕ 9.12.1998, L 333/1 (ενοποιημένη έκδοση 5.7.2001), για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση ,την 

κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος. Η υπόψη κοινή δράση ισχύει όπως τροποποιήθηκε από την 

ομώνυμη απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ, σύμφωνα με το άρθρο 5της οποίας καταργούνται τα άρθρα 1,3,5 παρ.1 και 8 παρ.2 της εδω 
εξεταζόμενης κοινής δράσης,βλ.Δούβλης,ΕλλΔνη 2011,1289 
12 Βλ. κυρίως άρθρα 4-6 της εν λόγω κοινής δράσης. 
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ορισμένα κράτη μπορούν να αποκλείσουν την δήμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας αντίστοιχης προς τά 

προϊόντα από παράνομες δραστηριότητες, σε περίπτωση όπου η αξία τους δεν ξεπερνά τα τέσσερα χιλιάδες ευρώ 

(Δημήτραινας 2002). Στις 22.7.2003 εκδόθηκε η οδηγία 2003/577/ΔΕΥ13  σχετικά με την εκτέλεση των 

αποφάσεων. Κυρίαρχος σκοπός της οδηγίας αυτής είναι η άμεση εκτέλεση απόφασης δέσμευσης οποιοδήποτε 

στοιχείο είτε είναι περιουσιακό είτε είναι αποδεικτικό που να έχει σχέση με σοβαρή εγκληματική ενέργεια. 

Απόφασή δέσμευσης είναι μια προσωρινή απόφαση που εκδίδεται από μια δικαστική αρχή προκειμένου 

εγκληματίες να μην μπορούν να αποκρυβούν, ή να πουλούν ή να χρησιμοποιούν περιουσιακά στοιχεία,έγγραφα 

και δεδομένα σε εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα προβλέπονται συγκεκριμένοι λόγοι μη αναγνώρισης 

ή μη εκτέλεσης των αποφάσεων δέσμευσης,όπως και λόγοι αναβολής της εκτέλεσης μαζί με τις προϋποθέσεις 

άρσης της επιβληθείσας στο μεταξύ δέσμευσης, χωρίς πάντως η άσκηση ένδικων μέσων να έχει από μόνη της 

ανασταλτικό αποτέλεσμα.Όπως διαπιστώνουμε από τα παραπάνω η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται πολύ στην 

δήμευση θεωρώντας την ως ένα δυνατό όπλο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και αυτό 

φαίνεται ήδη από το 1998 όπου στοχεύει στην συνεργασία μεταξύ των κρατών γι' αυτό το θέμα καθώς και στην 

επιτάχυνση των δικαστικών λειτουργιών που αφορούν την δήμευση. Μια από τις πιο σημαντικές οδηγίες όσον 

αφορά τη δήμευση είναι η 2005/212/ΔΕΥ για την δήμευση προϊόντων και περιουσιακών στοιχείων του 

εγκλήματος στις περιπτώσεις του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Τέθηκε σε ισχύ στις 

24.02.2005 και επιδιώκει στην πιο ομαλή συνεργασία στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης του 

διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος. Από το προοίμιο της οδηγίας καταλαβαίνουμε το σκόπο της που είναι 

η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.Ο ευρωπαίος νομοθέτης θεώρησε ότι πιο αποτελεσματικό μετρό 

για την αντιμετώπιση του φαινομένου είναι η στέρηση του βασικού κινήτρου του δράστη, τον οποίο τον  οδήγησε 

στη συμμετοχή ή στην τέλεση του εγκλήματος σε διασυνοριακό επίπεδο. Διαβάζοντας το κείμενο του προοιμίου 

της οδηγίας διαπιστώνουμε την αυστηρότερη προσέγγιση που έχει γίνει ιδίως στα σοβαρά αδικήματα που 

τιμωρούνται με ποινή ή μέτρα ασφαλείας άνω του έτους, για τα οποία τα κράτη-μέλη14 δεν μπορούν να φέρουν 

αντιρρήσεις, ούτε να αναφέρουν κάποιες επιφυλάξεις με τα αδικήματα αυτά. Ο λόγος που γίνεται αυτό, δηλαδή 

το ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο σε κάθε κράτος-μέλος είναι η πιο αποτελεσματική επιβολή της δήμευσης. Για να 

εξισορροπήσει τις επεμβάσεις που πραγματοποιεί στις εγχώριες έννομες τάξεις,ο ευρωπαίος νομοθέτης στο 

τελευταίο άρθρο του προοιμίου ορίζει ότι κάθε κράτος εφαρμόζει τις θεμελιώδεις αρχές του όσον αφορά την 

ευθυδικία, ιδίως το τεκμήριο αθωότητας,τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την 

ελευθερία του τύπου και τελευταία της έκφρασης. Κατά την οδηγία η δήμευση συνιστά ποινή και συνδέεται στενά 

με την ποινική διαδικασία, καθώς η δήμευση ως ποινή ή μετρό διατάσσεται το δικαστήριο, κατόπιν διαδικασίας 

που έχει σχέση με ποινικά αδικήματα και καταλήγει στην οριστική απώλεια το πρόσωπο στοιχείου. Για πρώτη 

φορά σε ευρωπαϊκό κείμενο προβλέπονται οι εκτεταμένες εξουσίες δήμευσης, κατά τις οποίες, αντικείμενα τα 

οποία δεν σχετίζονται με την υπό συζήτηση εγκληματική δραστηριότητα, μπορούν να δημευτούν, αρκεί να 

υπάρχει βέβαια η πεποίθηση του δικαστηρίου ότι προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Οι εξουσίες 

δήμευσης αυτές επιφυλάσσονται για τα αδικήματα της παραχάραξης,του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος,της 

εμπορίας ανθρώπων,της υποβοήθησης παράνομης εισόδου στη χώρα αλλοδαπών,της παιδικής πορνογραφίας και 

της διακίνηση ναρκωτικών. Προϋπόθεση για να χρησιμοποιηθεί η εκτεταμένη δήμευση,είναι τα ανωτέρω 

εγκλήματα να γίνονται στο πλαίσιο της εγκληματικής οργανώσης και ναι υπάρχει διάταξη που να τα τιμωρεί με 

ποινή. Ο κατάλογος των αδικημάτων όπου επιβάλλεται η εκτεταμένη δήμευση είναι ορισμένος αλλά και εκτενής 

όπως διαπιστώνουμε από τα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ.15 Επιπλέον η δήμευση αυτή μπορεί να 

                                                      
13 Δούβλης,Η διασυνοριακή δέσμευση,κατάσχεση και δήμευση προιόντων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων στο κοινοτικό-ενωσιακό 

δίκαιο,ΔΕΕ 11/2014,σελ.920-921 
 

14 Ο νομοθέτης αναφέρεται ειδικότερα στο Πρόγραμμα της Βιέννης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 50 του προγράμματος της Βιέννης εντός 

πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ θα πρέπει να γίνει βελτίωση και προσέγγιση των εθνικών διατάξεων στον 
τομέα της κατάσχεσης της δήμευσης προϊόντων εγκλήματος.  

 

15 Η γενική πρόβλεψη ως προς την ποινική κύρωση για όλα τα είδη αδικημάτων τα οποία τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης άνω του έτους, 

σημειώνει η Γκμπάντι, είναι αμφίβολο κατά πόσον βρίσκεται εντός της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον πρόκειται για μια 

γενική ποινική διάταξη που αφορά και αδικήματα για τα ποία το πρωτογενές δίκαιο δεν αναγνωρίζει αρμοδιότητα παρέμβασης για εναρμόνιση 
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εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου η εν μέρει ακόμη και σε βάρος περιουσιακών αντικειμένων που έχουν αποκτηθεί από 

στενότερους συγγενείς του ενδιαφερόμενου ή έχουν αποκτηθεί από νομικό πρόσωπο όπου οι ενδιαφερόμενος 

έχει επιρροή ελέγχου. Στον τελευταίο άρθρο της απόφασης πλαίσιο διαπιστώνουμε τις διασφαλίσεις της έννομης 

τάξης στον ιδιώτη καθώς λέγει ότι η δήμευση πρέπει να γίνεται σεβόμενη πάντα τα θεμελιώδη δικαιώματα και 

τις θεμελιώδεις αρχές όπως το τεκμήριο αθωότητας.Στις 06.10.2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση αφού έχει λάβει υπόψιν 

τις οδηγίες 2001/500/ΔΕΥ,2003/575/ΔΕΥ,2005/212/ΔΕΥ,εκδίδει την απόφαση-πλαίσιο, όπου στοχεύει στην 

καθιέρωση ενός μοντέλου οιονεί αυτοματικοποιημένων ποινικών διαδικασιών αναγνώρισης και εκτέλεσης από 

τις αρμόδιες δικαστικές αρχές των κρατών-μελών προκειμένου για σωρεία σοβαρών παραβατικών πράξεων, όπως 

η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων απο εγκληματικές δραστηριότητες. Από το προοίμιο της απόφασης πλαίσιο 

αυτής διαπιστώνουμε ότι ο νομοθέτης θέλει να πλήξει το οργανωμένο έγκλημα, στοχεύοντας σε ένα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά του που είναι το οικονομικό όφελος,όπου η δήμευση των οργάνων και των προϊόντων 

του εγκλήματος βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζοντάς την ανάγνωση του προοιμίου θα διακρίνουμε 

και το σκοπό της απόφασης-πλαισίου που είναι να επιτρέπει σε μια δικαστική αρχή μιας χώρας της ευρωπαϊκής 

ένωσης να αποστείλει μια απόφαση δέσμευσης ή δημεύσης περιουσιακού στοιχείου απευθείας στη δικαστική 

αρχή άλλης χώρας της ΕΕ,όπου θα αναγνωρίζετε και θα εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση. Σε περίπτωση 

αμφιβολιών ως προς την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων που αφορά η απόφαση δήμευσης, θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί κάθε διαθέσιμο μέσο το εργαλείο ώστε να προσδιοριστεί η ακριβής τοποθεσία αυτού του 

στοιχείου. Βασικά σημεία της απόφασης δήμευσης,η οποία είναι ένα μόνιμο μετρό λήψης παράνομων 

αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων από εγκληματίες, είναι ότι τα σοβαρά αδικήματα εγείρουν ποινή 

φυλάκισης τουλάχιστον τρία έτη,αναλύει πως γίνεται η διαβίβαση δηλαδή μιας απόφασης δήμευσης,η οποία  

στέλνεται στα κράτη-μέλη και με ποιούς λόγους και ακόμη ένα βασικό σημείο είναι η αναγνώριση την εκτέλεση 

των αποφάσεων δήμευσης από τα κράτη-μέλη. Τέλος η οδηγία 2006/783/ΔΕΥ στο άρθρο 16 παρέχει μια ειδική 

ευχέρεια διάθεσης των δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων από το κράτος εκτέλεσης.Στις 6.12.2007 εκδόθηκε 

η απόφαση-πλαίσιο 2007/845/ΔΕΥ αναφορικά με την συνεργασία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για τα 

περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ανίχνευση και τον εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος ή άλλων περιουσιακών 

στοιχείων. Αυτή η υπηρεσία που καθιερώθηκε έχει σαν στόχο τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που 

μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δεσμεύσης,κατάσχεσης ή δήμευσης βάση ποινικών διαδικασιών, χωρίς να 

αποκλείονται οι ανάλογες αστικές ενέργειες. Τέλος όλη η συνεργασία που γίνεται μεταξύ των υπηρεσιών και των 

κρατών-μελών πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.Στις 3.4.2014 εκδίδεται η οδηγία 

2014/42/ΕΕ η οποία είχε ως κύριο μέλημα να τροποποιήσει και να επεκτείνει τις διατάξεις των αποφάσεων 

πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ και 2005/212/ΔΕΥ.Το νομικό πλαίσιο για την δήμευση που δημιούργησε ο οδηγία του 

2005/212/ΔΕΥ,δεν πέτυχε το σκοπό της,εξαιτίαςτων εθνικών δικαίων των κρατών μελών που δεν συμβάδιζαν με 

το ευρωπαικό κείμενο δημιουργώντας προβλήματα καταστώντας δύσκολη την επιβολή της δήμευσης.Ήρθε 

λοιπόν αυτή η οδηγία για να προσφέρει ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο για την δήμευση αλλά και να λύσει όποια 

λάθη ή κενά υπήρχαν σε άλλες οδηγίες σχετικά με το θέμα αυτό.Από το προοίμιο ήδη διαπιστώνουμε τις 

προθέσεις του νομοθέτη,ο οποίος θέτει τους στόχους που θα τον βοηθήσουν να καταπολεμήσει το οργανωμένο 

έγκλημα.Πρώτος στόχος λοιπόν ήταν το ταίριασμα των διατάξεων των κρατών μελών16 σχετικά με την 

δήμευση,ώστε να επιτευχθεί με αυτό το τρόπο η πιο άμεση εφαρμογή των διατάξεων για την δήμευση των 

προιόντων εγκλήματος, που θα οδηγήσει στην καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος.Δεύτερος στόχος είναι 

η επέκταση των αντικειμενικών ορίων της δήμευσης συμπεριλαμβάνοντας στην έννοια αυτή τόσο τα άμεσα 

προιόντα όσο και τα έμμεσα οφέλη,εντάσσοντας με αυτό τον τρόπο στα δημευτέα κάθε είδος δικαιώματος ακόμη 

και ενοχικές αξιώσεις προς τους τρίτους.Ακόμη ένας στόχος της οδηγίας είναι η θέσπιση από τα κράτη μέλη 

μέτρων ώστε να μην διασκορπάνται τα περιουσιακά προιόντα των δραστών πριν την επιβολή της 

                                                      
των ποινικών κανόνων των κρατών μελών. Βλέπε Η δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος στο πλαίσιο της Ε.Ε.: Η πρόταση της επιτροπής 
του 2012 και οι νέες προκλήσεις για το κράτος δικαίου, Μαρία Καϊάφα Γκμπάντι, ΠοινΧρ ΞΓ 2013 σελ 401.  

 

16 Βλέπε Β. Χριστιανός, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα Θεσσαλονίκη, σελ 38 επόμενα. Η οδηγία 

δεσμεύει το κράτος ή τα κράτη στα οποία απευθύνεται, καθορίζει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα το οποίο δεσμεύει τα κράτη μέλη, αφήνει 
όμως στα κράτη μέλη την ευχέρεια να επιλέξουν τον τύπο ή τα μέσα με τα οποία θα επιτύχουν τον σκοπό αυτό.  
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δήμευσης,εισάγοντας τέτοια μέτρα προς τους τρίτους ώστε οι δράστες να μην μπορούν να τα μεταβιβάσουν σε 

αυτούς για να αποφύγουν την επιβολή της δήμευσης.Στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο εισάγονται ρυθμίσεις 

για την δήμευση.Καταρχάς πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να γίνεται η δήμευση των 

προιόντων ή μέσων εγκλήματος.Σε αυτό το άρθρο επίσης εισάγεται ρύθμιση για την υποκατάστατη 

δήμευση,δηλαδή την δήμευση περιουσιακών στοιχείων ίσης αξίας με τα όργανα ή τα προιόντα του εγκλήματος,με 

βασική προυπόθεση να υπάρχει οριστική καταδίκη για το ποινικό αδίκημα.Υποκατάστατη δήμευση μπορεί να 

επιβληθεί και σε ερήμην δίκες.Στο άρθρο 6 γίνεται λόγος για την δήμευση σε χέρια τρίτου,μιας αμφιλεγόμενης 

διάταξης εξαιτίας της διατύπωσής της.Δήμευση σε χέρια τρίτου μπορούμε να έχουμε και για προιόντα 

εγκλήματος αλλά και για περιουσιακά στοιχεία για την επιβολή της δε,δεν απαιτείται η θετική γνώση του τρίτου 

για την παράνομη προέλευση των περιουσιακών στοιχείων,αλλά η μη συνειδητή αμέλεια ότι ο σκοπός της 

μεταβίβασης ήταν η αποφυγή της δήμευσης17.Ο νομοθέτης  με την οδηγία 2014/42/ΕΕ προσθέτει και κάποιες 

καινοτομίες.Μια από αυτές λοιπόν είναι η επέκταση της λίστας των σοβαρών αδικημάτων που υπάγονται στην 

οδηγία αυτή καθώς και η προσθήκη του εγκλήματος της δωροδοκίας.Ακόμη μια καινοτομία είναι η μεγάλη 

προσπάθεια που καταβάλλεται για την σταδιακή και σταθερή αποσύνδεση της δήμευσης από το πλαίσιο της 

ποινής,η οποία δήμευση θα επιβάλλεται ακόμη και αν δεν υπήρξε ποινική καταδίκη,αρκεί όμως το έγκλημα να 

έχει αμέσως ή εμμέσως οικονομικό κέρδος.Τέλος πολύ σημαντικό είναι και το άρθρο 8,όπου με αυτό ο νομοθέτης 

της προσφέρει διασφαλίσεις στα θιγόμενα πρόσωπα έναντι της επιβολής της δήμευσης. Στις 14.11.2018 εκδίδεται 

ο κανονισμός 2018/1805 που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης ή δήμευσης ,ο οποίος 

θα αρχίσει  να εφαρμόζεται στις 19 Δεκεμβρίου του 2020.Ο κανονισμός αυτός καθίσταται ένα ενιαίο μέσο που 

αντικαθιστά τις οδηγίες  2003/577/ΔΕΥ και 2006/783/ΔΕΥ και αφορά τις αποφάσεις δέσμευσης  και τις 

αποφάσεις δήμευσης που σχετίζονται με ποινικά αδικήματα τα οποία καλύπτονται από την οδηγία2014/42/ΕΕ 

καθώς και αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης που σχετίζονται με άλλα ποινικά αδικήματα.Ο κανονισμός αυτός 

διέπει για πρώτη φορά έναν τομέα αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές υποθέσεις γεγονός που σημαίνει ότι 

αποσκοπεί στην επίλυση ζητημάτων που συνδέονται με την εφαρμογή των υφιστάμενων μέσων,καθώς θα 

εφαρμοστεί άμεσα και ομοιόμορφα στην ΕΕ.Αντικείμενο του κανονισμού είναι οι κανόνες που θεσπίζει όπου ένα 

κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί αποφάσεις δήμευσης ή δέσμευσης στο χώρο του που εκδίδονται από άλλο 

κράτος μέλος.Αυτό το ευρωπαικό κείμενο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τύπων δήμευσης ,όπως την δήμευση βάσει 

αξίας ,την δήμευση που δεν χρειάζεται καταδίκη ,την εκτεταμένη δήμευση ,την δήμευση εις χείρας τρίτων,την 

ορισμένων τύπων προοληπτική δήμευση υπό την προυπόθεση ότι συνδέονται με ένα ποινικό αδίκημα ,δεν 

εφαρμόζεται όμως σε αποφάσεις δήμευσης και δέσμευσης που εκδίδονται στο πλαίσιο αστικών ή διοικητικών 

διαδικασιών.Στο άρθρο 3 του κανονισμού γίνεται λόγος για τα ποινικά αδικήματα ,στα οποία ο ευρωπαίος 

νομοθέτης δεν θέτει κατώτερο όριο,ούτε περιορίζονται στα σοβαρά εγκλήματα,ούτε αποκλείονται ,δείχνοντας με 

το καλύτερο τρόπο το πόσο σημαντικό μέτρο για την αντιμετώπιση του εγκλήματος είναι η δήμευση που δεν 

θέλει με τίποτα να την περιορίσει.Όσον αφορά την διαβίβαση των αποφάσεων δήμευσης γίνεται μέσω 

πιστοποιητικού δήμευσης απευθείας στην αρχή εκτέλεσης.Ο κανονισμός αυτός στοχεύει επίσης και στην 

βελτίωση της προστασίας των θυμάτων από εγκλήματα διασυνοριακού χαρακτήρα,όπου για πρώτη φορά σε 

ευρωπαικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματαγια την αποζημίωση και την επιστροφή περιουσιών 

θυμάτων,σε αντίθεση με τις οδηγίες του 2003 και 2006,οι οποίες δεν περιελάμβαναν ούτε μία διάταξη για τα 

θύματα.Τα δικαιώματα του θύματος λοιπόν για αποζημίωση ή αποκατάσταση έχουν προτεραιότητα έναντι των  

συμφερόντων του κράτους έκδοσης και εκτέλεσης.Επίσης στον κανονισμό αυτό ο οποίος κατοχυρώνει ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας των θιγόμενων προσώπων έχουμε και τον ορισμό της έννοιας των θιγόμενων προσώπων 

έναντι της δήμευσης.Όσον αφορά τα τρίτα πρόσωπα που βλάπτονται ευθέως από την απόφαση δήμευσης ή 

δέσμευσης θα πρέπει να κρίνεται σύμφωνα με το δίκαιο κάθε κράτους εκτέλεσης.Συνοψίζοντας ο κανονισμός 

2018/4807 θα φέρει καινούργιες καινοτομίες οπως είναι λογικό καθώς θα δημιουργήσει ένα νέο πιο ισχυρό νομικό 

πλαίσιο από ότι οι παλιές οδηγίες μεστόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος,καθώς όπως λέγει στο προοίμιο η 

δήμευση είναι το πίο αποτελεσματικό όπλο για την καταπολέμηση.Παρόλα αυτά θέτει και όρια στην 

δήμευση,καθώς τα προηγούμενα χρόνια όπως μαρτυρά και η νομολογία υπήρξαν πολλές παραβιάσεις 

δικαιωμάτων,θεσπίζοντας μια αυξημένη προστασία στα θιγόμενα πρόσωπα και δείχνοντας το ανθρώπινο ύφος 

του Κανονισμού 

                                                      
17 Βλέπε σκέψεις 19 -26 της Οδηγίας. 



 14 

 

Εθνικό Πλαίσιο της Δήμευσης 

 

 

   Η δήμευση είναι ένα ζήτημα που έχει δυσκολέψει και την Θεωρία αλλά και την Νομολογία της χώρας μας λόγω 

της πολυπλοκότητας της αλλά και της μεγάλης σημασίας της για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος και όχι μόνο. Η σχέση της με την ποινική καταστολή είναι σταθερή καθώς ανιχνεύεται να συμβαδίζει 

με την ατομική ιδιοκτησία. Η ποινή της δήμευσης δεν είναι καινούργια18 αλλά υφίσταται ήδη από πολλά χρόνια 

και συγκεκριμένα στο αττικό ποινικό δίκαιο όπου η δήμευση των χρημάτων ή η δήμευση της ουσίας επιβαλλόταν 

ως αυτοτελής ποινή στις περιπτώσεις εκείνες που κρίνονταν κάποιος ένοχος για άρνηση καταβολής των 

υποχρεωτικών εισφορών είτε συχνότερα συνοδευτικά με κάποια ποινή κατά της προσωπικότητας. Ο απογράψας 

τότε μπορούσε να επιβάλει την δήμευση σε οποιαδήποτε περιουσία αλλά πιο ευάλωτες ήταν οι περιουσίες των 

προσώπων που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο ή ατιμία. Η σύνδεση δήμευσης και θανάτου ήταν τόσο στενή ώστε 

να υποστηρίζεται ότι συνυπήρχαν κατά  ανάγκη. Θα μπορούσε να επιβληθεί ακόμη και στα πλαίσια του τιμητού 

αγώνα με χαρακτηριστικό παράδειγμα την δική του Μειδία όπου ο Δημοσθένης προτείνε ως ποινές το θανάτου 

ή εναλλακτικά την δήμευση της περιουσίας του κατηγορουμένου παρόλο που δεν ήταν βέβαιο αν αυτή 

επιτρεπόταν από τους νόμους της τιμήσεως. Παρόλα αυτά η δήμευση μπορεί να ταυτιστεί και με την ποινή της 

ατιμίας διότι τα δικαιώματα του πολίτη ήταν στενά συνδεδεμένα με την κατοχή γης με αποτέλεσμα η στέρηση 

της ιδιοκτησίας να σημαίνει και έκπτωση από τα δικαιώματα του πολίτη.Στο κλασικό ρωμαϊκό δίκαιο η γενική 

δήμευση εμφανίζεται να συνοδεύει άλλες ποινές όπως αυτή του θανάτου και της εξορίας. Σε αυτό το δίκαιο όμως 

για πρώτη φορά εμφανίζεται η ειδική δήμευση,η οποία στρέφεται στα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση 

του εγκλήματος έχοντας πιο πολύ αστυνομικό χαρακτήρα και η οποία μπορεί να στραφεί και κατά των 

κληρονόμων.Η δήμευση συνεχίζει να υπάρχει και στο βυζαντινό ποινικό δίκαιο. Όμως το 1823 στην ΄Β 

Εθνοσυνέλευση ψηφίστηκε ¨Το Απάνθημα των Εγκληματικών¨,το όποιο δεν συμπεριέλαβε την δήμευση ως 

ποινή. Το γεγονός αυτό εξηγείται από το λόγο ότι εκείνη την εποχή ο νομοθέτης ήταν σαφώς επηρεασμένος από 

το Διαφωτισμό,ο οποίος υμνούσε την ιδιοκτησία και την θεωρούσε απαραβίαστη ακόμη κι από τον ποινικό 

νομοθέτη19. Η πρόβλεψη για την δήμευση δεν παραλείπεται αλλά ορίζεται ρητώς ότι απαγορεύεται.Το 1834 για 

πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην Ελλάδα ο Ποινικός Νόμος που ήταν επηρεασμένος από το βαυαρικό κώδικα του 

1813.Στο άρθρο 20 λοιπόν του ανωτέρω νόμου παρουσιάζονται οι παρεπόμενες ποινές που μέσα σ' αυτές ήταν 

και ειδική δήμευση. Όπως καταλαβαίνουμε η δήμευση αποτελούσε παρεπόμενη ποινή και δεν υπήρχε σχετική 

διάταξη που να ορίζει ότι επιβάλλεται όταν υπάρχει κίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια. δηλαδή δεν 

προβλέπονταν ως μέτρο ασφαλείας. Στην πράξη όμως αυτό δεν ίσχυε καθώς επιβάλλονταν και ως μέτρο 

ασφαλείας ακόμη και χωρίς να υπάρχει προηγουμένως καταδική.Αυτό άλλαξε στην αναθεώρηση του ποινικού 

νόμου που έγινε υπό το πρίσμα της διττής χρήσης ποινών και μέτρων ασφαλείας που προβλέφθηκε η δήμευση 

και ως παρεπόμενη ποινή αλλά και ως μέτρο ασφαλείας. Συγκεκριμένα ο Ποινικός Κώδικας με το νόμο 

1492/1950 υιοθέτησε την δήμευση στο άρθρο 76,όπου στην πρώτη παράγραφο παρουσιάζεται ως παρεπόμενη 

ποινή ενώ στην δεύτερη παράγραφο ως μέτρο ασφαλείας. Γενικά όπως συμπεραίνουμε από τα παραπάνω η 

δήμευση ήταν ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο που ήδη από την αρχαία Αθήνα κατείχε σημαντική θέση τους 

εκάστοτε κώδικες ή νόμους της εποχής. Έτσι και μετά το 1950 έως και σήμερα έχει γίνει μεγάλη συζήτηση γύρω 

από το ζήτημα αυτό με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί ειδικοί ποινικοί νόμοι όπου την προβλέπουν (δήμευση). 

                                                      

18 Βλ. Σ. Παύλου, Η δήμευση στον Ποινικό Κώδικα και στους ειδικούς ποινικούς νόμους, 1994, σελ. 29  

 

19 Βλ. Σ. Παύλου, Η δήμευση, ο.π, σελ. 37, 38 
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Ένας από τους πιο σημαντικούς νόμους είναι ο 3691/2008,ο οποίος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του 

επαχθούς μέτρου της κατάσχεσης όχι μόνο συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων αλλά όλης της περιουσίας 

,το οποίο ταυτίζεται με την γενική δήμευση,η οποία βάσει συντάγματος απαγορεύεται (άρθρο 7 παρ.3 Σ). 

Συγκεκριμένα στο άρθρο 46 παρ.1 του νόμου 3691/2008 προβλέπεται η επιβολή της δήμευσης,η οποία 

επιβάλλεται ακόμη κι αν τα περιουσιακά στοιχεία εή μέσα ανήκουν σε τρίτο εφόσον αυτός τελούσε εν γνώσει 

του βασικού αδικήματος η αδικήματος που περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου κατά το χρόνο 

κτήσεως στους. Υπάρχουν κι αλλοι ειδικοί ποινικοί νόμοι όπως ο νόμος περί όπλων,όπου η δήμευση προβλέπεται 

στο άρθρο 15 ως παρεπόμενη ποινή στην περίπτωση τέλεσης διακεκριμένων εγκλημάτων όπλων,ο νόμος περί 

ναρκωτικών που επιβάλλεται βάσει του άρθρου 41 η προβλεπόμενη από το άρθρο 76 του Ποινικού Κώδικα 

δήμευση όλων των πραγμάτων,του τιμήματος ή οτιδήποτε άλλο πράγματος κινητού ή ακινήτου που προορίζονταν 

ή χρησιμοποιούνταν για την τέλεση του εγκλήματος,ο νόμος περί λαθρεμπορίας και πολλοί άλλοι που αναφέρουν 

την δήμευση ως ποινή η μετρό ασφαλείας με σκοπό να σταματήσουν τη δράση των εγκληματιών. Υπό την πίεση 

της Ευρωπαΐκής Ένωσης λόγω πολιτικής της για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος η Ελλάδα 

προχώρησε στην επικύρωση της σύμβασης της Βαρσοβίας στις 16 Μαΐου 2005 με το νόμο 4778/ 2017 για την 

δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και προσπαθώντας να ενσωματώσει την πολύ 

σημαντική οδηγία 2014/42/ΕΕ.Ο νόμος αυτός έφερε πολλές καινοτομίες στην δήμευση και ως μέτρο ασφαλείας 

και ως παρεπόμενη ποινή,καθώς κάλυψε κάποια κενά και ασάφειες που είχαν προκύψει από τους προηγούμενους 

νόμους και ειδικά αυτών του 2008 αλλά μαζί με τις καινοτομίες δημιούργησε και νέους προβληματισμούς ως 

προς τον τρόπο εφαρμογής τους. Στην δήμευση του νόμου 4478/2017 θα διαπιστώσουμε περιορισμός στην 

επιβολή της από την αρχή της αναλογικότητας,θα δούμε διατάξεις για την αναπληρωματική δήμευση,η οποία 

κατάγεται κατά κάποιο τρόπο από την απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ ΔΕΥ. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει 

αυτή η απόλυτη ταύτιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς από την διάταξη του νόμου 2014 απουσιάζει 

οποιαδήποτε αναφορά στην εκτεταμένη δήμευση που είναι οτι πιο σημαντικό αναφέρει οδηγία 2014/42/ΕΕ. Ο 

νόμος 4619/2018 συστηματοποίησε τη δήμευση σε δύο άρθρα το άρθρο 68 στο οποίο ρυθμίζεται δήμευση ως 

παρεπόμενη ποινή και το άρθρο 76 του Ποινικού Κώδικα στο οποίο ρυθμίζεται ως μέτρο ασφαλείας20 και έφερε 

μια ταύτιση με τους ειδικούς νόμους καθώς κάλυψε πολλά κενά τους.Τελευταίος και πιο επίκαιρος ο νόμος 

4734/2020 που τροποποίσε το νόμο του 2018 σε πολλές διατάξεις καθώς και το πιο σημαντικό όμως είναι ότι 

εναρμόνισε την εξίσου σημαντική οδηγία 2018/8113. 

 

 

                                                               Η δήμευση στον Ποινικό Κώδικα 

 

  Η ελληνική έννομη τάξη θέλοντας να ενισχύσει την πολιτική της απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα αλλά και 

της διαφθοράς που υπάρχει στο ελληνικό κράτος οδήγησε τον έλληνα νομοθέτη να υιοθετήσει πολλές ιδέες και 

πρακτικές απ' την ευρωπαΐκή νομοθεσία σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. 

Όπως γνωρίζουμε η δήμευση είναι ένα σημαντικό όπλο στα χέρια του εκάστοτε νομοθέτη καθώς η λειτουργία 

της μπορεί να ανακόψει τις φιλοδοξίες του δράστη του εγκλήματος,ο οποίος προσπαθεί να αποκτήσει οικονομική 

αλλά και πολιτική ισχύ. Σημαντική είναι η λειτουργία της κυρίως επειδή στοχεύει στα οφέλη που αποκομίζει ο 

δράστης αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο εμπόδιο για τις περισσότερες αξιόποινες πράξεις. Παράλληλα οι 

αλλαγές που έχουν γίνει στην κοινωνία αλλά και οι σύγχρονες τακτικές καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

για την τέλεση των εγκλημάτων οδήγησε την πολιτεία στην ενίσχυση και επέκταση της δήμευσης στο νέο ποινικό 

κώδικα και ειδικά στο 68 ΠΚ όπου η δήμευση παρουσιάζετε ως παρεπόμενη ποινή ενώ στο 76 ΠΚ αναφέρεται 

ως μέτρο ασφαλείας, με κύριο σκοπό να βοηθήσει τις δικαστικές αρχές στην γρήγορη και πιο αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στοχεύοντας στα 

οικονομικά οφέλη που αποκομίζουν οι δράστες από την δραστηριότητα αυτή, ώστε με αυτό τον τρόπο να 

                                                      

20 Βλ. και Σ. Παύλου, Η δήμευση, ο.π, σελ. 43 
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καταπολεμήσει και τους νέους κινδύνους που πιθανόν θα υπάρξουν απ' αυτήν. Κυρίαρχο ρόλο για τη διαμόρφωση 

του πλαισίου για την δήμευση, μετά βέβαια και τις τροποποιήσεις που δέχτηκε από το νομό 4619/ 2019, 

διαλαμβάνει την θεσμοθέτηση της στον νόμο 4557/ 2018 για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων,ο οποίος 

αντικαθιστά τον προγενέστερο του νόμο 3691/2008 και είναι πολύ σημαντική συνεισφορά του καθώς κατευθύνει 

την πολιτεία στην πιο άμεση όχι μόνο αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από την εγκληματική 

δραστηριότητα αλλά και στην πρόληψη καθώς προσφέρει στις αρμόδιες αρχές σύγχρονες μεθόδους. Όπως είπαμε 

και παραπάνω η δήμευση μετά τον νόμο 4613/2019 διασπάστηκε νομοτεχνικά σε δύο άρθρα,το 68 ΠΚ και το 76 

ΠΚ.  

      Το άρθρο 68 ΠΚ που προβλέπει την επιβολή της δήμευσης ως παρεπόμενhς ποινής έχει ως 

εξής:”1.Αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία που είναι προϊόντα κακουργήματος ή πλημμελήματος το οποίο πηγάζει 

από δόλο, καθώς και το τίμημά τους, και όσα αποκτήθηκαν με αυτά αμέσως ή εμμέσως, επίσης και αντικείμενα ή 

περιουσιακά στοιχεία που χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την εκτέλεση τέτοιας πράξης μπορούν να δημευθούν αν 

αυτά ανήκουν στον αυτουργό ή σε κάποιον από τους συμμετόχους. Αν τα παραπάνω αντικείμενα ή περιουσιακά 

στοιχεία έχουν αναμειχθεί με περιουσία που αποκτήθηκε από νόμιμες πηγές, η σχετική περιουσία υπόκειται σε 

δήμευση μέχρι την καθορισμένη αξία των αναμειχθέντων αντικειμένων. 

2. Δήμευση δεν επιβάλλεται, όταν το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα διαδίκου ή τρίτου, κρίνει ότι 

αυτή είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση δυσανάλογη, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος να αποστερήσει τον 

καταδικασθέντα ή τρίτο, ιδίως την οικογένειά τους, από πράγμα που εξυπηρετεί τον αναγκαίο βιοπορισμό τους ή να 

προκαλέσει σε αυτούς υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, το 

δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ανάλογα περιορισμένη δήμευση ή να επιβάλει χρηματική ποινή, σύμφωνα με την 

παράγραφο 4. 

3. Αν τα αντικείμενα ή τα περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 δεν υπάρχουν πλέον ή δεν έχουν βρεθεί, το 

δικαστήριο μπορεί να επιβάλει δήμευση (αναπληρωματική δήμευση) σε ίσης, κατά το χρόνο έκδοσης της 

καταδικαστικής απόφασης, αξίας περιουσιακά στοιχεία του δράστη. 

4. Αν το δικαστήριο δεν μπορεί να επιβάλει δήμευση στα αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία των προηγούμενων 

παραγράφων, επειδή αυτά δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ή ανήκουν εν όλω ή εν μέρει σε τρίτο, στον οποίο δεν 

μπορεί να επιβληθεί δήμευση, μπορεί να επιβάλει στον δράστη χρηματική ποινή μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί 

στην αξία των αντικειμένων αυτών. 

5. Η δήμευση επιβάλλεται σε τρίτο αν τα αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάσθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από 

τον δράστη σε αυτόν ή αν αποκτήθηκαν από αυτόν ή περιήλθαν με άλλο τρόπο σε αυτόν, εφόσον κατά το χρόνο 

κτήσης των περιουσιακών στοιχείων γνώριζε ότι ενδέχεται να προέρχονται από κακούργημα ή πλημμέλημα εκ δόλου 

και ότι σκοπός της μεταβίβασής τους ήταν να αποφευχθεί η δήμευση. Η γνώση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 

πρέπει να προκύπτει από το συνδυασμό περισσότερων ειδικά αναφερόμενων στην απόφαση του δικαστηρίου 

περιστατικών, όπως ιδίως ότι η μεταβίβαση ή η απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου πραγματοποιήθηκε χωρίς 

αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σημαντικά κατώτερο από την αγοραία αξία ή από εκείνο που θα προέκυπτε, με βάση 

τη συνήθη πρακτική, στις οικείες βιοτικές σχέσεις. Η δήμευση επιβάλλεται στον τρίτο μόνο εφόσον δεν μπορεί να 

επιβληθεί σε βάρος του δράστη δήμευση του ανταλλάγματος που έλαβε για τη μεταβίβαση ή αναπληρωματική 

δήμευση. Όταν ο τρίτος είναι νομικό πρόσωπο, εξετάζεται αν υπήρχε η προβλεπόμενη γνώση σχετικά με την 

προέλευση των περιουσιακών στοιχείων, σε όποιον έχει εξουσία εκπροσώπησής του ή είναι εξουσιοδοτημένος για 

τη λήψη αποφάσεων ή για την άσκηση ελέγχου, στο πλαίσιο του νομικού προσώπου ή της επιχείρησης ή σε όποιον 

ασκεί εν τοις πράγμασι τα καθήκοντα αυτά. 

6. Σε κάθε περίπτωση δήμευσης, το δικαστήριο αποφασίζει αν αυτά που δημεύθηκαν, επιβάλλεται να καταστραφούν 

ή αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του 

θύματος.” 

      Η ως άνω διάταξη αποδίδει ουσιαστικά την πρόβλεψη  του άρθρου 76 (προϊσχύοντος) ΠΚ, όπως αυτό έχει 

ήδη τροποποιηθεί από το άρθρο 6 του ν.4478/2017 με σκοπό να εναρμονιστεί με την οδηγία 2014/42/ΕΕ. Μέχρι 

τότε ήταν σε ισχύ το άρθρο 76 ΠΚ που ανέφερε την δήμευση και ως παρεπόμενη ποινή (παράγραφος ένα) και ως 

μέτρο ασφαλείας (παράγραφος δύο). Με το νόμο 4619/2018 βλέπουμε το άρθρο 68 ως γενικό ώστε να μπορεί να 

καλύψει οποιοδήποτε κενό δημιουργούσαν οι ειδικοί ποινικοί νόμοι (πχ.Όπλα, ναρκωτικά, λαθρεμπόριο).Στην 

παράγραφο 1 διαπιστώνουμε ότι η δήμευση απειλούνταν, δυνητικά21, αφού χρειάζεται προηγουμένως καταδίκη 

(συνδρομή όλων των προϋποθέσεων του τελικού αξιόποινο) και μπορεί να επιβληθεί αφενός σε αντικείμενα ή 

                                                      
21Βλ.Ν.Παρασκευόπουλο-Γ.Νούσκαλη,σε Ποινολογία,σελ.118 
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περιουσιακά στοιχεία που είναι προϊόντα κακουργήματος ή εκ του δόλου πλημμελήματος και αφετέρου στα μέσα 

για την τέλεση των ανωτέρω εγκλημάτων με την προϋπόθεση αυτά να ανήκουν στον αυτουργό ή σε κάποιον από 

τους συμμετόχους.Ο νομοθέτης εδώ επιβάλλει την δήμευση ως ένα πρόσθετο “κακό¨ για τον δράστη που διέπραξε 

το έγκλημα καθώς του στερεί κάθε όφελος που αποκόμισε από αυτό, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη 

γενική και ειδική πρόληψη του εγκλήματος.Όριο για την δήμευση του άρθρου 68 ΠΚ αποτελεί το άρθρο 7 παρ.3 

του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται την γενική δήμευση, πρόβλεψη πάντως που δεν σημαίνει, 

έξ αντιδιαστολής ότι επιτρέπεται η απεριόριστη δήμευση επί οποιονδήποτε αντικειμένων και ειδικά του 

αντικειμένου της ιδιοκτησίας.Στην παράγραφο 1 εδάφιο β με την φράση…….. ,ο νομοθέτης στοχεύει μονό το 

μέρος της περιουσίας που αποκτήθηκε από την εγκληματική πράξη,αποφεύγοντας την καθολική δήμευση καθώς 

αυτό θα οδηγούσε σε πιθανή κατάσταση του δράστη. Πολύ σημαντικό ρόλο έχει σε αυτό το άρθρο η έννοια της 

κυριότητας επί των δημευτέων αντικειμένων ή περιουσιακών στοιχείων. Όπως έχει προλεχθεί η κυριότητα 

πρ’επει να την έχουν ή ο αυτουργός ή ο συμμέτοχος,με κρίσιμο χρόνο δε από την εκδίκαση της πράξης έως την 

επιβολή της δήμευσης. Δεν γίνεται να επιβληθεί στην περίπτωση που ναι μεν η κατά την τέλεση της αξιόποινης 

πράξης ο δράστης είχε την κυριότητα επί του αντικειμένου, δεν την είχε όμως κατά την εκδίκαση της υπόθεσης 

(δεν αποκλείεται και το αντίθετο ενδεχόμενο).Ζητήματα όμως εγείρονται γύρω από θέματα συγκυριότητας, όταν 

δηλαδή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός δημευτέου αντικειμένου εμπλέκεται και ο συγκύριος,οπότε λογικό 

επακόλουθο είναι να προσβάλλονται και τα δικαιώματα αυτού. Βάση της θεωρίας σε τέτοιες περιπτώσεις 

υπάρχουν τρεις λύσεις. Η πρώτη είναι ότι το επίμαχο αντικείμενο θα δημευτεί ολόκληρο από το Δημόσιο με 

πρωτότυπο τρόπο και ελεύθερο βαρών. Σε αυτό το σημείο όμως υπάρχει μεγάλη κριτική καθώς πλήττεται ο τρίτος 

αμέτοχος στο έγκλημα συγκύριος, κάτι που παραβιάζει το Σύνταγμα επειδή πλήττεται η ιδιοκτησία αλλά και η 

αξιοπρέπεια του ατόμου που θίγεται Ο τρίτος αυτός μπορεί να στραφεί ενοχικά εναντίον του καταδικασθέντος 

συγκύριου διεκδικώντας αποζημίωση για τα χαμένα δικαιώματα.Η δεύτερη λύση και αντίθετη της πρώτης είναι 

η δήμευση να αποκλείεται σε τέτοιες περιπτώσεις22. Τρίτη λύση είναι η δήμευση μόνο του ποσοστού ιδιοκτήσιας 

επί του αντικειμένου που ανήκει στον κύριο ένοχο, δημιουργώντας έτσι ένα καθεστώς συγκυριότητα μεταξύ 

τρίτων και Δημοσίου.Το 68 ΠΚ παρ.1 καθορίζει τα δημευτέα.Καταρχάς διαβάζοντας το άρθρο διαπιστώνουμε 

δύο κατηγορίες αντικειμένων που δημεύονται,όπου η μια είναι τα προϊόντα και η άλλη είναι τα μέσα τέλεσης 

εγκλήματος. Από αυτές τις δύο κατηγορίες καταλαβαίνουμε ότι ο νομοθέτης δεν αφήνει περιθώριο για την 

επιβολή ολικής δήμευσης, καθώς διαπιστώνει ότι η επιβολή της θα έρχονταν σε κόντρα με το άρθρο 7 του 

Συντάγματος. Σύμφωνα με τον Παύλου προϊόν εγκλήματος είναι κάθε υλικό αντικείμενο, το οποίο έχει ως προς 

την υλική του υπόσταση αυτό κάθε αυτό παραχθεί η μορφοποιηθεί κατά τρόπο άμεσο από την κυρία συμπεριφορά 

που τυποποιείται στο σχετικό έγκλημα. Η έννοια των προϊόντων ως αντικειμένων δήμευσης, περιορίζεται από 

την άδικη συμπεριφορά δηλαδή αν μπορεί να παράξει τελικό προϊόν, σύμφωνα με αυτό που απαιτεί η διάταξη. 

Με τη φράση ̈ αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία¨ ο νομοθέτης εντάσσει σε αντίθεση με παλαιότερα νομοθετικά 

κείμενα όχι μόνο υλικά αντικείμενα αλλά και δικαιώματα,μεγαλώνοντας κατά κάποιο τρόπο τον κύκλο των 

αντικειμένων που μπορούν να δημευτούν. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα μέσα τέλεσης εγκλήματος,δηλαδή 

αντικείμενα που βοήθησαν ή προορίζονταν να βοηθήσουν τον δράση στην τέλεση αδικήματος. Σε αυτή τη 

κατηγορία διακρίνουμε ένα λειτουργικό κριτήριο23,το οποίο καθορίζει ποια μέσα μπορούν να δημευτούν. Τα 

μέσα σύμφωνα με το παραπάνω κριτήριο που μπορούν να δημευτούν είναι μόνο όσα ήταν χρήσιμα από το δράστη 

για την τέλεση της άδικης πράξης,δηλαδή συνδέονται με το εγκληματικό αποτέλεσμα. Η επόμενη κατηγορία είναι 

τα υποκατάστατα καθώς και του τιμήματος και όσα αποκτήθηκαν από αυτά, με την προϋπόθεση όμως για να 

δημευθούν θα πρέπει να ανήκουν είτε στον αυτουργό είτε στους συμμετόχους του εγκλήματος. Ο νομοθέτης με 

τον όρο υποκατάστατα θέλει να υποδείξει ότι δημεύονται και η άμεση και η απώτερη ωφέλεια που προέρχεται 

απ' την εκποίηση ή ανταλλαγή των αμεσων προϊόντων του εγκλήματος. Περισσότερες κριτικές έχει δεχτεί 

κατηγορία των αντικειμένων που θα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην τέλεση της αξιόποινης πράξης άλλα 

εν τέλη δεν χρησιμοποιείται. Σύμφωνα με τον Παύλο η πρόβλεψη έρχεται να καλύψει τις περιπτώσεις των 

αντικειμένων που ενεπλάκησαν χρηστικά στην απόπειρα,τουλάχιστον μιας εγκληματικής πράξης, αποκλείοντας 

απ' το εύρος του όρου ότι υλικά μέσα24 συνδέθηκα λειτουργικά με την μη αξιόποινή προπαρασκευή της πράξης. 

Από την άλλη μεριά σύμφωνα με την Συμεωνίδου-Καστανίδου η πρόβλεψη έρχεται να καλύψει ακριβώς τις 

περιπτώσεις όπου αντικείμενα δυνάμενα να ενισχύσουν αποτελεσματικά την εγκληματική δράση  και ήδη 

ευρισκόμενα στην κατοχή του δράστη δεν πρόλαβαν ή δεν χρειάστηκαννα αξιοποιηθούν από το δράστη, είτε 

αυτός τέλεσε απόπειρα είτε ολοκληρωμένο έγκλημα. 

     Στην περίπτωση όπως τα υπό συζήτηση αντικείμενα (προϊόντα εγκλήματος, υποκατάστατα, μέσα εγκλήματος) 

δεν υπάρχουν είτε επειδή έχουν κρυφτεί επιτυχώς από το δράστη είτε αναλώθηκαν είτε απλώς δεν έχουν 

βρεθεί,στην παράγραφο 3 το άρθρο 68 ΠΚ θεμελιώνεται πια η δυνατότητα του  δικαστηρίου να επιβάλει την 

                                                      
22 Βλ.Συμεωνίδου-Καστανίδου,Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων,σελ.111 
23 Βλ.Παύλου,Δήμευση,σελ.77-78 
24 Δηλαδή τα υλικά μέσα που χρηστικά αξιοποιήθηκαν στην προπαρασκευή ενός εγκλήματος δεν μας ενδιαφέρουν ως ενδεχόμενα αντικείμενα 
δήμευσης,εκτός αν η προπαρασκευή έχει αναδειχθεί νομοθετικά αυτοτελές έγκλημα ,Συμεωνίδου Καστανίδου,Δίκαιο των ποινικών 

κυρώσεων,σελ .111 
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αναπληρωματική δήμευση, δηλαδή τη δήμευση αντικειμένων ίσης αξίας κατά το χρόνο έκδοσης της 

καταδικαστικής απόφασης, με εκείνα που είτε κρύφτηκαν είτε αναλώθηκαν είτε δεν βρέθηκαν απλά. Με αυτή τη 

διάταξη ο νομοθέτης πετυχαίνει την εναρμόνιση της δήμευσης του άρθρου 68 ΠΚ τόσο με τη δήμευση που 

προβλέπει ο νόμος 4557/ 2018 όσο και με το άρθρο 4 παρ.1 ένα της οδηγίας 214/42/ΕΕ. Άν ανατρέξουμε σε 

παλιά ενωσιακά κείμενα θα εντοπίζουμε τις ρίζες της αναπληρωματικής δήμευσης στις αποφάσεις πλαίσιο 2001/ 

500/ ΔΕΥ (για το ξέπλυμα χρήματος, το προσδιορισμό τον εντοπισμό,τη δέσμευση, την κατάσχεση και την 

δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος (άρθρο 3) και 2005/212/ΔΕΥ (για την δήμευση των 

προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων εγκλήματος (άρθρο 2)).Όπως καταλαβαίνουμε η 

αναπληρωματική δήμευση έχει πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των 

δικαστών με σκοπό την αφαίρεση των εγκληματικών καρπών από τον δράστη, χωρίς να χρειάζεται να επιβάλουν 

αναγκαστική είσπραξη σε βάρος της περιουσίας του καταδικασθέντος, όπως θα χρειάζονταν στην περίπτωση που 

επιβάλλονταν εναλλακτικά χρηματική ποινή. Άρα διαπιστώνουμε από τα παραπάνω ότι με αυτό το εργαλείο 

αποφεύγετε η επιβράβευση του δράστη καθώς δεν μπορεί να απολαύσει τις ωφέλειες των εγκληματικών του 

πράξεων. Ένα ακόμη εργαλείο που έχει το δικαστήριο απέναντι στους δράστες είναι η χρηματική ποινή κάθ 

υποκατάσταση της δεσμεύσης. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 68 παρ.4ΠΚ,το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει 

χρηματική ποινή στο ύψος της αξίας των προϊόντων του εγκλήματος ή των υποκατάστατων ή των μέσων τέλεσης 

του εγκλήματος ή  αντικειμένων ή περιουσιaκών στοιχείων που έχουν υπεισέλθει στην θέση αυτών κατόπιν 

συναλλαγών, όταν τα ανωτέρω δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ή όταν ανήκουν εν όλω ή εν μέρει σε τρίτο, στον 

οποίο δεν μπορεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 68 ΠΚ να του επιβληθεί δήμευση.Η παράγραφος 5 

αποτελεί ουσιαστικά τη μεταφορά του άρθρου έξι της οδηγίας 2014/42/ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας 

και αφορά την δήμευση σε χέρια τρίτων. Συγκεκριμένα λέγει ότι η δήμευση μπορεί να εφαρμοστεί και σε 

περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται στενά με το έγκλημα και μεταβιβάστηκαν σε τρίτους είτε άμεσα, δηλαδή 

κατευθείαν από τον δράστη, είτε έμμεσα, δηλαδή από τον δράστη σε ενδιάμεσα πρόσωπα και μετά από αυτά στον 

τρίτο ή αποκτήθηκαν με άλλο τρόπο από τον τρίτο, ο οποίος κατά τον χρόνο της κατοχή του αντικείμενου  ήξερε 

ότι μπορεί να προέρχεται από από έγκλημα και η μεταβίβαση σε αυτόν αποσκοπεί στη μη δήμευση των 

αντικειμένων αυτών. Πολύ σημαντική είναι και η αναφορά της οδηγίας στα δικαιώματα των καλόπιστων τρίτων, 

τα οποία δεν πρέπει να παραβιάζονται. Για να φύγει η προστασία αυτών των τρίτων πρέπει να συντρέξουν δύο 

προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να είναι κακόπιστος, δηλαδή να έχει γνώση για την κλιματική προέλευση των 

αντικειμένων που κατέχει και δεύτερη είναι να γνωρίζει ότι σκοπός της μεταβίβασης είναι η αποφυγή της 

δήμευσης. Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο πέντε εδάφιο Γ για να εφαρμοστεί η δήμευση σε τρίτο θα πρέπει 

πρώτα να έχει κριθεί αδύνατον να δημευθεί το αντάλλαγμα που έλαβε ο δράστης για την μεταβίβασή είτε να 

καταστεί αδύνατον η αναπληρωματική δήμευση σε βάρος άλλου νόμιμου περιουσιακού στοιχείου το δράστη. Η 

παραπάνω διάταξη έφερε ριζικές καινοτομίες στο εθνικό πλαίσιο της δήμευσης καθώς μπορεί να επιβληθεί σε 

τρίτο,ο όποιος δεν έχει συμμετάσχει στο έγκλημα χωρίς δηλαδή να υπάρχουν οι προϋπόθεση επιβολής της 

δήμευσης ως μέτρα ασφαλείας. Παρόλα αυτά η παράγραφος πέντε έφερε περισσότερο σύγχυση στο νομικό κόσμο 

παρά ηρεμία καθώς δημιούργησε πολλά κενά και αντιρρήσεις και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν κριτικές 

περί συνταγματικότητας του μετρό. Τέλος από την δήμευση δεν ξεφεύγει ούτε η περιουσία του νομικού 

προσώπου, όταν αυτό αποτελεί τον τρίτο, διευκρινίζοντας ότι την ανάγκη για γνώση πρέπει να την έχει το φυσικό 

πρόσωπο που έχει εξουσία εκπροσωπήσης του νομικού προσώπου. Όπως γνωρίζουμε όλες οι κυρίες ή οι 

παρεπόμενες ποινές διέπονται από την αρχή της αναλογικότητας.Ο Νόμος 4478/2017 στην αιτιολογική του 

έκθεση κάνει λόγο για εγγυήσεις αναλογικότητας κατά την επιβολή της δήμευσης ως παρεπόμενης ποινής, με 

βάση τις οποίες το δικαστήριο πρέπει να εγκρίνει για την επιβολή της ακόμη κι αν πληρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 68 ΠΚ. Όπως ήδη γνωρίζουμε το δικαίωμα της ιδιοκτησίας 

περιορίζεται από την δήμευση, καθώς  αυτό το δικαίωμα αποδυναμώνεται εξαιτίας τις καταχρηστικής του 

άσκησης από τον δράστη,ο οποίος αξιοποιεί στοιχεία αυτής για την τέλεση του εγκλήματος ή εκμεταλλεύεται 

αντικείμενα που αποκτήθηκαν μέσω του εγκλήματός.Λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 25 Σ η δήμευση, ώς 

παρεπόμενη ποινή, χρησιμοποιείται ως όπλο της πολιτείας σε βάρος των περιουσιακών δικαιωμάτων το δράστη. 

Βάση λοιπόν των όσων γνωρίζουμε από τη θεωρία αλλά και από τη νομολογία, το δικαστήριο αφού εξετάσει την 

οικονομική κατάσταση των καταδικασθέντων, αλλά και την αξία των αντικειμένων μπορεί να επιβάλλει δήμευση, 

αφού κρίνει αιτιολογημένα ότι in congreto η στερητική της ελευθερίας δεν θα αποτρέψει αυτόν από την τέλεση 
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άλλων αξιόποινων πράξεων. Αν όμως κριθεί ότι τα τελευταία αντικείμενα είναι σημαντικά για την οικογένεια 

του καταδικασθέντος καθώς χωρίς αυτά θα υπάρξουν προβλήματα στον βιοπορισμό τους και θα προκληθεί 

υπέρμετρη βλάβη,καθώς η δήμευση χαρακτηρίζεται ως δυσανάλογη κύρωση και επομένως δεν επιβάλλεται. Όλα 

τα παραπάνω υπηρετούν το άρθρο 7 Σ που απαγορεύει τη γενική δήμευση αλλά και το άρθρο 2 παρ.1Σ για την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια θέτοντας ένα όριο στην επιβολή της δήμευσης. Αυτό το καταλαβαίνουμε από το προοίμιο 

της πολύ σημαντικής απόφασης-πλαισίου 2014 όπου αναφέρεται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις όπως 

καταλάβαμε δεν επιβάλλεται γενική δήμευση, αλλά το δικαστήριο τελικά μπορεί να επιβάλλει είτε την 

περιορισμένη δήμευση είτε χρηματική ποινή. 

 

Συμπέρασμα 

   

    Ο νομοθέτης με το διαχωρισμό της δήμευσης σε δύο άρθρα ως παρεπόμενη ποινή και ως μέτρο ασφαλείας 

προσπάθησε να νοικοκυρέψει τις διατάξεις της.Το νέο άρθρο 68 ΠΚ παρουσιάζεται πιο ολοκληρωμένα από το 

προηγούμενο του καθώς  σημαντικές αλλαγές που επήλθαν με τις οδηγίες 214 και τον κανονισμό το 2020. 

Επιπλέον παρουσιάζεται πιο ενισχυμένος καθώς μεγαλώνει το εύρος των τελευταίων αντικειμένων. Παρόλες 

όμως τις μεγάλες αλλαγές που επέφερε, έφερε μαζί και προβλήματα, κυρίως συνταγματικότητας,όπου αποτελούν 

μια μεγάλη συζήτηση στο νομικό κόσμο. 

 
 
Ως μέτρο ασφαλείας 
 
Η δήμευση ως παρεπόμενη ποινή δέχτηκε τα τελευταία χρόνια ένα πλήθος τροποποιήσεων. Αυτό δεν ισχύει όμως 

για το μέρος της δήμευσης ως μέτρο ασφαλείας το οποίο δεν παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σημαντικές 

αλλαγές όπως έχει ήδη λεχθεί παραπάνω.Ο νόμος 4619/2019 διαχώρισε στον ποινικό κώδικα τη δήμευση ώς 

παρεπόμενη ποινή από την δήμευση ως μέτρο ασφαλείας,η οποία πλέον αναφέρεται στο άρθρο 76. Το άρθρο 

αυτό ορίζει ¨1.Η δήμευση των αντικειμένων της παραγράφου 1 του άρθρου 68 επιβάλλεται υποχρεωτικά σε βάρος 

του κατόχου τους, έστω και χωρίς την καταδίκη ορισμένου προσώπου για την τελεσθείσα πράξη, αν από τη φύση 

τους προκύπτει κίνδυνος της δημόσιας τάξης. Η δήμευση εκτελείται και κατά των κληρονόμων, αν η απόφαση έγινε 

αμετάκλητη ενόσω ζούσε εκείνος κατά του οποίου απαγγέλθηκε η δήμευση. Αν δεν προηγήθηκε καταδίκη ορισμένου 

προσώπου ή δεν μπορούσε να γίνει δίωξη, τη δήμευση διατάσσει είτε το δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση είτε το 

αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. 

2. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει αν αυτά που δημεύθηκαν, επιβάλλεται να καταστραφούν ή 

αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το δημόσιο συμφέρον ή για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του 

θύματος.¨ 

       Όπως παρατηρούμε η δήμευση του άρθρο 76 διαφέρει καθώς έχει διαφορετικό νομικό κυρωτικό χαρακτήρα. 

Σε αντίθεση με την δήμευση του άρθρο 68 αυτή του άρθρο 76 επιβάλλεται υποχρεωτικά στα αντικείμενα του 

άρθρου 68 παρ.1 ΠΚ δηλαδή στα προϊόντα του εγκλήματος ή τα υποκατάστατα αυτών ή των μέσων τέλεσης του 

εγκλήματος. Μπορεί ακόμη να επιβληθεί και στα αντικείμενα του τρίτου,ο όποιος δεν χρειάζεται να είναι 

αυτουργός ή συμμέτοχός στην τέλεση του εγκλήματος ανεξαρτήτως αν ο δράστης έχει καταδικαστεί ακόμα και 

με αθωωτική απόφαση ή με απαλλακτικό βούλευμα. Ο νομοθέτης προσδίδει αυτή την υποχρεωτικότητα στη 

δήμευση αυτή εξαιτίας της επικινδυνότητας αυτών των αντικειμένων για την δημόσια τάξη.Αυτή η 

υποχρεωτικότητα είναι το βασικό της χαρακτηριστικό και την κάνει να διαφέρει από την δήμευση του 68ΠΚ 

παίζοντας έναν εξασφαλιστικό θα μπορούσαμε να πούμε ρόλο καθώς επιβάλλεται επί την ευκαιρία μιας άλλης 

άδικης συμπεριφοράς. Θα πρέπει να σταθούμε ομως σε δύο λέξεις την ¨δημόσια ασφάλεια¨,η οποία δεν αποτελεί 

μόνο τον πυρήνα αυτής της διάταξης αλλά αποτελεί και αντικείμενο συζήτησης όπως και στον προισχύον ποινικό 

κώδικα έτσι και στο νέο ποινικό κώδικα. Στο παρελθόν γινόταν αντιληπτή σε έννοια ¨γένους¨ που καταλαμβάνει 

κινδύνους για τη δημόσια υγεία,την κοινή ειρήνη κι ασφάλεια,την δημόσια πίστη ανεξάρτητα από την τέλεση της 

αξιόποινης πράξης25.  Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι ο κίνδυνος της δημόσιας τάξης δεν έχει κάποια 

σχέση με τη δημόσια τάξη ως προστατευόμενο έννομο αγαθό της επιβολής της δημόσιας τάξης (άρθρο 

183).Υπάρχουν όμως και πολλές απόψεις που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν κατηγορίες αντικειμένων οι οποίες 

ανεξαρτήτως σε ποιον ανήκουν ή πώς χρησιμοποιούνται είτε αποτελούν από τη φύση τους  μια ευθεία και 

αυτόνομη προσβολή οποιοδήποτε έννομου αγαθού είτε λόγω της σύνθεσης τους αποτελούν πηγή κινδύνου. Πέρα 

από αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν και άλλες που βοηθούν έμμεσα ή άμεσα την προσβολή εννόμων αγαθών και 

των οποίων η επικινδυνότητα τους είναι άμεσα συνυφασμένη με τον τρόπο χρήσης τους,παίζοντας σε όλα αυτά 

                                                      
25 Βλ.Καιάφα-Γκμπάντι,Το ποινικό δίκαιο στην Ευρωπαική Ένωση,εκδ.Σακκουλα.σελ.101 
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μεγάλο ρόλο οι ειδικές συνθήκες κατοχής τους. Ως προς τούτα ο πρόσθετος κίνδυνος δεν προκύπτει από αυτά τα 

ίδια όπως ορίζει η διάταξη αλλά από τον κάτοχό τους. Για αυτό το λόγο τα επικίνδυνα πράγματα πρέπει να 

διακρίνονται σε απολύτως επικίνδυνα,που θα πρέπει να δημεύονται υποχρεωτικά και τα σχετικώς επικίνδυνα,στα 

οποία η επικινδυνότητα προέρχεται από τον κάτοχό τους και τις συνθήκες κατοχής τους,των οποίων η 

υποχρεωτική δήμευση απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Τα απολύτως λοιπόν επικίνδυνα είναι τα αντικείμενα που 

από την φύση τους είναι προορισμένα για να προσβάλλουν πολλά έννομα αγαθά και να αποτελούν κίνδυνο για 

την δημόσια τάξη χωρίς να μας ενδιαφέρει σε ποιον ανήκουν,συμμέτοχο ή αυτουργό ακόμη και αμέτοχος στην 

τέλεση του εγκλήματος αλλά και χωρίς να μας ενδιαφέρουν και οι συνθήκες κατοχής τους. Από την άλλη μεριά 

σχετικώς επικίνδυνα είναι τα αντικείμενα των οποίων η επικινδυνότητά τους που εξαρτώνται από τον κάτοχό 

τους είναι πρόσφορα για την προσβολή κάποιο έννομου αγαθού αλλά σε ενδεχόμενη προσβολή τους στο μέλλον 

συνηγορούν ειδικές συνθήκες κατοχής τους. Το άρθρο 76 βλέπουμε ότι έχει ένα προστατευτικό χαρακτήρα καθώς 

εμμέσως πλην σαφώς δεν επιτρέπει την δήμευση των σχετικώς επικίνδυνων αντικειμένων φοβούμενος ο 

νομοθέτης μην ξεφύγουν τα πράγματα αλλά και για να εμποδίζουν τις αστυνομικές σκοπιμότητες οι οποίες μπορεί 

να ξεπερνούσαν τα όρια παραβιάζοντας ευθέως την αρχή nullum crimen nula poena sine lege.Παρόλα αυτά 

βλέπουμε να υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας,ορισμένων εξ αυτών μάλιστα να 

παραβαίνουν τα συνταγματικά όρια άλλα και να θίγουν σοβαρά τα δικαιώματα των αμέτοχών τρίτων,οι οποίοι 

χάνουν την ιδιοκτησία τους για κάτι που ούτε τους αφορά αλλά και ούτε συμμετείχαν. Αντίθετα όμως η  

εξασφαλιστική δήμευση των απολύτως επικίνδυνων αντικειμένων είναι πολύ σημαντική και για να επιβληθεί 

πρέπει να γίνει προηγουμένως και προσεκτική και ασφαλής διάγνωση της επικινδυνότητας του αντικειμένου. 

Άρα το άρθρο 76 το ορίζει ρητά ότι η εξασφαλιστική δήμευση επιβάλλεται μόνο στα αντικείμενα τα οποία 

κρίνεται ¨ότι από την φύση τους προκύπτει κίνδυνος της δημόσιας τάξης¨.Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε 

για την δήμευση ενός αντικειμένου δεν αρκεί μόνο η πιθανολόγηση της επικινδυνότητας από μόνη της πρέπει 

μαζί με τον γένος στο οποίο ανήκει το αντικείμενο να επιφέρει κίνδυνο για τη δημόσια τάξη αλλά και να 

αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα η επικινδυνότητα αυτού του αντικειμένου, οπότε σύμφωνα με τα 

παραπάνω δεν θα μπορεί να επιβληθεί εξασφαλιστική δήμευση σε ένα ελαττωματικό εργαλείο in concreto 

κρινόμενο. Όπως γνωρίζουμε η δήμευση26 οριοθετείται ανάμεσα σε δύο άρθρα του Συντάγματος στα οποία είναι 

το άρθρο 17 Σ (προστασία της ιδιοκτησίας) και στο άρθρο 2 παρ.1 Σ (αξία του ανθρώπου).Όσον αφορά την 

δήμευση ως μέτρο ασφαλείας27 το Σύνταγμα την παρουσιάζει ως κοινωνική δέσμευση της ιδιοκτησίας,η οποία 

παραβιάζεται με την κατοχή των απολύτως επικίνδυνων αντικειμένων. Επομένως μπορεί να δημευτεί η περιουσία 

αμέτοχου τρίτου μόνο αν στην κατοχή του υπάρχει απολύτως επικίνδυνο αντικείμενο. Στην περίπτωση που δεν 

είναι πολύ απόλυτης επικινδυνότητας το αντικείμενο τότε είναι τυχόν η δήμευση που θα επιβληθεί να προσκρούει 

σε συνταγματικά δικαιώματα που δεν είναι άλλα από τις αρχές της ενοχής και την αρχή της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας. Κατά κάποιο τρόπο η δήμευση ως μέτρο ασφαλείας είναι συνδεδεμένο με την αρχή 

αναλογικότητας,η οποία πρέπει να διαφυλάσσετε. Άρχικά ο νομοθέτης κάνει μια στενή ερμηνεία του όρου της 

επικινδυνότητας και ορίζει ρητά ότι εξασφαλιστική δήμευση επιβάλλεται μόνο σε αντικείμενα που από την φύση 

τους προορίζονται να παραβιάσουν την δημόσια τάξη. Ο περιορισμός της δήμευσης σε τμήμα και μόνο του 

αντικειμένου όπου είναι απολύτως επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και το υπόλοιπο τμήμα επιστρέφει στον 

κάτοχο του ικανοποιεί στο μέγιστο βαθμό την αναλογικότητα. Άρα η δήμευση όπως εχει λεχθεί παραπάνω πρέπει 

να περιορίζεται στο επικίνδυνο αντικείμενο και να μην εξαπλώνετε στα εξαρτήματα και προσαρτήματα αυτού. 

Όσον αφορά την τύχη των απολύτως επικίνδυνων αντικειμένων που δημεύτηκαν γίνεται ρητή πρόβλεψη στο 

άρθρο 76 παρ.2 ΠΚ . 

 

 
                          Η δήμευση στο Ν.4557/2018 (μετά τις τροποποιήσεις από το Ν.4734/2020) 
 
 
Με την πάροδο των χρόνων η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να εφαρμόσει μια σκληρή και πιο αποτελεσματική 

αντιεγκληματική πολιτική για να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα το οποίο με τον καιρό εξελίσσεται και 

δυναμώνει. Κάτω λοιπόν από το βάρος της αύξησης της δύναμης του οργανωμένου εγκλήματος και της 

παραγωγής πολιτικών και δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ελληνική έννομη τάξη εισήγαγε κάποιες 

μεταρρυθμίσεις στο εθνικό πλαίσιο για την δήμευση οι οποίες στοχεύουν στις πιο αποτελεσματικές μεθόδους σε 

ό,τι αφορά την αφαίρεση των εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην ελληνική 

νομοθεσία υπήρξαν και υπάρχουν πολλοί ειδικοί νόμοι που σχετίζονται με την δήμευση ως προς τη νομιμοποίηση 

εσόδων από προηγούμενες εγκληματικές δραστηριότητες που έφεραν ριζικές αλλαγές στο τότε πλαίσιο όπως 

παραδείγματος χάριν ο νόμος 3691/2008 που έδωσε πολλές απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα,ο νόμος 4478/2017 

                                                      
26 Βλ.ΣυμβΕφΠατρών 151/2014,ΠοινΔικ 2015,σελ.329 

 
27 Βλ.Παύλου,Οι κυρώσεις στο νέο ποινικό κώδικα,εκδ.Σάκκουλα,σελ.93 επομ. 
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που με αυτό το νόμο ενσωματώθηκε η πολύ σημαντική οδηγία 2014/42/ΕΕ. Επομένως και πιο πρόσφατος νόμος 

είναι ο νόμος 4557/2018 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 30.07.18 ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την 

ευρωπαϊκή οδηγία 2015/849 και έφερε πολλές αλλαγές σε διατάξεις που αφορούν τη δήμευση. Πρόσφατα αυτός 

ο νόμος τροποποιήθηκε με το νόμο 4734/ 2020 ο οποίος εφαρμόζει βασικές διατάξεις της οδηγίας  2018 

/8113.Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 40 του νόμου 4557/2018 μετά τις αλλαγές που έφερε ο νόμος 4734/ 2020 

ορίζει ¨1. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν προϊόν βασικού αδικήματος του άρθρου 4 ή των αδικημάτων του 

άρθρου 2 ή που έχουν αποκτηθεί αμέσως ή εμμέσως από προϊόν τέτοιων αδικημάτων ή τα μέσα που έχουν 

χρησιμοποιηθεί ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν προς τέλεση αυτών των αδικημάτων, κατάσχονται και, εφόσον 

δεν συντρέχει περίπτωση απόδοσής τους στον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 310 και του 

τελευταίου εδαφίου του άρθρου 373 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), δημεύονται υποχρεωτικά με την 

καταδικαστική απόφαση. Σε περίπτωση ανάμειξης του προϊόντος του αδικήματος με περιουσία που προέρχεται από 

νόμιμες πηγές, η κατάσχεση και η δήμευση επιβάλλονται μέχρι του ποσού της αξίας του προϊόντος αυτού. Η δήμευση 

επιβάλλεται ακόμη και αν τα περιουσιακά στοιχεία ή μέσα ανήκουν σε τρίτο, εφόσον αυτός τελούσε εν γνώσει του 

βασικού αδικήματος ή των αδικημάτων του άρθρου 2 κατά το χρόνο κτήσης τους. Οι διατάξεις της παρούσας 

παραγράφου ισχύουν και σε περίπτωση απόπειρας των ανωτέρω αδικημάτων. 

2. Αν η περιουσία ή το προϊόν, σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν υπάρχει πλέον, δεν έχει βρεθεί ή δεν είναι δυνατόν 

να κατασχεθεί, κατάσχονται και δημεύονται με τους όρους της παραγράφου 1 περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας προς 

εκείνη της προαναφερθείσας περιουσίας ή του προϊόντος κατά το χρόνο της καταδικαστικής απόφασης, όπως την 

προσδιορίζει το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και χρηματική ποινή μέχρι του ποσού της αξίας της 

περιουσίας ή του προϊόντος, αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία προς δήμευση ή τα 

υπάρχοντα υπολείπονται της αξίας της περιουσίας ή του προϊόντος. Η δήμευση που επιβάλλεται με τους όρους της 

παραγράφου 1 και της παρούσας παραγράφου δεν θίγει προγενέστερα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει καλόπιστοι 

τρίτοι επί των περιουσιακών στοιχείων. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ιδιωτικού δικαίου και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

3. Δήμευση διατάσσεται και όταν δεν έχει ασκηθεί δίωξη λόγω θανάτου του υπαιτίου ή η δίωξη που είχε ασκηθεί 

έπαυσε οριστικώς ή κηρύχθηκε απαράδεκτη. Στις περιπτώσεις αυτές, η δήμευση διατάσσεται με βούλευμα του 

δικαστικού συμβουλίου ή με απόφαση του δικαστηρίου που παύει ή κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη και αν 

δεν έχει ασκηθεί δίωξη, με βούλευμα του κατά τόπον αρμόδιου συμβουλίου πλημμελειοδικών. Το άρθρο 492 και η 

παράγραφος 3 του άρθρου 504 ΚΠΔ εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκειμένη περίπτωση. 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 310 και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 373 ΚΠΔ εφαρμόζονται αναλόγως και αν 

έχει διαταχθεί δήμευση κατά της περιουσίας τρίτου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη δίκη ούτε κλητεύθηκε σε αυτήν.¨  

      Σύμφωνα με τον Παύλου δήμευση είναι η αφαίρεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου το οποίο 

καταλήγει στο Δημόσιο με πρωτότυπη,πλήρη και απόλυτη κυριότητα χωρίς να το δεσμεύουν εμπράγματα βάρη 

και αξιώσεις τρίτων. Ο έλληνας νομοθέτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο άρθρο 40 γιατί θέλησε να δημιουργήσει 

ένα ακόμη πιο ισχυρό πλαίσιο για την δήμευση,πιο διευρυμένο ως προς το πεδίο εφαρμογής αλλά και πιο πιστό 

ως προς τις σύγχρονες ευρωπαϊκές επιταγές σχετικά με την δήμευση καθώς έχει υιοθετήσει τις βασικές ιδέες της 

οδηγίας 2015/849 και συγκεκριμένα τα άρθρα 58,59. Κατά την ανάγνωση του άρθρου ήδη από την παράγραφο 

ένα διαπιστώνουμε την βάση της σχετικής διατάξεις που είναι η περιουσία (¨περιουσιακά στοιχεία¨). Η σημασία 

της περιουσίας δεν την καταλαβαίνουμε μόνο στον νόμο 4557/ 2018 αλλά αν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο ο 

νομοθέτης στο νόμο 3691/2008 και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 αναφέρει τον ορισμό της περιουσίας 

καταδεικνύοντας με τον πιο πρόδηλο τρόπο την σημαντικότητα αυτής για όλο το νόμο. Από το νόμο του 2008 σε 

αυτόν του 2020 διαπιστώνουμε ότι διευρύνεται ο κύκλος των δημευτέων αντικειμένων καθώς πέραν των όσων 

γνωρίζουμε ότι περιέχει η περιουσία προστίθενται σε αυτή και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με βασικό 

παράγοντα όμως να έχουν οικονομική αξία όπως ακριβώς και στο άρθρο 68 του νέο Ποινικού Κώδικα. Στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 40 η περιουσία διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες,η μία είναι τα περιουσιακά στοιχεία 

που προέρχονται από τα βασικά αδικήματα άρθρο 4 Ν.4557/ 2018 το οποίο δέχθηκε κάποιες τροποποιήσεις από 

το νόμο 4734/ 2020 και η δεύτερη είναι όταν τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από το έγκλημα της 

νομιμοποίησης εσόδων άρθρο 2 Ν. 4557/ 2018. Ως προς την πρώτη κατηγορία αυτή των βασικών αδικημάτων 

πρέπει λοιπόν τα αδικήματα αυτά από τα οποία προέρχονται τα περιουσιακά στοιχεία να προηγούνται ως προς το 

χρόνο του εγκλήματος της νομιμοποίησης28. Τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία των βασικών αδικημάτων δεν 

είναι δεσμευτικό η αναγκαίο να διατηρούν την ίδια μορφή και μετά την τέλεση του εγκλήματος της 

νομιμοποίησης. Ως προς την δεύτερη κατηγορία βασική προϋπόθεση είναι τα αντικείμενα αυτά να προέρχονται 

                                                      

28 Τσιρίδη Π., Ο Νέος Νόμος για το Ξέπλυμα Χρήματος (Ν 3691/2008), Νομική Βιβλιοθήκη, Έκδοση 2009, σ. 276 
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από τη νομιμοποίηση εσόδων και μονό,χωρίς να μας ενδιαφέρει ο χρόνος. Συμπερασματικά από ότι έχουν 

αναλυθεί παραπάνω μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι από το 2008 έως και σήμερα έχει αυξηθεί το εύρος των 

αντικειμένων που μπορούν να δημευτούν και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον όρο περιουσίας οχι όμως απλώς 

σαν ένα αντικείμενο αλλά ως φορέα οικονομικής αξίας29. Πάντως ο νόμος μας υποδεικνύει ότι τα αντικείμενα τα 

οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες πρέπει να είναι πρόσφορα νομιμοποίησης χωρίς όμως αυτό 

να σημαίνει ότι κάθε περιουσία που είναι αντικείμενο της νομιμοποίησης μπορεί να δημευθεί κιόλας. Επόμενο 

σημείο που πρέπει να εστιάσουμε στην παράγραφο 1 είναι η φράση ¨που έχουν αποκτηθεί αμέσως ή εμμέσως 

από προϊόν τέτοιων αδικημάτων¨.Εδώ βλέπουμε πάλι τα αντικείμενα που δημεύονται να διακρίνοντα  σε δύο 

άλλες κατηγορίες ,αυτή των άμεσων προϊόντων και η άλλη περιουσιακά στοιχεία τα οποία δημεύθηκαν εμμέσως 

δηλαδή από τα εγκληματικά προϊόντα. Στην κατηγορία των άμεσων προϊόντων από προηγούμενη εγκληματική 

δραστηριότητα ανήκει οτιδήποτε έχει πριν αλλά και μετά την είσπραξη όπως για παράδειγμα η αμοιβή του δράστη 

,η λεία  της κλοπής αλλά και ότι προκύπτει από την νομιμοποίηση των προϊόντων αυτών. Στην πρώτη κατηγορία 

αυτή δηλαδή όπου τα αντικείμενα αποτελούν προϊόντα των βασικών αδικημάτων εντάσσονται πέραν των 

αντικειμένων που αποκτήθηκαν ή αλλοιώθηκαν από το έγκλημα άμεσα και των υποκατάστατων αυτών των 

άμεσων προϊόντων, κάθε είδους ωφελήματα που αποκλείονται από τα εγκλήματα. Από την παράγραφο 1 και 

γενικά από το άρθρο 40 υπάγονται δηλαδή όσα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν δευτερογενώς δηλαδή από 

τα άμεσα προϊόντα ή της εγκληματικής πράξης ή της νομιμοποίησης. Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που 

αποκτήθηκαν εμμέσως από προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας διαπιστώνουμε ότι έρχεται σε σύγκρουση με 

το συνταγματικό δικαίωμα της προστασίας της ιδιοκτησίας παραβιάζοντας το άρθρο 17 του Συντάγματος αλλά 

και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.Το οξύμωρο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έρχεται σε 

κόντρα ο σκοπός του νομοθέτη που δεν είναι άλλος από το να αποτραπεί η κατάκτηση αλλά και η διατήρηση του 

εγκληματικού κέρδους με την προστασία της περιουσίας (η οποία προστατεύει το Σύνταγμα) από τους πολλούς 

περιορισμούς. Με την διεύρυνση του όρου περιουσία καταφέρνετε όλο και περισσότερα περιουσιακά η μη 

στοιχεία να είναι δεκτικά δήμευσης. Από αυτήν την διεύρυνση δεν θα μπορούσα να ξεφύγουν οι καρποί του 

εγκληματικού προϊόντος,οι οποίοι έχοντας ως βασική λογική ότι το έγκλημα δεν μπορεί να είναι κερδοφόρο για 

τον δράστη δημεύονται. Η δήμευση αυτών των καρπών λειτουργεί προληπτικά σε αυτό το σημείο ώστε να 

αποθαρρύνει από αυτή την εγκληματική πράξη τον δράστη. Αυτό γίνεται γιατί άμα η πολιτεία δεν λάμβανε τα 

μέτρα της και δεν επέβαλε την δήμευση στους καρπούς θα ήταν σαν να επιβράβευε ή ακόμη καλύτερα ξαναέδινε 

ένα έξτρα κίνητρο στο δράστη για να συνεχίζει την εγκληματική πράξη  και να πλουτίζει από αυτήν,ο οποίος 

δράστης με τις διάφορες τεχνικές του πετυχαίνει τον καθαρισμό της εγκληματικής του περιουσίας. Ωστόσο όμως 

δεν πρέπει να παρασυρθούμε και να δημιουργήσουμε λάθος εντυπώσεις από το γεγονός ότι τα έσοδα που μπορεί 

να πάρει ο δράστης να προέρχονται πολλές φορές από τις προσωπικές του δυνατότητες και οι ικανότητες όπως 

να επενδύσει σε μετοχές ή άλλες πράξεις που αποκτήθηκαν ακόμη περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και οι 

οποίες πράξεις αυτές είναι άσχετες με το αρχικό έγκλημα. Επόμενο σημείο που πρέπει να σταθούμε από την 

παράγραφο 1 του άρθρου 40 Ν.4557/2018 είναι ότι τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να 

χρησιμοποιηθούν στην τέλεση εγκλημάτων. Η τελευταία αυτή κατηγορία δημευτέων αντικειμένων συνδέεται 

στενά με τα αδικήματα των άρθρων 2 και 4 του νόμου 4557/2018 καθώς βοήθησαν και ο ρόλος που έπαιξαν ήταν 

λειτουργικός για την εκτέλεση αυτών των αξιόποινων πράξεων οι οποίες όμως δεν πρέπει να ήταν στο στάδιο της 

προπαρασκευής αλλά να ήταν ολοκληρωμένες δηλαδή αυτά τα μέσα να βοήθησαν ουσιαστικά και αποφασιστικά 

τη δράση,ήτοι η συνδρομή τους να είναι τέτοια ώστε να βοήθησαν να επιτευχθεί η πλήρωση της αντικειμενικής 

υπόστασης είτε των βασικών εγκλημάτων είτε του εγκλήματος της νομιμοποίησης είτε αυτά ολοκληρώθηκαν είτε 

ήταν στο στάδιο της απόπειρας30. 

                                                      

29 Βλ. Καμπέρου-Ντάλτα Ε., Ο ν. 3691/2008 για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος – Ερμηνευτική προσέγγιση του νόμου & διεθνές ποινικό 

πλαίσιο, Δίκαιο & Οικονομία Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2009, σ. 98-99, όπου υπογραμμίζεται η εν λόγω προϋπόθεση, της οποίας η σημασία 

ίσως να έχει υποτιμηθεί. Για να αναζητείται κάποιο απώτερο υποκα- τάστατο του προϊόντος του βασικού αδικήματος ως πρόσφορο μάλιστα 
νομιμοποίησης πρέπει να διατηρείται η λει- τουργική του αξία, κάτι που δε θα ισχύει αν έχει στην ουσία του καταστραφεί, όπως το όχημα 

που αγοράστηκε με το τίμημα της πώλησης ναρκωτικών και μετέπειτα μεταπωλήθηκε για «παλιοσίδερα». Εδώ η λειτουργική αξία του 

οχήματος είναι πλέον εκμηδενισμένη, παρότι αυτό επιζεί τυπικά στα χέρια του αγοραστή του. Για τη συχνά αδικαι- ολόγητα διευρυμένη 
οπτική στο θέμα βλ. και Σοφού Θ., Ενοχή χωρίς αγαθό – Ερμηνεία όρων του νόμου για τη νο- μιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες με τη βοήθεια της «Θεωρίας των Κανόνων», Δίκαιο & Οικο- νομία Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2011, σ. 200-203. 

 

30 Η δήμευση πάντως, με την εν λόγω ρύθμιση, των προϊόντων βασικού αδικήματος που έμεινε σε απόπειρα και άρα δεν έφτασε ποτέ η 

νομιμοποίηση ούτε καν σε στάδιο απόπειρας έχει προβληματίσει ως προς την τήρηση της αρχής της αναλογικότητάς, βλ. Ναζίρη Γ., Ξέπλυμα 

Βρώμικου Χρήματος ή «Οι καρποί του εγκλήματος», Θεσσαλονίκη 2002, σ. 131-132, αλλά και ως προς την αρχή της ενοχής, εφόσον η 

υποχρεωτικότητά της στερεί από τον δικαστή την ευχέρεια να διαγνώσει το μέγεθος της ενοχής για την απόπειρα και αντίστοιχα να 
αποφασίσει αν θα επιβάλει τη δήμευση, έτσι σε Τζαννετή Α., σ. 295.  
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      Τονίζουμε πάλι σε αυτό το σημείο γιατί είναι πολύ σημαντικό για αυτή τη θεματική που αναλύουμε ότι 

αξιόποινες πράξεις όπου χρησίμευσαν τα μέσα αυτά πρέπει να είναι ολοκληρωμένες είτε σε απόπειρα όχι όμως 

στο στάδιο της προπαρασκευής.Το στάδιο της απόπειρας εδώ είναι μια ενδεικτική του κατασταλτικού ζήλου του 

νομοθέτη και αυτό φανερώνεται από την ειδική αναφορά που κάνει στο τελευταίο εδάφιο της πρώτης 

παραγράφου του άρθρου 40. Παρόλα αυτά η εν λόγω αναφορά έχει προβληματίσει καθώς η δήμευση των 

προϊόντων βασικού εγκλήματος που έμεινε σε απόπειρα δηλαδή δεν έφτασε ποτέ ούτε στο στάδιο της 

νομιμοποίησης ούτε στο στάδιο της μπορεί σύμφωνα με τον Ναζίρη να παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. 

Για να τεθεί λοιπόν σε εφαρμογή ο νόμος 4557/ 2018 και επομένως και το άρθρο 40 που αφορά τη δήμευση 

χρειάζεται προηγουμένως για το αδίκημα της νομιμοποίησης καταδίκη χωρίς να μας ενδιαφέρει αν έχει υπάρξει 

καταδίκη ή δίωξη για κάποιο βασικό έγκλημα. Όσον αφορά το προϊόν προκύπτει από το βασικό αδίκημα που 

μετέπειτα τροποποιείται πρέπει σύμφωνα με Καιάφα-Γκμπάντι να είναι ίδιο με αυτό της νομιμοποίησης αλλιώς 

θα πρέπει να έχει υπάρξει καταδίκη για το βασικό έγκλημα καθώς στην περίπτωση που δεν υπάρξει καταδίκη 

τότε παραβιάζεται η αρχή της ενοχής. Η παραπάνω αρχή μετριάζεται κάπως από το άρθρο 39 παρ.2 του νόμου 

4557/ 2018 που ορίζει Η άσκηση... Βασικό έγκλημα. Το άρθρο 39 παρ.5 περιορίζεται από τον Άρειο Πάγο με 

απόφαση του 235/ 2013,η οποία απαιτεί να  αποτυπώνεται στην απόφαση που καταδικάζει,με σαφήνεια και η 

προηγούμενη εγκληματική δραστηριότητα που παρήγαγε την νομιμοποιούμενη περιουσία. Πρέπει να 

επισημανθεί ότι ο νόμος 4357/2018 σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.3 δεν θέλει να βάλει εμπόδια στην δίωξη του 

δράστη της νομιμοποίησης για αυτό εξαιρεί την παραγραφή του βασικού αδικήματος από τους λόγους που  

επηρεάζουν την εξέλιξη της δίωξης. Το θέμα της παραγραφής αποτελεί ένα πολυσυζητημένο θέμα που χρειάζεται 

ειδική μεταχείριση, με το χρόνο να παίζει το πιο σημαντικό ρόλο,δηλαδή αν η παραγραφή του βασικού 

αδικήματος έγινε πριν ή μέτα από το έγκλημα της νομιμοποίησης άμα δηλαδή το βασικό έγκλημα παραγραφεί 

πριν της νομιμοποίησης τότε η περιουσία είναι καθαρή καθώς αφού παραγραφεί το βασικό έγκλημα τα 

περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται νόμιμα και καθαρά. Όπως ήδη διαπιστώνουμε από την παράγραφο 1,η δήμευση 

παρουσιάζεται ως παρεπόμενη ποινή καθώς τα δημευτέα αντικείμενα δημεύονται υποχρεωτικά μετά από 

καταδικαστική απόφαση έκτός όμως αν επιστραφούν πίσω στον ιδιοκτήτη τους όπως ορίζει το άρθρο 310 παρ.2 

και άρθρο 373 ΚΠΔ. Η καταδικαστική απόφαση εδώ αναφέρεται στο έγκλημα της νομιμοποίησης και όχι στα 

βασικά εγκλήματα. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει υποχρεωτικά δήμευση με την καταδικαστική απόφαση 

αλλά πάντα πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας δηλαδή η παρεπόμενη ποινή να είναι εφάμιλλη της 

βαρύτητας του εγκλήματος.Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η δήμευση επιβάλλεται ακόμη κι αν δεν υπάρχει 

καταδίκη. Αυτό ορίζεται στο άρθρο 40 παρ.3 του νόμου 4557/ 2018 .Η επιβολή της δήμευσης λοιπόν ακόμη και 

στην περίπτωση που τελικά η δίωξη του δράστη δεν οδήγησε σε καταδική,οδήγησε πολλούς ώστε να θεωρήσουν 

ότι ο νομοθέτης την επιβάλει ως μέτρο ασφαλείας με αποτέλεσμα να θίγεται το δικαίωμα τις προστασίας της 

ιδιοκτησίας καθώς  πλήττεται υποχρεωτικά και χωρίς καταδίκη καθώς μπορεί να δημευτούν αντικείμενα που δεν 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη επικινδυνότητα δημιουργώντας παράλληλα και θέματα αντισυνταγματικότητας. Με 

το νόμο 4478/ 2017 πριν τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος του 2018 είχε προστεθεί στο τότε άρθρο 46 του νομού 2008 

πρόβλεψη για τη μερική δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούσαν ¨ανάμειξη¨ προϊόντων από τα 

αδικήματα των άρθρων 2,3 τον 3691/ 2008 και πόρων από νόμιμες πηγές. Αυτή η προσθήκη διατηρήθηκε τόσο 

στο άρθρο 40 του νόμου 4557/2018 αλλά και στο νέο ποινικό κώδικα στο άρθρο 68,όπου καταλαβαίνουμε μέσα 

από την ανάγνωση αυτών ότι στην μερική δήμευση το αντικείμενο δημεύεται μέχρι το ύψος της αξίας του 

αναμειχθέντος προϊόντος των αξιόποινων πράξεων. Πολύ σημαντική θέση στην παράγραφο 2 στο άρθρο 40 

κατέχουν οι τρίτοι επί των περιουσιακών στοιχείων. Εκεί που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι η 

γνώση των τρίτων καθώς απαιτείται και ως προς τα αδικήματα και ως προς την προέλευση των περιουσιακών 

στοιχείων. Ως προς την γνώση της προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων του βασικού εγκλήματος κατά το 

χρόνο απόκτησης αυτής,καθίστανται με αυτό τον τρόπο και ο τρίτος αυτουργός σε έγκλημα νομιμοποίησης. Η 

δήμευση επιβάλλεται όταν γίνεται δηλαδή με τον παραπάνω τρόπο πιο εύκολα στον δράστη πάρα στον τρίτο 

καθώς προϋποθέτει πιο ελαφριά ένοχή οδηγώντας ομως σε δεινή θέση τον τρίτο,ο οποίος καθίσταται ένα 

υποχείριο στα χέρια της δήμευσης,η οποία τον χρησιμοποιεί για να εκπληρώσει τους σκοπούς καταπατώντας με 

αυτό τον τρόπο το θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι 

και στο άρθρο 68 παρ.5 η δήμευση μπορεί να επιβληθεί και στον τρίτο με σκοπό να διακοπεί η πορεία των 

περιουσιακών στοιχείων προς τα χέρια τους,με περιορισμό όμως ότι η δήμευση δεν μπορεί να επιβληθεί στον 

δράστη όσον αφορά το αντάλλαγμα που έλαβε για την μετακίνηση σε νόμιμα όμως περιουσιακά στοιχεία υπό τον 

όρο ο τρίτος να είχε γνώση, δηλαδή να γνώριζε για την προέλευση των εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων 

που απέκτησε με μοναδικό σκοπό να σταματήσει τη δήμευση.Όπως διαπιστώνουμε από τα παραπάνω βλέπουμε 

οι δύο διατάξεις αυτές δηλαδή του άρθρου 68 και του άρθρου 40 του Ν.4557/ 2018 να αλληλοσυμπληρώνονται 

ως προς τους τρίτους δημιουργώντας ένα καλύτερο και πιο δυνατό νομοθετικό πλαίσιο καλύπτοντας κατά κάποιο 

τρόπο διάφορα κενά που είχαν δημιουργηθεί με τα χρόνια. Η ειδικότερη διάταξη φαίνεται λίγο πιο σκληρή για 

τους τρίτους καθώς μπορεί να επιβληθεί η δήμευση σε αυτούς αρκεί να γνωρίζουν την τέλεση του εγκλήματος 

της νομιμοποίησης. Από την άλλη η γενική διάταξη απαιτεί όχι μόνο να είχανε  γνώση της προέλευσης των 
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εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων αλλά να είχαν γνώση ότι με την κίνησή τους αυτή συμβάλλουν στην 

ματαίωση της δήμευσης.Υπάρχει περίπτωση οι τρίτοι να κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που αργότερα ο δράστης 

θα τα χρησιμοποιήσει ως μέσα τέλεσης της νομιμοποίησης,σε αυτές τις περιπτώσεις εγείρεται το ερώτημα ποια 

θα είναι η τύχη τον τρίτων ως προς τις πιθανές κυρώσεις που θα του επιβληθούν. Στο χειρότερο δυνατό σενάριο 

για τον τρίτο είναι να γνωρίζει το εγκληματικό παρελθόν αυτών των περιουσιακών στοιχείων που έχει αλλά και 

να γνωρίζει ότι θα χρησιμοποιηθούν στο  μέλλον ως μέσα εκτέλεσης. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως απλώς τρίτος αλλά συμμέτοχος στα επίμαχα εγκλήματα. Το δύσκολο σε αυτήν την περίπτωση είναι 

ότι πρέπει να αποδειχθεί αυτή η γνώση προς μελλοντική εγκληματική χρυσή αλλιώς δεν μπορεί να κατηγορηθεί 

ώς συμμέτοχος.Σε κάθε περίπτωση όταν οι τρίτοι δεν κατηγορούνται ως δράστες κάποιου εγκλήματος ή 

συμμέτοχοι, έχουν στη διάθεσή τους το δικονομικό όπλο της έφεσης κατά της απόφασης ή του βουλεύματος που 

επιβάλλει την δήμευση στα περιουσιακά τους στοιχεία. 

 
 
Είδη δήμευσης 
 
       Η αναπληρωματική δήμευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γενικά σε όλο το πλαίσιο της δήμευσης,λύνοντας 

κατά κάποιο τρόπο προβλήματα που αντιμετώπιζε η δήμευση στην επίτευξη του σκοπό της.Αυτό το είδος 

δήμευσης το παρατηρούμε σε μια κάπως ολοκληρωμένη μορφή στο άρθρο 46 Ν3691/2008.Αν γυρίσουμε όμως 

το χρόνο πίσω την διακρίνουμε  στην απόφαση πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ και στην έτερη απόφαση πλαίσιο 

2005/500/ΔΕΥ.Σήμερα την συναντάμε σε πιο νέα και ολοκληρωμένη μορφή στο 'αρθρο 40 Ν 4557/2018 καθώς 

αποτελεί ένα συνδιασμό θα λέγαμε του άρθρου 68 ΠΚ,του νόμου 3691/2008 και της οδηγίας 

2014/42/ΕΕ.Αναπληρωματική δήμευση μπορεί να επιβληθεί στις περιπτώσεις όπου τα περιουσιακά στοιχεία που 

πρόκειται να δημευτούν είτε έχουν χαθεί,είτε δεν υπάρχουν,είτε δεν μπορούν να δημευτούν.Αποτελεί όπως 

καταλαβαίνουμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις δικαστικές αρχές καθώς στερούν από το δράστη την 

επιβράβευση για τις πράξεις που έχει κάνει,ο οποίος είτε κατανάλωσε είτε απέκρυψε τα εγκληματικά έσοδα και 

επιπλέον το εργαλείο αυτό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τα μέσα αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος του 

καταδικασθέντος. 

      Το δικαστήριο στον αγώνα που δίνει σχετικά με τα εγκληματικά έσοδα επιστράτευσε ένα νέο όπλο που είναι 

αυτό της χρηματικής ποινής31.Μπορεί να επιβληθεί στον δράστη στο ύψος όμως της αξίας του προιόντος της 

εγκληματικής πράξης ή των μέσων τέλεσης αυτής που έχουν βρεθεί στην θέση αυτών εξαιτίας συνναλαγών ή θα 

μπορούν να δημευτούν βάση της αναπληρωματικής δήμευσηςόταν δεν μπορούν να δημευτούν ή όταν ανήκουν 

εν μέρει ή εν όλω σε τρίτους.Η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί στον δράστη χωρίς να ενδιαφέρει το αρμόδιο 

δικαστικό όργανο άμα δεν μπορούν να δημευτούν τα περιουσιακά στοιχεία εξαιτίας υπαιτιότητας του δράστη 

είτε εξαιτίας τυχαίων γεγονότων,καθώς σκοπός του νομοθέτη είναιη αφαίρεση των εγκληματικών εισόδων από 

το δράστη. 

 

Αστική Δήμευση  41 Ν.4547/2018 

      Την  αστική δήμευση την συναντάμε στο άρθρο 41 του  Ν.4547/2018 όπου ορίζει ¨Το Δημόσιο μπορεί, ύστερα 

από πρακτικό ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να αξιώσει ενώπιον των αρμόδιων 

πολιτικών δικαστηρίων από τον αμετακλήτως καταδικασμένο σε στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον 

τριών (3) ετών για ποινικό αδίκημα της παραγράφου 2, κάθε άλλη περιουσία που αυτός έχει αποκτήσει από άλλο 

αδίκημα της παραγράφου 2, έστω κι αν δεν έχει ασκηθεί για το αδίκημα αυτό δίωξη, λόγω θανάτου του υπαιτίου 

ή η δίωξη που είχε ασκηθεί έπαυσε οριστικά ή κηρύχθηκε απαράδεκτη.¨  

                                                      

31 Βλ. Καϊάφα-Γκμπάντι Μ. (επιστημονική εποπτεία), Οικονομικό Έγκλημα και Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα - Τόμος 3: Ένα συνεκτικό 

σχέδιο για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, ό.π., σ. 119.  
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      Η παραπάνω δήμευση έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες που την κάνουν να ξεχωρίζει από τις άλλες καθώς 

είναι μια αξίωση για αποζημίωση και όχι ποινική,άρα καθ ύλην αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια και 

επιβάλλεται χωρίς καταδίκη.Έτσι μπορούμε να πούμε ότι οι ποινικές ορέξεις της Πολιτείας ικανοποιούνται από 

την αστική δήμευση.Ο νομοθέτης με την επιβολή της δήμευσης στα αστικά δικαστήρια προσπαθεί να επιβάλλει 

ποινές βάση του αστικού δικονομικού δικαίου έχοντας σαν στόχο να αποφύγει τις δικονομικές εγγυήσεις του 

ποινικού δικαίου.  

 

Εκτεταμένη Δήμευση 

      

    Στο άρθρο 4 παρ.1 της οδηγίας 2014/42/ΕΕ παρουσιάζεται η εκτεταμένη δήμευση όπου ορίζει¨ Τα κράτη μέλη 

υιοθετούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση περιουσιακού 

στοιχείου που ανήκει σε πρόσωπο καταδικασθέν για ποινικό αδίκημα, όταν βάσει συγκεκριμένων πραγματικών 

περιστατικών, το δικαστήριο κρίνει ότι είναι σημαντικά πιθανότερο η περιουσία να προέρχεται από συναφή 

εγκληματική δραστηριότητα¨ 

      Σύμφωνα με τον ευρωπαίο νομοθέτη επιτρέπεται αυτή η δήμευση όταν διαπιστωθεί ότι ο καθ ου έχει 

αποκτήσει περισσότερα περιουσιακά ωφέλη με εγκληματικές πράξεις που μοιάζουν με την πράξη για την οποία 

καταδικάστηκε.Όσον αφορά την διαπίστωση εννοούμε μια ισχυρή πιθανολόγηση της τάξης του 80/10032 .Άρα 

εδώ βλέπουμε ότι είναι πολύ λεπτές οι γραμμές σχετικά με την διαπίστωση αυτή.Τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει 

λοιπόν να προέρχονται μόνο από εγκληματικές δραστηριότητες που είναι συναφής  μεταξύ τους.Η έννοια 

συναφής έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εκτεταμένη δήμευση.Συναφής μπορεί να είναι οι πράξεις που έχουν 

ίδια αντικειμενική υπόσταση ή άμα οι πράξεις τελέστηκαν στο πλαίσιο της εγκληματικής  οργάνωσης ή μπορουν 

να θεωρηθούν οι πράξεις που προσβάλλουν το ίδιο έννομο αγαθό.Η πράξη που υποστηρίζει την δήμευση μπορεί 

να τελεστεί ανεξαρτήτως  χρόνου με μόνους περιορισμούς την παραγραφή της πράξης και να μην αποτελεί αυτή 

αντικείμενο δεδικασμένου.Κατά τα άλλα η εκτεταμένη δήμευση έχει στόχο το οργανωμένο έγκλημα για αυτό το 

λόγο η εφαρμογή της πρέπει να περιορίζεται μόνο για αυτές τις περιπτώσεις και να αποφευχθεί όσον το δυνατόν 

γίνεται η εφαρμογή της σε μεμονωμένους εγκληματίες . 

 
 
                                            Δέσμευση και Κατάσχεση (¨πάγωμα¨ λογαριασμών) 
 
 

     Για να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα την έννοια της δήμευσης αλλά και τη σημασία του νόμου 4557/ 2018 

θα πρέπει να γίνει μια εκτενής ανάλυση και των επαχθών μέτρων της δέσμευσης και κατάσχεσης των 

περιουσιακών στοιχείων,καθώς και τί περιέχει αυτό το μετρό ,ποια είναι τα στάδια επιβολής τους, ποιοι 

βλάπτονται και ποια είναι τα μέτρα προστασίας τους καθώς και την προβληματική εισάγετε σχετικά με τους 

τρίτους. Η δέσμευση λοιπόν αναφέρεται στο άρθρο  42 του νόμου 4557/ 2018 στον οποίο δεν εισήχθησαν κάποιες 

αλλαγές με την τροποποίηση όλο το νομού από το νεότερο 4734 / 2020 και ορίζει ότι όταν διεξάγεται... Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας. Δέσμευση όπως καταλαβαίνουμε κι από την παράγραφο ένα του παραπάνω άρθρου είναι 

ένα επαχθές μέτρο καταναγκασμού καθώς προσβάλλει άμεσα όχι μόνο την ιδιοκτησία του ατόμου33 αλλα γενικά 

όλη την περιουσία του. Η επιβολή της σύμφωνα με την θεωρία έχει διπλό σκοπό,ο ένας είναι η διευκόλυνση του 

                                                      

32 Βλ. J. Boucht, Extended confiscation and the proposed directive on freezing and confiscation of criminal proceeds in the EU, σε European 
Journal of crime, criminal law and criminal justice, 2013, σελ. 137  

 

33 Αναγνωστόπουλος Η. «Πάγωμα περιουσιακών στοιχείων: δικονομικό μέτρο ή πρόωρη δήμευση;», Εισήγηση στην Εταιρεία Δικαστικών 

Μελετών την 24.11.2011,  
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ανακριτικού έργου,η οποία διευκόλυνση γίνεται με την αναζήτηση αλλά και με τη διατήρηση των στοιχείων του 

εγκλήματος και ο άλλος είναι η επιβολή της δήμευσης του άρθρου 40 ως υποχρεωτικης παρεπόμενης ποινής. 

Παρόλα αυτά ο νομοθέτης γνωρίζοντας τι μπορεί να προκαλέσει αυτό το μετρό ορίζει κάποιες προϋποθέσεις οι 

οποίες πρέπει να πληρούνται όλες για να επιβληθεί σε περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από τα εγκλήματα 

των άρθρων 2 και 4 του νόμου 4557/ 2018. Πέραν όμως αυτών των προϋποθέσεων πρέπει να τηρείται 

οπωσδήποτε η αρχή της αναλογικότητας με σκοπό να μην υπερβεί τα όρια το μετρό της δήμευσης λόγω της 

ιδιαίτερης φύσης του ως επαχθή. Πολύ μεγάλη σημασία σ' αυτή τη θεματική που μελετάμε είναι η κατάσχεση 

των περιουσιακών στοιχείων που ορίζεται στο άρθρο 40 παρ.2 του νόμου 4557/ 2018,η οποία επακολουθείτε της 

δήμευσης σε περίπτωση που ο δράστης δεν δώσει πίσω στον ιδιοκτήτη τα περιουσιακά στοιχεία.Αντικείμενο της 

κατάσχεσης είναι οτιδήποτε περιουσιακό στοιχείο μπορεί να δημευτεί34 στοχεύοντας κατά κάποιο τρόπο στη 

δήμευση που θα επιβληθεί στο μέλλον με την καταδικαστική απόφαση αφού αφαιρεί από τον κάτοχο το 

αντικείμενο. Μπορεί κατά κάποιο τρόπο η δέσμευση με την κατάσχεση να μοιάζουν αλλά αυτό δεν συμβαίνει 

καθώς η δέσμευση αποτελεί ένα μεγαλύτερο μηχανισμό με πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς αλλά και 

λειτουργίες επιδιώκοντας το προσωρινό πάγωμα της περιουσίας του δράστη.Αν κάναμε ένα σχεδιάγραμμα στο 

μυαλό μας θα μπορούσαμε να πούμε ότι λίγο πριν την δήμευση είναι η κατάσχεση. Αυτό το επαχθές μέτρο πέραν 

των περιορισμών και τις προϋποθέσεις που του έχει επιβάλει ο νομοθέτης έχει και πολλές ελευθερίες όπως θα 

δούμε παρακάτω και η πιο σημαντική είναι ότι μπορεί να επιβληθεί σε διάφορα χρονικά διαστήματα αλλά και σε 

διαφορετικά στάδια της ποινικής διαδικασίας. Τα στάδια που μας ενδιαφέρουν εδώ είναι όταν δεν έχει ξεκινήσει 

η ποινική διαδικασία η προκαταρκτική εξέταση η τακτική ανάκριση και όταν ασκηθεί η ποινική δίωξη.Όσο και 

αν μας φαίνεται περίεργο ένα τόσο επαχθές μέτρο όπως η δέσμευση (πάγωμα) των περιουσιακών στοιχείων 

μπορεί να εφαρμοστεί σε τέτοιο στάδιο όπου και δεν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ποινική δίωξη και 

κυριολεκτικά δεν γνωρίζουμε ακόμη αν υπάρχει έγκλημα. Πριν λοιπόν ξεκινήσει η ποινική διαδικασία ο πρόεδρος 

της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα μπορεί να επιβάλλει 

βάσει των προϋποθέσεων και των περιορισμών που υπάρχουν εκ του νόμου την δέσμευση,δηλαδή να 

απαγορεύσει την κίνηση του λογαριασμού των χρηματοπιστωτικών προϊόντων ,του ανοίγματος θυρίδων και κάθε 

άλλη μεταβίβαση ή μεταποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου. Δέσμευση μπορεί να επιβληθεί και στο 

στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης ή κατά το στάδιο της προανάκρισης. Σε αυτό το στάδιο όμως γεννώνται 

πολλές αντιδράσεις και ασάφειες καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο και δεν έχουν μαζευτεί 

πολλές ισχυρές ενδείξεις σχετικά όχι μόνο για τα προϊόντα που απειλούνται αλλά γενικά για την τέλεση του 

εγκλήματος που να επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση ενός τέτοιου μέτρου. Επίσης γεννώνται ερωτηματικά με το 

ποιες πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις για να επιβληθεί όπως ορίζει το άρθρο 42 παρ.1 εδαφ.γ η δέσμευση στην 

προκαταρκτική εξέταση. Σε επίπεδο έφεσης το συμβούλιο των εφετών επειδή επιλαμβάνει σε τέτοια θέματα 

ακόμη και στην προκαταρκτική εξέταση. Ακόμη μεγαλύτερο όμως ζήτημα δημιουργείται σχετικά με τα πρόσωπα 

που θίγονται βλέποντας την δέσμευση να τα πλήττει άμεσα χωρίς καν να είναι ύποπτα. Η έρευνα λοιπόν που 

διενεργεί η αρχή καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι μία θα λέγαμε διοικητική διαδικασία με 

χαρακτηριστικά ποινικού δικαίου που δεν μπορεί όμως να ενταχθεί στην ποινική διαδικασία καθώς έχει την ίδια 

δυναμική με την διάταξη το ανακριτή ή με το βούλευμα του συμβουλίου. Όσον αφορά το στάδιο της ανάκρισης 

αφορά μόνο το άρθρο 2 και την επιβάλει ο ανακριτής με σχετική του διάταξη. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι σωστά 

επιβάλλεται καθώς σε αυτό το στάδιο υπάρχουν σοβαρά στοιχεία που οδηγούν στο αδίκημα της νομιμοποίησης. 

Η παραπάνω ανακριτική διάταξη για να εκδοθεί και για να εφαρμοστεί χρειάζεται οπωσδήποτε την σύμφωνη 

γνώμη του εισαγγελέα ενώ σε περίπτωση που υπάρξει διαφωνία ανάμεσα σε ανακριτή και εισαγγελέα 

επιλαμβάνεται του θέματος το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Κατά την ανάκριση μπορεί να επιβληθεί η 

απαγόρευση διάθεσης και εκταμίευσης χρημάτων χωρίς όμως αυτά να συνδέονται υποχρεωτικά και με την 

δήμευση τους. Ο ανακριτής επίσης μπορεί να επιβάλει το πάγωμα ακόμη και όταν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη 

του δράστη για προϊόντα από βασικό αδίκημα του άρθρου 2 ή που πρόκειται να δημευτούν (άρθρο 40).   

Επεκτείνεται επίσης και στα προϊόντα που προέρχονται από τα βασικά αδικήματα ακόμη και στο στάδιο της 

ανάκρισης αλλά πάντα με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και με ισχυρά στοιχεία για εγκληματικής 

προέλευσης περιουσία. Αφού αναλύσαμε την δέσμευση σε κάθε στάδιο είναι άξιο αναφοράς να πούμε ότι αν δεν 

επιβλήθηκε η δέσμευση στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης 35δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να την επιβάλει 

ο ανακριτής στην κυρία ανάκριση του. Αν έχει επιβληθεί και ανακλήθηκε αργότερα με σχετικό βούλευμα ,δεν 

                                                      

34 Στέφανος Παύλου, « Το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών στην προδικασία για το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματική δραστηριότητα ( ν.2331/95- Ειδικότερα προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής-», ΠοινΧρ ΝΕ ́2005, σελ.772  

 

35 ΣυμβΠλημΑρτ. 15/1998, ΠοινΔικ 4/2000, σελ.299 
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εμποδίζει κάτι τώρα ανακριτή να την ξανάεπιβάλει,αφού συμπεριλάβει όμως τυχόν νέα στοιχεία σεβόμενος δε 

και την ισχύ του δεδικασμένου. Ως προς το χρόνο πρέπει η δέσμευση να επιβληθεί μέχρι το πέρας της ανάκρισης, 

αργότερα και μέχρι το βούλευμά δεν γίνεται.Το μόνο που γίνεται σε περίπτωση που δεν εχει επιβληθεί δήμευση 

είναι το δικαστικό όργανο να παρατείνει την ανάκριση για να πετύχει το σκοπό του. Σε περίπτωση που ο 

κατηγορούμενος οδηγηθεί στην ακροαματική διαδικασία και μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο αν καταδικαστεί 

ή όχι κι αν του επιβληθεί δήμευση ή όχι ,δεν υπάρχει κάποιο άλλο δικονομικό στάδιο στο οποίο θα μπορούσε να 

επιβληθεί δέσμευση. Όπως είπαμε και παραπάνω ο νομοθέτης δεν αφήνει ανεξέλεγκτη την δύναμη της δέσμευσης 

για αυτό αναφέρει κάποιες πολύ σημαντικές προϋποθέσεις ώστε να επιβληθεί αυτή. Η πιο σημαντική και πιο 

ουσιαστική θα λέγαμε προϋπόθεση που αναφέρεται και στο νομό είναι η ύπαρξη σοβαρών υπονοιών ή ενδείξεων 

ότι υπάρχουν προϊόντα εγκλήματος. Η δέσμευση μπορεί να επιβληθεί σε οποιοδήποτε στάδιο,έτσι αν δεν υπήρχαν 

από την αρχή οι ενδείξεις σε κάποιο λογαριασμό μπορεί με την πάροδο του χρόνου να υπάρξουν και να επιβληθεί 

η δέσμευση τότε. Δηλαδή με την συνέχιση της διαδικασίας πρέπει αυτές οι ενδείξεις να γίνονται πιο 

συγκεκριμένες και να ισχυροποιούνται για την επιβολή της στους λογαριασμούς και μόνο που είναι υπό εξέταση. 

Έτσι ο νομοθέτης με αυτές τις προϋποθέσεις δεν έχει σαν στόχο να επιβάλει ένα τόσο επαχθές μέτρο για παν 

ενδεχόμενο αλλά έχει σαν στόχο να διασφαλίσει τα αντικείμενα ή τα στοιχεία που δεσμεύει ώστε αυτά αργότερα 

να είναι δεκτικά της δήμευσης,η οποία θα επιβληθεί αργότερα σε μεταγενέστερο στάδιο με την καταδικαστική 

απόφαση. Η δήμευση όπως είναι λογικό βλάπτει με την επιβολή της και την δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 

που προκύπτουν απ'το βασικό αδίκημα ή από το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Από αυτήν την 

προσβολή δεν μπορεί να ξεφύγει και ο τρίτος αλλά όχι οποιοσδήποτε τρίτος, καθώς δεν γίνεται να επιβληθεί το 

μετρό άμεσα στον τρίτο ,αλλά ο αμέτοχος τρίτος ,ο οποίος τις περισσότερες φορές συνδέεται εμμέσως με τα 

περιουσιακά στοιχεία ή αντικείμενα που είναι υπό συζήτηση όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που είναι 

συνδικαιούχος με το δράστη σε τραπεζικό λογαριασμό όπου σε αυτόν έχει  τοποθετηθεί η εγκληματική 

περιουσία.Πέραν των φυσικών προσώπων υπάρχουν και τα νομικά πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι υποκείμενα 

της δήμευσης. Σε αυτή την περίπτωση όμως έχουν προκύψει πολλοί προβληματισμοί στο γεγονός αν μπορεί να 

αδρανοποιηθεί  τραπεζικός λογαριασμός νομικού προσώπου, στο οποίο την εξουσία εκπροσώπησης έχει το 

φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι και κατηγορούμενος. Σύμφωνα με τον Παύλο,ο οποίος σεβόμενος και τις βασικές 

αρχές του εταιρικού δικαίου απέκλεισε τη δυνατότητα δέσμευσης στον τραπεζικό λογαριασμό του νομικού 

προσώπου καθώς αυτό είναι ο μόνος δικαιούχος δεν μπορεί να μεγαλώσει κατά κάποιο λόγο η δέσμευση καθώς 

παρόλο που εντάσσεται στον κύκλο του κατηγορουμένου θα αποτελούσε ευθεία κόντρα του εταιρικού δικαίου 

αλλά και μια de facto προσβολή της αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας του. Θα μπορούσε όμως να 

επιβληθεί δέσμευση σε νομικό πρόσωπο στην περίπτωση μόνο που ήταν συνδικαιούχος με το δράστη σε 

τραπεζικό λογαριασμό.Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αποτελούσε και αποτελεί κάτι σαν παράδεισο για τους 

εγκληματίες, οι οποίοι μέσα από ενέργειες που τους προσφέρει άθελα του τις περισσότερες φορές ο τομέας αυτός, 

πετυχαίνουν πολλά. Καταρχάς προσπαθούν μέσω αυτού να δώσουν μία νομιμόμορφη υπόσταση στα παράνομα 

χρήματα τους επενδύοντας σε ομόλογα σε μετοχές,και σε οτιδήποτε άλλες μορφές επένδυσης. Και δεν είναι μόνο 

αυτό το αρνητικό καθώς από τις παραπάνω επενδύσεις αυξάνουν και τα παράνομα έσοδα τους , τα οποία μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες εγκληματικές δράσεις. Σκεπτόμενος όλα τα παραπάνω ο νομοθέτης επέτρεψε 

την επιβολή της δέσμευσης στα επενδυτικά προϊόντα με στόχο να διακόψει όσο το δυνατόν μπορεί παραπάνω 

κινήσεις οι οποίες δίνουν κίνητρο να συνεχίσουν όχι μόνο οι ίδιοι αλλά και ακόμη περισσότεροι. Τέλος όπως 

καταλαβαίνουμε από τα παραπάνω υποκείμενα της δέσμευσης πλην των περιουσιακών στοιχείων των άρθρων 2 

και 4 του Ν.4557/ 2018 και τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.1 και 42 παρ.1 

εδαφ. Β  σε δήμευση. Η διάταξη που εκδίδει ο ανακριτής ή το βούλευμα που εκδίδει το δικαστικό συμβούλιο 

μοιάζει σαν την έκθεση κατάσχεσης και επιδίδεται στον κατηγορούμενο ή τον ύποπτο αλλά και στον τρίτο,ο 

οποίος έχει κοινό λογαριασμό με τον δράστη,αλλά και στον διευθυντή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4557/ 2018. Η έκδοση της ανακριτικής πράξης ή του βουλεύματος γίνεται 

χωρίς προηγούμενη κλήση του θιγόμενου, με σκοπό να μην προλάβει ο δράστης να εξαφανίσει τα περιουσιακά 

του στοιχεία ,καταλαβαίνοντας με τον καλύτερο τρόπο ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μέτρου αυτού 

που είναι το στοιχείο του αιφνιδιασμού. Παρόλο που ο νόμος ορίζει την χωρίς προηγούμενη κλήση επίδοση, δεν 

ορίζει όμως στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας κάτι σχετικό με την επίδοση, πότε πρέπει να γίνει ,σε ποιον πρέπει 

να γίνει και πουθενά δεν ορίζει το χρόνο. Ο χρόνος σε αυτό το σημείο παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς τα 

αποτελέσματα της δέσμευσης ξεκινούν από την επίδοση στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Επίσης όλο αυτό 

δημιουργεί κενά και ασάφειες ,που μπορεί πολύ εύκολα να τις εκμεταλλευτεί ένας έξυπνος και επιμελής δράστης, 

ο οποίος μπορεί να κάνει ανάληψη τα χρήματα του λογαριασμού του από τη στιγμή που δεν έχει γίνει επίδοση 

κατά το χρόνο της ανάληψης. Εδώ προκύπτει  για ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να ληφθεί άμεσα πριν 

μεγαλώσει το όλο ζήτημα. Όσον αφορά το τραπεζικό απόρρητο που προστατεύει τους πελάτες κάθε 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος παύει να ισχύει με την επίδοση της ανακριτικής πράξης ή το βούλευμα του στην 

τράπεζα,η οποία είναι υποχρεωμένη να παράσχει όλες τις πληροφορίες για το λογαριασμό που πρόκειται να 

δεσμευτεί. Πριν από την άρση του τραπεζικού απορρήτου θα υπάρχει πάντα βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού 

συμβουλίου. Στο πλαίσιο της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όταν θα 

δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να καλείται οπωσδήποτε ο θιγόμενος για να παρουσιάσει πριν 



 28 

την επιβολή του μέτρου τις απόψεις του. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει τότε έχουμε ευθεία παραβίαση όχι 

μόνο του Συντάγματος (άρθρο 20) αλλά και της ΕΣΔΑ (άρθρο 6 παρ.1). Όπως ορίζει το άρθρο 48 παρ.2 του 

σχετικού νόμου οι έννομες συνέπειες της ανακριτικής πράξης ή του βουλεύματος από την επίδοση τους στο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και μετά ισχύουν και επέρχονται έναντι όλων. Μετά την επίδοση το ίδρυμα ,δηλαδή η 

τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 833 του Ποινικού Κώδικα γίνεται μεσεγγυούχος δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα 

ούτε να χρησιμοποιεί ούτε ένα αδιάθετη ποτέ να διαχειρίζεται τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Σε 

περίπτωση που αυτά πάθουν κάποια βλάβη κι καταστραφούν τότε εγείρεται ποινική ευθύνη έναντι του υπαιτίου. 

 

       Αν μετά την επίδοση γίνει οποιαδήποτε ανάληψη ή διάθεση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων είναι 

άκυρη έναντι του Δημοσίου. Για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η 

δέσμευση παίζει καταλυτικό ρόλο και αυτό αποδεικνύεται και από το νομοθέτη,ο όποιος καθιέρωσε γνήσιο 

ιδιαίτερο έγκλημα το οποίο προβλέπει ο διευθυντής όπου με πρόθεση παραβίασε το άρθρο 42 τιμωρείται με 

φυλάκιση μέχρι δύο έτη και χρηματική ποινή. Άμα κάποιο από τα ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα 

αθετήσει τα όσα ορίζει ο νόμος 4557/2018 σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.1 μπορούν να του επιβληθούν είτε μαζί 

είτε ξεχωριστά ένα σύνολο διοικητικών κυρώσεων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναλύσουμε την έκταση του 

παγώματος των τραπεζικών λογαριασμών. Όπως έχουμε πει ήδη προηγουμένως με αυτό το μέτρο πετυχαίνετε το 

πάγωμα του λογαριασμού,με αποτέλεσμα ο δράστης-δικαιούχος όχι μόνο να μην μπορεί να κινήσει τα 

περιουσιακά τους στοιχεία αλλά να απαγορεύεται και κάθε άλλη συναλλαγή. Αυτό το πάγωμα φυσικά 

πετυχαίνετε με την ανακριτική διάταξη ή το βούλευμα ξεκινώντας λίγο αργότερα και όπως ορίζει ο νόμος οι 

έννομες συνέπειες του μετρό αυτού απαγορεύοντας κάθε συναλλαγή. Το τελευταίο διάστημα σχετικά με την 

αδρανοποίηση του λογαριασμού έχουν ακουστεί  πολύ προβληματισμοί και έχουν δημιουργηθεί πολλά 

ερωτηματικά σχετικά με το αν η κατάθεση χρημάτων στο λογαριασμό που τελεί υπό πάγωμα αποτελεί κίνηση 

καθώς αυξάνεται η περιουσία του δράστη. Σε αυτά τα ερωτήματα απάντησε ο ίδιος ο νόμος και συγκεκριμένα 

στο άρθρο 42 παρ.2 όπου ορίζει ότι οποιαδήποτε εκταμίευση από το λογαριασμό καθίσταται άκυρη έναντι του 

Δημοσίου. Θα ήταν σκόπιμο σε αυτό το σημείο να στοχεύσουμε την λέξη ¨αποταμίευση¨ που αναφέρει ο νόμος 

καθώς έχει μεγάλη σημασία για να γίνει αντιληπτή η έννοια του παγώματος. Μόλις επιβληθεί το μετρό αυτό ο 

δράστης δεν έχει επιρροή στο λογαριασμό του ούτε μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κίνηση είτε για να εκταμιεύσει 

είτε για να τα εξαφανίσει. Σε αντίθετη περίπτωση όμως ο δράστης που είναι και δικαιούχος και τρίτος μπορεί να 

καταθέσει χρήματα στο λογαριασμό αυτό καθώς δεν μειώνεται το ενεργητικό αυτού. Σε αυτή την περίπτωση 

εγείρεται το ερώτημα αν επηρεαστεί όλη η περιουσία που βρίσκεται στο λογαριασμό. Ο λογαριασμός των 

τραπεζών δεν είναι ενιαίο περιουσιακό στοιχείο ώστε να μπορεί η παράνομη περιουσία να επεκταθεί και στην 

καθαρή για αυτό το λόγο πρέπει πρώτα να βρεθεί σύμφωνα πάντα και με τις συμφωνίες που υπάρχουν η παράνομη 

περιουσία και να δεσμευθεί μόνο αυτή και να μην επηρεαστεί η νόμιμη. Όσα ισχύουν στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς δεν πρέπει να ισχύουν για τις θυρίδες. Κατά την άποψή μου πρέπει να απαγορεύεται το άνοιγμα 

οποιασδήποτέ θυρίδας όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και πρέπει αυτή η απαγόρευση να είναι απόλυτη καθώς 

οι θυρίδες δεν καταγράφονται ως τραπεζικές συναλλαγές δημιουργώντας έτσι κίνδυνο παρόλο που θα δεσμευτούν 

, να  ανοίχθούν και να αφαιρεθούν τα περιουσιακά στοιχεία. Τα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται κατά το 

πάγωμα είναι μόνο αυτά που υπάρχουν κατά την επιβολή του και όχι μελλοντικά ,καθιστώντας αδύνατη την 

επέκταση στα μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία. Τα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται κατά το πάγωμα είναι 

μόνο αυτά που υπάρχουν κατά την επιβολή του και όχι μελλοντικά καθιστώντας αδύνατη την επέκταση στα 

μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία. Επέκταση ομως μπορεί να γίνει στους ήδη δεσμευμένος λογαριασμός και 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Παρόλα αυτά υπάρχουν κι απόψεις που 

υποστηρίζουν το αντίθετο δημιουργώντας έτσι μια σύγχυση στα όσα ξέρουμε για το πάγωμα των τραπεζικών 

λογαριασμών καθώς υποστηρίζουν ότι στην δέσμευση πρέπει να υπάγονται οπιοιδήποτε λογαριασμοί ακόμη και 

νέοι αλλά και οτιδήποτε χρήματα προστεθούν ,γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ασφάλεια την προέλευση 

αυτών. Αυτές οι απόψεις όμως παρερμηνεύουν το νομό δημιουργώντας σύγχυση καθώς το δικαστήριο θα 

εξετάσει τους ισχυρισμούς για τη νομιμότητα ή μη των περιουσιακών στοιχείων και θα αποφασίσει. Σε αυτή την 

τοποθέτηση μας βοηθάει και η απόφαση του Εφετείου Αθηνών όπου οι δικαστές ακολούθησαν το σωστό δρόμο 

(ΣυμΕφετ. 1745/2017).Τέλος ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά ζητήματα που τίθενται εδώ είναι όταν 

παγώνει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ,το οποίο έχει διασπαστεί σε περισσότερος λογαριασμός με 

αποτέλεσμα ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο να επιβάλει το πάγωμα του χρηματικού ποσού χωρίς να ορίζει 

τους λογαριασμούς. Σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο ο νόμος σιωπά και υπάρχει μεγάλη ανάγκη νομοθετικής 

ρύθμισης σε αυτό το ζήτημα. Ουσιαστικά ο ανακριτής και το συμβούλιο θα αποφασίσουν αφού εξετάσουν τις 

ενδείξεις και τα δεδομένα ποιοι λογαριασμοί θα δεσμευτούν και ποιοι όχι. Όσον αφορά τους καλόπιστους 

τρίτους,ο νομοθέτης θέλει να τους προστατεύσει στις περιπτώσεις που έχουν αποκτήσει δικαιώματα σε 

λογαριασμός κι άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Με το νόμο 4478/ 2017 προστέθηκαν δύο πολύ σημαντικές 

ρυθμίσεις οι οποίες παρέμειναν μέχρι και στον νέο νόμο του 2020. Παρόλαυτα δεν παρέχεται προστασία στους 

καλόπιστους τρίτους σε αντικείμενα που έχουν αποκτήσει δικαιώματα επι θυρίδας αφήνοντας τους έτσι 

μετέωρους καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο επιτακτική την ανάγκη να βρεθεί νομοθετικά μια ρύθμιση ώστε να 
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προστατευτούν και αυτοί. Τέλος τα δικαιώματά τους οι τρίτοι μπορούν να τα ασκήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

 
 
                                                              Δικαιώματα Τρίτου Προσώπου 
 
 
      Ο νομοθέτης θέλοντας να στερήσει από τον εγκληματία κάθε πιθανόν όφελος από την πράξη αλλά και για να 

αποτρέψει τους νέους επίδοξους εγκληματίες από την τέλεση αυτών των πράξεων έχει καθορίσει κάποια 

δικονομικά όπλα στο νόμο ώστε να βοηθήσουν τα δικαστικά όργανα στην έυρεση της ουσιαστικής αλήθειας και 

της αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων.Στο πλαίσιο λοιπόν της ποινικής καταστολής αυτά τα δικονομικά όπλα 

,δηλαδή δικονομικά μέτρα εξαναγκασμού,πολλές φορές κατά την επιβολή τους θίγουν την προστασία των 

ατομικών δικαιωμάτων.Αυτά τα μέτρα είναι η κατάσχεση,η δέσμευση και η δήμευση περιουσιακών στοιχείων,τα 

οποία όταν χρησιμοποιούνται είτε προσωρινά είτε οριστικά εξουδετερώνουν τα πρόσωπα.Στο θέμα της 

κατάσχεσης κατά την οποία έχουν ακουστεί πολλές απόψεις επιβάλλεται και στον κατηγορούμενο και στον τρίτο 

αλλά και στον ύποπτο στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης που δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις ενοχής του 

προσώπου.Η κατάσχεση είναι πολύ σημαντική γενικά για την δήμευση παρόλα αυτά ο ΚΠΔ δεν την ορίζει κάπου 

αλλά γίνεται μια αναλογική εφαρμογή άλλων διατάξεων για την περίπτωσή της,επειδή όμως την εντοπίζουμε και 

σε πολλά άρθρα,πρέπει να την εξετάσουμε απότην σκοπιά της συνταγματικότητας.Στην ποινική διαδικασία όσον 

αφορά την κατάσχεση η αντιμετώπιση κια του κατηγορουμένου και του τρίτου (που πρέπει να αποδείξει ότι δεν 

ήξερε κάτι ώς προς την χρήση του πράγματος )είναι η ίδια.Το όλο ζήτημα περιπλέκεται όταν ο δράστης και ο 

ιδιοκτήτης του αντικειμένου που πρόκειται να κατασχεθεί δεν είναι το ίσιο.Όσον αφορά την δήμευση,ώς μέτρο 

ασφαλείας όπως έχουμε πεί ήδη σε διαφορετική ενότητα δικαιολογεί την υπαναχώρηση της προστασίας της 

ατομικής ιδιοκτησίας αλλά και του τρίτου σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά την δημόσια τάξη.Πρέπει λοιπόν 

να μελετήσουμε τα δικαιώματα των τρίτων ως προς την επιβολή αυτών των μέτρων εξαναγκασμού και την 

προστασία που τους δίνει το σύνταγμα έναντι όλων. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

 

     Τα συνταγματικά δικαιώματα που θίγονται από την δέσμευση, την δήμευση και την κατάσχεση είναι 

πολλά,αλλά αυτό που δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα και θίγεται πιο πολλές φορές είναι το δικαίωμα της 

ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και συγκεκριμένα στο άρθρο 1736,στην  ΕΣΔΑ καθώς 

και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στο άρθρο 1, και διασφαλίζει το πρόσωπο ώστε να 

απολαμβάνει, να εξουσιάζει και να διακινεί ελεύθερα την ιδιοκτησία του χωρίς εμπόδια και πολλούς 

περιορισμούς.Η προστασία της ιδιοκτησίας όμως έχει κι αυτή περιορισμούς όπως είπαμε καθώς τα δικαιώματα 

της δεν γίνεται να ασκούνται όταν υπάρχει γενικό συμφέρον. Όλες οι παραπάνω διατάξεις καταδεικνύουν με το 

πιο εμφανή τρόπο ότι το δικαίωμα αυτό τελεί υπό την προστασία του κράτους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

μπερδεύονται ακόμη περισσότερο τα πράγματα όσον αφορά την επιβολή δικονομικών μέτρων καθώς ακόμη και 

η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος αυτού δε θα οδηγήσει στην a priori απώλεια της. Η νομολογία όμως 

κινείται λιγο διαφορετικά από τη θεωρία καθώς λέγει ότι η δήμευση μπορεί να επιβληθεί ως ειδική ποινή καθώς 

το Σύνταγμα απαγορεύει μόνο την γενική δήμευση και ότι το δικαίωμα υποχωρεί έναντι του γενικού συμφέροντος 

ακόμα κι όταν είναι καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας,το οποίο εξίσου απαγορεύεται από 

το Σύνταγμα.Εδώ πέρα όμως διαπιστώνουμε ότι η νομολογία κινείται σε λάθος μοτίβο καθώς θα μπορούσε ο 

νόμος να επιβάλλει ειδικές διατάξεις για την δήμευση της ιδιοκτησίας με την πρόφαση της καταχρηστικότητας, 

παραμερίζοντας με αυτόν τον τρόπο το Σύνταγμα. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας πρέπει να μελετάτε προσεκτικά 

και είτε η άσκηση του είτε οι περιορισμοί του πρέπει να γίνονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Κάνοντας 

μια καλύτερη ανάλυση στο άρθρο 17 Σ βλέπουμε ότι ο μόνος περιορισμός που επιβάλλεται είναι όταν υπάρχει 

το γενικό συμφέρον. Βάσει αυτού μπορεί να δικαιολογηθεί η δήμευση ως μέτρο ασφαλείας ή όταν επιβάλλεται 

                                                      
36 Βλ.Δαγτόγλου,Συνταγματικό Δίκαιο.Ατομικά Δικαιώματα,2005,σ.1033,1203 
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σε πρόσωπα ακόμη και τρίτο προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα για την ποινική δίκη στοιχεία. Επομένως 

ο καλόπιστος τρίτος δεν μπορεί να προβάλει το δικαίωμα του σε περίπτωση του γενικού συμφέροντος.Η 

νομολογία από την άλλη θέλοντας να στηρίξει την δήμευση στρέφεται στο άρθρο 25 Σ ,όταν ο δράστης 

χρησιμοποιεί το αντικείμενο προς υποβοήθηση του στην τέλεση του εγκλήματος ή αποτελεί προϊόν της πράξης 

αυτής τότε υπάρχει καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος και επομένως μπορεί να περιοριστεί.Πάλι όμως η 

νομολογία έφερε αντιδράσεις καθώς το ζήτημα αυτό περιπλέκεται ακόμη περισσότερο όταν το αντικείμενο 

ανήκει σε τρίτο και η δήμευση δεν μπορεί νομικά να επιβληθεί καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις.Και  να απαγορευτεί 

η κατάχρηστική άσκηση θα θεωρείται και πάλι ότι παραβιάζει το Σύνταγμα καθώς προστίθεται νέος περιορισμός 

στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε από πριν περι καραχρηστικότητας, αλλά αυτό 

μπορεί να εξακριβωθεί κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Αν αφαιρεθεί το αντικείμενο από αυτόν που 

έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας ως κύρωση θα πρέπει να αιτιολογηθεί στην απόφαση του δικαστηρίου,θα πρέπει 

να υπάρχουν τρανταχτές αποδείξεις ότι πράγματι το αντικείμενο σχετίζεται με την αξιόποινη πράξη καθώς και 

να μην εξυπηρετούνται άλλες σκοπιμότητες. Για να επιβληθεί λοιπόν η δήμευση πρέπει να τηρούνται οι 

προϋποθέσεις των άρθρων 17 παρ.2Σ και 25 παρ.1Σ. Βάσει των παραπάνω κατανοούμε ότι υπάρχει δυσκολία 

σχετικά ,ε τις απόψεις που λένε για την συνταγματικότητα όχι μόνο της δήμευσης αλλά και της κατάσχεσης. 

Διαφορετικές όμως θα ήταν οι απόψεις άμα δεσμεύονταν τα αντικείμενα προσωρινώς για χάρη του δημοσίου 

συμφέροντος μέχρι να βρεθεί η αλήθεια.Η κατάσχεση όπως γνωρίζουμε ήδη είναι έναν οικονομικό μετρό, με 

προσωρινό χαρακτήρα οπου περιορίζει  το δικαίωμα ιδιοκτησίας, εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον με στόχο 

την πρόοδο της δίκης, δεν δικαιολογείται όμως σε καμία περίπτωση η μόνιμη αφαίρεση όταν υπερβαινει τα όρια 

της ποινικής δίκης. 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ 

 

     Το τεκμήριο της αθωότητας παίζει σημαντικό ρόλο ως προς την προστασία των τρίτων έναντι πολύ σκληρών 

δικονομικών μέτρων όπως είναι η κατάσχεση,η δήμευση και η δέσμευση. Παρότι όπως θα διαπιστώσουμε το 

τεκμήριο αθωότητας δεν ορίζεται ουτε στο Σύνταγμα ούτε στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,η αδιαμφισβήτητη 

ισχύ του  είναι μεγάλη και μπορεί να προβληθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής δίκης. Προέρχεται από δύο 

αρχές αυτή της δικαστικής προστασίας στο άρθρου 20 Σ και αύτη του σεβασμού του ανθρώπου του άρθρο 2 Σ. 

Το τεκμήριο αυτό συναντάτε τόσο σε ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα όπως στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ37, όπως και 

σε πολλά άρθρα των ελληνικών νομοθετικών κειμένων έχοντας τόσο μεγάλη δεσμευτική ισχύ έναντι και του 

νομοθέτη αλλά και έναντι των δικαστηρίων. Ένας από τους βασικούς άξονες αυτού είναι ότι καμιά κύρωση δεν 

μπορεί να επιβληθεί στον οποιοδήποτε χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία έχοντας ως 

στόχο την δίκαιη δίκη του προσώπου κατηγορούμενο,ύποπτου ή τρίτου.Κατανοώντας τη μεγάλη ισχύ του 

βλέπουμε ότι μπορεί όχι μόνο να εφαρμοστεί σε όλες τις ποινικές αποφάσεις αλλά μπορεί και να εφαρμοστεί και 

σε κάθε στάδιο τους έως και την κρίση του δικαστηρίου περί ενοχής. Πολύ μεγάλη σημασία σ' αυτή την θεματική 

έχει ο όρος κατηγορούμενος ή αλλιώς πρόσωπο που κατηγορείται. Όπως διαπιστώνουμε από το άρθρο 6 της 

ΕΣΔΑ ,αλλά και από πλείστα παραδείγματα από την νομολογία του ΕΔΔΑ πρέπει αυτός ο όρος να διαβάζετε πιο 

αυτόνομα και πιο διευρυμένα και να μην μένει κολλημένος στην τυπική διάταξη των άρθρων 72 του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας. Το ΕΔΔΑ38 με αυτήν του την διεύρυνση εντάσσει σε αυτήν την έννοια και τον ύποπτο που 

βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης ,εντάσσει και αυτόν που μπορεί να του επιβληθούν αργότερα 

ποινικές κυρώσεις ακόμη και αν δεν είναι διάδικος σε δίκη αλλά και το πιο σημαντικό εντάσσει με αυτήν την 

κίνηση του τον τρίτο ,του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευτεί προκειμένου αργότερα να δημευτούν 

χωρίς να έχουν δεχθεί καμία αυτοτελώς κατηγορία. Βλέπουμε εδώ ως προς τον τρίτο την σοβαρότητα του 

παραπάνω διακυδεύματος αλλά και της μεγάλης προβληματικής καθώς ένα πρόσωπο πλήττεται δικονομικά χωρίς 

να είναι κατηγορούμενος και χωρίς να του έχει επιβληθεί οποιαδήποτε κατηγορία. Το άρθρο 6 παπ.2 ΕΣΔΑ ορίζει 

πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ο κατηγορούμενος ,όπου πρέπει να είναι τελείως αντίθετη από την αντιμετώπιση 

του αποδεδειγμένα ενόχου. Επομένως σε αντίθεση με την αντιμετώπιση που λέγει το ΕΣΔΑ,ο τρίτος του 

                                                      
37 Everyone charged with criminal offence shall be presumed innocent until proven guilty according to the law 
38 Βλ.την αποόφαση Telfner κατά Αυστρίας,ΠραξΛογΠΔ 2001 σελ.360 επομ. 
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επιβάλλεται η κατάσχεση στα περιουσιακά τους στοιχεία και μετέπειτα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να του 

επιβληθεί ένα ακόμη επαχθέστερο μετρό αυτό της δήμευσης υπό τη μορφή της παρεπόμενης ποινής χωρίς όμως 

ούτε να του έχει επιβληθεί δίωξη ούτε να του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα 

ο τρίτος να έρχεται σε δεινή θέση και να εργαλιοποιείται για να επιτευχθούν οι σκοποί της δήμευσης. Για να γίνει 

αντιληπτό οτι για να επιβληθεί οποιοδήποτε μετρό δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων τρίτου  αλλά και 

κατηγορουμένου πρέπει να ληφθεί υπόψιν η in congreto αναγκαιότητα επιβολής του μετρό να μπορεί ο θιγμένος 

τρίτος ήκατηγορούμενος να εκδηλώσει τις απόψεις του και να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την αξιόποινη 

πράξη αλλά και για την διάπραξη της πράξης αυτής από το πρόσωπο στο οποίο ασκούνται τα δικονομικά μέτρα. 

Χρειάζεται επομένως μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της αξιόποινης πράξης με την ιδιοκτησία που απειλείται να 

δεσμευτεί. Βάση του τεκμηρίου αθωότητας όπως και στην κατάσχεση έτσι και στην δήμευση δημιουργούνται 

προβλήματα ως προς την επιβολή τους σε τρίτους καθώς παραβιάζεται η αρχή nullum crimen nulla poena sine 

orogesu,καθώς κανένα έγκλημα και καμία ποινή δεν μπορεί να αποδοθεί χωρίς να έχει ακολουθηθεί η νόμιμη 

διαδικασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των όσων αναλύουμε παραπάνω είναι ο νόμος για την λαθρεμπορία 

(Ν.2960/ 2001) όπου σύμφωνα με τις διατάξεις μπορούν να δημευτούν και τα αντικείμενα της λαθρεμπορίας και 

τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και αν ο τρίτος δεν ταυτίζεται με τη δράση της εγκληματικής 

πράξης. Ο νομοθέτης εδώ ήθελε να επιβάλλει τη δήμευση, ως μέτρο ασφαλείας πράγμα που δεν γίνεται καθώς 

στην πράξη φαίνεται να επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή και αυτό αποδεικνύεται από το μεταφορικό μέσο και 

το βαθμό επικινδυνότητας. Περαιτέρω βλέπουμε πίσω από αυτές τις διατάξεις να κρύβεται ένα καθήκον 

επιμέλειας του τρίτου,ο όποιος πρέπει να το τηρεί  καθώς αν δεν ξέρει το σκόπο όπου το παραχωρεί στο άλλο 

πρόσωπο αυτό συνεπάγεται  παραβίαση αυτού του μετρό που οδηγεί στην επιβολή της δήμευσης στο 

(μεταφορικό) μέσο αυτό, εξυπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο τον αστυνομικό και προληπτικό σκοπό του 

νόμου,την οποία αποδοκιμάζει το εθνικό δίκαιο. Όπως καταλαβαίνουμε μεγάλη σημασία εδώ έχει η έννοια της 

γνώσης, η οποία μάλιστα πρέπει σύμφωνα με το άνωθεν νόμο να είναι και μεγάλη από τον τρίτο που δινει το 

μεταφορικό μέσο στον  δράστη. Αυτή η μεγάλη γνώση του τρίτο μαζί με την μελλοντική επιβολή κυρώσεων σε 

πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου παραβιάζει πολλά άρθρα του Συντάγματος όπως το 2 

και το 7, το 18 ΠΚ, το 14 ΠΚ και το άρθρο 7 της ΕΣΔΑ και έρχεται σε ευθεία κόντρα με την αρχή της ενοχή. Για 

να υπάρχει ενοχή πρέπει να υπάρχει το στοιχείο του αδίκου ,όπου μια πράξη για να χαρακτηριστεί άδικη πρέπει 

να υπάρχουν ακράδαντες και αυταπόδεικτες ενδείξεις ώστε να τελεστεί το έγκλημα. Εφόσον όμως δεν υπάρχει 

ούτε ενοχή ούτε σύνδεση της αξιόποινης πράξης με τον τρίτο επιτρέπεται η αντικειμενική ευθύνη. Όταν ο τρίτος 

γνωρίζει το σκοπό της χρησιμοποιήσης του μεταφορικού μέσου από το δράστη τοτέ περιορίζεται το δικαίωμα 

της ιδιοκτησίας του. Για να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και το δικαίωμα ιδιοκτησίας του ο τρίτος μπορεί 

να παρέμβει στην ποινική δίκη αποδεικνύοντας την άγνοια του για το μεταφορικό μέσο, παρόλα αυτά είναι πάρα 

πολύ δύσκολο αυτό καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ούτε καλείται, ούτε και ενημερώνεται επί της 

διαδικασίας. Σε περίπτωση που ο τρίτος επέμβει επί της διαδικασίας ο δικαστής όποιος είναι ήδη 

προκατηλλημένος ότι γνώριζε ο τρίτος, τον αντιμετωπίζει ως ¨οιονεί κατηγορούμενο” 39και του δημεύει το 

στοιχείο (μεταφορικό μέσο),δίχως ούτε να έχει ασκήσει δίωξη αλλά ούτε να τον αναγνωρίσει τα δικαιώματα που 

έχουν όλοι οι κατηγορούμενοι, ούτε να τον αναγνωρίσει ως δυαδικό αλλά ούτε καν να τον κλητεύσει σε 

οποιοδήποτε σημείο της ποινικής διαδικασίας. Αυτά όλα έχουν σαν αποτέλεσμα σε συνάρτηση και με την 

παράβαση του άρθρου 2 Σ ο τρίτος να γίνεται με την επιβολή δήμευσης χωρίς ενοχή έρμαιο στο σκοπούς της 

δικής και κατά παράβαση του τεκμηρίου αθωότητας ή σε  μεγάλο βαθμό γνώση σύμφωνα με τα όσα έχουν ειπωθεί 

παραπάνω παίζει κάποιο ρόλο, η απλή γνώση όμως δεν μπορεί να είναι αρκετή ώστε να επιβληθεί δήμευση στον 

τρίτο επί του περιουσιακού στοιχείου του. Επομένως δεν μπορεί να δημευθεί αντικείμενο (ως παρεπόμενη ποινή) 

χωρίς να υπάρχει κατηγορία να στοιχειοθετήσει εναντίον κάποιου προσώπου. Αν όμως μας ενδιέφερε η δήμευση, 

ως μετρό ασφαλείας, δεν θα μας ενδιέφερε ούτε αν υπήρξε δίωξη, ούτε αν υπήρξε ποινή ούτε αν είναι διάδικος ή 

κατηγορούμενος, αυτουργός ή συμμέτοχος. (Θα χρειάζονταν σε περίπτωση συμμετοχής δόλο και του τρίτο γιατί 

ο κοινός δόλος δε εννοείται). Όταν ο τρίτος δώσει το αντικείμενο σε άλλον δεν μπορεί να θεωρηθεί η κίνηση του 

αυτή άδικη, αν όμως συνδέθει με μια άλλη εγκληματική πράξη ή γνώριζε το σκοπό του άλλου πρόσωπο και  ήθελε 

να τον βοηθήσει τότε μπορεί ο τρίτος να τιμωρηθεί και ναι κύρια ποινή ως συνεργός. Η γνώση του προσώπο που 

είναι ιδιοκτήτης ως προς το υπηρεσιακό στοιχείο που θα κατασχεθεί γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη όταν το 

πρόσωπο είναι νομικό, εννοώντας για γνώση των προσώπων που το εκπροσωπούν.Θέματα δεν δημιουργούνται 

                                                      
39 Βλ.Συμεωνίδης,Κατασχέσεις στην ποινική διαδικασία και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων,εκδ.Σάκκουλα,2010,σελ.213 επομ. 
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όταν ο δράστης και εκπρόσωπος είναι το ίδιο πρόσωπο αλλά όταν δράστης και εκπρόσωπος είναι διαφορετικό 

άτομο ή αν ο  ιδιοκτήτης του πράγματος είναι πολυπρόσωπο νομικό πρόσωπο, όπου πρέπει τα πρόσωπα να 

γνωρίζουν το σκοπό της χρήσης του κατά την παράδοση.Όπως βλέπουμε από τα  παραπάνω όταν η δήμευση 

επιβάλλεται σε τρίτο,ο όποιος ούτε γνώριζε, ουτε είναι το ίδιο πρόσωπο με τον κατηγορούμενο, είναι απαράδεκτη. 

Οτιδήποτε αμφιβολίες γεννώνται γύρο από αυτό το ζήτημα πρέπει να είναι υπέρ του τρίτου και υπέρ της μη 

επίβολης του μετρό της δήμεύσης. Συνοψίζοντας καταλαβαίνουμε ότι στην προσπάθεια των αρμοδίων αρχών για 

να μη χάσουν το εγκληματικό όφελος αλλά και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, γι' αυτό επιβάλλουν αυστηρά 

δικονομικά μέτρα αδιαφορώντας κατά κάποιο τρόπο γιατις ελευθεριες και τα δικαιώματα των προσώπων καθώς 

ακόμη κι οι ένοχοι έχουν δικαιώματα. Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση που θα επωφελήσει τις δύο μεριές. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ  

    Αφού αναλύσαμε το τεκμήριο αθωότητας διαπιστώσαμε ότι η επιβολή της δήμευσης σε τρίτους 

αμέτοχους,δημιουργεί και δικαίως πολλές αντιδράσεις καθώς θεωρείται η δήμευση ότι παραβιάζει και 

προσβάλλει το δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γνωρίζουμε ήδη από το άρθρο 2 του Συντάγματος,το 

οποίο αποτελεί και κανόνα δικαίου ότι πρέπει οποιοδήποτε μέσο ή μέτρα και να επιβληθεί να σέβεται την αξία 

του ανθρώπου, ανεξαρτήτως αν είναι κατηγορούμενος, ύποπτος,τρίτος ή απλό πρόσωπο. Όσον αφορά εδώ τον 

τρίτο μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή η δήμευση με την επιβολή της θίγει την αξία του αλλά και πολλά άλλα 

δικαιώματα καθώς ούτε ασκήθηκε δίωξη εναντίον του, ούτε του απαγγέλθηκε κάποια κατηγορία, ούτε έχει τα 

δικαιώματα κατηγορουμένου και τέλος έχει να αποδείξει και την μη ενοχή του απέναντι σε ένα δικαστή,ο οποίος 

είναι επηρεασμένος ήδη από όλη την κατάσταση θεωρώντας τον ένοχο (αντιστροφή της απόδειξης και 

αντικειμενικής ευθύνης). Όπως καταλαβαίνουμε επιβάλλεται ένα τόσο επαχθές δικονομικό μετρό χωρίς αύτο να 

δικαιολογείται όχι μόνο από το νομό αλλά ούτε από τα άρθρα της ΕΣΔΑ, μετατρέποντας τον τρίτο σε ένα 

αντικείμενο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ποινικής διαδικασίας. Το οξύμωρο σε όλα τα παραπάνω είναι 

οτι ο τρίτος, ο οποίος ούτε είχε σχέση, ούτε κλητεύθηκε, ούτε κατηγορήθηκε να πρέπει να αποδείξει ότι δεν 

γνώρισε την χρήση του πράγματος από τον δράστη κατά την στιγμή που του το έδινε ή σε άλλο μεταγενέστερο 

στάδιο. Αυτό το βάρος απόδειξης που απαιτείται ταιριάζει περισσότερο στην πολιτική δίκη και όχι τόσο στο 

ποινικό δίκαιο, όπου στις δικές του ο δικαστής έχει το βάρος απόδειξης της ενοχής του κατηγορούμενου ή του 

τρίτου και πρέπει να αναζητήσει την ουσιαστική αλήθεια βάσει των ενδείξεων που θα συλλέξει. Στην περίπτωση 

που γίνει το αντίθετο, δηλαδή ο τρίτος να αποδείξει την μη γνώση του και γενικά τη μη ενοχή του, αυτό θα 

αποτελέσει μια ευθεία προσβολή το τεκμήριου της αθωότητας αλλά και της αξίας του προσώπου, καθώς τον 

φέρνει σε πολύ δεινή θέση και τον αντιμετωπίζει ως ένα αντικείμενο και τίποτα άλλο. Ζητήματα δημιουργούνται 

και ως προς την κατάσχεση που επιβάλλεται στον αμέτοχο τρίτο, η οποία γίνεται μέσω της ανακριτικής πράξης 

με στόχο ,όχι την προετοιμασία του περιουσιακό στοιχείου για την δήμευση, αλλά για να εξοικονομήσει χρόνο 

ώστε να βρει την ουσιαστική αλήθεια. Έτσι όταν επιβληθεί κατάσχεση στον τρίτο, ο όποιος δεν είχε γνώση όταν 

έδινε για χρήση το περιουσιακό στοιχείο ώστε να βοηθήσει στην τέλεση άδικης πράξης, αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα και να δημιουργηθούν προβλήματα στην εξέλιξη της δικής αλλά και να παραβιάζονται δικαιώματα 

και συγκεκριμένα της αξίας του ανθρώπου. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα που έχει ο τρίτος είναι το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας, το οποίο 

πρέπει να αποτελεί σε ένα μοντέρνο κράτος–Δικαίου ασπίδα προστασίας για το άτομο και όχι τιμωρός του. Η 

δικαιοσύνη σήμερα δείχνοντας σεβασμό στις αξίες του ανθρώπου παρέχει μια σημαντική δικαστική προστασία 

απέναντι στις πολλές φορές υπέρμετρη και καταχρηστική άσκηση της κρατικής εξουσίας. Το δικαίωμα της 

δικαστικής προστασίας ορίζεται στο άρθρο 20 Σ. Και δίνει την δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να καταφεύγουν 

στις δικαστικές αρχές όταν παραβιάζει τα δικαιώματά τους. Κάθε άτομο δηλαδή που θίγεται προσφεύγει στο 

δικαστήριο πριν όμως την έκδοση της απόφασης από αυτό, του αναγνωρίζεται το δικαίωμα της προηγούμενης 
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ακροάσεως που είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό της δικαστικής προστασίας.Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι 

αναφέρεται ρητά και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, διαπιστώνοντας με αυτό τον τρόπο την σπουδαιότητα αυτών των 

δικαιωμάτων. Άρα όπως καταλαβαίνουμε για να είναι ολοκληρωμένη η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει 

αυτός που θίγεται να ανατρέξει στο δικαστήριο αλλά και να ακουστεί σε αυτό προβάλλοντας κάθε ισχυρό και 

νόμιμα ισχυρισμό για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του πολύ σημαντικός στο σημείο αυτό είναι το δικαίωμα 

της δικαστικής προστασίας δεν μπορεί να περιοριστεί λόγω της σύνδεσης του με το κράτος– δικαίου. Ιδιαίτερη 

σημασία έχει το δικαίωμα αυτό όταν δεσμεύεται περιουσιακό στοιχείο του τρίτου,ο οποίος πότε δεν έχει 

κλητευθεί για να συμμετάσχει στη δική,ποτέ του δεν  έχει του ασκηθεί ποινική δίωξη απλώς δεν γνωρίζει. Ο 

τρίτος για να ασκήσει ολοκληρωτικά το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας πρέπει είτε να υποβάλλει αυτοτελή 

αιτήματα για άρση της κατάσχεσης, είτε να παρέμβει σε κάθε σημείο της δίκης και χωρίς να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που απαιτούνται και όχι μόνο αυτά αλλά θα πρέπει να το αναγνωρίζονται όλα τα δικαιώματα που 

έχουν οι κατηγορούμενοι, να μπορεί να χρησιμοποιήσει ένδικα μέσα λόγω ανωτέρας βίας επειδή κάτω την 

απόφαση που προσβάλλει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα ήταν απών. Συνοψίζοντας καταλαβαίνουμε ότι ο 

τρίτος,ο όποιος θίγεται από τα επαχθή δικονομικά μέτρα έχει το δικαίωμα να εκπροσωπήσει τον εαυτό του 

απέναντι στις δικαστικές αρχές ακόμη και στις περιπτώσεις που είναι άλλος κατηγορούμενος και όχι αυτός. 

 

ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

      Η επιβολή των δικονομικών μέτρων (δέσμευση, κατάσχεση, δήμευση) σε περιουσιακά στοιχεία του 

κατηγορουμένου, του υπόπτου ή του τρίτου είχε σοβαρές συνέπειες γι' αυτούς καθώς μπορούσαν να προκαλέσουν 

όχι μόνο σοβαρή ζημιά σε αυτά τα πρόσωπα αλλά μπορούσε να τους προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη. Έπρεπε 

λοιπόν να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί κατά την ενάσκηση των μέτρων αυτών, με σκοπό να 

περιοριστεί η παρέμβασή της κρατικής εξουσίας στην ιδιωτική σφαίρα των προσώπων. Σημαντικό ρόλο σε αυτό 

τον περιορισμό έχει η αρχή της αναλογικότητας, η οποία ελέγχει κατά κάποιο τρόπο τα επαχθή αυτά δικονομικά 

μέτρα τόσο στην επιβολή τους όσο και στην διάρκεια τους. Το Σύνταγμα παρέχει σε κάθε πολίτη πέραν των 

υποχρεώσεων και πολλά δικαιώματα, τα οποία απολαμβάνει και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει παντού και έναντι 

παντός παρόλαυτα τα δικαιώματα αυτά μπορούν να περιοριστούν για ελάχιστες περιπτώσεις όπως το δημόσιο 

συμφέρον ή κάποιο άλλο ατομικό. Η αρχή της αναλογικότητας40 λοιπόν αποτυπώνεται στο άρθρο 25 Σ. και 

εισάγει μάλιστα τρεις πολύ σημαντικές αρχές και αυτές είναι, της προσφορότητας της αναγκαιότητας και της 

αναλογικότητας υπό στενή έννοια. Σύμφωνα με την αρχή της προσφορότητας, ένα δικονομικό μετρό φαίνεται 

και είναι ικανό για την ικανοποίησή του σκοπού για το οποίο επιβλήθηκε. Όσον αφορά την αρχή της 

αναγκαιότητας, ένα μέτρο περιορίζει λιγότερο ένα ατομικό δικαίωμα από ένα άλλο μετρό εξίσου σημαντικό και 

ικανό να πραγματοποιήσει  τον επιδιωκόμενο σκοπό. Στο πλαίσιο της αναλογικότητας υπό στενή έννοια 

σταθμίζεται ο σκοπός του μέσου, οπότε είναι ενδεχόμενο να τεθούν σε αμφιβολία τα ίδια τα έννομα συμφέροντα 

προς εξυπηρέτηση τωνν οποίων επιβάλλεται το μετρό. Προβλήματα δημιουργούνται ανάμεσα στην αρχή της 

αναλογικότητας και της κατάσχεσης όταν επιβάλλεται στον αμέτοχό τρίτο που δεν του εχει ασκηθεί ποινική 

δίωξη ή δεν του έχει απαγγελθεί κατηγορία καθώς δεν έχει δημιουργηθεί σχέση αναλογίας μεταξύ μέτρου και 

εγκλήματος, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνουμε ότι παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας με αυτό τον τρόπο. 

Μάλιστα σε πολλούς ειδικούς νόμους υπάρχουν διατάξεις που διατάσσουν την υποχρεωτική δήμευση σε βάρος 

τρίτων προσώπων παραβιάζοντας και την αρχή της ειδικής απόδειξης και την αρχή της αναλογίας. Επομένως 

πριν επιβληθεί σε ένα περιουσιακό στοιχείο ,δήμευση πρέπει να αναζητηθεί αν είναι αναγκαία να επιβληθεί, αν 

αυτό το μετρό είναι πιο πρόσφορο από κάτι άλλο για να ικανοποιήσει το σκοπό αλλά και  αυτό το μετρό να μην 

είναι υπέρμετρο αυτού. Άρα πρέπει πάντα να προσέχουμε την αρχή της αναλογικότητας όταν επιβάλλεται ένα 

τόσο επαχθές μέτρο όπως η δήμευση σε τρίτα άτομα τα οποία μπορούν να υποστούν σημαντικές και υπέρμετρες 

βλάβες χωρίς καν να έχουν κατηγορηθεί. 

 

 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

 

                                                      
40  Βλ.Συμεωνίδης,Κατασχέσεις στην ποινική διαδικασία και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων,εκδ.Σάκκουλα,2010,σελ.378 επομ. 
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Στις παραπάνω ενότητες που αναλύσαμε διαπιστώσαμε ότι το τρίτο πρόσωπο έχει μπει στη μέση ενός μεγάλου 

προβλήματος που δεν είναι άλλο από την επιβολή της δήμευσης και άλλων δικονομικών μέτρων, που 

παραβιάζονται δικαιώματα του και μάλιστα θεμελιώδη. Φτάνει πολλές φορές στα όρια του, καθώς του 

επιβάλλεται ένα επαχθές δικονομικό μετρό ακόμη κι αν δεν του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και πολλές φορές 

εργαλιοποιείται στα πλαίσια μιας ποινικής δίκης. Το εύλογο ερώτημα που τίθεται είναι αν μπορεί να προστατευτεί 

και να αμυνθεί ο τρίτος έναντι όλων αυτών των μέτρων που απειλούν κατά κάποιο τρόπο να τον καταστρέψουν. 

Η απάντηση φυσικά είναι θετική καθώς όπως θα καταλάβουμε και παρακάτω η νομολογία ,ο Κώδικας Ποινικής 

Δικονομίας κι άλλοι νόμοι πέραν των σημαντικών διαφορών ,έχουν δωθεί  στον τρίτο κάποια όπλα. Στις 

περιπτώσεις λοιπόν που επιβάλλονται επαχθή δικονομικά μέτρα σε τρίτο πρόσωπο ο συνδυασμός του άρθρου 20 

Σ με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτόν να προσφεύγει στο δικαστήριο για ζητήματα που 

τον θίγουν,δηλαδή να ζητά από το δικαστήριο τον έλεγχο του επιβληθέντος δικονομικού μέτρου.Ο τρίτος λοιπόν 

που απώλεσε με την κατάσχεση το περιουσιακό του στοιχείο μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 269 παρ.3του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας να ζητήσει την απόδοση του. Αυτό το άρθρο είναι μια έκφανση του δικαιώματος της 

δικαστικής προστασίας καθώς θεμελιώνεται και συνταγματικά. Το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας είναι 

πολύ σημαντικό γιατί πέραν αυτού του άρθρου σε αυτό εντάσσεται και το δικαίωμα που έχει ο τρίτος να 

επεμβαίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας για να παρουσιάσει τις αξιώσεις του σχετικά με το κατασχεθέν 

περιουσιακό του στοιχείο.Αν ο νόμος δεν ορίζει κάτι σχετικό με την παρέμβαση εννοείται ότι επιτρέπεται χωρίς 

να την εμποδίζει τίποτα ούτε να ισχύουν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν επιτρέπεται 

να απορριφθεί η αίτηση με την δικαιολογία ότι δεν επιτρέπεται ρητά στο νομό ότι εμφανίστηκε μετά την έναρξη 

της δίκης ή ότι δεν εμφανίσθηκε ο ίδιος αλλά ο πληρεξούσιος του. Όλα αυτά όμως συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας 

επαρκούς άμυνας του θιγόμενου όπου η προσφυγή είναι πολύ σημαντική,δεν περιορίζεται από το χρόνο και είναι 

διαρκής καθώς μπορεί να γίνει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Αρχικά τα δικαστικά συμβούλια δεν μπορούν να 

αρνηθούν να κρίνουν την αίτηση άρσης της κατάσχεσης του θιγόμενου το αντικείμενο του οποίου πρόκειται να 

δημευθεί χωρίς να την εξετάσουν επί της ουσίας ειδικότερα αν ασκείται κι από τρίτους οι οποίοι δεν είναι 

κατηγορούμενοι. Βέβαια σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν απόψεις που λέγουν ότι δεν έχουν 

αρμοδιότητες τα δικαστικά συμβούλια συνιστώντας με αυτόν τον τρόπο σε αρνησιδικία που παραβιάζει 

καταφανώς το δικαίωμα έννομης προστασίας από το δικαστήριο. Σχετικά με την άρση της κατάσχεσης δεν 

υπάρχει κανένας περιορισμός η δε  δίκαιοδοτική κρίση έχει παρεμπίπτοντα χαρακτήρα καθώς δεν παράγεται από 

αυτή καμία δέσμευση με την μορφή δεδικασμένου. Ακόμη και στην περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση θα 

μπορεί να γίνει εκ νέου χωρίς κανένα κώλυμα. Αυτή η απόρριψη της αίτησης δε δεσμεύει μελλοντικά το 

δικαστήριο το οποίο χωρίς προβλήματα και ελεύθερα  μπορεί να αποφασίσει για τις τύχες των κατασχεθέντων 

αντικειμένων μπορώντας μάλιστα να τα επιστρέψει πίσω στο τρίτο αυτεπαγγέλτως. Επίσης αυτή η απόρριψη δεν 

επηρεάζει κάπου το τρίτο,ο όποιος μπορεί να ασκήσει ανεπηρέαστος τα ένδικα μέσα κατά του βουλεύματος η 

της απόφασης που δεσμεύει τα αντικείμενα. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν παρέχει όμως κανένα ένδικο 

μέσο στον τρίτο όταν το δικαστικό συμβούλιο έχει απορρίψει την αίτηση άρση της κατάσχεσης. Υπάρχει όμως 

κάτ εξαίρεση από τη νομοθεσία αίτησή του κατηγορουμένου ή του υπόπτου ή του τρίτου για άρση της κίνησης 

του λογαριασμού που αργότερα επιτρέπεται ρητά η άσκηση της έφεσης όχι όμως της αναίρεσης. Το άρθρο 20 Σ 

δίνει τη δυνατότητα στον τρίτο να πάρει μέρος στην δική χωρίς εμπόδια ή προϋποθέσεις αρκεί αντικείμενο αυτής 

να είναι η τύχη του κατασχεθέντος αντικειμένου. Στην προστασία του τρίτου υπάρχει και το δικαίωμα της έφεσης 

στις αποφάσεις που διατάσσουν την δήμευση. Επίσης μπορεί να ασκήσει και ακυρωτικού χαρακτήρα ένδικα 

βοηθήματα σε αποφάσεις που δεν έχει λάβει μέρος. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας41 του τρίτου εξαιτίας της μη 

συμμετοχής του στη δική μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα κυρίως για ερημοδικία και για επαναφορά των 

πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Όλ' αυτά βέβαια γίνονται υπό το πρίσμα της γενικής αρχής ibossibiliym 

nulla obligiunto. Επίσης όλα είναι εναρμονισμένα και με το Σύνταγμα καθώς σκοπός τους είναι η διόρθωση των 

πραγμάτων επειδή ο τρίτος δεν συμμετείχε στη δίκη.Επίσης στον τρίτο πρέπει να του αναγνωριστούν όλα τα 

δικονομικά δικαιώματα και πρωτίστως το δικαίωμα αυτού να λαμβάνει αντίγραφο της δικογραφίας στην οποία 

αναφέρεται η κατάσχεση που τον πλήτει. Χωρίς όμως αυτό το δικαίωμα η άρση κατάσχεσης ,η παρέμβαση 

ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου και η άσκηση των ένδικων μέσων δεν θα είχαν καμία ουσία καθώς βάση 

του δικαιώματος λήψης δικογράφων ώστε να διαμορφώνει ο τρίτος μια γενική εικόνα ώστε να προβάλει τους 

ισχυρισμούς του χωρίς ασάφειες και χωρίς τον κίνδυνο να αυτόενοχοποιηθεί. Το δικαίωμα παρέμβασης του 

τρίτου βασίζεται κατά κύριο λόγο στο άρθρο 20Σ και πηγάζει από το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας 

ανεξάρτητα αν υπάρχει ρητή ή όχι στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή με  άλλους ειδικούς κανόνες, το δικαίωμα 

αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται καθώς παράγεται από το Σύνταγμα. Ο τρίτος όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι 

διάδικος και θίγεται κι αυτό φαίνεται από το άρθρο 310 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ,ο οποίος αναγνωρίζει 

στον τρίτο συγκεκριμένες περιπτώσεις που μπορεί να συμμετάσχει παρόλο που δεν ορίζεται ρητά αναγνωρίζετε 

όμως και από την θεωρία και από την νομολογία. Άρα για την αποτελεσματικότερη άμυνα και προστασία του ο 

τρίτος πρέπει να διαθέτει τα δικαιώματα των διαδίκων. Το δικαίωμα παρέμβασης δεν υπόκεινται σε κάποιον τύπο 

η προθεσμία.Μπορεί να γίνει και προφορικά αρκεί όμως να γραφτεί στα πρακτικά σε οποιοδήποτε σημείο της  

                                                      
41 Βλ.Συμεωνίδης,Κατασχέσεις στην ποινική διαδικασία και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων,εκδ.Σάκκουλα,2010,σελ.508 επομ. 
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αποδεικτικής διαδικασίας. Το παραπάνω δικαίωμα όμως παράγει υποχρεώσεις στο δικαστήριο να δίνει το λόγο 

στον τρίτο όπου ο τρίτος μπορεί να προσκομίζει στοιχεία να προτείνει και να εξετάζει αποδεικτικά μέσα και το 

δικαστήριο να του απαντά ειδικά και εμπεριστατωμένα. Όσον αφορά την άσκηση των ενδίκων μέσων από τρίτο 

μπορεί να ασκηθούν έναντι των βουλευμάτων μόνο ως έφεση που το έχουν όλοι οι διάδικοι. Μπορεί επιπλέον να 

ασκηθεί και σε αποφάσεις που αφορούν τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται είτε να δημευτούν 

είτε να αποδοθούν στον δικαιούχο όπου αυτά είναι η έφεση και η αναίρεση. Ως προς αυτη την θεματική έχει 

ξεσπάσει μια κόντρα για το πώς ο τρίτος ασκεί τα ένδικα μέσα παρόλο που δεν συμμετείχε στο πρωτο βαθμό. 

Αυτό αποτελεί μια ανασφάλεια δικαίου σε ό,τι ζητήματα αφορούν τα δημευτεα ή κατασχεθέντα προϊόντα. Η 

νομολογία παρόλα αυτά είναι πολύ αυστηρή καθώς υποστηρίζει ότι χρειαζόμαστε για την άσκηση των ένδικων 

μέσων προηγουμένως παρέμβαση του τρίτου ,δυσκολεύοντας τον παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο την 

υιοθετεί. Η θεωρία από την άλλη πιστεύει ότι οι αξιώσεις του τρίτου καλύπτονται όταν με την απόφαση είτε αυτή 

είναι υπέρ της δήμευσης είτε υπέρ της απόδοση του πράγματος έχει γίνει αυταπάγγελτα και αυτόματα η απόφανση 

επ αυτών των αξιώσεων,τελείως ανεξάρτητα από την υποβολή ή όχι αυτοτελούς και ρητού σχετικού αιτήματος 

από τον τρίτο. 

 

 

Συμπεράσματα 

 

      Από όσα αναλύθηκαν παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η δήμευση έχει βασανίσει κατά κάποιο τρόπο τόσο τον 

ελληνικό νομικό κόσμο όσο και το ευρωπαικό.Η κατάσχεση,η δέσμευση και πιο πολύ η δήμευση αποτελούν τα 

επαχθέστερα δικονομικά μέτρα που μπορεί να εφαρμόσουν τα δικαστικά όργανα έναντι των προσώπων,είτε αυτά 

είναι κατηγορούμενοι είτε ύποπτοι είτε ακόμα και τρίτοι.Παρόλο όμως την φύση τους δεν μπορούμε να 

αγνοήσουμε την σημαντική συμβολή αυτών των μέτρων καθώς αποτελούν σημαντικά ‘οπλα΄για την 

αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και γενικότερα της εγκληματικότητας.Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού χωρίς περιορισμούς και προυποθέσεις,καθώς αυτή η ανεξέλεγκτη ισχύ τους 

θίγει θεμελιώδη δικαιώματα των παραπάνω προσώπων που προστατεύονται από Σύνταγμα και ΕΣΔΑ. 

      Η δήμευση όπως έχουμε πει είναι ένα σημαντικό όπλο καθώς αφαιρεί το εγκληματικό κέρδος από τους 

δράστες και παράλληλα δίνει και ένα μήνυμα στους επίδοξους δράστες ωστέ να μην εγκληματίσουν.. Αποτελεί, 

ωστόσο, και ποινή, καθώς πλήττει σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντα ενός προσώπου.Διαπιστώνουμε ότι πρόθεση 

του νομοθέτη είναι να παρουσιάσει την δήμευση με αποκαταστατικό χαρακτήρα,πράγμα που δεν φαίνεται στην 

πράξη επειδή καταλαμβάνει εν τέλει περιουσιακά στοιχεία δυσανάλογα με το κέρδος που πράγματι απέκτησε ο 

δράστης.Για να είναι το πρόσωπο δράστης χρειάζεται να έχει γίνει ποινική δίκη, στην οποία θα έχει αποδειχθεί η 

ενοχή κάποιου προσώπου για κάποιο έγκλημα. Πριν τη δίκη ή χωρίς δίκη δεν υπάρχει δράστης, καθώς το κάθε 

πρόσωπο καλύπτεται από το τεκμήριο αθωότητας. 

      Η Θεωρία με τη Νομολογία προσπαθούν να βρούν κοινά σημεία για την πιο σωστή επιβολή της 

δήμευσης,ιδίως μετά το νόμο του 2020.παρόλα αυτά βλέπουμε να βρίσκεται σε μια μεγάλη σύγχυση σχετικά με 

τον αμέτοχο τρίτο. Ο έλληνας νομοθέτης φανερά επηρεασμένος με τις ευρωπαικές επιταγές τάσσεται υπέρ της 

προσωρινής κατάσχεσης.Η κατάσχεση,ιδίως από ανακριτική πράξη αποτελεί κάτι σαν δήμευση,ετοιμάζοντας το 

έδαφος για την επιβολή δήμευσης.Ο τρίτος και αποτελεί και ιδιοκτήτης του περιουσιακού στοιχείου που 

πρόκειται να δημευτεί ή δημεύτηκε έρχεται σε πολύ δεινή θέση,καθώς πλην ότι θίγονται συνταγματικά του 

δικαιώματα δεν μπορεί να προστατευτεί αποτελεσματικά από αυτά τα δικονομικά μέτρα που τον πλήττουν λόγω 

της μεγάλης ασάφειας που υπάρχει στα ένδικα μέσα που μπορεί να ασκήσει.Αυτή η δυσαρμενία που υπάρχει 

τόσο στα μέτρα αυτά,όσο και με τα δικαιώματα των τρίτων αλλά και την άμυνας τους καθιστούν τους τρίτους 

αντικείμενα της ποινικής διαδικασίας.Αυτά τα προβήματα ώς νομικοί πρέπει να λύσουμε με την δημιουργία ενός 

ακόμη δυνατότερου και πιο ευκρινούς πλαισίου για την δήμευση και ιδιώς στην περίπτωση των τρίτων αμέτοχων 

για να μην θίγονται άτομα που δεν γνώριζαν ούτε καταδικάστηκαν. 
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