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Εισαγωγή 

 

Η διεθνοποίηση της διασυνοριακής και υπερεθνικής οργανωμένης εγκληματικότητας, η 

μεταβολή των ποιοτικών της χαρακτηριστικών, η κατάργηση των συνόρων, η αντικατάσταση 

του αρχετυπικού κοινού ποινικού εγκληματία από τον οργανωμένο πλέον δράστη με την 

ομοιόχρονη μεταβολή της ατομικής συμπεριφοράς του σε ενέργειες με υποδομή κερδοφόρας 

επιχείρησης, η έλλειψη ηθικών αναστολών, ο επαγγελματισμός στην οικονομική 

εκμετάλλευση προϊόντων εγκλήματος, η στεγανοποίηση έκνομων δραστηριοτήτων, η 

παγκοσμιοποίηση της πληροφορίας, η χρήση νέων τεχνολογιών αποτέλεσαν το υπόστρωμα 

ανάπτυξης μεθόδων σύγχρονης ποινικής καταστολής. 1 Παράπλευρη συνέπεια ήταν η 

ανάπτυξη μίας αέναης διαπάλης ανάμεσα στην ελευθερία και την ασφάλεια καθώς τέθηκαν 

αντιμέτωπα τα ατομικά δικαιώματα με ένα ευρύτερο αίτημα ειρηνικής και ασφαλής 

διαβίωσης των πολιτών. Στην κοινωνία της διακινδύνευσης, η διαχείριση των κινδύνων που 

ελλοχεύουν από την ενδεχόμενη υποτροπή και η συνακόλουθη προστασία του κοινωνικού 

συνόλου αποτελούν την κρατική επιδίωξη. Κατά τον Μπεκ «οι σύγχρονες κοινωνίες 

αισθάνονται ανασφαλείς λόγω της συνδρομής απειλών ή κινδύνων, που οι ίδιες έχουν 

δημιουργήσει».2 

Η χρήση μυστικών πρακτόρων και οι ειδικές ανακριτικές πράξεις, αποτελώντας την απόληξη 

της παραπάνω πρακτικής  συνιστούν ένα επιτυχημένο και ευρέως διαδεδομένο μέτρο για την 

πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος στα πλαίσια της νεωτερικής αντεγκληματικής 

πολιτικής. Την ίδια ώρα όμως ανακύπτουν σοβαροί προβληματισμοί.   

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του νομικού ζητήματος, το οποίο προξένησε και το 

ενδιαφέρον του γράφοντος, διαπλάθονται πολλές προσεγγίσεις στις διάφορες δικαιοταξίες 

αφενός για το σε τι συνίσταται η νόμιμη ανακριτική διείσδυση και αφετέρου για το ποιες 

είναι οι δέουσες συνέπειες οι οποίες πρέπει να ακολουθήσουν μια παράνομη αστυνομική 

παγίδευση. 

Ο πρώτος προβληματικός τομέας είναι το σημείο όπου οφείλουμε να ξεχωρίσουμε τη νομική 

διερεύνηση εγκλημάτων που έχουν ήδη προγραμματιστεί με τον φερόμενο δράστη να είναι 

προδιατεθειμένος για την τέλεσή τους και σε μια κατάσταση στην οποία οι κρατικές αρχές 

"δημιουργούν" εγκλήματα που άλλως δεν θα είχαν συμβεί χωρίς την παρέμβασή τους. Κάθε 

περίπτωση προκαλεί διαφορετικές νομικές συνέπειες. 

Η παρούσα μελέτη καταδύεται στο ακανθώδες ζήτημα της αστυνομικής παγίδευσης, 

της ανακριτικής διείσδυσης και του προκαλούντος δράστη. Μέσα από την εξαντλητική 

ανασκόπηση της νομολογίας των αμερικανικών, αγγλικών, γερμανικών, ελληνικών 

δικαστηρίων και βεβαίως της  in extenso διερεύνησης της νομολογίας του ΕΔΔΑ, των 

νομοθετικών προβλέψεων και των διαφορών τους, φιλοδοξεί να αναδείξει τα όρια, τις 

                                                           
1 Χλούπης Γ., Διασυνοριακό και υπερεθνικό οργανωμένο έγκλημα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2005, σ.250 
2 Beck U., Living in the world risk society – A Hobhouse Memorial Public Lecture given on Wednesday 15 

February at the London School of Economics, Economy and Society 3/2006, σ. 332 



9 
 

συγκλίσεις και τις συνέπειες που επιφέρει αυτός ο αμφιλεγόμενος θεσμός του ποινικού 

δικαίου στον δράστη κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.   
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Αμερικανικό δίκαιο και αστυνομική παγίδευση 

 

Στις αρχές του εικοστού αιώνα άρχισε να διαδίδεται στις ΗΠΑ ο θεσμός του agent 

provocateur  ή undercover agent ήτοι του πράκτορα που δρα κεκαλυμμένα. Το ενδιαφέρον 

του παρόντος κεφαλαίου επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο τα αμερικανικά 

δικαστήρια διαχειρίζονται τον περί παγίδευσης ισχυρισμό.  

Α. Η Βάση του Περί Παγίδευσης Ισχυρισμού  

Η αμερικανική νομολογία διαμόρφωσε σε σειρά αποφάσεων την άποψη πως όταν 

προτάσσεται υπερασπιστικά ο περί παγίδευσης ισχυρισμός και αυτός γίνεται δεκτός τότε 

ο κατηγορούμενος απαλλάσσεται για νομικούς λόγους. Το Ανώτατο Δικαστήριο των 

Η.Π.Α στην Sorrells3 διέπλασε την βάση του περί παγίδευσης ισχυρισμού. Στην υπό εξέταση 

υπόθεση ο κατηγορούμενος φερόταν να έχει παραβιάσει τον National Prohibition Act τόσο 

για κατοχή όσο και μεταφορά αλκοόλ.4 Σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε ενώ δεν έγινε δεκτός 

ο περί παγίδευσης ισχυρισμός του. Όταν η υπόθεση ήχθη στο Ανώτατο δικαστήριο εκείνο 

κατέληξε πως η εμφύτευση στο μυαλό ενός αθώου ανθρώπου της εγκληματικής 

διάθεσης τέλεσης της άδικης πράξης από τους κρατικούς αξιωματούχους συνιστά 

παγίδευση. Το ερώτημα που αποκτά αποφασιστικό χαρακτήρα πέραν της προδιάθεσης και 

του εγκληματικού σχεδίου του κατηγορουμένου είναι αν η επιδίωξη του κράτους συνίσταται 

στην τιμωρία ενός ατόμου κατά τα άλλα αθώου για μία πράξη την οποία το ίδιο διά των 

υπαλλήλων του έχει δημιουργήσει.5 Ομοίως αστυνομική παγίδευση νοείται τόσο η 

εξαπάτηση όσο και η κατάπειση αλλά και η απάτη του διωκτικού οργάνου το οποίο 

συλλαμβάνει και σχεδιάζει μία αξιόποινη πράξη για να την τελέσει τρίτος ο οποίος χωρίς τα 

προαναφερόμενα δεν θα την είχε πραγματοποιήσει. 

Η αστυνομική παγίδευση προβλέπεται στην παράγραφο 2.13 του Αμερικανικού Ποινικού 

Κώδικα.6 Εδώ ορίζεται το πότε διαπράττεται παγίδευση από τα διωκτικά όργανα ή ιδιώτες 

που δρουν για λογαριασμό τους με σκοπό την συλλογή αποδείξεων. Πιο συγκεκριμένα 

εξειδικεύεται η προσβολή και δη το τι συνιστά η πρόκληση και η ενθάρρυνση.  Προσβολή 

υπάρχει όταν δημιουργείται από τα διωκτικά όργανα -τα οποία μάλιστα κατασκευάζουν 

εσφαλμένες παραστάσεις- στον μελλοντικό κατηγορούμενο η βεβαιότητα πως η πράξη του 

δεν απαγορεύεται.7 Όταν τα όργανα επιβολής του νόμου υιοθετώντας πρακτικές πρόκλησης 

και προωθητικής πειθούς συντελούν στην δημιουργία ενός σοβαρού κινδύνου ότι είναι 

εφικτό να τελεστεί ένα ανάλογο έγκλημα και από άλλους φερόμενους δράστες πέρα από 

αυτούς που ήδη φέρονται έτοιμοι να το τελέσουν. Επί πλέον, ο κώδικας προβλέπει πως αν ο 

                                                           
3 Sorrells v. United States, 57 F.2d 973 (4th Cir. 1932) 
4 DeFeo, Michael A. (1966) "Entrapment As A Defense to Criminal Responsbility: Its History, Theory and 

Application," University of San Francisco Law Review: Vol. 1 : Iss. 1 , Article 14. 

διαθέσιμο στο: https://repository.usfca.edu/usflawreview/vol1/iss1/14 
5 Παπανικολάου Α., Ανακριτική διείσδυση και Αστυνομική Παγίδευση, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σακκουλα, Κομοτηνή 

2012 σελ 368-376 
6 Marc L. Miller, Ronald F. Wright, Jenia I. Turner, Kay L. Levine, Criminal Procedures: The Police, Cases, 

Statutes & Executive Materials (6th ed. 2019) σελίδα 658 
7 Beth E., Criminal Law-Entrapment-Predisposition of Defendant Crucial Factor in Entrapment Defense , 59 

Cornell L. Rev. 546 (1974) 
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κατηγορούμενος με την χρήση αποδεικτικών στοιχείων δύναται να αποδείξει ότι οδηγήθηκε 

σε αυτή τη συμπεριφορά εξαιτίας παγίδευσης μπορεί να αθωωθεί για το αδίκημα το οποίο 

διώκεται.  

Β. Ο υπερασπιστικός ισχυρισμός της παγίδευσης ως άμυνα του κατηγορουμένου 

Όπως έχει γίνει αντιληπτό το αξιόποινο του παρακινηθέντος δράστη αίρεται στις υποθέσεις 

παγίδευσης του κατηγορουμένου από τον agent undercover -κατά την αμερικανική ορολογία- 

όταν απουσιάζει από το πρόσωπό του πρώτου η προδιάθεση τέλεσης αδικήματος. Σε αυτό το 

πλαίσιο η προδιάθεση του δράστη κατά τα πορίσματα της νομολογίας ερμηνεύεται ως η 

προθυμία και η αμεσότητά του να προβεί στην τέλεση άδικης πράξης ανά πάσα στιγμή όταν 

του παρουσιάζεται ευκαιρία.  

Ο δράστης δεν θα είναι σε θέση να προβάλει τον περί παγίδευσης ισχυρισμό όταν θα 

εμφάνιζε εγκληματική δραστηριότητα ακόμα και αν η κυβερνητική εξαπάτηση δεν είχε 

συμβεί. Χρήσιμο είναι να υπομνηθεί ότι αυτή η άποψη δέχεται σημαντική κριτική από την 

θεωρία λόγω του έντονου υποκειμενισμού της καθώς η προδιάθεσή του δράση σχετίζεται με 

ψυχολογικές παραμέτρους δυσχερείς στην αξιολόγησή τους ένεκα της ρευστότητάς τους. Το 

πόσο διστακτικός είναι ένας εγκληματίας, η φήμη που τον συνοδεύει, τα συμπεριφορικά 

χαρακτηριστικά δημιουργούν πιθανολογήσεις και σε καμία περίπτωση την αναγκαία και 

πέραν πάσης αμφιβολίας για την καταδίκη βεβαιότητα.  

Ο προηγηθείς προβληματισμός αναπτύχθηκε από τον δικαστή Frankfurter στην Sherman 

κατά ΗΠΑ8 ο οποίος καίτοι μειοψήφησε εισέφερε στην δημόσια συζήτηση ορισμένες 

ενδιαφέρουσες σκέψεις. Υποστήριξε πως σε μία πολιτισμένη κοινωνία η αστυνομική 

παγίδευση δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή ανεξάρτητα από την τάση του δράστη να 

εγκληματήσει ή όχι, από την απουσία του ποινικού του παρελθόντος ή ακόμα και από το 

βαθμό της υπόληψής του.9  

Αυτός ο σημαντικός υποκειμενισμός, το λεγόμενο υποκειμενικό τεστ -subjective test-10, 

κυρίαρχο στη νομολογία του ανωτάτου δικαστηρίου ήρθε σε αντιπαράθεση εκ μέρους 

εκπροσώπων της θεωρίας με το αντικειμενικό τεστ -objective test-. Το τελευταίο φρονεί πως 

το αδίκημα απαιτείται να χρεωθεί στον προβοκάτορα καθώς η συμπεριφορά του υπήρξε είτε 

πιεστική είτε απαγορευμένη είτε παραπλανητική. Το βάρος δηλαδή μετατοπίζεται από τους 

παρακινηθέντες στους παρακινούντες και εκφράζεται η άποψη ότι όταν ένα όμοιο αδίκημα 

θα μπορούσε να τελεστεί από τον οποιοδήποτε  εκτός αυτών που πρόκειται να το τελέσουν, 

υφίσταται αστυνομική παγίδευση καθώς οι κεκαλυμμένοι δρώντες προκαλούν, 

ενθαρρύνουν ή μετέρχονται αθέμιτες μεθόδους για να παρασύρουν τον φερόμενο 

δράστη.  Η αυταξία της ποινικής δικαιοσύνης και η ηθική ακεραιότητά της αποτελούν την 

σημαία του αντικειμενικού κριτηρίου. Όταν ανακύπτει παγίδευση η δίκη οφείλει να 

σταματήσει.  

                                                           
8 Sherman v. United States, 356 U.S. 369 (1958) 
9 https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/356/369.html  
10 Connecticut Jury Instruction on Entrapment Based on Conn. Gen. Stats. Ann. § 53a-15, accessed December 

10, 2010, http://www.jud.ct.gov/ji/criminal/part2/2.7-4.htm. 

https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/356/369.html
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Τελικώς ο Model Penal Code έκανε κτήμα του το αντικειμενικό κριτήριο. 11 Παρόλα αυτά η 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση και η πλειονότητα των κρατών αναγνωρίζουν την υποκειμενική 

άμυνα παγίδευσης.12 

Β.1 Το υποκειμενικό κριτήριο της παγίδευσης, μία αναγκαία αποσαφήνιση 

Σύμφωνα με την υποκειμενικό κριτήριο συνιστά παγίδευση όταν τα όργανα επιβολής του 

νόμου πιέζουν τον εναγόμενο να διαπράξει το έγκλημα παρά τη θέλησή του. Η 

υποκειμενική δοκιμασία της παγίδευσης επικεντρώνεται περισσότερο στα ατομικά 

χαρακτηριστικά του εναγόμενου παρά στη συμπεριφορά των αρχών της επιβολής του 

νόμου. Εάν τα γεγονότα δείχνουν ότι ο κατηγορούμενος έχει την προδιάθεση να διαπράξει το 

έγκλημα χωρίς την πίεση της επιβολής του νόμου, ο εναγόμενος δεν θα υπερισχύσει. Το 

ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου είναι αποδεκτό, εάν είναι απαραίτητο, για να 

αποδειχθεί η ποινική φύση και προδιάθεση του εναγόμενου.  

Β.1.Α Παράδειγμα υποκειμενικής παγίδευσης 

Η Τζέσικα παρακολουθεί τακτικά συνεδρίες απεξάρτησης για τον εθισμό της στην ηρωίνη. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στις συνεδρίες γνωρίζουν ότι η Τζέσικα είναι ένα αφοσιωμένο μέλος 

που έχει καθαρίσει εδώ και δέκα χρόνια. Ο Ντέιβιντ ένας agent provocateur, συναντά την 

Τζέσικα σε μία από τις συνεδρίες και την παρακαλεί να τον «συνδέσει» με κάποιον 

προμηθευτή ηρωίνης. Η Τζέσικα το αρνείται κατηγορηματικά λέγοντας πως έχει καθαρίσει. 

Ο Ντέιβιντ παρευρίσκεται στην επόμενη συνάντηση και ακολουθεί τη Τζέσικα στο 

διαμέρισμά της παρακαλώντας την να του πάρει ηρωίνη. Αφού άκουσε τον Ντέιβιντ να 

εξηγεί λεπτομερώς τα φυσικά του συμπτώματα στέρησης, η Τζέσικα καταγωγικά ευαίσθητη 

αισθάνεται οίκτο και υπόσχεται να βοηθήσει τον Ντέιβιντ. Συμφωνεί να τον συναντήσει σε 

δύο ώρες με την ηρωίνη. Όταν συναντιούνται στην καθορισμένη τοποθεσία, ο Ντέιβιντ 

συλλαμβάνει τη Τζέσικα για πώληση ναρκωτικών. Η τελευταία μπορεί να είναι σε θέση να 

διεκδικήσει την παγίδευση ως άμυνα εάν το κράτος της αναγνωρίζει την υποκειμενικό 

κριτήριο της παγίδευσης. Η Τζέσικα απόσχει των ναρκωτικών για 12 χρόνια και δεν ήρθε η 

ίδια σε επαφή με τα όργανα επιβολής του νόμου. Είναι απίθανο ότι η πρόθεση να πουλήσει 

ηρωίνη προήλθε από την ίδια. Η Τζέσικα κινητοποιήθηκε από οίκτο έτσι ώστε να διατηρήσει 

την ψυχραιμία της. Έτσι, φαίνεται ότι ο Ντέιβιντ άσκησε πίεση στη Τζέσικα να του πουλήσει 

ηρωίνη και η υπεράσπιση της παγίδευσης  μέσω του υποκειμενικού κριτηρίου μπορεί να 

δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της. 

Β.2 Το Αντικειμενικό Κριτήριο 

Το αντικειμενικό κριτήριο της παγίδευσης επικεντρώνεται στη συμπεριφορά της επιβολής 

του νόμου και όχι στον μεμονωμένο κατηγορούμενο. Εάν η επιβολή του νόμου χρησιμοποιεί 

τακτικές που θα οδηγούσαν ένα αθώο άτομο να διαπράξει το έγκλημα, ο εναγόμενος μπορεί 

να διεκδικήσει επιτυχώς την υπεράσπιση της παγίδευσης. Η αντικειμενική άμυνα της 

παγίδευσης επικεντρώνεται σε ένα λογικό άτομο και όχι στον πραγματικό εγκληματία - 

κατηγορούμενο, επομένως η προδιάθεση του κατηγορουμένου να διαπράξει το έγκλημα εδώ 

                                                           
11 Connecticut Jury Instruction on Entrapment Based on Conn. Gen. Stats. Ann. § 53a-15, accessed December 

10, 2010, http://www.jud.ct.gov/ji/criminal/part2/2.7-4.htm.  
12 People v. Barraza, 591 P.2d 947 (1979), accessed December 10, 2010,  

http://www.jud.ct.gov/ji/criminal/part2/2.7-4.htm


13 
 

δεν είναι σχετική. Έτσι, στις πολιτείες που αναγνωρίζουν την αντικειμενική υπεράσπιση της 

παγίδευσης, το ποινικό μητρώο του εναγόμενου δεν είναι αποδεκτό. 13 

Β.2. Α. Παράδειγμα αντικειμενικής παγίδευσης 

Η Μπάρμπαρα έχει ποινικό μητρώο για πορνεία. Ένας όργανο επιβολής του νόμου της 

προσφέρει 8.000 δολάρια για σεξουαλική επαφή. Η Μπάρμπαρα δέχεται αμέσως. Εάν η 

δικαιοδοσία της πολιτείας επιτρέπει την αντικειμενική άμυνα παγίδευσης, η Μπάρμπαρα 

ενδέχεται να μπορεί να διεκδικήσει επιτυχώς την αντικειμενική παγίδευση ως άμυνα στην 

πορνεία. Ένα λογικό άτομο που τηρεί το νόμο θα μπορούσε να ενδώσει στον πειρασμό να 

διαπράξει πορνεία για ένα σημαντικό χρηματικό ποσό όπως για 8.000 δολάρια. Η 

αντικειμενική άμυνα παγίδευσης επικεντρώνεται στην τακτική επιβολής του νόμου, παρά 

στην προδιάθεση του εναγομένου. Οπότε το ποινικό μητρώο της Μπάρμπαρα είναι άσχετο 

και δεν είναι αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο. Έτσι, φαίνεται ότι τα όργανα επιβολής του 

νόμου χρησιμοποίησαν υπερβολική προτροπή, και η «αντικειμενική» παγίδευση μπορεί να 

δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της Μπάρμπαρα σε αυτήν την περίπτωση. 

Γ.Ο περί παγίδευσης ισχυρισμός και το βάρος της απόδειξης 

Όταν το υποκειμενικό κριτήριο που αναλύθηκε προηγουμένως κυριαρχεί τότε η 

κατηγορούσα αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης. Αυτή τη θέση έχει παγίως νομολογήσει 

το Ανώτατο Δικαστήριο καθώς υποχρεούται να αποδειχθεί πως ο κατηγορούμενος 

διακρινόταν από προδιάθεση τέλεσης του αδικήματος και σε καμία περίπτωση δεν 

παγιδεύτηκε από τις αρμόδιες αρχές. Οι ένορκοι14 έχοντας την δυνατότητα να αξιολογήσουν 

την αξιοπιστία και τα κίνητρα του φερόμενου δράστη αλλά και να κρίνουν την ανταπόκριση 

του παρακινηθέντος στην αστυνομική πρόκληση συμμετέχουν καθώς το δικαστήριο 

συνολικά εξετάζει τον περί παγίδευσης ισχυρισμό.15  

Στους αντίποδες στο αντικειμενικό κριτήριο, από τον συνδυασμό των άρθρων 25.00 και 

40.05 του Ποινικού Κώδικα προκύπτει πως η υπεράσπιση φέρει το βάρος της απόδειξης 

της αστυνομικής παγίδευσης έτσι ώστε να αναδειχθούν τα πιεστικά και παραπλανητικά 

χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα η παγίδευση κατακυρώνεται ως ένας υπερασπιστικός 

ισχυρισμός καταφατικός.16 Ως καταφατικός ισχυρισμός -και με δεδομένο το αντικειμενικό 

κριτήριο που εφαρμόζεται εδώ- η εξέτασή του γίνεται απευθείας και μόνο από τους 

δικαστές καθώς ενδεχόμενη αρνητική φήμη του κατηγορούμενου από πρότερες καταδίκες 

δύναται να επηρεάσει το σώμα των ενόρκων.17  

                                                           
13 Marcus P., "The Entrapment Defense and Procedural Issues: Burden of Proof, Questions of Law and Fact, 

Inconsistent Defenses" (1986) σ.200 
14 Borgida, E., Park, R. The entrapment defense. Law Hum Behav 12, 19–40 (1988). 

https://doi.org/10.1007/BF01064272  
15 Borgida, E., & Park, R. (1980). The entrapment defense and jury decision making. Paper presented at the 

symposium on “Contemporary research on the American criminal jury” at the American Society of Criminology 

meetings, San Franciscoο 
16 Markus Dirk Dubber, Tatjana Hornle, Criminal law: A comparative approach, σελίδα 495 - 496 
17 Izzett, R. R., & Sales, B. D. (1980). Person perception and juror's reactions to defendants: An equity theory 

interpretation. In Sales, B. D. (Ed.),Perspectives in law and psychology: The trial process, Vol. 2. New York: 

Plenum. 

https://doi.org/10.1007/BF01064272
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Δ. Η ρήτρα της δίκαιης δίκης 

Ένα σημαντικό επιχείρημα των κατηγορουμένων κατά της αστυνομικής παγίδευσης είναι η 

ρήτρα της δίκαιης δίκης και η παραβίασή της. Υποστηρίζουν ότι ο κεκαλυμμένος δράσης 

δρα με τρόπο που υπερβαίνει τα θεμιτά όρια κλονίζοντας την δικαιότητα της 

διαδικασίας. Στο σημείο αυτό είναι επιτακτικό να τονιστεί ότι στην πλειονότητα των 

πολιτειών των ΗΠΑ όταν εξετάζεται η παγίδευση αυτό γίνεται στη βάση του υποκειμενικού 

στοιχείου όπου σταχυολογείται και  κρίνεται η προδιάθεση του δράστη. Αντίθετα όταν 

προβάλλεται ο ισχυρισμός περί δίκαιης δίκης αυτός αφορά τις αστυνομικές και διωκτικές 

αρχές κατά κύριο λόγο και ακολουθείται η αντικειμενική προσέγγιση.18  

Με αφορμή την ρήτρα της δίκαιης δίκης κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία συνοπτική καταγραφή 

μέρους της αμερικανικής νομολογίας ως προς το εξεταζόμενο θέμα. Στην United States κατά 

Russell19 δεν έγινε δεκτός ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων για παραβίαση της ρήτρας της 

δίκαιης δίκης. Στην υπόθεση αυτή μάλιστα τονίστηκε με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο πως 

όταν ομοσπονδιακός νόμος καταπατάται από την αστυνομία το διακύβευμα δεν είναι η 

απελευθέρωση ενός κατηγορουμένου που παραμένει ένοχος αλλά η δίωξη της αστυνομίας. 

Όμοια κινήθηκε το δικαστήριο και στην United States κατά Tobias20 όταν δεν 

αναγνωρίστηκε η ύπαρξη παραβίασης παρά το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος προχώρησε 

στην δημιουργία εργαστηριού παράνομων ναρκωτικών ουσιών  προμηθευόμενος από τα 

απαραίτητα από τον undercover agent. Αλλά ούτε και στην United States κατά Simpson21 

στην οποία μία πράκτορας του FBI συνήψε δεσμό με τον κατηγορούμενο με σκοπό ο 

τελευταίος να παρακινηθεί και να πουλήσει ναρκωτικές ουσίες στις διωκτικές αρχές το 

δικαστήριο αποδέχτηκε πως η δίκαιη δίκη παραβιάστηκε. Κατά την άποψη του δικαστηρίου 

όπως και στην U.S κατά Miller22 δεν υπήρξε υπερβολική κυβερνητική συμπεριφορά.  Στην 

Hampton κατά USA υποστηρίχθηκε πως μόνο όταν παραβιάζονται μερικά προστατευμένα 

δικαιώματα του κατηγορουμένου τίθενται σε εφαρμογή οι περιορισμοί της ρήτρας της 

δίκαιης δίκης της 5ης τροπολογίας.23 

Εν όψει των ως άνω, η χάραξη των απώτατων ορίων είναι το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

εντάσσεται η ρήτρα περί δίκαιης δίκης σε ζητήματα ανακριτικής διείσδυσης. Η εφαρμογή 

της γίνεται όταν τα διωκτικά όργανα έχουν επιδείξει υπερβολική συμπεριφορά. Είναι 

σημαντικός υπερασπιστικός ισχυρισμός καθώς αναδεικνύει ότι αντιμετώπιση της 

εγκληματικής δραστηριότητας δεν αποτελεί ανάχωμα για τα δικαστήρια τα οποία δύνανται 

να χαράξουν απαραβίαστα όρια. Θα μπορούσε να ειπωθεί πως η ρήτρα της δίκαιης δίκης 

είναι ο συγκερασμός του κοινού περί δικαίου αισθήματος και της θεμελιώδους δικαιότητας. 

                                                           
18 Παπανικολάου Α, Ανακριτική διείσδυση και Αστυνομική Παγίδευση, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σακκουλα, Κομοτηνή 

2012 σελ 368-376 
19 United States v. Russell, 411 U.S. 423 (1973) 
20 United States v. Tobias, 662 F.2d 381 
21 United States v. Simpson,. 813 F.2d 1462 
22 United States v. Miller, 425 U.S. 435 (1976) 
23 Hampton v. United States, 425 U.S. 484 (1976) 
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Ε.Η εξέλιξη της Νομολογίας  

Η υπόθεση Sherman κατά United States αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην εξέλιξη της 

νομολογίας καθώς προσπάθησε να οριοθετηθεί η απόσταση για την παγίδευση που 

αναφέρεται σε ένα αθώο μη ανυποψίαστο άτομο  και στον ανυποψίαστο εγκληματία. Για 

πρώτη φορά προσδιορίστηκαν τα δύο βασικά κριτήρια της παγίδευσης. Στην επίδικη 

απόφαση το Ανώτατο δικαστήριο έκανε δεκτό τον περί παγίδευσης ισχυρισμό στηριζόμενο 

στο υποκειμενικό κριτήριο και στην έλλειψη προδιάθεσης του κατηγορουμένου.24 Με τον 

τρόπο αυτό εξαλείφθηκε το αξιόποινο του κατηγορουμένου εξαιτίας της παγίδευσης που 

υπέστη.  

Στην από 6/4/1992 υπόθεση Jacobson25, ο κατηγορούμενος 56 ετών βετεράνος στο Βιετνάμ 

παρήγγειλε ταχυδρομικά δύο τεύχη του Bare Boys από βιβλιοπωλείο ευρισκόμενο στην 

Καλιφόρνια. Το περιοδικό εκείνη την περίοδο ήταν νόμιμο ενώ το περιεχόμενό του 

απεικόνιζε εφηβικής και προεφηβικής ηλικίας αγόρια χωρίς τα ρούχα τους να προβαίνουν σε 

σεξουαλικές πράξεις. Όταν το 1984 ψηφίστηκε νόμος που προστάτευε την Παιδική Ηλικία, 

υπάλληλοι του κράτους ανακάλυψαν στο πελατολόγιο του βιβλιοπωλείου το όνομα του 

πρώην στρατιώτη. Κατόπιν επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν αποστέλλοντάς του  

ερωτηματολόγια και υποδυόμενοι τα μέλη ομάδων υπέρ της σεξουαλικής απελευθέρωσης 

και της ελευθερίας της έκφρασης σε επίπεδο γενετήσιο. Στα διάφορα ερωτηματολόγια ο 

κατηγορούμενος αποκάλυψε ότι προτιμά άτομα του ίδιου φύλου είτε μετέφηβους είτε 

ώριμους έφηβους. Ύστερα από μία περίοδο δυόμιση ετών τελικώς ο κατηγορούμενος 

ενέδωσε στις πιέσεις που του ασκούταν με τον αναφερθέντα τρόπο και παρήγγειλε ένα 

περιοδικό με το τίτλο «αγόρια που αγαπούν αγόρια». Το κρίσιμο είναι πως βρήκε το 

περιοδικό αυτό ύστερα από παρελκυστικό κατάλογο τον οποίο του ταχυδρόμησαν οι αρχές. 

Η συνέχεια ήταν να συλληφθεί και να καταδικαστεί για παράβαση του Νόμου περί 

προστασίας της παιδικής ηλικίας ενώ ο περί παγίδευσης υπερασπιστικός ισχυρισμός του δεν 

έγινε δεκτός. Το εφετείο της 8ης περιφέρειας στο οποίο ο κατηγορούμενος προσέτρεξε 

επιβεβαίωσε την καταδίκη του. Το ανώτατο όμως δικαστήριο αποδέχτηκε τον περί 

παγίδευσης ισχυρισμό κρίνοντάς τον βάσιμο, καθώς η προδιάθεση του κατηγορουμένου 

χωρίς την παρακίνηση των κρατικών υπαλλήλων δεν μπορούσε πέραν πάσης 

αμφιβολίας να αποδειχτεί από την εισαγγελία. Ήταν οι κρατικοί υπάλληλοι αυτοί που 

του άσκησαν σοβαρή πίεση και τον ώθησαν στην παράνομη πράξη.26 

Η έννοια της προδιάθεσης σε μεγάλο βαθμό προσδιορίστηκε στην υπόθεση USΑ κατά 

Hollingsworth27 στις 2/6/1994. Ήταν μία σημαντική απόφαση που αφορούσε το ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος. Για την ύπαρξη προδιάθεσης είναι αναγκαία η ετοιμότητα του δράστη, 

η ικανότητά του να είναι σε θέση να προχωρήσει στην άδικη πράξη και όχι απλά μία 

προθυμία του να δαγκώσει το δόλωμα το οποίο του πετά το κράτος. Για παράδειγμα ένας 

δημόσιος υπάλληλος μπορεί να προβεί σε δωροληψία.  Επομένως όταν η τέλεση της άδικης 

πράξης σχετίζεται αποκλειστικά με την πίεση των αστυνομικών τότε δεν μπορεί να νοηθεί 

                                                           
24 Beth E., Criminal Law-Entrapment-Predisposition of Defendant Crucial Factor in Entrapment Defense , 59 

Cornell L. Rev. 546 (1974) 
25 Jacobson v. United States 503 U.S. 540 (1992) 
26 Sherman v. United States 356 U.S. 369 (1958) 
27 U.S. v. Hollingsworth, 27 F.3d 1196 
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προδιάθεση. Με βάση αυτό το σκεπτικό το εφετείο κατέληξε πως οι κατηγορούμενοι έπεσαν 

θύματα παγίδευσης, καθώς χωρίς την μεσολάβηση των κρατικών υπαλλήλων οι οποίοι μέσω 

του εμπορίου τους παραχώρησαν την ευκαιρία να ξεπλύνουν χρήματα, δεν θα είχαν την 

ετοιμότητα να τελέσουν την άδικη πράξη.  

Στην United States κατά Barta28, κρίθηκε πως η συμπεριφορά του κυβερνητικού πράκτορα 

στο να συνεχίσει να ενθαρρύνει τον εναγόμενο να δεχτεί δωροδοκία ισοδυναμούσε με 

παγίδευση. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να πιάσει τους εγκληματίες και όχι να τους 

δημιουργεί.  

Στην United States κατά Mayfield29 σε μια μακρόχρονη απόφαση, το δευτεροβάθμιο 

δικαστήριο εξήγησε με μεγάλη λεπτομέρεια τη σχέση μεταξύ των εννοιών της προδιάθεσης 

και της προτροπής, σημειώνοντας ότι ακόμη και ένα άτομο που έχει προδιάθεση μπορεί 

να παγιδευτεί.  

Καταληκτικά, όταν ο κατηγορούμενος δεν έχει την προδιάθεση τέλεσης άδικης πράξης αλλά 

προβαίνει στην διάπραξή της κατόπιν συστηματικής και επίμονης πίεσης  των κρατικών 

αρχών τότε σύμφωνα με την αμερικανική νομολογία η παγίδευσή του αποτελεί  αυτοτελή 

λόγο που οδηγεί στην απαλλαγή του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 United States v. Barta F.3d 931 
29 United States v. Mayfield, 771 F.3d 417 
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Η εξέλιξη της αστυνομικής παγίδευσης στο Αγγλικό δίκαιο 

 

Α.Η Συμβολή του ΕΔΔΑ στην Αγγλική Έννομο Τάξη 

Η Regulation of Investigatory Power Acts του 2000 κάνει εμφανή την επίδραση της 

νομολογίας του ΕΔΔΑ στην αγγλική έννομο τάξη. Στον νόμο αυτό ρυθμίστηκαν θέματα 

νομιμότητας και εποπτικού ελέγχου στις επιχειρήσεις αστυνομικής παγίδευσης. Θεσπίστηκαν 

τα ζητήματα της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Η αστυνομική διείσδυση είναι 

δυνατή μόνο όταν είναι αναγκαία και όταν προκύπτει σχέση αναλογίας ανάμεσα στις 

ενέργειες και τους επιδιωκόμενους στόχους.30 

Β. Αστυνομική Παγίδευση και Αγγλικό Δίκαιο 

Πως εκκινεί όμως το ζήτημα της αστυνομικής παγίδευσης στο αγγλικό δίκαιο και πως 

εξελίσσεται; Η έκθεση της Royal Commission on Police Powers του 1929 αναφέρει για 

πρώτη φορά τον όρο αστυνομική παγίδευση.31 Αν και υπήρχαν εξαιρέσεις τοποθετούμενες 

χρονικά στον 18ο αιώνα μέχρι το μεταίχμιο του 1960 τα πρόσφορα αποδεικτικά μέσα 

γίνονταν κατά κανόνα δεκτά στα δικαστήρια της Αγγλίας.32 Οι αποκλίσεις από τον κανόνα 

με την μορφή δικονομικού απαραδέκτου33 στόχευαν στην ανάδειξη της αξιοπιστίας της 

διαδικασίας της απόδειξης και της προστασίας της.34 Για να καταδικαστεί κάποιος θα έπρεπε 

να έχει διενεργηθεί μία δίκαιη δίκη.  

Στην υπόθεση Regina κατά Sang η Βουλή των Λόρδων πραγματεύτηκε το ζήτημα των 

αποδεικτικών μέσων όταν αυτά αποκτήθηκαν από την δράση agent provocateur.35  Η 

υπόθεση αυτή είναι σημαντική καθώς έκρινε πως η χρήση κεκαλυμμένης αστυνομική δράσης 

δεν απαγορεύεται κατά το αγγλικό δίκαιο αλλά είναι δυνατή για την προφύλαξη της 

εγκληματικής δραστηριότητας και την διαλεύκανση της. Το σπουδαίο είναι πως ανέπτυξε 

την ιδέα ότι η χρησιμοποίηση agent provocateur δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον 

κατηγορούμενο ως ελαφρυντική περίσταση.36  

Γ.Η αστυνομική παγίδευση ως λόγος μείωσης της ποινής 

Η στάση της αγγλικής νομολογίας ήταν σταθερή στην αναγνώριση της παγίδευσης ως λόγο 

μείωσης της ποινής όχι όμως και ως λόγο άρσεως του αδίκου.37 Δεχόταν την ευνοϊκότερη 

                                                           
30 Bela Bonita Chatterjee, New but not improved: a critical examination of revisions to the Regulation of 

Investigatory Powers Act 2000 encryption provisions, International Journal of Law and Information 

Technology, Volume 19, Issue 3, Autumn 2011, Pages 264–284, https://doi.org/10.1093/ijlit/ear008, 01 October 

2011 
31 John Carter Wood, ‘The Third Degree’: Press Reporting, Crime Fiction and Police Powers in 1920s Britain, 

Twentieth Century British History, Volume 21, Issue 4, December 2010, Pages 464–

485, https://doi.org/10.1093/tcbh/hwq032, Published online: 03 August 2010 
32 Παπαδημητράκης Γ., Η έννοια της «παγίδευσης» του κατηγορουμένου από τις αρχές στο αγγλοσαξονικό 

δίκαιο και οι συνέπειές της, ΠοινΔικ 2003, σελ. 1366 απ 
33 Καμίνης Γεωργ., Παράνομα αποδεικτικά μέσα και συνταγματική κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων, 

εκδ. 1998, σελ. 67 επόμενα 
34 Paul Marcus, The Development of Entrapment Law, 33 Wayne L. Rev. 5 (1987) 
35 Kuk C., Reconstruction of the English Criminal Justice System and Its Reinvigorated Exclusionary Rules , 

Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, Vol. 21, Issue 2 (May 1999), pp. 259-312 
36 Καμίνης Γ., Παράνομα αποδεικτικά μέσα και συνταγματική κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων, εκδ. 

1998, σελ. 73 
37 Δημάκης Α., Οι πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία του ΕΔΔΑ σχετικά με την αστυνομική 

javascript:;
https://doi.org/10.1093/ijlit/ear008
javascript:;
https://doi.org/10.1093/tcbh/hwq032
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μεταχείριση του παρακινηθέντος όχι όμως και την ολοκληρωτική απαλλαγή του. Η 

λογική οφειλόταν στο ότι η ενοχή του κατηγορουμένου ήταν ανεξάρτητη από την επίδραση 

των αστυνομικών και το δέλεαρ που του προσέφεραν με την παρακίνησή τους για την 

πραγμάτωση της εγκληματικής δραστηριότητας.  

Στην Regina κατά Βirtles αποφασίστηκε πως η μείωση της ποινής του παρακληθέντος από 

τους αστυνομικούς κατηγορούμενους εξαρτάται από την πιθανότητα περί μη διάπραξης της 

άδικης πράξης από αυτόν χωρίς την αστυνομική υποκίνηση. 38  Η Regina κατά Underhill 

μετατόπισε το ζήτημα της μείωσης της ποινής κατά την επιμέτρηση39 ένα επίπεδο πάνω 

μιλώντας για βεβαιότητα μη τέλεσης της εγκληματικής πράξης από τον κατηγορούμενο 

άνευ της σύμπραξης των διωκτικών αρχών.40 Μολαταύτα, στην αγγλική θεωρία και 

νομολογία δεν υπήρχε κάποιος σαφής διαχωρισμός των ιδιαίτερων κριτηρίων τα οποία είναι 

απαραίτητο να ικανοποιούνται για να είναι εφικτή η δικονομική συνέπεια της μείωσης της 

ποινής.  

Δ. Το ζήτημα του αποκλεισμού των αποδείξεων 

Το Police And Criminal Evidence Act του 1984 (PACE) παραχώρησε στο δικαστήριο την 

διακριτική εκείνη ευχέρεια να αποκλείει αποδείξεις, στις οποίες θα μπορούσε δυνητικά να 

βασιστεί η κατηγορούσα αρχή, στην περίπτωση που θα έκρινε -επί τη βάση της 

συνεκτίμησης των συνθηκών κατά τις οποίες το αποδεικτικό υλικό συλλέχθηκε και τις 

ευρύτερες περιστάσεις- ότι η χρήση τους στην δίκη θα παραβίαζε την δικαιότητα της 

ποινικής διαδικασίας.41  

Στην Christou και Wright  το εφετείο λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκληματική δραστηριότητα 

των δραστών προϋπήρχε του ανοίγματος μαγαζιού κοσμημάτων από τους αστυνομικούς με 

σκοπό οι δράστες να πωλούν τα κλοπιμαία τους σε αυτό έκρινε την δράση των agent 

provocateur ως σύννομη ενώ η συμπεριφορά τους δεν θεωρήθηκε αθέμιτη παγίδευση παρότι 

δελέαζαν τους δράστες παρουσιαζόμενοι ως δήθεν κλεπταποδόχοι. Κατά τον λόρδο Taylor 

«αυτοί έθεσαν τον εαυτό τους στο κόλπο και δεν εφαρμόστηκε το τελευταίο εθελουσίως στους 

εκαλλούντες» 42 Να επισημανθεί πως κατά την Ridgeway κατά The Queen είναι αποδεκτός 

κάποιος βαθμός εξαπάτησης, επιμονής ή ακόμα και απειλών από τις αρχές εφόσον δεν 

επικρατεί υπέρβαση των εσκεμμένων από την πολιτεία η οποία θα οδηγούσε στον 

πολλαπλασιασμό εμφάνισης του εγκλήματος με τεχνητά μέσα.43 Στην Director of Public 

Prosecution κατά Marshall και άλλους, η απόφαση του πρώτου βαθμού που έκανε δεκτή 

την μαρτυρική κατάθεση αστυνομικών οι οποίοι απέκρυψαν την ιδιότητά τους για να 

διαπιστώσουν τις λιανικές πωλήσεις καταστήματος χονδρικού χαρακτήρα, ανατράπηκε από 

το δευτεροβάθμιο δικαστήριο το οποίο έκρινε μη παραδεκτή τη κατάθεσή τους καθώς αυτή 

                                                                                                                                                                                     
παγίδευση και οι συνέπειες για την ελληνική νομολογία, ΠοινΧρ ΝΗ΄, σελ. 757 
38R v Birtles [1969] 53 Cr App R 469 https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff87960d03e7f57ec10ee 
39 Παπαδημητράκης Γ., Η έννοια της «παγίδευσης» του κατηγορουμένου από τις αρχές στο αγγλοσαξονικό 

δίκαιο και οι συνέπειές της, ΠοινΔικ 12/2003, σελ.1366 επόμ. 
40R. v. Underhill (1979) 1 Cr App R (S), 270 http://uniset.ca/terr/art/32UTorLJ1.pdf 
41 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents 
42 R v Christou and Wright [1992] 
43 Ridgeway v, The Queen [1995] 184 CLR 19, 92 –στην υπόθεση αυτή εξετάστηκε το αν ο κατηγορούμενος 

έχει την προδιάθεση τέλεσης του αδικήματος ή αν η αστυνομία του εμφυτεύει την αναγκαία πρόθεση 

παραχωρώντας του μία εξαιρετική ευκαιρία την οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε 

https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff87960d03e7f57ec10ee
http://uniset.ca/terr/art/32UTorLJ1.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents
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ήταν αντίθετη δικαιότατα της διαδικασίας.44  Στην Smurthwaite και Gill ο λόρδος Taylor 

τόνισε πως η χρήση τεχνασμάτων από τους αστυνομικούς δεν καθίσταται άνευ ετέρου 

αδιάφορη παρά του ότι δεν συνιστά λόγο απαλλαγής η αστυνομική παγίδευση. Επιπλέον 

απέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην διακριτική ευχέρεια του άρθρου 78 της Police and 

Criminal Evidence Act 1984 αναφορικά με τις περιστάσεις χρησιμοποίησης των κτηθέντων 

μέσων απόδειξης.45 Κατά την απόφαση του εφετείου αξιολογήθηκε ως επιτρεπτή μόνο η 

κατασκευή συνθηκών κατάλληλων για την τέλεση της άδικης πράξης και η παροχή 

ευκαιριών προς την τέλεση αυτής σε όσους το έχουν ήδη προαποφασίσει. Θα πρέπει να 

εξεταστεί η δράση ή η μη δράση των αστυνομικών ως agent provocateur, αν οι μυστικοί 

αστυνομικοί ήταν αυτοί που προκάλεσαν στον κατηγορούμενο την τέλεση της άδικης πράξης 

ή αν αυτός την είχε προαποφασίσει και θα την έκανε χωρίς την παρακίνησή τους, τα 

τεχνάσματα που χρησιμοποίησαν, το κατά πόσο η συμπεριφορά τους είχε έναν ενεργητικό 

προωθητικό της πράξης χαρακτήρα ή περιοριζόταν στον αναγκαίο παθητικό ρόλο, το αν τα 

γεγονότα καταγράφηκαν πλήρως, χωρίς κενά και αμφισημίες καθώς και αν παραβιάστηκε ο 

κώδικας αστυνομικής δεοντολογίας. Επομένως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει πως η 

αθέμιτη παγίδευση των agent provocateur έχει ως άμεση συνέπεια των αποκλεισμό των 

αποδείξεων που αποκτήθηκαν με αυτό τον τρόπο.  

Δ.1 Εξειδικεύοντας το άρθρο 78 του Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) 

Στην παράγραφο 78 του PACE, προβλέπεται ότι αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να 

αποκλειστούν, εάν φαίνεται στο δικαστήριο -ύστερα από συναξιολόγηση των περιστάσεων 

κτήσης τους- ότι η αποδοχή τους θα είχε τέτοιο αρνητικό αποτέλεσμα  στη δικαιότητα της 

διαδικασίας που το δικαστήριο οφείλει να μην τα κάνει δεκτά».46  

Η παράγραφος 78 εκπονήθηκε με ευρεία έννοια για να επιτρέψει την εφαρμογή της σε 

διάφορες καταστάσεις που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Όταν υποβάλλεται αίτηση 

αποκλεισμού των αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο θα προσεγγίσει την αίτηση σε δύο 

στάδια: 

Πρώτον, το δικαστήριο θα εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες αποκτήθηκαν τα 

αποδεικτικά στοιχεία. Είναι επομένως σημαντικό το ιστορικό της έρευνας και οι 

συγκεκριμένες περιστάσεις στις οποίες λαμβάνονται τα αποδεικτικά στοιχεία. 

Δεύτερον, το δικαστήριο θα εξετάσει εάν η αποδοχή των αποδεικτικών στοιχείων θα 

είχε αρνητικές συνέπειες για την ορθότητα της διαδικασίας. Το δικαστήριο υποχρεούται 

                                                           
44 Director of Public Prosecutions v Marshall [1998] 
45 R v Smurthwaite & Gill [1994] 1 All ER 898, https://ajhtraining.com/images/pdf/r_v_smurthwaite_gill.pdf 

στην υπόθεση αυτή αναφέρονται τα κριτήρια διακρίβωσης της ακατάλληλης συμπεριφοράς των αστυνομικών 

τα οποία συμπεριλαμβάνουν την φύση της προσβολής, τον λόγο της ειδικότερης αστυνομικής επιχείρησης 

(εύλογες υπόνοιες, καλή πίστη κτλ), την φύση και το εύρος της συμμετοχής της αστυνομίας -υπέρβαση 

αναλογικότητας και αναγκαιότητας-, ποινικό μητρώο παρακινηθέντος. Η προδιάθεση του κατηγορουμένου και 

η σοβαρότητα της προσβολής είναι δύο επί πλέον κριτήρια που όρισε η Latif και Shahzad.  
46 CPS guidance on s101(1) of CJA 2003 (admissibility of bad character evidence) indicates that the provisions 

under section 78 PACE apply to s101(1) (d) and (g) only, if the issue arises then Legal Adviser’s Office should 

be contacted 

https://ajhtraining.com/images/pdf/r_v_smurthwaite_gill.pdf
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να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ του τι είναι δίκαιο για τη κατηγορούσα αρχή και το τι είναι 

δίκαιο για την υπεράσπιση.47 

Καίτοι το άρθρο 76 του PACE δεν προβλέπει τον αποκλεισμό των ομολογιών, αυτό δεν 

επηρεάζει την ικανότητα του δικαστηρίου να αποκλείει ομολογίες εάν δεν πληρούν τη 

δοκιμασία που αναφέρεται στο άρθρο78.48 Αποδεικτικά στοιχεία που λαμβάνονται από μια 

«σημαντική ή ουσιαστική» παραβίαση του PACE ή ενός από τους Κώδικες είναι πιθανό να 

αποκλειστούν, όπως και η ομολογία που λαμβάνεται διά τεχνάσματος.49  

Να σημειωθεί πως όταν επικρατεί κακή πίστη στις δραστηριότητες των οργάνων του 

κράτους, αυτό συνήθως οδηγεί στον αποκλεισμό αποδεικτικών στοιχείων.50  

Ως προς την διακριτική ευχέρεια για τον αποκλεισμό αθέμιτων αποδεικτικών στοιχείων στο 

κοινό δίκαιο το δικαστήριο έχει επίσης εξουσία να αποκλείει αποδεικτικά στοιχεία, όταν η 

αποδεικτική τους αξία αντισταθμίζεται από την επιζήμια επίδρασή τους. Αυτό κρίθηκε 

αναγκαίο για να εξασφαλιστεί μία δίκαιη δίκη για τον κατηγορούμενο.51 

Ε.Η παύση της ποινικής διαδικασίας λόγω κατάχρησης 

Το λεγόμενο abuse of power ήτοι η κατάχρηση της διαδικασίας με συνέπεια την παύση της 

ποινικής εξέλιξης ένεκα της αθέμιτης αστυνομικής παγίδευσης συνιστά τη ρηξικέλευθη 

πρόταση της αγγλικής θεωρίας. 

Σε περιπτώσεις  που η διεξαγωγή μίας δίκαιης δίκης δεν είναι εφικτή το δικαστήριο δύναται 

να αποφανθεί περί της παύσης της. Τι είναι όμως αυτό που συνιστά κατάχρηση της 

διαδικασίας στο common law; Η απάντηση είναι πολυπαραγοντική και σχετίζεται με τις 

εισαγγελικές παραβιάσεις, τον αρνητικό χαρακτήρα της δημοσιότητας που έχει αναπτυχθεί 

σε βάρος του κατηγορούμενου, την υπέρ το δέον καθυστέρηση των ποινικών διαδικασιών, 

την αθέμιτη κατά την προδικασία κεκαλυμμένη αστυνομική ή διωκτική δράση.   

Σε μία σπουδαία απόφαση, στην Bennett52, το δικαστήριο των Λόρδων προτάσσοντας την 

συμβολική αλλά και την ηθική αυθεντία της δικαστικής απόφασης, τα ηθικά θεμέλια και την 

ακεραιότητα του ποινικού συστήματος53, υποστήριξε την παύση της ποινικής διαδικασίας  

καθώς υπήρξε κατάχρησή της σε βάρος του κατηγορουμένου, ο οποίος κατά παράκαμψη του 

νομίμου τύπου της διαδικασίας έκδοσης αλλά με συνομωσία των αστυνομικών της Νότιας 

Αφρικής και της Αγγλίας εκδόθηκε στην Αγγλία παρότι ο ίδιος από μόνος του είχε προβεί 

στην παράδοσή τους στις αρμόδιες αρχές.  

Στην Latif και Shahzad το δικαστήριο βρέθηκε αντιμέτωπο  με το εξής δίλημμα: Σε 

περίπτωση που το δικαστήριο πάντα προέβαινε στην λογική παύσης της ποινικής διαδικασίας  

λόγω κατάχρησης τότε σημαντικό μέρος της κοινωνίας θα του καταλόγιζε πως δεν 

                                                           
47 R v Hughes [1988] Crim LR 519, CA 
48 R v Mason (1987) 3 All AR 481 
49 R v Absolam (1980) TLR 9 July CA; R v Walsh (1990) 91 Cr. App. R. 161; R v Keenan [1990] 2 QB 54. 
50 R c Alladice 87 Cr.App.R. 380 and R v Samuel [1988] QB 615 
51 Scott v R, Barnes v R [1989] AC 1242 
52 Bennett v United Kingdom - 5527/08 [2010] ECHR 2142 (7 December 2010)  

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/1443.html 
53 Αναγνωστόπουλος Η., «Αστυνομική παγίδευση και δίκαιη δίκη», ΠοινΧρ ΝΑ΄, σελ. 193 επόμ. 
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προστατεύεται ουσιαστικά από την διάπραξη σοβαρών αδικημάτων.54 Στους αντίποδες η 

εμπιστοσύνη των πολιτών στο ποινικό οικοδόμημα θα μειωνόταν όταν τα δικαστήρια 

πεισματικά θα αρνούνταν να παύσουν την διαδικασία λόγω κατάχρησης, καθώς το κοινό θα 

διαμόρφωνε την εικόνα της αποσιώπησης παράνομων πρακτικών των διωκτικών και 

αστυνομικών αρχών. Η λύση στο εξεταζόμενο δίλημμα δίνεται μέσω της ad hoc στάθμισης 

και της διακριτικής ευχέρειας του κάθε δικαστηρίου. Αν καταλήξει στο συμπέρασμα πως δεν 

δύναται να λάβει χώρα μία δίκαιη δίκη οφείλει να παύσει την όλη διαδικασία. Σε ένα 

δεύτερο επίπεδο πέραν της διακριτικής ευχέρεια οφείλει να προβεί σε ακύρωση της 

διαδικασίας αν κρίνει πως η διεξαγωγή μία δίκης είναι μεν εφικτή αλλά θα πρέπει να 

ακυρωθεί προς διαφύλαξη της ακεραιότητας του Ποινικού συστήματος που συνιστά γενικό 

κριτήριο. Αν η κοινή συνείδηση προσβάλλεται από την κατάχρηση της διαδικασίας η 

ακύρωσή της επιβάλλεται. 

Στην απόφαση Looseley55 η Βουλή των Λόρδων κατέληξε πως είναι κριτήριο αποφασιστικής 

σημασίας εκείνο της μη εξαιρετικής ευκαιρίας.56 Ειδικότερα το κρίσιμο είναι αν η αστυνομία 

συμπεριφέρθηκε προ της τέλεσης της άδικης πράξης όπως θα  συμπεριφερόταν οιοσδήποτε 

υπό τις ίδιες συνθήκες. Στην πραγματικότητα το δικαστήριο υιοθετώντας αυτό το κριτήριο 

απέρριψε αυτό της προδιάθεσης κατά τα αμερικανικά πρότυπα μεταβιβάζοντας το βάρος 

στην συμπεριφορά της αστυνομίας, «ένας βαθμός ενεργούς εμπλοκής της οποίας 

αξιολογήθηκε ως αποδεκτός».57 Εν προκειμένω στην Looseley κρίθηκε η μη ύπαρξη αθέμιτης 

αστυνομικής παγίδευσης καθώς είχε καταβληθεί στον κατηγορούμενο το σύνηθες κατά τις 

συναλλαγές τίμημα από τους αστυνομικούς, δεν πιέστηκε να τους προμηθεύσει ναρκωτικές 

ουσίες και παράλληλα η όλη δράση των agent provocateur είχε την καθοδήγηση και 

επιτήρηση των αρχών διεξαγόμενη με νόμιμο τρόπο. Το καταληκτήριο συμπέρασμα στο 

οποίο ήχθη η Βουλή των Λόρδων -και εδώ εδράζεται η σημαντικότητά της απόφασης καθώς 

για πρώτη φορά βρέθηκε στην ίδια κοίτη του ποταμού με την θεωρία- είναι πως η παύση της 

ποινικής διαδικασίας αναγνωρίζεται ως η κύρωση που αρμόζει όταν η αθέμιτη αστυνομική 

παγίδευση επισυμβεί.58 Ο λόρδος Hoffmann διατύπωσε την άποψη πως η ακύρωση της 

διαδικασίας και το να μην δικάζεται καν ο κατηγορούμενος είναι η πρέπουσα κύρωση σε 

αυτές τις περιπτώσεις και όχι ο αποκλεισμός των αποδεικτικών μέσων.  

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η R.v.Moon η οποία προέκρινε την παύση της 

διαδικασίας καθώς η agent provocateur επανειλημμένα και μολονότι αρχικά η Moon είχε 

αρνηθεί, της ζήτησε να προβεί σε διακινητική πράξη, δεν υπήρχε έγκριση και επιτήρηση από 

τις αρχές που ήταν αρμόδιες, ενώ απουσίαζαν αποδείξεις ποινικής εμπλοκής της τελευταίας 

σε παρόμοιες υποθέσεις.59  

                                                           
54 Regina v Latif; Regina v Shahzad: HL 23 Jan 1996 

https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff8da60d03e7f57ece7fa  
55 Regina v Looseley (orse Loosely); Attorney General’s Reference No 3 of 2000: HL 25 Oct 2001 

https://publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd011025/loose-1.htm  
56 ό.π., 
57 ό.π., Παπανικολάου, σ. 330 
58 Γιαννουλόπουλος Δ., «Παρουσίαση της υπόθεσης R. v. Looseley», ΠοινΔικ 6/2002, σελ. 617 επόμ. 
59 R v Moon [2004] EWCA Crim 2872 Βρέθηκε στο: 

https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff70f60d03e7f57ea6f07 

https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff8da60d03e7f57ece7fa
https://publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd011025/loose-1.htm
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff70f60d03e7f57ea6f07
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Ωστόσο αυτό το οποίο απαιτείται να διευκρινιστεί είναι ότι τόσο η ακύρωση της διαδικασίας 

εξαιτίας κατάχρησης όσο και ο αποκλεισμός των αποδεικτικών μέσων οδηγούν σε όμοιο 

αποτέλεσμα καθώς τα αποδεικτικά μέσα που αποκλείονται είναι καθοριστικής σημασίας για 

την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας και για την κατηγορούσα αρχή. 

Ζ. Συμπεράσματα 

Εκ των προρρηθέντων, κατά το αγγλικό δίκαιο η αστυνομική παγίδευση δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπερασπιστικός ισχυρισμός. Ωστόσο, όταν διαπιστώνεται η ποινική διαδικασία είτε 

αναστέλλεται, είτε αποκλείονται τα αποδεικτικά μέσα, είτε επάγεται κατάχρηση της 

διαδικασίας.60  Επί πλέον, όπως προκύπτει από την αγγλική νομολογία καθορισμένα 

δεδομένα που προοικονομούν το μέλλον της κάθε φορά ερευνώμενης υπόθεσης δεν 

υπάρχουν καθώς σύμφωνα με τον λόρδο Salmon στην R κατά Sang «είναι απεριόριστα 

ποικίλες οι πράξεις και οι περιστάσεις που περιβάλλουν την κάθε υπόθεση».61  

Η αγγλική νομολογία με το πέρας των ετών μετακινήθηκε από μία αρχικά αδιάλλακτη θέση, 

εκείνη της μη απαλλαγής από την ποινή του φερόμενου δράστη που καλύπτει τόσο την 

αντικειμενική όσο και την υποκειμενική υπόσταση της άδικης πράξης στην πλήρη απαλλαγή 

του χάριν της αξιοπιστίας της ποινικής διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος χαίρει διαφορετικής 

αντιμετώπισης όχι επειδή είναι λιγότερο ένοχος αλλά γιατί η πολιτεία με το να τον 

παγιδεύσει του συμπεριφέρθηκε με τρόπο ακατάλληλο και απαράδεκτο ο οποίος προσκρούει 

στο δημόσιο κοινό αίσθημα. Σε αντίθετη περίπτωση η δικαιότητα της δίωξης θα ήταν 

ανύπαρκτη ή ορθότερα όπως το έθεσε ο λόρδος Nicholls του Birkenhead θα είχαμε 

«κατάχρηση της κρατικής εξουσίας και αντίστοιχα κατάχρηση της διαδικασίας των 

δικαστηρίων»62 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 ό.π Παπανικολάου Α., σ. 347 
61 ό.π, σ. 348 
62 ό.π., σ. 331 
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Γερμανικό δίκαιο και ανακριτική διείσδυση 

Α.Η εξέλιξη της ανακριτικής διείσδυσης στη Γερμανία 

Η Γερμανία αποτελεί ίσως την χώρα που έχει εξαντλητικά ασχοληθεί με την υπό συζήτηση 

προβληματική τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε δικονομικό επίπεδο. Ο επιστημονικός 

προβληματισμός και οι συνεπαγόμενες αντιπαραθέσεις υπήρξαν διάχυτες τις τελευταίες 

δεκαετίες. 63   

Β. Γερμανικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και Απαγορευμένες Ανακριτικές Μέθοδοι 

Σύμφωνα με την παράγραφο 136α γερμ.ΚΠΔ η οποία τιτλοφορείται ως απαγορευμένες 

ανακριτικοί μέθοδοι, αποκλείονται οι μέθοδοι που βάλουν κατά του κύρους της δικαιοσύνης 

στο στάδιο της ανάκρισης. Επομένως αν και γενικώς η χρήση πρακτόρων κατά τη 

παράγραφο 136α ΚΠΔ δεν απαγορεύεται, δεν είναι επιτρεπτή η προσβολή της ελεύθερης 

βούλησης του κατηγορουμένου η οποία άλλωστε προστατεύεται και συνταγματικά πολλώ δε 

μάλλον όταν αυτή λαμβάνει χώρα με εξαπάτηση. 64    

Οι παράγραφοι 110α και 110γ γερμ.ΚΠΔ αναφέρονται στους συγκεκαλυμμένους δράστες 

ορίζοντας το πεδίο της δραστηριότητάς τους.65 Από την γραμματική τους ανάγνωση 

προκύπτει η δράση τους είναι επιτρεπτή μόνο όταν αυτή είναι αναγκαία για να 

αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα και οι επιμέρους του πράξεις όπως διακίνηση 

ναρκωτικών ουσιών και τα λοιπά. Για τα αδικήματα είναι απαραίτητη η διάγνωση επαρκών 

ενδείξεων αναφορικά με την πεπερασμένη ή μελλοντική τέλεση του αδικήματος. Κατά τον 

γερμανό νομοθέτη ο εισαγγελέας σε αυτές τις περιπτώσεις εγκρίνει την δράση των 

αστυνομικών ενώ όταν υπάρχει είσοδος σε ιδιωτικούς χώρους καθώς και όταν οι έρευνες 

στρέφονται εναντίον συγκεκριμένου πρόσωπου η έγκριση του δικαστή κρίνεται απαραίτητη.  

Σημαντικό είναι το γεγονός πως καίτοι απουσιάζει σαφής αναφορά σε ιδιώτες66 που 

ενεργούν ως συγκεκαλυμμένα πρόσωπα  κάτω από την επίβλεψη και τις οδηγίες των 

αστυνομικών, το κράτος είναι υπεύθυνο για τις πράξεις τους καθώς ενεργούν στο όνομά του.  

Γ.Η Υπέρβαση των θεμιτών ορίων της συγκεκαλυμμένης δράσης ως λόγος μείωσης της 

ποινής 

Ανατρέχοντας κάποιος στην γερμανική θεωρία και νομολογία διαπιστώνει αντιπαραθέσεις 

και διχογνωμίες αναφορικά με την υπέρβαση της συγκεκαλυμμένης δράσης και των θεμιτών 

ορίων της.  

Η στέρεα για δεκαετίες νομολογία του Γερμανικού Ακυρωτικού δομήθηκε στην από 

23/5/1984 απόφασή του η οποία αποτέλεσε τον οδηγό των συνεπειών που αναφύονται από 

την υπέρβαση των θεμιτών ορίων της συγκεκαλυμμένης δράσης. Κατά το δικαστήριο και 

σύμφωνα με τις επιταγές του ΕΔΔΑ και του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ η δίκαιη δίκη και το 

                                                           
63 Παπανικολάου Α., Ανακριτική διείσδυση και Αστυνομική Παγίδευση, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σακκουλα, Κομοτηνή 

2012 σ. 331 επόμενα 
64 Λίβος Ν., Το αξιόποινο του Agent Provocateur, ΠοινΧρ. ΛΖ, σελ. 577 επ., 692 επ. 
65 Sigrid Hegmann, Beck’scher Online-Kommentar zur StPO 8, §110c (Jürgen Peter Graf ed., 25th ed. 2016) 
66 Αναγνωστόπουλος Ηλίας, Αστυνομική παγίδευση και δίκαιη δίκη, ΠοινΧρ ΝΑ΄, σελ. 196 
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δικαίωμα σε αυτή παραβιάζεται όταν διαγιγνώσκεται αθέμιτη παγίδευση.67 Τότε το 

δικαστήριο υποχρεούται να οδηγηθεί στην μείωση της ποινής του ατόμου που 

κηρύχθηκε ένοχος. Η ποινή του δε θα πρέπει να είναι κάτω από το αναλογούν στον 

βαθμό της ενοχής του όριο.   

Το ανώτατο ακυρωτικό επανέλαβε και επικύρωσε την ανωτέρω θέση του σε σειρά 

αποφάσεων για εμπόριο ναρκωτικών όπως στις 21/07/1993, 10/03/1994, 14/6/1998.68 Κατά 

τα στάδιο δηλαδή της επιμέτρησης της ποινής το δικαστήριο έλαβε υπόψη του ως λόγο 

μείωσης της ποινής την έλλειψη προγενέστερων υπονοιών για τον δράστη, το γεγονός 

ότι αν δεν μεσολαβούσε η κεκαλυμμένη αστυνομική δράση το αδίκημα δεν θα είχε 

τελεστεί, την καθοριστική συνδρομή των agent provocateurs.  

Το γερμανικό ακυρωτικό παρέμεινε σταθερό στη θέση του ακόμα και έπειτα από την 

απόφαση καθοδηγητή του ΕΔΔΑ Teixeira de Castro κατά Πορτογαλίας69, στην οποία  

προτάθηκε η αποδεικτική απαγόρευση ως η δέουσα λύση και όχι η μείωση της ποινής 

των γερμανικών δικαστηρίων.70 Η παραμονή της γερμανικής νομολογίας στην στάση της 

προς αντίκρουση του ΕΔΔΑ διαφάνηκε και στην 18/11/1999 απόφαση όπου εξ’ υπαρχής 

αναγνωρίστηκε πως το άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ παραβιάστηκε αλλά παραπέμποντας σε 

θεμελιώδεις αρχές του ποινικοδικονομικού δικαίου της χώρας με προεξέχουσα την παρ. 126a 

κατέληξε πως δεν υπάρχει δικονομικό κώλυμα όταν το δικαίωμα στην δίκαιη δίκη 

προσβάλλεται. Υποστηρίχθηκε πως το ΕΔΔΑ δεν επιβάλει ρητά την παραδοχή  

κωλύματος της ποινικής δίκης εξαιτίας του γεγονότος πως η επίδραση των αποφάσεων 

του στις εθνικές νομοθεσίες γίνεται μόνο inter partes. Το παραδεκτό των αποδεικτικών 

μέσων είναι αναγκαίο να διαμορφώνεται από τα κράτη μέλη προς εναρμόνιση στις 

θεμελιώδεις αρχές της ΕΣΔΑ.71      

Επομένως, για δεκαετίες στην Γερμανία ο παρακινηθείς αν και απολάμβανε μία 

επιεικέστερη ποινική αποδοκιμασία οι πράξεις του διατηρούσαν τον αξιόποινο 

χαρακτήρα τους. Αυτή η ηπιότερη αντιμετώπιση του ήταν ο γερμανικός τρόπος 

συμψηφισμού της έλλειψης δικαιότητας.72 Το άρθρο 41 της ΕΣΔΑ μάλιστα αποτελεί 

σύμφωνα με ένα μέρος της νομολογίας τη δικαιολογητική βάση της προαναφερθείσας 

άποψης καθώς μιλά για δίκαιη αποζημίωση όσων δεν αντιμετωπίζουν μία δίκαιη ή 

δικαιοκρατική δίκη.73 

                                                           
67 Matthias Jahn & Hans Kudlich, Juristische Rundschau [JR] 54, 58 (2016) (με αναφορά στην BVerfG 2 BvR 

209/14). 
68 Βαθιώτης Κ., Παρουσίαση της απόφασης BGH 21.7.1998, καθώς και των από τον C. Roxin 

παρατηρήσεων, ΠοινΧρ ΜΘ΄, σελ. 779 -780 
69 Teixeira De Castro v. Portugal App. No. 25829/94 (Jun. 9, 1998), http://hudoc.echr.coe.int/. 
70 Δημάκης Α, Οι πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία του ΕΔΔΑ σχετικά με την αστυνομική παγίδευση και οι 

συνέπειες για την ελληνική νομολογία, ΠοινΧρ ΝΗ, σελ. 584 - 595 
71 Φαρσεδάκης Ι./Σατλάνης Χ., Ένα απάνθισμα από τη νομολογία του ΕΔΔΑ του έτους 2013 για τη δίκαιη 

ποινική δίκη, ΠοινΔικ 2014, σελ. 147 επ. και σελ. 160 επ.   
72 Ανδρουλάκης Ν., Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος ΙΙ, 2004, σελ. 213 επ.  
73 Esser, supra note 34, at 107); Assanidze, App. No. 71503/01; Judgment of Oct. 14, 2004 at 321, MN. 41. 
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Δ. Η Υπέρβαση των θεμιτών ορίων της συγκεκαλυμμένης δράσης ως αποδεικτική 

απαγόρευση 

Η γερμανική θεωρία προτείνοντας την κατά αναλογία της παρ.136αΚΠΔ απαγόρευση  

αξιοποίησης αποδεικτικών μέσων τα οποία αποκτήθηκαν δια της αστυνομικής παγίδευσης 

και υιοθετώντας την θεωρία της στάθμισης, ανέπτυξε την θεωρία του προστατευτικού 

σκοπού του νόμου, εκείνη της διπλής λειτουργίας των διαδικαστικών πράξεων αλλά και τη 

θεωρία των ένδικων μέσων ούτως ώστε να θεμελιώσει δογματικά την αποδεικτική 

απαγόρευση.74  Το υπόβαθρο όλων αυτών είναι η άποψη που θέλει να βάζει όρια στο κράτος 

ως προς την διερεύνηση του εγκλήματος για την αποφυγή αθέμιτων μέσων και να 

προστατευτεί τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών του. Ένα κοινωνικό κράτος 

σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 του βασικού νόμου - το σύνταγμα της Γερμανίας - 

υποχρεούται να ενισχύει την νομιμότητα και να προωθεί το καλό στους πολίτες του και να 

τους βοηθάει να συμμορφωθούν με τους κανόνες του αντί να τους εκθέτει ενεργά στη 

δυνατότητα διάπραξης εγκλημάτων. 75 

Στους αντίποδες σημαντικό κομμάτι της γερμανικής νομολογίας υποστηρίζει την μη 

εξαρχής απόρριψη των αποδεικτικών μέσων ως απαγορευμένων χωρίς αυτά να 

προσαχθούν στην δίκη και αντιδρά εντόνως στην μη αξιοποίησή τους.76 

Μία δίκη είναι ορθή ή άδικη ιδωμένη υπό τη διόπτρα του συνολικού της χαρακτήρα και τον 

τρόπο διεξαγωγής της. Η Ολομέλεια του Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού στις 13/05/1996 

ανέφερε πως οι διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας δεν παραβιάζονται από το γεγονός ότι 

ένας ιδιώτης δύναται να παροτρυνθεί από τις ανακριτικές αρχές -οι οποίες αποκρύβουν τις 

προθέσεις τους- να έρθει σε συνομιλία με ύποπτο πρόσωπο για να αντληθούν πληροφορίες 

και στοιχειά προς διερεύνηση της υπόθεσης. Η αξιοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων που 

συνελλέχθησαν με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται.  

Προσέτι, οποιοσδήποτε άλλος τρόπος ως προς την διαλεύκανση77 της υπόθεσης θα ήταν 

δυσχερέστερος και ίσως λιγότερο αποτελεσματικός και άρα εκλείπει η πρόσκρουση σε 

γενικής ισχύος δικαιοπρακτικές αρχές.  

Ωστόσο είναι απαραίτητο να τονιστεί πως το προλεχθέν ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείται 

στην έρευνα υπόπτου ιδιώτης ο οποίος παροτρυνόμενος από τις κρατικές αρχές αποκρύπτει 

την εντολή που του έχει ανατεθεί. Το τελευταίο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παραβίαση 

του δικαιώματος ενημέρωσης του κατηγορουμένου σύμφωνα με το άρθρο 136α I του γερμ. 

ΚΠΔ. Ομοίως δεν παραβιάζει την αρχή της μη αυτενοχοποίησης και δεν συνιστά εξαπάτηση. 

Η διεξαγωγή μίας δίκαιης δίκης αλλά και το ίδιο το κράτος δικαίου επιβάλλουν 

συγκεκριμένα όρια στον ιδιώτη που προσπαθεί να διερευνήσει αξιόποινες πράξεις ως προς 

                                                           
74 Δημητράτος Ν., Περί των Αποδεικτικών Απαγορεύσεων στην Ποινική Δίκη, 1992, σελ. 47 επ. 
75 Harald Körner, Kriminalistik 453 (2002). 
76 Franziska Görlitz, Juliane Hubert, Jasmin Kucher, Moritz Scheffer, Patrick Wieser German Law Journal , 

Volume 20 , Issue 4 , May 2019 , pp. 496 – 509 DOI: https://doi.org/10.1017/glj.2019.33  
77 Δημητράτος  Ν.,«Η εξέλιξη του Θεσμού των αποδεικτικών απαγορεύσεων στο ελληνικό ποινικό δικονομικό 

δίκαιο». Συγχρόνως μία συγκριτική επισκόπηση του αντίστοιχου αμερικανικού και γερμανικού δικαϊικού 

πλαισίου, ΠοινΧρον τόμος 2001 

https://doi.org/10.1017/glj.2019.33
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την μυστικότητα τη έρευνας και την δυνατότητα του κατηγορουμένου να λάβει ελεύθερα 

θέση επί της πράξεως που του αποδίδεται. 

Δεν πρέπει να παροραθεί το γεγονός ότι η νομολογία χρησιμοποιώντας γενικούς κανόνες 

αποδέχεται την ύπαρξη αποδεικτικής απαγόρευσης. Χαρακτηριστικά στην από 21/07/1998 

απόφαση του γερμανικού ακυρωτικού έγινε δεκτό πως η αξιοποίηση των στοιχείων τα οποία 

δόθηκαν από την κατηγορουμένη στη μάρτυρα S. -η οποία συνεργαζόταν με την αστυνομία- 

προσέκρουαν ως προς την αποδοχή τους σε νομικές αντιρρήσεις εξαιρετικά σημαντικές. 

Στην εξεταζόμενη περίπτωση υπήρξε μία μακροχρόνια συνεργασία της S με τις αρχές ενώ οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν προβληματικές καθώς η S έφτασε στο σημείο μέχρι να 

καπνίζει και χασίς με τις κατηγορούμενες με διακύβευμα να τις ωθήσει σε απολογία. 

Επομένως το δικαστήριο της ουσίας έπρεπε να ερευνήσει αν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 

136α γερμΠΚΔ κατά την εξέταση της κατηγορουμένης και να μη λάβει υπόψη την μαρτυρία 

της S χωρίς την εξέταση των ευρύτερων περιστάσεων. Ο ίδιος ο Roxin μάλιστα τάχθηκε 

υπέρ της ως άνω απόφασης υποστηρίζοντας πως η άποψη που θέλει να μην ερμηνεύεται 

στενά η χρήση μέσων διερεύνησης του αδικήματος πάσχει δικαιοκρατικά.78 Η 

χρησιμοποίηση εκ μέρους του κράτους καταδοτών και μάντεων βάλει κατά των δικαιωμάτων 

του κατηγορουμένου, ιδιαίτερα όταν απουσιάζει το νομιμοποιητικό θεμέλιο. Το τελευταίο 

έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι αξιοποιήσιμες οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν με αυτό 

τον τρόπο. Η θέση αυτή επιβεβαιώθηκε  και μεταγενέστερα ήτοι στην από 30/05/2001 

απόφαση του Γερμανικού Ακυρωτικού.  

Ε.Το ζήτημα της πλήρους ατιμωρησίας 

Μερίδα της θεωρίας υποστηρίζει πως εκείνος που έχει παρασυρθεί και άγεται σε 

εγκληματική πράξη χωρίς να έχει ποινικό παρελθόν και χωρίς να έχει δώσει παλαιότερα 

κάποια αφορμή απαιτείται να κρίνεται ατιμώρητος. Εδώ ανακύπτει ένα σημαντικό ζήτημα 

αναφορικά με το αν εντάσσεται στα πλαίσια του ουσιαστικού ή του δικονομικού δικαίου η 

απαλλαγή του κατηγορουμένου.  

Εκείνοι που προκρίνουν την ουσιαστικού χαρακτήρα απαλλαγή του κατηγορουμένου 

βασίζονται στο ότι η πράξη θα πρέπει να καταλογιστεί στο κράτος lato sensu εφόσον ο 

προβοκάτορας αστυνόμος ή ιδιώτης είναι το άτομο που προκαλεί την τέλεση του 

αδικήματος εκ μέρους του κατηγορουμένου, επομένως επικρατεί ο αποκλεισμός του 

αξιοποίνου ένεκα αθέμιτης παγίδευσης.  

Εξαιτίας αυτής της ενέργειας του κράτους  αποδυναμώνεται η ποινική αξίωση έναντι του 

κατηγορουμένου. Συγχρόνως, ο ίδιος ο προβοκάτορας οφείλει να τιμωρηθεί αν υπερέβη τα 

θεμιτά όρια της κεκαλυμμένης δράσης του.  

Στους αντίποδες η γερμανική νομολογία αρνείται να αποδεχτεί την άποψη μέρους της 

θεωρίας κατά την οποία ο δράστης δεν δύναται να τιμωρηθεί όταν το κράτος ή τα 

όργανά του παραβιάζουν θεμελιακές αρχές του κράτους δικαίου καθώς και την άποψη 

που υποστηρίζει ότι η αθέμιτη παγίδευση άγει σε αποκλεισμό της ποινής. 

                                                           
78 Βαθιώτης Κ., Παρουσίαση της απόφασης BGH 21.7.1998, καθώς και των από τον C. Roxin 

παρατηρήσεων, ΠοινΧρ ΜΘ΄, σελ. 779 -780 



27 
 

Τόσο η αξίωση όσο και το δικαίωμα δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως τον ποινικό φαινότυπο 

ενώ πίσω από αυτή την άποψη μέρους της θεωρίας δεν βρίσκεται κάποιο σοβαρό δογματικό 

υπόβαθρο. Η από 23/05/198479 απόφαση του ακυρωτικού υποστήριξε πως το κράτος είναι 

υποχρεωμένο να διώκει τις αξιόποινες πράξεις προστατεύοντας τα έννομα αγαθά με 

αποτέλεσμα να μη μπορεί αποδεσμευτεί από αυτή του την αποστολή και επομένως όταν ο 

αστυνομικός υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του καταχράται την κρατική εμπιστοσύνη και 

εντολή. Ωστόσο σε αντιδιαστολή με τη θεωρία κατά τη νομολογία έστω και αν υπάρχει 

παγίδευση ο παρακινηθείς ακόμα και με τη μορφή απόπειρας έχει διαπράξει μία άδικη πράξη 

η οποία δεν είναι επιτρεπτή στο κράτος δικαίου και οι πολίτες οφείλουν να την αποφεύγουν.  

Το συμπέρασμα που αντλείται είναι πως το να μείνει ένα τέτοιο άτομο παντελώς 

ατιμώρητο ισοδυναμεί με λάθος εκτός και αν το δεοντολογικό στοιχείο του καταλογισμού 

προς ενοχή καταλυόταν οπότε και θα συνέτρεχε η περίπτωση του άλλως δύνασθαι πράττειν 

και ο παρακινηθείς υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες δεν θα μπορούσε να πράξει 

διαφορετικά.80 

Όσων αφορά τώρα στο ποινικοδικονομικό έδαφος ισοδυναμεί με αρνητική προϋπόθεση ή 

κώλυμα της ποινικής δίκης η αναγνώριση της αθέμιτης παγίδευσης. Κατά αυτή την άποψη 

είναι αδύνατο να ξεκινήσει μία δίκη εξ αρχής άδικη. Κατά μία άλλη δεν μπορεί 

προκαταβολικά να προεξοφληθεί η μη δικαιότητα μίας δίκης.  

ΣΤ.Η υπόθεση Furcht κατά Γερμανίας ως διελκυστίνδα εξελίξεων στη γερμανική 

νομολογία 

Η από 23/10/2014 εξεταζόμενη υπόθεση έμελε να αλλάξει ριζικά το τοπίο στην γερμανική 

νομολογία.81 Στο πρόσωπο του προσφεύγοντος προ της μυστικής επιχείρησης δεν υπήρχε 

υπόνοια εμπλοκής του σε διακινητικές πράξεις  ενώ το ποινικό του μητρώο ήταν λευκό. Τα 

εθνικά δικαστήρια μόνο κατά την επιμέτρηση της ποινής έλαβαν υπόψη τους την 

πρόκληση και την υπέρβαση των θεμιτών ορίων της νόμιμης αστυνομικής δράσης. Το ΕΔΔΑ 

κατέληξε σε παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ καθώς η καταδίκη του βασίστηκε σε 

αποδεικτικά στοιχεία προϊόντα αστυνομικής παγίδευσης. Επιπροσθέτως, θεώρησε την 

απλή μείωση της ποινής ως ένα μέτρο μη επαρκές. Υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος 

εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητα του θύματος καθώς το εναντίον του αποδεικτικό υλικό 

ήταν προϊόν μεθοδεύσεων.  

Ζ.Η από 10/6/2015 απόφαση του Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού (2ο τμήμα) ως 

νομολογιακή τομή  

Η γερμανική έννομος τάξη έμελε να αλλάζει ριζικά έπειτα από την συγκεκριμένη απόφαση 

σταθμό, η οποία μετέβαλε ριζικά την πάγια τριακονταετή εθνική νομολογία σε σχέση με το 

ζήτημα της υπέρβασης των ορίων της συγκεκαλυμμένης δράσης και των συνεπειών αυτής.82  

                                                           
79 Αναγνωστόπουλος Ηλίας, Αστυνομική παγίδευση και δίκαιη δίκη, ΠοινΧρ ΝΑ΄, σελ. 196 
80 Ανδρουλάκης Ν., «Όποιος δεν μπορούσε αλλιώς δεν πρέπει να τιμωρείται», σε: Μνήμη ΙΙ Δασκαλόπουλου Ι., 

Σταμάτη Κ., Μπάκα Χρ., Τομ. Α΄, 1996 
81 Furcht v. Germany, App. No. 54648/09 (Oct. 23, 2014), http://hudoc.echr.coe.int/  
82 Βουλέλη Ι.-Α., Νομολογιακές Εξελίξεις για την Αστυνομική Παγίδευση, Ποιν Δικ 2/2017, σελ. 142 - 147 

http://hudoc.echr.coe.int/
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Το δικαστήριο αντιμετώπισε το ερώτημα αναφορικά με το πότε η κεκαλυμμένη αστυνομική 

δράση δύναται να καταλογιστεί στο κράτος και το πότε αυτή είναι εφικτή. 83  Όταν ο δράστης 

διεγείρεται από την κεκαλυμμένη δράση αστυνομικών και την επίδρασή τους τότε 

αναγνωρίζεται υπέρβαση των θεμιτών ορίων αυτής, διότι οι αστυνομικοί είναι εκείνοι που 

στην ουσία εντατικοποιούν την σχεδίαση της άδικης πράξης αλλά και αυτοί που προκαλούν 

αφύπνιση της προθυμίας του δράστη. 

Κατά το γερμανικό ακυρωτικό υπέρβαση των θεμιτών ορίων της συγκεκαλυμμένης 

αστυνομικής δράσης αναπτύσσεται εκ μέρους είτε των συγκεκαλυμμένα δρώντων 

αστυνομικών είτε των ιδιωτών που δρουν κατά εντολή του εισαγγελέα. 

Η συγκεκαλυμμένη αστυνομική δράση καθίσταται επιτρεπτή μόνο όταν αφορά άτομο στο 

πρόσωπο του οποίου αναγνωρίζονται ενδείξεις του βαθμού απαίτησης των άρθρων 152 

παρ.2 και 160 StPO στα οποία υποστηρίζεται ότι αφενός δεν είναι επιτρεπτή η 

συγκεκαλυμμένη αστυνομική δράση όταν δεν υφίσταται σχέση αναλογίας της επίδρασης που 

ασκείται πάνω στον δράστη με την αρχική υπόνοια της ενοχής του και αφετέρου όταν 

τέτοιου είδους πράξεις έχουν ήδη τελεστεί ή δύναται να λάβουν χώρα.84  

Στην εξεταζόμενη περίπτωση το γερμανικό ακυρωτικό τάχθηκε υπέρ της αναγνώρισης 

υπέρβασης των θεμιτών ορίων της συγκεκαλυμμένης αστυνομικής δράσης  εφόσον αν και 

υπήρχε σοβαρό ποινικό μητρώο -άλλου τύπου- και στους δύο κατηγορούμενους, όταν 

πρωτοπροσεγγίστηκαν από τους αστυνομικούς δεν σχετίζονταν με διακίνηση 

ναρκωτικών. 

Το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι δεν έδρασαν σε όλα τα χρονικά διαστήματα έχοντας ως 

στόχο τον προσπορισμό κέρδους ή από δική τους πρωτοβουλία αναδεικνύει ανεπιφυλάκτως 

ότι η συμπεριφορά τους ήταν προϊόν άσκησης πίεσης κάτι που παγίως έχει νομολογήσει το  

ΕΔΔΑ ως στοιχείο αθέμιτης αστυνομικής παγίδευσης. Όπως επισήμανε στην επίδικη 

υπόθεση το ανώτατο ακυρωτικό εξαιτίας της έλλειψης αναλογίας μεταξύ των υπονοιών 

που αρχικά υπήρχαν έναντι των κατηγορουμένων αλλά και της διάρκειας και του 

βαθμού σταθερότητας των συνεχών ενεργειών των αστυνομικών οργάνων, η δράση των 

τελευταίων έρχεται σε σύγκρουση με το κράτος δικαίου συνιστώντας αστυνομική 

παγίδευση.85  

Εν κατακλείδι, το γερμανικό ακυρωτικό προέταξε την παύση της ποινικής δίκης ένεκα 

δικονομικού κωλύματος και αδυναμίας εξ αυτού συνέχισής της. Κάθε τι άλλο θα 

παραβίαζε το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Η συγκεκριμένη απόφαση αιτιολογήθηκε από την 

νομολογία του ΕΔΔΑ πως προκειμένου να αποκατασταθεί το άρθρο 6παρ.1 της ΕΣΔΑ είναι 

αδήριτη ανάγκη σε αυτές τις περιπτώσεις να παύει η ποινική δίκη αλλά και στην βάση της μη 

αντίθεσης με την προγενέστερη νομολογία του γερμανικού ακυρωτικού καθώς η αποδοχή 

δικονομικού κωλύματος δεν είναι ασυμβίβαστη με αυτή παρά τη διαχρονική θέση της 

                                                           
83 Βουλέλη Ι.-Α., ό.π. 
84 Harald Körner, Kriminalistik 453 (2002).  
85 Βουλέλη Ι.-Α., ό.π. 
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γερμανικής νομολογίας για απλή μείωση της ποινής.86 Το γερμανικό ακυρωτικό 

επικαλούμενο την Furcht κατά Γερμανίας κατέληξε πως κατά το 41 της ΕΣΔΑ δεν αποτελεί 

αποκαταστατικό μέτρο η μείωση της ποινής εφόσον αυτή δεν άγει σε πλήρη αποκλεισμό της 

και άρα είναι αναγκαία η άμεση και ισόβαθμη αναπροσαρμογή της γερμανικής νομολογίας 

από όλα τα ποινικά δικαστήρια.  

Η. Συμπεράσματα 

Η για δεκαετίες παγιωμένη στάση του γερμανικού ακυρωτικού και της συναφούς νομολογίας 

του αναφορικά με την ελάφρυνση της ποινής λόγω της υπέρβασης των θεμιτών ορίων της 

συγκεκαλυμμένης αστυνομικής δράσης μεταβλήθηκε και την θέση της πήρε ο απόλυτος 

δικονομικός αποκλεισμός. Μόνο μέσω αυτού του κωλύματος είναι εφικτή η προστασία του 

δικαιώματος στην δίκαιη δίκη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Karsten Gaede, Fairness als Teilhabe – Das Recht auf konkrete und wirksame Teilhabe durch Verteidigung 

gemäß Art. 6 EMRK 728–29 (2007). 
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ΕΔΔΑ και Αστυνομική Παγίδευση  

 

Όπως είναι γνωστό, κατοχυρώνεται δικαίωμα ατομικής προσφυγής στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΕΔΔΑ), το οποίο όντας θεσμικά ανεξάρτητο έχει 

ως αποστολή να διαφυλάττει τα ατομικά δικαιώματα. Δικαίως επισημαίνεται «πως πρόκειται 

τόσο για ένα είδος «δικαστικού αυτοπεριορισμού» (“judicial self restraint”) των κρατών- 

μελών όσο και για ένα είδος «προληπτικής αποτελεσματικότητας» του ΕΔΔΑ».87  Ως ενιαίος 

μηχανισμός ελέγχου της κρατικής αυθαιρεσίας και συγκεκριμένα των εθνικών παραβιάσεων, 

δεχόμενο τις προσφυγές των πολιτών που θίχτηκαν, έχει πλειστάκις διαγνώσει συστηματικές 

παραβιάσεις αστυνομικής παγίδευσης θέτοντας τις κυβερνήσεις των κρατών μελών προ των 

ευθυνών τους.     

Α1.Αποφάσεις Καταδικαστικές ή Μη για Αστυνομική Παγίδευση  

 

Στην πρόσφατη υπόθεση Akbay κ.α. κατά Γερμανίας το ΕΔΔΑ έκρινε για τους δύο πρώτους 

προσφεύγοντες ως συναυτουργούς της πράξης ότι υπήρξε παραβίαση της αρχής της δίκαιης 

δίκης καθώς τα εθνικά δικαστήρια στηρίχθηκαν στις καταθέσεις των υποκινητών 

αστυνομικών και δεν ανέλαβαν το βάρος της απόδειξης για την ύπαρξη υποκίνησης.88 

Αντιθέτως δεν υπήρξε παραβίαση για τον τρίτο προσφεύγοντα ο οποίος δεν παροτρύνθηκε 

από αστυνομικούς και του οποίου η συνδρομή στην πράξη ήταν άμεση. Η απόφαση 

επανέλαβε την πάγια στάση του δικαστηρίου του Στρασβούργου πως δεν είναι δυνατόν να 

δικαιολογηθεί η χρήση αποδεικτών στοιχείων η απόκτηση των οποίων έγινε ως 

απότοκο παγίδευσης και υποκίνησης χάριν του δημοσίου συμφέροντος καταπολέμησης 

του εγκλήματος. Τα εθνικά δικαστήρια και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο είχαν 

απορρίψει τις προσφυγές των κατηγορούμενων που ζητούσαν παραβίαση της αρχής της 

δίκαιης δίκης με το αιτιολογικό ότι τους επιβλήθηκε ποινή μειωμένη. 

Η υπόθεση Guerni  κατά Βελγίου παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον καθώς παρότι το 

ΕΔΔΑ αναγνώρισε την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για την μυστική αστυνομική 

επιχείρηση που διεξήχθη τα υπερασπιστικά δικαιώματα του προσφεύγοντα δεν θίχτηκαν 

καθώς ή πρόθεση του να εισάγει ναρκωτικές ουσίες είχε προηγηθεί της συμμετοχής των 

δύο μυστικών αστυνομικών ενώ η ενοχή του βασίστηκε και σε λοιπά αποδεικτικά στοιχεία 

με αποτέλεσμα οι δηλώσεις των αστυνομικών να μην έχουν καθοριστικό χαρακτήρα. Τα 

γεγονότα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τη μη παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης. Το 

επιχείρημα του κατηγορουμένου βασιζόταν στο γεγονός ότι τόσο ο πληροφοριοδότης όσο 

και ο μυστικός πράκτορας δεν εξετάστηκαν. Επί πλέον υποστήριξε πως παραβιάστηκε το 

δικαίωμά του στην ιδιωτική ζωή από τις ειδικές ανακριτικές πράξεις.   

                                                           
87 Κατσογιάννου Μ., Quo vadis legislator? Η κάμψη της αυτοπρόσωπης εμφάνισης του κατηγορουμένου και η 

διά πληρεξουσίου παράσταση στο ελληνικό ποινικό δικονομικό δίκαιο: Στην οριογραμμή μεταξύ εναρμόνισης 

προς τις επιταγές της ΕΣΔΑ και υπερφαλάγγισης του σκοπού της, ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Τεύχος 1/2016 
88 Μάλιστα στον δεύτερο προσφεύγοντα το ΕΔΔΑ επιδίκασε ποσό 18.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 4.190 

ευρώ για έξοδα και δαπάνες. Ο πρώτος προσφεύγων δεν είχε υποβάλλει σχετικό αίτημα. 
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Στην Pătraşcu κατά Ρουμανίας το ΕΔΔΑ αναγνώρισε παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 της 

ΕΣΔΑ περί δίκαιης δίκης συναξιολογώντας και το γεγονός πως ο προσφεύγων στο παρελθόν 

ουδέποτε απασχόλησε τις αρχές ενώ εκείνες δεν είχαν την παραμικρή σε βάρος του υποψία.  

Στην Grba κατά Κροατίας  εγκρίθηκε από τον εισαγγελέα η παρακολούθηση τηλεφωνικών 

συνομιλιών του προσφεύγοντας αλλά και η παρακολούθησή του από μυστικούς πράκτορες 

καθώς οι αρχές τον υποψιάζονταν για παραχάραξη νομισμάτων. Όταν συνελήφθη από τους 

αστυνομικούς δήλωσε αθώος για τις πράξεις που το αποδιδόταν. Εκείνος κατέφυγε στο 

ΕΔΔΑ επικαλούμενος αστυνομική παγίδευση και παράνομη μυστική παρακολούθηση. Στη 

δίκη που ακολούθησε το 2009 τον Μάιο καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών και 

έξι μηνών. Παράλληλα αποφασίστηκε και η απέλασή του από την χώρα (Κροατία). Ο 

κατηγορούμενος αμφισβήτησε στο περιφερειακό δικαστήριο την απόφαση στηριζόμενος στο 

γεγονός πως το δικαστήριο δεν είχε εξετάσει με τον δέοντα τρόπο τις συνθήκες παγίδευσής 

του από την αστυνομία. Το δικαστήριο δέχτηκε την αιτίασή του, ακύρωσε την απόφαση και 

διέταξε την επανεξέταση της. Όμως το 2010 το δικαστήριο τον καταδίκασε ξανά με την ίδια 

μάλιστα ποινή.  

Όταν αφού είχε εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα κατέφυγε στο ΕΔΔΑ, εκείνο τον δικαίωσε 

κρίνοντας πως τόσο το άρθρο 6 παρ.1 αναφορικά με την δίκαιη δίκη όσο και η διάταξη 

του άρθρου 8 της σύμβασης σχετικά με τον σεβασμό του ιδιωτικού βίου, της οικίας και 

της αλληλογραφίας είχαν παραβιαστεί. Του επιδικάστηκαν 1.500 ευρώ για ηθική βλάβη 

και άλλα 6.800 ευρώ για δικαστικά έξοδα και για τις δαπάνες στις οποίες προέβη.  

Στην υπόθεση Shannon κατά Ηνωμένου Βασιλείου το ΕΔΔΑ απέρριψε την προσφυγή 

κρίνοντας ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της σύμβασης. Κατά τη δικαστική 

κρίση ο προσφεύγων είχε την προδιάθεση τέλεσης του αδικήματος, είχε στην ευχέρειά του 

όλα τα αναγκαία μέσα για αυτό και επί πλέον χαρακτηριζόταν από ετοιμότητα. Άλλως θα 

είχε προβάλει κάποια αντίρρηση στην πρόσκληση του δημοσιογράφου. 

Η υπόθεση Texeira de Castro αποτελεί σταθμό στην νομολογία του ΕΔΔΑ. Ο προσφεύγων 

πορτογάλος διέμενε στο Campelos. Δύο αστυνομικοί προσέγγισαν έναν άτομο με την 

ονομασία V.S. Εκείνος διακινούσε μικροποσότητες ναρκωτικών προς εξασφάλιση της δόση 

του. Τα όργανα της δημόσια ασφάλειας ήλπιζαν πως μέσω αυτού θα μπορούσαν να 

οδηγηθούν στην σύλληψη του προμηθευτή του και ως εκ τούτου εμφανίστηκαν ως 

αγοραστές πολλών κιλών χασίς. Ο V.S. αγνοώντας την ταυτότητά τους δέχτηκε να τους βρει 

προμηθευτή. Παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε. Κάποια στιγμή οι αστυνομικοί των 

επισκέφτηκαν σπίτι του ζητώντας του ηρωίνη. Εκείνος δεν είχε και έκανε αναφορά στο 

όνομα του Francisco Texiera de Castro οποίος θα ήταν ενδεχομένως σε θέση να τους 

βοηθήσει. Επειδή δεν ήξερε την διεύθυνσή του την αναζήτησε από τον F.O. Εν συνεχεία 

όλοι μαζί με αυτοκίνητο πήγαν στον προσφεύγοντα. Οι αστυνομικοί παρέμειναν στο αμάξι 

με τον V.S. ενώ ο F.O. προσκάλεσε τον Texiera να πάει στο αμάξι πράγμα το οποίο και 

έκανε. Τότε οι αστυνομικοί επιδεικνύοντας 200.000 εσκούδος σε τραπεζογραμμάτια ζήτησαν 

20 γραμμάρια ηρωίνης. Ο προσφεύγων συμφώνησε και πήγε μαζί με τον F.O. στον J.P.0 

όπου και παρέλαβε 3 φακελάκια ηρωίνης (δύο των πέντε και ένα των δέκα γραμμαρίων) 

αφού του έδωσε 100.000 εσκούδος. Ύστερα πήγαν στο σπίτι του V.S. ο οποίος είχε 
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επιστρέψει εκεί με τους δύο αστυνομικούς να τον περιμένουν απέξω. Επειδή θα 

πραγματωνόταν στην οικία του V.S. η συμφωνία οι αστυνομικοί εισήλθαν σε αυτή και 

αποκάλυψαν την ταυτότητά τους όταν ο προσφεύγων έβγαλε το πρώτο φακελάκι από την 

τσέπη του. Αφού τον συνέλαβαν και στην σωματική του έρευνα ανακάλυψαν δυο φακελάκια 

ηρωίνης, ένα χρυσό βραχιόλι και 43.000 εσκούδος. Η ποινή κάθειρξης που του επιβλήθηκε 

ήταν για έξι έτη.  

Ο κατηγορούμενος στην συνέχεια έκανε προσφυγή στο ΕΔΔΑ επικαλούμενος παραβίαση 

των άρθρων 3,6 και 8 της ΕΣΔΑ. Η αιτίασή του βασιζόταν στην δράση των διωκτικών αρχών 

η οποία τον ώθησε να τελέσει την προαναφερόμενη πράξη. Εξετάζοντας την υπόθεση το 

ΕΔΔΑ κατέληξε σε εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σύμφωνα με εκείνο όταν η 

φύση του εγκλήματος το δικαιολογεί είναι δυνατή η επίκληση ανώνυμων πληροφοριών 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη το στάδιο των ερευνών. Κατά το ΕΔΔΑ οι ασφαλιστικές 

δικλείδες είναι αναγκαίες σε περίπτωση εμπορίας ναρκωτικών ενώ η κεκαλυμμένη δράση 

των οργάνων της τάξης οφείλει να περιορίζεται. Η δίκαιη δίκη και το απορρέον δικαίωμα του 

κατηγορουμένου σε αυτή  δεν είναι δυνατό να θυσιάζεται χάριν της σκοπιμότητας. Το άρθρο 

6 της ΕΣΔΑ εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα της εγκληματικότητας, από τα κοινά εγκλήματα 

ως την οργανωμένη εγκληματικότητα. Όταν οι αστυνομικοί λειτουργούν ως ηθικοί 

αυτουργοί τέλεσης παρανόμων πράξεων αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από το δημόσιο 

συμφέρον. Στην εξεταζόμενη περίπτωση τα όρια της επιτρεπόμενης κεκαλυμμένης 

δράσης εκ μέρους των αστυνομικών παραβιάστηκαν καθώς δεν υπήρχε εποπτεία από 

δικαστικό λειτουργό στα πλαίσια μίας οργανωμένης επιχείρησης κατά των 

ναρκωτικών, οι αρμόδιες αρχές δεν υποψιάζονταν τον προσφεύγοντα για εμπορία 

ναρκωτικών, δεν είχε ασκηθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν ποινική δίωξη  εις βάρος του και 

τέλος οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν δια τρίτου καθώς το πρόσωπου του ήταν σε 

αυτούς άγνωστο. Παρεμπιπτόντως, στην κατοχή του διέθετε μόνο τις ποσότητες τις οποίες 

κλήθηκε από τους αστυνομικούς να αγοράσει. Το συμπέρασμα του ΕΔΔΑ ήταν ότι από 

κανένα στοιχείο δεν συνεφέλκεται πως ο προσφεύγων θα είχε διαπράξει το αδίκημα χωρίς 

την μεσολάβηση και την επέμβαση των αστυνομικών οι οποίοι ήταν εκείνοι που τον 

παρότρυναν στην τέλεσή του.  

Η υπόθεση Edwards και Lewis κατά Ηνωμένου Βασιλείου είναι βαρύνουσας σημασίας 

καθώς οι προσφεύγοντες δεν κατέφυγαν στο ΕΔΔΑ με τον ισχυρισμό ότι υπήρξαν θύματα 

αστυνομικής παγίδευσης αλλά για το γεγονός πως βρετανικά δικαστήρια τους αποστέρησαν 

την δυνατότητα υποστήριξης της ενστάσεως περί παγίδευσης. Πιο συγκεκριμένα η 

κατηγορούσα αρχή βασιζόμενη σε λόγους δημοσίους συμφέροντος προέβη σε άρνηση 

αποκάλυψης των αποδεικτικών εκείνων στοιχείων τα οποία ήταν ιδιαίτερα σημαντικά ως 

προς την υποστήριξη της ένστασης περί παγίδευσης. Να σημειωθεί πως για τα εξεταζόμενα 

στοιχεία σε μία διαδικασία άνευ της παρουσίας των κατηγορουμένων και των συνηγόρων 

τους (ex parte) ο δικαστής είχε καταλήξει πως σε καμία περίπτωση αυτά δεν συνηγορούσαν 

στον ισχυρισμό περί παγίδευσης καθώς απουσίαζε από αυτά κάτι το τόσο σημαντικό. Το 

ΕΔΔΑ εξετάζοντας την προσφυγή διέλαβε στο σκεπτικό του ότι είχε παραβιαστεί το άρθρο 6 

παρ. 1 της ΕΣΔΑ καθώς παραβιάστηκαν οι αρχές της αντιδικίας και της ισότητας των όπλων.  
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Στην υπόθεση Ramanauskas κατά Λιθουανίας το ΕΔΔΑ κατέληξε πως υπήρξε παράβαση 

του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, καθώς δεν υπήρχαν υποψίες για τον κατηγορούμενο ούτε 

ικανοποιητικά στοιχεία που να αποδεικνύουν πως ο Ramanauskas είχε την προδιάθεση 

τέλεσης του αδικήματος. Επί πλέον η αστυνομική παρέμβαση διεξήχθη χωρίς την 

απαραίτητη εποπτεία ενώ δεν ήταν μέρος μίας οργανωμένης επιχείρησης. Το αδίκημα δεν θα 

είχε διαπραχθεί άνευ της παρέμβασης του αστυνομικού ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν 

εκείνος που υποκίνησε τον προσφεύγοντα στην τέλεσή του.    

Στην Vanyan κατά Ρωσίας σύμφωνα με τον προσφεύγοντα, αυτός κλήθηκε να αγοράσει 

ηρωίνη για την ΟΖ η οποία πρωτύτερα τον είχε καλέσει. Η ΟΖ, ιδιώτης η ίδια, ήταν επιλογή 

της αστυνομίας καθώς υπήρχαν υπόνοιες αναφορικά με το ότι ο κατηγορούμενος διακινούσε 

ναρκωτικές ουσίες. Στην συνάντηση μαζί του, του έδωσε 200 ρούβλια και ο προσφεύγων 

κατευθύνθηκε στην οικεία του S.Z. όπου και προμηθεύτηκε δύο σακουλάκια ηρωίνης εκ τον 

οποίων το ένα το διατήρησε για τον εαυτό του και το άλλο το παρέδωσε στην Ο.Ζ. Με την 

εμφάνιση τον αστυνομικών εκείνος επιχείρησε να διαφύγει πετώντας το σακουλάκι στο 

έδαφος. Τελικώς τα κατάφερε αλλά η φυγή του δεν κράτησε για πολύ καθώς σύλληψή του 

έγινε την επόμενη μέρα όταν και γύρισε στο σημείο που είχε αφήσει τα ναρκωτικά με 

επιδίωξη να τα επαναφέρει στην κατοχή του. Το αποτέλεσμα ήταν να καταδικαστεί σε ποινή 

φυλάκισης 7 ετών.  

Όταν η υπόθεση έφτασε ενώπιον του ΕΔΔΑ εκείνο χρησιμοποιώντας τα κριτήρια της 

υπόθεσης Taxeira de Castro υποστήριξε πως ο προσφεύγων υπήρξε θύμα αστυνομικής 

παγίδευσης επικαλούμενο πως η αστυνομία δεν είχε στην κατοχή της αποδεικτικά στοιχεία 

κατά του κατηγορούμενου προ της επαφής του με την O.Z. Η στάση δε της τελευταίας σε 

καμία περίπτωση δεν ήταν παθητική απεναντίας προξένησε σε εκείνον την απόφαση τέλεσης 

της άδικης πράξης.  

Στην Άλι κατά Ρουμανίας το ΕΔΔΑ υποστήριξε πως είχε παραβιαστεί το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ 

περί δίκαιης δίκης καθώς δεν τηρήθηκε η αρχή της ισότητας των όπλων. Τα εθνικά 

δικαστήρια βασίστηκαν αποκλειστικά στην έκθεση των πρακτόρων οι οποίοι μάλιστα δεν 

εξετάστηκαν ενώ υπήρχε σχετικό αίτημα του προσφεύγοντος και στην μαρτυρία του 

συγκατηγορουμένου Κ.Μ.  

Α2. Προϋποθέσεις Απόρριψης του Ισχυρισμού  

Ο έλεγχος της τυπικής και ουσιαστικής νομιμότητας προβάλλεται από το ΕΔΔΑ ως 

αναγκαίος εφαρμογής εκ μέρους των εθνικών δικαστηρίων προκειμένου να αναγνωριστεί ή 

να απορροφηθεί η αστυνομική παγίδευση. Ομοίως η αποδοχή ή όχι των αποδεικτικών μέσων 

σχετίζεται με τον σύννομο τρόπο απόκτησής τους, ενώ ο ισχυρισμός περί παγίδευσης του 

κατηγορουμένου είναι αυτοτελής. Αυτοί οι παράγοντες κρίθηκαν σε πολλές υποθέσεις που 

απασχόλησαν το δικαστήριο του ΕΔΔΑ.  

Στην Eurofinacom κατά Γαλλίας ο περί παγίδευσης ισχυρισμός απορρίφθηκε καθώς ήταν 

εισαγγελέας αυτός που επόπτευε την αστυνομική επιχείρηση στα πλαίσια προκαταρτικής 

εξέτασης, ενώ υπήρχαν ευρύτερα αποδεικτικά στοιχεία πέραν των συνελλεγέντων 

αποδείξεων και σοβαροί λόγοι εμπλοκής σε οργανωμένη μαστροπεία. Στην Stoimenov κατά 
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FYROM κρίθηκε πως η δράση πιθανού προβοκάτορα δεν επηρέασε την τέλεση της 

αξιόποινης πράξης καθώς ήταν μεταγενέστερη αυτής. Στην Sequeria κατά Πορτογαλίας ο 

περί παγίδευσης ισχυρισμός απορρίφθηκε καθώς υπήρχε εποπτεία εισαγγελέα στην 

αστυνομική επιχείρηση και ο κατηγορούμενος είχε προαποφασίσει αναπτύσσοντας 

πρωτοβουλίες την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα είχε ποινικό μητρώο για 

παρόμοια αδικήματα πράγμα που τον καθιστούσε δικαιολογημένα ύποπτο. Στην Bagaryan 

κατά Ρωσσίας το ΕΔΔΑ απέρριψε την προσφυγή ως απαράδεκτη εξαιτίας ελλείψεων και 

αοριστιών καθώς ο κατηγορούμενος αφένος κατά το πρώτο στάδιο αρνήθηκε την τέλεση των 

πράξεων μη κάνοντας  λόγο για αστυνομική παγίδευση ενώ σε καμία περίπτωση δεν 

επικαλέστηκε τον αιτιώδη σύνδεσμο ήτοι την μη εκπλήρωση των παράνομων πράξεων άνευ 

τις σύμπραξης των αστυνομικών. Στην Lazar κατά Ρουμανίας, η προσφυγή απορρίφθηκε ως 

απαράδεκτη λόγω μη εξάντλησης των ένδικων βοηθημάτων στα εθνικά δικαστήρια. Στην 

Prostponin κατά Ρωσίας αναδείχθηκε από το ΕΔΔΑ που απέρριψε την προσφυγή η 

ανακολουθία του κατηγορουμένου σε πρώτο στάδιο να αρνείται την κατηγορία και 

ταυτόχρονα να υποστηρίζει πως τέλεσε το αδίκημα εξαιτίας των αστυνομικών που τον 

υποκίνησαν. Η αποδοχή τέλεσης του αδικήματος ένεκα της αστυνομικής παγίδευσης είναι 

αναγκαία για το παραδεκτό του ισχυρισμού. Στην Klimon κατά Ρωσίας διαπιστώθηκε πως 

τα εθνικά δικαστήρια δεν ερεύνησαν επαρκώς τον περί παγίδευσης ισχυρισμό ενώ 

παραβιάστηκε η δίκαιη δίκη εξαιτίας νομοθετικών ελλείψεων. Ομοίως στην Kumitskiy κατά 

Ρωσίας στην οποία επαναλήφθηκε η θέση του ΕΔΔΑ πως το βάρος της απόδειξης βρίσκεται 

στην εισαγγελία ,στα πλαίσια διασφάλισης της δίκαιης δίκης, για να ζητήσει το αποδεικτικό 

υλικό από τις αρχές, να απαντήσει στους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς, να ακούσει 

μάρτυρες, να διασταυρώσει το αν πραγματικά ήταν ύποπτος για σοβαρούς λόγους ο 

κατηγορούμενος κατά την παρακολούθησή του όπως ισχυρίστηκε η αστυνομία.89  Στην 

Lazarev κατά Ρωσίας εξαιτίας των αμφίσημων μηνυμάτων που εξέπεμψε  ο 

κατηγορούμενος σε διαφορετικά στάδια της δίκης το ΕΔΔΑ έκρινε πως ο ισχυρισμός του 

διακρινόταν από ασάφεια και μη πειστικότητα. Τέλος στην Miliniene κατά Λιθουανίας 

κρίθηκε πως δεν υπήρχε αστυνομική παγίδευση καθώς η ανακριτική διείσδυση έγινε στα 

πλαίσια της νομιμότητας και η επίδραση ων αστυνομικών οργάνων δεν προκάλεσε την 

αξιόποινη πράξη.   

Β.Κεκαλυμμένη Αστυνομική Δράση: Ουσιαστικό και Διαδικαστικό κριτήριο  

 

Στην Bannikova κατά Ρωσίας προτάθηκαν εκ μέρους του δικαστηρίου δύο στάδια 

εξέτασης, το ένα αντικειμενικό, κατά το οποίο θα έπρεπε να απαντηθεί αν η συμπεριφορά 

των αστυνομικών οργάνων ήταν εντός των θεμιτών ορίων υιοθετώντας την δέουσα παθητική 

στάση ή αν  τα υπερέβησαν. Αυτό ήταν το ουσιαστικό κριτήριο. Το δεύτερο στάδιο ήταν το 

λεγόμενο διαδικαστικό κριτήριο το οποίο έχει να κάνει με την διαδικασία και ειδικώς την 

δυνατότητα της κατηγορούμενης να υποστηρίξει αποτελεσματικά το ζήτημα της 

                                                           
89 Άξιο επισήμανσης αποτελεί το γεγονός ότι ο ερευνητής έρχεται αντιμέτωπος κατά την έρευνά του με 

πληθώρα ρωσικών υποθέσεων και αναγνώρισης σε αυτές παραβιάσεων από το ευρωπαϊκό δικαστήριο κάτι το 

οποίο οφείλεται στο έλλειπες εθνικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αφήνει τους προσφεύγοντες άοπλους στην 

αστυνομική αυθαιρεσία με τα ρωσικά δικαστήρια να μη μπορούν τόσο να αποκρούσουν τους προβαλλόμενους 

ισχυρισμούς περί παγίδευσης όσο και να εξαλείψουν πιθανές αμφιβολίες με την διακρίβωση της αλήθειας    
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αστυνομικής παγίδευσης κατά τις εσωτερικές διαδικασίες και τον τρόπο που ασχοληθήκαν 

με το ζήτημα τα εθνικά δικαστήρια.  

Β.1. Το ουσιαστικό κριτήριο  

Αναφορικά με το πρώτο στάδιο και το ουσιαστικό κριτήριο το ΕΔΔΑ οφείλει να 

επαναξετάσει τα  πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και την νομική βάση στο εθνικό 

δίκαιο που προσδιορίζει τις μυστικές αστυνομικές επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της διερεύνησης 

των πραγματικών περιστατικών το δικαστήριο προβαίνει στην αξιολόγηση διαφόρων 

στοιχείων. Το ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει είναι αν ένας μέσος λογικός 

άνθρωπος θα διέπραττε την άδικη πράξη από μόνος του ή αν οι αρχές τον ώθησαν σε αυτή 

την πράξη μέσω της επίδρασής τους. Το ΕΔΔΑ μπορεί σε αυτό το στάδιο να κρίνει πως οι 

αρχές χρησιμοποίησαν αθέμιτα μέσα και τακτικές, οδήγησαν με τις μεθόδους στην 

αστυνομική παγίδευση και ως εκ τούτου μπορεί να απαιτήσει από τα εθνικά δικαστήρια έναν 

ενεργότερο ρόλο για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Σε αυτό το συμπέρασμα 

άγεται ωθούμενο από μία αυστηρή κανονιστική διερεύνηση. Τα στοιχεία που εξετάζονται 

στο πρώτο στάδιο είναι τα εξής90: 

1) Υπήρχε η δέουσα εποπτεία κατά την διενέργεια των ειδικών ανακριτών πράξεων  εκ 

μέρους των αστυνομικών; (Texeira de Castro παρ. 37 – 38) 

2) Ο στόχος των αστυνομικών ήταν προσδιορισμένος και συγκεκριμένος από την αρχή ή 

επιλέχτηκε τυχαία και επομένως δεν υπήρχε βάσιμη αιτιολογία αστυνομικής 

παρέμβασης (Khudobin παρ 134) 

3) Υπήρχαν υποψίες – πληροφορίες εμπλοκής του στόχου σε πιθανή άδικη πράξη; 

4) Προ της επεμβάσεως των αρχών ο στόχος εκτελούσε αξιόποινες πράξεις οι οποίες 

αναμφίλεκτα θα συνιστούσαν μέρος των εις βάρος του αποδεικτικών στοιχείων; 

(Euronifacom κατά Γαλλίας) 

5) Η στάση των αρχών υπήρξε παθητική ενώσω η έρευνα διαρκούσε; Ποια ήταν η 

έκταση επέμβασης των αρχών; (Ramanauskas παρ 71) 

6) Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιώτη πράκτορα οι αρχές θα πρέπει να είναι σίγουρες 

για τις ενέργειες και τα κίνητρα του συγκεκριμένου ατόμου. Ελλοχεύει ο κίνδυνος η 

παγίδευση να ιδιωτικοποιηθεί (Ramanauskas παρ 62) 

7) Οφείλουν οι αρχές να είναι σίγουρες  και να διαβεβαιώσουν πως ο πληροφοριοδότης 

δεν διακατέχεται από υστεροβουλία η οποία τον ωθεί στο να καταγγείλει τον 

φερόμενο δράστη για αξιόποινες πράξεις (Miliniene παρ 37 εώς 41) 

8) Το ιστορικό εξέτασης της υπόθεσης σε περίπτωση χρήσης ιδιώτη πράκτορα είναι 

απαραίτητο να εξετάζεται από τα θεμέλια έναρξης της άδικης πράξης πέραν του πότε 

το κράτος επίσημα παρενέβη. Όπως προέκυψε από την Ramanauskas δεν είναι 

δυνατή η post facto χρήση των αποτελεσμάτων ποινικής πράξης που υποκινήθηκε 

ιδιωτικά. Παρόλα αυτά ο επιτρεπόμενος βαθμός υποκίνησης που επαφίεται σε ιδιώτες 

πράκτορες δεν έχει καθοριστεί επακριβώς αναφορικά με το στάδιο που προηγείται 

της αστυνομικής παρέμβασης. Ομοίως παραμένει ασαφές αν σε έρευνες που 

                                                           
90 Δημάκης Α., Οι πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία του ΕΔΑΑ σχετικά με την αστυνομική παγίδευση και οι 

συνέπειες για την ελληνική νομολογία, ΠοινΧρ ΝΗ/2008, σ. 600 
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λαμβάνουν χώρα άνευ της συμμετοχής ιδιωτών-πρακτόρων ο βαθμός υποκίνησης που 

επιτρέπεται είναι περισσότερο επιεικής.   

Β.2 Το διαδικαστικό – δικονομικό κριτήριο  

 

Προς ικανοποίηση του εξεταζόμενου κριτηρίου τόσο τα δικαστήρια της ουσίας όσο και τα 

ακυρωτικά οφείλουν για την διαφύλαξη της δικαιότητας της δίκης να προβαίνουν στον 

αναγκαίο δικονομικό έλεγχο της κεκαλυμμένης αστυνομικής επιχείρησης. Επομένως είναι 

απαραίτητο να διερευνούν: 

Α) την σύνδεση μεταξύ της νομιμότητας της έρευνας και της δυνατότητας να αξιοποιηθεί 

ένα αποδεικτικό μέσο στην ποινική διαδικασία. Αν η πρώτη δεν υφίσταται τότε η διεξαγωγή 

μίας δικαιοκρατικής δίκης είναι ανέφικτη.  

Β) το κατά πόσον οι αστυνομικές ή ανακριτικές αρχές απέκρυψαν στοιχεία που θεμελιώνουν  

παγίδευση με σκοπό οι υπερασπιστές να μην μπορούν να την αναδείξουν.  Τα όρια δράσης 

των αστυνομικών και πιθανή απόκλισή τους από την νομιμότητα αξιώνεται να εξετάζονται 

με λεπτομέρεια ενώ η κατ’ αντιπαράσταση εξέτασης των agent provocateur είναι μείζονος 

σημασίας για τη διαφύλαξη του δικαιώματος ακρόασης, της δίκαιης δίκης και της ισότητας 

των όπλων. 

Γ) Το βάρος της απόδειξης ανήκει την κατηγορούσα αρχή με αποτέλεσμα αυτεπαγγέλτως το 

δικαστήριο κάθε φορά να εξετάζει την ύπαρξη ή μη αστυνομικής παγίδευσης, ανεξαρτήτως 

αν ο κατηγορούμενος έχει  προτείνει και προβάλει τον σχετικό ισχυρισμό.  

Δ) τέλος απαιτείται ειδική, επαρκής και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ενδεχόμενης απόρριψης 

του περί παγίδευσης ισχυρισμού και ως προς το παραδεκτό δυνατότητα αυτοτελούς 

αναιρετικού λόγου για παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. 

Γ. Σύνοψη   

Το ΕΔΔΑ παγίως νομολογεί πως η δίκαιη δίκη του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ δεν εξαρτάται από 

την σωστή ή εσφαλμένη απόφαση στην οποία κατέληξαν τα εγχώρια δικαστήρια αλλά 

υφίσταται όταν οι προσφεύγοντες δύνανται να υποστηρίξουν τη υπόθεσή τους σε ένα 

πλαίσιο επαρκών δυνατοτήτων και συγχρόνως μπορούν να προχωρήσουν σε αντίκρουση των 

στοιχείων που θεωρούν ψευδή. Η δίκαιη δίκη στην τελολογική της ερμηνεία περιέχει την 

ισότητα των όπλων (Brandstetter κατά Αυστρίας), την αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως 

(Rowe κατά Davis), την αρχή της δημοσίοτητας (Riepan κατά Αυστρίας). Επιπλέον 

συστατικό της δίκαιης δίκης είναι το δικαίωμα της υπεράσπισης απέναντι στην αστυνομική 

παγίδευση (Ramanauskas), το δικαίωμα ο κατηγορούμενος να μην εκδοθεί ή απελαθεί σε 

χώρα που θα υπάρξει κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματός του στην δίκαιη δίκη 

(Mamatkulov) καθώς και το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενεχοποίησης (Saunders 

κατά Η.Β.).  

Ανακεφαλαιώνοντας, κατά το ΕΔΔΑ το δικαίωμα σε μία δίκαιη ή δικαιοκρατική δίκη δεν θα 

πρέπει να παραβιάζεται εξαιτίας της αύξησης του οργανωμένου εγκλήματος αλλά οφείλει να 

εφαρμόζεται ανεξαρτήτως της συνθετότητας εκάστου αδικήματος. Άλλως δεν δύναται να 
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υπάρξει η ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Αποδεικτικά μέσα που προήλθαν από υπέρβαση 

των ορίων της κεκαλυμμένης αστυνομικής δράσης έπειτα από παρακίνηση των διωκτικών 

αρχών δεν είναι επιτρεπτά. Το δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να συνιστά την κολυμβήθρα 

του Σιλωάμ χάριν στην οποία όλα επιτρέπονται ακόμα και η παραβίαση των ατομικών 

δικαιωμάτων η οποία αν ιδωθεί μέσα σε αυτή καθαγιάζεται και θεραπεύεται. 
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Προκαλών Δράστης – Ανακριτική διείσδυση- Αστυνομική Παγίδευση στον 

Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

 

Α.O Agent Provocateur στο Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο 

 

Η ρύθμιση του «προβοκάτορα» οριζόμενη στο άρθρο 46 παρ.2 του 4623/2019 -4637/2019- 

4689/2020 παρέμεινε σταθερή από τον παλαιό ΠΚ στον νέο. Συγκριτικά με τον ηθικό 

αυτουργό η διαφορά τους συνάγεται από την έλλειψη πλήρους δόλου στον προβοκάτορα από 

τη στιγμή κατά την οποία ο τελευταίος απλά επιθυμεί την απόπειρα τέλεσης της αξιόποινης 

πράξης για να συλλάβει τον δράστη επ’ αυτοφώρω προλαβαίνοντας και αποτρέποντας την 

ολοκληρωτική της τελείωση. Αντιθέτως ο ηθικός αυτουργός επιθυμεί την πλήρωση 

ολόκληρης της ειδικής υπόστασης του οικείου αδικήματος. Η βλάβη του διαφορετικού κάθε 

φορά εννόμου αγαθού δεν είναι ο σκοπός του προβοκάτορα ο οποίος όμως εκθέτει τον 

φερόμενο δράστη στην διακινδύνευση του εκάστοτε εννόμου αγαθού έστω υπό τη μορφή 

απόπειρας.91  

Ποια όμως είναι η ratio αυτής της διάταξης; Η δικαιολογητική της βάση είναι να αποτραπούν 

οι επίμεμπτες δράσεις  των κρατικών οργάνων, στην προσπάθειά τους πάταξης του 

εγκλήματος,  να προκαλέσουν την απόφαση στους επίδοξους δράστες τέλεσης του 

αδικήματος επιδιώκοντας εκ των υστέρων να τους συλλάβουν. Αν και δογματικά ορθή ως 

διάταξη πρακτικά δεν εφαρμόζεται καθώς με το άρθρο 254 ΚΠΔ -παλαιό 253Α- επιτρέπεται 

η αστυνομική διείσδυση υπό συγκεκριμένες συνθήκες κάλυψης των αναγκών της ευρύτερης 

αντεγκληματικής πολιτικής. Αυτό έχει ως συνέπεια την άρση του αδίκου του agent 

provocateur. Εντούτοις, κατά τον Μυλωνόπουλο λαμβάνοντας υπόψη δογματικές 

κατασκευές και εγκληματοπολιτικές σκέψεις «δεν είναι εφικτός ένας εκ των προτέρων 

αποκλεισμός του αξιοποίνου του agent provocateur».92  Αυτό που προτείνεται είναι ο 

περιπτωσιολογικός αποκλεισμός του αξιοποίνου του προβοκάτορα επί τη βάση ειδικών 

διατάξεων που θα ορίζουν την μη επιτρεπτή δράση του, με εναργείς και ορισμένες 

προϋποθέσεις οι οποίες δεν θα καταλύουν τα έννομα αγαθά.   

Για να τιμωρηθεί ο προβοκάτορας απαιτείται ο δράστης να έχει προβεί στην τέλεση της 

απόπειρας του αδικήματος για το οποίο ο πρώτος τον παρότρυνε προκαλώντας του την 

απόφαση τέλεσης του αδικήματος με σκοπό να τον συλλάβει εν αποπείρα. Επομένως δεν 

αρκεί η πρόκληση της απόφασης αλλά απαιτείται και η απόπειρα, η άδικη αυτουργική 

πράξη. Άλλως θα τιμωρούταν διά μέσου του 46 παρ.2 ΠΚ το εγκληματικό φρόνημα του 

προβοκάτορα. Σημαντική δε αντινομία θα υπήρχε σχετικά με το άρθρο 186 ΠΚ για την 

πρόκληση και την προσφορά τέλεσης εγκλήματος όπου ο προβοκάτορας που απλά επιθυμεί 

                                                           
91 Μπέκας Γ., Ο προβοκάτορας ηθικός αυτουργός σε Προβλήματα της συμμετοχής στο έγκλημα (επιμέλεια 

Μανωλεδάκης/ Χαραλαμπάκης), 1998, σελ. 108 επόμενα 
92 Μυλωνόπουλος Χ., Ποινικό Δίκαιο – ΓενΜ Ι, σελ. 555 
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την απόπειρα του αδικήματος θα είχε μεγαλύτερη ποινή από τον παρακινηθέντα δράστη που 

επιδιώκει την πλήρη τέλεση της άδικης πράξης.93  

Β. Η ποινή του προβοκάτορα 

Β.1 Το ζήτημα της διπλής μείωσης της ποινής 

Υπήρχε σχετικός προβληματισμός αναφορικά με το επιτρεπτό της διπλή μείωσης της ποινής 

του agent provocateur στον παλαιό ποινικό κώδικα. Η κρατούσα άποψη δεχόταν την διπλή 

μείωση της ποινής καθώς το 85 ΠΚ δεν επέτρεπε την συρροή ελαφρυντικών περιστάσεων 

που απευθύνονταν άμεσα στο πρόσωπο του ίδιου του δράστη.94 Εν προκειμένω η ελάφρυνση 

της ποινής σε ένα πρώτο στάδιο σχετιζόταν με την αυτουργική συμπεριφορά ως απόπειρας 

ενώ σε ένα δεύτερο στάδιο είχε να κάνει με την συμπεριφορά του προβοκάτορα εφ’αυτής και 

όχι της συμπεριφοράς του φυσικού αυτουργού.95  Με τον νέο ποινικό κώδικα το άρθρο 85 

ΠΚ άλλαξε και το δικαστήριο μπορεί να ελαττώσει περαιτέρω το κατά άρθρο 83ΠΚ 

μειωμένο κατώτατο όριο της ποινής.   

Β.2 Αποτυχημένο Αδίκημα 

Τι συμβαίνει όμως όταν ο προβοκάτορας αποτυγχάνει να παρεμποδίσει την τελείωση του 

αδικήματος; Ασφαλώς σε μία τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να τιμωρηθεί ως ηθικός 

αυτουργός. Δεν είχε ποτέ άλλωστε τον δόλο του δράστη αλλά ήθελε να τον παρεμποδίσει. 

Σε αυτή την περίπτωση, θα τιμωρηθεί εκ νέου με το 46παρ.2 ΠΚ με την αίρεση ότι ελλοχεύει 

η δυνατότητα να του αποδοθεί αληθινή συρροή με το κάθε φορά εξ αμελείας τελούμενο 

αδίκημα.96 Μόνο αν ο agent provocateur είχε ενδεχόμενο δόλο ως προς το τελικό αδίκημα θα 

ήταν δυνατό να καταστεί ηθικός αυτουργός.97  

Β.3 Εξ αμελείας Αδίκημα 

Η διάταξη του 46 παρ 2 ΠΚ δεν βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση που ο δράστης ενεργεί 

από αμέλεια και όχι δολίως ενώ ο προβοκάτορας τον έχει προτρέψει να τελέσει την 

αξιόποινη πράξη. Μπορεί να συνεφέλκεται ποινική απαξία στην συμπεριφορά του 

παρακινούντος όμως αυτή δεν συνάδει με το γράμμα της διάταξης που αναφέρει ρητά την 

πρόκληση απόφασης. Σε περιπτώσεις αμέλειας είναι αδύνατη η ύπαρξη απόφασης.98 

 Β.4 Αποπεράτωση Αδικήματος 

Η θεωρία έχει ασχοληθεί επισταμένως με το ζήτημα της αποπεράτωσης στο άρθρο 46 παρ 2 

ΠΚ. Η αποπεράτωση αφορά την τυπική τελείωση του αδικήματος ή την ουσιαστική 

αποπεράτωσή του με την υλική πραγμάτωση του σκοπού του αυτουργού; Ο προβληματισμός 

αυτός είναι  εξόχως σημαντικός καθώς αν έχουμε την περίπτωση της ουσιαστικής 

αποπεράτωσης όχι μόνο ο προβοκάτορας θα τιμωρούταν ηπιότερα αλλά οποιοσδήποτε σε 

εγκλήματα σκοπού θα προκαλούσε σε άλλον την απόφαση για την τέλεσή τους έτσι ώστε να 

τον ανακόψει μετά την τελείωση μεν αλλά σίγουρα πριν την ουσιαστική αποπεράτωση του 

                                                           
93 Ανδρουλάκης Ν., Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος, Τόμος ΙΙ, σελ. 223 
94 Χαραλαμπάκης Α., Σύνοψη ΓενΜ Ι, σελ. 858 
95 Μπουρόπουλος, Ερμηνεία ΠΚ Άρθρο 46, σελ. 124 
96 Μανωλεδάκης, Επιτομή, 2001 σελ. 450 
97Ανδρουλάκης Ν., Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος, Τόμος ΙΙ, σελ 223 
98 Χαραλαμπάκης Α., Σύνοψη ΓενΜ Ι, σελ. 855 
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εκάστοτε αδικήματος.99 Στους αντίποδες στην δεύτερη περίπτωση της τυπικής περάτωσης 

παραμένει ηθικός αυτουργός  εκείνος που σταματά την πράξη ύστερα από την τελείωση της 

αντικειμενικής υπόστασης και σίγουρα πριν την ουσιαστική αποπεράτωση του αδικήματος.  

Η ελληνική θεωρία δέχεται την τυπική αποπεράτωση του αδικήματος καθώς διαφορετικά η 

κατάργηση της έννοιας του εγκλήματος υπερφαλαγγίζεται και  κυριαρχεί μία εσφαλμένη 

αντίληψη περί της λειτουργίας της αντικειμενικής υπόστασης. Αντίθετα, η γερμανική θεωρία 

δέχεται την ουσιαστική αποπεράτωση εξαιτίας του ότι προ αυτής δεν υπήρξε κίνδυνος για το 

έννομο αγαθό και η βλάβη δεν κατέστη μη ανατρέψιμη.100   

Γ.3 Η ποινική αντιμετώπιση του θύματος - δράστη 

Στο σημείο αυτό είναι αναγκαία η επεξεργασία μίας βασικής προβληματικής της παρούσας 

εργασίας, ήτοι το ποια είναι η ποινική αντιμετώπιση του δράστη-θύματος στην ελληνική 

έννομο τάξη.  

Εάν τα όργανα του κράτους ιδίως αυτά της ποινικής δικαιοσύνης προκαλέσουν την 

εγκληματική απόφαση με έμμεσο ή άμεσο τρόπο στον δράστη, επεμβαίνοντας στον ψυχικό 

κόσμο του και στην εν αγνοία του διαμόρφωση της συνείδησή του, πλήττοντας την 

προσωπική ελευθερία του, το δικαίωμά του περί μη αυτενοχοποίησης και την ανθρώπινη 

αξία στον πυρήνα της, στην πραγματικότητα καθιστώντας το έγκλημα αποτέλεσμα των 

δικών τους ενεργειών και εφόσον ο δράστης δεν έχει προαποφασίσει την τέλεση της άδικης 

πράξης και επί πλέον η παγίδευση του δεν βρίσκεται στην σφαίρα κάλυψης από κάποιον 

λόγο άρσης του αδίκου τότε προτείνεται είτε το ατιμώρητο είτε η μείωση της ποινής του 

παγιδευμένου αυτουργού.101 Θα υπήρχε η δυνατότητα  εξαιτίας ύπαρξης λόγου 

αποκλεισμού του αδίκου να κριθεί η πράξη ατιμώρητη.102 Θα ήταν δυνατή η μη διεξαγωγή 

της δίκης εφόσον εκλείπει η θετική δικονομική προϋπόθεση καθώς κατά το άρθρο 6 παρ.1 

της ΕΣΔΑ η παγίδευση αποκλείει την διεξαγωγή μίας δίκαιης δίκης κατά τις απαιτήσεις του 

δικαστηρίου του Στρασβούργου. Επί πλέον, όπως σημειώνει ο Μυλωνόπουλος, θα μπορούσε 

να γίνει δεκτό πως είναι απαγορευμένα όλα τα αποδεικτικά μέσα που συγκεντρώθηκαν διά 

παγίδευσης. Θα ήταν δυνατή η αναγνώριση της συνδρομής ορισμένης ελαφρυντικής 

περίστασης (βλέπε παρακάτω), ή η αξιολόγηση κατά την δικαστική επιμέτρηση, διαδικασίες 

που θα οδηγούσαν σε ποινή μειωμένη.103 Από την άλλη μεριά υποστηρίζεται και η άποψη 

που δεν αναγνωρίζει δογματική η δικαιοπολιτική θεμελίωση στο ατιμώρητο ή στην 

ελάφρυνση της ποινής του αυτουργού και κατά αυτή την έννοια ο αυτουργός παραμένει 

καθόλα αξιόποινος παρά την ύπαρξη agent provocateur.104  

Γ.3Α Δικονομικές συνέπειες για τον Παγιδευθέντα 

Από τον συνδυασμό των άρθρων 171 ΚΠΔ και 510 παρ.1 προκύπτει η ακυρότητα της 

ανακριτικής διείσδυσης. Η αστυνομική παγίδευση έρχεται σε ευθεία ρήξη με το άρθρο 6 της 

ΕΣΔΑ για μία δίκαιη ή δικαιοκρατική δίκη την οποία παραβιάζει και εξ αντανακλάσεως 

                                                           
99 Καιφα-Γκπάντι, Μνήμη ΙΙ, σελ 110 σημ. 16 
100 Λίβος, Ποινικά Χρονικά 1987, σελ. 698 
101 Δημάκη, Συστηματική Ερμηνεία Ποινικού Κώδικα αρ.46, αρ.82, 
102 Αναγνωστόπουλο, Ποινικά Χρονικά, 199  
103 Μυλωνόπουλος Χ., Ποινικό Δίκαιο – ΓενΜ ΙΙ, σελ. 236 
104 Ανδρουλάκης Ν., Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος, Τόμος ΙΙ, σελ. 236 
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ιδρύει αυτοτελή λόγο αναίρεσης εφόσον στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει τυποποίηση ως 

προς την άμεση παραβίαση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου.   

Μία άλλη δικονομική συνέπεια μεγίστης σημασίας προκύπτει από το άρθρο 177 παρ 2 το 

οποίο απαγορεύει την χρήση αποδεικτικών μέσων που αποκτήθηκαν με άδικες πράξεις ή 

μέσω αυτών. Επομένως όταν κείται εκτός ορίων η κεκαλυμμένη δράση των αστυνομικών 

οργάνων τόσο η μαρτυρία του agent provocateur όσο και τα αποδεικτικά ευρήματα της 

αστυνομικής παγίδευσης αποκλείουν την θεμελίωση της ενοχής του «παγιδευθέντος» καθώς 

επιφέρουν δικονομική ακυρότητα.105  

Η τρίτη δικονομική συνέπεια που επιφέρει απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 παρ 1δ 

ΚΠΔ ιδρύοντας λόγο αναίρεσης του άρθρου 510 παρ.1α ΚΠΔ είναι η παραβίαση του 

τεκμηρίου της αθωότητας.106 Το τελευταίο είναι σε άμεση συνάρτηση με το άρθρο 254 ΚΠΔ 

-βλέπε παρακάτω- και την αναγκαιότητα ύπαρξης σοβαρών ενδείξεων για την ενοχή του 

κατηγορουμένου.   

Η παραβίαση του δικαιώματος περί μη αυτενοχοποίησης του κατηγορουμένου – της αρχής 

του nemo tenetur se ipsum accusare- όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των άρθρων 273 

παρ.2 ΚΠΔ, 104 ΚΠΔ και 227 παρ.3 ΠΚ ( συνιστά απόλυτη ακυρότητα κατ’εφαρμογή του 

άρθρου 171 παρ. Δ ΚΠΔ. Αυτό δύναται να συμβεί σε δύο περιπτώσεις. Αφενός όταν ο 

δράστης διαπράξει την αξιόποινη πράξη επειδή τα κρατικά όργανα του το προκάλεσαν και 

αφετέρου όταν αναδύεται ρήξη στην συνταγματική αρχή της ανθρώπινης αξίας από την 

αστυνομική παραπλάνηση.107  

Τέλος κατά το άρθρο 224ΚΠΔ στην ποινική δίκη ο μάρτυρας οφείλει να προβεί σε 

αποκάλυψη της πηγής των πληροφοριών του άλλως η δεν λαμβάνεται υπόψη η κατάθεσή 

του. Για την προστασία των εμπλεκόμενων προσώπων το εξεταζόμενο άρθρο εφαρμόζεται 

κατά κόρον σε υποθέσεις αστυνομικής διείσδυσης. Παρόλα αυτά, να σημειωθεί πως εδώ δεν 

εντάσσεται η αστυνομική μαρτυρική κατάθεση προσώπου το οποίο έχει παραβιάσει τα 

νόμιμα όρια εντός των οποίων έπρεπε να δράσει. Η κρατούσα άποψη στρατεύεται στην μη 

αξιοποίηση της κατάθεσης ενός μάρτυρα εξ ακοής όταν αυτός δεν προβαίνει σε αποκάλυψη 

των πηγών του παραβιάζοντας τον νόμο. Εντούτοις, εφόσον δεν διακρίνεται ρητή δικονομική 

κύρωση στο 224 ΚΠΔ που να ιδρύει λόγο αναίρεσης του άρθρου 510 ΚΠΔ η συνεκτίμηση 

της προαναφερόμενης μαρτυρικής κατάθεσης με άλλα αποδεικτικά μέσα δεν επάγεται 

ακυρότητα. Καίπερ αποδεικτικό υποκατάστατο η εξ ακοής μαρτυρία108, η σημασία της -έστω 

ελαττωμένης αποδεικτικής αξίας -θεωρείται κρίσιμη ούτως ώστε η ουσιαστική αλήθεια να 

διακριβωθεί.  

                                                           
105 Αναγνωστόπουλου Ηλ., Αστυνομική παγίδευση και δίκαιη δίκη, ΠοινΧρ ΝΑ/2001, σελ. 199. 
106 Ανδρουλάκη Ν., Αιτιολογία και αναιρετικός έλεγχος ως συστατικά της ποινικής απόδειξης, 1998, εκδόσεις 

Π.Ν. Σάκκουλα, σελ. 88. 
107 Δαλακούρας Θ., Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις του α. 6 του Ν. 2928/2001, ΠοινΧρ ΝΑ/2001, σελ. 1028. 
108 Τσαγκαράκη Ε., Ο μάρτυρας εξ ακοής στην ποινική δίκη, ΠοινΔν2010. 
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Γ.3Β Ουσιαστικές συνέπειες για τον δράστη - Η Ελαφρυντική Περίσταση 84 Παρ.2 

περ.β ΠΚ 

Οι έλληνες θεωρητικοί έχουν ευρέως υποστηρίξει την παραδοχή της συνδρομής της 

εξεταζόμενης ελαφρυντικής περίστασης προκειμένου όταν αναγνωρίζεται παγίδευση του 

κατηγορουμένου αυτή να άγει σε ποινή η οποία θα είναι σημαντικά κατώτερη από την 

επαπειλούμενη. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τον πλήρη αποκλεισμό των επιβαρυντικών 

περιστάσεων, την αποδοχή ελαφρυντικών περιστάσεων και κυρίως μία επιμέτρηση της 

ποινής οποία θα έχει ως βάση την αρχή της επιείκειας.109  

Στην εξεταζόμενη ελαφρυντική περίσταση η ψυχική πίεση που ασκείται στον δράστη κατά 

την άσκηση της αξιόποινης πράξης και η έλλειψη κακοβουλίας του οδηγούν στον περιορισμό 

της ενοχής του. Επομένως ο δράστης είναι αναγκαίο να έχει προκληθεί για την τέλεση της 

αξιόποινης πράξης, ήτοι να έχει λάβει χώρα υπέρβαση της κεκαλυμμένης δράσης και των 

θεμιτών ορίων της.110 Για την ελληνική νομολογία είναι  σημαίνουσας αξίας η απουσία 

προδιάθεσης του δράστη. 

Αναφορικά με την αθέμιτη παγίδευση έχει υποστηριχθεί πως  θα έπρεπε αυτή να 

θεμελιώνεται αυτοτελώς ως ελαφρυντική περίσταση111 σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ. 

Μία περιπτωσιολογική καταγραφή στο άρθρο 84 ΠΚ θα δρούσε προς αυτή τη 

κατεύθυνση. Να σημειωθεί πως με τον νέο ποινικό κώδικα εισήχθη ως ελαφρυντική 

περίσταση η μη εύλογη διάρκεια της δίκης χωρίς υπαιτιότητα του κατηγορουμένου πράγμα 

το οποίο ανοίγει τον δρόμο  και προς λοιπές αλλαγές. Κατά μία έννοια θα μπορούσαν να 

αναγράφονται οι υπερβάσεις των κρατικών οργάνων στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας. 

Το νέο 254 ΚΠΔ που εξειδικεύει τις ειδικές ανακριτικές πράξεις και τις προϋποθέσεις 

τους είναι σε ορθό πλαίσιο.   

Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να γίνει μία αναφορά στην επιμέτρηση της ποινής και στα 

κριτήρια του 79 ΠΚ. Σύμφωνα με το 79 παρ.2 στοιχ β για να εκτιμηθεί η βαρύτητα του 

εγκλήματος το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει όλες τις χρονοτοπικές περιστάσεις αλλά και 

τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν τόσο κατά την προπαρασκευή όσο και κατά την εκτέλεση 

του αδικήματος. Η προσωπικότητα του εγκληματία και η εγκληματική του διάθεση 

σταθμίζονται με τα αίτια που τον οδήγησαν στο αδίκημα, τον σκοπό που επιδίωκε, την 

αφορμή που του δόθηκε και εξετάζονται με βάση το άρθρο 79 παρ.3 στοιχ α.112 Κατόπιν 

αυτών κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθεί ένα επί πλέον κριτήριο συνεκτίμησης κατά το 

οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ο δράστης οδηγήθηκε στην τέλεση του αδικήματος λόγω 

του agent provocateur και της μεταξύ τους «συνεργασίας».  

Δ. Αυτοτελής Ισχυρισμός ή Αρνητικός της κατηγορίας;  

Όπως είναι γνωστό από τη νομολογία, ο Άρειος Πάγος προβαίνει σε διάκριση ανάμεσα 

στους αυτοτελείς και στους αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς. Οι πρώτοι είναι εκείνοι 

οι ισχυρισμοί που οδηγούν στον αποκλεισμό ή μείωση του αδίκου, στην άρση του 

                                                           
109 Δημάκης Α., ό.π. υπό 35, σελ. 758 
110 Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., Δίκαιο των Ποινικών Κυρώσεων, 2016, σελ. 220 επόμ 
111 Αναγνωστόπουλος Η., ό.π., σελ. 199 
112 Δημάκης Α., ό.π. υπό 35, σελ. 758. 
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καταλογισμού, του αξιοποίνου, στην αναγνώριση ενός δικονομικού κωλύματος. Το ανώτατο 

ακυρωτικό αξιώνει οι αυτοτελείς ισχυρισμοί να είναι σαφείς και ορισμένοι με αναφορά τόσο 

στα πραγματικά δεδομένα όσο και στα στοιχεία του νόμου που αίρουν το άδικο ή τον 

καταλογισμό ή συντελούν στην μείωση της ποινής.113 Στους αντίποδες αρνητικοί της 

κατηγορίας ισχυρισμοί είναι αυτοί που άγουν σε αποκλεισμό της υποκειμενικής ή 

αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος. Ο αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισμός έχει 

στην βάση του την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού και την εκτίμησή του. Στους 

αυτοτελείς ισχυρισμούς υποχρεούται επομένως το δικαστήριο να απαντήσει αιτιολογημένα 

γιατί ενδεχομένως τους απέρριψε ενώ στους αρνητικούς κατά κανόνα όχι. Υπό αυτή την 

έννοια ο ισχυρισμός περί αστυνομικής παγίδευσης θα πρέπει να υποβάλλεται στο δικαστήριο 

ως αυτοτελής. Πολλώ δεν μάλλον όταν πρόκειται να αναγνωριστεί η αστυνομική παγίδευση 

ως ελαφρυντική περίσταση. Σε περίπτωση που το δικαστήριο δεν απαντήσει αυτομάτως η 

παράλειψή του θα συνιστά έλλειψή αιτιολογίας.114 Σε αντίθετη περίπτωση, αν ο περί 

παγίδευσης ισχυρισμός είναι αρνητικός τότε θα ήταν ο κατηγορούμενος αντιμέτωπος με τον 

Άρειο Πάγο οποίος θα αρνούταν να ελέγξει αναιρετικά. Το τελευταίο συνέβη στην ΑΠ 

1680/2007 όπου η αιτίαση αναφορικά με αθέμιτη αστυνομική παγίδευση του 

κατηγορουμένου κρίθηκε ως αόριστος ασαφής και αρνητικός σε κάθε περίπτωση της 

κατηγορίας ισχυρισμός. Ομοίως και στην ΑΠ 1498/2005 όταν και Άρειος Πάγος υποστήριξε 

πως το δικαστήριο δεν υπέχει υποχρέωση αιτιολογημένης απόρριψης  σε ισχυρισμό του 

κατηγορουμένου περί παγίδευσης καθώς αυτός είναι αρνητικός της κατηγορίας. Υποστήριξε 

μάλιστα πως δεν αναγνωρίζεται ούτε η ελαφρυντική περίσταση του 84 ΠΚ παρ. 2. Η ΑΠ 

2185/2005 κατέληξε πως είναι απλό υπερασπιστικό επιχείρημα ο ισχυρισμός περί 

παγίδευσης και επομένως δεν χρήζει ειδικής και εμπειριστατωμένης αιτιολογίας! Ευτυχώς 

όμως εμφανίζεται μία μειοψηφία αεροπαγητικών αποφάσεων οι οποίες μόλο που δεν 

αποδέχονται την αστυνομική παγίδευση και την υπέρβαση των ορίων της συγκεκαλυμμένης 

δράσης αναγνωρίζουν τον περί παγίδευσης ισχυρισμό ως αυτοτελή. Μία τέτοια απόφαση 

είναι η ΑΠ 1544/2011 όπου και αξιολογήθηκε  ως αυτοτελής ισχυρισμός εκείνος που 

υποβάλλεται ορισμένα ενώ η απόρριψη του απαιτεί ειδική αιτιολογία.  Στο ίδιο πνεύμα η ΑΠ 

1742/2003 αποδέχτηκε ως αυτοτελή τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου αναφορικά με το 

γεγονός ότι διαπράχτηκε υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων της κεκαλυμμένης 

δραστηριότητας κατά παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στο άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ. Ειδικότερα για να αποφύγει το δικαστήριο την πλημμέλεια της 

έλλειψης αιτιολογίας οφείλει να αιτιολογήσει ειδικά και εμπεριστατωμένα την απόρριψή του 

κατά το Σύνταγμα και τα οριζόμενα στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.  Η ΑΠ 522/2011 

κινείται στο ίδιο μήκος κύματος θεωρώντας ως αυτοτελή τον ισχυρισμό εκείνον ο οποίος 

βάλει κατά ουσιαστικής κρίσεως του δικαστηρίου υποστηρίζοντας την υπέρβαση των 

θεμιτών ορίων της συγκεκαλυμμένης αστυνομικής δράσης. Παρόλα αυτά όπως θα αναδειχτεί 

στο κεφάλαιο αξιολόγησης της ελληνικής νομολογίας -στο οποίο εμπεριέχεται ευρύτερη 

κριτική- η πλειοψηφία των αποφάσεων τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης τους ισχυρισμού ως 

αρνητικού της κατηγορίας.    

                                                           
113 Δημάκης Α., ό.π. υπό 18, σελ. 603. 
114 Καϊάφα – Γκμπάντι Μ., ό.π. υπό 226, σελ. 234. 
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Ε. Επιτρεπτά όρια της κεκαλυμένης αστυνομικής δράσης 

 

Τα συνταγματικά επιτρεπόμενα όρια της κεκαλυμένης αστυνομικής δράσης τίθενται βάση 

της δικαιοκρατικής αρχής που απαγορεύει την αστυνομική επέμβαση η οποία λαμβάνει 

χαρακτηριστικά κατάχρησης και παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας καθώς δεν 

χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα για τον επιδιωκόμενο σκοπό.115 Επομένως δεν θα πρέπει να 

γίνεται δεκτή η χρήση προβοκατόρων: 

1. Στις περιπτώσεις που απουσιάζει η βάσιμη υποψία και δεν υπάρχει επαρκής 

στοιχειοθέτησή της για την τέλεση άδικων πράξεων, 

2. Όταν οι τελευταίες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εναλλακτικά,  

3. Όταν ο εισαγγελέας δεν έχει δώσει την έγκρισή του στο συνολικό σχέδιο δράσης, 

4. Ομοίως και όταν δεν έχει καν ζητηθεί ή δοθεί η έγκρισή του πριν από την επέμβαση 

των διωκτικών αρχών και κατ εξαίρεση εκ των υστέρων, 

5. Όταν η επέμβαση του προβοκάτορα δεν είναι διαπυστωτική της πράξης αλλά την 

συντέθει εξ αρχής, 

6. Όταν ο προβοκάτορας πιέζει συστηματικά και με επίμονο τρόπο, 

7. Όταν ο προβοκάτορας δυεισδύει στον ψυχικό κόσμο του παρακινηθέντος 

εκμεταλλευόμενος τα φιλικά ή ερωτικά του συναισθήματα και δεν μένει στο 

επαγγελματικό του προφίλ, 

8. Όταν η επέμβαση του προβοκάτορα επιβαρύνει την πράξη του φυσικού αυτουργού σε 

σχέση με αυτή που θα διέπραττε άνευ της παρουσίας του, 

9. Όταν δεν έχει a priori καθοριστεί το χρονικό όριο επέμβασης του προβοκάτορα και 

ασφαλώς όταν είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με την βαρύτητα της πράξης, 

10. Όταν το δικαστήριο δεν προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας ενώ αν 

το έκανε θα έπρεπε να θεωρήσει απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα τους agent 

provocateur,  

11. Επί πλέον, είναι σημαντικό οι παρακινηθέντες να είναι εγκληματίες κατ’ επάγγελμα 

και σε κάθε περίπτωση το οργανωμένο σχέδιο του 187πκ να είναι υπαρκτό, 

12.  Χρήση των agent provocateur τυγχάνει εφαρμογής μόνο σε σοβαρότατα 

αδικήματα τύπου: εγκλήματα περί το νόμισμα, κατά της ακεραιότητας της χώρας 

και του πολιτεύματος, κατά των ναρκωτικών, της τρομοκρατίας και της 

αεροπειρατείας, της αρχαιοκαπηλίας, της κλεπταποδοχής, της δωροδοκίας, του 

εμπρησμού, του λαθρεμπορίου όπλων και εκρηκτικών υλών κ.α.  

Η αθροιστική συνδρομή των προρρηθέντων, ως οι κατάλληλες θεσμικές εγγυήσεις, είναι 

απαραίτητη  για να δικαιολογηθεί η ποινική η χρήση των agent provocateur και να θεωρηθεί 

ανεκτή δικαιοκρατικά.116  

                                                           
115 Γ. Μπουρμά σε Αρ. Χαραλαμπάκη, Ποινικός Κώδικας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Τόμος Πρώτος (Άρθρα 1-234), 

Νομική Βιβλιοθήκη, 4η έκδοση, 2020, σελ. 518-529 (υπό άρθρο 46), με περαιτέρω εκτενείς παραπομπές. 
116  ό.π, Γ. Μπουρμά σ. 499. 
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ΣΤ. Το ζήτημα της εμμάρτυρης απόδειξης 

Την θεωρία την έχει απασχολήσει το ζήτημα της προσωπικής και άμεσης εμμάρτυρης 

απόδειξης. Ως γνωστόν στην διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο ακροατήριο ο αξιωματικός 

της αστυνομίας ο οποίος είναι ο επιβλέπων του συνολικού σχεδίου δεν καταθέτει ως 

μάρτυρας στην θέση του agent provocateur. Σε σχέση με τον τελευταίο η θεωρία έχει 

αναπτύξει δύο λύσεις. Η πρώτη υποστηρίζει πως το δικαστήριο δεν υποχρεούται να εξετάζει 

ούτε τον μάρτυρα ούτε τον προβοκάτορα αλλά να καταλήγει σε δικανικές κρίσεις 

συναξιολογώντας τα λοιπά χαρακτηριστικά. Η δεύτερη προωθεί την ιδέα της έγγραφης 

εξέτασης του μάρτυρα, κάτι το οποίο βέβαια είναι απαραίτητο να υποστηρίξει με την σειρά 

της η νομολογία έτσι ώστε να αποφευγχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος για τη ζωή του 

προβοκάτορα το δικαίωμά του να μη δώσει το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνσή του καθώς 

συντρέχει ανωτέρα βία ή σύγκρουση καθηκόντων.117 Η θέση της εργασίας όπως θα 

αναπτυχθεί στις προτάσεις της είναι ότι με κάθε πρόσφορο ψηφιακό τρόπο ο agent 

provocateur είναι επιτακτική ανάγκη να εξετάζεται από τον κατηγορούμενο.   

Ζ. Το νέο 254ΚΠΔ  

Το παλαιό 253Α ΚΠΔ μεταφέρθηκε στον νέο κώδικα ποινικής δικονομίας και δη στο άρθρο 

του 254 ΚΠΔ το οποίο τιτλοφορείται ως «ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων 

εγκλημάτων». Υπήρξε αναμόρφωση των σχετικών ρυθμίσεων χάριν αξιώσεων 

δικαιοκρατικότητας και δικαιότητας εξαιτίας του μυστικού και προληπτικού χαρακτήρα 

τους. Στο 255 ΚΠΔ προβλέπονται και ειδικές ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων 

σχετιζόμενων με την διαφθορά.118  

Η θεωρία υποστήριξε πως το παλαιό 253Α παρ.5 ΚΠΔ –νυν 254 παρ. 6 ΚΠΔ- αποτέλεσε ένα 

σημαντικό σταθμό στην διαμόρφωση του ενιαίου χαρακτήρα των ειδικών διατάξεων οι 

οποίες επιτρέπουν την διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων καθώς πριν από αυτό 

εξέλιπε το στοιχείο τις ομοιομορφίας καθώς οι διατάξεις ήταν διάσπαρτες.119 Για παράδειγμα 

υπήρχε ο σχετικός νόμος περί ναρκωτικών, ο Νόμος 2713/1999 που αφορούσε τις 

εσωτερικές υποθέσεις της ελληνικής αστυνομίας στο άρθρο 5 παρ.1, αλλά και το άρθρο 68 

του Νόμου 3028/2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει τις πολιτιστικής 

κληρονομιάς όπως και άλλοι νόμοι. Πλέον το 254 παρ.6 του νέου ΚΠΔ όπως και το 

παλαιό 253Α εφαρμόζεται και στις διατάξεις των ειδικών ποινικών νόμων και στις 

απορρέουσες έρευνές τους.120 

Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις είναι περιοριστικά προβλεπόμενες και επιτρεπτές για τις 

άδικες πράξεις των άρθρων 187 ΠΚ (εγκληματική οργάνωση), 187Α (τρομοκρατική 

οργάνωση), 207 παρ.1 και 2 (παραχάραξη), 208 παρ.1 εδ α, 208Α (κυκλοφορία πλαστών 

                                                           
117 Λίβος Ν., Ποινικά Χρονικά 1987, 708-709 
118 Έχει περιοριστική εφαρμογή στα αδικήματα 159,159Α,235,236,237Α ΠΚ εφόσον αυτές δεν τελούνται στα 

πλαίσια εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης –επικουρική διάταξη-. Κατά την στιγμή που γράφεται η 

παρούσα μελέτη θα πρέπει να ενημερώνεται για τη συγκαλυμμένη έρευνα ο εισαγγελέας του ΑΠ που εποπτεύει 

τους εισαγγελείς διαφθοράς –πλέον εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος-, να συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις, ο 

δράστης να έχει προαποφασίσει την πράξη, απαιτείται εύλογος χρονικός ορίζοντας και αναλυτική έκθεση κατ 

άρθρο 148-153 ΚΠΔ. Για την αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας, της άρσης απορρήτου κτλ εφαρμόζονται 

αναλογικά τα άρθρα 254 παρ.1 παρ 2 και παρ.3 του ΚΠΔ   
119 Βαθρακοκοίλη, ποιν δικ, 2006, 1052 επόμενα,  
120 Λίβος Ν., Οργανωμένο έγκλημα και ειδικές ανακριτικές πράξεις, τόμος 1, 2006 
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νομισμάτων)  -στις ελαφρές περιπτώσεις  δεν εφαρμόζεται-, 323Α (εμπορία ανθρώπων), 336 

(βιασμός) σε βάρος ανηλίκων, 338 παρ.1 (ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου), 339 παρ.1 και 3 

(γενετήσιες πράξεις με ανήλικους), 342 παρ.1 (κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια), 348Α 

(πορνογραφία ανηλίκων), 348Β (προσέλκυση ανηλίκων για γενετήσιους λόγους), 348Γ 

(πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων), 351 (σωματεμπορία), 351Α (γενετήσια πράξη με 

ανήλικο έναντι αμοιβής). Να σημειωθεί πως επειδή οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

και φόβους στο να ενημερώσουν τις αρχές για πιθανές άδικες πράξεις σε βάρος τους, 

υψηλότατης ποινικής απαξίας και της ευρύτερης διαδικτυακής ανωνυμίας, κρίθηκε αναγκαίο 

ήδη από τον παλαιό ποινικό κώδικα οι αρχές να έχουν στην διάθεσή τους σύγχρονα 

ερευνητικά εργαλεία. 

Z.1 Συγκαλυμμένη Έρευνα  

Μία από τις ειδικές ανακριτικές πράξεις βρίσκεται στο άρθρο 254 παρ.1 και υπό το 

προβολέα του νέου Ποινικού κώδικα προβλέπεται αυτοτελώς. Πρόκειται για την 

συγκαλυμμένη έρευνα. Ενώ διαφοροποιείται από την ανακριτική διείσδυση κατά σαφή 

τρόπο είχε τυποποιηθεί μόνο για τις ανακριτικές πράξεις κατά αδικημάτων διαφθοράς στο 

253Β ΚΠΔ. Συγκαλυμμένη έρευνα υφίσταται όταν «ο ανακριτικός υπάλληλος ή ο ιδιώτης που 

ενεργεί υπό τις οδηγίες του, προσφέρεται να διευκολύνει την τέλεση κάποιου από τα εγκλήματα 

της παρ. 1, την οποία ο δράστης του εν λόγω εγκλήματος είχε προαποφασίσει». Από αυτή την 

πλήρως εναρμονισμένη με τη νομολογία του ΕΔΔΑ παράγραφο, προκύπτει πως η 

πρωτοβουλία τέλεσης της αξιόποινης πράξης ανήκει τον χώρο του δράστη ο οποίος έχει 

εκδηλώσει την ειλημμένη απόφασή του και όχι του ανακριτικού υπαλλήλου ή του ιδιώτη.121  

Ζ.2 Ανακριτική διείσδυση 

Ανακριτική διείσδυση αποτελεί η συγκεκαλυμμένη δράση εκ μέρους των αστυνομικών και 

ανακριτικών οργάνων οι οποίοι δρουν ως agent provocateur. Οι ειδικές διατάξεις είναι αυτές 

που αίρουν τον άδικο χαρακτήρα των πράξεων άλλως θα ίσχυε η διάταξη για την ηθική 

αυτουργία. Η ανακριτική διείσδυση προβλέπεται στον Ν.4139/2013 άρθρο 28, σον 

Ν.2713/1999 άρθρο 5 παρ.3 και στο Ν.2935/2001 άρθρο 51 παρ.1 αναφορικά με την 

ανακριτική διείσδυση λιμενικού. Ως ειδική ανακριτική πράξη, δύναται η δυνατότητα σε 

έναν ανακριτικό υπάλληλο του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι συγκαλυμμένα, να 

εισχωρήσει σε εγκληματική ή τρομοκρατική οργάνωση, για να ανακαλύψει τα μέλη της, 

εξιχνιάζοντας την δομή της και εξερευνώντας τα αδικήματά της. Ένας ιδιώτης μπορεί να 

αναλάβει τέτοιου είδους καθήκοντα εφόσον ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών είναι 

ενήμερος.122   

Στα πλαίσια τόσο της συγκαλυμμένης δράσης όσο και της ανακριτικής διείσδυσης και για τη 

μη φαλκίδευση του δικαιώματος σιωπής και περί μη αυτενοχοποίησης δεν είναι δυνατή η 

διενέργεια μυστικής εξέτασης του υπόπτου ή του κατηγορούμενου εφόσον απουσιάζει η 

απαίτηση περί εποπτείας του εισαγγελέα πλημμελειοδικών.  

                                                           
121 Δαλακούρας Θ., Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 2η έκδοση, 2020,σελ.202 
122Παπαδαμάκης Α., Ποινική Δικονομία,9η έκδοση,2019 σελ. 236 
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Ζ.3 Ελεγχόμενες Μεταφορές  

Οι ανακριτικές πράξεις που αφορούν την παρακολούθηση της μεταφοράς αγαθών με 

παράνομο περιεχόμενο όπως ψυχοτρόπων ουσιών, ναρκωτικών, έργων τέχνης κτλ νοούνται 

ως ελεγχόμενες μεταφορές. Η ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων τέλεσης αδικημάτων είναι 

αναγκαία για την διενέργειά τους. Με τον Ν. 1990/91 η σύμβαση της Βέρνης του 1988 

κυρώθηκε από την Ελλάδα. Ως ελεγχόμενη μεταφορά ορίστηκε η ειδική ανακριτική μέθοδος 

που επιτρέπει στα όργανα είτε αστυνομικά είτε ανακριτικά, σε περιπτώσεις που 

διαπιστώνουν ότι πράγματι γίνεται μεταφορά αντικειμένων της εγκληματικής 

δραστηριότητας που αναφέρθηκε σε μία ή περισσότερες χώρες, να καθυστερήσουν την 

ποινική δίωξη, σκοπεύοντας να παραχθεί μία ολοκληρωμένη, ακριβής και πλήρης 

παρακολούθηση της προς εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.123  Οι ελεγχόμενες 

μεταφορές εντοπίζονται στο άρθρο 38 του Ν. 2145/1993.  

Ζ.4 Άρση Απορρήτου 

Είναι απαραβίαστο κατά το άρθρο 19 του Συντάγματος το απόρρητο τόσο των επιστολών 

όσο και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Όταν όμως 

συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαρά εγκλήματα τα οποία χρήζουν διερεύνησης και διακρίβωσης ή 

όταν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας τίθενται εκ του νόμου εγγυήσεις μη δέσμευσης της 

δικαστικής αρχής από το απόρρητο. Οι εγγραφές, συνακροάσεις συνδιαλέξεων, οι 

αποτυπώσεις τηλεπικοινωνιών σε υλικό φορέα νοούνται παράλληλα με τις παρεμβολές στον 

όρο άρση απορρήτου.124 Όταν αποτυπώνεται σε υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας 

συμπεριφορές δραστών που συνιστούν κατάπτωση της ιδιωτικής ζωής η οποία έχει απολέσει 

τον ιδιωτικό της χαρακτήρα, πολλώ δε μάλλον αν σχεδιάζονταν και προπαρασκευάζονταν 

αξιόποινες πράξεις είναι δυνατή η άρση του απορρήτου.125   

Το 370 ΠΚ προστατεύει το απόρρητο των επιστολών, το 370Α ΠΚ της προφορικής 

συνομιλίας και των τηλεφωνημάτων ενώ προστασία παρέχεται και στα άλλα μέσα 

επικοινωνίας -τύπου υπολογιστές- όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 370Β και 

370Γ.  Για την άρση του απορρήτου τόσο των τηλεφωνικών περιεχομένων όσο και των 

δεδομένων κίνησης και θέσης η τήρηση των εγγυήσεων και των διαδικασιών του Ν. 

2225/1994 -προς εφαρμογή του άρθρου 19 του Συντάγματος- και των άρθρων 4 και 5 είναι 

επιβεβλημένη.126 

Ζ.5 Καταγραφή δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου 

ή εικόνας ή με άλλα ειδικά τεχνικά μέσα 

Στον Ν.2713/1999 στο άρθρο 6 για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς 

αναφέρονται τα εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και πιο συγκεκριμένα αυτά 

των άρθρων 134-137Δ, 216-222, 235- 246, 252- 263Α, 322-324, 336-353, 372-399, και 402-

406 ΠΚ.127 Σε περιπτώσεις προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης όταν κρίνεται πως 

                                                           
123 Καρράς Α., Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 9η έκδοση, 2019, σελ. 498 
124 Δαλακούρας Θ., Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 2η έκδοση, 2020,σελ.202 
125 Μαργαρίτης Λ./Σατλάνης Χ./Φαρσεδάκης Ι., Διάλογος με την πρόσφατη Ποινική Νομολογία (ΜΕΡΟΣ Α΄), 

Ποιν Δικ, Τεύχος 1/2016 σ.16 
126 ό.π.,  
127ό.π.,  Καρράς Α., σελ. 498 
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είναι επιβεβλημένη για της ανάγκες της έρευνας η άρση του απορρήτου της τηλεφωνικής ή 

επιστολικής ή κάθε άλλης μορφής ανταπόκρισης, ο εισαγγελέας εφετών που εποπτεύει 

μπορεί είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν πρότασης της υπηρεσίας να προχωρήσει στην 

υποβολή αίτησης προς το συμβούλιο εφετών το οποίο θα αποφασίσει δια βουλεύματος και 

εντός 48 ωρών για την άρση ή μη του απορρήτου κατά το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2225/1994. Η 

εν λόγω καταγραφή απαγορεύεται εντός κατοικίας όταν η ιδιωτική και η οικογενειακή ζωή 

του ατόμου κατά το 9 του Συντάγματος παρ.1 προσβάλλεται. Ομοίως και για τα 

διαμειβόμενα μεταξύ των συνηγόρων και των εντολέων τους. Ο Σατλάνης χρησιμοποιώντας 

την αρχή της στάθμισης ως το ασφαλέστερο κριτήριο υποστηρίζει πως «απέναντι στο 

δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής –όταν αυτή βέβαια δεν αφορά τον απόλυτα απαραβίαστο πυρήνα 

της με βάση την θεωρία των τριών βαθμίδων-  είναι δυνατόν να εμφανίζονται υπέρτερα έννομα 

αγαθά, δικαιώματα ή συμφέροντα πράγμα που εναρμονίζεται με το άρθρο 8 παρ.2 της ΕΣΔΑ, 

κατά το οποίο επιτρέπεται ο περιορισμός και  η επέμβαση στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, 

εάν η επέμβαση προβλέπεται από τον νόμο και αποτελεί μέτρο το οποίο σε μία δημοκρατική 

κοινωνία είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια ασφάλεια, την οικονομική 

ευημερία της χώρας την προάσπιση της τάξεως και της πρόληψης ποινικών παραβάσεων, την 

προστασία της υγείας ή της ηθικής ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών 

άλλων».128 Εφόσον επικρατεί  υπερίσχυση του αντιπάλου δικαιώματος ή συμφέροντος το 

οποίο προστατεύεται συνταγματικά, τα αποδεικτικά μέσα που αποκτήθηκαν θα είναι 

επιτρεπτά και αξιοποιήσιμα.   Επί πλέον η απόκτηση των αποδεικτικών μέσων διά 

παραβιάσεως του απορρήτου των επικοινωνιών δεν θα πρέπει να λαμβάνει χώρα με 

προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, δηλαδή «του 

απόλυτου απαραβίαστου πυρήνα της ιδιωτικής ζωής επειδή η χρήση του αποδεικτικού υλικού 

θα σήμανε νέα προσβολή».129  

Ζ.6 Συσχέτιση ή συνδυασμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Πλέον είναι σε ισχύ ο Ν.4624/2019 ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την 

ευρωπαϊκή οδηγία 2016/68. Στο άρθρο 2 α και γ του τελευταίου ως δεδομένο προσωπικού 

χαρακτήρα αναγνωρίζεται οιαδήποτε πληροφορία που έχει για αναφορά της το υποκείμενο 

των δεδομένων και το καθίστα δυνάμενο εξακρίβωσης διά αυτής.130 Ο συνδυασμός ή η 

συσχέτιση των δεδομένων αυτών θεωρείται επεξεργασία. Σύμφωνα με την απόφαση Αποφ. 

ΑΠΔΠΧ 147/2001 «Όσον αφορά την νομιμότητα της συλλογής προσωπικών δεδομένων και τη 

χρήση τους όταν εκκρεμεί δίκη ή διενεργείται προανάκριση ή ανάκριση, ο δικαστικός ή 

εισαγγελικός λειτουργός είναι αρμόδιος να κρίνει, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

αποδεικτικών μέσων ή του ανακριτικού υλικού, αν η συλλογή των δεδομένων είναι σύμφωνη 

με τις διατάξεις του νόμου».131 

                                                           
128 Σατλάνης Χ., Εισαγωγή στην Ποινική Δικονομία, 2η έκδοση, νομική βιβλιοθήκη, 2020, σ. 690 
129 Σατλάνης Χ., Σκέψεις προς αποσαφήνιση του επιτρεπτού ή μη της αξιοποίησης της μαγνητοταινίας ή της 

βιντεοταινίας ως αποδεικτικού μέσου ΠοινΔικ 2012, σ.635 
130 Καρράς Α., Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 9η έκδοση, 2019, σελ. 360 
131 Δύναται να ανευρευθεί εδώ : https://sites.google.com/site/personaldataprotection/apophaseis-odegies-

apdpch/apdpch-apoph-147-2001  

https://sites.google.com/site/personaldataprotection/apophaseis-odegies-apdpch/apdpch-apoph-147-2001
https://sites.google.com/site/personaldataprotection/apophaseis-odegies-apdpch/apdpch-apoph-147-2001
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Ζ.7 Ανακριτικές πράξεις σε βάρος τρίτων αμέτοχων στις άδικες πράξεις 

Οι εν λόγω ανακριτικές πράξεις επιτρέπονται όταν είναι αδύνατη η διακρίβωση της 

ταυτότητας του κατηγορουμένου με άλλο τρόπο καθώς και ο τόπος διαμονής ή κατοικίας 

του. Ως δικαιολογητική βάση για την υπό συζήτηση επέμβαση είναι  η υπαγωγή των 

ανακριτικών αυτών ενεργειών στο παρόν νομικό πλαίσιο. Είναι αναγκαίο δηλαδή να 

διεξάγεται ορθός έλεγχος του αποδεικτικού υλικού και της πορείας του αλλά και τήρηση των 

προϋποθέσεων των ανακριτικών πράξεων.132 Κατά την άποψη της θεωρίας είναι ένα 

αναγκαίο και ελεγχόμενο κακό παράλληλα όμως και η προτιμητέα λύση άλλως η 

μεταχείριση του αποδεικτικού υλικού δεν θα πέρναγε την βάσανο του ελέγχου.133  

Παραδείγματα εδώ είναι το χρηματιστηριακό και τραπεζικό απόρρητο το οποίο σύννομα 

αίρεται.  

Ζ.8 Περιορισμοί στην χρήση Αποδεικτικού Υλικού 

Ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει είναι αν αποδεικτικό υλικό που συλλέχθηκε στα 

πλαίσια μίας ποινικής υπόθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε έτερη. 134 Πλέον στη 

παράγραφο 5 του άρθρου 254 ΚΠΔ εισήχθησαν περιορισμοί για την χρήση αποδεικτικού 

υλικού από το συμβούλιο. Η απάντηση στο αρχικό ερώτημα είναι όμως πως μόνο κατ’ 

εξαίρεση με βάση το 254 παρ.4  το συμβούλιο δύναται να επιτρέψει με ειδική αιτιολογία τα 

αποδεικτικά στοιχεία τα οποία είναι απόρροια ειδικών ανακριτικών πράξεων στα πλαίσια 

μίας ποινικής δίκης να χρησιμοποιηθούν σε άλλη στα πλαίσια της εξάρθρωσης εγκληματικής 

ή τρομοκρατικής οργάνωσης και προς διαβεβαίωση των στοιχείων εγκλήματος του άρθρου 

254 παρ.1.  

Η. Η άρση του άδικου χαρακτήρα των ειδικών ανακριτικών πράξεων  

 

Το άδικο των ειδικών ανακριτικών πράξεων δύναται να αρθεί εφόσον: 

1. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ιδιαίτερης βαρύτητας τέλεσης της άδικης πράξης και 

όχι απλά βάσιμες υπόνοιες, βάσιμες καταγγελίες  ή ισχυρές υπόνοιες που 

προβλεπόταν στα άρθρα 28 Ν 4139/2013, 5 παρ. 2 Ν2713/1999, 4.παρ 3 Ν 

2225/1994.135  

2. Θα ήταν διαφορετικά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής κατά άρθρο 254 παρ.2β ΚΠΔ η 

εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης και η διερεύνηση των διωκόμενων 

πράξεων. Μόνο υπό αυτή την προϋπόθεση είναι νόμιμες οι ειδικές ανακριτικές 

πράξεις. Το παραπάνω εγκαθιδρύει την αρχή της επικουρικότητας κατά την οποία 

μόνο όταν συντρέχει αναγκαιότητα είναι δυνατή η διείσδυση καθώς αυτή αποτελεί 

ultimum refugium τόσο για την διαπίστωση της άδικης πράξης όσο και για την 

πάταξη εγκληματικών οργανώσεων και ενδεχόμενων συλλήψεων.136 

3. Εκδίδεται διά του δικαστικού συμβουλίου αιτιολογημένο βούλευμα για την 

διενέργεια των ανακριτικών πράξεων. Κατ’ εξαίρεση αποφαίνεται ο εισαγγελέας ή ο 

                                                           
132 Δαλακούρας Θ., Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 2η έκδοση, 2020,σελ 203 
133 ό.π., σ.203  
134Νάιντος Χ., Ειδικές Ανακριτικές πράξεις: Επίκαιρα Ζητήματα, Ποινικά Χρονικά 2017, 491 
135 Δαλακούρας, Ποινικά Χρονικά 2001, 1024 
136 Παύλου, Ποιν Δικ, 2003, 915 
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ανακριτής αλλά και οι δύο σε κάθε περίπτωση οφείλουν να εισαγάγουν το ζήτημα 

στο συμβούλιο. Για την κρισιολόγηση της νομιμότητας της επέμβασης το χρονικό 

περιθώριο είναι τρεις ημέρες άλλως παύει αυτοδικαίως κατά το 254 παρ. 3 ΚΠΔ η 

ισχύς της διάταξης. Με το πέρας άπρακτου του τριημέρου ή σε περίπτωση που το 

δικαστικό συμβούλιο δεν δώσει την έγκρισή του και εφόσον δεν υπήρξε τήρηση των 

προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος όλες οι ανακριτικές πράξεις που έλαβαν χώρα στο 

τριήμερο είναι άκυρες. Το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου ισοδυναμεί με 

δικαστικό έλεγχο, είναι όμως όπου απαιτείται αναγκαία η εντολή του εκάστοτε 

αρμοδίου προϊστάμενου καθώς ο ιεραρχικός έλεγχος δεν εκλείπει χάριν της 

διασφάλισης της ουσιαστικής κρίσης για την αναγκαιότητα των ερευνών. Προς 

ενίσχυση αυτών στο 254 παρ.3 ΚΠΔ εγγράφεται ρητή αναφορά στην αιτιολογία του 

σχετικού βουλεύματος στο οποίο θα πρέπει να εμπεριέχεται 1.επιφύλαξη του 

νόμου,2.επιφύλαξη του δικαστή,3. δικαστικός έλεγχος 4.ενημέρωση του καθ’ ού.137  

4. Σημειώνεται πως σε υποθέσεις ναρκωτικών λόγου χάρη ένας απλός αστυνομικός της 

δίωξης ναρκωτικών δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει την έκδοση βουλεύματος αλλά 

απαιτείται η εντολή του αρμοδίου προϊσταμένου του. Εγείρεται ένα σοβαρό νομικό 

θέμα σχετικά με το τι συμβαίνει στην περίπτωση ενός ιδιώτη οποίος αυτοβούλως 

άνευ αστυνομικής προτροπής και χωρίς ενημέρωση δικαστικού συμβούλιου και 

εισαγγελέα βοηθά στην ανακάλυψη εγκληματικής οργάνωσης. Με βάση όσα 

προειπόθηκαν το άδικο της πράξης του δεν αίρεται. Παρόλα αυτά οι διατάξεις 

για την κατάσταση ανάγκης μπορεί να τύχουν εφαρμογής.  

5. Υπάρχει έκθεση η οποία προβλέπεται στο 254 παρ.1 β’ ΚΠΔ, πράγμα που δεν 

προβλεπόταν στο παλαιό 253Α, διά της οποία είναι δυνατό να συναχθεί η νομιμότητα 

της ανακριτικής διαδικασίας και να ελέγχει το συγκεντρωθέν υλικό της ανάκρισης. 

Στην ουσία πρόκειται για μία υποχρέωση τήρησης αξιόπιστων πρακτικών προς 

αποφυγή αυθαιρεσιών. Αποδεικτικά στοιχεία που δεν μνημονεύονται ειδικά στην 

έκθεση και προήλθαν από συγκαλυμμένη δράση δεν λαμβάνονται υπόψη για να 

καταδικαστεί ο κατηγορούμενος. 

6. Η τέλεση της εγκληματικής πράξης είναι προαποφασισμένη από τα μέλη της 

οργάνωσης κατά το 254 παρ.1β’ ΚΠΔ. Ο αστυνομικός διαμορφώνει απλά τις 

περιστάσεις τέλεσης της άδικης πράξης. Ο δράστης την έχει προαποφασίσει καθώς 

αυτή είναι ενταγμένη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεχούς εγκληματικής 

δραστηριότητας. Ο αστυνομικός δηλαδή δεν θα πρέπει να δημιουργεί την 

εγκληματική απόφαση στον δράστη για πρώτη φορά υιοθετώντας έναντί του μία 

πιεστική συμπεριφορά με επιθετικά χαρακτηριστικά. Ο ρόλος του οφείλει να είναι 

παθητικός ακολουθώντας τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο δράστης. Δεν δύναται 

να αρθεί το άδικο του προβοκάτορα αν πρωτογενώς αυτός εισάγει ναρκωτικά για 

παράδειγμα και τα δώσει στον παρακινηθέντα.138 Ομοίως δεν στοιχειοθετείται άρση 

του αδίκου σε περίπτωση επίτασης του αδίκου του παρακινηθέντος και του 

λεγόμενου ποσοτικού άλματος ήτοι όταν ο προβοκάτορας κινητοποιεί την 

προδιάθεση του δράστη να τελέσει αδίκημα ενισχύοντας το εγκληματικό του σχέδιο 

                                                           
137 ό.π, Μπουρμά Γ., σ. 499 επ.  
138 Καιφα – Γκμπάντι, Μνήμη ΙΙ, τ.Α 1996,125 
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έτσι ώστε ο φερόμενος δράστης έχοντας επηρεαστεί καταλυτικά από τον 

προβοκάτορα να προβαίνει στην τέλεσης μίας άδικης πράξης βαρύνουσας σημασίας 

ενώ αρχικά και χωρίς την παρέμβαση του διεισδύοντος αστυνομικού θα διέπραττε 

κάτι ελαφρύτερο (π.χ. από πώληση μαλακών ναρκωτικών σε πώληση ηρωίνης).  

7. Η ανακριτική διείσδυση στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου και όχι κατά 

τμημάτων του πληθυσμού που ενδέχεται να είναι ευεπίφορα στο έγκλημα -

μειονοτικές ομάδες- βάσει στατιστικού κινδύνου. Άλλως θα διευρυνόταν ο κύκλος 

του αξιοποίνου σε μη αναγκαίες περιπτώσεις πράγμα αντίθετο στην εγχώρια 

δικαιοκρατική αρχή. Για το συγκεκριμένο δε πρόσωπο αξιώνεται η τέλεση 

αξιόποινης πράξης να είναι ενεστώσα και όχι πιθανολογούμενη για το μέλλον.139  

8. Τέλος, μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία η ανακριτική διείσδυση προς διακρίβωση 

αδικημάτων αίρεται το άδικο της πράξης κατά άρθρο 254 ΚΠΔ. Επεκτατικά σε αυτή 

την περίπτωση έχουμε την άρση του αξιοποίνου του προβοκάτορα καθώς αυτό είναι 

το πρόσωπο συγκεκριμενοποίησης των περιστάσεων τέλεσης όταν λόγου χάρη ο 

δράστης έχει πλαστά χαρτονομίσματα, θέλει να τα πουλήσει και agent provocateur 

εμφανίζεται ως δήθεν αγοραστής.   

Συμπερασματικά, όταν παραβιάζονται οι προϋποθέσεις των ειδικών διατάξεων που 

διερευνήθηκαν τότε σε ουσιαστικό επίπεδο η άρση του αδίκου παρεμποδίζεται ενώ σε 

δικονομικό επίπεδο προκαλείται απόλυτη ακυρότητα κατά άρθρο 171 παρ. 1 δ’, παρ.2 ΚΠΔ 

που ιδρύει λόγο αναίρεσης σύμφωνα με το 510 παρ1Α ΚΠΔ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139 Δαλακούρα, ΠοινΧρ 2001,1022,1023 
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Η ελληνική Νομολογία 

 

Α. Θεωρητική Εναρμόνιση του ΕΔΔΑ στο Ημεδαπό Δίκαιο 

Θεωρητικώς καθιερώνεται πλήρης εναρμόνιση των εγγυήσεων του ΕΔΔΑ στην ελληνική 

νομοθεσία. Η επίβλεψη από την αστυνομία ή τον δικαστικό λειτουργό της αστυνομικής 

επιχείρησης όπως προτάσσει το ΕΔΔΑ εντοπίζεται στην ελληνική νομοθεσία τόσο στο άρθρο 

254 παρ.3 ΚΠΔ όσο και στο άρθρο 28 του Ν. 4139/2013. Ο παθητικός ρόλος του διωκτικού 

οργάνου εμφανίζεται στο άρθρο του ποινικού κώδικα για τον προβοκάτορα  46 παρ. 2. Η 

προαπόφαση του δράστη για την διενέργεια της άδικης πράξης ανακύπτει διά μέσου του 

άρθρου 254 παρ.1Α ΚΠΔ κατά το οποίο η ανακριτική διείσδυση έχει περιορισμένο ρόλο σε 

πράξεις για διακρίβωση αδικημάτων οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες και τις οποίες τα 

μέλη της οργάνωσης έχουν προαποφασίσει. Η προδιάθεση του συλληφθέντος προ της 

τέλεσης της εγκληματικής πράξης προκύπτει από τις σε βάρος του σοβαρές ενδείξεις ενοχής 

του 254 παρ. 2α ΚΠΔ και του άρθρου 28 του 4139/2013. Η απαγόρευση κατά το ΕΔΔΑ 

αξιοποίησης παράνομων -λόγω αστυνομικής παγίδευσης- αποδεικτικών μέσων βρίσκεται 

τόσο στο άρθρο 177 παρ. 2 ΚΠΔ όσο και στο άρθρο 224 ΚΠΔ το οποίο αφορά την 

απαγόρευση αξιοποίησης καταθέσεων εξ ακοής μαρτύρων.  Τέλος, η εμπεριστατωμένη και 

ειδικά αιτιολογημένη δικαστηριακή αντιμετώπιση του περί παγίδευσης ισχυρισμού του 

ΕΔΔΑ εναρμονίζεται -θεωρητικά ως προς το εξέταση θέμα- στο άρθρο 171 και 510 παρ.1 δ 

του Κώδικα Ποινικής δικονομίας.   

Εκ των προρρηθέντων, συνάγεται πλήρης εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το 

ΕΔΔΑ. Μολονότι αυτό ισχύει, όπως θα αναδειχθεί στο παρόν κεφάλαιο υφίσταται «ουσιώδης 

ποιοτική διαφοροποίηση μεταξύ αφενός εναρμονισμένης ερμηνείας και τελεσιουργού 

εφαρμογής των επιταγών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 

αφετέρου απλής αναγωγής στις αρχές και τις διατάξεις αυτής».140 

Β. Η Νομολογιακή Στάση των Ημεδαπών Δικαστηρίων   

Καταδυόμενος κάποιος στην ελληνική νομολογία έρχεται αντιμέτωπος με το αβίαστο 

συμπέρασμα πως τα εθνικά δικαστήρια συστηματικά αρνούνται να εκλάβουν θετικά τις 

ενστάσεις υπεράσπισης των κατηγορουμένων τις οποίες παγίως απορρίπτουν. Ενώ στην 

δικαστηριακή πρακτική εκφράζονται από τους συνηγόρους υπεράσπισης ενστάσεις τόσο περί 

αστυνομικής παγίδευσης όσο και για εξ ακοής μάρτυρες που αρνούνται να αποκαλύψουν 

τους πληροφοριοδότες τους, τα δικαστήρια της ουσίας με την συγκατάθεση του Αρείου 

Πάγου υποστηρίζουν ως αιτιολογία, ότι η καταδίκη του κατηγορουμένου είναι απότοκο 

συνεκτίμησης των καταθέσεων αυτών αλλά και των λοιπών αποδεικτικών μέσων 

αποφεύγοντας όμως να τα κατονομάσουν. Με αυτόν τον τρόπο περικλείουν με έναν μανδύα 

νομιμότητας παράνομα αποδεικτικά μέσα. Αξιοσημείωτο είναι πως τα ημεδαπά δικαστήρια, 

προαποφασιζόμενα λόγους δημοσίου συμφέροντος141 σε μία κατεύθυνση αναζήτησης της 

ουσιαστικής αλήθειας και εξιχνίασης του εγκλήματος, έχουν κρίνει κατά καιρούς πως σε 

περίπτωση άγνοιας εκ μέρους του κεκαλυμμένου δράστη του πληροφοριοδότη του ο πρώτος 

                                                           
140 ό.π, Κατσογιάννου Μ.,σ.23 
141 ό.π, Παπανικολάου Α., σ. 458. 
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δεν έχει υποχρέωση να τον κατονομάσει.142 Αυτό όμως ανοίγει διάπλατες τις θύρες στην 

αστυνομική αυθαιρεσία και την δικαστηριακή κατάχρηση καθώς ο προβοκάτορας μπορεί 

εύκολα με δεδομένη την έλλειψη συνεπειών να αποκρύψει την πραγματικότητα. 

Όμοια τακτική ακολουθείται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς οι οποίοι αφορούν την ουσία 

της υπόθεσης και άγουν σε άρση ή αποκλεισμό του αξιοποίνου ενώ είναι απαραίτητο να 

αιτιολογούνται ειδικά και εμπεριστατωμένα. Ειδικότερα τα ημεδαπά δικαστήρια 

επιδιώκοντας και εν τέλει πετυχαίνοντας να αποφύγουν να αιτιολογήσουν κατά το δέοντα 

τρόπο, θεωρούν τον προβαλλόμενο ισχυρισμό ως αρνητικό της κατηγορίας τον οποίο δεν 

υποχρεούνται -κατά την άποψη τους και παρά την κριτική της θεωρίας143- να 

αιτιολογήσουν.144 Κατ’ εξαίρεση όταν τον αντιμετωπίζουν ως αυτοτελή ισχυρισμό, τότε 

προβάλλουν την αοριστία του ως δικαιολογητικό λόγο απόρριψης του άνευ ουσιαστικής 

διερεύνησης. Εφευρίσκουν δηλαδή άλλον έναν τρόπο για να μην αιτιολογήσουν ειδικά και 

εμπεριστατωμένα κατά προβλεπόμενα.  

Η προρρηθείσα στάση των εθνικών δικαστηρίων με τη εν συνόλω σχεδόν θεώρηση των 

ισχυρισμών περί παγίδευσης ως αρνητικών της κατηγόριας έρχεται ευθέως σε αντιπαράθεση 

με τη νομολογία του ΕΔΔΑ καθώς όπως διαχρονικά κρίνει το τελευταίο η αποδοχή της 

κατηγορίας από τον κατηγορούμενο συνιστά conditio sine qua non έτσι ώστε να είναι αυτός 

σε θέση να προβάλει τον ισχυρισμό του ορθά και παραδεκτά. Όπως προκύπτει από την 

Skripnikov κατά Ρωσίας είναι αδιανόητο να παραπονείται ο κατηγορούμενος ότι έπεσε θύμα 

αστυνομικής παγίδευσης και την ίδια ώρα να αρνείται την διάπραξη της αξιόποινης πράξης. 

Η παραδοξότητα εδώ είναι εμφανής. 

Από όσα προειπώθηκαν, πηγάζει το συμπέρασμα, ότι σε υποθέσεις αστυνομικής παγίδευσης, 

η δικονομική μεταχείριση και αντιμετώπιση των επί του ακροατηρίου αυτοτελών 

ισχυρισμών ή ενστάσεων κατά τη προβολή τους πάσχει, καθώς εξαιτίας του ότι άγουν σε 

απόλυτη ακυρότητα της ποινικής δίωξης εξαιτίας του δικονομικού κωλύματος που 

αναδεικνύουν τα δικαστήρια προσπαθούν να αποφύγουν την αιτιολόγησή τους.      

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που ανακύπτει από την επεξεργασία της ελληνικής 

νομολογίας είναι η ετερογονία ανάμεσα στους αρχικούς σκοπούς που θα έπρεπε να υπηρετεί 

υιοθετώντας θεωρητικά πλήρως τις επιταγές της ΕΣΔΑ και τα σαφή κριτήρια του ΕΔΔΑ και 

της καθημερινής πρακτικής έκφανσης της διαμέσου των δικαστών.  

Ειδικότερα, ενώ στις ελληνικές αποφάσεις γίνονται δεκτά τα κριτήρια του ΕΔΔΑ και 

κυριαρχεί η θέση μη υπέρβασης των θεμιτών ορίων της κεκαλυμμένης δράσης από τους 

                                                           
142ΑΠ1122/2014, ΑΠ678/2014 κτλ 
143 Όπως ορθά διαπιστώνει ο Σατλάνης  «Κάθε φορά όμως που ο κατηγορούμενος προβάλλει αρνητικό της 

κατηγορίας ισχυρισμό και το Δικαστήριο δεν είναι σε θέση να ανατρέψει τον ισχυρισμό αυτόν με βάση 

αξιοπιστότερα αποδεικτικά μέσα, τότε πλανώνται στη σκέψη κάθε νουνεχούς ανθρώπου εύλογες αμφιβολίες για 

την ενοχή του. Σε μια δικαιοκρατική ή δίκαιη ποινική δίκη, στην οποία η δικαστική απόφαση δεν θα είναι 

αυθαίρετη, θα πρέπει να αιτιολογείται η απόρριψη ακόμα και των ισχυρισμών, οι οποίοι αποτελούν άρνηση της 

κατηγορίας ή επιχειρήματα για την απόκρουσή της» Σατλάνης Χ., Διάλογος με την Ποινική Νομολογία του 

Αρείου Πάγου, ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, Τεύχος 1/2017 σ.201 
144 Σατλάνης Χ., Το δικαίωμα του κατηγορουμένου για μια ενεργό και αποτελεσματική υπεράσπιση υπό το 

πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, Τεύχος 2/2017, σ.106 
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αστυνομικούς υπαλλήλους στη μείζονα πρόταση, στην ελάσσονα καταλήγουν στη μη 

διαπίστωση υπέρβασης ή παραβίασης των κριτηρίων αυτών. Πρόκειται για λάθος υπαγωγή 

των πραγματικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου. Η ερευνώμενη πρακτική είναι 

συνεχής, αδιάλειπτη και τυπολατρική ενώ έχει ως αποτέλεσμα την μη επιβολή ποινών σε 

βάρος των αστυνομικών καθώς τα ελληνικά δικαστήρια δεν εξετάζουν στην πράξη τα 

κριτήρια νομιμότητας των αστυνομικών δράσεων όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στη 

νομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου αλλά και με βάση το εθνικό πλήρως 

εναρμονισμένο στην ΕΣΔΑ νομοθετικό πλαίσιο.     

Συνοψίζοντας, μολονότι υφίσταται πλήρης εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τους 

όρους νομιμότητας του ΕΔΔΑ και παρά τις ρητές προβλέψεις τόσο του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ 

όσο και του άρθρου 224 ΚΠΔ οι έλληνες δικαστές κατά κανόνα μη εφαρμόζοντας ορθά τον 

νόμο, νομιμοποιούν με την αδράνειά τους την εκτός ορίων κεκαλυμμένη αστυνομική δράση. 

Άλλως, θα υπήρχε έστω μία καταδικαστική απόφαση που θα αφορούσε agent provocateur ο 

οποίος παρανόμησε αλλά και η Ελλάδα δεν θα είχε καταδικαστεί από το ευρωπαϊκό 

δικαστήριο στην υπόθεση Πυργιωτάκης που ακολουθεί.  

Γ. Ελληνικές υποθέσεις που απασχόλησαν το ΕΔΔΑ  

 

Δύο είναι οι ελληνικές περιπτώσεις που απασχόλησαν μέχρι σήμερα το δικαστήριο του 

Στρασβούργου αναφορικά με το ισχυρισμό περί αστυνομικής παγίδευσης.  

 

Ιεραρχώντας τες χρονικά θα αναλυθεί πρώτα η υπόθεση Πυργιωτάκης κατά Ελλάδας που 

αποτελεί μία κομβικής σημασίας απόφαση η οποία όφειλε να αλλάξει άρδην την στάση της 

εγχώριας νομολογίας κάτι το οποίο δυστυχώς ως σήμερα δεν κατέστη εφικτό. Στην επίδικη 

απόφαση και σύμφωνα με το ΕΔΔΑ το δικαίωμα του κατηγορουμένου σε δίκαιη δίκη 

παραβιάστηκε ένεκα της αστυνομικής παγίδευσης.145 Ο Πυργιωτάκης είχε καταδικαστεί 

καθώς διαμεσολάβησε σε πώληση ναρκωτικών ουσιών ενώ ισχυρισμός του περί παγίδευσης 

είχε απορριφθεί. Ο ρόλος του στην υπόθεση ήταν ότι είχε φέρει τον πωλητή και τους δύο 

ενδιαφερόμενους για αγορά ναρκωτικών δήθεν, αστυνομικούς σε επαφή. Με την εφετειακή 

απόφαση καταδικάστηκε σε 7 χρόνια κάθειρξη ενώ ο Άρειος Πάγος προέβη σε απόρριψη της 

αιτίασής του καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό του ανώτατου ακυρωτικού η συγκεκαλυμμένη 

δράση του αστυνομικών ήταν εντός των θεμιτών ορίων. Το ΕΔΔΑ όμως λαμβάνοντας 

υπόψη πως ο Πυργιωτάκης είχε περιορισμένο ρόλο, καθώς συμμετείχε στην υπόθεση μόνο 

την μοιραία ημέρα για να υποδείξει στους αστυνομικούς το μέρος που βρισκόταν ο πωλητής 

ναρκωτικών ουσιών, αφού νωρίτερα γνωστός του, του υπέβαλε το σχετικό αίτημα, το 

γεγονός ότι το ποινικό του μητρώο ήταν καθαρό, την έλλειψη υποψιών και ισχυρών λόγων 

εκ μέρους των αρχών περί εμπλοκής του σε διακίνηση ναρκωτικών κατά το παρελθόν, 

έκρινε πως το δικαίωμα του κατηγορουμένου σε δίκαιη δίκη παραβιάστηκε λόγω της 

αστυνομικής παγίδευσης.146   

 

Η δεύτερη με ελληνικό ενδιαφέρον υπόθεση που απασχόλησε το ΕΔΔΑ ήταν η Βλάχος κατά 

Ελλάδας. Στην προκείμενη περίπτωση το δικαστήριο αυτή τη φορά δεν δέχτηκε πως υπήρξε 

αστυνομική παγίδευση του κατηγορουμένου και προεκτατικά παραβίαση του δικαιώματός 

του σε δίκαιη δίκη. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου η τέλεση του εγκλήματος 

                                                           
145 Δημάκη Α., σ. 601 
146 Πουλαράκης Ε., Παρατηρήσεις στην ΕΔΑΑ - Απόφαση της 21.02.2008 Πυργιωτάκης κατά Ελλάδος, 

ΠοινΔικ, 2008, σελ. 1332  
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είχε ήδη λάβει χώρα προ της συνάντησης του κατηγορουμένου -που κατείχε και επέδειξε 

αμέσως τα πλαστά χαρτονομίσματα στον φερόμενο αγοραστή παραχαραγμένων 

αμερικανικών δολαρίων- αστυνομικού. Δεν υπήρξε πρόκληση εκ μέρους του 

αστυνομικού. Αξίζει όμως να αναφερθεί το πότε κατά την κρίση του δικαστηρίου υπάρχει 

αστυνομική παγίδευση. Αυτή είναι νοητή όταν «οι εμπλεκόμενοι πράκτορες αστυνομικοί ή 

ιδιώτες που χρησιμοποιεί η αστυνομία, δεν περιορίζονται να εξετάσουν με έναν τρόπο καθαρά 

παθητικό την εγκληματική δραστηριότητα αλλά ασκούν πάνω σε ένα πρόσωπο τέτοια επιρροή, 

ώστε να παρακινείται τούτο στην τέλεση του αδικήματος, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε 

διαπραχθεί, με σκοπό να καταστήσουν δυνατή τη βεβαίωση του εγκλήματος και συνακόλουθα 

την απόδειξη και την δίωξη».147    

 

Άξια μνείας, καίτοι χωρίς την άμεση προβολή ισχυρισμού περί παγίδευσης είναι η υπόθεση 

Perlara κατά Ελλάδας καθώς προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο το ανώτατο ακυρωτικό 

οφείλει διά του αναιρετικού ελέγχου να διαγιγνώσκει πιθανή παραβίαση της δίκαιης δίκης 

και της αξιολόγησης του αποδεικτικού υλικού σύμφωνα με τα προτάγματα του άρθρου 6 της 

ΕΣΔΑ.  

Στην εξεταζόμενη υπόθεση έγινε δεκτή η προσφυγή στο ΕΔΔΑ και η ελληνική κυβέρνηση 

κλήθηκε να καταβάλει αποζημίωση στον παθόντα ένεκα ηθικής βλάβης. Το ενδιαφέρον 

εντοπίζεται στην αδιάλλακτη στάση του Αρείου Πάγου να δεχτεί την παραβίαση του άρθρου 

6 παρ.1 της ΕΣΔΑ ως αποκλειστικό αναιρετικό λόγο καθώς όπως υποστήριξε πρόκειται για 

μία διάταξη η οποία δεν είναι άμεσα εφαρμοστέα αλλά τυγχάνει συνδυαστικής εφαρμογής με 

κάποιον από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 510 παρ. 1 ΚΠΔ αναιρετικούς 

λόγους. Το ευρωπαϊκό δικαστήριο θεώρησε –ορθά κατά την γνώμη του γράφοντος- την 

αεροπαγητική αυτή θέση ως σόφισμα που άγει σε τεράστιας κλίμακας αποδυνάμωση των 

ατομικών δικαιωμάτων κατά την αναιρετική διαδικασία και ως μία προσέγγιση εξαιρετικά 

τυπολατρική η οποία οδήγησε εν προκειμένω στην παραβίαση της δίκαιης δίκης του 

προσφεύγοντος καθώς στην ουσία αποκλείστηκε από την αναιρετική αξιολόγηση.    

Δ. Αποτίμηση της ελληνικής Νομολογίας    

Επισκοπώντας κάποιος την ελληνική νομολογία όπως αναπτύχθηκε στην εργασία, έρχεται 

αντιμέτωπος με το εξής παράδοξο. Ενώ πληθώρα αποφάσεων αναγνωρίζουν θεωρητικά 

και περιγράφουν λεπτομερώς τα θεμιτά όρια της συγκεκαλυμμένης αστυνομικής 

δράσης καθώς και τις συνέπειες που θα προκαλούσε ενδεχόμενη υπέρβασή τους, 

εντούτοις αρνούνται να αποδεχτούν την ύπαρξή της. Η νομολογία του Αρείου Πάγου 

βρίσκει προφάσεις για να μην εξετάσει τον ισχυρισμό περί παγίδευσης στην ουσία του. 

Είτε αρνείται να το κάνει θεωρώντας τον ως αρνητικό της κατηγορίας ή απλό υπερασπιστικό 

επιχείρημα είτε τον απορρίπτει χωρίς να τον διερευνά στην ολότητά του. Σε αντίθετη 

περίπτωση, όχι μόνο θα αντιμετώπιζε τον ισχυρισμό περί παγίδευσης ως αυτοτελή 

εξετάζοντάς τον πάντα (Khudobin κατά της Ρωσίας), αλλά θα είχε εκδώσει έστω μία 

αναιρετική απόφαση στην οποία θα γινόταν δεκτός ο ισχυρισμός περί παγίδευσης και 

συνακόλουθα η απόλυτη εξ αυτού ακυρότητα και η απαγόρευση βεβαίως αξιοποίησης 

των αποδεικτικών μέσων που αποκτήθηκαν καθ’ υπέρβαση των ορίων της 

συγκεκαλυμμένης δράσης. Μόνο τότε η διαδικασία θα χαρακτηριζόταν από την αναγκαία 

                                                           
147 Σατλάνης Χ., Εισαγωγή στην ποινική δικονομία, σ.693-698 
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δικαιότητα.  Επί πλέον, τα ελληνικά ποινικά δικαστήρια ποτέ δεν αξιολογούν τις πηγές 

πληροφόρησης της αστυνομίας με συνέπεια αυτές να μην εξετάζονται ούτε από τον Άρειο 

Πάγο. Πληθώρα όμως δικογραφιών κάνει λόγο για την περιέλευση στη γνώση των αρχών 

πληροφορίας για πιθανή τέλεση άδικης πράξης εκ μέρους του υποψήφιου δράστη. Το 

Στρασβούργο έχει υποστηρίξει πως για να θεμελιωθούν υπόνοιες αναφορικά με άδικες 

πράξεις και την τέλεση αυτών είναι αναγκαία η ύπαρξη πειστικών και αναγκαίων λόγων με 

στόχευση η συγκεκαλυμμένη δράση των οργάνων της τάξης να έχει νομιμοποιητικά 

στοιχεία.   

Κατόπιν αυτών προκύπτει ότι ο Άρειος Πάγος οφείλει να υπερβεί τον φορμαλισμό του, 

εξετάζοντας τον περί παγίδευσης ισχυρισμό ως αυτοτελή ή ένσταση, εγκύπτοντας στην 

ουσία του και λαμβάνοντας υπόψη του τα πορίσματα και τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Προτάσεις για την Ελληνική Περίπτωση 

 

Τα δικαστήρια της ουσίας αλλά και το ανώτατο ακυρωτικό οφείλουν να εξετάζουν 

ενδελεχώς τις υποθέσεις που φέρουν χαρακτηριστικά αστυνομικής παγίδευσης και με την 

διαπίστωση της τελευταίας να αναγνωρίζουν απόλυτη ακυρότητα σύμφωνα με το άρθρο 171 

παρ. 1 δ ΚΠΔ.  

Εναλλακτικά, όταν η αστυνομική παγίδευση αναγνωρίζεται μεν, όμως χαρακτηρίζεται από 

μειωμένη ένταση της αστυνομικής πρόκλησης σε βάρος του παρακινηθέντος, τότε τα 

ημεδαπά δικαστήρια, εφόσον δεν επάγεται κρίση περί απόλυτης ακυρότητας τόσο της 

αστυνομικής επιχείρησης όσο και της ποινικής διαδικασίας, απαιτείται να προβαίνουν σε 

μείωση της ποινής με ρητή πλέον προσθήκη στο άρθρο 84 παρ 2 ΠΚ.   

Θα μπορούσε επίσης να διατυπωθεί ένα επί πλέον κριτήριο συνεκτίμησης στην δικαστική 

επιμέτρηση της ποινής και στο άρθρο 79 ΠΚ κατά το οποίο προκειμένου να μειωθεί η ποινή, 

είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι ο δράστης οδηγήθηκε στην τέλεση της αξιόποινης 

πράξης εξαιτίας της συμβολής του agent provocateur.  

Κατά τις επιταγές του άρθρου 510 παρ.1 ΚΠΔ τα δικαστήρια ακολουθώντας την νομολογία 

του ΕΔΔΑ ,σε περιπτώσεις απόρριψης, υποχρεούνται να προβαίνουν σε ειδική και 

εμπεριστατωμένη αιτιολογία του ισχυρισμού του κατηγορουμένου περί αστυνομικής 

παγίδευσης είτε αυτός λαμβάνει τον χαρακτήρα αυτοτελούς ισχυρισμού, είτε ένστασης και 

πάντως να μην τον αντιμετωπίζουν αυθαίρετα ως αρνητικό της κατηγορίας χαρακτηρισμό. 

Είναι απορίας άξιο, η ανακολουθία που εντοπίζεται με τον κατηγορούμενο να «αρνείται» την 

κατηγορία και την ίδια ώρα να υιοθετεί την άποψη ότι διέπραξε την αξιόποινη πράξη κατόπιν 

παγίδευσης από την κεκαλυμμένη δράση των αστυνομικών, ενώ το ΕΔΔΑ παγίως κρίνει την 

αποδοχή της κατηγορίας ως την απαραίτητη προϋπόθεση για το παραδεκτό της ορθής 

προβολής του περί παγίδευσης ισχυρισμού. 

Το Ανώτατο Ακυρωτικό ανταποκρινόμενο στον ιδρυτικό του ρόλο οφείλει να ανατρέψει την 

σημερινή κατάσταση με την συλλήβδην απόρριψη αναιρετικών αιτήσεων υιοθετώντας έναν 

συμβατό με την ΕΣΔΑ έλεγχο νομιμότητας. Ομοίως τα δικαστήρια της ουσίας διά των 

δικαστών τους, όταν εξετάζουν υποθέσεις αστυνομικής παγίδευσης, υπερβαίνοντας την 

τυπολατρία τους,148 ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησής τους, μέσα στα πλαίσια πάντα 

της αρχής της ηθικής απόδειξης και της διακριτικής του ευχέρειας, θα πρέπει να τολμούν να 

έρθουν σε αντιπαράθεση με την αστυνομία -όταν η τελευταία έχει υπερβεί τα θεμιτά όρια- 

αναδεικνύοντας τις πρακτικές της και επιβάλλοντας τις δέουσες ποινές.    

                                                           
148 Φαρσεδάκης Ι./ Σατλάνης Χ., Η υπερβολικά τυπολατρική προσέγγιση ποινικοδικονομικών διατάξεων ως 

φραγμός στην Αλήθεια και στη Δικαιοσύνη, ΠοινΔικ, Τεύχος 3/2013, σ.  252- 274. Εδώ αναδεικνύεται η θέση 

πως «σχετικά με το ότι στη Νομολογία στο πεδίο του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου επικρατεί ένας άκαμπτος και 

αχαλίνωτος φορμαλισμός ή μια τυπολατρία ή νομολατρία ή ένας διαδικαστικός τυπικισμός , που θα μπορούσαν να 

λειτουργούν ως εμπόδια στην αναζήτηση και ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας, από την οποία εξαρτάται 

πάντοτε η έκδοση μιας ορθοδίκαιης απόφασης, δηλαδή μιας απόφασης που θα ανταποκρινόταν στις επιταγές της 

ουσιαστικής δικαιοσύνης». 
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Τα αστυνομικά όργανα οφείλουν να δρουν μέσα στα πλαίσια της αναλογικότητας και τις 

αναγκαιότητας, εντός συγκεκριμένων ορίων και υπό τις προϋποθέσεις της νομιμότητας που 

αναδείχτηκαν στο παρόν πόνημα. Είναι επιτακτική ανάγκη να σπάσει το απόστημα που θέλει 

μέρος των αστυνομικών οργάνων να έχουν την αίσθηση ότι δεν λογοδοτούν πουθενά και πως 

λόγω του επαγγέλματός τους οι δικαστικές αρχές είτε θα αποφύγουν να τους επιβάλλουν 

ποινές είτε θα τους φερθούν επιεικώς. Στις δημοκρατίες οι κυρώσεις υπάρχουν για όλους.  

Η μαγνητοσκόπηση ή βιντεοσκόπηση των μυστικών αστυνομικών δράσεων από κοινού με τα 

πρωτόκολλα εγγραφής των πρακτικών μεθόδων τους έτσι ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση 

των θεμιτών ορίων παρέμβασης είναι αναγκαία. Ομοίως και η επίβλεψη των επιχειρήσεων 

από τις δικαστικές αρχές. Σημαίνουσας βαρύτητας είναι και η σύνταξη έκθεσης που 

προβλέφτηκε. Το νέο άρθρο 254 ΚΠΔ κινείται στην ορθή κατεύθυνση. Μένει να διαπιστωθεί 

η αποτελεσματικότητά του στην πράξη. 

Η επέκταση της έρευνας σε τρίτα ανυποψίαστα πρόσωπα θα μπορούσε να επιτραπεί μόνο 

εάν και εφόσον αυτό αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 

αποτελέσματος. Είναι ένα αναγκαίο κακό ενδεχομένως όμως -όταν χρειαστεί να εφαρμοστεί- 

και ο μόνος τρόπος για να υπάρξει έλεγχος.  

Τα στοιχεία ή οι αποκτηθείσες γνώσεις  που αποκομίζονται για τρίτους επ’ αφορμή της 

έρευνας θα είναι επιτρεπτά προς χρήση σε άλλη δίκη μόνο εφόσον το κρίνει το δικαστικό 

συμβούλιο και για ανάλογα αδικήματα τύπου εγκληματικής οργάνωσης, διακίνησης 

ναρκωτικών κτλ. 

Η παρούσα μελέτη ομνύει στην άποψη ότι ο agent provocateur είναι αναγκαίο να εξετάζεται 

με κάθε τρόπο από την υπεράσπιση έστω με καλυμμένο το πρόσωπό του ή  παραλλαγμένη τη 

φωνή του. Για παράδειγμα θα μπορούσε να βρίσκεται σε ξεχωριστό δωμάτιο είτε με 

γυρισμένη την πλάτη, είτε με κάλυψη του προσώπου του και να εξετάζεται μέσω ειδικής 

ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στο σημερινό ψηφιακό κόσμο ευδοκιμεί πληθώρα επιλογών.  

Ο φερόμενος δράστης κρίνεται αναγκαίο έστω a posteriori να τυγχάνει πλήρους ενημέρωσης 

της σε βάρος του προσώπου του προηγηθείσας μυστικής αστυνομικής δράσης. Με αυτόν τον 

τρόπο θα διασφαλίζεται τόσο η ισότητα των όπλων όσο και το δικαίωμα ακρόασης.149   

Κλείνοντας,  προκύπτει η αναντίρρητη αναγκαιότητα εξοικείωσης του έλληνα δικαστή με 

την νομολογία του ΕΔΔΑ η οποία ήρθε ο καιρός να σταματήσει να αποτελεί terra incognita. 

Η απουσία αναφοράς της ή η απλή παράθεση άρθρων της ΕΣΔΑ δρα ως τροχοπέδη στον 

εξευρωπαϊσμό και στην εξελικτική πορεία του ελληνικού ποινικού δικαίου, ουσιαστικού και 

δικονομικού. Ο Έλληνας ερμηνευτής του δικαίου στεκούμενος αντάξιος της συνταγματικής 

του αποστολής, ως εγγυητής της δίκαιης δίκης, έχει καθήκον να ανταποκριθεί στην δυναμικά 

μεταλλασσόμενη νομολογία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου - ή ίδια η σύμβαση είναι ένας 

ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται- επιτυγχάνοντας την όσμωση της με την εγχώρια 

                                                           
149 Σατλάνης Χ., Το δικαίωμα του κατηγορουμένου για μια ενεργό και αποτελεσματική υπεράσπιση υπό το 

πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, Τεύχος 2/2017, σ. 101-103 
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νομολογία στην πράξη, φτάνοντας στον πολυπόθητο εξευρωπαϊσμό.150 Ο τελευταίος συνιστά 

την Λυδία λίθο προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150 Κατσογιάννου Μ., Η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας ανηλίκων υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Ο εξευρωπαϊσμός του ελληνικού Δικαίου Ανηλίκων a posse ad esse, 

ΝοΒ 9/2012, 2311 και Κατσογιάννου Μ., Το δικαίωμα ενημερώσεως του συλληφθέντος περί των λόγων 

συλλήψεώς του κατά το άρθρο 5 παρ. 2 ΕΣΔΑ. Διάλογος του ελληνικού ποινικού δικονομικού δικαίου με την 

«ευρωπαϊκή δημόσια τάξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, Τεύχος 3/2013 
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Αντί Επιλόγου 

 

Η ανακριτική διείσδυση αναμορφώθηκε μέσα στα χρόνια εξαιτίας της πιεστικής σύγχρονης 

πραγματικότητας και της αναγκαιότητας για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

οργανωμένης εγκληματικότητας. Η αρχή της αναλογικότητας, των δικαιωμάτων της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της σιωπής και μη αυτενοχοποίησης και του πληροφοριακού 

αυτοπροσδιορισμού αποτέλεσαν την βάση του εκσυγχρονισμού της. 

Όπως προέκυψε από την παρούσα μελέτη το υποκειμενικό και αντικειμενικό μοντέλο 

κυριάρχησαν στο αμερικανικό δίκαιο χαράσσοντας τα όρια της παγίδευσης και της 

διείσδυσης ως κριτήρια αξιολόγησης. Η κατάπειση ή απάτη του διωκτικού οργάνου καθώς 

επίσης και το στοιχείο της εξαπάτησης διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στην νομολογιακή 

διάπλαση και μετεξέλιξη των εννοιών. Όταν προτάσσεται υπερασπιστικά ο περί παγίδευσης 

ισχυρισμός και αυτός γίνεται δεκτός τότε ο κατηγορούμενος απαλλάσσεται για νομικούς 

λόγους. Πρόκειται για αυτοτελή λόγο που άγει στην απαλλαγή του. Συν τοις άλλοις, αν και 

το αντικειμενικό και υποκειμενικό τεστ είναι κυρίαρχα, όταν ο κεκαλυμμένος δράσης δρα με 

τρόπο που υπερβαίνει τα θεμιτά όρια κλονίζοντας την δικαιότητα της διαδικασίας 

παραβιάζεται η ρήτρα της δίκαιης δίκης. 

Οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας τέθηκαν στο προσκήνιο του αγγλικού 

δικαίου για να προσδιορίσουν τα βασικά στοιχεία της αστυνομικής παγίδευσης. Εδώ και εν 

αντιθέσει με το αμερικανικό δίκαιο ο υπερασπιστικός ισχυρισμός της παγίδευσης δεν 

αναγνωρίζεται. Η χρήση agent provocateur μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον 

κατηγορούμενο ως ελαφρυντική περίσταση. Για πολλά χρόνια η αγγλική νομολογία δεχόταν 

απλά την μείωση της ποινής του κατηγορουμένου. Σταδιακά μετακινήθηκε στην πλήρη 

απαλλαγή του χάριν της διασφάλισης της αξιοπιστίας της ποινικής διαδικασίας. Επί πλέον, 

παράνομα αποδεικτικά μέσα, απόρροια της αστυνομικής παγίδευσης, μπορούν να 

αποκλειστούν προς διαφύλαξη της δικαιότητας της διαδικασίας. Η παύση της ποινικής 

διαδικασίας λόγω κατάχρησης σε βάρος του κατηγορουμένου προτείνεται από την βρετανική 

θεωρία μέσω της ad hoc στάθμισης και της διακριτικής ευχέρειας του κάθε δικαστηρίου.  

Στο γερμανικό δίκαιο η αστυνομική παγίδευση τυγχάνει παρόμοιας αντιμετώπισης με την 

εγχώρια διάταξη του 254 ΚΠΔ εντασσόμενη στα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού με 

προϋποθέσεις νομιμότητας. Η για δεκαετίες παγιωμένη στάση του γερμανικού ακυρωτικού 

και της συναφούς νομολογίας του αναφορικά με την ελάφρυνση της ποινής λόγω της 

υπέρβασης των θεμιτών ορίων της συγκεκαλυμμένης αστυνομικής δράσης μεταβλήθηκε και 

την θέση της πήρε ο απόλυτος δικονομικός αποκλεισμός. 

Στο ελληνικό δίκαιο αναδύεται ένας δυισμός ως προς την νομική φύση της αστυνομικής 

παγίδευσης μεταξύ λόγων άρσης του άδικου και της ανακριτικής πράξης. Η ένταξη της 

αστυνομικής παγίδευσης σε δικονομικές πράξεις που επιτελούν διπλή λειτουργία αποτελεί τη 

λύση. Σε περίπτωση που υποβόσκει ή αναδεικνύεται κάποιο κενό νόμου θα πρέπει ad hoc να 

κρίνεται το επιτρεπτό ή μη της διείσδυσης με βάση την αναλογικότητα και τη νομική φύση 

της κάθε περίπτωσης. Μολονότι στο ελληνικό δίκαιο απουσιάζει ένας ρητός ορισμός της 
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αστυνομικής παγίδευσης, η τελευταία προσδιορίζεται εξ αντιδιαστολής από τις προϋποθέσεις 

νομιμότητας. Να σημειωθεί πως ο νέος κώδικας ποινικής δικονομίας κρίνεται θετικά καθώς 

διεύρυνε το παλαιό 253Α στο νέο 254 ΚΠΔ καθιστώντας το ως το βασικό εχέγγυο για την 

καταρχήν πρόληψη και αντιμετώπιση σοβαρότατων ποινικών φαινομένων.  

Κομβικό ρόλο στις εγχώριες δικαιοταξίες διαδραματίζει η νομολογία του ΕΔΔΑ. Το 

δικαστήριο του Στρασβούργου παγίως υποστηρίζει πως όταν οι ειδικές ανακριτικές μέθοδοι 

διεξάγονται εντός ορίων δεν παραβιάζεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Η δυνατότητα 

επιστάμενου ελέγχου αλλά και το κατά πόσον ελέγχτηκε ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου 

εντάσσονται στον πυρήνα της εξέτασής του.  

Στη γερμανική νομολογία με στόχο την καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας 

,που δύσκολα διαφορετικά εξιχνιάζεται, κρίνεται συνταγματικό το μέτρο της αστυνομικής 

παγίδευσης. Στην αγγλική νομολογία το κριτήριο εντοπίζεται στο ερώτημα για το αν ήταν η 

δράση των αρχών υπεύθυνη για την εμφύτευση στο μυαλό του δράστη της εγκληματικής 

δραστηριότητας, ενώ στην αμερικανική νομολογία το αντικειμενικό και υποκειμενικό 

κριτήριο πρωτεύουν.  

Η παθητική στάση του διωκτικού οργάνου συνιστά το βασικό κριτήριο της αστυνομικής 

παγίδευσης στην ελληνική νομολογία ενώ η αναλογική εφαρμογή του μέτρου κατά έμμεσο 

τρόπο προτάσσεται. Παρόλα αυτά προκαλεί δυσμενή εντύπωση το γεγονός πως ενώ οι 

περισσότερες αποφάσεις συγκλίνουν στην πλήρη απαγόρευση αποδεικτικών μέσων που 

συνελέγησαν παράνομα  δεν εντοπίζεται ούτε μία απόφαση στην οποία πράγματι να έχει 

αναγνωριστεί η υπέρβαση της θεμιτής συγκεκαλυμμένης αστυνομικής δράσης και η 

συνακόλουθη απόλυτη ακυρότητα λόγω υπέρβασης της αρχής της δίκαιης δίκης. Συγχρόνως 

η νομολογία του Αρείου Πάγου βρίσκει προφάσεις για να μην εξετάσει τον ισχυρισμό περί 

παγίδευσης στην ουσία του. Είτε αρνείται να το κάνει θεωρώντας τον ως αρνητικό της 

κατηγορίας ή απλό υπερασπιστικό επιχείρημα είτε τον απορρίπτει χωρίς να τον διερευνά 

στην ολότητά του.  

Λαμβάνοντας υπόψη πως ένα καθολικό αίτημα ασφάλειας ή ελευθερίας δεν είναι δυνατό να 

λάβει χώρα στις υστερονεωτερικές κοινωνίες μας, τη δυσκολία πάταξης του οργανωμένου 

εγκλήματος, τις αυξανόμενες ανάγκες καταστολής συγκεκριμένων εγκληματικών πράξεων, 

την προστασία του κοινωνικού συνόλου αλλά και των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, 

οι αρχές της νομιμότητας, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας προκρίνονται ως η 

ασφαλέστερη οδός στα ανακύπτοντα κάθε φορά ζητήματα και στο επιτρεπτό αυτών.151 

 

 

 

                                                           
151 ό.π., Χλούπης Γ., σ.467 
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