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Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος

1. Κάθε ποινικός κανόνας δικαίου αποτελείται -κατ’ αρχάς- από δύο μέρη:

α) Από το  πραγματικό, δηλαδή το σύνολο των προϋποθέσεων που τάσσει ο κάθε

κανόνας,  ώστε  να ασκήσει  τη  ρυθμιστική του λειτουργία σε  κάθε συγκεκριμένη

περίπτωση.

β) Από  την  έννομη συνέπεια,  δηλ.  την  ποινή  που  συνεπάγεται  η  πλήρωση των

προϋποθέσεων του πραγματικού.

2. Ειδικότερα,  το  πραγματικό  του  ποινικού  κανόνα  δικαίου περιέχει  όλα  τα

αποκαλούμενα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία, με τα οποία περιγράφεται

-από το νομοθέτη- η αξιόποινη πράξη. Τα στοιχεία αυτά ονομάζονται: 

2.1. Αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος: 

Εδώ  περιγράφονται:  α) το  υποκείμενο  του  εγκλήματος  και  β) η  εγκληματική

συμπεριφορά. Επιπλέον, η αντικειμενική υπόσταση μπορεί να περιλαμβάνει κι άλλα

στοιχεία,  όπως  το  υλικό  αντικείμενο  του  εγκλήματος,  το  αποτέλεσμα  της

συμπεριφοράς καθώς και ορισμένες περιστάσεις (τόπου, χρόνου, τρόπου, μέσων),

υπό τις οποίες τελείται η εν λόγω εγκληματική συμπεριφορά.

Παραδείγματα:

- Στο  άρθρο  299  ΠΚ  ορίζεται  ότι:  «Όποιος [:  υποκείμενο  του  εγκλήματος]

σκότωσε [: συμπεριφορά] άλλον» [: υλικό αντικείμενο].

- Στο άρθρο 303 ΠΚ ορίζεται ότι: «Μητέρα [: υποκείμενο] που [..]  σκότωσε [:

συμπεριφορά]  το παιδί της [:  υλικό αντικείμενο]  κατά ή μετά τον τοκετό,

αλλά  ενώ  εξακολουθούσε  ακόμη  η  διατάραξη  του  οργανισμού  της  από

αυτόν» [:περιστάσεις].
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Η  σημασία  της  αντικειμενικής  υπόστασης  διέπει  όλο  το  οικοδόμημα  του

εγκλήματος,  κατά τη  νομική αυτού έννοια.  Βάσει  αυτής  κρίνεται  αν  η  εκάστοτε

ερευνώμενη πράξη είναι άδικη, ακολούθως καταλογιστή και τιμωρητή.  

Δηλ. όταν αξιολογείται ποινικά μια συγκεκριμένη πράξη, εξετάζεται πρώτα αν η εν

λόγω πράξη πληροί την αντικειμενική υπόσταση ενός εγκλήματος. Σε καταφατική

απάντηση, διατυπώνεται η κρίση ότι η πράξη είναι κατ’ αρχήν άδικη. Εν συνεχεία,

εξετάζεται  αν  υπάρχει  κάποιος  λόγος  που  αίρει  τον  άδικο  χαρακτήρα  της  (λ.χ.

άμυνα,  άρθρο 22  ΠΚ).  Σε  περίπτωση που  δεν  συντρέχει  κάποιος  τέτοιος  λόγος,

διερευνάται αν αυτή η άδικη -πλέον- πράξη είναι καταλογιστή. Εδώ, εξετάζεται αν

πληρούται  η  υποκειμενική  υπόσταση  του  εγκλήματος  (βλ.  αμέσως  παρακάτω)

καθώς  και  αν  συντρέχει  κάποιος  λόγος  που  αίρει  τον  καταλογισμό  (λ.χ.  μη

ικανότητα  αντίληψης  του  αδίκου  χαρακτήρα  της  πράξης,  λόγω  ψυχικής  ή

διανοητικής διαταραχής, άρθρο 34 ΠΚ). 

Επίσης,  η  αντικειμενική  υπόσταση  αποτελεί  σημείο  αναφοράς  για  την  διάκριση

μεταξύ απόπειρας και τετελεσμένου εγκλήματος (άρθρο 42 ΠΚ) καθώς και για την

συμμετοχή κάποιου στο έγκλημα ως αυτουργού, συνεργού, ηθικού αυτουργού κλπ.

(άρθρα 45-49 ΠΚ).

2.2. Υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος:

Εδώ περιγράφεται η μορφή υπαιτιότητας που απαιτείται για κάθε αξιόποινη πράξη.

Ως «υπαιτιότητα» χαρακτηρίζεται η ψυχική στάση του δράστη απέναντι στην πράξη

του. 

2.2.1.   Βασικές μορφές υπαιτιότητας είναι:  

α) Ο δόλος (: άρθρο 27 ΠΚ), ο οποίος αποτελείται από:

ι) Τη γνώση των στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. 

Έτσι,  όταν  ο  δράστης  δεν  έχει  γνώση  ενός  ή  περισσοτέρων  στοιχείων  της

αντικειμενικής υπόστασης, τότε υπάρχει η λεγόμενη πραγματική πλάνη (: άρθρο 30

ΠΚ),  η  οποία  αποκλείει  το  δόλο.  Π.χ.  ο  κυνηγός,  ο  οποίος  πυροβολεί  κάτι  που

κινείται πίσω από ένα θάμνο, νομίζοντας ότι είναι ένα ζώο, ενώ είναι άνθρωπος,

πλανάται ως προς ένα στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος του

άρθρου 299 ΠΚ, εν προκειμένω πλανάται ως προς το υλικό αντικείμενο. Επομένως,
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η  άδικη  πράξη  του  δεν  μπορεί  να  του  καταλογιστεί  ως  ανθρωποκτονία  που

τελέστηκε με δόλο.

ιι) Τη θέληση να επέλθει το εκάστοτε αποτέλεσμα. 

Η θέληση αυτή εμφανίζεται με τρεις επιμέρους μορφές:

-  Ως  άμεσος  δόλος  πρώτου  βαθμού (επιδίωξη).  Παράδειγμα:  Ο  Α  πυροβολεί

εναντίον του Β για να τον σκοτώσει.

-  Ως  άμεσος δόλος δεύτερου βαθμού (αναγκαίος δόλος).  Παράδειγμα: Ο Α βάζει

φωτιά  στο  σπίτι  του,  προκειμένου  να  εισπράξει  ασφαλιστική  αποζημίωση,

γνωρίζοντας  ότι  μέσα  σ’  αυτό  βρίσκεται  κατάκοιτος  ο  Β  που  κατ’  ανάγκη  θα

πεθάνει. Έτσι, γνωρίζει (προβλέπει) ότι το αποτέλεσμα του θανάτου είναι βέβαιη

και αναπόφευκτη συνέπεια της πράξης του και το αποδέχεται για να πετύχει το

σκοπό του.

-  Ως  ενδεχόμενος  δόλος.  Παράδειγμα:  Ο  Α  τοποθετεί  βόμβα  μπροστά  από  τη

μονοκατοικία  του  Β,  με  σκοπό  να  τον  σκοτώσει,  όταν  εξέλθει  του  σπιτιού  του.

Προβλέπει  δε  ως  πιθανό  και  το  θάνατο  κάποιου  περαστικού,  τον  οποίο  και

αποδέχεται. Εδώ, το αποτέλεσμα του θανάτου δεν είναι βέβαιη, αλλά ενδεχόμενη

συνέπεια της πράξης του Α.

β) Η αμέλεια (: άρθρο 28 ΠΚ), τα ουσιαστικά στοιχεία της οποίας είναι:

ι) Η αντικειμενική παραβίαση ενός καθήκοντος επιμέλειας (:  εξωτερική αμέλεια)

που επέφερε το αξιόποινο αποτέλεσμα. Το στοιχείο αυτό ανήκει στην αντικειμενική

υπόσταση του εξ αμελείας εγκλήματος.

ιι) Η έλλειψη προσοχής, εξαιτίας της οποίας ο δράστης:

- Είτε δεν προέβλεψε καθόλου το αποτέλεσμα που προήλθε από την πράξη

του (: άνευ συνειδήσεως αμέλεια)

- Είτε  το  προέβλεψε,  αλλά  πίστεψε  ότι  δεν  θα  επέλθει  (:  ενσυνείδητη

αμέλεια).

Παράδειγμα: Ο οδηγός αυτοκινήτου Α δεν βλέπει το STOP σε μια διασταύρωση κι

έτσι δεν σταματά,  με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενη μηχανή και να

επέλθει -ως αξιόποινο αποτέλεσμα- σοβαρή σωματική βλάβη του οδηγού Β. Ο Α

δεν προέβλεψε λοιπόν καθόλου ότι από την πράξη του μπορούσε να συμβεί κάτι

τέτοιο  (:  άνευ  συνειδήσεως  αμέλεια).  Εάν  όμως  είχε  δει  το  STOP,  αλλά  δεν
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σταμάτησε,  με  την  πεποίθηση  ότι  θα  προλάβει  να  αποφύγει  σύγκρουση  με

διερχόμενα  οχήματα,  τότε  έχουμε  ενσυνείδητη  αμέλεια.  Η  αντικειμενική

παραβίαση του καθήκοντος επιμέλειας, δηλαδή το εξωτερικό του σφάλμα είναι η

έμπρακτη παραβίαση του οικείου κανόνα του ΚΟΚ.

Σημειώνεται εδώ ότι:  Όπως είναι φανερό, η ενσυνείδητη αμέλεια μοιάζει με τον

ενδεχόμενο δόλο. Και στις δύο περιπτώσεις, ο δράστης προβλέπει το αποτέλεσμα

ως  ενδεχόμενο.  Όμως  μεταξύ  τους  υπάρχει  μια  βασική  διαφορά:  ενώ  στην

ενσυνείδητη αμέλεια πιστεύει ή ελπίζει ότι δεν θα επέλθει το αποτέλεσμα, στον

ενδεχόμενο δόλο το αποδέχεται.

Διευκρινίζεται επίσης ότι: Το άρθρο 28 ΠΚ θέτει  δύο κριτήρια, βάσει των οποίων

ερευνάται αν πληρούται το στοιχείο της «  έλλειψης προσοχής  ».   Αυτά είναι: 

- η  προσοχή  που  «όφειλε»  να  καταβάλει  ο  δράστης  σύμφωνα  με  τις

περιστάσεις και

- αυτή που «μπορούσε» να καταβάλει.

2.2.2. Περαιτέρω,  η  υποκειμενική υπόσταση ενός  εγκλήματος  μπορεί  επίσης  να

περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία, τα οποία καλούνται «υποκειμενικά στοιχεία του

αδίκου». 

Τέτοιο  είναι  λ.χ.:  Ο  σκοπός  επίτευξης  ενός  αποτελέσματος,  πέρα  από  την

πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Παράδειγμα: Ο σκοπός

παράνομης  ιδιοποίησης  στο έγκλημα της κλοπής,  κατ’  άρθρο 372 ΠΚ (:  «Όποιος

αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να

το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται [..]».
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