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μΝ υλππαρεάΝΈθπ β
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ΠΠμΝΠλσ γ κΝΠλπ σεκζζκ
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1έ

α

α α

θ δε έη θκΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝη ζΫ βΝ πθΝγ η ζδπ υθΝαλξυθΝ
κυΝ ΠκδθδεκτΝ δ γθκτμΝ δεαέκυ 1 ,Ν πθΝ ΰξυλδπθΝ βζα άΝ εαθσθπθΝ κυ δα δεκτΝ
πκδθδεκτΝ δεαέκυ

Ν ξΫ βΝ η Ν αΝ κπδεΪΝ σλδαΝ δ ξτκμΝ πθΝ ζζβθδευθΝ πκδθδευθΝ

θσηπθ,ΝπκυΝλυγηέακυθΝ τκΝία δεΪΝαβ άηα αμΝ 1ΨΝΠκδαΝ έθαδΝ αΝ ΰξυλδαΝελδ άλδαΝ
υθΪη δΝ πθΝκπκέπθΝ ε βζυθ αδΝ κΝπκδθδεσΝ θ δαφΫλκθΝ κυΝ ζζβθδεκτΝΚλΪ κυμΝ
ΰδαΝ ηέα

ζ γ έ αΝ πλΪιβ η Ν

κδξ έαΝ αζζκ απσ β αμ2,Ν αΝ κπκέαΝ δα υπυθκθ αδΝ

αΝΪλγλαΝηΝΫπμΝκΝ κυΝΠΚΝεαδΝβΨΝΠυμΝλυγηέα αδΝβΝ« τηπ π β» αληκ δκ ά πθΝ
δΪφκλπθΝ ηπζ εση θπθΝ ελα υθΝ ΰδαΝ βθΝ ε έεα βΝ ηδαμΝ υπσγ βμ η Ν πκδθδεσΝ
θ δαφΫλκθ,ΝπκυΝλυγηέα αδΝ αΝΪλγλαΝλΝΫπμΝ11ΝΠΚ3.
πσΝ ηέαΝ αλξδεάΝ αθΪΰθπ βΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ δα Ϊι πθΝ πλκετπ δΝ ι εΪγαλαΝ
σ δΝ κΝ ΫζζβθαμΝ θκηκγΫ βμΝ πΫζ ι Ν θαΝ υδκγ ά δΝ

κΝ ΪλγλκΝ ηΝ ΠΚΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ

αφδεσ β αμΝ εαδΝ θαΝ δα βλά δ,Ν σππμΝ σζ μΝ κδΝ ξυλ μΝ κυΝ εσ ηκυ,Ν βθΝ πκδθδεάΝ
ικυ έαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ΚλΪ κυμΝ ΰδαΝ πλΪι δμΝ πκυΝ

ζΫ βεαθΝ

βθΝ ζζβθδεάΝ

πδελΪ δα,Νγ υλβ ΝσηπμΝ εσπδηκΝθαΝ π ε έθ δΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθ πκδθδευθ κυΝ
θσηπθ εαδΝ

ΝπλΪι δμΝπκυΝΫξκυθΝ ζ

υθ λΫξ δΝΫθαΝ τζκΰκΝ υθ

έΝ

βθΝαζζκ απά,Ν φσ κθΝπλκετπ δΝσ δΝ

δεσΝ κδξ έκΝ βμΝ ζ γ έ αμΝπλΪιβμΝη Ν βθΝβη απάΝ

ΫθθκηβΝ ΪιβέΝ Έ δ,Ν πΫλαθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ ΠΚΝ πκυΝ δ Ϊΰ δΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ
αφδεσ β αμΝ Χ§1ΨΝ εαδΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ βηαέαμΝ κυΝ πζκέκυΝ άΝ α λκ εΪφκυμΝ Χ§βΨ,Ν
ι Ϊακθ αδΝεαδΝαΨΝβΝαλξά βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμΝΧΪλγλκΝθΝΠΚΨ,Ν
κπκέαΝ κΝ υθ

δεσΝ κδξ έκΝ υθέ α αδΝ

βθΝ

βθΝ ζζβθδεάΝδγαΰΫθ δαΝ κυΝ λΪ βΝ κυΝ

α δεάηα κμ,ΝίΨΝβΝαλξάΝ βμΝπαγβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμΝΧΪλγλκ ιΝΠΚΨ,Ν βθΝκπκέαΝ
υθ

δεσμΝ ελέεκμΝ έθαδΝ βΝ ζζβθδεάΝ δγαΰΫθ δαΝ κυΝ αηΫ πμΝ παγσθ κμΝ απσΝ κΝ

Ϋΰεζβηα,Ν ΰΨΝ βΝ ελα δεάΝ πλκ α υ δεάΝ αλξάΝ ΧΪλγλκΝ κΝ

έΝ α΄,Ν ί΄,Ν ΰ΄,Ν ΄,Ν ΄Ν εαδΝ α΄Ν

ΠΚΨ,ΝπκυΝγ η ζδυθ αδΝ κΝξαλαε άλαΝ κυΝπλκ α υση θκυΝΫθθκηκυΝαΰαγκτΝπμΝ
ελα δεκτ, εαδΝ ΨΝβΝαλξάΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμΝΧΪλγλκΝκΝ έΝ ΄,Να΄,Νβ΄,Νγ΄,Νδ΄Ν
εαδΝ δα΄Ν ΠΚΨ,Ν πκυΝ γ η ζδυθ αδΝ

βθΝ ξαλαε άλαΝ κλδ ηΫθπθΝ ΰεζβηΪ πθΝ πμΝ

ΟΝ σλκμΝ αυ σμΝ πλκ δηΪ αδΝ απσΝ κθΝ ΙέΝ Μαθπζ ΪεβΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκΝ ΆλγλαΝ 1-ζλΝ ΠΚ, πδ κηάΝ
Γ θδεκτΝ ΜΫλκυμ ΄Ν Ϋε κ β,Ν ζΝ 1ί1-1ίβ,Ν θυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ υλΫπμΝ εαδΝ κΝ σλκμΝ « δ γθΫμΝ
ΠκδθδεσΝ έεαδκΝstricto sensu»ΝΜυζπθσπκυζκμ Υέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν
ζέΝβθΝ πέ
2
Μ λδευμΝ άΝ κζδευμΝ ζ γ έ αΝ πλΪιβΝ κΝ ιπ λδεσ,Ν γθδεσ β αΝ κυΝ λΪ βΝ άΝ κυΝ γτηα κμ,Ν
πλκ ίκζάΝ
3
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1

1

« δ γθυθ»ΝεαδΝ

βθΝαζζβζ ΰΰτβΝπκυΝκφ έζκυθΝθαΝ πδ δεθτκυθΝ αΝελΪ βΝΰδαΝ βθΝ

εα απκζΫηβ άΝ κυμ4.
 αΝ πζαέ δαΝ βμΝ η ζΫ βμΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ

αφδεσ β αμ ΰέθ αδΝ ε θάμΝ

αθΪζυ βΝ κυΝΪλγλκυΝ1θΝΠΚ,Ν δσ δΝκΝ σπκμΝ Ϋζ βμΝ βμΝπλΪιβμΝ ΝΫθαΝΫΰεζβηα η Ν
κδξ έαΝ αζζκ απσ β αμΝ έθαδΝ κΝ εαγκλδ δεσΝ
φαληκ

κδξ έκΝ ΰδαΝ κΝ πκδαΝ αλξάΝ γαΝ

έΝ ΰδαΝ βθΝ γ η ζέπ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πκδθδεάμΝ δεαδκ κ έαμέΝ ΣκΝ αά βηαΝ

θΝ έθαδΝ αηδΰυμΝ γ πλβ δεσ,Ν σππμΝ έ πμΝ εα ’Ν αλξάθΝ φαέθ αδ,Ν αζζΪΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ
πλαε δεσμΝ ΪθΝβΝπλΪιβΝΫξ δΝ ζ

έ,Νεα ’Ν φαληκΰάΝ κυΝΪλγλκυΝ1θΝΠΚ,Ν θΝσζπΝάΝ

θΝηΫλ δΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δα,ΝγαΝ φαληκ

έΝβΝαλξάΝ βμΝ αφδεσ β αμ,ΝπκυΝ

έθαδΝκ ία δεσμΝεαθσθαμΝΰδαΝ βΝγ η ζδπ βΝ δεαδκ κ έαμΝ πθΝβη απυθΝπκδθδευθΝ
δεα βλέπθέΝ Ϊθ,Νσηπμ,Ν κΝα έεβηαΝΫξ δΝ ζ
κΝ δεα άλδκΝ κφ έζ δΝ αφ θσμΝ θαΝ πλκ

έΝαπκεζ δ δεΪΝ

βθΝαζζκ απά,Ν

δκλέ δ, η Ν δ δεάΝ εαδΝ ηπ λδ α πηΫθβΝ

αδ δκζκΰέα, πκδαΝ αλξάΝ Ϋξ δΝ φαλησ δΝ εαδΝ αφ ΫλκυΝ θαΝ ι Ϊ δΝ ΪθΝ υθ λΫξ δΝ
εΪπκδαΝ απσΝ δμΝ ιαδλΫ δμΝ απσΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ αλξάμ,Ν πκυΝ
κλέακθ αδΝ σ κΝ

κθΝ ΠκδθδεσΝ Κυ δεα,Ν σ κΝ εαδΝ

Ν δ δεκτμΝ ΠκδθδεκτμΝ Νσηκυμ,Ν

ΪζζπμΝ βΝ απσφα άΝ κυΝ γαΝ έθαδΝ αθαδλ ΫαΝ έ Ν ΰδαΝ Ϋζζ δοβΝ δ δεάμΝ εαδΝ
ηπ λδ α πηΫθβμΝ αδ δκζκΰέαμ,Ν έ Ν ΰδαΝ εΝ πζαΰέκυΝ παλαίέα βΝ πθΝ εαθσθπθΝ
κυ δα δεκτΝ δεαέκυΝπκυΝεαγκλέακυθΝ βΝ δεαδκ κ έαΝ κυέ
 Ν ΫθαΝ

πση θκΝ

Ϊ δκ, αθαζτκθ αδΝ

δ ικ δεσ λαΝ κδΝ αλξΫμΝ

βμΝ

θ λΰβ δεάμΝ εαδΝ παγβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμ,Ν κδΝ γ δεΫμΝ εαδΝ αλθβ δεΫμΝ
πλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυμΝεαδΝ κΝΪλγλκΝλΝΠΚ,Ν
πλκςπκγΫ δμΝ υπσΝ δμΝ κπκέ μΝ βΝ
δεαδπηΪ πθΝ

βμΝ ΰδαΝ

ε έεα βΝ

κΝκπκέκΝκλέακθ αδΝκδΝ

ζζβθδεάΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ απ ε τ αδΝ πθΝ
βμΝ πκδθδεάμΝ υπσγ βμ,Ν αθαΰθπλέακθ αμΝ

η υ δεσ β αΝαπσΝαζζκ απάΝπκδθδεάΝαπσφα β,ΝυπσΝ κθΝσλκΝ υθ λκηάμΝεαδΝ πθΝ
πλκςπκγΫ πθΝ κυΝ

δεα ηΫθκυ,ΝσππμΝαυ ΪΝαπκ υπυθκθ αδΝ κΝΪλγλκΝηιΝΚΠ .

ΜδαΝκζκεζβλπηΫθβ αθΪζυ βΝαυ κτΝ κυΝ ηάηα κμΝ βμΝ λΰα έαμΝαπαδ έΝδ δαέ λβΝ
θα ξσζβ βΝ η Ν βθΝ αλξάΝ ne bis in idem,Ν αλξάΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκ
Ϋξ δ εαγαλΪΝ γθδεσ,Ν υλππαρεσΝ άΝ δ γθάΝ ξαλαε άλα,Ν υ
εαδΝ πσ Ν

δκλδ

έΝ ΪθΝ

Ν θαΝ εα αζάικυη Ν ΪθΝ

η τ αδΝ βΝ ζζβθδεάΝ πκζδ έαΝ απσΝ βθΝ Ϋε κ βΝ αζζκ απάμΝ πκδθδεάμΝ

απσφα βμ.

έΝΚαηπΫλκυΝ– Ν Ϊζ α,ΝΠκδθδεσμΝΚυ δεαμΝΚα ’ΝΆλγλκΝ ληβθ έα, έΝΧαλαζαηπΪεβμ,Ν ΄ σηκμ,Ν
ΝκηδεάΝ δίζδκγάεβ,Νβί1ζ,Ν ζέΝηγ

4
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 κΝ ζ υ αέκΝ ηάηαΝ βμΝ λΰα έαμΝΰέθ αδΝαθΪζυ βΝ πθΝΪλγλπθΝ1ίΝεαδΝ11Ν
ΠΚ,Ν αΝκπκέαΝ θΝπλκίζΫπκυθΝαυ κ ζάΝελδ άλδαΝΰδαΝ βΝγ η ζέπ βΝ βμΝβη απάμΝ
πκδθδεάμΝ δεαδκ κ έαμ,Ν αζζΪΝ υηπζβλυθκυθΝ κΝ τ βηαΝ εαθσθπθΝ κυΝ πκδθδεκτΝ
δ γθκτμΝ δεαέκυ,Ν δ Ϊΰκθ αμΝ κθΝεαθσθαΝ κυΝ υθυπκζκΰδ ηκτΝ βμΝπκδθάμΝπκυΝΫξ δΝ
ε δγ έΝ βθΝαζζκ απάΝΧΪλγλκΝ1ίΝΠΚΨΝεαδΝ βΝ υθα σ β αμΝ πδίκζάμΝπαλ πση θπθΝ
πκδθυθΝ εαδΝ ηΫ λπθΝ α φαζ έαμΝ πκυΝ πλκίζΫπ δΝ

κΝ βη απσΝ

έεαδκ,Ν

υηπζβλπηα δεΪΝ πλκμΝ δμΝ ετλδ μΝ πκδθΫμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ πδίζβγ έΝ απσΝ αζζκ απάΝ
πκδθδεάΝαπσφα βΝΧΪλγλκΝ11ΝΠΚΨέ
1.1. ΝαθΪΰεβΝΰδαΝπλκ δκλδ ησΝ βμΝ κπδεάμΝδ ξτκμΝ πθΝπκδθδευθΝθσηπθ
Κα ΪΝ κθΝη ΰΪζκΝ Ϊ εαζκΝ κυΝ ζζβθδεκτΝπκδθδεκτΝ δεαέκυΝΙέΝΜαθπζ ΪεβΝ
«...ΣκΝ πκδθδεσΝ φαδθση θκΝ απκ ζ έΝ δ κλδεσΝ εκδθπθδεσΝ φαδθση θκέΝ εκζκυγ έΝ βθΝ
ιΫζδιβΝ πθΝ αθγλππέθπθΝ εκδθπθδυθΝ εαδΝ δαφκλκπκδ έ αδΝ εα ΪΝ σπκΝ εαδΝ ξλσθκέΝ
Έ δΝ εαδΝ αΝ

κδξ έαΝ πκυΝ κΝ απκ ζκτθΝ (αΰαγΪ,Ν Ϋΰεζβηα,Ν πκδθά)Ν απκε κτθΝ

δ κλδεσ β α,Ν βζα άΝ ξ δεσ β α,Ν αφ

π

α απ

π

π εαδΝαπσΝ

πκξάΝ Ν πκξά...»5.
ΛαηίΪθκθ αμΝ υπ’Ν σοδθΝ σ δΝ βΝ πζβγυλαΝ πθΝ
ξλπηα έα αδΝΫθ κθ αΝαπσΝ

βη λδθυθΝ εκδθπθδυθΝ

κδξ έαΝπκζυπκζδ δ ηδεσ β αμΝεαδΝπαΰεκ ηδκπκέβ βμΝ

Χηδε κέΝΰΪηκδΝβη απυθΝη Ναζζκ απκτμ,Ν δ γθΫμΝ ηπσλδκ,Ν πκυ ΫμΝεαδΝ αιέ δαΝ κΝ
ιπ λδεσΝ εζπΨΝ εαδ η Ν αφ βλέαΝ βθΝ πμΝ ΪθπΝ εΫοβ,Ν σ δΝ βζα άΝ κΝ θσηκμ
αθ αθαεζΪΝ-εαδΝκφ έζ δΝθαΝαθ αθαεζΪ- βΝ τΰξλκθβΝπλαΰηα δεσ β α,Νεαγέ α αδΝ
αφΫμΝ σ δΝ εΪγ Ν ΫθθκηβΝ Ϊιβ κφ έζ δΝ πζΫκθΝ θαΝ υηπ λδζαηίΪθ δ
έεαδκΝ λυγηέ δμΝ εαδΝ ΰδαΝ ΰεζβηα δεΫμΝ πλΪι δμΝ η Ν

κΝ πκδθδεσΝ βμΝ

κδξ έαΝ αζζκ απσ β αμ. ΣκΝ

π λδ ξση θκ,Ν ίΫίαδα,Ν αυ υθΝ πθΝ λυγηέ πθ,Ν έθαδΝ εΪ δΝ πκυΝ πκδεέζζ δ,Ν σ κΝ απσΝ
πκξάΝ Ν πκξά,Νσ κΝεαδΝαπσΝξυλαΝ ΝξυλαέΝ
 αΝ ΫζβΝ κυΝ 1λκυ εαδΝ αλξΫμΝ κυΝ βίκυ αδυθαΝ έξ Ν δα υππγ έΝ υλΫπμΝ βΝ
ΪπκοβΝ

βΝ γ πλέαΝ κυΝ πκδθδεκτΝ δεαέκυΝ σ δΝ κΝ έεαδκ,Ν πμΝ λτγηδ βΝ πκυΝ

πδίΪζζ αδΝ απσΝ βθΝ ευλέαλξβΝ ίκτζβ βΝ ηδαμΝ εκδθπθέαμ,Ν
υθ

ηΫθκΝη Ν βθΝ ικυ έαΝπκυΝ κΝ πδίΪζζ δ,ΝΪλαΝ φσ κθΝ αΝξπλδεΪΝσλδαΝ έθαδΝ

αυ ΪΝ πκυΝ εαγκλέακυθΝ βθΝ Ϋε α βΝ αυ άμΝ βμΝ ικυ έαμ,Ν

5

έθαδΝ Ϊλλβε αΝ

ΙέΝΜαθπζ Ϊεβμ,ΝπμΝΪθπ,

θΝ ΰέθ αδΝ παλΪΝ βΝ

ζΝ1β

3

φαληκΰάΝ πθΝ πκδθδευθΝ θσηπθΝ θαΝ π λδκλέα αδΝ

αΝ δ γθυμΝ αθαΰθπλδ ηΫθαΝ

τθκλαΝεΪγ ΝελΪ κυμ,Ν αΝκπκέαΝηπκλ έΝΰ θδεσ λαΝθαΝ πδίΪζ δΝ βθΝ ικυ έαΝ κυ6.
ΣκΝ τ βηαΝ αυ σΝ βμΝ

αφδεσ β αμ, εα ΪΝ κΝ κπκέκΝ εΪγ Ν ξυλαΝ φαλησα δΝ κυμΝ

πκδθδεκτμΝ βμΝ θσηκυμΝ ΰδαΝ σζ μΝ αθ ιαδλΫ πμΝ δμΝ πλΪι δμΝ πκυΝ

ζΫ βεαθΝ απσΝ

βη απκτμΝ άΝ αζζκ απκτμΝ εα ΪΝ βη απυθΝ άΝ αζζκ απυθ θ σμΝ πθΝ

αφδευθΝ

κλέπθΝαυ άμΝεαδΝησθκθ,Ν ΰεα αζ έφγβε ΝαπσΝ δμΝξυλ μΝ κυΝβπ δλπ δεκτΝ δεαέκυ7,
αφ θσμΝ δσ δ ηέα ΫθθκηβΝ ΪιβΝ θΝπζά

αδΝησθκΝαπσΝ ΰεζάηα αΝπκυΝ ζΫ βεαθΝ

θ σμΝ πθΝ υθσλπθΝ βμ,Ν αφ ΫλκυΝ δσ δ γαΝ παλΫη θαθΝ α δηυλβ μΝ ΰεζβηα δεΫμΝ
πλΪι δμΝ πκυΝ ζΫ βεαθΝ

βθΝ αζζκ απάΝ πλκμΝ ίζΪίβΝ εαδΝ εέθ υθκΝ βμΝ βη απάμΝ

ΫθθκηβμΝ Ϊιβμ,Ν θυ ί ίαέπμΝ κΝ λΪ βμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ η έθ δΝ α δηυλβ κμ,Ν αθΝ
η ΪΝ βΝ δΪπλαιβΝ ΰεζάηα κμΝ

κΝ ιπ λδεσ,Νεα Ϋφ υΰ Ν

ξυλαΝπκυΝ φαλησα δΝ

κΝ τ βηαΝ βμΝ αφδεσ β αμ εαδΝ θΝ πδ λΫπ δΝ βθΝΫε κ βΝ

Ν λέ μΝξυλ μέΝΣκΝ

τ βηαΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝάΝπαγβ δεάμ πλκ ππδεσ β αμ,Νεα ΪΝ κΝκπκέκΝκδΝπκδθδεΫμΝ
δα Ϊι δμΝ θσμΝελΪ κυμΝ φαλησακθ αδΝησθκΝ

βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ λΪ βμΝάΝγτηαΝ

ηδαμΝαιδσπκδθβμΝπλΪιβμΝ έθαδΝβη απσμ,ΝαεσηβΝεαδΝαθΝ κΝα έεβηαΝ ζΫ βε Ν βθΝ
αζζκ απά,Ν ησθκΝ

υηπζβλπηα δεΪΝ πλκμΝ κΝ

τ βηαΝ βμΝ

αφδεσ β αμΝ γαΝ

ηπκλκτ Ν θαΝ ζ δ κυλΰά δ,Ν εαδΝ σξδΝ πμΝ αυ κ ζΫμΝ τ βηα,Ν φσ κθΝ αφάθ δΝ
αλτγηδ βΝ

βθΝ π λέπ π βΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ λΪ βμΝ εαδΝ γτηαΝ έθαδΝ αζζκ απκέ,Ν

αζζΪΝ κΝ α έεβηαΝ

ζΫ βε Ν θ σμΝ βμΝ πδελα έαμΝ κυΝ ελΪ κυμΝ πκυΝ κΝ Ϋξ δΝ

υδκγ ά δ8.
ΟΝ ΫζζβθαμΝ θκηκγΫ βμΝ απκφΪ δ Ν θαΝ υδκγ ά δΝ ΫθαΝ ηδε σΝ τ βηα,Ν κΝ
ζ ΰση θκΝ πλκ α υ δεσ τ βηα,Ν ίΪ δΝ κυΝ κπκέκυΝ εΪγ Ν ελΪ κμΝ Ϋξ δΝ υηφΫλκθΝ
εαδΝ δεαέπηαΝθαΝπλκ α τ δΝ βθΝΫθθκηβΝ ΪιβΝ κυΝαπσΝΪ δε μΝπλκ ίκζΫμΝεα ΪΝ
αυ άμ,Ν έ Ν βΝ Ϊ δεβΝ πλΪιβΝ ζαηίΪθ δΝ ξυλαΝ

βθΝ δεάΝ κυΝ πδελΪ δα,Ν έ Ν

βθΝ

ΓδαΝ «αλξάΝ βμΝ αφδεάμΝ ευλδαλξέαμ»Ν εΪθ δΝ ζσΰκΝ κΝ  Ϊρεκμ,Ν έ,Ν πέ κηκμΝ ληβθ έαΝ ζζβθδεκτΝ
ΠκδθδεκτΝΚυ δεκμ,Ν ΄,ΝΓ θέΝΜΫλκμ,Ν1ληζ,Ν ζέΝηί-51
7
ΣκΝ τ βηαΝ βμΝ αφδεσ β αμΝπΪθ πμΝ άη λαΝαεκζκυγ έ αδΝαπσΝ δμΝξυλ μΝπκυΝ φαλησακυθΝ κΝ
common law system ΧπέξέΝ ΰΰζέα,Ν έΠέ έΨ,Ν Natarajan Mangai, International Crime and Justice,
Cambridge University Press,Νβί11,Ν ζΝ11έ
8
ΓδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ παλαπΪθπΝ υ βηΪ πθΝ εαδΝ βθΝ πδελΪ β βΝ κυΝ πλκ α υ δεκτΝ
υ άηα κμΝ ίζέΝ Ν  Ϊρεκ,Ν πμΝ ΪθπΝ ζέΝ ζκ-ηβ,Ν ΥαλαζαηπΪεβ,Ν έ,Ν τθκοβΝ ΠκδθδεκτΝ δεαέκυΝ –
Γ θδεσΝΜΫλκμΝΙΝ– ΣκΝΈΰεζβηα,Ν έεαδκΝΤΝΟδεκθκηέαΝΠέΝέΝΪεεκυζαμ,Ν γάθα,Νβί1ί,Ν ζέΝ1ζ1Ν πέ,Ν
ΚαλλΪμ,Ν έ,ΝΠκδθδεσΝ δεκθκηδεσΝ έεαδκ,Ν ε σ δμΝ θ έΝΝέΝΪεεκυζα,Ν γάθαΝ– Κκηκ βθά,Νβίίι,Ν
ζέΝθλέ
6

4

αζζκ απά9έΝΚα ΪΝ τ βηα αυ σμΝαΨΝΰδαΝεΪγ ΝπλΪιβΝπκυΝπλκ ίΪζζ δΝ ηέα ΫθθκηβΝ
ΪιβΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ πκδθδεκέΝ θσηκδΝ αυ άμ,Ν φσ κθΝ ίΫίαδαΝ βΝ θΝ ζσΰπΝ πλΪιβΝ
πλκίζΫπ αδΝ εαδΝ δηπλ έ αδΝ απσΝ αυ κτμ,Ν ίΨΝ ηέα ΫθθκηβΝ Ϊιβ γ πλ έ αδΝ σ δ
πλκ ίΪζζ αδΝ απσΝ αιδσπκδθ μΝ πλΪι δμ πκυΝ ζκτθ αδΝ θ σμΝ πθΝ
αυ άμΝ απσΝ βη απκτμΝ άΝ αζζκ απκτμΝ εαδΝ

αφδευθΝ κλέπθΝ

βθΝ αζζκ απάΝ απσΝ βη απκτμΝ άΝ

αζζκ απκτμΝσ αθΝη Ναυ ΫμΝπλκ ίΪζζκθ αδΝ δεαδυηα αΝ πθΝπκζδ υθΝ βμ,ΝΰΨΝαθΝεαδΝ
απσΝ δμΝπλΪι δμΝπκυΝ ζκτθ αδΝ

βθΝαζζκ απάΝαπσΝβη απκτμΝ θΝπλκ ίΪζζ αδΝ

Ϊη αΝ βΝ ΰξυλδαΝ ΫθθκηβΝ Ϊιβ,Ν υπΪλξ δΝ ΫθθκηκΝ υηφΫλκθΝ

βΝ δ ε έεβ βΝ

πκδθδεάμΝ δεαδκ κ έαμ,Ν εαγ’Ν σ κθΝ γαΝ υπάλξ Ν εέθ υθκμΝ απσΝ βθΝ παλαηκθάΝ
α δηυλβ πθΝ ΰδαΝ παλΪθκη μΝ πλΪι δμΝ λα υθ

βΝ ξυλα,Ν πλΪΰηαΝ πκυΝ τθα αδΝ θαΝ

υηί έΝσ αθΝπέξέΝβΝ θΝζσΰπΝΫθθκηβΝ Ϊιβ απαΰκλ τ δΝ βθΝΫε κ βΝ πθΝυπβεσπθΝ βμ
Ν λέ μΝξυλ μ.
Ν υδκγΫ β βΝ κυΝ ηδε κτΝ αυ κτΝ πλκ α υ δεκτ υ άηα κμΝ
πκδθδεσΝ έεαδκΝ Ϋΰδθ Ν η Ν ΰ θδεΫμΝ δα Ϊι δμΝ

κΝ ζζβθδεσΝ

κΝ Γ θδεσΝ ΜΫλκμΝ κυΝ ΠΚ,Ν εαδΝ

υΰε ελδηΫθαΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝθΝ– 11ΝΠΚ,ΝεαδΝ φαλησακθ αδΝ- ε σμΝαθΝ
κλέα αδΝ Ϊζζπμ10-

Ν σζ μΝ δμΝ δ δεΫμΝ πκδθδεΫμΝ δα Ϊι δμΝ υθΪη δΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1βΝ

δ δκζκΰδεάΝΈεγ δμΝξΠΚΝ κυΝ1λγγ,Ν ζέΝη, ίΪ δΝ βμΝκπκέαμμΝ«βΝ γ η ζδυ βμΝ ίΪ δμΝ έθαδΝ σ δΝ
Ϋεα κθΝΚλΪ κμΝΫξ δΝ κΝ υηφΫλκθΝεαδΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝπλκ α τβΝ βθΝδ έαθΝαυ κτΝθσηδηκθΝ ΪιβθΝ
απσΝ πθΝα έεπθΝπλκ ίκζυθ»
10
θ δε δεΪ,Ν ΪζζπμΝ κλέακυθΝ 1ΨΝ κΝ ΝέΝ γθλ1ήβίίκΝ ΰδαΝ βθΝ Κα απκζΫηβ βΝ βμΝ Νκηδηκπκέβ βμΝ
σ πθΝ απσΝ ΰεζβηα δεάΝ λα βλδσ β α,Ν κΝ ΪλγλκΝ β§γ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ κπκέκΝ «3.
Νκηδηκπκέβ βΝ σ πθΝαπσΝ ΰεζβηα δεΫμΝ λα βλδσ β μΝυπΪλξ δΝ εαδΝ σ αθΝ κδΝ λα βλδσ β μΝ απσΝ
δμΝ κπκέ μΝ πλκΫλξ αδΝ βΝ πλκμΝ θκηδηκπκέβ βΝ π λδκυ έαΝ ΫζαίαθΝ ξυλαΝ κΝ Ϋ αφκμΝ ΪζζκυΝ ελΪ κυμ,Ν
φσ κθΝαυ ΫμΝγαΝά αθΝία δεσΝα έεβηαΝαθΝ δαπλΪ κθ αθΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝγ πλκτθ αδΝαιδσπκδθ μΝ
τηφπθαΝ η Ν βΝ θκηκγ έαΝ κυΝ ελΪ κυμΝ αυ κτ»,Ν βΨΝ ΟΝ ΝέΝ βκίβήβίίίθΝ ΰδαΝ βθΝ Κτλπ βΝ βμΝ
τηία βμΝ π λέΝ εα απκζ ηά πθΝ βμΝ πλκ κεέαμΝ βθΝ κπκέαΝ θΫξκθ αδΝ υπΪζζβζκδΝ πθΝ
υλππαρευθΝΚκδθκ ά πθΝάΝ πθΝΚλα υθΝ- Μ ζυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ,ΝκΝκπκέκμΝ κΝΪλγλκΝ1Ν
αυ κτ,Ν πκυΝ ευλυθ δΝ βθΝ τηία βΝ εαδΝ κΝ ΪλγλκΝ ι§1Ν αυ άμ,Ν κλέα δΝ σ δΝ «ΚΪγ Ν ΚλΪ κμΝ ΜΫζκμΝ
ζαηίΪθ δΝ αΝαθαΰεαέαΝηΫ λαΝΰδαΝ κθΝεαγκλδ ησΝ βμΝ δεαδκ κ έαμΝ κυΝσ κθΝαφκλΪΝ αΝα δεάηα αΝπκυΝ
Ϋξ δΝ γ πέ δ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ υπκξλ υ δμΝ πκυΝ απκλλΫκυθΝ απσΝ αΝ ΪλγλαΝ β,γΝ εαδΝ ζ,Ν δμΝ
π λδπ υ δμΝεα ΪΝ δμΝκπκέ μΝα)Ν κΝα έεβηαΝΫξ δΝ δαπλαξγ έΝ ιΝκζκεζάλκυΝάΝ θΝηΫλ δΝ κΝΫ αφσμΝ κυ,Ν
ί)ΝκΝ λΪ βμΝ έθαδΝυπάεκκμΝάΝυπΪζζβζσμΝ κυ,Νΰ)Ν κΝα έεβηαΝΫξ δΝ δαπλαξγ έΝ θαθ έκθΝ θσμΝ εΝ πθΝ
πλκ υππθΝ αΝκπκέαΝπλκίζΫπκθ αδΝ κΝΪλγλκΝ1ΝάΝηΫζκυμΝ θσμΝ εΝ πθΝαθαφ λκηΫθπθΝ κΝΪλγλκΝζ§1Ν
ΟλΰΪθπθΝ βμΝ υλππαδεάμΝΚκδθσ β αμ,ΝπκυΝ υΰξΪθκυθΝ υΰξλσθπμΝυπβεσκδΝ κυ,Ν )ΝκΝ λΪ βμΝ έθαδΝ
εκδθκ δεσμΝ υπΪζζβζκμ,Ν λΰααση θκμΝ Ν ΌλΰαθκΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Κκδθσ β αμΝ άΝ Ν Ολΰαθδ ησΝ
υ αγΫθ αΝ υθΪη δΝ πθΝ υθγβευθΝΰδαΝ βθΝ έ λυ βΝ πθΝ υλππαρευθΝ Κκδθκ ά πθ,Ν η ΝΫ λαΝ κΝ θΝ
ζσΰπΝΚλΪ κμΝηΫζκμ»,Ν θυΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝθΝ κυΝπλκαθαφ λση θκυΝΝσηκυΝκλέα αδΝσ δΝ«1.
ΣαΝ ζζβθδεΪΝ δεα άλδαΝ ΫξκυθΝ δεαδκ κ έαΝ πλκμΝ ε έεα βΝ πθΝ α δεβηΪ πθΝ πλκ κεέαμ,Ν ΪθΝ
υθ λΫξ δΝηέαΝαπσΝ δμΝπ λδπ υ δμΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝιΝ βμΝτηία βμΝπκυΝ
ευλυθ αδΝ η Ν κθΝ παλσθ αΝ θσηκέΝ βέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ σ αθΝ κΝ
α έεβηαΝ βμΝ πλκ κεέαμΝ ζΫ βε Ν βθΝαζζκ απάΝαπσΝβη απσ,ΝαεσηβΝεαδΝ ΪθΝβΝπλΪιβΝ θΝ έθαδΝ
αιδσπκδθβΝ εα ΪΝ κυμΝ θσηκυμΝ βμΝ ξυλαμΝ βθΝ κπκέαΝ ζΫ γβε »,Ν γΨΝ ΟΝ ΝέΝ βκίγήβίίίΝ ΰδαΝ βθΝ
Κτλπ βΝ βμΝ τηία βμΝ ξ δξΪΝ η Ν βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ υηφ λσθ πθΝ πθΝ
υλππαδευθΝΚκδθκ ά πθΝεαδΝ πθΝ υθαφυθΝη Ναυ άθΝΠλπ κεσζζπθ,ΝκΝκπκέκμΝ κΝΪλγλκΝ1Ναυ κτΝ
9
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ΠΚ,Ν κΝ κπκέκΝ κλέα δΝ σ δΝ «ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΰ θδεκτΝ ηΫλκυμΝ κυΝ ΠκδθδεκτΝ Κυ δεαΝ
φαλησακθ αδΝεαδΝ Ναιδσπκδθ μΝπλΪι δμΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ Ν δ δεκτμΝθσηκυμ,ΝαθΝ
κδΝ θσηκδΝ αυ κέΝ
λσπκΝ ΫξκυθΝ

θΝ κλέακυθΝ δαφκλ δεΪΝ η Ν λβ άΝ δΪ αιάΝ κυμ». Κα ’Ν αυ σΝ κθΝ
γ έΝ κδΝ βη απκέΝ εαθσθ μ,Ν ίΪ δΝ πθΝ κπκέπθΝ ελέθ αδΝ αθΝ

Ν ηδαΝ

πλΪιβΝ πκυΝ πλκ ίΪζζ δΝ η θΝ βθΝ βη απάΝ ΫθθκηβΝ Ϊιβ,Ν Ϋξ δΝ σηπμΝ εαδΝ εΪπκδκΝ
κδξ έκΝ αζζκ απσ β αμ,Ν φαλησα αδΝ βΝ ζζβθδεάΝ πκδθδεάΝ Χκυ δα δεάΝ εαδΝ
δεκθκηδεάΨΝθκηκγ έα11.
1.2έΝ Ν δξκΰθπηέαΝ ΰδαΝ βθΝ θκηδεάΝ φτ βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ ΰδαΝ αΝ κπδεΪΝ σλδαΝ
δ ξτκμΝ πθΝπκδθδευθΝθσηπθ
ΜΫξλδΝ βΝ γΫ βΝ

Ν δ ξτΝ κυΝ ΠκδθδεκτΝ Κυ δεα12,Ν βΝ λτγηδ βΝ πθΝ κπδευθΝ

κλέπθΝ πθΝ πκδθδευθΝ θσηπθΝ λυγηδασ αθΝ απσΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ ΠκδθδεάμΝ δεκθκηέαμΝ

πκυΝ ευλυθ δΝ βΝ τηία βΝ εαδΝ κΝ ΪλγλκΝ ζΝ αυ άμ,Ν κλέα δΝ σ δΝ «ΚΪγ Ν ΚλΪ κμΝ ΜΫζκμΝ ζαηίΪθ δΝ αΝ
αθαΰεαέαΝ ηΫ λαΝ ΰδαΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ βμΝ δεαδκ κ έαμΝ κυΝ σ κθΝ αφκλΪΝ αΝ α δεάηα αΝ πκυΝ Ϋξ δΝ
γ πέ δ,Νεα ’Ν φαληκΰάΝ πθΝΪλγλπθΝ1ΝεαδΝβΝπαλέΝ1,Νσ αθΝα)ΝβΝαπΪ βΝάΝβΝ υηη κξάΝ ΝαπΪ βΝάΝβΝ
απσπ δλαΝ απΪ βμΝ Ν ίΪλκμΝ πθΝ υηφ λσθπθΝ πθΝ υλππαρευθΝ Κκδθκ ά πθΝ Ν Ϋξ δΝ δαπλΪ αδΝ θΝ
σζπΝάΝ θΝηΫλ δΝ κΝΫ αφσμΝ κυ,Νπ λδζαηίαθκηΫθβμΝεαδΝ βμΝαπΪ βμΝ βμΝκπκέαμΝ κΝπλκρσθΝαπκε Ϊ αδΝ
κΝ Ϋ αφκμΝ αυ σ,Ν ί)Ν πλσ ππκΝ υλδ εση θκΝ κΝ Ϋ αφσμΝ κυΝ εαγέ α αδΝ υθ λΰσμΝ άΝ βγδεσμΝ
αυ κυλΰσμΝ ΝαπΪ βΝ ζκτη θκΝ κΝΫ αφκμΝΪζζκυΝελΪ κυμ,Νΰ)ΝκΝφυ δεσμΝαυ κυλΰσμΝ έθαδΝυπάεκκμΝ
κυΝ ελΪ κυμΝ ηΫζκυμέΝ θθκ έ αδΝ σ δΝ βΝ Νκηκγ έαΝ κυΝ ΚλΪ κυμΝ ηΫζκυμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκίζΫο δΝ σ δΝ βΝ
υηπ λδφκλΪΝ δηπλ έ αδΝεαδΝ βΝξυλαΝπκυΝ δαπλΪξγβε »έΝ ΣκΝΠλπ σεκζζκΝ βμΝτηία βμΝ πέ βμΝ
πλκίζΫπ δΝ σ δΝ «ΚΪγ Ν ΚλΪ κμΝ ΜΫζκμΝ ζαηίΪθ δΝ αΝ αθαΰεαέαΝ ηΫ λαΝ ΰδαΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ βμΝ
δεαδκ κ έαμΝ κυΝ σ κθΝ αφκλΪΝ αΝ α δεάηα αΝ πκυΝ Ϋξ δΝ γ πέ δ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ υπκξλ υ δμΝ πκυΝ
απκλλΫκυθΝαπσΝ αΝΪλγλαΝβ,γΝεαδΝζ,Ν δμΝπ λδπ υ δμΝεα ΪΝ δμΝκπκέ μΝα)Ν κΝα έεβηαΝΫξ δΝ δαπλαξγ έΝ
ιΝ κζκεζάλκυΝ άΝ θΝ ηΫλ δΝ κΝ Ϋ αφσμΝ κυ,Ν ί)Ν κΝ λΪ βμΝ έθαδΝ υπάεκκμΝ άΝ υπΪζζβζσμΝ κυ,Ν ΰ)Ν κΝ
α έεβηαΝ Ϋξ δΝ δαπλαξγ έΝ θαθ έκθΝ θσμΝ εΝ πθΝ πλκ υππθΝ αΝ κπκέαΝ πλκίζΫπκθ αδΝ κΝ ΪλγλκΝ 1Ν άΝ
ηΫζκυμΝ θσμΝ εΝ πθΝ αθαφ λκηΫθπθΝ κΝ ΪλγλκΝ ζ§1Ν ΟλΰΪθπθΝ βμΝ υλππαδεάμΝ Κκδθσ β αμ,Ν πκυΝ
υΰξΪθκυθΝ υΰξλσθπμΝ υπβεσκδΝ κυ,Ν )Ν κΝ λΪ βμΝ έθαδΝ εκδθκ δεσμΝ υπΪζζβζκμ,Ν λΰααση θκμΝ Ν
ΌλΰαθκΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Κκδθσ β αμΝ άΝ Ν Ολΰαθδ ησΝ υ αγΫθ αΝ υθΪη δΝ πθΝ υθγβευθΝΰδαΝ βθΝ
έ λυ βΝ πθΝ υλππαρευθΝΚκδθκ ά πθ,Ν η Ν Ϋ λαΝ κΝ θΝ ζσΰπΝ ΚλΪ κμΝ ηΫζκμ»,Ν θυΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ
ΪλγλκΝ 11Ν κυΝ πλκαθαφ λση θκυΝ ΝσηκυΝ κλέα αδΝ σ δΝ «βέΝ ΣαΝ ζζβθδεΪΝ δεα άλδαΝ ΫξκυθΝ
δεαδκ κ έαΝπλκμΝ ε έεα βΝ πθΝ ΰεζβηΪ πθΝπκυΝ π λδΰλΪφκθ αδΝ αΝΪλγλα λέ κ,Ν Ϋ αλ κ,Ν πΫηπ κ,Ν
Ϋε κ,ΝΫί κηκ,ΝΫθθα κΝ εαδΝ Ϋεα κΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν ΪθΝ υθ λΫξ δΝ ηέαΝαπσΝ δμΝ π λδπ υ δμΝπκυΝ
αθαφΫλκθ αδΝ βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝζΝ βμΝτηία βμΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝπλκ α έαΝ πθΝκδεκθκηδευθΝ
υηφ λσθ πθΝ πθΝ υλππαρευθΝΚκδθκ ά πθΝεαδΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝ υθβηηΫθκυΝ Ναυ άθΝ
Πλπ κεσζζκυΝ βμΝβιέλέ1λλθέΝγέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝ φαλησακθ αδΝ φαλησακθ αδΝΰδαΝ
αΝ ΰεζάηα αΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ Ναυ σθΝσ αθΝ ζκτθ αδΝ βθΝαζζκ απάΝαπσΝβη απσ,ΝαεσηβΝεαδΝ
ΪθΝβΝπλΪιβΝ θΝ έθαδΝαιδσπκδθβΝεα ΪΝ κυμΝθσηκυμΝ βμΝξυλαμΝ βθΝκπκέαΝ ζΫ γβε »,ΝζΨΝ κΝΪλγλκΝ
1κι§ιΝ ΠΚ,Ν κΝ κπκέκΝ κλέα δΝ σ δΝ «ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ σ αθΝ κδΝ
πλκίζ πση θ μΝ Ν αυ σΝ αιδσπκδθ μΝ πλΪι δμΝ πκυΝ ζΫ βεαθΝ βθΝ αζζκ απάΝ απσΝ βη απσΝ άΝ
λ φσ αθΝ εα ΪΝ ΈζζβθαΝ πκζέ βΝ άΝ εα ΪΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυΝ κυΝ λ τ δΝ βθΝ βη απάΝ άΝ εα ΪΝ κυΝ
ζζβθδεκτΝ ΚλΪ κυμ,Ν αεσηβΝ εαδΝ αθΝ αυ ΫμΝ θΝ έθαδ αιδσπκδθ μΝ εα ΪΝ κυμΝ θσηκυμΝ βμΝ ξυλαμΝ βθΝ
κπκέαΝ ζΫ γβε ».
11
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν ζέΝβι-28
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κυΝ1κγη13,ΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝαπσΝ αΝΪλγλαΝ1ΝΫπμΝζΝ αυ άμ 14έΝΜ Ν βθΝ υδκγΫ β βΝ
κυΝ ΠκδθδεκτΝ Κυ δεαΝ κΝ ΈζζβθαμΝ ΝκηκγΫ βμΝ Ϋεαθ Ν βΝ αφάΝ πδζκΰάΝ θαΝ θ Ϊι δΝ
κυμΝ εαθσθ μΝ πκυΝ λυγηέακυθΝ αΝ κπδεΪΝ σλδαΝ δ ξτκμΝ πθΝ πκδθδευθΝ θσηπθΝ
ΠκδθδεσΝ Κυ δεαΝ εαδΝ σξδΝ

κθΝ

κθΝ Κυ δεαΝ ΠκδθδεάμΝ δεκθκηέαμ,Ν γ πλυθ αμΝ σ δΝ

πλσε δ αδΝΰδαΝκυ δα δεκτΝ δεαέκυΝλυγηέ δμέ ΌππμΝπαλα βλ έ αδ, ηΪζδ α,

βθΝ

δ δκζκΰδεάΝΈεγ βΝξΠΚΝ κυΝ1λγγΝΧ ζέΝζ-ηΨμΝ«…Ν ζζ’Ν θΝ βΝ υθ Ϊι δΝπΪθ πθΝ
πθΝ θ π ΫλπθΝ πκδθδευθΝ επ έεπθΝ εαδΝ πθΝ θκηκπαλα ε υα δευθΝ

ξ έπθΝ

ελΪ β ΝεαδΝ υζσΰπμΝβΝαθ έζβοβμΝσ δΝ δμΝ κΝκυ δα δεσθΝπκδθδεσθΝ έεαδκθΝαθάε δΝκΝ
εαθκθδ ησμΝ κυΝαθ δε δηΫθκυΝ κτ κυΝπλκε δηΫθκυΝ δ’Ναυ κτΝθαΝεαγκλδ γάΝβΝΫε α δμΝ
βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ κυ δα δευθΝ πκδθδευθΝ θσηπθ...». Έ δ,Ν ΰδαΝ παλΪ δΰηα,Ν βΝ
φλΪ βΝ

κΝ ΪλγλκΝ 1Ν βμΝ πλκρ ξτ α αμΝ ΠκδθδεάμΝ δεκθκηέαμΝ « θ δε έη θκΝ βμΝ

πκδθδεάμΝ δα δεα έαμΝ έθαδέέέ»Ν αθ δεα α Ϊγβε Ν απσΝ βθΝ φλΪ βΝ «ΟδΝ ζζβθδεκέΝ
πκδθδεκέΝθσηκδΝ φαλησακθ αδέέέ»15.
Νία δεάΝ εΫοβΝπέ πΝαπσΝ βθΝ πδζκΰάΝαυ άΝ κυΝΝκηκγΫ βΝ υθέ α αδΝ κΝ
σ δ,Ν εα ΪΝ εαθσθα,Ν βΝ ελέ βΝ π λέΝ κυΝ ΪθΝ ηέαΝ πλΪιβΝ θ δαφΫλ δΝ πκδθδεΪΝ βθΝ
ζζβθδεάΝ ΫθθκηβΝ Ϊιβ, αφ θσμΝ πλκςπκγΫ δΝ σ δΝ Ϋξ δΝ πλκ ίζβγ έΝ ΫθαΝ ΫθθκηκΝ
αΰαγσΝ κΝ κπκέκΝ Ϋξ δΝ πλκ α υγ έΝ λβ Ϊ 16 η Ν αθ έ κδξβΝ δΪ αιβΝ βη απκτΝ
κυ δα δεκτ πκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝεαδΝαφ ΫλκυΝ δσ δΝπλκβΰ έ αδΝ βμΝελέ βμΝπ λέΝ κυΝ
ε σγβε Ν κΝΝατπζδκΝ δμΝ 1ίήββΝΜαλ έκυΝ 1κγζΝ εαδΝ Ϋγβε Ν Ν θΫλΰ δαΝ δμΝβηΝΙαθκυαλέκυΝ
1κγηΝ δαΝ α δζδεκτΝ δα Ϊΰηα κμΝ πκυΝ βηκ δ τγβε Ν βθΝ φβη λέ α βμΝ Κυί λθά πμΝ ΧΦ ΚΝ
16/1834)
14
ΆλγλκΝ 1μΝ «1έΝ θ δε έη θκθΝ βμΝ πκδθδεάμΝ δεκθκηέαμΝ έθαδΝ σζαΝ αΝ θ σμΝ κυΝ ΚλΪ κυμΝ υπσΝ Ν
ζζάθπθΝεαδΝιΫθπθΝπλα ση θαΝπ αέ ηα α,Νπζβηη ζάηα αΝεαδΝεαεκυλΰάηα α»έΝΆλγλκΝβμΝ«ΞΫθκδΝ
δηπλκτθ αδΝ θΝ βΝ βη απάΝ εαδΝ εα ΪΝ κυμΝ ΰξυλδκυμΝ θσηκυμ,Ν Ϋθ εαΝ πθΝ θΝ βΝ αζζκ απάΝ
πλαξγΫθ πθΝ εαεκυλΰβηΪ πθΝ εαδΝ πζβηη ζβηΪ πθΝ σ Ν ησθκθΝ σ αθΝ κτ κδΝ –1ΨΝ ΫπλαιαθΝ κδατ αμΝ
εκζΪ δηκυμΝ πλΪι δμΝ εα ΪΝ δθκμΝ ΈζζβθκμΝ -βΨΝ ΫπλαιαθΝ εαεκτλΰβηαΝ ξΪ βμΝ πλκ κ έαμΝ εα ΪΝ βμΝ
ζζΪ κμ,Ν θσγ υ αθΝάΝπαλ πκέβ αθΝ γθδεΪΝθκηέ ηα α,Νευεζκφκλκτθ αΝ θ σμΝ κυΝΚλΪ κυμ,ΝάΝ βθΝ
φλαΰέ αΝ κυΝΚλΪ κυμ,ΝάΝ υηη Ϋ ξκθΝ πθΝπλΪι πθΝ κτ πθΝ– γΨΝΫπλαιαθΝζβ έαθΝ θΝ βΝκησλπΝ
ξυλα,Ν ΪθΝ θΝ βΝπ λδπ υ δΝ ατ βΝκΝυπκυλΰσμΝ βμΝ δεαδκ τθβμΝ ΰελέθβΝθαΝπαλαΰΰ έζβΝ πέΝ κτ πΝ
αθΪελδ δθέΝ Ν δηυλβ δμΝαυ άΝ σ ΝησθκΝΰέθ αδ,Νσ αθΝκδΝΫθκξκδΝπαλα κγυ δθ,ΝάΝ υζζβφγυ δθΝ θΝ
βΝ βη απά»έΝ ΆλγλκΝγμΝ «Έζζβθ μΝ θΝ παλα έ κθ αδΝ πκ ΫΝ δμΝ ιΫθαμΝ αλξΪμΝ κτ ’Ν Ϋθ εαΝ πθΝ θΝ βΝ
αζζκ απάΝαιδκπκέθπθΝπλΪι υθΝ πθέΝ ΫκθΝ ΝθαΝυπκίΪζζκθ αδΝ δμΝαθΪελδ δθΝ θΝ βΝβη απάΝ δαΝ αΝ
θΝ αζζκ απάΝ πλαξγΫθ αΝ εαεκυλΰάηα αΝ εαδΝ πζβηη ζάηα α,Ν εαδΝ θαΝ δηπλυθ αδΝ εα ΪΝ κυμΝ
ΰξυλδκυμΝ θσηκυμΝ αελδίυμ,Ν πμΝ αθΝ άγ ζκθΝ ΰέθβΝ ΫθκξκδΝ κδκτ πθΝ αιδκπκέθπθΝ πλΪι πθΝ θ σμΝ κυΝ
ΚλΪ κυμ,Ν πζάθΝ πθΝ σ αΝ βησ δαδΝ υθγάεαδΝ άγ ζκθΝ κλέ δΝ δ έπμΝ π λέΝ κτ κυ»έΝ ΆλγλκΝ ζμΝ « δ’Ν
δ δαέ λκυΝ θσηκυΝ γΫζ δΝ εαγκλδ γάΝ εα ΪΝ πκέαμΝ π λδπ υ δμΝ εαδΝ έθδΝ λσππΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ αδΝ βΝ
παλΪ κ δμΝ ιΫθπθΝ δμΝ ιΫθαμΝ αλξΪμΝ Ϋθ εαΝ πθΝ θΝ βΝ αζζκ απάΝ πλα κηΫθπθΝ εαεκυλΰβηΪ πθΝ εαδΝ
πζβηη ζβηΪ πθ»,Ν Σ δλέ βμΝ Πέ,Ν ΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ κθΝ ΘαζΪ δκΝ ΧυλκΝ εαδΝ ΰεζάηα αΝ
Σ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,Ν ζέΝηλ-61.
15
 Ϊρεκμ,Ν έ,Ν πέ κηκμΝ ληβθ έαΝ ζζβθδεκτΝΠκδθδεκτΝΚυ δεκμ,Ν ΄,ΝΓ θέΝΜΫλκμ,Ν1ληζ, ζέΝζκ
16
Έ δ,Ν πξΝ κΝ ΫθθκηκΝ αΰαγσΝ βμΝ δ δκε β έαμΝ κυΝ αζζκ απκτΝ πκζέ βΝ βθΝ αζζκ απάΝ θΝ
εαζτπ αδΝ απσΝ βθΝ πλκ α υ δεάΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γιβΝ ΠΚΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν δμΝ ΰ θδεΫμΝ
δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝη-11ΝΠΚ
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ΪθΝ ΫξκυθΝ αληκ δσ β αΝ αΝ ζζβθδεΪΝ πκδθδεΪΝ δεα άλδαΝ ΰδαΝ βθΝ ε έεα άΝ βμΝ
υΰε ελδηΫθβμΝπλΪιβμ,ΝπκυΝκλδκγ
η αΰ θΫ

έ αδΝη ΝίΪ βΝ δμΝ δεκθκηδεΫμ δα Ϊι δμΝ ΝΫθαΝ

λκΝξλκθδεΪΝ Ϊ δκ.

Ν ηΪζζκθΝ ελα κτ α17 άη λαΝ ΪπκοβΝ

βΝ γ πλέα18 Ϋξ αδΝ σ δΝ πλσε δ αδΝ

ΰδαΝ δα Ϊι δμΝκυ δα δεκτΝπκδθδεκτΝ δεαέκυ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝ ΪθΝβΝ φαληκΰάΝ
κυμΝ Ϋξ δΝ εαδ εΪπκδ μ υθΫπ δ μΝ δεκθκηδεάμΝ φτ βμ.

Ν γ πλέαΝ αυ άΝ δαξπλέα δΝ

βθΝ πκδθδεάΝ « ικυ έα»Ν πκυΝ Ϋξ δΝ κΝ ζζβθδεσΝ ελΪ κμΝ θαΝ

κδξ δκγ ά δΝ πκδ μΝ

πλΪι δμΝη Ν κδξ έαΝαζζκ απσ β αμΝπλκ ίΪζζκυθΝεαδΝη ΝπκδκΝ λσπκΝ βθΝβη απάΝ
ΫθθκηβΝ Ϊιβ,Ν απσΝ βθΝ δεαδκ κ έαΝ πθΝ δεα βλέπθΝ βμΝ ΰδαΝ βθΝ εεέθβ βΝ βμΝ
πκδθδεάμΝ δα δεα έαμΝεαδΝ βθΝ δηυλβ βΝηδαμΝ υΰε ελδηΫθβμΝπλΪιβμέΝ
τηφπθα,Ν ζκδπσθ,Ν η Ν βθΝ ελα κτ αΝ γ πλέα,Ν κδΝ δα Ϊι δμΝ αυ ΫμΝ έθαδΝ
κυ δα δεάμΝ φτ βμΝ εαδΝ πλσε δ αδΝ ηΪζδ αΝ ΰδαΝ

ιπ λδεκτμΝ σλκυμΝ

κυΝ

αιδκπκέθκυ19έΝΟΝΜυζπθσπκυζκμ20 ξαλαε βλδ δεΪΝαθαφΫλ δΝσ δΝΝ«…Ν έθαδΝκλγάΝβΝ
ελα κτ αΝ Ϊπκοβ,Ν σ δΝ βΝ τπαλιβΝ πκδθδεάμΝ ικυ έαμΝ κυΝ ελΪ κυμΝ απκ ζ έΝ (ΰ θδεσ)Ν
ιπ λδεσΝσλκΝ κυΝαιδκπκέθκυ,Ναθαζυση θκΝ Νπζ δΪ αΝ πδηΫλκυμΝ ιπ λδευθΝσλπθΝ
πκυΝ π λδΰλΪφκθ αδΝ απσΝ

κυμΝ εαθσθ μΝ

κυΝ

δ γθκτμΝ πκδθδεκτΝ

δεαέκυ».

εκζκυγυθ αμ βθΝ ΪπκοβΝ αυ ά,Ν σ δΝ βζα άΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ιπ λδεκτμΝ σλκυμΝ
κυμΝ αιδκπκέθκυ,Ν πλΫπ δΝ θαΝ έηα
ξαλαε βλδ δεΪΝ

Ν Ϋ κδηκδ θαΝ απκ ξγκτη Ν αΝ τκΝ ελέ δηαΝ

κδξ έαΝπκυΝξαλαε βλέακυθΝσζκυμΝ κυμΝ ιπ λδεκτμΝσλκυμΝ κυμΝ

αιδκπκέθκυΝ ΧεαδΝ βΝ κυμΝ ΰθά δκυμΨ,Ν σ δΝ βζα άΝ αΨΝ αΝ θΝ ζσΰπΝ
υπΪΰκθ αδΝ

βθΝ Χ θΝ

υθαεσζκυγαΝ

κδξ έαΝ

θΝ

θάΝ θθκέαΨΝ αθ δε δη θδεάΝ υπσ α βΝ κυΝ ΰεζάηα κμΝ εαδΝ

θΝ γ η ζδυθκυθΝ

κΝ Ϊ δεκΝ

βμΝ πλΪιβμ,Ν αζζΪΝ αθ δγΫ πμΝ

πλκςπκγΫ κυθΝ κΝΪ δεκΝεαδΝεα αζκΰδ σΝαυ άμΝΧ βζέΝ κΝεα αλξάθΝαιδσπκδθσΝ βμΨΝ
εαδΝπλκ

δκλέακυθΝη Ν βθΝτπαλιάΝ κυμΝ κΝ ζδεσΝαιδσπκδθκΝ βμΝ ζ υ αέαμ 21,ΝεαδΝίΨΝ

ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,ΝσέπέΝ ζέΝηίΝ πέ,ΝΣ δλέ βμΝΠέ,ΝΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ
κθΝΘαζΪ δκΝΧυλκΝεαδΝ ΰεζάηα αΝΣ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,Ν έεαδκΝΤΝΟδεκθκηέαΝΠέΝέΝΪεεκυζαμ,Ν
γάθα,Ν 1λλκ,Ν ζέΝ γθ-γι,Ν  Ϊρεκμ,Ν πέ κηκμΝ ληβθ έα,Ν σέπέΝ ζέΝ ζκ,Ν Μαλΰαλέ βμΝ Λέ,Ν ΟδΝ
ιπ λδεκέΝΌλκδΝ κυΝ ιδκπκέθκυ,ΝΘ αζκθέεβ,Ν1λκγΝ ζέΝ1βγΝ πέ
18
θ έγ κμΝκΝΥαλαζαηπΪεβμΝ έ,ΝαθΪζυ βΝεα π Ϋλπ
19
θ έγ κμΝ κΝσeumann,ΝUέΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκΝ ξπλέμΝ τθκλαΝ - απσ κ βΝ αΝ ζζβθδεΪμΝΚδκτπβμΝ έ,
ΠΛκΰΝβίίθ,Ν ζέΝιγηΝ πέ,ΝκΝκπκέκμΝ δαφπθ έΝππμΝπλσε δ αδΝΰδαΝ ιπ λδεσΝσλκΝ κυΝαιδκπκέθκυΝεαδΝ
θ Ϊ δΝ αΝ θΝζσΰπΝ κδξ έαΝ πθΝΪλγλπθΝηΝ πέΝΠΚΝ κΝαλξδεσΝΪ δεκ,Νη Ν κΝ πδξ έλβηαΝσ δΝ« κΝ
Ϊ δεκΝ θΝαπκ ζ έΝδ δσ β αΝ πθΝπλΪι πθ,ΝαζζΪΝ ξΫ βΝη αιτΝ βμΝπλΪιβμΝεαδΝ θσμΝ υΰε ελδηΫθκυΝ
υ άηα κμΝεαθσθπθΝηέαμΝπκζδ έαμ»
20
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,ΝσέπέΝ ζέ,Ν ζέΝηιΝ πέ
21
ΣκΝα έεβηαΝ βζα άΝγ πλ έ αδΝσ δΝΫξ δΝ ζ
έΝυπσΝ κθΝσλκΝ βμΝαθ δε δη θδεάμΝ υθ λκηάμΝ κυΝ
εΪ κ Ν ξ δεκτΝ ιπ λδεκτΝ σλκυΝ κυΝ αιδκπκέθκυΝ εαδΝ σξδΝ Ϋθ εαΝ αυ άμ,Ν φσ κθΝ κΝ ξ δεσΝ
απκ Ϋζ ηαΝ - ιπ λδεσμΝ σλκμΝ κυΝ αιδκπκέθκυΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ εα αζκΰδ γ έΝ αθ δε δη θδεΪΝ βθΝ
17

8

σ δΝ κδΝ θΝ ζσΰπΝ σλκδΝ υθδ κτθΝ αθ δε δη θδεΫμΝ π λδ Ϊ δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εφ τΰκυθΝ
βμΝ υπαδ δσ β αμΝ κυΝ λΪ βΝ Χ βζα ά κυΝ σζκυΝ άΝ αηΫζ δΪμΝ κυΨ,Ν κπσ Ν αυ ΫμΝ
αλε έΝθαΝυφέ αθ αδΝαπζυμ,ΝΰδαΝθαΝΰ θθβγ έΝβΝπκδθδεάΝαιέπ βΝ βμΝπκζδ έαμ,Ν δσ δΝ
δαφκλ δεάΝ π λέπ π βΝ

θΝ γ η ζδυθ αδ εαθΝ πκδθδεάΝ αιέπ βΝ βμΝ πκζδ έαμ,Ν

Ϋ πΝεαδΝαθΝ υθ λΫξ δΝ ζδεΪΝΪ δεβΝεαδΝεα αζκΰδ άΝ υηπ λδφκλΪ,Ν θυΝκυ ηέαΝ
απκζτ πμΝπκδθδεάΝ βηα έαΝ δαγΫ δΝβΝ υξσθΝΪΰθκδαΝάΝπζΪθβΝ κυΝ λΪ βΝπμΝπλκμΝ
αυ κτμΝ κυμΝσλκυμ22.
Ναθ έγ βΝΪπκοβ23,Νσ δΝ βζα άΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝη-11ΝΠΚΝΫξκυθΝ
πλπ έ πμΝ

δεκθκηδεσΝ ξαλαε άλαΝ εαδΝ

υθδ κτθ

αλθβ δεάΝ

δεκθκηδεάΝ

πλκςπσγ βΝ άΝ ΪζζπμΝ δεκθκηδεσΝ ευζυηαΝ Χ ηπσ δκΨΝ βμΝ πκδθδεάμΝ έεβμΝ εαδΝ
ηΪζδ αΝ δαλεΫμ,Ν η Ν βθΝ ΫθθκδαΝ σ δΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαπδ πγ έΝ βΝ Ϋζζ δοάΝ κυ,Ν
πλκε δηΫθκυΝθαΝεδθβγ έΝθΫαΝπκδθδεάΝ έπιβΝάΝθα ε κγ έΝαπσφαθ βΝ πέΝ βμΝκυ έαμ,
θΝηπκλ έ,Νγ πλυ,ΝθαΝΰέθ δΝ ε ά,Νεαγ’Νσ κθΝ θΝυπκ βλέα αδΝαπσΝαθ έ κδξ μΝ
δεκθκηδεΫμΝ δα Ϊι δμ,ΝσππμΝπξΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝηι§ 3, 310 § 1Ν έΝΰ΄ΝεαδΝ
γιίΝ ΰ΄Ν ΚέΠέ έΝ πκυΝ αφκλκτθΝ
υθ λκηάμΝ κυΝ

κΝ

δεα ηΫθκΝ εαδΝ αθαφΫλκυθΝ πμΝ υθΫπ δαΝ βμΝ

δεα ηΫθκυΝ βθΝ εάλυιβΝ βμΝ πκδθδεάμΝ έπιβμΝ πμΝ απαλΪ ε βμ

εαδΝσξδΝ βθΝκλδ δεάΝπατ βΝαυ άμ.
Ν δξκΰθπηέαΝΰδαΝ βθΝθκηδεάΝφτ βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝΪλγλπθΝη-11ΝΠΚΝ Ν
λ έ αδΝ πλαε δευθΝ υθ π δυθ,Ν αθ δγΫ πμΝ κΝ ξαλαε βλδ ησμΝ κυμΝ πμΝ δα Ϊι πθΝ
η Ν κυ δα δεσΝ άΝ δεκθκηδεσΝ π λδ ξση θκΝ Ϋξ δΝ πκζτΝ βηαθ δεΫμΝ πλαε δεΫμΝ
υθΫπ δ μΝΰδαΝ κΝ λΪ βΝ– εα βΰκλκτη θκΝ θσμΝα δεάηα κμέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,ΝβΝ
δ ξτμΝ βμΝ γ η ζδυ κυμΝ αλξάμΝ inΝ dubioΝ proΝ reoΝ Χ θΝ αηφδίκζέαΝ υπΫλΝ κυΝ
εα βΰκλκυηΫθκυΨΝαηφδ ίβ έ αδΝ κΝξυλκΝ πθΝπλκςπκγΫ πθΝ βμΝπκδθδεάμΝ έεβμ,
αθΝεαδΝυπκ βλέα αδΝαπσΝ βΝγ πλέα24 σ δΝβΝ θΝζσΰπΝαλξάΝπλΫπ δΝθαΝ φαλησα αδΝ
εαδΝ σ αθΝ υπΪλξκυθΝ αηφδίκζέ μΝ ΰδαΝ βθΝ υθ λκηάΝ δεκθκηδευθΝ πλκςπκγΫ πθ.
 κΝ ξυλκΝ κυΝ πκδθδεκτΝ δεκθκηδεκτΝ δεαέκυΝ

θΝ δ ξτκυθ, εα ΪΝ βθΝ ελα κτ αΝ

πλΪιβΝ κυΝ λΪ β,ΝΜπκυληΪμΝΓέ,ΝεΫο δμΝ ξ δεΪΝη Ν κθΝ κΰηα δεσΝξαλαε άλαΝεαδΝ βΝ υ βηα δεάΝ
ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ιπ λδευθΝσλπθΝ κυΝαιδκπκέθκυ ΠκδθέΝ δεέΝβί1ί,Ν ζΝ11κίΝ πέ
22
ΜπκυληΪμΝΓέ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζΝ11κίΝ πέ,ΝσπκυΝεαδΝπ λαδ ΫλπΝπαλαπκηπΫμέ
23
ΚυλέπμΝ ΥαλαζαηπΪεβμΝ έΝ ΟδΝ ιπ λδεκέΝ σλκδΝ κυΝ αιδκπκέθκυ,Ν Τπ λέΝ 1λλ1,Ν ζέΝ 1ηλΝ πέ,Ν κΝ
κπκέκμΝ γ πλ έΝ σ δΝ κδΝ θΝ ζσΰπΝ εαθσθ μΝ ΫξκυθΝ πλπ υσθ πμΝ δεκθκηδεσΝ εαδΝ σξδΝ κυ δα δεσΝ
π λδ ξση θκ,Ναπκ ζυθ αμΝπλκςπσγ βΝπκυΝεαγκλέα δΝ βθΝ ιαδλ δεάΝ δεαδκ κ έαΝ πθΝ ζζβθδευθΝ
πκδθδευθΝ δεα βλέπθέ
24
ΥαλαζαηπΪεβμΝ έ,Ν ηφδίκζέ μΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ βμΝ πκδθδεάμΝ έεβμΝ – γ πλβ δεά
θα ξσζβ βΝ η Ν βθΝ αλξάΝ inΝ dubioΝ proΝ reo,Ν ε σ δμΝ θ έΝ Ϊεεκυζα,Ν 1λλί,Ν έΝ 11κΝ πέ,ΝΝ
θ λκυζΪεβμΝΝέ,ΝΘ η ζδυ δμΝΈθθκδ μΝ βμΝΠκδθδεάμΝ έεβμΝγβΝΈε κ βΝβίίι,Ν έΝβγζ-235
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Ϊπκοβ

βΝΝκηκζκΰέα25,Νεαδ κδΝαπαΰκλ τ δμΝ βμΝinΝmalamΝpartemΝαθαζκΰέαμΝεαδΝ

βμ απαΰκλ υηΫθβμΝ αθα λκηδεάμΝ φαληκΰάμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ πβΰΪακυθΝ απσΝ κΝ
γ η ζδυ μ,Ν υθ αΰηα δεάμΝπ λδππάμΝΧι§1Ν έΝα΄ΝΨ,ΝαιέπηαΝnullumΝcrimenΝnullaΝ
poenaΝsineΝlegeΝΧεαδΝ βΝsine lege stricta / praevia) εαδΝαπσΝ κΝΪλγλκΝβΝΠΚ,ΝαθΝεαδΝ
Ν αυ άΝ βθΝ π λέπ π βΝ βΝ γ πλέα 26 εαδΝ ηάηαΝ βμΝ Νκηκζκΰέαμ 27 φαέθ αδΝ θαΝ
Ϋε αδΝ αθ έγ βΝ εαδΝ υπΫλΝ βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ αλξάμΝ αυ άμΝ πλκμΝ σφ ζκμΝ κυΝ
εα βΰκλκυηΫθκυ εαδΝ δμΝ δεκθκηδεΫμΝ δα Ϊι δμ.
Κα αζάΰ δ,Νεα ΪΝ αΝαθπ Ϋλπ,ΝβΝ πδελα κτ αΝ βΝγ πλέαΝΪπκοβ,Νσ δΝκδΝ θΝ
ζσΰπΝ δα Ϊι δμΝαπκ ζκτθΝεαθσθ μΝ φαληκΰάμΝ κυΝκυ δα δεκτ πκδθδεκτΝ δεαέκυ,Ν
υπσΝ βθΝΫθθκδαΝσ δΝλυγηέακυθΝ σ κΝ κΝ ΪθΝηδαΝπλΪιβΝη Ν δ γθ έμΝσο δμΝυπσε δ αδΝ
βθΝ γθδεάΝ πκδθδεάΝ ικυ έα,Ν σ κΝ εαδΝ κΝ αθΝ κδΝ ζζβθδεΫμΝ πκδθδεΫμΝ δα Ϊι δμ,Ν
κυ δα δεΫμΝεαδΝ δεκθκηδεΫμ, γαΝ φαληκ κτθ in concreto28.

θ δε δεΪΝ υηίΠζβηγ Ν η1γή1λλβ,Ν Τπ λΪ πδ βΝ 1λλβ,Ν ζΝ 11κί,Ν υη Πζβηγ Ν βζηβή1λλγΝ
Τπ λΪ πδ βΝ 1λλγ,Ν ζέΝ 1γθγέΝ ΝαΝ βη δπγ έ,Ν σηπμ,Ν ππμΝ Ϋξ δΝ αλξέ δΝ εαδΝ απσΝ βΝ ΝκηκζκΰέαΝ
ΰέθ αδΝ ε σΝ σ δΝ απαΰκλ τ αδΝ ΰ θδευμΝ βΝ αθα λκηδεάΝ φαληκΰάΝ δεκθκηδευθΝ εαθσθπθ,Ν σ αθΝ
αυ κέΝπ λδΫξκυθΝπλκίζΫο δμΝκδΝκπκέ μΝγέΰκυθΝ θΝ Ϋζ δΝκυ δυ βΝ υηφΫλκθ αΝ κυΝεα βΰκλκυηΫθκυ,Ν
φσ κθΝ σηπμΝ θΝ υπΪλξ δΝ αθ έγ βΝ λβ άΝ θκηκγ δεάΝ πλσίζ οβ,Ν ΓθπηέΝ δ ΠΝ βήβί1γ,Ν
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15766
26
θ λκυζΪεβμΝΝέ,ΝΘ η ζδυ δμΝΈθθκδ μΝ βμΝΠκδθδεάμΝ έεβμΝγβΝΈε κ βΝβίίι,Ν έΝ1κ,ΝΜαλΰαλέ βμΝ
ΛέΝ ΠκδθδεάΝ δεκθκηέαΝ Έθ δεαΝ ΜΫ α Γ΄Ϋε κ βΝ βίίη,Ν έΝ θθ-θιΝ εαδΝ ΚαλλΪμ,Ν ΠκδθδεσΝ δεκθκηδεσΝ
έεαδκ, γβΝ Ϋε κ βΝ βίίι,Ν έΝ ηζ,Ν κδΝ κπκέκδΝ υπκ βλέακυθΝ σ δΝ αθαζκΰέαΝ εαδΝ αθα λκηδεσ β αΝ
απαΰκλ τκθ αδ,Ν φσ κθΝεαγδ κτθΝξ δλσ λβΝ βΝγΫ βΝ κυΝεα βΰκλκυηΫθκυέ
27
Οζ ΠΝ 1βκβή1λλβ,Ν ΠκδθΥλκθΝ 1λλβ,Ν ζ 921,Ν πκυΝ αλθάγβε Ν βθΝ αθα λκηδεάΝ φαληκΰάΝ βμΝ
αθαηφέίκζαΝ δεκθκηδεκτΝπ λδ ξκηΫθκυΝ δΪ αιβμΝ κυΝΪλγλκυΝκ§κΝ κυΝΝΝ1λζ1ή1λλ1Νη Ν βθΝκπκέαΝ
έξ Ν εα αλΰβγ έ,Ν πμΝ ζσΰκμΝ απσζυ βμΝ αευλσ β αμ,Ν βΝ παλΪθκηβΝ παλΪ α βΝ κυΝ πκζδ δευμΝ
θΪΰκθ κμ,ΝβΝκπκέαΝinΝconcretoΝά αθΝ υη θΫ λβΝΰδαΝ κθΝαθαδλ έκθ αΝΧεα βΰκλκτη θκΨ,Νη Ν βθΝ
αδ δκζκΰέαΝ σ δΝ κΝ πδ λ π σΝ πθΝ θ έεπθΝ ηΫ πθΝ εαδΝ αΝ φΪζηα αΝ βμΝ απσφα βμΝ άΝ κυΝ
ίκυζ τηα κμ,Ν ελέθκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ θσηκΝ πκυΝ δ ξτ δΝ εα ΪΝ κθΝ ξλσθκΝ βηκ δ τ πμΝ βμΝ
απκφΪ πμΝάΝ ε σ πμΝ κυΝίκυζ τηα κμ, θυΝη Ν δμΝυπ`ΝαλδγηέΝ1ηβλή1λλγ,ΝΠκδθΥλκθΝ1λλγ,Ν ζ
1βκθ,Ν η Ν αθ έγ βΝ η δκοβφέαΝ εαδΝ 1κ1ιή1λλγ,Ν ΠκδθΥλκθΝ 1λλζ,Ν ζ 1ιιΝ απκφΪ δμΝ κυΝ Χ Ν
υηίκτζδκΨ,ΝκΝ ΠΝΫελδθ Νσ δΝκδΝ δεκθκηδεκέΝθσηκδ,ΝαθΝ θΝκλέα αδΝαζζδυμ,Ν θΝΫξκυθΝαθα λκηδεάΝ
τθαηβ,Ν αζζΪΝ αφκλκτθΝ ησθκΝ κΝ δα δεα δεσΝ ηάηαΝ βμΝ πκδθδεάμΝ έεβμ,Ν πκυΝ Ϋπ αδΝ βμΝ γΫ βμΝ
κυμΝ Νδ ξτέΝ ζέΝ πέ βμΝΟζ ΠΝ1ήβί1ζ,Ν βηκ έ υ βΝΝΟΜΟ,ΝβΝκπκέαΝΫελδθ Νσ δΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ
βΝφτ βΝ βμΝ δΪ αιβμ,ΝβΝκπκέαΝ έθαδΝπλΪΰηα δΝ δεκθκηδεά,Ναυ άΝπμΝ δ Ϊΰκυ αΝ υ η θΫ λβΝΰδαΝ
κθΝεα βΰκλκτη θκΝλτγηδ βΝ Ν ξΫ βΝη Νσ,Ν δΝέ ξυ ΝπλκβΰκυηΫθπμΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝυπκίκζάΝ βμΝ
ηβθυ άλδαμΝαθαφκλΪμΝΰδαΝ βθΝ έπιβΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝπλΪιβμ,Ναυ άΝ θΝ έξ Ναθα λκηδεάΝδ ξτ,Ν
ΠΝ 1ικθήβίίγ,Ν ΠκδθΥλΝ βίίζ,
ζΝ θζκ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ αθα λκηδεάΝ φαληκΰάΝ
δεκθκηδεκτΝ θσηκυΝ σ αθΝ βΝ θΫαΝ θκηκγ δεάΝ πλσίζ οβΝ γέΰ δΝ ζδεΪΝ κυ δυ βΝ υηφΫλκθ αΝ κυΝ
ία δεκτΝυπκε δηΫθκυΝ βμΝπκδθδεάμΝ έεβμΝ θΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝ ε άέ
28
Σ δλέ βμΝΠέ,ΝΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ κθΝΘαζΪ δκΝΧυλκΝεαδΝ ΰεζάηα αΝΣ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,
ζέΝγιέ
25
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2.

α απ υ

α

απ

βέ1έΝΠκδκμΝγ πλ έ αδΝ σπκμΝ Ϋζ βμΝ κυΝ ΰεζάηα κμΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1θΝΠΚ
ΌππμΝ αθαφΫλγβε Ν εαδΝ δ αΰπΰδεΪ,Ν απαλαέ β βΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ θαΝ
ηπκλΫ κυη Ν θαΝ ληβθ τ κυη Ν εαδΝ θαΝ φαλησ κυη Ν κλγΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ
ΪλγλπθΝ η-11Ν ΠΚ,Ν έθαδΝ θαΝ Ϋξκυη Ν πλκ

δκλέ δΝ πκδκμΝ γ πλ έ αδΝ εα ΪΝ κθΝ

ζζβθδεσΝ πκδθδεσΝ θκηκγΫ βΝ πμΝ σπκμΝ Ϋζ βμΝ θσμΝ α δεάηα κμ 29 ,Ν υ
εαγκλέ κυη Ν ΪθΝ κΝ α έεβηαΝ ζΫ βε Ν θΝ σζπΝ

Ν θαΝ

βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δα,Ν εαδΝ

ΪλαΝβΝπκδθδεάΝ ικυ έαΝ βμΝβη απάμΝΫθθκηβμΝ ΪιβμΝγ η ζδυθ αδΝ

βθΝαλξάΝ βμΝ

αφδεσ β αμΝΧΪλγλκΝη§1ΝΠΚΨΝάΝ θΝηΫλ δΝάΝ ιΝκζκεζάλκυΝ βθΝαζζκ απά,Νκπσ Ν
βΝ πκδθδεάΝ βμΝ ικυ έαΝ γαΝ γ η ζδπγ έΝ

Ν εΪπκδαΝ ΪζζβΝ απσΝ δμΝ αλξΫμΝ παλΫε α βμΝ

βμΝ δεαδκ κ έαμΝ βμ εα ΪΝ αΝΪλγλαΝθΝ πέΝΠΚ,ΝεαδΝ φσ κθΝί ίαέπμΝαπκ δεθτ αδΝ
σ δΝ υπΪλξ δΝ ΫθαΝ τζκΰκΝ υθ

δεσΝ

κδξ έκΝ βμΝ βη απάμΝ ΫθθκηβμΝ ΪιβμΝ η Ν βθΝ

Ϊ δεβΝπλΪιβΝπκυΝ ζΫ βε έ
ΣκΝ ΪλγλκΝ 1θΝ ΠΚ,Ν η Ν έ ζκΝ «ΣσπκμΝ ΣΫζ βμΝ βμΝ ΠλΪιβμ»,Ν κλέα δΝ σ δΝ
«ΣσπκμΝ Ϋζ βμΝ βμΝ πλΪιβμΝ γ πλ έ αδΝ κΝ σπκμΝ σπκυΝ κΝ υπαέ δκμΝ δΫπλαι Ν κζδεΪΝ άΝ
η λδεΪΝ βθΝαιδσπκδθβΝ θΫλΰ δαΝβΝπαλΪζ δοβ,ΝεαγυμΝεαδΝκΝ σπκμΝσπκυΝ πάζγ Νά,Ν Ν
π λέπ π βΝαπσπ δλαμ,ΝΫπλ π Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπλσγ βΝ κυΝυπαδ έκυΝθαΝ πΫζγ δΝ κΝ
αιδσπκδθκΝαπκ Ϋζ ηα».30
πσΝ βΝ ΰλαηηα δεάΝ δα τππ βΝ κυΝ θσηκυΝ πλκετπ δΝ ι εΪγαλαΝ σ δΝ κΝ
ΫζζβθαμΝθκηκγΫ βμΝυδκγΫ β Ν βθΝκλγάΝ«γ πλέαΝ βμΝ θσ β αμ»31, γ πλ έΝ βζα άΝ
πμΝ σπκΝ Ϋζ βμ θσμ

ζ ηΫθκυΝ ΰεζάηα κμΝ σ κΝ κθ σπκΝ Ϋζ βμ βμΝ

αιδσπκδθβμΝ υηπ λδφκλΪμ,Ν σ κΝ εαδΝ κθ

σπκΝ πΫζ υ βμ

κυΝ ΰεζβηα δεκτΝ

απκ ζΫ ηα κμ.

Μαθπζ Ϊεβμ Ιέ,Ν ΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν ΆλγλαΝ 1-ζλΝ ΠΚ,Ν πδ κηάΝ Γ θδεκτΝ ΜΫλκυμ,Ν ΄Ν Ϋε κ β,Ν ζΝ
1ίβΝ π
30
τηφπθαΝη Ν κΝξΫ δκΝΠΚΝ βμΝ πδ λκπάμΝΜαθπζ Ϊεβ,Νπλκ έθ αδΝθαΝζΪί δΝ βθΝ ιάμΝηκλφάμΝ
«ΣσπκμΝ Ϋζ βμΝ βμΝ πλΪιβμΝ γ πλ έ αδΝ κΝ σπκμΝ σπκυΝ κΝ υπαέ δκμΝ δΫπλαι Ν κζδεΪΝ άΝ η λδεΪΝ βθΝ
αιδσπκδθβΝ θΫλΰ δαΝ άΝ παλΪζ δοβ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ σπκμΝ σπκυΝ πάζγ Ν ά,Ν Ν π λέπ π βΝ απσπ δλαμ,Ν
Ϋπλ π Ν θαΝ πΫζγ δΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ πλσγ άΝ κυΝ κΝ απκ Ϋζ ηα»,Ν θΝ πλκ έθ αδΝ βζα άΝ
κυ δα δεάΝη αίκζάΝ κΝδ ξτκθΝεαγ υμέ
31
ηφέίκζβΝ βΝ αθΪζυ βΝ κυΝ ΜπκυληΪΝ Γέ,Ν Ν ΠκδθδεσμΝ Κυ δεαμΝ Κα ’Ν ΆλγλκΝ ληβθ έα,Ν έΝ
ΧαλαζαηπΪεβμ,Ν ΄Ν σηκμ,ΝΝκηδεάΝ δίζδκγάεβ,Ν βί1ζ,Ν ζέΝ 1κι,Νσ δΝ κΝΠΚΝ «αεκζκυγ έΝ βθΝγ πλέαΝ
βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ (;) τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέα,Ν σπκμΝ Ϋζ βμΝ κυΝ σζκυΝ ΰεζάηα κμΝ έθαδΝ ησθκθΝ κΝ
σπκμΝ κθΝκπκέκΝΫζαί ΝξυλαΝβΝ εΪ κ ΝαιδσπκδθβΝ υηπ λδφκλΪ»
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Κα ΪΝ βθΝ ΪπκοάΝ ηκυΝ κΝ ΪλγλκΝ 1θΝ ΠΚΝ έθαδΝ ηέαΝ Ϋηη βΝ απσ διβΝ σ δΝ κΝ
«Ϊ δεκ»Ν

βθΝ ζζβθδεάΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ γ η ζδυθ αδΝ

βθΝ απαιέαΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ σ κΝ εαδΝ
αά βηαΝ αυ σ,Ν ΪθΝ

Ν τκΝ

κδξ έα,Ν ά κδΝ σ κΝ

βθΝ απαιέαΝ κυΝ απκ ζΫ ηα κμ 32 έΝ ΣκΝ

βζα άΝ κΝ Ϊ δεκΝ γ η ζδυθ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ απσΝ αΝ

αθ δε δη θδεΪΝ κδξ έαΝπκυΝ υΰελκ κτθΝ βθΝπλκ ίκζά κυΝ θθσηκυΝαΰαγκτ,ΝάΝεαδΝ
απσΝ βθΝ ΰεζβηα δεάΝ υηπ λδφκλΪ κυΝ λΪ βΝΧεαδΝ αΝυπκε δη θδεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ
πλΪιβμΨ,Ν Ϋξ δΝ απα ξκζά δΝ βΝ γ πλέαΝ πέΝ ηαελσθ,Ν εαδΝ παλσ δΝ

θΝ απκ ζ έΝ

αθ δε έη θκΝΫλ υθαμΝ βθΝπαλκτ αΝ λΰα έα,Νκφ έζπΝ θΝ υθ κηέα θαΝαθαφΫλπΝσ δΝ
ΫξκυθΝ υπκ βλδξγ έΝ λ δμΝ απσο δμ33 ΰδαΝ κΝ πκδαΝ έθαδΝ αΝ γ η ζδπ δεΪΝ κυΝ α έεκυΝ
κδξ έαμΝ αΨΝ βΝ εζα

δεάΝ άΝ αθ δε δη θδεάΝ γ πλέα,Ν πκυΝ υπκ βλέα δΝ σ δΝ κΝ Ϊ δεκΝ

γ η ζδυθ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ
Χά κδΝ

βθΝ αθ δε δη θδεάΝ πλκ ίκζάΝ κυΝ θθσηκυΝ αΰαγκτΝ

βθΝ απαιέαΝ κυΝ απκ ζΫ ηα κμΨ,Ν ίΨΝ βΝ αηδΰυμΝ υπκε δη θδεάΝ Ϊπκοβ,Ν πκυΝ

πλ ί τ δΝσ δΝ κΝΪ δεκΝ έθαδΝαπκεζ δ δεΪΝΪ δεκΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμ,Ν βμΝπλκμΝ κΝ
έεαδκΝαθ δ δγΫη θβμΝίκτζβ βμΝ κυΝ λΪ βΝεαδΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ θΝπαέα δΝεαθΫθαΝ
λσζκΝ

βθΝ γ η ζέπ βΝ κυΝ α έεκυ,Ν παλΪΝ ησθκΝ

υπκίδίααση θκΝ λσπκθΝ δθΪΝ

βθΝ πδίκζάΝ βμΝ πκδθάμ,Ν

Ν ΫθαθΝ « ιπ λδεσΝ σλκΝ κυΝ αιδκπκέθκυ»,Ν εαδΝ ΰΨΝ βΝ

ηΫ βΝ ΧεαδΝ ελα κτ αΨΝ Ϊπκοβ,Ν βΝ κπκέαΝ εεδθ έΝ απσΝ βθΝ γΫ βΝ σ δ
γ η ζδυθ αδΝ σ κΝ

βθΝ απαιέαΝ κυΝ απκ ζΫ ηα κμΝ σ κΝ εαδΝ

κΝ Ϊ δεκΝ

βθΝ απαιέαΝ βμΝ

υηπ λδφκλΪμ,Ν αθ δζαηίαθση θβΝ κυμΝ εδθ τθκυμΝ πκυΝ ΰευηκθ έΝ βΝ απκίκζάΝ κυΝ
κδξ έκυΝ κυΝαπκ ζΫ ηα κμΝαπσΝ βΝ υΰελσ β βΝ κυΝα έεκυ,Ν

κηΫθκυΝηΪζδ αΝ

σ δΝ βΝ ιπ λέε υ βΝ βμΝ ΰεζβηα δεάμΝ ίκτζβ βμ,Ν πμΝ ηκλφάΝ δα ΪλαιβμΝ βμΝ
δλβθ υηΫθβμΝεα Ϊ α βμΝ κυΝ θθσηκυΝ αΰαγκτ,Ναπκ ζ έΝΧάΝκφ έζ δΝθαΝ απκ ζ έΝ
ΰδαΝθαΝελδγ έΝ ΰεζβηα δεάΨΝαπσΝησθβΝ βμΝΫθαΝαπκ Ϋζ ηαέΝΚα ΪΝ βθΝγ πλέαΝαυ ά,Ν
βΝαπαιέαΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝξπλέμΝ βθΝαπαιέαΝ κυΝαπκ ζΫ ηα κμΝ έθαδΝα δαθσβ β,Ν
δσ δΝ βΝ παλαίέα βΝ βμΝ αθ δε δη θδεΪΝ κφ δζση θβμΝ πδηΫζ δαμ,Ν κυ δυ μΝ
βμΝ απαιέαμΝ βμΝ

κδξ έκΝ

υηπ λδφκλΪμ,Ν θΫξ δΝ απσΝ ησθβΝ βμΝ ΫθαΝ έ κμΝ απαιέαμΝ

απκ ζΫ ηα κμ,Ν φσ κθΝ δα αλΪ

δΝ βθΝ δλβθ υηΫθβΝ εα Ϊ α βΝ κυΝ θθσηκυΝ

αΰαγκτΝ πλκεαζυθ αμΝ βθΝ ΰθπ άΝ

Ν σζκυμΝ ηαμΝ ΧαπσΝ βθΝ η ζΫ βΝ πθΝ

κδξ έπθΝ

βμΝ απσπ δλαμΝ εαδΝ βμΝ αλξάμΝ ε Ϋζ βμΝ θσμΝ ΰεζάηα κμΨΝ « ΰεζβηα δεάΝ
θ τππ β»έ
 Ν αθ έγ βΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1ιΝ ΠΚ,Ν κΝ κπκέκΝ Ϋξ δΝ πμΝ ίΪ βΝ κυΝ βΝ γ πλέαΝ βμΝ λΪ βμΝ ήΝ
υηπ λδφκλΪμ,Ν κΝ ΪλγλκΝ 1θΝ ΠΚΝ Ϋξ δΝ πμΝ ίΪ βΝ κυΝ βΝ ηδε άΝ γ πλέαΝ άΝ αζζδυμΝ βΝ γ πλέαΝ βμΝ
θσ β αμ,Ν αγδυ βμΝΚέ,Ν κδξ έαΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝΓ θδεσΝΜΫλκμ,Νβίίι,Ν ζέΝζβΝ πέ
33
αγδυ βμΝΚέ,Ν κδξ έαΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝΓ θδεσΝΜΫλκμ,Νβίίι,Ν ζέΝγιΝ πέ
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Ναπαιέα,Νζκδπσθ,Ν κυ απκ ζΫ ηα κμ υΰελκ έΝ θΝηΫλ δΝ κΝΪ δεκΝ βμΝυπσΝ
ελέ βΝ πλΪιβμ,Ν δσ δ

φσ κθΝ κΝ έεαδκΝ θ δαφΫλ αδ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ

θθσηπθΝαΰαγυθ,ΝζκΰδεσΝ έθαδΝ κΝΪ δεκΝθαΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ αΝ

κδξ έαΝ ε έθαΝ

αΝ

κπκέαΝ υθέ α αδΝβΝπλκ ίκζά. ΈθαΝαπκ Ϋζ ηα,Νσηπμ,ΝαπσΝησθκΝ κυΝ θΝηπκλ έΝ
θαΝαπκ ζ έΝαθ δε έη θκΝπκδθδεκπκέβ βμ,ΝαθΝ θΝ έθαδΝαπσλλκδαΝηδαμΝαιδσπκδθβμ,Ν
η ηπ άμΝαπσΝ κΝπκδθδεσΝηαμΝ έεαδκΝαθγλυπδθβμΝ υηπ λδφκλΪμέΝΓδ’Ναυ σΝβ απαιέαΝ
βμΝ υηπ λδφκλΪμ υΰελκ έΝ πέ βμΝ θΝηΫλ δΝ κΝΪ δεκΝηδαμΝ ΰεζβηα δεάμΝπλΪιβμ,Ν
δσ δ φσ κθΝ κΝ έεαδκΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκ α τ δΝ κΝ ΫθθκηκΝ αΰαγσΝ πβλ Ϊακθ αμΝ
βθΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝεκδθπθυθ,ΝβΝ υηπ λδφκλΪΝπμΝυπκε δη θδεάΝαθ έγ βΝ κυμΝ
εαθσθ μΝ δεαέκυΝ θΝηπκλ έΝθαΝαΰθκβγ έέΝ

θΝ έθαδΝζέΰ μ,ΝΪζζπ

,ΝκδΝπ λδπ υ δμ,Ν

πκυ κΝ απκ Ϋζ ηα, η ΪΝ βθΝ αθγλυπδθβΝ πλΪιβ, έθαδΝ απκ Ϋζ ηαΝ τξβμ,Ν ξπλέμΝ
υθα σ β αΝ ζΫΰξκυ,Ν εαδΝ ΰδ’Ν αυ σΝ κΝ ζσΰκΝ ησθκΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ
απκ ζΫ δΝ

υΝ αθ δε έη θκΝ π λέΝ α έεκυΝ ελέ πμΝ εαδΝ αιδκζκΰά πμ εαδΝ σξδΝ

φυ δεΪΝ κΝ υξαέκΝαπκ Ϋζ ηα34.
ΟδΝ δΪφκλ μΝ γ πλέ μΝ ΰδαΝ αΝ γ η ζδπ δεΪΝ κδξ έαΝ κυΝ α έεκυΝ αθαπ τξγβεαθΝ ευλέπμΝ αΝ
πζαέ δαΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ ΰδαΝ κΝ ΪθΝ βΝ δηυλβ βΝ βμΝ απσπ δλαμΝ γ πλ έ αδΝ άΝ σξδΝ αδ δκζκΰβηΫθβέΝ ΣκΝ
αιδσπκδθκΝ βμΝ απσπ δλαμ,Ν η Ν ίΪ βΝ βθΝ αθ δε δη θδεάΝ άΝ εζα δεάΝ πμΝ ΪθπΝ γ πλέα,Ν θΝ έθαδΝ
αυ κθσβ κ,Ν φσ κθΝ τεκζαΝ δ λπ Ϊ αδΝ εαθ έμΝ ΰδα έΝ θαΝ απαδ έ αδΝ βΝ παλ ηίκζάΝ κυΝ πκδθδεκτΝ
δεαέκυΝαφκτΝ θΝυπΫ βΝεαηέαΝίζΪίβΝ κΝΫθθκηκΝαΰαγσ,ΝεαδΝΪλαΝ θΝ υθΫίβΝεΪ δΝαιδση ηπ κέΝΟδΝ
δα υππγ έ μΝ γ πλέ μΝ ευηαέθκθ αδΝ αθΪη αΝ Ν τκΝ πσζκυμμΝ κθΝ αθ δε δη θδεσΝ εαδΝ κθΝ
υπκε δη θδεσέΝ
Κα ΪΝ βθΝ υπκε δη θδεάΝ γ πλέα,Ν κΝ ζσΰκμΝ βμΝ δηυλβ βμΝ Ϋΰε δ αδΝ βθΝ Ϋηπλαε βΝ ε άζπ βΝ ηδαΝ
ξγλδεάμΝ ΰδαΝ κΝ ΫθθκηκΝ αΰαγσΝ Ϋλ αμΝ ΰεζβηα δεάμΝ ίκτζβ βμέΝ Ν ΪπκοβΝ αυ άΝ Ϋξγβε Ν απσΝ
θπλέμΝ Ϋθ κθβΝ ελδ δεά,Ν δσ δΝ γ πλάγβε Ν σ δΝ πκδθδεκπκδ έΝ αεσηβΝ εαδΝ θ ζυμΝ αεέθ υθ μΝ ΰδαΝ αΝ
ΫθθκηαΝ αΰαγΪΝ υηπ λδφκλΫμ,Ν σππμΝ δμΝ πλκαπαλα ε υα δεΫμΝ πλΪι δμΝ εαδΝ βθΝ απλσ φκλβΝ
απσπ δλαΝαπσΝ υάγ δα,Ν φσ κθΝεαδΝη Ναυ ΫμΝ ιπ λδε τ αδΝ κΝ ξγλδεσΝπλκμΝ κΝ έεαδκΝφλσθβηαΝ
κυΝ λΪ βέΝ πέ βμ,Ν ζζ έο δΝαθ δε δη θδεκτΝ λ έ ηα κμ,ΝΪΰ δΝ κΝ υηπΫλα ηαΝσ δΝβΝαπσπ δλαΝγαΝ
πλΫπ δΝ θαΝ δηπλ έ αδΝ η Ν βθΝ έ δαΝ πκδθάΝ σππμΝ κΝ
ζ ηΫθκΝ Ϋΰεζβηα,Ν παλαίδΪακθ αμΝ Ϋ δΝ βθΝ
αλξάΝ βμΝ θκξάμΝ εαδΝ βθ αλξάΝ βμΝ αθαζκΰδεσ β αμ,Ν εαδΝ παλαίζΫπκθ αμΝ σ δΝ κΝ
ζ ηΫθκΝ
ΫΰεζβηαΝ Ϋξ δΝ ίαλτ λβΝ απαιέα,Ν δσ δΝ πζΪδΝ βθΝ απαιέαΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ πκυΝ θυπΪλξ δΝ βθΝ
απσπ δλα,Ν ΰδαΝ κΝ
ζ ηΫθκΝ ΫΰεζβηαΝ υπΪλξ δΝ εαδΝ βΝ απαιέαΝ κυΝ απκ ζΫ ηα κμέΝ Ν θΝ ζσΰπΝ
ελδ δεάΝ κ άΰβ Ν κυμΝ υπκ βλδε ΫμΝ βμΝ
Ν ί ζ έπ βΝ αυ άμΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ
Ν
«αθ δε δη θδεκπκέβ β»Ν κυΝ υπκε δη θδεκτΝ ελδ βλέκυέΝ υηφπθκτθ,Ν ζκδπσθ,Ν σ δΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ
δηπλκτθ αδΝκδΝπλκπαλα ε υα δεΫμΝπλΪι δμΝαζζΪΝησθκθΝκδΝπλΪι δμΝ ε έθ μΝπκυΝ υθδ κτθΝαλξάΝ
ε Ϋζ βμΝ άΝ Ϋπκθ αδΝ αυ άμέΝ θ κτ κδμ,Ν πμΝ «αλξάΝ ε Ϋζ βμ»Ν θκκτθ,Ν η Ν αηδΰυμΝ υπκε δη θδεΪΝ
ελδ άλδα,Ν βθΝξλκθδεάΝ ε έθβΝ δΰηάΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝκΝ λΪ βμΝπλαΰηα κπκδ έΝ κΝίκυζβ δεσΝΪζηαΝ
εαδΝπ λθΪΝ βθΝ« κεδηα έαΝ κυΝπυλσμ»,Ν δ λξση θκμΝπζΫκθΝαπσΝ βθΝθκηδησ β αΝ βθΝπαλαθκηέαέΝ
πδπζΫκθ,Ν εα ΪΝ βμΝ γΫ βμΝ αυ άμΝαθ δπλκίΪζζ αδΝ εαδΝ κΝ πδξ έλβηαΝ σ δΝ κΝ ζσΰκμΝ βμΝ δηυλβ βμΝ
κυΝ
ζ ηΫθκυΝ ΰεζάηα κμΝ απκ ζ έΝ κθΝ πυλάθαΝ κυΝ ζσΰκυΝ δηυλβ βμΝ εαδΝ βμΝ απσπ δλαμ,Ν βΝ
κπκέαΝκφ έζ δΝθαΝ υγυΰλαηηέα αδΝπλκμΝ δμΝαλξΫμΝπκυΝ δΫπκυθΝ βθΝ ζ έπ βΝεαδΝσξδ αθ δ λσφπμέΝ
ΣκΝκυ δα δεσΝπκδθδεσΝΪ δεκΝ βμΝ ζ έπ βμΝ έθαδΝαθ δε δη θδεσΝεαδΝβΝ ξΫ βΝαθ δε δη θδεκτΝπλκμΝ
υπκε δη θδεσΝπκυΝυπΪλξ δΝ κΝ
ζ ηΫθκΝΫΰεζβηαΝπλΫπ δΝθαΝ δαπδ υθ αδΝεαδΝεα ΪΝ κΝ Ϊ δκΝ
βμΝ απσπ δλαμ,Ν βΝ κπκέαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πζά δΝ η Ν εΪπκδκΝ λσπκ αθ δε δη θδεΪΝ κΝ ΫθθκηκΝ αΰαγσέΝ
υθ πυμ,Ν θΝ πλΫπ δΝ θαΝ έ αδΝ βηα έαΝ σ κΝ βθΝ ιπ λέε υ βΝ βμΝ ΰεζβηα δεάμΝ ίκτζβ βμ,Ν
σ κΝ κΝ αθΝ κΝ ιπ λδε υγΫθΝ έθαδΝ εαδΝ ΰεζβηα δεσ,Ν ΪζζπμΝ κ βΰ έΝ βθΝ δηυλβ βΝ κυΝ
φλκθάηα κμέΝ
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Κα ΪΝ βθΝ αθ δε δη θδεάΝ γ πλέα,Ν αθ έγ α, βΝ απσπ δλαΝ δηπλ έ αδΝ η Ν πκδθάΝ ΰδα έΝ πλκεαζ έΝ
υΰε ελδηΫθβΝ δαεδθ τθ υ βΝ κυΝ θθσηκυΝ αΰαγκτ,Ν πκυΝ αθΝ ι ζδξγ έΝ αδ δπ υμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ
εα αζάι δΝ κΝ εΪ κ Ν ίζαπ δεσΝ απκ Ϋζ ηαέΝ Ν ξ δεάΝ γ υλβ βΝ απαδ έΝ κΝ λΪ βμΝ θαΝ
υζκπκδ έΝ ΫθαΝ ηάηαΝ βμΝ εΪ κ Ν θκηκ υπδεάμΝ υηπ λδφκλΪμ,Ν υ Ν θαΝ υπΪλξ δΝ αιδσπκδθβΝ
απσπ δλα,Ν Ϋξ δΝ σηπμΝ βθΝ υθΫπ δαΝ κΝ α δηυλβ κΝ βμΝ απλσ φκλβμΝ απσπ δλαμΝ εαδΝ πθΝ
πλκπαλα ε υα δευθΝ πλΪι πθ,Ν δμΝ κπκέ μΝ εα ΪΝ ζκΰδεάΝ αθαΰεαδσ β αΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ
δαεδθ υθΫο δΝ κΝΫθθκηκΝαΰαγσέΝΓδ’Ναυ σΝκδΝυπκ βλδε ΫμΝ βμΝ θΝζσΰπΝΪπκοβμΝπλκ πΪγβ αθΝθαΝ
υηίδίΪ κυθΝ δμΝ αλξΫμΝ βμΝ γ πλέαμΝ η Ν βθΝ πδελΪ β βΝ κυΝ αιδκπκέθκυΝ βμΝ απλσ φκλβμΝ
απσπ δλαμ,Ν δαελέθκθ αμΝ αθΪη αΝ βθΝ « ξ δεΪ»Ν εαδΝ βθΝ «απσζυ α»Ν απλσ φκλβΝ απσπ δλαέΝ
Έ δΝ σηπμΝ βηδκυλΰ έ αδΝ ηέαΝ τΰξυ βΝ αθΪη αΝ δμΝ Ϋθθκδ μΝ βμΝ αφβλβηΫθβμΝ εαδΝ βμΝ
υΰε ελδηΫθβμΝ δαεδθ τθ υ βμ,Ν φσ κθΝ ησθκΝ βΝ ζ υ αέαΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ αθαφΫλ αδΝ Ν
πλκ ίκζάΝ κυΝ θθσηκυΝαΰαγκτέΝ
ΟλγΪΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ κΝ ζζβθδεσμΝ ΠΚΝ φαδθκη θδεΪΝ απκ Ϋξ αδΝ βθΝ υπκε δη θδεάΝ γ πλέα,Ν η Ν
βθΝ δηυλβ βΝ βμΝ απλσ φκλβμΝ απσπ δλαμ,Ν κυ δα δεΪΝ σηπμΝ απκ Ϋξ αδΝ πζάλπμΝ βθΝ
αθ δε δη θδεά,Ν φσ κθΝ θαδΝ η θΝ δηπλ έΝ βθΝ απλσ φκλβΝ απσπ δλα,Ν αζζΪΝ η Ν πκδθάΝ ζα πηΫθβΝ
Ϋθαθ δΝ βμΝ πλσ φκλβμέΝ υ άΝ βΝ δΪελδ βΝ θΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ δεαδκζκΰβγ έΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ
παλα κξΫμΝ βμΝυπκε δη θδεάμΝγ πλέαμ,Ν δεαδκζκΰ έ αδΝσηπμΝαπσΝ βθΝαθ δε δη θδεά,Ν φσ κθΝαυ σΝ
πκυΝ απκυ δΪα δΝ βθΝ απλσ φκλβΝ απσπ δλαΝ έθαδΝ κΝ αθ δε δη θδεσΝ κδξ έκΝ βμΝ υθα σ β αμΝ
δαεδθ τθ υ βμΝ κυΝ θθσηκυΝαΰαγκτέΝ
ΟΝΜαθπζ Ϊεβμ,Νπδ σμΝ βθΝεζα δεάΝάΝαθ δε δη θδεάΝγ πλέα,ΝγΫ δΝπμΝαπαλαέ β κΝσλκΝΰδαΝ βθΝ
υθ αΰηα δεσ β αΝ βμΝ δηυλβ βμΝ βμΝ απσπ δλαμΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ δαεδθ τθ υ βΝ κυΝ θθσηκυΝ
αΰαγκτΝ απσΝ πλΪιβΝ δεαθάΝ θαΝ πλκ ίΪζζ δΝ ια κηδε υηΫθκΝ ΫθθκηκΝ αΰαγσΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ
α κηδεσ β ΪΝ κυ,ΝεαδΝγ πλ έΝσ δΝ αΝφυ δεΪΝ ΰεζάηα αΝυπΪλξ δΝαπσπ δλαΝαπσΝ βΝ δΰηάΝπκυΝκΝ
λΪ βμΝ ιαπκζτ δΝπΪθπΝ κΝφυ δεσΝαθ δε έη θκΝπκυΝ ια κηδε τ δΝ κΝΫθθκηκΝαΰαγσΝ βΝφυ δεάΝ
θΫλΰ δαΝ πκυΝ έθαδΝ inΝ concretoΝ δεαθάΝ θαΝ πλκεαζΫ δΝ κΝ αιδσπκδθκΝ απκ Ϋζ ηαΝ άΝ απσΝ βΝ δΰηάΝ
πκυΝαφάθ δΝ κΝυζδεσΝαθ δε έη θκΝ βΝφυ δεάΝ ε έθβΝεα Ϊ α βΝπκυΝαδ δαεΪΝ κΝπλκεαζ έέ
τΰξλκθ μΝ παλαζζαΰΫμΝ βμΝ αθ δε δη θδεάμΝ γ πλέαμμΝ Ν δηυλβ βΝ βμΝ απσπ δλαμΝ δεαδκζκΰ έ αδΝ
απσΝ βθΝ«ΰ θδεάΝ πδεδθ υθσ β α»ΝπκυΝ ηπ λδΫξ δΝαυ άΝπμΝηκλφάΝ υηπ λδφκλΪμΝεαδΝ κδξ δκγ έΝ
υΰξλσθπμΝ βθΝκυ έαΝ κυΝα έεκυΝ ε έθπθΝ κυζΪξδ κθΝ πθΝπ λδπ υ πθΝαπλσ φκλβμΝαπσπ δλαμ,Ν
πκυΝ δαελέθκθ αδΝ απσΝ ΫθαθΝ υπαλε σΝ εέθ υθκΝ ΰδαΝ αΝ ΫθθκηαΝ αΰαγΪέΝ υ άΝ βΝ γ πλέαΝ πδελέγβε ,Ν
ΰδα έΝ βΝ απσφα βΝ Ϋζ βμΝ κυΝ ΰεζάηα κμΝ πκυΝ απκ ζ έΝ υ α δεσΝ κδξ έκΝ βμΝ απσπ δλαμ,Ν
αθαφΫλ αδΝ Ν ίζΪίβΝ υΰε ελδηΫθκυΝ θθσηκυΝ αΰαγκτΝ εαδΝ σξδΝ βμΝ κζσ β αμΝ άΝ ηδαμΝ ΰ θδεάμΝ
εα βΰκλέαμΝ θθσηπθΝαΰαγυθέΝ
Μδε ΫμΝγ πλέ μμΝεα ΪΝ βθΝ ιΫζδιβΝαυ άμΝ βμΝπλκίζβηα δεάμΝαθαπ τξγβεαθΝ θ δΪη μΝάΝηδε ΫμΝ
γ πλέ μ,Ν πκυΝ πδξ δλκτθΝ θαΝ υθ υΪ κυθΝ αΝ πζ κθ ε άηα αΝ πθΝ ΪθπΝ γ πλδυθ,Ν απκφ τΰκθ αμΝ αΝ
η δκθ ε άηα ΪΝ κυμέΝ θΝπλΫπ δΝθαΝπαλαΰθπλέα αδΝσ δΝπαλσ δΝυπΪλξ δΝαθ δε δη θδεάΝυπσ α βΝ
αΝ ΰεζάηα αΝαπσπ δλαμ,Ν έθαδΝ κηΫθκΝ κΝαθ δε δη θδεσΝΫζζ δηηΪΝ βμ,Νη ΝΪη βΝ υθΫπ δαΝ βθΝ
θΝ ηΫλ δΝ αυ κθσηβ βΝ κυΝ υπκε δη θδεκτΝ υ α δεκτΝ βμ,Ν βμΝ απσφα βμΝ ε Ϋζ βμ,Ν πκυΝ
αθαζαηίΪθ δΝ ΫθαθΝ λσζκΝ πκζτΝ ε θΫ λκΝ κυΝ αθ έ κδξκυΝ σζκυΝ αΝ
ζ ηΫθαΝ ΰεζάηα αέΝ
ΥπλέμΝαθαΰπΰάΝ κΝυπκε δη θδεσΝ κδξ έκ,Ν έθαδΝπκζτΝ υξθΪΝα τθα βΝβΝ αφάμΝθκβηα κ σ β βΝ
βμΝ ιπ λδεάμΝ υηπ λδφκλΪμΝ κυΝ λΪ β,Ν πκυΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ έθαδΝ πκζυ άηαθ βέΝ ΟΝ ζσΰκμ,Ν
ζκδπσθ,Ν βμΝ δηυλβ βμ,Ν έθαδΝηδε άμΝφτ βμμΝαφ θσμΝεαδΝπλκ ξσθ πμΝαθ δε δη θδεάμ,ΝπκυΝΫΰε δ αδΝ
Ν ΫθαΝ έ κμΝ πλκ ίκζάμΝ κυΝ θθσηκυΝ αΰαγκτ,ΝαζζΪΝεαδΝυπκε δη θδεάμ,Ν πκυΝ Ϋΰε δ αδΝ βθΝζάοβΝ
ηδαμΝ αγ λάμΝεαδΝαη Ϊεζβ βμΝ ΰεζβηα δεάμΝαπσφα βμΝπκυΝΫξ δΝά βΝαλξέ δΝθαΝΰέθ αδΝπλΪιβέΝ
ΓδαΝ κΝ δΝ έ κυμΝπλκ ίκζάΝ κυΝ θθσηκυΝαΰαγκτΝαπαδ έ αδ,Νυ ΝθαΝεα αφαγ έΝ κΝαιδσπκδθκΝ βμΝ
απσπ δλαμ,Ν κδΝ ΰθυη μΝ δέ αθ αδέΝ ΌππμΝ αθαφΫλγβε ,Ν ΰδαΝ βθΝ υπκε δη θδεάΝ γ πλέαΝ κΝ ζσΰκμΝ
δηυλβ βμΝ έθαδΝ ησθκΝ υπκε δη θδεσμΝ εαδΝ υθέ α αδΝ βθΝ ιπ λέε υ βΝ κυΝ ξγλδεκτΝ
φλκθάηα κμΝ κυΝ λΪ β,Νγ πλέαΝπκυΝ θΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝ ε ά,Νΰδα έΝ δ υλτθ δΝ κΝαιδσπκδθκΝΰδαΝ
θ ζυμΝ αεέθ υθ μΝ πλΪι δμΝ εαδΝ θΝ υθΪ δΝ η Ν κΝ α δηυλβ κΝ βμΝ ιΝ υβγ έαμΝ απλσ φκλβμΝ
απσπ δλαμΝεαδΝ πθΝπλκπαλα ε υα δευθΝπλΪι πθέΝΓδαΝ βθΝαθ δε δη θδεάΝγ πλέαΝ δεαδκζκΰβ δεάΝ
ίΪ βΝ κυΝ αιδκπκέθκυΝ βμΝ απσπ δλαμΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ ησθκΝ βΝ αθ δε δη θδεάΝ υΰε ελδηΫθβΝ
δαεδθ τθ υ βΝ κυΝ υζδεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ εα ΪΝ κυΝ κπκέκυΝ λΪφβε Ν βΝ πλΪιβ,Ν σηπμΝ εαδΝ αυ άΝ
απκεζ δ δεΪΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ ε ά, ΰδα έΝ θΝ ιβΰ έΝ κθΝ ζσΰπΝ δηυλβ βμΝ βμΝ απλσ φκλβμΝ
απσπ δλαμ,Ν πκυΝ έθαδΝ αεέθ υθβΝ απσπ δλαέΝ φκτ,Ν ζκδπσθ,Ν Ϋ δΝ Ϋξ δΝ κΝ πλΪΰηα,Ν σ Ν ΰδαΝ δΝ έ κυμΝ
πλκ ίκζάΝηπκλκτη ΝθαΝ υθ Ϋ κυη Ν βθΝΰθά δαΝαπλσ φκλβΝαπσπ δλανΝΧ κθΝ δαξπλδ ησΝεΪθ δΝκΝ
θ λκυζΪεβμΝζΫΰκθ αμΝσ δΝβΝ ιΝ υβγ έαμΝαπλσ φκλβΝαπσπ δλαΝ έθαδΝ«ηβΝΰθά δα»ΝπκυΝ βθΝκυ έαΝ
θΝ υθδ ΪΝ εαθΝ απσπ δλα,Ν έθαδΝ ηβΝ απσπ δλαΨέΝ έθαδΝ
κηΫθκΝ σ δΝ απλσ φκλβΝ απσπ δλαΝ θΝ
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έγ αδΝ ίΫίαδαΝ γΫηαΝ ίζΪίβμ,Ν φσ κθΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ πΫζγ δ,Ν κτ Ν σηπμΝ εαδΝ
υΰε ελδηΫθβμΝ δαεδθ τθ υ βμ,ΝαφκτΝβΝαπλσ φκλβΝαπσπ δλαΝ έθαδΝαεέθ υθβέΝ
τηφπθαΝ η Ν βθΝ «γ πλέαΝ βμΝ θ τππ βμ»Ν κΝ αβ κτη θκΝ «θΫκ»,Ν «Ϊζζκ»Ν έ κμΝ πλκ ίκζάμ,Ν
θ κπέα αδΝ βθΝ θ τππ βΝ ηδαμΝ πέγ βμΝ εα ΪΝ βμΝ ΫθθκηβμΝ Ϊιβμ,Ν υ Ν θαΝ εζκθέα αδΝ βΝ
π πκέγβ βΝεαδΝ ηπδ κ τθβ ΰδαΝ βθΝα φαζάΝδ ξτΝ βμ,Νκπσ Ν έθαδΝαιδσπκδθβΝβΝ υηπ λδφκλΪΝσ αθΝ
ηπκλ έΝ θαΝ εζκθέ δΝ βθΝ ηπδ κ τθβΝ κυΝ εκδθπθδεκτΝ υθσζκυ,Ν πέΝ βθΝ δ ξτΝ βμΝ ΫθθκηβμΝ ΪιβμέΝ
Σσ Ν έγ αδΝ Ν εέθ υθκΝ βΝ θΝ δεαέκυΝ δλάθβΝ εαδΝ εαγέ α αδΝ αθαΰεαέαΝ ηδαΝ αθΪζκΰβΝ πλκμΝ κΝ
ηΫΰ γκμΝ αυ άμΝ βμΝ δα ΪλαιβμΝ πκδθδεάΝ ετλπ βέΝ Ν γ πλέαΝ βμΝ θ τππ βμ,Ν πκυΝ έθαδΝ εαδΝ βΝ
ελα κτ αΝ βθΝ ζζβθδεάΝ εαδΝ ΰ ληαθδεάΝ γ πλέαΝ εαδΝ θκηκζκΰέα,Ν ιβΰ έΝ κΝ ηβΝ εκζΪ δηκΝ πθΝ
πλκπαλα ε υα δευθΝ πλΪι πθΝ εαδΝ βμΝ απλσ φκλβμΝ απσΝ υάγ δαΝ απσπ δλαμ,Ν δσ δΝ η Ν αυ ΫμΝ θΝ
εζκθέα αδΝ βΝ ηπδ κ τθβΝ πθΝ εκδθπθυθΝ βθΝ αυγ θ έαΝ βμΝ ΫθθκηβμΝ ΪιβμΝ εαδΝ αθΝ η έθκυθΝ
α δηυλβ μ,Ν κΝ αθ δε δη θδεσμΝ παλα βλβ άμΝ θΝ Ϋξ δΝ εέθβ λκΝ θαΝ πατ δΝ θαΝ υηηκλφυθ αδΝ πλκμΝ
κυμΝ εαθσθ μΝ κυΝ δεαέκυέΝ θΝ αθ δγΫ πμ,Ν δηπλβγκτθ,Ν αυ σΝ γαΝ υθΫίαζ Ν βθΝ δα ΪλαιβΝ βμΝ
ηπδ κ τθβμΝ αυ άμ,Ν αφκτΝ γαΝ θ φΪθδα Ν ΫθαΝ ελΪ κμΝ αυγαέλ κΝ εαδΝ
πκ δεσέΝ πδπζΫκθ,Ν
αθα δεθτ δΝ βθΝ πδεδθ υθσ β αΝ βμΝ πλΪιβμΝ βμΝ απσπ δλαμ,Ν εαδΝ ΰδ’Ν αυ σΝ βΝ γ πλέαΝ αυ άΝ θΝ
ξλ δΪα αδΝθαΝεα αφτΰ δΝ βθΝίκτζβ βΝάΝ βθΝπλκ ππδεσ β αΝ κυΝ λΪ βέ
Ν γ πλέαΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ υπκ έΝ Ϋθ κθβΝ ελδ δεάέΝ ΓδαΝ κθΝ θ λκυζΪεβ,Ν βΝ « θ τππ β»Ν λΰΪα αδΝ η Ν
ΰ θδεσζκΰαΝ εαδΝ ασλδ αΝ η ΰΫγβΝ εαδΝ ΰδ’Ν πλσ κ βΝ θκηδεάμΝ βηα έαμΝ Ν ΫθαΝ ελδ άλδκΝ σππμΝ βΝ
θ τππ β,Ν έθαδΝπλκίζβηα δεά,ΝσξδΝησθκΝΰδα έΝ έθαδΝυπκε δη θδεάΝαζζΪΝΰδα έΝξαλαε βλέα αδΝαπσΝ
ΫθαΝ ΰΰ θΫμΝ θ ξση θκΝθαΝαπκ δξ έΝ βθΝ υθΫξ δαΝο τ δεβέΝΜσθκΝηδαΝα φαζάμ,ΝηβΝ δαο τ δηβΝ
θ τππ βΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ Ϋξ δΝ πκδθδεσΝ θ δαφΫλκθέΝ Ν α φαζάμΝ θ τππ βΝ σηπμΝ βλέα αδΝ Ν
πλαΰηα δεΪΝπ λδ α δεΪΝ υθδ υθ αΝ πέγ βΝεα ΪΝ βμΝΫθθκηβμΝ ΪιβμέΝ θΝσηπμΝυπΪλξκυθΝαυ Ϊ,Ν
σ Ν δΝθαΝ βθΝεΪθκυη Ν βθΝ θ τππ βΝπκυΝπλκεαζκτθνΞΝΓδ’Ναυ σ,ΝζΫ δ,ΝπλΫπ δΝθαΝαθααβ ά κυη Ν
ΪζζκΝ έ κμΝ αθ δε δη θδεάμΝ πλκ ίκζάμΝ πθΝ θθσηπθΝ αΰαγυθΝ πκυΝ ξαλαε βλέα δΝ βθΝ απσπ δλαΝ εαδΝ
εαγδ ΪΝαθαΰεαέαΝ βθΝ δηυλβ άΝ βμέΝ
ΟΝ ΜυζπθσπκυζκμΝ ξαλαε βλέα δΝ βθΝ ΰεζβηα δεάΝ θ τππ βΝ σξδΝ πμΝ ζσΰκΝ άΝ ελδ άλδκΝ ΰδαΝ κΝ
αιδσπκδθκΝ βμΝ απσπ δλαμ,Ν αζζΪΝ κΝ « τηπ πηα»Ν αυ υθ,Ν ηΫ πΝ κυΝ κπκέκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ δαΰθπ γ έΝ
αθ δε δη θδεΪΝκΝ εζκθδ ησμΝ βμΝ ηπδ κ τθβμΝ πθΝ εκδθπθυθΝ πέΝ βθΝ δ ξτΝ πθΝ εαθσθπθΝ δεαέκυέΝ
ΛΫ δΝ σ δΝ βΝ ΰεζβηα δεάΝ θ τππ βΝ ξαλΪ δΝ αΝ σλδαΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ πλκ φκλσ β αμέΝ Ό, δΝ έθαδΝ
εκδθπθδεΪΝαπλσ φκλκΝ βηδκυλΰ έΝ βθΝ ΰεζβηα δεάΝ θ τππ βΝεαδΝσ, δΝ έθαδΝεκδθπθδεΪΝπλσ φκλκΝ
α υθα έΝ θαΝ βθΝ πλκεαζΫ δέΝ ΚΪγ Ν πλΪιβΝ πκυΝ υπ λίαέθ δΝ αΝ σλδαΝ κυΝ εκδθπθδεΪΝ πλσ φκλκυΝ
πλκεαζ έΝ ΰεζβηα δεάΝ θ τππ βΝ εαδΝ ε έΝ βλέα αδΝ εαδΝ βΝ κλδκγΫ β βΝ κυΝ εαγάεκθ κμΝ
πδη ζ έαμέΝ Ν πλκ ίκζάΝ κυΝ εαγάεκθ κμΝ πδη ζ έαμΝ πμΝ πλκμΝ ΫθαΝ ΫθθκηκΝ αΰαγσΝ πδ λΫπ δΝ κΝ
υηπΫλα ηαΝσ δΝβΝ υηπ λδφκλΪΝ έθαδΝεκδθπθδεΪΝίζαπ δεά,ΝβΝ Ν θ τππ β,Ναθ έ κδξα,Ν πδ λΫπ δΝ
κΝ υηπΫλα ηαΝσ δΝ κΝΫθθκηκΝαΰαγσΝυπΫ βΝαθ έ κδξβΝίζΪίβέΝΤπσΝ βθΝΫθθκδαΝαυ ά,ΝβΝεκδθπθδεάΝ
ίζαπ δεσ β αΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ αυ έα αδΝη ΝΫθαΝ λέ κΝ έ κμΝ πλκ ίκζάμΝ κυΝ θθσηκυΝ αΰαγκτ,Ν
βθΝ δα ΪλαιβΝ βμΝ δλβθ υηΫθβμΝ εα Ϊ α άμΝ κυέΝ Ν ΰεζβηα δεάΝ θ τππ βΝ εφλΪα δΝ αελδίυμΝ
αυ άθΝ βθΝαθ δε δη θδευμΝ δαΰθυ δηβΝ δα Ϊλαιβ,ΝπκυΝ υηπέπ δΝη Ν βθΝυπΫλία βΝ πθΝκλέπθΝ κυΝ
εκδθπθδεΪΝπλσ φκλκυΝεαδΝ βθΝπαλαίέα βΝ κυΝεαγάεκθ κμΝαθ δε δη θδεάμΝ πδη ζ έαμΝπμΝπλκμΝ αΝ
ΫθθκηαΝαΰαγΪέ
Ν γ πλέαΝ βμΝ πδεδθ υθσ β αμΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ εαγ’Ν αυ άθΝ ΧώirschΨΝ δαελέθ δΝ αθΪη αΝ κθΝ
εέθ υθκ,Ν κθΝκπκέκΝπ λδΫλξ αδΝΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝΫθθκηκΝαΰαγσ,ΝεαδΝ βθΝ πδεδθ υθσ β αΝηδαμΝ
πλΪιβμ,Ν βΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπΪλξ δΝ αεσηβΝ εαδΝ σ αθΝ θΝ ε έγ αδΝ Ν εέθ υθκΝ υΰε ελδηΫθκΝ
ΫθθκηκΝαΰαγσ,ΝπξΝΫθαμΝκ βΰσμΝπαέλθ δΝ«αθκδε Ϊ»ΝηέαΝ λκφά,ΝαζζΪΝ ε έθβΝ βθΝυλαΝ θΝΫλξ αδΝ
ΪζζκΝ αηΪιδΝ απσΝ βθΝ αθ έγ βΝ πζ υλΪέΝ Τπκ βλέα δΝ ζκδπσθΝ αυ άΝ βΝ γ πλέαΝ σ δΝ αυ σΝ πκυΝ
ξαλαε βλέα δΝ βθΝ αλξάΝ ε Ϋζ βμΝ θΝ έθαδΝ κΝ εέθ υθκμΝ πκυΝ πλκεαζ έΝ ΰδαΝ υΰε ελδηΫθκΝ ΫθθκηκΝ
αΰαγσ,ΝαζζΪΝβΝ πδεδθ υθσ β αΝπκυΝαυ άΝ θΫξ δέΝΟΝ αγδυ βμΝηΪζδ αΝαθαφΫλ δΝσ δΝβΝαπσπ δλα,Ν Ν
ξΫ βΝη Ν αΝ ΰεζάηα αΝ δαεδθ τθ υ βμ,Ναπκ ζ έΝ βΝίαλτ λβΝηκλφάΝ δαεδθ τθ υ βμ,Νΰδα έΝ υΝ
κΝ λΪ βμΝ γΫζ δΝ βθΝ ίζΪίβ,Ν θυΝ αΝ ΰεζάηα αΝ δαεδθ τθ υ βμΝ γΫζ δΝ ησθκΝ βΝ δαεδθ τθ υ βΝ
Χ ζέΝ γ1ζΨέΝ ΟδΝ π λδπ υ δμΝ ιΝ υβγ έαμΝ απλσ φκλβμΝ απσπ δλαμΝ θΝ βηδκυλΰκτθΝ εαηέαΝ
πδεδθ υθσ β α,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ εαδΝ παλαηΫθκυθΝ α δηυλβ μέΝ Ν γ πλέαΝ αυ άΝ θΝ υηίδίΪα αδΝ η Ν βθΝ
βπδσ λβΝ εα ΪΝ κΝ έεαδσΝ ηαμΝ δηυλβ βΝ βμΝ ΰθά δαμΝ απλσ φκλβμΝ απσπ δλαμ,Ν εαδΝ Ϋξ δΝ πδελδγ έΝ
ΰδα έΝ βΝ «απσφα β Ϋζ βμ»Ν πμΝ κδξ έκΝ βμΝ απσπ δλαμΝ αφκλΪΝ βθΝ λυ βΝ θσμΝ υΰε ελδηΫθκυΝ
θθσηκυΝ αΰαγκτΝ εαδΝ σξδΝ ακλέ πμΝ κΝ τθκζσΝ κυέΝ πκηΫθπμΝ κΝ αθ δε δη θδεσΝ αθ έελυ ηαΝ βμΝ
απσφα βμΝαυ άμΝησθκΝ βθΝγΫ βΝ Νεέθ υθκΝ υΰε ελδηΫθκυΝυζδεκτΝαθ δε δηΫθκυΝ πέγ βμΝηπκλ έΝ
θαΝ Ϋΰε δ αδέΝ πδπζΫκθ,Ν βΝ πδεδθ υθσ β αΝ ηπκλ έΝ θαΝ ξαλαε βλέα δΝ πμΝ εαδΝ απζΫμΝ
πλκπαλα ε υα δεΫμΝπλΪι δμέΝ
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Ν γ πλέαΝ βμΝ δεαδδεάμΝ δλάθ υ βμΝ κυΝ θθσηκυΝ αΰαγκτμΝ ΓδαΝ σζκυμΝ κυμΝ αθπ ΫλπΝ
αθαφ λση θκυμΝ ζσΰκυμΝ ΰέθ αδΝ ε σΝ σ δΝ κΝ απκφα δ δεσΝ αθ δε δη θδεσΝ κδξ έκΝ κΝ κπκέΝ
πλκεαζ έΝ κθΝ εζκθδ ησΝ βμΝ ηπδ κ τθβμΝ πθΝ εκδθπθυθΝ βθΝ δ ξτΝ πθΝ δεαδδευθΝ εαθσθπθΝ εαδΝ
υθαεσζκυγαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝαθ έ κδξβμΝ ΰεζβηα δεάμΝ θ τππ βμ,Ν έθαδΝαελδίυμΝβΝπλκ ίκζάΝ βμΝ
θΝ δεαέπΝ δλάθ υ βμΝ δλάθ υ βμΝ πθΝ θθσηπθΝαΰαγυθΝη Ν βθΝ ξγλδεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝεαδΝ δ έ υ βΝ
βθΝ φαέλαΝ– αυθβΝπλκ α έαμΝπκυΝ αΝπ λδίΪζζ δ,ΝαεσηβΝεαδΝσ αθΝβΝ πδγ δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ θΝ
έθαδΝ πδεέθ υθβέΝΣαΝΫθθκηαΝαΰαγΪΝπαλκυ δΪακθ αδΝ δα αΰηΫθαΝ κΝπζαέ δκΝ θσμΝκλΰαθπηΫθκυΝ
εκδθπθδεκτΝ ίέκυ,Ν Ϋ δΝ υ Ν θαΝ π λδίΪζζκθ αδΝ απσΝ ηδα ηπδ κ τθβΝ πέΝ κΝ απλσ ίζβ σΝ κυμ,Ν
ίλέ εκθ αδΝ Ν ηδαΝ εκδθπθδεΪΝ φλκθ δ ηΫθβΝ δλβθ υηΫθβΝ εα Ϊ α β,Ν βΝ κπκέαΝ παΰδυθ αδΝ η Ν βθΝ
αθαΰθυλδ βΝ ηΫ λπθΝ εαδΝ γ ηυθΝ πκυΝ αΝ πλκ α τκυθΝ εαδΝ εαγδ κτθΝ τ εκζβΝ βθΝ πλκ ίκζάΝ
κυμέΝ Έ δΝ ξβηα έακθ αδΝ ΰτλπΝ απσΝ αΝ αΰαγΪΝ « φαέλ μ»Ν άΝ «αυθ μ»Ν πδλλκάμΝ εαδΝ ξλά βμ,Ν
δλβθ υηΫθ μΝ αυθ μΝ δλβθ υηΫθπθΝ θθσηπθΝ αΰαγυθ,Ν βΝ γλατ βΝ πθΝ κπκέπθΝ υθδ ΪΝ εαδΝ κΝ
αβ κτη θκΝ λέ κΝ έ κμΝπλκ ίκζάμΝ πθΝ θθσηπθΝαΰαγυθέΝΟδΝ φαέλ μΝαυ ΫμΝαθάεκυθ,Ν λσπκθΝ δθΪ,Ν
κΝΫθθκηκΝαΰαγσ,Ν υθδ υθ αμΝ κθΝπ λέίκζκΝΰτλπΝαπσΝ κθΝπυλάθαΝ κυ,ΝεαδΝ έθαδΝκησε θ λ μΝεαδΝ
υξθΪΝπκζυπ λδ ε δεΫμ,Ναθάεκθ μΝ Νπ λδ σ λαΝΫθθκηαΝαΰαγΪ,Ναπκε υθ αμΝη ΰΪζβΝπλαε δεάΝ
βηα έαΝ Ν π λδπ υ δμΝ πκζυ άηαθ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ πκυΝ θΫξκυθΝ πλκ ίκζάΝ ΰδαΝ αΝ ΫθθκηαΝ
αΰαγΪέΝ
ΠκζτΝ πλσ φα α,Ν κΝ κδξ έκΝ βμΝ δα ΪλαιβμΝ βμΝ δλάθ υ βμΝ κυΝ θθσηκυΝ αΰαγκτΝ πλκ Ϋγβε Ν
εαδΝαυ σΝ βμΝπλκ ίκζάμΝ βμΝ υ βηδεάμΝ ηπδ κ τθβμ,Ν βζα άΝ βμΝ ηπδ κ τθβμΝ πθΝεκδθπθυθΝ
κυΝ δεαέκυΝ βθΝδ ξτΝ πθΝεαθσθπθΝ δεαέκυΝεαδΝ βθΝαυγ θ έαΝ βμΝΫθθκηβμΝ ΪιβμέΝΟδΝ τκΝαυ ΫμΝ
«πλκ ίκζΫμ»ΝπλκεαζκτθΝαελδίυμΝ βθΝ εΪ κ Νκδε έαΝ ΰεζβηα δεάΝ θ τππ βέΝΚα ΪΝ βμΝγ πλέαμΝ
αυ άμΝ πλκίΪζζ αδΝ βΝ Ϋθ α βΝ σ δΝ βΝ « λέ β»Ν αυ άΝ ηκλφάΝ θΝ πλκίζΫπ αδΝ δμΝ αθ δε δη θδεΫμΝ
υπκ Ϊ δμΝ πθΝ ΰεζβηΪ πθΝ κυΝ ΠΚΝ πκυΝ αθαΰθπλέα δΝ ησθκΝ βθΝ ίζΪίβΝ εαδΝ βθΝ δαεδθ τθ υ β,Ν
κπσ Ν βΝ απσπ δλαΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ ζ έΝ πλκ Ϊ δκΝ ησθκΝ πθΝ τκΝ πλκίζ πση θπθΝ απσΝ κθΝ θσηκΝ
πλκ ίκζυθ,Ν βζα άΝ έ Νπλκ α δκΝίζΪίβμ,Ν έ Νπλκ Ϊ δκΝ δαεδθ τθ υ βμέΝ
Κλδ δεάΝ πθΝγ πλδυθΝεαδΝελα κτ αΝΪπκοβμΝ Νγ πλέαΝ βμΝ θ τππ βμΝ πδελέγβε ΝΫθ κθαΝαπσΝ κυμΝ
υπκ βλδε ΫμΝ πθΝ αηδΰυμΝ αθ δε δη θδευθΝ γ πλδυθ,Ν ευλέπμΝ κθΝ Μαθπζ Ϊεβ,Ν κδΝ κπκέκδΝ
αηφδ ίά β αθΝ κθΝ αθ δε δη θδεσΝ ξαλαε άλαΝ βμ,Ν ξαλαε βλέακθ ΪμΝ βθΝ πμΝ ηδαΝ κυ δα δευμΝ
υΰεαζυηηΫθβΝυπκε δη θδεάΝγ πλέα,Ν δσ δ,Νεα ’Ναυ κτμ,ΝβΝελέ βΝΰδαΝ κΝπκδ μΝπλΪι δμΝ υθδ κτθΝ
δα ΪλαιβΝ βμΝ δλάθ υ βμΝ κυΝ θθσηκυΝαΰαγκτΝάΝ θ τππ βΝ κυΝ ΰεζάηα κμΝΫξκυθΝυπκε δη θδεσΝ
ξαλαε άλαέΝ Ν δαπέ π βΝαυ άΝαθ δελκτ αδΝη Ν κΝ πδξ έλβηαΝσ δΝκΝ«υπκε δη θδ ησμ»Ν θΝ έθαδΝ
ελδ άλδκΝ Ϊΰθπ κΝ πλκμΝ κΝ πκδθδεσΝ έεαδκ,Ν αθ έγ αΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ βμΝ
ΫθθκδαμΝαιδκζκΰδευθΝ κδξ έπθΝ πθΝαθ δε δη θδευθΝυπκ Ϊ πθ,Ν κΝαθαΰεαέκΝηΫ λκΝ βμΝΪηυθαμΝ
Χ Ν ξΫ βΝ η Ν κυμΝ εκδθπθδεκβγδεκτμΝ π λδκλδ ηκτμΝ βμΨ,Ν εζπέΝ ΟΝ θ λκυζΪεβμ,Ν ηΪζδ α,Ν
υπκ βλέα δΝ ππμΝ βΝ γΫ βΝ βμΝ γ πλέαμΝ βμΝ θ τππ βμΝ σ δΝ απσΝ βθΝ ΰεζβηα δεάΝ θ τππ βΝ πκυΝ
πλκεαζ έΝβΝπλΪιβΝπλκ ίΪζζ αδΝβΝα φΪζ δαΝ κυΝΫθθκηκυΝαΰαγκτ,Νεα α δεθτ δΝ κθΝυπκε δη θδεσΝ
ξαλαε άλαΝ βμ,ΝαφκτΝφαέθ αδΝθαΝξλβ δηκπκδ έΝ κΝυπκε δη θδεσΝ κδξ έκΝ βμΝ θ τππ βμΝΰδαΝ βθΝ
δαπέ π βΝ κυΝ αθ δε δη θδεκτΝ κδξ έκυ,Ν αυ σΝ βζα άΝ βμΝ πλκ ίκζάμΝ βμΝ α φΪζ δαμΝ κυΝ
θθσηκυΝ αΰαγκτ,Ν πδξ δλυθ αμΝ Ϋ δΝ ηδαΝ η Ϊία βΝ απσΝ κΝ υπκε δη θδεσΝ κδξ έκΝ κΝ
αθ δε δη θδεσ,Ν αθ έΝ βμΝ κλγάμΝ η Ϊία βμΝ απσΝ κΝ αθ δε δη θδεσΝ κΝ υπκε δη θδεσέΝ Γδ’Ν αυ σΝ
υπκ βλέα δΝ σ δΝ πλΫπ δΝ θαΝ η α γ έΝ κΝ εΫθ λκΝ ίΪλκυμΝ βμΝ γ πλέαμ απσΝ βθΝ θ τππ βΝ βθΝ
δα Ϊλαιβ,Ν θαΝ ΰέθ δΝ βζα άΝ ε σΝ σ δΝ θΝ έθαδΝ βΝ ΰεζβηα δεάΝ θ τππ βΝ πκυΝ πζά δΝ βθΝ
δλάθ υ βΝ κυΝ θθσηκυΝ αΰαγκτΝ εαδΝ εζκθέα δΝ βΝ υ βηδεάΝ ηπδ κ τθβΝ πθΝ εκδθπθυθΝ κυΝ
δεαέκυ,Ν αζζΪΝ αθ έγ α,Ν βΝ δα ΪλαιβΝ αυ κτΝ κυΝ statusΝ βλ ηέαμΝ έθαδΝ πκυΝ πλκεαζ έΝ βθΝ
ΰεζβηα δεάΝ θ τππ βΝεαδΝ δαο τ δΝ κΝαέ γβηαΝ βμΝα φΪζ δαμΝ πθΝπκζδ υθέΝ
ΠαλΪΝ βθΝΫθ κθβΝελδ δεά,ΝβΝγ πλέαΝ βμΝ θ υπυ πμΝΫξ δΝ πδελα ά δΝπζάλπμ,Ν θυΝαπκ ζ έΝ βθΝ
ίΪ βΝ ΰδαΝ βθΝ ζέαθΝ πλκ φΪ πμΝ υπκ βλδξγ έ αΝ Ϊπκοβ,Ν πκυΝ πδξ δλ έΝ υθ υα ησΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ
λδυθΝ γ πλδυθΝ ΰδαΝ βθΝ δεαδκζσΰβ βΝ κυΝ αιδκπκέθκυΝ βμΝ απσπ δλαμ,Ν εαδΝ Ϋξ αδΝ σ δΝ κΝ ία δεσμΝ
ζσΰκμΝ ΧπλΫπ δΝ θαΨΝ έθαδΝ κΝ αθ δε δη θδεσμΝ εέθ υθκμΝ ίζΪίβμΝ ΰδαΝ κΝ ΫθθκηκΝ αΰαγσ,Ν κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ
αυ σμΝ απκ ζ έΝ Ϋηπλαε βΝ ιπ λέε υ βΝ βμΝ ΰεζβηα δεάμΝ ίκτζβ βμΝ κυΝ λΪ β,Ν εαδΝ βΝ
υθαεσζκυγβΝ ΰεζβηα δεάΝ θ τππ βΝ πκυΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ βθΝ δα Ϊζ υ βΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ –
δεαδδεάμΝ δλάθβμΝΰδαΝ κΝΫθθκηκΝαΰαγσέ
ΓδαΝ δμΝαθπ ΫλπΝπαλα δγΫη θ μΝγ πλέ μΝεαδΝαπσο δμΝίζέΝαθαζυ δεΪΝ Ν θ λκυζΪεβμΝΝέ,ΝΠκδθδεσΝ
έεαδκΝ Γ θδεσΝΜΫλκμ,Ν ΙΙέΝ πσπ δλαΝεαδΝ υηη κξά,Ν γάθαΝβίίζ,Ν ζΝβηΝ πέ,ΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν
ΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν Γ θδεσΝ ΜΫλκμΝ ΙΙ, πσπ δλαΝ - υηη κξάΝ – υλλκά,Ν ζέΝ 1γΝ πέ,Ν αγδυ βμΝ Κέ,Ν
 κδξ έαΝ ΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,Ν Γ θδεσΝ ΜΫλκμ,Ν βίίι,Ν ζέΝ γ1γΝ πέΝ Μαθπζ ΪεβμΝ Ιέ,Ν ΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν
ΆλγλαΝ1-ζλΝΠΚ,Ν πδ κηάΝΓ θδεκτΝΜΫλκυμ,Ν ΄ΝΫε κ β,Ν ζΝγ1ιΝ πέΝ
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Κα ΪΝ βΝ δΪ αιβ,Ν ζκδπσθ,Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ ΠΚ,Ν σπκμΝ Ϋζ βμΝ κυΝ σζκυΝ
ΰεζάηα κμΝγ πλ έ αδΝαφ θσμΝκΝ σπκμΝπκυΝ ιπ λδε τγβε Ν κθΝ ιπ λδεσΝεσ ηκΝ
βΝαιδσπκδθβΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ λΪ β ΧΫΰεζβηαΝ θΫλΰ δαμΝάΝπαλΪζ δοβμΨ35,ΝαεσηβΝ
εαδΝΫθαΝ ηάηαΝαυ άμ,ΝεαδΝαφ ΫλκυΝκΝ σπκμΝ κθΝκπκέκΝ πάζγ Ν κΝίζαπ δεσΝΰδαΝ κΝ
πλκ ίαζζση θκΝ ΫθθκηκΝ αΰαγσΝ απκ Ϋζ ηαΝ ΧάΝ

Ν π λέπ π βΝ απσπ δλαμΝ κΝ σπκμΝ

πκυΝαθΫη θ ΝκΝ λΪ βμΝσ δΝγαΝ πΫζγ δΝ κΝίζαπ δεσΝαπκ Ϋζ ηαΨέΝυθαεσζκυγα,ΝκΝ
σπκμΝσπκυΝπλαΰηα υγβεαθΝκδΝπλκπαλα ε υα δεΫμΝ θΫλΰ δ μΝΧ φσ κθΝαυ ΫμΝ θΝ
έθαδΝ αυ κ ζυμΝ αιδσπκδθ μΨ,Ν κΝ σπκμΝ ζάοβμΝ βμΝ ΰεζβηα δεάμΝ απσφα βμ,Ν άΝ κΝ
σπκμΝ σπκυΝ Ϋΰδθ Ν ΰθπ σΝ κΝ Ϋΰεζβηα,Ν
πλκ

θΝ απκ ζκτθΝ

κδξ έαΝ πκυΝ θαΝ

δκλέακυθΝ κθΝ σπκΝ Ϋζ βμΝ βμΝ πλΪιβμ,Ν εαδΝ πκηΫθπμΝ έθαδΝ θκηδεΪΝ

α δΪφκλα36.
 δμΝπ λδπ υ δμΝπκυΝβΝ ΰεζβηα δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ λΪ βΝ υθέ α αδΝ
ΝπαλΪζ δοβ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝ δΪελδ βΝαθΪη αΝ αΝΰθά δαΝεαδΝ αΝηβΝΰθά δαΝ
ΰεζάηα αΝπαλΪζ δοβμέΝ βθΝπλυ βΝπ λέπ π β,ΝσπκυΝβΝπαλΪζ δοβΝκφ δζση θβμΝ
θΫλΰ δαμΝ απσΝ κΝ λΪ βΝ υπκπκδ έ αδΝ υγΫπμΝ
Ϋζ βμΝ έθαδΝ ε έθκμΝ

Ν θκηκγ δεάΝ δΪ αιβ,Ν σπκμΝ

κθΝ κπκέκΝ Ϋπλ π Ν θαΝ ζΪί δΝ ξυλαΝ βΝ ηβΝ πλαΰηα πγ έ αΝ

εκδθπθδεΪΝαθαη θση θβΝ θΫλΰ δαΝάΝη ΝΪζζαΝζσΰδαΝκΝ σπκμΝσπκυΝκΝυπαέ δκμΝσφ δζ Ν
εαδΝ ηπκλκτ Ν θαΝ

πδξ δλά δΝ

βθΝ παλαζβφγ έ αΝ

θΫλΰ δα

37

έΝ

θΝ

βθΝ

αθ δε δη θδεάΝ υπσ α βΝ κυΝ ΰεζάηα κμΝ ΰθά δαμΝ παλαζ έο πμΝ πλκίζΫπ αδΝ εαδΝ
αιδσπκδθκΝαπκ Ϋζ ηαΝΧπέξέΝ βθΝπ λέπ π βΝ κυΝγίθ§1Νπ λέΝί΄ΝΠΚΝ Ν υθ υα ησΝ
η ΝεΪπκδαΝαπσΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ βμΝ§βΨ,ΝπμΝ σπκμΝ Ϋζ βμΝ βμΝπλΪιβμΝγ πλ έ αδΝυηπζβλπηα δεΪΝ κυΝ σπκυΝ σπκυΝ Ϋζαί Ν ξυλαΝ βΝ παλΪζ δοβ- εαδΝ κΝ σπκμΝ σπκυΝ
Ϋζαί ΝξυλαΝ κΝαιδσπκδθκΝαπκ Ϋζ ηαέΝ θ έγ αΝ βθΝπ λέπ π βΝ πθΝηβΝΰθά δπθΝ
ΰεζβηΪ πθΝπαλΪζ δοβμ38,Ν αΝκπκέαΝ έθαδΝ εα ΪΝ εαθσθαΝκυ δα δεΪΝ ΰεζάηα α άΝ
ΪζζπμΝ ΰεζάηα αΝαπκ ζΫ ηα κμ,Ν σπκμΝ Ϋζ βμΝ έθαδΝ σ κΝκΝ σπκμΝ κθΝκπκέκΝκΝ
ΌπκυΝ Ν πλκίζΫπ αδΝ εαδΝ θ δΪη κΝ απκ Ϋζ ηα,Ν πξΝ κΝ α έεβηαΝ βμΝ απΪ βμΝ αλξδεΪΝ βΝ
απα βζάΝ υηπ λδφκλΪΝεαδΝΫπ δ αΝβΝπ λδκυ δαεάΝ δΪγ β,ΝεαδΝκΝ σπκμΝ πΫζ υ βμΝαυ κτΝ υθδ ΪΝ
σπκΝ Ϋζ βμΝ βμΝπλΪιβμ,ΝυπσΝ βθΝαπαλαέ β βΝπλκςπσγ βΝσ δΝεαδΝαυ σΝΧ κΝαπκ Ϋζ ηαΨΝ υθδ ΪΝ
κδξ έκΝ βμΝαθ δε δη θδεάμΝυπσ α βμΝ κυΝ ΰεζάηα κμ
36
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ, 1λλγ,Ν ζΝ1ηλ,ΝΣ δλέ βμΝΠέ,ΝΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ
κθΝΘαζΪ δκΝΧυλκΝεαδΝ ΰεζάηα αΝΣ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,Ν ζέΝζβ-43
37
αγδυ βμΝΚέ,Ν κδξ έαΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝΓ θδεσΝΜΫλκμ,Νβίίι,Ν ζέΝζγΝ πέ
38
 αΝ κπκέπθΝ βΝ ΰεζβηα δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ π λδΰλΪφ αδΝ κΝ θσηκΝ πμΝ γ δεάΝ θΫλΰ δα,Ν αζζΪΝ
ζκτθ αδΝ η Ν παλΪζ δοβΝ σ αθΝ υθ λΫξκυθΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ηΝ ΠΚ,Ν σ αθΝ βζα άΝ κΝ
λΪ βμΝΫξ δΝδ δαέ λβΝθκηδεάΝυπκξλΫπ βΝθαΝαπκ λΫο δΝ κΝ ΰεζβηα δεσΝαπκ Ϋζ ηα

35
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λΪ βμΝ υπκξλ κτ αθΝ θαΝ

ζΫ δΝ βθΝ πλκμΝ παλ ηπσ δ βΝ κυΝ απκ ζΫ ηα κμΝ

κφ δζση θβΝ θΫλΰ δα, σ κΝ εαδΝ κΝ σπκμΝ σπκυΝ πάζγ Ν κΝ ηβΝ απκ λαπΫθΝ αιδσπκδθκΝ
απκ Ϋζ ηα39,40.
Ό κθΝ αφκλΪΝ

κΝ πκδκμΝ γ πλ έ αδΝ σπκμΝ Ϋζ βμΝ κυΝ α δεάηα κμΝ

ΰεζάηα αΝ δαεδθ τθ υ βμ,Ν πΫλαθΝ κυΝ σπκυΝ

αΝΝ

κθΝ κπκέκΝ πλαΰηα κπκδ έ δΝ βΝ

αιδσπκδθβΝ υηπ λδφκλΪ,Ν πλΫπ δΝ θαΝ ι Ϊ κυη Ν ΪθΝ ηαμΝ θ δαφΫλ δΝ εαδΝ κΝ σπκμΝ
σπκυΝ πλαΰηα υγβε Ν ΧαθΝ πλαΰηα υγβε Ν

ζδεΪΨΝ κΝ εέθ υθκμέΝ  αΝ ΰεζάηα α,Ν

ζκδπσθ,Ν δαεδθ τθ υ βμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ δΝ δΪελδ β αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ έ κμ βμΝ
δαεδθ τθ υ βμΝ κυΝ θθσηκυΝ αΰαγκτΝ πκυΝ υπκπκδ έ αδΝ

βθΝ αθ έ κδξβΝ πκδθδεάΝ

δΪ αιβ,ΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝ ΪθΝπλσε δ αδΝΰδαΝΫΰεζβηαΝαφβλβηΫθβμ,Ν
υθβ δεάμΝ

ΧάΝ

ΪζζπμΝ

αφβλβηΫθαΝ

υΰε ελδηΫθβμΨΝ

άΝ

υΰε ελδηΫθβμΝ

δαεδθ τθ υ βμ41έΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ ηΪζζκθΝ ελα κτ αΝ Ϊπκοβ,Ν ΪθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ
ΫΰεζβηαΝ υΰε ελδηΫθβμΝ δαεδθ τθ υ βμ,Ν
υπκπκδ έ αδΝ λβ ΪΝ

κΝ κπκέκ βΝ πΫζ υ βΝ κυΝ εδθ τθκυΝ

βθΝ αθ δε δη θδεά υπσ α βΝ κυΝ ΰεζάηα κμ,Ν πμΝ σπκμΝ

Ϋζ βμΝ γ πλ έ αδ εαδΝ κΝ σπκμΝ πλσεζβ βμΝ κυΝ εδθ τθκυέΝ

θ δγΫ πμ,Ν

βθΝ

π λέπ π βΝ πθΝ ΰεζβηΪ πθΝ αφβλβηΫθβμΝ δαεδθ τθ υ βμ,Ν σπκυΝ κΝ εέθ υθκμΝ
απκ Ϋζ

Ν απζΪΝ θκηκγ δεσΝ εέθβ λκΝ εαδ σξδΝ

κδξ έκΝ βμΝ αθ δε δη θδεάμ

υπκ Ϊ πμ,Ν φαέθ αδΝ θαΝ πδελα έΝ βΝ ΪπκοβΝ σ δΝ κΝ σπκμΝ σπκυΝ ε βζυγβε Ν κΝ
εέθ υθκμΝ θΝ υθδ ΪΝεαδΝ σπκΝ Ϋζ βμΝ κυΝ ΰεζάηα κμέΝΣαΝ ΰεζάηα αΝ υθβ δεάμΝ
ΧάΝΪζζπμΝαφβλβηΫθαΝ υΰε ελδηΫθβμΨΝ δαεδθ τθ υ βμΝεα α Ϊ

κθ αδΝαπσΝΪζζκυμΝ

βθΝεα βΰκλέαΝ βμΝαφβλβηΫθβμΝ δαεδθ τθ υ βμΝεαδΝαπσΝΪζζκυμΝ βθΝεα βΰκλέαΝ
βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ δαεδθ τθ υ βμ 42 ,Ν έθαδΝ πΪθ πμΝ ηέαΝ θ δΪη βΝ εα βΰκλέαΝ
η αιτΝ πθΝ τκΝ δ υθΝ δαεδθ τθ υ βμ,Νΰδα έΝαπαδ κτθΝεα δΝπ λδ

σ λκΝαπσΝηέαΝ

Σ δλέ βμΝΠέ,ΝΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ κθΝΘαζΪ δκΝΧυλκΝεαδΝ ΰεζάηα αΝΣ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,
ζέΝζη-46
40
Ι δαέ λβΝαθΪζυ βΝΰδαΝ κΝαά βηαΝ ΝΥαλαζαηπΪεβΝ έ,Ν β άηα αΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,Ν ε σ δμΝ
ΠΝΝ Ϊεεκυζα,Ν βίίλ,Ν κΝ κπκέκμΝ αθαφΫλ δΝ Χ ξκζδΪακθ αμΝ βθΝ ΣλδηΠζβηΠ δλΝ 1ίλκήβίί1ΨΝ σ δΝ «πμΝ
αιδσπκδθκΝ απκ Ϋζ ηαΝ υπσΝ βθΝ ΫθθκδαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ ΠΚΝ πκυΝ πλκ δκλέα δΝ κθΝ σπκΝ Ϋζ βμΝ βμΝ
πλΪι πμΝ πλΫπ δΝ θαΝ θκβγ έΝ ησθκΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ πκυΝ αθάε δΝ βθΝ αθ δε δη θδεάΝ υπσ α βΝ κυΝ
ΰεζάηα κμΝ εαδΝ σξδΝ κπκδα άπκ Ν ΪζζβΝ υθΫπ δαΝ άΝ πέπ π βΝ πκυΝ πλκεζάγβε Ν αδ δπ υμΝ απσΝ βθΝ
πλαιβέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδα,Ν σπκμΝ πΫζ υ βμΝ κυΝαπκ ζΫ ηα κμΝηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έΝησθκΝ ε έθκμΝ κθΝ
κπκέκΝ πάζγ Ν κΝ π λδΰλαφση θκΝ βθΝ αθ δε δη θδεάΝ υπσ α βΝ κυΝ ΰεζάηα κμΝ απκ Ϋζ ηα,Ν θυΝ
έθαδΝ θ ζυμΝ α δΪφκλκΝ Ϊζζ μΝ υξσθΝ πδπ υ δμΝ πκυΝ ηφαθέακυθΝ υθΪφ δαΝ άΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν
κπκδκθ άπκ Ν λσπκΝη Ν βθΝ ΰεζβηα δεάΝ υηπ λδφκλΪ»Ν ζέΝζη1
41
ΓδαΝαθΪζυ βΝ πθΝπλκαθαφ λση θπθΝηκλφυθΝ δαεδθ τθ υ βμΝΚαρΪφαΝ– ΓεηπΪθ δΝΜέ,ΝΚκδθυμΝ
πδεέθ υθαΝ ΰεζάηα α,ΝΆλγλαΝβθζ-βκλΝΠΚ,Νί΄ΝΫε κ β,Ν1λλί,Ν ζΝγγΝ πέΝ
42
ΚαρΪφαΝ – ΓεηπΪθ δΝ Μέ,Ν ΚκδθυμΝ πδεέθ υθαΝ ΰεζάηα α,ΝΆλγλαΝ βθζ-βκλΝ ΠΚ,Ν ί΄Ν Ϋε κ β,Ν 1λλί,Ν
ζΝηλΝσπκυΝεαδΝπ λαδ ΫλπΝπαλαπκηπΫμ
39
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ζ δ κυλΰδεάΝεαδΝπλκ ίΪ δηβΝπβΰάΝεδθ τθκυ,Ν αζζΪΝ εΪ δΝ ζδΰσ λκΝαπσΝ βθΝ έ κ κΝ
κυΝ θθσηκυΝ αΰαγκτΝ
βμΝ

Ν αυ άθ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ αλξέα δΝ

δεδθ τθ υ βμέΝ  βθΝ

βθΝ κυ έαΝ βΝ πλαΰηΪ π βΝ

ζ υ αέαΝ αυ άΝ εα βΰκλέα,Ν

φαλησακθ αμΝ σ αΝ

αθαπ τξγβεαθΝαθπ Ϋλπ,Νσ δΝ βζα άΝ θΝηπκλκτη ΝθαΝγ πλκτη ΝπμΝ σπκΝ Ϋζ βμΝ
α δεάηα κμΝ θ δΪη αΝ απκ ζΫ ηα αΝ εαδΝ υθΫπ δ μΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ ε σμΝ βμΝ
αθ δε δη θδεάμΝυπσ α βμΝ κυΝ ΰεζάηα κμ,ΝηΪζζκθΝπλΫπ δΝθαΝεΪθκυη Ν ε σΝσ δΝκΝ
σπκμΝ σπκυΝ ΰ θθάγβε Ν βΝ υθα σ β α πλσεζβ βμΝ εδθ τθκυΝ

θΝ απκ ζ έΝ σπκΝ

Ϋζ βμΝ βμΝπλΪιβμΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1θΝΠΚέ
 Ν ξΫ βΝ η Ν κΝ εα ’Ν ιαεκζκτγβ βΝ ΫΰεζβηαΝ ΧΪλγλκΝ λκΝ ΠΚΨΝ Ϋξ δΝ
υπκ βλδξγ έΝ σ κθΝβΝΪπκοβΝσ δΝπλσε δ αδΝΰδαΝαυ κ ζ έμΝη λδεσ λ μΝπλΪι δμ 43,
κδΝκπκέ μΝηΪζδ αΝ υλλΫκυθΝπλαΰηα δεΪ,ΝΪζζπμΝ ΝγαΝ δθσ αθΝβΝ υθα σ β αΝ
δεα άΝθαΝ πδίΪζ δΝΰδαΝαυ ΪΝπ λδ

κΝ

σ λ μΝπκδθΫμΝη ΝίΪ βΝ κΝΪλγλκΝλζΝΠΚ,ΝεαδΝ

πκηΫθπμΝ κΝ σπκμΝ Ϋζ βμΝ ελέθ αδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ηέαΝ πλΪιβΝ ι ξπλδ Ϊ,Ν σ κΝ εαδΝ βΝ
ΪπκοβΝ σ δΝ ζσΰπΝ

βμΝ ξπλκξλκθδεάμΝ

υθΪφ δαμΝ εαδΝ

κυΝ

αυ σ βηκυΝ

πλκ ίαζζση θκυΝ θθσηκυΝαΰαγκτΝ πθΝη λδεκ ΫλπθΝπλΪι πθΝκΝθκηκγΫ βμΝγΫζβ Ν
θαΝ δμΝξ δλδ

έΝπμΝ θδαέαΝπλΪιβ44,ΝεαδΝΪλαΝ σπκμΝ Ϋζ βμΝσζκυΝ κυΝ ΰεζάηα κμΝγαΝ

έθαδΝ βΝ βη απά,Ν αεσηβΝ εαδΝ αθΝ εΪπκδ μΝ απσΝ αυ ΫμΝ

ζΫ βεαθΝ

βθΝ βη απά,Ν

π δ άΝβΝγ πλέαΝ βμΝ θσ β αμΝαθ δη ππέα δΝ βθΝπλΪιβΝ θδαέαΝεαδΝ α δαέλ αέΝ ΧμΝ
κλγσ λβΝ πλΫπ δ, ηΪζζκθ, θαΝ πλκελδγ έΝ βΝ ΪπκοβΝ ππμΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ αυ κ ζ έμ
η λδεσ λ μΝπλΪι δμ,ΝκδΝκπκέ μΝ υλλΫκυθΝπλαΰηα δεΪΝεαδΝβΝεΪγ ΝηέαΝΫξ δΝ κθΝ δεσΝ
βμΝ σπκΝ εαδΝ ξλσθκΝ Ϋζ βμ 45 ,Ν ξπλέμΝ θαΝ υπΪλξ δΝ υθα σ β αΝ θαΝ « φ τλκυη »Ν
θδαέκΝ σπκΝ Ϋζ βμΝΰδαΝ κΝεα ’Ν ιαεκζκτγβ βΝΫΰεζβηαέ
 αΝ δαλεά ΰεζάηα α,Ναθ έγ α,ΝσπκυΝβΝ κζκεζάλπ β βμΝ αθ δε δη θδεάμΝ
υπσ α βμΝ

Ν υθδ ΪΝ αθαΰεαέαΝ εαδΝ απκπ λΪ π βΝ κυΝ ΰεζάηα κμ,Ν αζζΪΝ βΝ

πλκ ίκζάΝ κυΝ ΫθθκηκυΝ αΰαγκτ,Ν η Ν κθΝ λσπκΝ πκυΝ βθΝ πλκίζΫπ δΝ βΝ αθ έ κδξβΝ
πκδθδεάΝ

δΪ αιβ,Ν παλα έθ αδ σ κΝ ξλσθκΝ

δα βλ έ αδΝ βΝ εα Ϊ α βΝ πκυΝ

βηδκυλΰάγβε Νη Ν βθΝ θΫλΰ δαΝ κυΝ λΪ β,ΝΫξκυη ΝΫθαΝ θδαέκΝΫΰεζβηαΝεαδΝ σπκμΝ
Ϋζ βμΝ αυ κτΝ γ πλ έ αδΝ κ κθΝ κΝ σπκμΝ

κθΝ κπκέκΝ ε βζυγβε Ν αλξδεΪΝ βΝ

Σ δλέ βμΝΠέ,ΝΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ κθΝΘαζΪ δκΝΧυλκΝεαδΝ ΰεζάηα αΝΣ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,
έεαδκΝΤΝΟδεκθκηέαΝΠέΝέΝΪεεκυζαμ,Ν γάθα,Ν1λλκ,Ν ζέΝζι-48
44
Μυζπθσπκυζκμ,Ν Υέ,Ν δ γθΫμΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκ, 1λλγ,Ν ζΝ 1θβ,Ν υηί ΠΝ 1βηηήβίίη,ΝΠκδθέΥλκθέΝ
βίίη,Ν ζέΝκζζ
45
Μαλΰαλέ βμΝ Λέ,Ν ΣκΝ εα ’Ν ιαεκζκτγβ βΝ Ϋΰεζβηα,Ν Θ πλέαΝ – Νκηκζκΰέα,Ν ΝκηδεάΝ δίζδκγάεβ,Ν
1λλι,Ν ζΝβγ
43
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ΰεζβηα δεάΝ υηπ λδφκλΪ,Ν σ κΝ εαδΝ κΝ εΪγ Ν σπκμΝ

κθΝ κπκέκΝ ιαεκζκτγβ Ν βΝ

πλαΰηΪ π βΝ βμΝ αθ δε δη θδεάμΝ υπσ α βμΝ κυΝ κδε έκυΝ ΰεζάηα κμέ Έ δ,Ν ΪθΝ
ΫθαΝ δαλεΫμΝΫΰεζβηαΝΫζαί ΝξυλαΝ σ κΝ βθΝβη απά,Νσ κΝεαδΝ βθΝαζζκ απά,ΝγαΝ
φαληκ

έΝ κΝ Ϊλγλκ ηΝ ΠΚ,Ν δσ δΝ ζΫ βε Ν θΝ ηΫλ δΝ

βθΝ βη απά,Ν ξπλέμΝ θαΝ

απαδ έ αδΝ θαΝ ι Ϊ κυη Ν ΪθΝ υθ λΫξκυθΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ θΝ εαδΝ ιΝ
ΠΚέ
ΧμΝ σπκμΝ Ϋζ βμΝ βμΝ υηη κξδεάμ πλΪιβμ,Ν ζσΰπΝ κυΝ υ άηα κμΝ
π λδκλδ ηΫθβμΝ ιΪλ β βμΝ βμΝ πλΪιβμΝ κυΝ υηη σξκυΝ απσΝ αυ άθΝ κυΝ φυ δεκτΝ
αυ κυλΰκτ46, θκ έ αδΝ σ κΝκΝ σπκμΝσπκυΝ θάλΰβ ΝκΝ υηηΫ κξκμΝΧ βζα άΝσπκυΝκΝ
βγδεσμΝ αυ κυλΰσμΝ πλκεΪζ

Ν βθΝ απσφα βΝ

κθΝ αυ κυλΰσΝ άΝ σπκυΝ κΝ υθ λΰσμ,

Ϊη κμΝάΝΫηη κμ παλΫ ξ Ν βΝ υθ λκηάΝ κυΨ,Νσ κΝεαδΝκΝ σπκμΝσπκυΝ ζΫ γβε ΝβΝ
πλΪιβ κυΝφυ δεκτΝαυ κυλΰκτΝεαδΝκΝ σπκμΝσπκυΝ πάζγαθΝ αΝαπκ ζΫ ηα ΪΝ βμ. Ν
ζ υ αέαΝ αυ άΝ παλα κξάΝ ΰέθ αδΝ

ε άΝ σξδΝ ησθκΝ ζσΰπΝ βμΝ Χγ πλβ δεάμΨΝ

ιΪλ β βμΝ βμΝ υηη κξδεάμΝ απσΝ βθΝ ετλδαΝ πλΪιβ,Ν αζζΪΝ ευλέπμ ΰδα έΝ βΝ πλΪιβΝ
κυΝφυ δεκτΝαυ κυλΰκτΝαθΪΰ αδΝαδ δπ υμΝ
υ

βθΝ υηη κξδεάΝ υηπ λδφκλΪ,ΝΫ δΝ

ΝθαΝγ πλ έ αδΝ θΝ υλ έαΝ θθκέαΝαπκ Ϋζ ηΪΝ βμέΝ
Έ δ,Ν θυΝ κλγΪΝ ΰέθ αδΝ

ε σΝ σ δΝ αθΝ βΝ ετλδαΝ πλΪιβΝ Ϋζαί Ν ξυλαΝ

βθΝ

βη απά,Ν γαΝ φαληκ κτθΝ κδΝ ζζβθδεκέΝ πκδθδεκέΝ θσηκδΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξδεάΝ
πλΪιβ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝ υθ υα ησΝ πθΝΪλγλπθΝ1θΝεαδΝη§1ΝΠΚ,Ν αεσηαΝεαδΝ αθΝκΝ
υηηΫ κξκμΝ Ϋ λα Ν

βθΝ αζζκ απά,Ν βΝ π λέπ π βΝ

θΝ έθαδΝ αελδίυμΝ έ δαΝ

βθΝ

αθ έ λκφβΝ π λέπ π β,Ν σ αθΝ βζα άΝ βΝ υηη κξδεάΝ πλΪιβΝ πλαΰηα υθ αδΝ η θΝ
βθΝ βη απά,Ν αζζΪΝ βΝ ετλδαΝ πλΪιβΝ ζαηίΪθ δΝ ξυλαΝ θΝ σζπ 47

βθΝ αζζκ απά,Ν

κπσ Ν λ υθΪ αδΝ βΝ φαληκΰάΝ πθΝ ΪλγλπθΝ θΝ εαδΝ ιΝ ΠΚΝ Χ φσ κθΝ κΝ α έεβηαΝ
ηπέπ δΝ

θΝ

αΝ ΰεζάηα αΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ ΠΚΨ,Ν κδΝ κπκέ μΝ σηπμ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ

αθΪζυ βΝπκυΝαεκζκυγ έΝ

αΝ πση θαΝε φΪζαδα,ΝγΫ κυθΝ δ δεΫμΝπλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ

βθΝ φαληκΰάΝ κυμ,Νη αιτΝ πθΝκπκέπθΝεαδΝ κΝ δ σΝαιδσπκδθκΝ βμΝ ΰεζβηα δεάμΝ
πλΪιβμέΝ Ϊθ,Ν ζκδπσθ,Ν βΝ πλΪιβΝ κυΝ φυ δεκτΝ αυ κυλΰκτΝ έθαδΝ αιδσπκδθβΝ εαδΝ εα ΪΝ
πσΝ αΝπδγαθΪΝ υ άηα αΝ ιΪλ β βμΝΧ ζΪξδ β ιΪλ β βοΝαλξδεΪΝΪ δεβΝπλΪιβ,Νπ λδκλδ ηΫθβ
ιΪλ β βοΝ ζδεΪΝ Ϊ δεβΝ πλΪιβ,Ν πζάλβμ ιΪλ β βοΝ Ϊ δεβΝ εαδΝ εα αζκΰδ άΝ πλΪιβ,Ν εαδΝ
υπ λ ιΪλ β βοΝ υθα σ β αΝ πδίκζάμΝ πκδθάμΝ κθΝ αυ κυλΰσΨ,Ν κΝ δεσμΝ ηαμΝ ΠΚΝ αεκζκυγ έΝ κΝ
τ βηαΝ βμΝ π λδκλδ ηΫθβμΝ ιΪλ β βμΝ βμΝ πλΪιβμΝ κυΝ υηη σξκυΝ απσΝ αυ άθΝ κυΝ φυ δεκτΝ
αυ κυλΰκτ. υ σΝυδκγ άγβε Νη Ν κΝ ξΫ δκΝΠΚΝ1λγκ,Νη Ν κΝκπκέκΝ δ άξγβΝβΝζΫιβΝ«Ϊ δεβ»ΝπλΪιβΝ
εαδΝ ΰεα αζ έφγβε Ν κΝ ΪελπμΝ παλαεκζκυγβηα δεσμΝ ξαλαε άλαμΝ βμΝ βγδεάμΝ αυ κυλΰέαμΝ εαδΝ
υθΫλΰ δαμΝπκυΝέ ξυ Νη Ν κΝπαζαδσ λκΝεαγ υμΝ κυΝΠκδθδεκτΝΝσηκυέ
47
ΪθΝΫξ δΝζΪί δΝξυλαΝ θΝηΫλ δΝ βθΝαζζκ απάΝγαΝ φαληκ έΝ κΝΪλγλκΝη§1ΝΠΚέ
46
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κθΝ σπκΝ Ϋζ βμΝ βμΝ πλΪιβμΝ Χ βθΝ αζζκ απάΨΝ εαδ υπΪλξ δΝ τζκΰκμΝ υθ
τθ

ηκμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πκζδ έαμΝ η Ν βθΝ πλΪιβΝ αυ ά,Ν σ Ν γαΝ ι α

δεσμΝ
έΝ εαδΝ βΝ

αιδσπκδθβΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ υηη σξκυέΝ βθΝπ λέπ π β,Νσηπμ,ΝπκυΝβΝπλΪιβΝ θΝ
έθαδΝαιδσπκδθβΝεα ΪΝ κΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμΝ βμΝετλδαμΝπλΪιβμΝΧ βμΝπλΪιβμΝ
κυΝ φυ δεκτΝ αυ κυλΰκτΨ,Ν έγ αδΝ κΝ λυ βηαΝ ΪθΝ ηπκλκτη Ν θαΝ ελέθκυη Ν
η ηκθπηΫθαΝ βθΝπλΪιβΝ κυΝ υηη σξκυ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝζκΝΠΚ48,ΝάΝαθΝβΝ
Ϋζζ δοβΝ κυΝ δ κτΝ αιδκπκέθκυΝ κ βΰ έΝ

βθΝ α δηπλβ έαΝ εαδΝ κυΝ υηη σξκυέΝ

κλγάΝ ζτ β πλκςπκγΫ δΝ βθΝ αθΪζυ βΝ εαδ ιαελέίπ βΝ βμ αζβγκτμ Ϋθθκδαμ κυΝ
σλκυΝ«αιδσπκδθκΝ κυΝ υηη σξκυ» εαδΝ«αιδσπκδθκΝ ε έθκυΝπκυΝ Ϋζ

Ν βθΝπλΪιβ»Ν

πκυΝ ξλβ δηκπκδ έΝ κΝ ΪλγλκΝ ζκΝ ΠΚ 49 , εαδΝ αθΝ δαφκλκπκδ έ αδΝ απσΝ κθΝ σλκΝ
«αιδσπκδθκΝ βμΝπλΪιβμ»ΝπκυΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝΪλγλκΝ1ζΝΠΚ,ΝαθΪζυ βΝπ σ κ
πκυΝ εφ τΰ δΝ κυΝγΫηα κμΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΰα έαμ50.
Κα ΪΝ βθΝ ελα κτ αΝ Ϊπκοβ,Ν κΝ « δ σΝ αιδσπκδθκ»Ν πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ

αΝ

ΪλγλαΝθΝεαδΝιΝΠΚ,Ν Ν υθ υα ησΝη Ν δμΝπλκςπκγΫ δμΝπκυΝγΫ δΝ κΝΪλγλκΝζκΝΠΚΝ
ΰδαΝ βΝ υηη κξδεάΝ υγτθβ,Νκ βΰκτθΝ κΝ υηπΫλα ηαΝσ δΝσ αθΝβΝετλδαΝπλΪιβΝ θΝ
έθαδΝαιδσπκδθβ in abstracto εα ΪΝ κΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ άμ βμ,Ν θΝυφέ α αδΝ
πκδθδεσΝ θ δαφΫλκθΝ βμΝ ζζβθδεάμ πκζδ έαμΝΰδαΝ βθΝ δηυλβ βΝ βμΝ υηη κξδεάμΝ
πλΪιβμ in concreto,Ν φσ κθΝ εαηέαΝ κυ δα δεάΝ πλκ ίκζάΝ θθσηκυΝ αΰαγκτΝ

θΝ

υπάλι ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ υθ πΪΰ αδΝ σ δΝ θΝ γαΝ ηπκλ έΝ θαΝ δηπλβγ έΝ κΝ υηηΫ κξκμΝ
τηφπθαΝη Ν κυμΝ ζζβθδεκτμΝπκδθδεκτμΝθσηκυμ51.

κηΫθκυΝ σ δΝ αΝ ΪλγλαΝ ζθΝ εαδΝ ζιΝ ΠΚΝ πλκ δκλέακυθΝ γ δεΪ αΝ κδξ έαΝ ε έθαΝ βμΝ ετλδαμΝ
Χαυ κυλΰδεάμΨΝ πλΪιβμΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ υφέ αθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ τ βηαΝ βμΝ π λδκλδ ηΫθβμΝ
ιΪλ β βμΝ βμΝ υηη κξδεάμΝπλΪιβμ,Νυ ΝθαΝγ η ζδπγ έΝ κΝαιδσπκδθκΝ βμΝ υηη κξάμ,Νφαέθ αδΝ
σ δΝ κΝ ΪλγλκΝ ζκΝ γ πέ βε Ν πλκμΝ υηπζάλπ β πθΝ αθπ ΫλπΝ δα Ϊι πθ,Ν πλκ δκλέακθ αμΝ
αλθβ δεΪ αΝ κδξ έαΝπκυΝ θ πβλ ΪακυθΝ βθΝ υγτθβΝ κυΝ υηη σξκυέ
49
ΠλΫπ δΝ θαΝ δππγ έΝ δ κλδεΪΝ σ δΝ βΝ λτγηδ βΝ κυΝ θΝ ζσΰπΝ ΪλγλκυΝ αεκζκτγβ Ν δμΝ αθ έ κδξ μΝ
πλκίζΫο δμΝ κυΝ ΰ ληαθδευθΝ ξ έπθΝ ΠΚ,Ν σπκυΝ ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ κδΝ Ϋθθκδ μΝ
«αιδσπκδθκΝ κυΝ υηη σξκυΝεαδΝ κυΝ ε ζΫ αθ κμΝ βθΝπλΪιβ»,Ν κΝ θθκδκζκΰδεσΝ κυμΝπ λδ ξση θκ,Ν
σηπμ,Ν αφκλκτ Ν πλΪΰηα δΝ Ν ζσΰκυμΝ πκυΝ αφκλκτ αθΝ κΝ πλσ ππκΝ κυΝ λΪ βέΝ Κα ΪΝ βθΝ
η αφκλΪ,Ν σηπμ,Ν πθΝ πμΝ ΪθπΝ θθκδυθΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδ άηβ,Ν πκυΝ δαελέθ δΝ αθΪη αΝ κυμΝ
ζσΰκυμΝΪλ βμΝήΝαπκεζ δ ηκτΝ κυΝεα αζκΰδ ηκτΝεαδΝ κυμΝζσΰκυμΝ ιΪζ δοβμΝ κυΝαιδκπκέθκυ,Ν θΝ
υδκγ άγβε Ν αυ σμΝ κΝ δαξπλδ ησμ,Ν υ Ν πμΝ «αιδσπκδθκ»Ν κυΝ πλκ υπκυΝ θαΝ γ πλ έ αδΝ κΝ
αιδσπκδθκΝ βμΝ πλΪιβμ,Ν εαδΝ έθαδΝ πζΫκθΝ ηφαθΫμΝ σ δΝ κΝ ΪλγλκΝ ζκΝ ΠΚΝ ξλβ δηκπκδ έΝ ΫθαθΝ σλκΝ ηβΝ
υηία σΝ σ κΝη Ν βθΝυπσζκδπβΝκλκζκΰέαΝ πθΝλυγηέ πθΝΰδαΝ βθΝ υηη κξδεάΝπλΪιβ,Νσ κΝεαδΝη Ν
βθΝΰ θδεσ λβΝκλκζκΰέαΝ κυΝΠΚέ
50
ΓδαΝ δμΝ απσο δμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υπκ βλδξγ έΝ ΰδαΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ πθΝ θθκδυθΝ «αιδσπκδθκΝ πθΝ
υηη σξπθ»Ν εαδΝ «αιδσπκδθκΝ ε έθκυΝ πκυΝ Ϋζ Ν βθΝ πλΪιβ»Ν ίζέΝ ΜπκυληΪμΝ Γέ,Ν ΠκδθδεσμΝ
Κυ δεαμΝΚα ’ΝΆλγλκΝ ληβθ έα, έΝΧαλαζαηπΪεβμ,Ν ΄Ν σηκμ,ΝΝκηδεάΝ δίζδκγάεβ,Νβί1ζ,Ν ζέΝηθη
51
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ, 1λλγ,Ν ζέΝ1λκ-199
48
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ΓδαΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝβΝετλδαΝπλΪιβΝη έθ δΝ

κΝ

Ϊ δκΝ βμΝαπσπ δλαμ 52,

κΝ ΪλγλκΝ 1θΝ ΠΚΝ κλέα δΝ πμΝ σπκΝ Ϋζ βμΝ βμΝ πλΪιβμΝ σ κ κθΝ σπκΝ σπκυΝ
πδξ δλάγβε ΝβΝαλξάΝ ε Ϋζ βμΝ βμΝ απσπ δλαμ,Ν σ κΝ εαδΝ κθΝ σπκΝσπκυΝεα ΪΝ βθΝ
πλσγ βΝ κυΝ υπαδ έκυΝ «Ϋ δ»Ν θαΝ πΫζγ δΝ κΝ ΰεζβηα δεσΝ απκ Ϋζ ηαέΝ  βθΝ
π λέπ π β,Ν σηπμ,Ν πκυΝ κΝ λΪ βμΝ ά αθΝ υηηΫ κξκμΝ

βθΝ απσπ δλαΝ κυΝ φυ δεκτΝ

αυ κυλΰκτ,ΝπμΝ«υπαέ δκμ»Νθκ έ αδΝσξδΝκΝ υηηΫ κξκμ,ΝαζζΪΝκΝφυ δεσμΝαυ κυλΰσμ,Ν
υ

Ν αθΝ βΝ πλσγ βΝ αυ κυλΰκτΝ εαδΝ υηη σξκυΝ ΰδαΝ κθΝ σπκΝ πΫζ υ βμΝ κυΝ

απκ ζΫ ηα κμΝ

θΝ υηπέπ κυθ,Ν βηα έαΝ ΰδαΝ κθΝ πλκ

δκλδ ησΝ κυΝ σπκυΝ

Ϋζ βμΝ Ϋξ δΝ βΝ πλσγ βΝ κυΝ φυ δεκτΝ αυ κυλΰκτΝ εαδΝ σξδΝ βΝ αθ έ κδξβ

κυΝ

υηη σξκυ53.
2.2. ΝαλξάΝ βμΝ αφδεσ β αμΝ– ΪλγλκΝη§1ΝΠΚ
Νία δεάΝαφ βλέαΝΰδαΝ κθΝεαγκλδ ησΝ πθΝ κπδευθΝκλέπθΝ φαληκΰάμΝ πθΝ
βη απυθΝπκδθδευθΝθσηπθΝ θ κπέα αδΝ βΝ δΪ αιβΝ κυΝη§1ΝΠΚ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ
κπκέαΝ «ΟδΝ ζζβθδεκέΝ πκδθδεκέΝ θσηκδΝ φαλησακθ αδΝ
ζΫ βεαθΝ

κΝ Ϋ αφκμΝ βμΝ πδελΪ δαμ,Ν αεσηβΝ εαδΝ απσΝ αζζκ απκτμ» 54 έΝ Μ Ν βΝ

δΪ αιβΝ αυ άΝ γ η ζδυθ αδΝ
υθ

δεσΝ

Ν σζ μΝ δμΝ πλΪι δμΝ πκυΝ

κθΝ ΠκδθδεσΝ Κυ δεαΝ κΝ ία δεσ λκΝ εαδΝ πδκΝ τζκΰκΝ

κδξ έκΝ βμΝ βη απάμΝ ΫθθκηβμΝ ΪιβμΝ η Ν ηέαΝ πλΪιβΝ πκυΝ φΫλ δΝ

θ ξκηΫθπμΝ κδξ έαΝαζζκ απσ β αμ, βΝαλξάΝ βμΝ αφδεσ β αμ,ΝβΝκπκέαΝ υζσΰπμΝ
υθδ ΪΝ ΫθαΝ ΰ θδεΪΝ αθαΰθπλδ ηΫθκΝ εαθσθαΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυ 55 ΰδαΝ βθΝ εα ΪΝ
σπκΝ δ ξτΝ πθΝ κυ δα δευθΝ πκδθδευθΝ θσηπθέ Μ Ν ίΪ βΝ βΝ δΪ αιβΝ αυ άΝ σζαΝ αΝ
πλσ ππαΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ

κΝ Ϋ αφκμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πδελΪ δαμΝ υπσε δθ αδΝ

ΓδαΝ βθΝ αυ κθσβ βΝ αζζΪΝ βηαθ δεάΝ δαφκλκπκέβ βΝ πθΝ θθκδυθΝ «απσπ δλαΝ υηη κξάμ»Ν εαδΝ
« υηη κξάΝ Ναπσπ δλα»,ΝίζέΝΚαλαΰδΪθθβμΝΚέ,Ν Νυπαθαξυλβ βΝ πθΝ υηη σξπθΝ πέΝαπσπ δλαμ,
ΝκηδεάΝ δίζδκγάεβ,Ν γάθαΝ1λλλ,Ν ζΝγλΝ πέ
53
ζέΝαθαζυ δεΪΝ ΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,ΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,ΝΓ θδεσΝΜΫλκμΝΙΙ, πσπ δλαΝ- υηη κξάΝ–
υλλκά,Ν ζέΝγίβΝ π
54
τηφπθαΝ η Ν κΝ ξΠΚΝ πδ λκπάμΝ Μαθπζ ΪεβΝ πλκ έθ αδΝ θαΝ ζΪί δΝ βθΝ ιάμΝ ηκλφάμΝ «1έΝ ΟδΝ
ζζβθδεκέΝ πκδθδεκέΝ θσηκδΝ φαλησακθ αδΝ Ν σζ μΝ δμΝ πλΪι δμΝ πκυΝ ζΫ βεαθΝ κΝ Ϋ αφκμΝ βμΝ
πδελΪ δαμ,Ν αεσηβΝ εαδΝ απσΝ αζζκ απκτμέΝ πέ βμΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ δμΝ πλΪι δμΝ υηη κξάμΝ πκυΝ
ζΫ βεαθΝ κΝ Ϋ αφκμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πδελΪ δαμ,Ν αθΝ βΝ ετλδαΝ πλΪιβ,Ν ΰδαΝ βθΝ κπκέαΝ θΝ υπΪλξ δΝ
δεαδκ κ έαΝ πθΝ ζζβθδευθΝ πκδθδευθΝ δεα βλέπθ,Ν έθαδΝ αιδσπκδθβΝ εαδΝ εα ΪΝ κυμΝ ζζβθδεκτμΝ
πκδθδεκτμΝθσηκυμ»
55
δ δκζκΰδεάΝΈεγ βΝξΠΚΝ κυΝ1λγγ,Ν ζέΝη,ΝΣ δλέ βμΝΠέ,ΝΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ κθΝΘαζΪ δκΝ
ΧυλκΝ εαδΝ ΰεζάηα αΝ Σ ζκτη θαΝ πέΝ Πζκέκυ,Ν ζέΝ ηλ-θ1,Ν ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ
ζζάθπθΝΠκζδ υθΝ βθΝαζζκ απά,ΝΪλγλκΝθΝΠΚ, Ν τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝαλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ
πλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝβίίη,Ν ζΝ1,ΝσπκυΝεαδΝπ λαδ ΫλπΝπαλαπκηπΫμ
52
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κυμΝπκδθδεκτμΝεαθσθ μ,Νπλκ αε δεκτμ εαδΝευλπ δεκτμ56,ΝπκυΝγΫ δΝ κΝ ζζβθδεσΝ
πκδθδεσΝ έεαδκέ
Ν αλξάΝ βμΝ
εΪγ Ν πκζδ έαΝ

αφδεσ β αμΝ

κΝ Ϋ αφσμΝ βμΝ εαδΝ

βλέα αδΝ

βθΝ ευλδαλξέα,Ν βθΝ κπκέαΝ α ε έΝ

βθΝ αθΪΰεβΝ πλκ α έαμΝ βμΝ θθσηκυΝ Ϊι πμΝ

ΰδαΝ βθΝ κπκέαΝ αυ άΝ εαδΝ ησθκΝ φΫλ δΝ βθΝ υγτθβ 57έΝ Μ Ν ίΪ βΝ αυ άθ,Ν βΝ ζζβθδεάΝ
πκζδ έαΝ π δ δυε δΝ θαΝ πλκ α τ δΝ αΝ ΫθθκηαΝ αΰαγΪΝ σ πθΝ πλκ υππθΝ
ίλέ εκθ αδ

βθΝ πδελΪ δΪΝ βμ,Ν έ Ν αυ Ϊ αθάεκυθΝ

Ν βη απκτμ,Ν έ Ν

Ν

αζζκ απκτμ,Ναφ θσμΝ δσ δΝΫξ δΝ υθ αΰηα δεάΝυπκξλΫπ βΝπλκμΝ κτ κ58,Ναφ Ϋ κυΝ
η Ν κΝ ε π δεσΝ σ δΝ βΝ βη απάΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ πλκ ίΪζζ αδΝ απσΝ βθΝ παλΪθκηβΝ
υηπ λδφκλΪΝ πκυΝ ε βζυγβε Ν

βθΝ πδελΪ δΪΝ βμΝ

κθΝ έ δκΝ ίαγησ

59

,

αθ ιΪλ β αΝ απσΝ βθΝ δγαΰΫθ δαΝ κυΝ φκλΫαΝ κυΝ θθσηκυΝ αΰαγκτΝ πκυΝ Ϋξ δΝ
πλκ ίζβγ έέΝ
παλαέ β κΝ

κδξ έκ,Ν ζκδπσθ,Ν ΰδαΝ

αφδεσ β αμ,Ν έθαδΝ θαΝ πλκ
ελΪ κυμ,Ν σππμΝ αυ ΪΝ πλκ

βθΝ

φαληκΰάΝ

βμΝ αλξάμΝ

βμΝ

δκλέ κυη Ν αΝ σλδαΝ βμΝ πδελΪ δαμ 60 κυΝ ζζβθδεκτΝ
δκλέακθ αδΝ απσΝ απσΝ αΝ ξ λ αέα,Ν αΝ θαΫλδαΝ εαδΝ αΝ

υ Ϊ δθαΝ τθκλΪΝ κυ,Ν αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ εαγκλδ

έΝ σ κΝ απσΝ κυμΝ εαθσθ μΝ κυ

βησ δκυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυ61,Ν σ κΝ εαδΝ απσΝ ξ δεΫμΝ δη λ έμΝ υθγάε μΝ πκυΝ Ϋξ δΝ
υπκΰλΪο δΝβΝ ζζΪ αΝη Ν αΝΰ δ κθδεΪΝ βμΝελΪ βέ
ΧμΝ«Ϋ αφκμΝ βμΝ πδελΪ δαμ»Νγ πλ έ αδΝκΝΰ πΰλαφδεσμΝξυλκμΝ

κθΝκπκέκΝ

ΫθαΝελΪ κμΝΫξ δΝαπκεζ δ δεάΝ αφδεάΝευλδαλξέα,ΝεαδΝεα ΪΝ βθΝελα κτ αΝΪπκοβΝ
πλσε δ αδΝΰδαΝΫθθκδαΝθκηδεάΝεαδΝσξδΝΰ πΰλαφδεάέΝΤπσΝαυ σΝ κΝπλέ ηα,Ν τηφπθαΝ
η Ν βθΝηΪζζκθΝελα κτ αΝ κΝ βησ δκΝ δ γθΫμΝ έεαδκΝ«γ πλέαΝ βμΝαληκ δσ β αμ»,
εΪγ Ν ελΪ κμΝ α ε έΝ απκεζ δ δεάΝ ευλδαλξδεάΝ ικυ έαΝ σξδΝ ησθκΝ

κΝ ξ λ αέκΝ εαδΝ

ΓδαΝ αθΪζυ βΝ πθΝ θθκδυθΝ «πλκ αε δεσμ»Ν εαδΝ «ευλπ δεσμ»Ν εαθκθαμ,Ν ίζέΝ Μαθπζ ΪεβμΝ Ιέ,Ν
ΠκδθδεσΝ έεαδκ,ΝΆλγλαΝ1-ζλΝΠΚ,Ν πδ κηάΝΓ θδεκτΝΜΫλκυμ,Ν ΄ΝΫε κ β,Ν ζΝζκΝ π
57
Ϋ μΝΥέ,ΝΠκδθδεάΝ δεκθκηέα,Ν γάθα- Κκηκ βθά,Ν1λκκ,Ν ζέΝ1η
58
τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝη§βΝέΝ«ΌζκδΝσ κδΝίλέ εκθ αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δαΝαπκζαηίΪθκυθΝ
βθΝαπσζυ βΝπλκ α έαΝ βμΝαπάμ,Ν βμΝ δηάμΝεαδΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝ κυμ,ΝξπλέμΝ δΪελδ βΝ γθδεσ β αμ,Ν
φυζάμ,Νΰζυ αμΝεαδΝγλβ ε υ δευθΝάΝπκζδ δευθΝπ πκδγά πθ»
59
ΓδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ πφλκθδ ηκτΝ Ναηφσ λ μΝ δμΝπ λδπ υ δμΝεαδΝ κθΝ εκπσΝ βμΝπκδθάμΝΧΰ θδεάΝ
εαδΝ δ δεάΝπλσζβοβΨΝίζΝ ζ ιδΪ βμΝέ,Ν ΰεζβηα κζκΰέα, ε σ δμΝΪεεκυζα,Νΰ΄ΝΫε κ β,Ν1λκλ ζΝ
ζζίΝ πέΝ
60
πδελΪ δαΝγ πλ έ αδΝβΝΰ πΰλαφδεάΝΫε α βΝ βθΝκπκέαΝδ ξτ δΝβΝ ικυ έαΝκλδ ηΫθκυΝελΪ κυμ
61
Ν γ υλβ βΝ απσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ θκηκγ έαΝ κλδ ηΫθπθΝ ξυλπθΝ πμΝ υπαΰκηΫθπθΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
πδελΪ δαΝεα ΪΝπαλΪία βΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυΝγαΝπαλαίέαα Ν κΝΪλγλκΝβκ§1Ν,ΝΜυζπθσπκυζκμΝ
Υέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ, 1993, ζΝβ11
56
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υ Ϊ δθκΝ Ϋ αφκμΝ πκυΝ απκ ζ έΝ αΝ φυ δεΪΝ κυΝ τθκλα,Ν αζζΪΝ εαδΝ

κΝ αθ έ κδξκΝ

υπΫ αφκμ62 εαδΝ κθΝυπ λε έη θκΝαυ κτΝ θαΫλδκΝξυλκ63.
βέβέ1έΝ Νξ λ αέαΝ πδφΪθ δαΝ βμΝ ζζΪ κμ
Ν ζζβθδεάΝ πδελΪ δαΝ π λδζαηίΪθ δΝ βΝ ξ λ αέαΝ πδελΪ δα,Ν βΝ κπκέαΝ
ίλέ ε αδΝ ηΫ αΝ

αΝ τθκλαΝ βμΝ ζζΪ κμ,Ν σππμΝ αυ ΪΝ ΫξκυθΝ εαγκλδ

έΝ απσΝ δμΝ

δ γθ έμΝ υθγάε μ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ πθΝ ζζβθδευθΝθβ δυθ 64,Ν αΝκπκέαΝ
δΫπκθ αδΝαπσΝ κΝέ δκΝεαγ

υμΝη Ν βθΝβπ δλπ δεάΝ ζζΪ αέ  κΝξ λ αέκΝΫ αφκμΝ

βμΝ ξυλαμΝ υπΪΰκθ αδΝ εαδΝ κδΝ γαζΪ

δ μΝ π λδκξΫμΝ πκυΝ π λδεζ έκθ αδΝ απσΝ ξ λ αέκΝ

Ϋ αφκμ65,ΝσππμΝκδΝζέηθ μ66,ΝκδΝπκ αηκέ67,ΝκδΝ π λδεΫμ68 εαδΝεζ δ ΫμΝγΪζα

μ69,

κδΝΰΫφυλ μ,ΝκδΝ άλαΰΰ μ70 εαδΝκδΝ δυλυΰ μ71.

Σ δλέ βμΝΠέ,ΝΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ κθΝΘαζΪ δκΝΧυλκΝεαδΝ ΰεζάηα αΝΣ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,
ζέΝθΝ πέΝεαδΝβηΝ πέ
63
ΆλγλκΝ βΝ Κέ έ έΝ «ΣκΝ ζζβθδεσΝ ελΪ κμΝ α ε έΝ πζάλβΝ εαδΝ απκεζ δ δεάΝ ευλδαλξέαΝ κθΝ ζζβθδεσΝ
θαΫλδκΝ ξυλκ,Ν βέΝ Ν ευεζκφκλέαΝ πθΝ ζζβθδευθΝ εαδΝ ιΫθπθΝ α λκ εαφυθΝ κθΝ ζζβθδεσΝ ξυλκΝ
πδ λΫπ αδΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝσλκυμΝ κυΝΚυ δεαΝαυ κτΝεαδΝ πθΝ ξ δευθΝ δ δευθΝθσηπθΝάΝ δ γθυθΝ
υηίΪ πθΝάΝ δ δευθΝα δυθέΝΟδΝαληκ δσ β μΝ κυΝ ζζβθδεκτΝΚλΪ κυμΝΰδαΝ βΝλτγηδ βΝ βμΝ θαΫλδαμΝ
ευεζκφκλέαμΝπΪθπΝαπσΝπ λδκξΫμΝ δ δεάμ,Νεα ΪΝ κΝ δ γθΫμΝ έεαδκ,Ν δεαδκ κ έαμ,Νπλκ δκλέακθ αδΝη Ν
ήΰηα»Ν εαδΝ ΪλγλκΝ 1Ν βμΝ τηία βΝ κυΝ δεΪΰκΝ κυΝ 1λζζΝ ΰδαΝ βΝ δ γθάΝ Πκζδ δεάΝ λκπζκ α,Ν βΝ
κπκέαΝευλυγβε ΝαπσΝ βθΝ ζζΪ αΝη Ν κΝΝέΝβ11ή1λζι,ΝΚαηπΫλκυΝ– Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝ
Πκζδ υθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν ΪλγλκΝ θΝ ΠΚ, Ν τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ
πλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝβίίη,Ν ζΝ11βΝ π,ΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ, 1λλγ,Ν ζέΝ
βγιΝ πέ
64
ΚαηπΫλκυΝ– Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝΠκζδ υθΝ βθΝαζζκ απά,ΝΪλγλκΝθΝΠΚ, Ν τΰξλκθβΝ
δΪ α βΝ βμΝαλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝβίίη,Ν ζΝθίΝ π
65
πσΝ βθΝ ΪπκοβΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυΝ βΝ γΪζα αΝ δαελέθ αδΝ Ν ΥπλδεΪΝ τ α α,Ν ΟδεκθκηδεάΝ
αυθβΝ εαδΝ δΰδαζέ δ αΝ αυθβΝ πκυΝ υπΪΰκθ αδΝ βΝ ευλδαλξέαΝ βμΝ παλΪε δαμΝ ξυλαμ,Ν δμΝ εζ δ ΫμΝ
γΪζα μΝπκυΝπ λδίΪζζκθ αδΝαπσΝ λδΪΝΧπέξέΝΝ ελΪΝγΪζα αΨΝπκυΝαθάεκυθΝ βΝευλδαλξέαΝ κυΝ
παλΪε δκυΝ άΝ παλΪε δπθΝ ξπλυθ,Ν δμΝ π λδεΫμΝ γΪζα μΝ πκυΝ π λδίΪζζκθ αδΝ απσΝ ιβλΪΝ αζζΪΝ
υΰεκδθπθκτθΝ η Ν βθΝ αθκδξ άΝ γΪζα αΝ σππμΝ βΝ ακφδεάΝ πκυΝ αυ έα αδΝ η Ν αυ ά,Ν εαδΝ ΫζκμΝ δμΝ
«αθκδε ΫμΝ γΪζα μ»Ν άΝ δ γθάΝ τ α αΝ πκυΝ θΝ υπΪΰκθ αδΝ Ν εαθ θσμΝ ελΪ κυμΝ βΝ δεαδκ κ έαΝΝ
httpsμήήelέwikipediaέorgήwikiήΘΪζα αΝ
66
ΟδΝ δ γθ έμΝ ζέηθ μΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ εα ΪΝ ΫθαΝ πκ κ σΝ κυμΝ κΝ ζζβθδεσΝ Ϋ αφκμΝ έθαδΝ βΝ
Μ ΰΪζβΝ ΠλΫ παΝ Χ αΝ τθκλαΝ βμΝ ζζΪ αμΝ η Ν βθΝ ΠλυβθΝ Γδκυΰεκ ζαίδεάΝ βηκελα έαΝ βμΝ
Μαε κθέαμΝ εαδΝ βθΝ ζίαθέαΨ,Ν βΝ ΜδελάΝ ΠλΫ παΝ Χ αΝ τθκλαΝ βμΝ ζζΪ αμΝ η Ν ζίαθέαΨΝ εαδΝ βΝ
κρλΪθβΝΧ αΝ τθκλαΝ βμΝ ζζΪ αμΝη Ν βθΝΠλυβθΝΓδκυΰεκ ζαίδεάΝ βηκελα έαΝ βμΝΜαε κθέαμΨ,Ν
κπσ Ν κΝΪλγλκΝη§1Ν φαλησα αδΝησθκΝ φσ κθΝ κΝα έεβηαΝΫξ δΝζΪί δΝξυλαΝ κΝ ηάηαΝ βμΝζέηθβμΝ
πκυΝίλέ ε αδΝ κΝ ζζβθδεσΝΫ αφκμέ
67
ΟδΝ δ γθ έμΝ πκ αηκέΝ πκυΝ δα λΫξκυθΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δαΝ έθαδΝ κΝ ΈίλκμΝ η Ν κυμΝ
παλαπσ αηκτμΝ κυ,ΝκΝΝΫ κμ,ΝκΝ λυηυθαμ,ΝκΝ ιδσμ,ΝκΝαεκυζΫίαμ,ΝκΝ υκμήαλαθ ΪπκλκμΝεαδΝ
κδΝπβΰΫμΝ λέθκυή κΰδκτ α,ΝεαδΝσππμΝη Ν δμΝ δ γθ έμΝζέηθ μ,Ν κΝη§1Ν φαλησα αδΝησθκΝ φσ κθΝ κΝ
α έεβηαΝΫξ δΝζΪί δΝξυλαΝ κΝ ηάηαΝ κυΝπκ αηκτΝπκυΝίλέ ε αδΝ κΝ ζζβθδεσΝΫ αφκμ,ΝΚαηπΫλκυΝ
– Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝΠκζδ υθΝ βθΝαζζκ απά,ΝΪλγλκΝθΝΠΚ, Ν τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝ
αλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝβίίη,Ν ζΝθ1,ΝσπκυΝεαδΝπ λαδ ΫλπΝπαλαπκηπάΝ Ν
ΡκαΪεβΝΥέ,ΝΣκΝ δ γθΫμΝθκηδεσΝεαγ υμΝ πθΝ ζζβθδευθΝπκ αηυθΝεαδΝζδηθυθ, 1λκί,Ν ζΝ11θ
62
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ΟδΝιΫθ μΝπλ ί έ μΝεαδΝ αΝε έλδαΝ πθΝιΫθπθΝ δπζπηα δευθΝαπκ κζυθΝπκυΝ
ίλέ εκθ αδΝ

βθΝ ζζΪ αΝ απκ ζκτθΝ ηάηαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πδελΪ δαμ,Ν εαδΝ σξδΝ

ηάηαΝ κυΝΚλΪ κυμΝπκυΝ επλκ ππκτθ72,Ν θυΝαθ έ κδξαΝκδΝ ζζβθδεΫμΝΠλ ί έ μΝ
εαδΝ αΝ ε έλδαΝ πθΝ ιΫθπθΝ δπζπηα δευθΝ απκ κζυθΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ

Ν ιΫθκΝ

ελΪ κμ,Ν υθδ κτθΝηΫλκμΝ βμΝαζζκ απάμΝ πδελΪ δαμΝεαδΝ υθ πυμΝΰδαΝα δεάηα αΝ
πκυΝ υηίαέθκυθΝ ε έΝ, κδΝ ζζβθδεκέΝθσηκδΝηπκλκτθΝθαΝ φαληκ κτθΝησθκΝη ΝίΪ βΝ
αΝ ΪλγλαΝ θ,Ν ιΝ άΝ κΝ ΠΚ 73 έΝ έθαδΝ ΪζζκΝ κΝ αά βηαΝ ΪθΝ κΝ σ δΝ αΝ θΝ ζσΰπΝ ε έλδαΝ
απκ ζκτθΝξυλκΝα τζκυ74,ΝσπκυΝ θΝηπκλ έΝθαΝα εβγ έΝβΝ δεαδκ κ έαΝ κυΝιΫθκυΝ
ελΪ κυμΝ υπκ κξάΝ ξπλέμΝ βθΝ Ϊ δαΝ κυΝ ελΪ κυμΝ απκ κζάμ,Ν εαδΝ π δ άΝ

κυμΝ

ξυλκυμΝ αυ κτμΝ δ ξτ δΝ κΝ απαλαίέα κ,Ν απαδ έ αδΝ βΝ υΰεα Ϊγ βΝ κυΝ αλξβΰκτΝ
βμΝ απκ κζάμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πΫηίκυθΝ αΝ σλΰαθαΝ κυΝ ιΫθκυΝ ελΪ κυμΝ
υπκ κξάμ
δαπδ
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. ΆζζκΝ αά βηαΝ έθαδΝ πέ βμΝ αυ σΝ βμΝ

υηΫθπθΝπλσ πππθΝιΫθπθ ξπλυθΝπκυΝΫξκυθΝεαγκλδ

λκ δεέαμΝ αζζκ απυθΝ
έΝαπσΝ κΝ π λδεσΝ

έεαδκ76 άΝαπσΝ δμΝ πδηΫλκυμΝ δ γθ έμΝάΝ δη λ έμΝ υηίΪ δμ77.
υ ΫμΝ π λδεζ έκθ αδΝ απσΝ ιβλΪΝ εαδΝ πδεκδθπθκτθΝ η Ν βθΝ αθκδε άΝ γΪζα αΝ ηΫ πΝ γαζΪ δαμΝ
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ΝκηδεάΝ δίζδκγάεβ,Νβί1ζ,Ν ζέΝθζ
73
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100-1ί1Ν π
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ΚαηπΫλκυΝ– Ν Ϊζ αΝ έ,ΝΝΠκδθδεσμΝΚυ δεαμΝΚα ’ΝΆλγλκΝ ληβθ έα, έΝΧαλαζαηπΪεβμ,Ν ΄Ν σηκμ,Ν
ΝκηδεάΝ δίζδκγάεβ,Νβί1ζ,Ν ζέΝιη
76
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βέβέβέΝ ΝγαζΪ δαΝπ λδκξάΝ βμΝ ζζΪ κμ
τηφπθαΝη Ν κΝ δ γθΫμΝ έεαδκ,Ν ζζβθδεσΝΫ αφκμΝαπκ ζκτθΝεαδΝκλδ ηΫθ μΝ
γαζΪ

δ μΝ αυθ μ,Ν

δμΝ κπκέ μΝ κΝ ζζβθδεσΝ ελΪ κμΝ δαγΫ δΝ

αφδεσΝ έ ζκ,Ν εαδΝ

υΰε ελδηΫθαΝ αΝ π λδεΪΝτ α αΝεαδΝβΝαδΰδαζέ δ αΝαυθβέ
ΧμΝ π λδεΪΝτ α αΝγ πλκτθ αδΝ ε έθαΝπκυΝίλέ εκθ αδΝπλκμΝ κΝ π λδεσΝ
βμΝ ΰλαηηάμΝ ίΪ βμΝ βμΝ αδΰδαζέ δ αμΝ αυθβμ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ κΝ §1Ν βμΝ
τηία βμΝΰδαΝ κΝ έεαδκΝ βμΝγΪζα

αμΝπκυΝευλυγβε Νη Ν κθΝΝέΝβγβ1ή1λλη,ΝεαδΝ Ν

αυ ΪΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝσζ μΝκδΝγαζΪ

δ μΝπ λδκξΫμΝπκυΝίλέ εκθ αδΝη αιτΝ βμΝ

αε άμΝ εαδΝ βμΝ ΰλαηηάμΝ ίΪ βμΝ βμΝ αδΰδαζέ δ αμΝ αυθβμ,Ν σππμΝ κδΝ ηδελκέΝ εαδΝ κδΝ
η ΰΪζκδΝ εσζπκδ 78 ,Ν κδΝ σληκδ 79 ,Ν κδΝ ξ έηαλλκδ,Ν αΝ αΰευλκίσζδα,Ν κδΝ είκζΫμΝ πθΝ
πκ αηπθΝεαδΝκδΝζδηΫθ μ80.
δΰδαζέ δ αΝ αυθβΝ εαζ έ αδΝ βΝ γαζΪ

δαΝ αυθβΝ πκυΝ απκ ζ έΝ ηάηαΝ βμΝ

πδελΪ δαμΝ κυΝπαλΪε δκυΝελΪ κυμΝ πέΝ κυΝκπκέκυΝα ε έΝπζάλβΝεαδΝαπκεζ δ δεάΝ
ευλδαλξέαΝεαδΝ ε έθ αδΝπΫλαΝαπσΝ βθΝιβλΪΝεαδΝ αΝ π λδεΪΝτ α αέΝτηφπθαΝη Ν
κΝΪλγλκΝ1Ν βμΝτηία βμΝ βμΝΓ θ τβμΝ κυΝ1ληκΝΰδαΝ βθΝ δΰδαζέ δ αΝ υθβ,ΝεαγυμΝ
εαδΝ κΝΪλγλκΝβ§1Ν βμΝτηία βμΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθΝ κυΝ1λκβΝΰδαΝ κΝ έεαδκΝ βμΝ
ΘΪζα

αμ,Ν βΝ ευλδαλξέαΝ κυΝ ελΪ κυμΝ ε έθ αδΝ πΫλαθΝ βμΝ ιβλΪμΝ εαδΝ πθΝ

αΝ ελΪ β»έΝ Ν λκ δεέαΝ απκ ζ έ,Ν εα ΪΝ βθ ηΪζζκθΝ ελα κτ αΝ βΝ γ πλέαΝ εαδΝ βΝ θκηκζκΰέαΝ
Ϊπκοβ,Ναλθβ δεάΝ δεκθκηδεάΝπλκςπσγ βΝεαζτπ κυ αΝ κΝπλσ ππκΝπκυΝ βθΝαπκζαηίΪθ δΝΰδαΝ κΝ
ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ πκυΝ αλε έΝ βθΝ υπβλ έαΝ κυΝ βθΝ ζζΪ αέΝ Κα ΪΝ βθΝ κλγσ λβΝ Ϊπκοβ,Ν γαΝ
πλΫπ δΝ θαΝ πλκετπ δΝ σ δΝ βΝ πλΪιβΝ Ϋζαί Ν ξυλαΝ αΝ πζαέ δαΝ θΪ εβ βμΝ κυΝ υπαζζάζκυΝ
ΧΜυζπθσπκυζκμΝ Υέ,Ν δ γθΫμΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν ζέΝ βζγΝ πέ,Ν εαδΝ ΥαλαζαηπΪεβμΝ έ,Ν δΪΰλαηηαΝ
ΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,Ν Γ θδεσΝ ΜΫλκμ,Ν ηβΝ Έε κ β,Ν βίίγ,Ν ζέΝ 1λι,Ν πκυΝ πδ βηαέθ δΝ σ δΝ κΝ πλκθσηδκΝ
βμΝ λκ δεέαμΝ αλξέα δΝ απσΝ βθΝ ΰθπ κπκέβ βΝ κυΝ δκλδ ηκτΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝ εαδΝ
πατ δΝ η Ν βθΝ κλδ δεάΝ ΰεα Ϊζ δοβΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ΪφκυμΝ ζσΰπΝ υπβλ δαεάμΝ η αίκζάμΝ άΝ
η αγΫ πμέ
77
Νέ έΝηίγή1λιίΝπκυΝετλπ Ν βθΝαπσΝ1κέίζέ1λθ1Ντηία βΝ βμΝ δΫθθβμΝ“π λέΝ πθΝ δπζπηα δευθΝ
ξΫ πθ”,Ν εαδΝ κΝ ΝέΝ λίή1λιηΝ πκυΝ ετλπ Ν βθΝ απσΝ βζέίζέ1λθγΝ τηία βΝ βμΝ δΫθθβμΝ “π λέΝ
πλκι θδευθΝ ξΫ πθ”
78
θΝκδΝεσζπκδΝυπ λίαέθκυθΝ αΝβζΝθαυ δεΪΝηέζδαΝ θΝγ πλκτθ αδΝεσζπκδ,Ν ε σμΝαθΝ έθαδΝδ κλδεκέ,Ν
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ΝκηδεάΝ δίζδκγάεβ,Νβί1ζ,Ν ζέΝηλ,ΝσπκυΝεαδΝπ λαδ ΫλπΝπαλαπκηπΫμ
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ΌληκμΝ κθκηΪα αδΝ ηέαΝ εσζππ β,Ν βζα άΝ έ υ βΝ γΪζα αμΝ βθΝ αε ά,Ν πκυΝ ξλβ δη τ δΝ πμΝ
αΰευλκίσζδκ,ΝΚαηπΫλκυΝ– Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝΠκζδ υθΝ βθΝαζζκ απά,ΝΪλγλκΝθΝΠΚ,
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1λιγ,Ν ζΝβ1
80
ΟδΝζδηΫθ μΝγ πλκτθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝΰ θδεΫμΝαλξΫμΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυΝαθαπσ α κΝ ηάηαΝ
πθΝ γθδευθΝυ Ϊ πθΝ κυΝπαλΪε δκυΝελΪ κυμΝ αΝκπκέαΝ ικηκδυθκθ αδΝη ΝΫ αφσμΝ κυ,ΝΚαηπΫλκυΝ Ϊζ αΝ έ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζέΝθζ
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π λδευθΝ υ Ϊ πθΝ εαδΝ

Ν ηέαΝ γαζΪ

δαΝ π λδκξάΝ παλαε έη θβΝ

βθΝ αε ά,Ν

βζα άΝ βθΝαδΰδαζέ δ αΝαυθβ,ΝβΝκπκέαΝπ λδζαηίΪθ δΝεαδΝ κΝίυγσΝεαδΝυπΫ αφκμΝ βμΝ
ξ δεάμΝ γαζΪ

δαμΝ π λδκξάμέΝ τηφπθα,Ν ηΪζδ α,Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ γΝ βμΝ τηία βμΝ

πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθΝΰδαΝ κΝ έεαδκΝ βμΝΘΪζα

αμ ΧΪζζπμΝΰθπ άΝπμΝτηία βΝ

κυΝ Montego Bay),Ν θυΝ εΪγ Ν παλΪε δκΝ ελΪ κμΝ Ϋξ δΝ δεαέπηαΝ θαΝ εαγκλέ δΝ κΝ
τλκμΝ βμΝ αδΰδαζέ δ αμΝ αυθβμΝ ηΫξλδΝ κΝ αθυ α κΝ σλδκΝ πκυΝ εαγκλέα δΝ κΝ δ γθΫμΝ
έεαδκ,Ν βζα άΝΫπμΝ1βΝθαυ δεΪΝηέζδα,Νβ ζζΪ α,Ν τηφπθαΝη Ν κθΝ έΝέ 230/1936,
Ϋξ δΝεαγκλέ δΝ αδΰδαζέ δ αΝαυθβΝησθκΝθΝθαυ δευθΝηδζέπθΝ απσΝ δμΝΰλαηηΫμΝίΪ βμΝ
βμέΝΣκΝΪλγλκΝ1γλΝ κυΝΚέ έΝέ έΝ πδευλυθ δΝ κΝπζΪ κμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝαδΰδαζέ δ αμΝ
αυθβμΝ

αΝ θΝ θαυ δεΪΝ ηέζδα,Ν παλΫξκθ αμΝ π σ κΝ βθΝ θκηκγ δεάΝ ικυ δκ σ β βΝ

ΰδαΝ πΫε α βΝαυ άμΝ αΝ1βΝθαυ δεΪΝηέζδαΝη

βθΝΫε κ βΝπλκ λδεκτΝ δα Ϊΰηα κμ,Ν

κΝκπκέκΝσηπμΝ θΝΫξ δΝαεσηαΝ ε κγ έ81.
υ σΝ πκυΝ αιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ έθαδΝ σ δΝ βΝ πμΝ Ϊθπ τηία βΝ κυΝ Montego
Bay Ϋεαθ ΝΫθαθΝεαδθκ σηκ,ΝΰδαΝ βθΝ πκξάΝ βμ,Ν δαξπλδ ησ πθΝγαζΪ

δπθΝαπθυθ,Ν

σππμΝ βΝ υθκλ τκυ αΝ αυθβ 82 ,Ν βθΝ απκεζ δ δεάΝ κδεκθκηδεάΝ αυθβ 83 ,Ν βθΝ αυθβΝ
αζδ έαμΝεαδΝ βθΝυφαζκελβπέ α, παλΫξκθ αμ,Ν Ν ξΫ βΝη Ν δμΝ ζ υ αέ μ,Ν αΝελΪ βΝ
εαδΝ βΝ δ γθάΝ εκδθπθέαΝ ησθκΝ ζ δ κυλΰδεΪΝ δεαδυηα α84,Ν ξπλέμΝ θαΝ γ πλ έΝ σ δΝ κδΝ
αυθ μΝ αυ ΫμΝ υθδ κτθΝ Ϋ αφκμΝ βμΝ πδελΪ δαμΝ κυΝ παλΪε δκυΝ ελΪ κυμ.
πλαε δεάΝ βηα έαΝ κυΝεαγ

Ν

υ κμΝαυ υθΝ πθΝαπθυθΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝ έθαδΝηδελά,Ν

εαγυμΝβΝξυλαΝηαμΝηΫξλδΝ άη λαΝ θΝΫξ δΝα εά δΝ αΝ δεαδυηα ΪΝ βμΝαπσΝ βθΝπμΝ
ΪθπΝ τηία βΝ εαδΝ

θΝ Ϋξ δΝ υδκγ ά δΝ κτ Ν υθκλ τκυ α,Ν κτ Ν απκεζ δ δεάΝ

κδεκθκηδεάΝ αυθβ. ΣκΝ αά βηαΝ σηπμΝ πθΝ υφαζκελβπέ πθΝ έθαδΝ βηαθ δεσ 85 εαδΝ
αθαζτ αδΝαηΫ πμΝπαλαεΪ πέ

ΚαηπΫλκυ-Ν Ϊζ αΝ έ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζέΝθλ,ΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν ζέΝ
ββκΝ πέ
82
Ν υθκλ τκυ αΝαυθβΝ έθαδΝηδαΝγαζΪ δαΝπ λδκξάΝπαλαε έη θβΝ βθΝαδΰδαζέ δ αΝαυθβ,Ν πέΝ βμΝ
κπκέαμΝ κΝ παλΪε δκΝ ελΪ κμΝ α ε έΝ π λδκλδ ηΫθαΝ δεαδυηα αΝ ζΫΰξκυ,Ν ευλέπμΝ δκδεβ δεκτΝ
ξαλαε άλα,Ν ΜυζπθσπκυζκμΝ Υέ,Ν δ γθΫμΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν ζέΝ βγζΝ πέ,Ν Σ δλέ βμΝ Πέ,Ν ΠκδθδεάΝ
δεαδκ κ έαΝ κθΝΘαζΪ δκΝΧυλκΝεαδΝ ΰεζάηα αΝΣ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,Ν ζέΝ1θ-17
83
Ναπκεζ δ δεάΝκδεκθκηδεάΝαυθβ,ΝβΝκπκέαΝυδκγ άγβε ΝαπσΝ αΝΪλγλαΝηη-ιηΝ βμΝτηία βμΝΰδαΝ
κΝ έεαδκΝ βμΝΘΪζα αμ,Ν υθδ ΪΝ ιΫζδιβΝ πθΝαζδ υ δευθΝαπθυθΝεαδΝ υθδ ΪΝαυθβΝπαλαε έη θβΝ
βμΝ αδΰδαζέ δ αμΝ αυθβμ,Ν κΝ πζΪ κμΝ βμΝ κπκέαμΝ ηπκλ έΝ θαΝ φ Ϊ δΝ αΝ βίίΝ ηέζδαΝ απσΝ δμΝ ΰλαηηΫμΝ
ίΪ δμΝ απσΝ δμΝ κπκέ μΝ η λΪ αδΝ κΝ τλκμΝ βμΝ αδΰδαζέ δ αμΝ αυθβμΝ εαδΝ βθΝ κπκέαΝ κΝ παλΪε δκΝ
ελΪ κμΝ α ε έΝ ευλέπμΝ κδεκθκηδεκτΝ εκπκτΝ δεαδυηα α,Ν αζζΪΝ σξδΝ πζάλβΝ ευλδαλξέα,Ν ΚαηπΫλκυΝ Ϊζ α,ΝπμΝαθπ ΫλπΝ ζέΝ1ίγ-107
84
Καλαεκ ΪθκΰζκυΝ έ,Ν Ναπκεζ δ δεάΝκδεκθκηδεάΝαυθβΝ κΝθΫκΝ έεαδκΝ βμΝγΪζα αμ,Ν κΝθκηδεσΝ
εαγ υμΝη ΝΫηφα βΝ βθΝαζδ έα,Ν γάθαΝ– Θ αζκθέεβΝβίί1,Ν ζΝκΝ πέ
85
ΓδαΝΰ ππκζδ δεκτμΝεαδΝκδεκθκηδεκτμΝζσΰκυμ
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τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1Ν βμΝ τηία βμΝ βμΝ Γ θ τβμΝ κυΝ 1ληκΝ ΰδαΝ βθΝ
υφαζκελβπέ α,ΝκΝσλκμΝυφαζκελβπέ αΝξλβ δηκπκδ έ κ ΰδαΝθαΝ βζυ δμΝ«αέΝΣκΝίυγσΝ
βμΝ γΪζα αμΝ εαδΝ κΝ υπΫ αφκμΝ πθΝ γαζα έπθΝ π λδκξυθΝ πθΝ παλαε δηΫθπθΝ δμΝ
αε Ϋμ,ΝαζζΪΝ υλδ εκηΫθπθΝ ε σμΝαδΰδαζέ δ αμΝαυθβμ,ΝηΫξλδΝ κΝίΪγκμΝβίίΝηΫ λπθ,ΝάΝ
εαδΝ πΫλαΝ απ’Ν αυ σΝ κΝ σλδκΝ ηΫξλδΝ κΝ βη έκΝ σπκυΝ κΝ ίΪγκμΝ πθΝ υπ λε δηΫθπθΝ
υ Ϊ πθΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ πθΝφυ δευθΝπσλπθΝ πθΝ θΝζσΰπΝπ λδκξυθέ ίέ
ΣκΝίυγσΝ βμΝγΪζα αμΝεαδΝ κΝυπΫ αφκμΝ πθΝαθ δ κέξπθΝυπκγαζΪ δπθΝπ λδκξυθΝ
κδΝ κπκέ μΝ υθΫξκθ αδΝ πλκμΝ δμΝ αε ΫμΝ πθΝ θά πθ.» ΣκΝ ΪλγλκΝ βΝ βμΝ τηία βμ ΰδαΝ
βθΝ υφαζκελβπέ αΝ εαγκλέα δ,Ν η αιτΝ Ϊζζπθ,Ν σ δΝ « αΝ δεαδυηα αΝ κυΝ παλΪε δκυΝ
ελΪ κυμΝ

βθΝ υφαζκελβπέ αΝ έθαδΝ αθ ιΪλ β αΝ βμΝ πλαΰηα δεάμΝ άΝ πζα ηα δεάμΝ

εα κξάμΝ εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ εΪγ Ν λβ άμΝ δαεάλυιβμ»Ν εαδΝ υπκΰλαηηέα δΝ σ δΝ « αΝ
ευλδαλξδεΪΝ δεαδυηα α»Ν κυΝ παλΪε δκυΝ ελΪ κυμΝ « έθαδΝ απκεζ δ δεΪΝ υπσΝ βθΝ
ΫθθκδαΝ σ δ,Ν ΪθΝ κΝ παλΪε δκΝ ελΪ κμΝ

θΝ ι λ υθΪΝ βθΝ υφαζκελβπέ αΝ άΝ

θΝ

εη αζζ τ αδΝ κυμΝφυ δεκτμΝ βμΝπσλκυμ,ΝεαθΫθαμΝ θΝηπκλ έΝθαΝαθαζΪί δΝ Ϋ κδ μΝ
λα βλδσ β μ,Ν κτ Ν θαΝ αιδυ δΝ δεαδυηα αΝ

βθΝ υφαζκελβπέ αΝ ξπλέμΝ βΝ λβ άΝ

υθαέθ βΝ κυΝπαλΪε δκυΝελΪ κυμ».
Μ Ν βΝ θΫαΝ τηία βΝ ΰδαΝ κΝ έεαδκΝ βμΝ γΪζα

αμΝ δ Ϊΰκθ αδΝ τκΝ θΫαΝ

ελδ άλδαΝ ΰδαΝ βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ υφαζκελβπέ αμ,Ν πκυΝ παλαη λέακυθΝ αΝ ελδ άλδαΝ βμΝ
τηία βμΝ βμΝ Γ θ τβμέΝ ΣκΝ ΫθαΝ έθαδΝ κΝ ελδ άλδκΝ βμΝ απκ Ϊ πμ Χαθ έ κυΝ
ίΪγκυμ),Ν θυΝ κΝ ΪζζκΝ έθαδΝ κΝ ΰ πζκΰδεσΝ (πκυΝ παλαη λέα δΝ κΝ ελδ άλδκΝ βμΝ
υθα σ β αμΝΰδαΝ εη Ϊζζ υ β)έΝΣκΝ ΪλγλκΝιθΝ αυ άμΝΧσππμΝ ευλυγβε Νη Ν κΝθέ έΝ
1182/1972) έθ δΝ κθΝ παλαεΪ πΝ κλδ ησΝ η Ν δμΝ αεσζκυγ μΝ π ιβΰά δμμ «1έΝ Ν
υφαζκελβπέ αΝ θσμΝ παλΪε δκυΝ ελΪ κυμΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κΝ γαζΪ δκΝ ίυγσΝ εαδΝ κΝ
υπΫ αφσμΝ κυΝπκυΝ ε έθ αδΝπΫλαΝ βμΝξπλδεάμΝ κυΝγΪζα αμΝεαγ’ΝσζβΝ βθΝΫε α βΝ
βμΝφυ δεάμΝπλκΫε α βμΝ κυΝξ λ αέκυΝ κυΝ ΪφκυμΝηΫξλδΝ κυΝ ιπ λδεκτΝκλέκυΝ κυΝ
υφαζκπζαδ έκυΝ άΝ

Ν ηέαΝ απσ α βΝ βίίΝ θαυ δευθΝ ηδζέπθΝ απσΝ δμΝ ΰλαηηΫμΝ ίΪ δμΝ

απσΝ δμΝκπκέ μΝη λΪ αδΝ κΝπζΪ κμΝ βμΝξπλδεάμΝγΪζα αμΝσπκυΝ κΝ ιπ λδεσΝσλδκΝ
κυΝυφαζκπζαδ έκυΝ θΝ ε έθ αδΝηΫξλδΝαυ άΝ βθΝαπσ α β»,Ν θυΝη Ν κΝΪλγλκΝκ1Ν
βμΝ τηία βμΝ ΰδαΝ κΝ

έεαδκΝ βμΝ ΘΪζα

αμΝ κΝ παλΪε δκΝ ελΪ κμΝ α ε έΝ

απκεζ δ δεΪΝ ευλδαλξδεΪΝ δεαδυηα αΝ πέΝ βμΝ υφαζκελβπέ αμΝ πλκμΝ κθΝ εκπσΝ
Ϋλ υθαμΝ εαδΝ εη Ϊζζ υ βμΝ πθΝ φυ δευθΝ βμΝ πσλπθΝ εαδΝ Ϋξ δΝ κΝ απκεζ δ δεσΝ
δεαέπηαΝθαΝ πδ λΫπ δΝεαδΝθαΝλυγηέα δΝ δμΝΰ π λά δμΝ βθΝυφαζκελβπέ αΝ κυΝΰδαΝ
κπκδκθ άπκ Ν εκπσΝεαδΝαθΝπλαΰηα κπκδκτθ αδέ
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τηφπθα,Ν ζκδπσθ,Ν η Ν αΝ παλαπΪθπ,Ν κΝ εΪγ Ν ελΪ κμΝ ηπκλ έΝ θαΝ εαγκλέ δΝ
βθΝ υφαζκελβπέ αΝ κυΝ έ Ν ίΪ δΝ κυΝ ελδ βλέκυΝ βμΝ απσ α βμΝ έ Ν ίΪ δΝ κυΝ
ΰ πηκλφκζκΰδεκτΝ ελδ βλέκυΝ εαδΝ Ϋξ δΝ δεαέπηαΝ θαΝ α ε έΝ
ι λ τθβ βμΝ εαδΝ εη Ϊζζ υ άμΝ κυμ,Ν θ κτ κδμΝ
ΰδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ βΝ υφαζκελβπέ αΝ

Ν αυ ΪΝ δεαέπηαΝ

θΝ α ε έΝ πζάλβΝ ευλδαλξέαΝ εαδΝ

θ γ πλ έ αδΝ ηάηαΝ

ΪφκυμΝ κυΝ παλΪε δκυΝ

ελΪ κυμΝ κΝκπκέκΝ π ε έθ αδΝaΝprioriΝβΝπαλΪε δκμΝθκηκγ έα86.
βέβέγέΝΟΝ ζζβθδεσμΝ θαΫλδκμΝξυλκμ
γθδεσμΝ θαΫλδκμΝξυλκμΝκθκηΪα αδΝκΝ θαΫλδκμΝξυλκμΝπκυΝ ε έθ αδΝπΪθπΝ
απσΝ βθΝ πδελΪ δαΝ θσμΝ ευλέαλξκυΝ ελΪ κυμέΝ ΧμΝ σλκμΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυΝ
εαγδ λυγβε ΝΧαθαΰθπλέ βε ΨΝ πέ βηαΝαπσΝ βΝ δ γθάΝπκζυη λάΝ τηία βΝΰδαΝ βΝ
λτγηδ βΝ βμΝ θαΫλδαμΝ ευεζκφκλέαμΝ πκυΝ υπκΰλΪφβε Ν

κΝ Παλέ δΝ

δμΝ 1γΝ

Οε πίλέκυΝ κυΝ1λ1λ,Νη ΪΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ ΄ΝΠαΰεκ ηέκυΝΠκζΫηκυέΝΣκΝπλκ ξΫ δκΝ
βμΝ τηία βμΝαυ άμΝ έξ Ν π ι λΰα

έΝ δ δεάΝ α λκθαυ δεάΝ πδ λκπά,ΝβΝ τ α βΝ

βμΝ κπκέαμΝ έξ Ν πλκίζ φγ έΝ απσΝ βΝ υθγάεβΝ πθΝ

λ αζζδυθΝ κυΝ 1λ1λ 87 .

τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1Ν βμΝ τηία βμΝ πθΝ Παλδ έπθ,Ν αθαΰθπλέ βε Ν σ δΝ αΝ
ελΪ βΝ ηΫζβΝ ΫξκυθΝ πζάλβΝ εαδΝ απκεζ δ δεάΝ ευλδαλξέαΝ πέΝ κυΝ γθδεκτΝ κυμΝ
θα λέκυΝξυλκυ,Ν βη δυθ αδ,Νσηπμ,Νσ δΝζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ δμΝ δ γθ έμΝ ξΫ δμ,Ν
σππμΝαυ ΫμΝ έξαθΝ δαηκλφπγ έΝη αιτΝ πθΝ δαφσλπθΝ α δζ έπθΝ βμΝ υλυπβμΝεαδΝ
ΪζζπθΝ βΰ ηκθδυθ,Ν
π λδ

σ λκΝ

βθΝ κυ έαΝ κΝ ΪλγλκΝ 1Ν βμΝ παλαπΪθπΝ υθγάεβμΝ έξ Ν

κθΝ ξαλαε άλαΝ

δαεάλυιβμΝ ηδαμΝ ά βΝ υπΪλξκυ αμ,Ν

εαγδ λπηΫθβμΝ αλξάμέ υθΫξ δαΝ βμΝ παλαπΪθπΝ υθγάεβμ,Ν πκυΝ απκ Ϋζ
απαλξάΝ κυΝ δ γθκτμΝ

γδηδεΪΝ
Ν εαδΝ βθΝ

λκπκλδεκτΝ δεαέκυ,Ν αεκζκτγβ αθΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ υθγάε μΝ

εαδΝ πδηΫλκυμΝ υηφπθέ μ,Νη ΝευλέαλξβΝ βθΝ δ γθάΝυθ δΪ ε οβΝ κυΝδεΪΰκυΝ κυΝ
1λζζ,Ν σπκυΝ υθκηκζκΰάγβεαθΝ εαδΝ υπκΰλΪφβεαθΝ λέαΝ αυ κ ζάΝ

υηία δεΪΝ

ε έη θα,Ν ά κδΝ ηδαΝ τηία βΝ η Ν λθΝ ΪλγλαΝ πκυΝ αφκλΪΝ βΝ δ γθάΝ πκζδ δεάΝ
ΚαηπΫλκυ-Ν Ϊζ αΝ έ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζέΝθγ,ΝβΝκπκέαΝαθαφΫλ δΝσ δΝεα ’Ν ιαέλ β,Ν τηφπθαΝη Ν
κΝ ΪλγλκΝ 1βΝ §Ν 1γΝ κυΝ ΝέΝ ββκλή1λληΝ ΰδαΝ βθΝ «αθααά β β,Ν Ϋλ υθαΝ εαδΝ εη Ϊζζ υ βΝ
υ λκΰκθαθγλΪεπθΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ δα Ϊι δμ»Ν κδΝ ησθδη μΝ άΝ πλκ πλδθΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ άΝ πζπ ΫμΝ
εα α ε υΫμΝ εαδΝ αυθ μΝ α φαζ έαμΝ βθΝ υφαζκελβπέ αΝ εαδΝ βθΝ υξσθΝ ηΫζζκυ αΝ απκεζ δ δεάΝ
κδεκθκηδεάΝ αυθβΝ ικηκδυθκθ αδΝ λβ ΪΝ η Ν κΝ ζζβθδεσΝ Ϋ αφκμΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ βη απκτΝ
δεαέκυ,Ν απσΝ κΝ κπκέκΝ υθΪΰ αδΝ σ δΝ βΝ υφαζκελβπέ αΝ εαδΝ βΝ απκεζ δ δεάΝ κδεκθκηδεάΝ αυθβΝ θΝ
ηπ λδΫξκθ αδΝ
κθΝ σλκΝ «βη απά»,Ν ΪζζπμΝ
θΝ γαΝ ξλ δαασ αθΝ θαΝ γ ηκγ βγ έΝ βΝ
πλκαθαφ λση θβΝ ιαέλ βέ
87
ΰευεζκπαέ δαΝΠΪπυλκμΝΛαλκτμΝΜπλδ Ϊθθδεα,Ν κηέγκμ,Ν ζέ11θ
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α λκπκλέα88,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝ βηδκυλΰάγβε ΝεαδΝκΝ έΟέΠέ έΝΧIωχτΨ,ΝεαδΝ
τκΝπλσ γ αΝτηφπθα,ΝπκυΝαφκλκτθΝ δμΝ αε δεΫμΝα λκπκλδεΫμΝ υθ Ϋ δμ89.
υθΪη δΝ πθΝαθπ ΫλπΝ δ γθυθΝε δηΫθπθ,Ν κΝ ζζβθδεσΝελΪ κμΝα ε έΝπζάλβΝ
εαδΝαπκεζ δ δεάΝευλδαλξέαΝ

κθΝ ζζβθδεσΝ θαΫλδκΝξυλκ,ΝσππμΝκλέα αδΝεαδΝαπσΝ

κΝΪλγλκΝβ§1ΝΚέ έ έ,Ν ξπλέμΝεαθΫθαΝπ λδκλδ ησΝεαγ’Ντοκμ,ΝεαδΝπΪθ πμΝηΫξλδΝ κΝ
βη έκΝ ε έθκΝπκυΝαλξέα δΝ κΝ δΪ βηα90.
Κα σπδθΝ πθΝαθπ Ϋλπ,ΝγαΝεα αζάΰαη Ν
απκεζ δ δεάΝ ευλδαλξέαΝ βμΝ ζζΪ αμΝ

κΝ υηπΫλα ηαΝσ δΝβΝπζάλβμΝεαδΝ

κθΝ θαΫλδκΝ ξυλκΝ βμ,Ν π λδζαηίΪθ δΝ εαδΝ

βθΝ πκδθδεάΝ βμΝ ικυ έαΝ θαΝ δυι δΝ αΝ ΰεζάηα αΝ πκυΝ ζκτθ αδΝ ηΫ αΝ

Ν αυ σθέΝ

θ κτ κδμ,Ν υθΪη δΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ βμΝτηία βμΝ κυΝΣσευκ91,ΝβΝκπκέαΝευλυγβε Ν
βΝξυλαΝηαμΝη Ν κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝΝέ έΝιγζή1λι1,ΝβΝξυλαΝηαμΝΫξ δΝαυ κπ λδκλέ δΝ
βθΝπκδθδεάΝ βμΝ ικυ έα πκυΝαπκλλΫ δΝαπσΝ βθΝ δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝ η§1ΝΠΚΝ ΰδαΝ
α δεάηα αΝπκυΝ ζκτθ αδΝ

κθΝ θαΫλδκΝξυλκΝ βμΝ θ σμΝαζζκ απυθΝα λκ εαφυθ,Ν

η Ν βθΝ ιαέλ βΝ φυ δεΪΝ πθΝ π λδπ υ πθΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υπαξγκτθΝ

δμΝ

π λδπ υ δμΝ πθΝΪλγλπθΝθΝΫπμΝκΝ κυΝΠΚ,Νπαλαξπλυθ αμΝ βθΝπκδθδεάΝ ικυ έαΝ κΝ
ΚλΪ κμΝ βμΝ βηαέαμΝ κυΝα λκ εΪφκυμ92,Ν φσ κθΝ κΝ ζ υ αέκΝΫξ δΝ υηίζβγ έΝεαδΝ
Ϋξ δΝ ευλυ δΝ πέ βμΝ βθΝ πλκαθαφ λση θβΝ

τηία βέΝ

θ έ κδξβΝ ιαέλ βΝ

υφέ α αδΝεαδΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝπλσε δ αδΝΰδαΝαζζκ απσΝελα δεσ α λκ εΪφκμ,Ν
εα ΪΝ κΝΪλγλκΝγΝ βμΝτηία βμΝ κυΝΣσευκ,Ν θυΝ κΝέ δκΝδ ξτ δΝεαδΝΰδαΝ αΝαζζκ απΪΝ
πκζ ηδεΪ α λκ εΪφβ,Ν η Ν ίΪ βΝ κΝ ΪλγλκΝ λ§1Ν βμΝ τηία βμΝ κυΝ Μκθ ίδ Ϋκ
ξ δεΪΝ η Ν κΝ δ γθΫμΝ πκδθδεσΝ έεαδκΝ κυΝ 1λζί,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ αΝ ηΫζβΝ
κυΝπζβλυηα σμΝ κυμΝαπκζαηίΪθκυθΝπκδθδεάΝ

λκ δεέα,Ν σ κθ σ αθΝ κΝΫΰεζβηαΝ

ζΫ βε Ν σ αθΝ κΝ αζζκ απσΝ α λκ εΪφκμΝ ίλδ εσ αθΝ

κθΝ γθδεσΝ θαΫλδκΝ ξυλκ,Ν

σ κΝεαδΝσ αθ ά αθΝπλκ ΰ δπηΫθκΝ κΝΫ αφκμΝ κυΝελΪ κυμ93.

Κυλπγ έ αΝ βθΝ ζζΪ αΝη Ν κΝΝέΝβ11ή1λζι
httpsμήήelέwikipediaέorgήwikiή γθδεσμ_ θαΫλδκμ_ξυλκμ
90
ΚαηπΫλκυ-Ν Ϊζ αΝ έ,Ν πμΝ αθπ Ϋλπ,Ν ζέΝ ιζ,Ν εαδΝ δμΝ ε έΝ παλαπκηπΫμΝ Ν ζδσπκυζκΝ Σέ,Ν
τ βηαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,Ν έΝ ΄,Ν 1λβι,Ν ζΝ ικ,Ν σπκυΝ αθαφΫλ δΝ σ δΝ παζαδσ λαΝ
ΰδθσ αθΝ ε σΝσ δΝβΝελα δεάΝευλδαλξέαΝ κθΝαΫλαΝ ε έθ αδΝηΫξλδΝ κΝτοκμΝ κΝκπκέκΝηπκλκτ Ν
θα φγΪ δΝ ίκζάΝ πυλκίσζκυΝ σπζκυ,Ν εαδΝ σ δΝ αλΰσ λαΝ Ϋΰδθ Ν αθ δζβπ σΝ ππμΝ κΝ ελα δεσΝ Ϋ αφκμΝ
ηπκλ έΝθαΝαπ δζβγ έΝαπσΝκπκδκ άπκ Ν βη έκΝ βμΝυπ λε έη θβμΝα ησ φαδλαμέ
91
ΠκυΝυπ ΰλΪφβΝ κΝΣσευκΝ δμΝ1ζΝ π ηίλέκυΝ κυΝ1λθγΝεαδΝ Ϋγβε Ν Νδ ξτΝ δμΝζΝ ε ηίλέκυΝ
κυΝ1λθ9
92
ΚαηπΫλκυ-Ν Ϊζ αΝ έ,Ν πμΝ αθπ Ϋλπ,Ν ζέΝ ικ,Ν η Ν π λαδ ΫλπΝ παλαπκηπάΝ Ν Κκυ αζέ βΝ Σέ,Ν
δεάηα αΝ πέΝα λκ εαφυθ,ΝΝκ Νλ,Ν ζΝ1βλθέΝ
93
ΚαηπΫλκυ-Ν Ϊζ αΝ έ,Ν πμΝ αθπ Ϋλπ,Ν ζέΝ λι-λκ,Ν εαδΝ δμΝ ε έΝ παλαπκηπΫμέΝ παλαέ β βΝ Ν
πλκςπσγ βΝΰδαΝ βθΝαθαΰθυλδ βΝαυ υθΝ πθΝπλκθκηέπθΝ έθαδΝβΝζάοβΝπλκβΰκτη θβμΝΪ δαμΝαπσΝ
88
89
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βέγέΝ ΝαλξάΝ βμΝ βηαέαμΝ κυΝπζκέκυΝάΝ κυΝα λκ εΪφκυμΝ– ΪλγλκΝη§βΝΠΚ
ΟδΝ πλκςπκγΫ δμΝ ΰδαΝ βθΝ απσε β βΝ εαδΝ απυζ δαΝ βμΝ γθδεσ β αμ 94 κυΝ
πζκέκυΝ άΝ α λκ εΪφκυμ,Ν εαγκλέακθ αδΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ ΰξυλδ μΝ δα Ϊι δμΝ εΪγ Ν
ελΪ κυμ,ΝεαδΝ βθΝ ζζΪ αΝπλκ

δκλέακθ αδΝαπσΝ αΝΪλγλαΝηΝεαδΝ πέΝ κυΝΚέ έΝέ έ95

ΰδαΝ αΝπζκέαΝεαδΝαπσΝ αΝΪλγλαΝ1κΝεαδΝ πέΝΚέ έ ΝΰδαΝ αΝα λκ εΪφβέΝΣαΝπζκέαΝεαδΝ
α λκ εΪφβΝ κφ έζκυθ96 εαδΝ

θΝ δεαδκτθ αδΝ απζυμΝ θαΝ ΫξκυθΝ βθΝ γθδεσ β αΝ θσμΝ

ελΪ κυμ,Ν θυΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ αλξάΝ βμΝ ηέαμΝ εαδΝ ηκθα δεάμΝ γθδεσ β αμΝ κυΝ
πζκέκυ,Ν σππμΝ αυ άΝ αθαΰθπλέα αδΝ
ΘΪζα

κΝ ΪλγλκΝ λβΝ βμΝ τηία βμΝ κυΝ δεαέκυΝ βμΝ

αμ,Ν θΝηπκλκτθΝθαΝΫξκυθΝπΪθπΝαπσΝηέαΝ γθδεσ β μ,ΝΪζζπμΝγ πλκτθ αδΝ

πζκέαΝ ξπλέμΝ γθδεσ β α,Ν η Ν δμΝ υ η θ έμΝ υθΫπ δ μΝ πκυΝ αυ άΝ βΝ δαπέ π βΝ
πδφΫλ δέΝ
τηφπθαΝ η Ν βθΝ η Ν αλδγησΝ Γθπη δ

ΠΝ θή1λλλ 97 ,Ν βΝ κπκέαΝ ιΫ α Ν κΝ

αά βηαΝ αθδγαΰ θκτμΝ πζκέκυ,Ν εα Ϋζβι Ν σ δΝ «έέέ θΝ ζκδπσθΝ δαπδ πγ έΝ εα ΪπζκυμΝ
θσμΝ Ϋ κδκυΝ πζκέκυΝ

Ν ζζβθδεσΝ ζδηΪθδ,Ν γ πλ έ αδΝ σ δΝ κΝ πζκέκΝ αυ σΝ

αζζκ απσΝαζζΪΝαθδγαΰ θΫμ,ΝαφκτΝ

θΝ έθαδΝ

λ έ αδΝ γθδεσ β αμΝεαδΝθαυ δζδαευθΝ ΰΰλΪφπθέΝ

πέΝ κυΝΪθ υΝ γθδεσ β αμΝπζκέκυΝ φαλησα αδΝβΝθκηκγ έαΝ κυΝπαλΪε δκυΝελΪ κυμΝ
σπκυΝεα απζΫ δέΝΣαΝπζκέαΝαυ ΪΝαθ δη ππέακθ αδΝσππμΝ αΝπλσ ππαΝπκυΝ θΝΫξκυθΝ
πα λέ αΝ ( ζέΝ Κλέ πβΝ - Νδεκζ κπκτζκυμΝ Ν δγαΰΫθ δα,Ν 1λθη,
υξσθΝπζα υθΝ ΰΰλΪφπθΝ κδξ δκγ

ζέΝ ββ)έΝ Ν πέ διβΝ

έΝ κΝα έεβηαΝ βμΝξλά βμΝπζα υθΝ ΰΰλΪφπθΝ

(ΪλγλκΝβ1θΝπαλέΝ1ίΥΝΠΚ),Ναπσπ δλαμΝαπΪ βμΝ(ζβ,ΝγκθΝπαλέΝ1αΥΝΠΚ)ΝεαδΝαπσπ δλαμΝ
υφαλπαΰάμΝ ο υ κτμΝ ί ίαδυ πμΝ (ζβ,Ν ββίΝ ΠΚ)Ν σ αθΝ πδξ δλ έ αδΝ θαΝ ξκλβΰβγ έΝ
Ϊ δαΝαπσπζκυΝη Νπζα ΪΝθαυ δζδαεΪΝΫΰΰλαφαΝάΝσ αθΝαπκ δππΪ αδΝ κΝΰ ΰκθσμΝ βμΝ
αθΪεζβ βμΝάΝαετλπ βμΝ Ϋ κδπθΝ ΰΰλΪφπθΝαπσΝ κΝελΪ κμΝ βμΝ βηαέαμ,Ν βζα άΝ βθΝ
Ι βη λδθάΝ ΓκυρθΫα,Ν κπσ Ν

ζκτθ αδΝ αΝ παλαπΪθπΝ πέ βμΝ α δεάηα α,Ν πζβθΝ βμΝ

κΝ ελΪ κμΝ υπΫλπ β βμΝ άΝ πλκ ΰ έπ βμΝ άΝ θαΝ Ϋξ δΝ πλκβΰβγ έΝ δ δεάΝ υηφπθέαΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ
ελα υθ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝζΝπαλέΝΰ΄Ν βμΝτηία βμΝ κυΝδεΪΰκΝ
94
ΣκυΝθσηδηκυ,Ν βζα ά,ΝεαδΝησθδηκυΝ ηκτΝ κυΝπζκέκυΝη ΝηέαΝξυλα,ΝκΝκπκέκμΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ
η Ν βθΝ ΰΰλαφάΝ κΝθβκζσΰδκΝ κυΝΚλΪ κυμ
95
ΣαΝ κπκέαΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ πλκίζΫπκυθΝ θαΝ αθάε δΝ Ν φυ δεσΝ άΝ θκηδεσΝ πλσ ππκΝ πκυΝ φΫλ δΝ βθΝ
γθδεσ β αΝ ελΪ κυμΝ ηΫζκυμΝ βμΝ Ν Ν πκ κ σΝ κυζΪξδ κθΝ ηίΝ ΣΝ εαδΝ θαΝ ΰέθ δΝ βΝ ΰΰλαφάΝ κυΝ
πζκέκυΝ Ν ζζβθδεσΝ θβκζσΰδκΝ Χ κυΝ π λδεκτΝ άΝ κυΝ ιπ λδεκτ,Ν φσ κθΝ υπΪλξ δΝ ζζβθδεάΝ
πλκι θδεάΝαλξάΨ
96
ΆλγλκΝ1ιΝ βμΝτηία βμΝ κυΝδεΪΰκΝ κυΝ1λζζ
97

Πκδθ δεΝ1λλλ,Ν ζΝκζ1
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ξλά πμΝπζα υθέΝΣαυ σξλκθαΝγαΝ φαληκ γ έΝεαδΝβΝ δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝβγηΝπαλέΝ
1Ν

κδξέΝ αΥΝ Ν Ν 1κιή1λιγΝ ΪθΝ δαπδ πγ έΝ σ δΝ

λ έ αδΝ κΝ πζκέκΝ θαυ δζδαευθΝ

ΰΰλΪφπθέΝΟΝπζκυμΝ θσμΝπζκέκυΝξπλέμΝ γθδεσ β α,Νγ πλ έ αδΝπαλΪθκηκμΝεαδΝ π δ άΝ
θΝ υπΪΰ αδΝ

βΝ δεαδκ κ έαΝ υΰε ελδηΫθκυΝ ελΪ κυμ,Ν σζαΝ αΝ ελΪ βΝ ΫξκυθΝ

υθ λΫξκυ αΝ δεαδκ κ έαΝ πΪθπΝ κυ98 ( ζέΝΚέΝΙπΪθθκυΝ- έΝ λα ά,ΝΣκΝ έεαδκΝ βμΝ
ΘΪζα αμ,Ν 1λλκ,Ν

ζέΝ ββι)έΝ π δ άΝ κΝ πζκέκΝ αυ σΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ πζΫ δΝ ζ τγ λα,Ν

Ϋπ αδΝσ δΝ θΝΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝα εά δΝ κΝ δεαέπηαΝ βμΝαίζαίκτμΝ δΫζ υ βμ,Ν
κτ ΝθαΝπλκ ΰΰέ δΝ ΝζδηΪθδέέέ»
τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝη§βΝΠΚΝ«ΠζκέαΝάΝα λκ εΪφβΝ ζζβθδεΪΝγ πλκτθ αδΝ
Ϋ αφκμΝ βμΝ πδελΪ δαμΝ κπκυ άπκ Ν εαδΝ αθΝ ίλέ εκθ αδ,Ν ε σμΝ αθΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ
δ γθΫμΝ έεαδκΝ υπσε δθ αδΝ

Ν αζζκ απσΝ θσηκ» 99 έΝ

Ν δΪ αιβΝ αυ ά,Ν παλσ δ

παθαζαηίΪθ δΝ βθΝ κυ έαΝ βμΝ βΝ δ γθυμΝ αθαΰθπλδ ηΫθβΝ αλξά βμΝ βηαέαμΝ κυΝ
πζκέκυΝ άΝ βμΝ γθδεσ β αμΝ κυΝ α λκ εΪφκυμ, η Ν ίΪ βΝ βθΝ κπκέα εΪγ Ν πζκέκΝ πκυΝ
ίλέ ε αδΝ

Ν αθκδξ άΝ γΪζα

αΝ εαδΝ εΪγ Ν α λκ εΪφκμ 100 πκυΝ έπ α αδΝ

κΝ δ γθάΝ

θαΫλδκΝξυλκ, υπΪΰ αδ,ΝηααέΝη Ν κυμΝ πδίαέθκθ μΝ Ναυ σ,Ν κυμΝθσηκυμΝεαδΝ βΝ
δεαδκ κ έαΝ κυΝελΪ κυμΝαυ κτ,Νία έα δΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ ΝΫθαΝπζΪ ηαΝ δεαέκυ,
γ πλυθ αμ αΝπζκέαΝεαδΝα λκ εΪφβΝ ηάηαΝ κυΝ ΪφκυμΝ κυΝΚλΪ κυμ,Ν κυΝκπκέκυΝ
βΝ βηαέαΝφΫλκυθ.
πσΝ βΝΰλαηηα δεάΝ δα τππ βΝ δαφαέθ αδ σ δΝκΝθκηκγΫ βμΝέ πμΝγΫζβ ,Ν
εα ΪΝ πζΪ ηαΝ δεαέκυ,Ν θαΝ γ πλβγκτθΝ αΝ ζζβθδεΪΝ πζκέαΝ εαδΝ α λκ εΪφβΝ
«πλκΫε α β»Ν κυΝ ΪφκυμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πδελΪ δαμ,Νυ

ΝθαΝδ ξτκυθΝ Ναυ ΪΝκδΝ

κδΝ ζζβθδεκέΝ πκδθδεκέΝ θσηκδΝ αθαζκΰδεΪ,Ν π ΪθΝ θαΝ απκ ζκτ αθΝ πλΪΰηα δΝ ηάηαΝ
κυΝ

ΪφκυμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ελΪ κυμέΝ υ άΝ βΝ γ πλέαΝ τ εκζαΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ

ΣβθΝ έ δαΝ ΪπκοβΝ δα υπυθ δΝ κΝ κτζΰαλβμΝ έ,Ν ώΝ παλΪε δαΝ πκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ αΝ ηπκλδεΪΝ
πζκέαΝ πκυΝ ζζδη θέακθ αδΝ Ν αζζκ απκτμΝ ζδηΫθ μ,Ν ΠκδθέΥλέΝ βίί1,Ν ζΝ 1ηΝ πέ,Ν τηφπθαΝ η Ν κθΝ
κπκέκΝ κΝπζκέκΝξπλέμΝ γθδεσ β αΝ θΝυπΪΰ αδΝ κυμΝθσηκυμΝκλδ ηΫθβμΝπκζδ έαμ,ΝσππμΝαελδίυμΝ
υηίαέθ δΝεαδΝη Ν αΝαπΪ λδ αΝπλσ ππα,ΝεαδΝ υθ πυμΝσζαΝ αΝελΪ βΝΫξκυθΝ υθ λΫξκυ αΝπκδθδεάΝ
δεαδκ κ έαΝπΪθπΝ κυΝσ αθΝ δαπζΫκυθΝ βθΝ πδελΪ δΪΝ κυμ,Ν θυΝ τηφπθαΝη Ναθ έγ βΝΪπκοβΝΧίζέΝ
ξ δεάΝαθαφκλΪΝ ΝΚέΝΙπΪθθκυΝ- έΝ λα ά,ΝΣκΝ έεαδκΝ βμΝΘΪζα αμ,Ν1λλκ,Ν ζέΝβζίΨΝ αΝελΪ βΝ
θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ α εά κυθΝ δεαδκ κ έαΝ Ν πζκέαΝ ξπλέμΝ γθδεσ β α,Ν παλΪΝ ησθκΝ ΪθΝ υπΪλξ δΝ
εΪπκδαΝ ΪζζβΝ ίΪ βΝ δεαδκ κ έαμΝ απσΝ κΝ δ γθΫμΝ έεαδκ,Ν σππμΝ βΝ γθδεσ β αΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ
πζβλυηα κμΝάΝΪζζπθΝ πδίαδθσθ πθΝ κΝπζκέκέ
99
τηφπθαΝη Ν κΝ ξΫ δκΝΠΚΝ πδ λκπάμΝΜαθπζ ΪεβΝ πλκ έθ αδΝ θαΝπαλαη έθ δΝ βΝ ηκλλφάΝ κυΝ
πμΝΫξ δ
100
Κα ’ΝαθΪζκΰβΝ φαληκΰάΝεαδΝ αΝ δα βησπζκδα,Ν ξθβ κέΝ κλυφσλκδ,Ν δα βηδεΪΝζ πφκλ έαΝεαδΝ
δα βηδεκέΝ αγηκέ,Ν πκυΝ υπΪΰκθ αδΝ κυμΝ θσηκυμΝ κυΝ ελΪ κυμΝ θβκζσΰβ βμΝ άΝ ΰΰλαφάμΝ κυΝ
δα βηδεκτΝαθ δε δηΫθκυ,ΝΚαηπΫλκυ-Ν Ϊζ αΝ έ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζέΝ11θΝ πέ
98
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ε άΝεαδΝβΝπλκ δθση θβΝζτ βΝ κυΝ«πζΪ ηα κμΝ δεαέκυ»Ν θΝ έθαδΝ πδ λ π άΝπμΝ
ηβΝ απαλαέ β β,Ν φσ κθΝ κΝ δ γθΫμΝ έεαδκΝ ά βΝ αθαΰθπλέα δΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ
εαγκλέα δΝΫθαΝελΪ κμΝ βθΝαληκ δσ β ΪΝ κυΝη ΝίΪ βΝ βΝ βηαέαΝ κυ πζκέκυΝάΝ βθΝ
γθδεσ β αΝ κυΝ α λκ εΪφκυμέΝ

θΝ πλΫπ δ,Ν ζκδπσθΝ θαΝ υπΪλξ δΝ αηφδίκζέα,Ν σ δΝ βΝ

«αλξάΝ βμΝ βηαέαμ»Ν έθαδΝΫθθκδαΝ δαελδ άΝαπσΝ βθΝ«αλξάΝ βμΝ αφδεσ β αμ» εαδΝ
σ δΝαπκ ζ έΝ πΫε α βΝεαδΝαθαΰεαέαΝ υηπζάλπ βΝ αυ άμ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝπλκετπ δΝ
Ϊζζπ

ΝεαδΝαπσ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκΝθκηκγΫ βμΝ δμΝπλκΫίζ ο Ν κΝέ δκΝΪλγλκ. ΟλγΪΝ

παλα βλ έ αδΝ απσΝ κθΝ ΥαλαζαηπΪεβ 101 ,Ν σ δΝ βΝ αλξάΝ βμΝ βηαέαμΝ απκ ζ έΝ ηέα
δ δεσ λβΝΫεφλα βΝ βμΝαλξάμΝ βμΝ αφδεσ β αμΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ βθΝαπκεαζ έΝ
«κδκθ έΝαλξάΝ βμ

αφδεσ β αμ»,Ν τηφπθαΝη Ν βθ κπκέαΝβΝ εΪ κ ΝΫθθκηβΝ ΪιβΝ

φαλησα δΝΰδαΝ δμΝπλΪι δμΝπκυΝ ζκτθ αδΝ αΝ δεΪΝ βμΝπζκέαΝάΝα λκ εΪφβΝ δμΝέ δ μΝ
αλξΫμΝπκυΝδ ξτκυθΝεαδΝΰδαΝ δμΝπλΪι δμΝπκυΝ ζΫ βεαθΝ κΝΫ αφσμΝ βμέΝυθ ξέα δ,Ν
,Ν κΝ υζζκΰδ ησΝ κυ,Ν ζΫΰκθ αμΝ σ δΝ κΝ ία δεσ λκμΝ ζσΰκμΝ βμΝ λυγηέ πμΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ η§βΝ ΠΚΝ αυ έα αδΝ η Ν βθΝ ευλέαλξβΝ εΫοβΝ πκυΝ δΫπ δΝ εαδΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ
αφδεσ β αμ,Ν εαδΝ υθέ α αδΝ

βΝ ίκτζβ βΝ εΪγ Ν ελΪ κυμΝ θαΝ ζΫΰξ δΝ απσζυ αΝ

ΧηΫ πΝ εαδΝ βμΝ υθα σ β αμΝ πδίκζάμΝ πκδθδευθΝ ευλυ πθΨΝ αΝ ε αδθση θαΝ

αΝ

πζκέαΝεαδΝ αΝα λκ εΪφβΝπκυΝφΫλκυθΝ βΝ βηαέαΝ κυέ
Έ δ,ΝβΝ ΝαλξάΝ βμΝ βηαέαμ,ΝπμΝαυγτπαλε βΝ- ΰθά δαΝαλξάΝ κυΝ δ γθκτμΝ
δεαέκυ,Ν ΰ θδευμΝ παλα

ΰηΫθβ,Ν υπ λδ ξτ δΝ

βμΝ θκηκ ξθδεΪΝ Ϊ κξβμΝ

δα υπυ πμΝ π λέΝ πζα ηΪ πθΝ δεαέκυΝ βμΝ ΰξυλδαμΝ λτγηδ βμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ η§βΝ
ΠΚ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝβκ§1ΝέΝ
ΟΝ δεαδκζκΰβ δεσμΝ ζσΰκμΝ τπαλιβμΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ αλξάμΝ Ϋΰε δ αδΝ
σ δΝ ξπλέμΝ βΝ λβ άΝ πλσίζ οάΝ βμ,Ν κδΝ πλΪι δμΝ πκυΝ γαΝ ζκτθ αθΝ
αθκδε άΝ γΪζα

α,Ν άΝ

αΝ πζκέαΝ

κΝ
βθΝ

Ν α λκ εΪφβΝ Ϊθπγ θΝ αυ άμ,Ν γαΝ Ϋη θαθΝ α δηυλβ μ,Ν ζσΰπΝ

βμΝαθυπαλιέαμΝευλδαλξδεάμΝ ικυ έαμΝκπκδκυ άπκ ΝελΪ κυμΝ Ναυ άθέΝ πδπζΫκθ,Ν
αεσηβΝ εαδΝ ηέαΝ ΰεζβηα δεάΝ πλΪιβΝ

θΝ ζ έ αδΝ

Ν δ γθάΝ τ α αΝ άΝ

θαΫλδκΝξυλκ,ΝαζζΪΝ κΝπζκέκΝάΝα λκ εΪφκμΝ δΫλξ αδΝαπσΝ αΝ
κθΝ

κθΝ δ γθάΝ

π λδεΪΝτ α αΝάΝ

π λδεσΝ θαΫλδκΝ ξυλκΝ θσμΝ ΪζζκυΝ ελΪ κυμ,Ν κπσ Ν Ϋξ δΝ ικυ έαΝ θαΝ

πδζβφγ έΝ βμΝυπσγ βμΝ υθΪη δΝ βμΝαλξάμΝ βμΝ αφδεσ β αμ,Ν κΝ ζ υ αέκΝ έθαδΝ
πκζτΝπδγαθσΝ έ ΝθαΝηβθΝΰθπλέα δΝ βθΝ Ϋζ βΝ κυΝα δεάηα κμΝυ

ΝθαΝπλκί έΝ δμΝ

αθαΰεαέ μΝ ΰδαΝ βθ δηυλβ άΝ κυΝ θΫλΰ δ μ,Ν έ Ν θαΝ ηβθΝ Ϋξ δΝ βΝ ίκτζβ βΝ θαΝ κΝ
ΥαλαζαηπΪεβμΝ έ,ΝτθκοβΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυΝ– Γ θδεσΝΜΫλκμΝΙΝ– ΣκΝΈΰεζβηα,Ν γάθα,Νβί1ί,Ν
ζέΝ1ζι-148

101
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πλΪι δ,Ν ΪθΝ

θΝ Ϋξ δΝ δα αλαξγ έΝ ηφαθυμΝ βΝ βησ δαΝ ΪιβΝ άΝ α φΪζ δΪΝ κυ,Ν άΝ

υπΪλξ δΝεαδΝβΝπδγαθσ β αΝ κΝαζζκ απσΝελΪ κμΝθαΝΫξ δΝαυ κπ λδκλέ δΝ βθΝπκδθδεάΝ
κυΝ ικυ έαΝ πκυΝ απκλλΫ δΝ απσΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ
ζκτθ αδΝ

αφδεσ β αμΝ ΰδαΝ α δεάηα αΝ πκυΝ

κθΝ θαΫλδκΝ ξυλκΝ κυΝ θ σμΝ αζζκ απυθΝ α λκ εαφυθΝ υθΪη δΝ κυΝ

ΪλγλκυΝζΝ βμΝτηία βμΝ κυΝΣσευκ,ΝσππμΝΫξ δΝπλΪι δΝεαδΝβΝ ζζΪ α.
ΝπμΝΪθπΝαλξάΝΫξ δΝ φαληκΰάΝσ αθΝ ζζβθδεσΝπζκέκΝπζΫ δΝ Ν δ γθάΝτ α αΝ
άΝ ζζβθδεσΝα λκ εΪφκμΝέπ α αδΝ

Ν δ γθάΝ θαΫλδκΝξυλκΝεαδΝσξδΝσ αθΝ ίλέ εκθ αδΝ

Ναζζκ απΪΝ π λδεΪΝτ α αΝάΝ θαΫλδκΝξυλκ102,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ βθΝ δα τππ βΝ
κυΝΪλγλκυΝη§βΝΠΚ,Νσ δΝγ πλκτθ αδΝΫ αφκμΝ βμΝ πδελΪ δαμ «κπκυ άπκ ΝεαδΝαθΝ
ίλέ εκθ αδ». Ό αθ,Ν ζκδπσθ,Ν ίλέ εκθ αδΝ

Ν αζζκ απΪΝ

π λδεΪΝ τ α αΝ άΝ

Ν

αζζκ απσΝ θαΫλδκΝ ξυλκ,Ν εα ΪΝ ηέα Ϊπκοβ 103 κΝ θΝ ζσΰπΝ πζκέκΝ άΝ α λκ εΪφκμΝ
ίλέ εκθ αδΝ

βθΝ πζάλβΝ εαδΝ απκεζ δ δεάΝ ευλδαλξέαΝ κυΝ ιΫθκυΝ ΚλΪ κυμ,Ν

κΝ

ξυλκΝ κυΝκπκέκυΝ ζΫ βε Ν κΝΫΰεζβηα,ΝεαδΝβΝπλΪιβΝηπκλ έΝθαΝ δπξγ έΝη ΝίΪ βΝ
κυμΝ ζζβθδεκτμΝ θσηκυμΝ ησθκΝ ΪθΝ υθ λΫξ δΝ εΪπκδαΝ απσΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ
πδ λΫπκυθΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝΪλγλπθΝθΝ– κΝΠΚ,ΝεαδΝσξδΝ υθΪη δΝ κυΝΪλγλκυΝη§βΝ
ΠΚέ ΠλκμΝαυ άθΝ βθΝεα τγυθ βΝφαέθ αδΝθαΝκ βΰ έΝεαδΝβΝθκηκγ δεάΝ πδφτζαιβΝ
πκυΝ δ Ϊΰ αδΝ

κΝη§βΝΠΚΝ «έέέ ε σμΝαθΝ τηφπθαΝη Ν κΝ δ γθΫμΝ έεαδκΝυπσε δθ αδΝ

Ν αζζκ απσΝ θσηκ» εαδΝ υζκπκδ έ αδΝ σ αθΝ αΝ ζζβθδεΪΝ πζκέαΝ άΝ α λκ εΪφβ
δ ΫζγκυθΝ

Ν ξυλκΝ πκυΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ βησ δκΝ δ γθΫμΝ έεαδκΝ γ πλ έ αδΝ

αζζκ απάΝ πδελΪ δα,Ν κπσ Ν εαδΝ βΝ ησθβΝ υθα σ β αΝ δ ε έεβ βμΝ πκδθδεάμΝ
ικυ έαμΝ έθαδΝ υθΪη δΝ πθΝ ΪλγλπθΝ θΝ πέΝ ΠΚΝ ΰδαΝ πλΪι δμΝ πκυΝ

ζ

βεαθ

απκεζ δ δεΪΝ βθ αζζκ απά104.
ΣβθΝ ΪπκοβΝ αυ άΝ φαέθ αδΝ θαΝ αεκζκυγ έΝ βΝ ΣλΠζβηΠ δλΝ ηκ1λήβίίβ 105
τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝ«έέέ πσΝπζ υλΪμΝ ΝΓ θδεκτΝ δ γθκτμΝ δεαέκυΝ κΝιΫθκΝπζκέκ,Ν
πκυΝ ίλέ ε αδΝ

Ν ζδηΫθαΝ θσμΝ ελΪ κυμ,Ν ζ έΝ υπσΝ κΝ αυ σΝ εαγ

υμΝ σππμΝ εαδΝ αΝ

πζκέαΝ πκυΝ φΫλκυθΝ βθΝ βηαέαΝ κυΝ έ δκυΝ ελΪ κυμέΝ πκηΫθπμΝ βΝ δεαδκ κ έαΝ κυΝ
ελΪ κυμΝ πέΝ πθΝ ιΫθπθΝ πζκέπθΝ βΝ ξπλδεάΝ κυΝ γΪζα α,Ν έθαδΝ εα αλξάθ,Ν πζάλβμΝ
ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝ Πκζδ υθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν ΪλγλκΝ θΝ ΠΚ, Ν
τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝαλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝβίίη,Ν ζΝκβΝ πέ
103
ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ, πμΝ αθπ Ϋλπ,Ν γάθαΝ βίίη,Ν ζΝ κβΝ πέ,Ν Σ δλέ βμΝ Πέ,Ν ΠκδθδεάΝ
δεαδκ κ έαΝ κθΝΘαζΪ δκΝΧυλκΝεαδΝ ΰεζάηα αΝΣ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,Ν ζέΝλγΝ πέ,Νυηί φΠ δλΝ
ιβή1λλίΝΠκδθΥλΝ1λλί,Ν ζΝθίζ
104
Σ δλέ βμΝΠέ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζΝλζ,ΝΚαηπΫλκυ-Ν Ϊζ αΝ έ,,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζέΝκζ
105
Πκδθ δεΝβίίγ,Ν ζΝζκΝ πέ
102
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εαδΝ απσζυ βέΝ Π λαδ ΫλπΝ εαδΝ τηφπθαΝ η Ν βΝ θκηκζκΰέαΝ πθΝ δεα βλέπθΝ ηαμΝ ΰδαΝ
ΰεζάηα αΝ πκυΝ ζκτθ αδΝ πέΝ ζζβθδεκτΝ πζκέκυ,Ν θυΝ αυ σΝ θαυζκξ έΝ
ζδηΫθα,Ν

α

α

ζδηΫθαμΝ αθάε δΝ

βθΝ

«α

Ν αζζκ απσΝ

απ »,Ν φσ κθΝ κΝ αζζκ απσμΝ

αφδεάΝ πδελΪ δαΝ κυΝ παλΪε δκυΝ ελΪ κυμ,Ν αθ ιΪλ β αΝ αθΝ

αυ σΝ κΝελΪ κμ,ΝπκυΝΫξ δΝεα αλξάθΝπζάλβΝεαδΝαπ λδσλδ βΝπκδθδεάΝ ικυ έαΝ πέΝσζπθΝ
πθΝ πλΪι πθΝ πκυΝ ζκτθ αδΝ κυμΝ ζδηΫθ μΝ κυ,Ν γαΝ α εά δΝ άΝ ηβΝ βθΝ πκδθδεάΝ κυΝ
δεαδκ κ έαΝέέέΝΈξ δΝυπκ βλδξγ έΝβΝΪπκοβΝ(η δκοβφκτ α)Νσ δ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝ
ΪθΝ κΝπαλΪε δκΝελΪ κμΝγαΝα εά δΝάΝσξδΝ βΝ δεαδκ κ έαΝ κυ,Ν ΝεΪγ Ν υΰε ελδηΫθβΝ
π λέπ π β,ΝυπΪλξ δΝπΪθ κ ΝεαδΝ υθ λΫξκυ αΝ δεαδκ κ έαΝ κυΝελΪ κυμΝ βμΝ βηαέαμΝ
κυΝπζκέκυ,ΝβΝκπκέαΝ έθαδΝδ σ δηβΝη Ν ε έθβΝ κυΝπαλαε έκυΝελΪ κυμ,Ν ζ έΝ ΝπζάλβΝ
αθ ιαλ β έαΝ εαδΝ

λΪα αδΝ πέΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ βηαέαμέΝ υ σΝ δ ξτ δΝ απσζυ α,Ν

τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝζΝ κυΝΓ ληαθδεκτΝΠΚΝσξδΝσηπμΝεαδΝη Ν κΝΪλγλκΝηΝπαλέΝβΝ κυΝ
ζζβθδεκτΝΠΚ,ΝπκυΝ θΝαεκζκτγβ Ναυ άΝ βΝγΫ βΝεα ΪΝ βΝγΫ πδ άΝ κυέΝτηφπθαΝ
η Ν κΝ ζζβθδεσΝ έεαδκ,Ν εΪγ Ν φκλΪΝ πκυΝ πλκετπ δΝ αά βηαΝ πλκ δκλδ ηκτΝ πκδθδεάμΝ
α

δεαδκ κ έαμ,Ν
α

π

α π

π

έΝ θΝ ζΫ βε Ν βθΝαζζκ απά,Ν δεαδκ κ έα,Νεα ’Ναλξάθ,ΝΫξ δΝ

κΝ ελΪ κμΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμ,Ν πκυΝ πβΰΪα δΝ πλπ κΰ θυμΝ απσΝ βθΝ
ευλδαλξέαέέέΝΈ δ,Νυπ

χ

υ

χ υ α

α

αφδεάΝ κυΝ

α πθΝβη απυθΝ δεα βλέπθΝ

ΰδαΝ πλΪι δμΝ βη απυθΝ πκυΝ ζΫ βεαθΝ πέΝ ζζβθδεκτΝ πζκέκυΝ

Ν αζζκ απσΝ ζδηΫθα,Ν

αζζΪΝ π δ άΝ αΝ ΰεζάηα αΝ ζΫ βεαθΝ βθΝαζζκ απάΝ(ζδηΫθαμΝαζζκ απάμΝπκζδ έαμ)Ν
πλΫπ δΝ α υ

χ υ

π

π

υ

έπιβΝ πθΝ πζβηη ζβηΪ πθΝ πκυΝ

ζΫ βεαθΝ

υ θ

,Ν πκυΝ απαδ έΝ ΰδαΝ βΝ

βθΝ αζζκ απάΝ απσΝ βη απσ,Ν κΝ

αιδσπκδθκΝ βμΝπλΪιβμΝεα ΪΝ κθΝαζζκ απσΝθσηκΝεαδΝΫΰεζβ βΝ κυΝπαγσθ κμ...»
Έξ δΝ υπκ βλδξγ έΝ εαδΝ βΝ εΝ δαηΫ λκυΝ αθ έγ βΝ Ϊπκοβ 106 , η Ν ίΪ βΝ βθΝ
κπκέαΝ βΝ απκεζ δ δεάΝ ζζβθδεάΝ πκδθδεάΝ ικυ έαΝ ηπκλ έΝ θαΝ γ η ζδπγ έΝ πΪθ κ Ν
βθΝ αλξάΝ βμΝ βηαέαμΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ η§βΝ ΠΚ,Ν θ κτ κδμΝ αυ άΝ βΝ ΪπκοβΝ
φαέθ αδΝθαΝ έθαδΝ π ά,Ναφ θσμΝ δσ δΝ αΝ

θΝ

π λδεΪΝεαδΝξπλδεΪΝ τ α αΝ βμΝεΪγ Ν

πκζδ έαμ,Ν σππμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ π λδκξάΝ θ σμΝ πθΝ δ γθυμΝ αθαΰθπλδ ηΫθπθΝ
υθσλπθΝαυ άμ,ΝεαγυμΝεαδΝκΝυπ λΪθπΝαυ άμΝ γθδεσμΝ θαΫλδκμΝξυλκμ,Ναπκ ζκτθΝ
ηΫλκμΝ βμΝ πδελΪ δαμΝαυ άμ,ΝΪλαΝγ η ζδυθ δΝπκδθδεάΝ ικυ έαΝ υθΪη δΝ βμΝαλξάμΝ
βμΝ

αφδεσ β αμ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ γ η ζδυθ δΝ πζάλβ,Ν απσζυ βΝ εαδΝ απ λδσλδ βΝ

ΚυλέπμΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν1λλγ,Ν
ΠκδθΥλΝβίίζ,Ν ζΝζθβΝ πέ
106

ζΝβηζΝ πέ,ΝΠζβηΠ δλκ1θθήβίίγ,Ν

35

πκδθδεάΝ ικυ έαΝ πέΝσζπθΝ πθΝ ΰεζβηΪ πθΝπκυΝζαηίΪθκυθΝξυλαΝ πέΝ κυΝ ΪφκυμΝ
βμ,ΝεαδΝαφ ΫλκυΝ δσ δΝ αΝ ΰεζάηα αΝπκυΝ ζκτθ αδΝ θ σμΝ πθΝαθαΰθπλδ ηΫθπθΝ
υθσλπθΝαζζκ απάμΝξυλαμ γ πλ έ αδΝη ΝίΪ βΝ κΝΪλγλκΝ1θΝΠΚΝσ δΝΫζαίαθΝξυλαΝ
βθΝ «αζζκ απά»,Ν εαδΝ κΝ σπκμΝ Ϋζ βμΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ αζζΪι δΝ αεσηβΝ εαδΝ αθΝ κδΝ

αζζκ απΫμΝαλξΫμΝΫξκυθΝαπ ηπκζά δΝ βθΝπκδθδεάΝ κυμΝ ικυ έαΝΰδαΝ βθΝ ε έεα βΝ
κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ ΰεζάηα κμ107. τηφπθαΝ η Ν βθΝ ΪπκοβΝ αυ ά,Ν

βθΝ αθ έγ βΝ

π λέπ π β,Ν φαληκΰάμΝ βζα άΝ κυΝΪλγλκυΝη§βΝΠΚ,ΝγαΝ λξσηα αθΝαθ δηΫ ππκδΝ
η Ν κΝΪ κπκ,ΝθαΝυπΪλξκυθΝ τκΝ« αφδεΫμ» ευλδαλξέ μ,ΝηέαΝ κυΝπαλΪε δκυΝελΪ κυμ,
πκυΝ βλέα αδΝ
εαδΝ

Ν αφδεσΝ έ ζκΝευλδαλξέαμΝ

αΝ

π λδεΪΝτ α α,Ν κυμΝζδηΫθ μΝ

βθΝ αδΰδαζέ δ αΝ αυθβΝ κυΝ εαδΝ βΝ κπκέαΝ έθαδΝ πζάλπμΝ αθαΰθπλδ ηΫθβΝ

κΝ

δ γθΫμΝ έεαδκ,Ν εαδΝ ηέαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ελΪ κυμΝ βμΝ βηαέαμΝ κυΝ πζκέκυ,Ν πκυΝ
βλέα αδΝ

Ν πζΪ ηαΝ δεαέκυ,Ν σππμΝ αθπ ΫλπΝ αθαζυ δεΪΝ αθαφΫλγβε ,Ν εαδΝ βΝ

κπκέαΝ γ πέ βε Ν ΰδαΝ θαΝ αθ δη ππέ δΝ π λδπ υ δμΝ Χ δ γθάΝ τ α α,Ν δ γθάμΝ
θαΫλδκμΝ ξυλκμΨΝ σπκυΝ εαθΫθαΝ ΪζζκΝ ελΪ κμΝ

θΝ γαΝ δ ε δεκτ Ν πκδθδεάΝ ικυ έαΝ

ΰδαΝ βθΝ δηυλβ βΝ βμΝ πλΪιβμ,Ν φσ κθΝ αυ άΝ

θΝ

ζΫ βε Ν

βθΝ

αφδεάΝ

ευλδαλξέαΝ κυ108.
τηφπθα,Ν Ϋζκμ,Νη ΝηέαΝ θ δΪη β,Ν πέ βμΝδ ξυλΪΝυπκ βλδαση θβΝΪπκοβ,Ν
βΝ πκδθδεάΝ ικυ έαΝ πκυΝ γ η ζδυθ αδΝ η Ν ίΪ βΝ κΝ ΪλγλκΝ η§βΝ ΠΚΝ έθαδΝ
υθ λΫξκυ α 109 η Ν αυ άΝ κυΝ αζζκ απκτΝ ελΪ κυμ,Ν εαδΝ βΝ πκδθδεάΝ ικυ έαΝ βμΝ
ζζβθδεάμΝ πκζδ έαμΝ
υ

θΝ γ η ζδυθ αδΝ

Ν θαΝ ηβθΝ έθαδΝ πδεκυλδεάΝ

αΝ ΪλγαΝ θ-κΝ ΠΚ,Ν αζζΪΝ

κΝ η§βΝ ΠΚ110,

Ν ξΫ βΝ η Ν αυ άΝ κυΝ παλΪε δκυΝ ελΪ κυμΝ εαδΝ θαΝ

υφέ α αδΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κΝ αθΝ α εβγ έΝ

ζδεΪΝ βΝ πκδθδεάΝ αιέπ βΝ κυΝ

ζ υ αέκυ 111 . Κα ΪΝ βθΝ ΪπκοβΝ αυ ά,Ν βηδκυλΰ έ αδΝ ηέαΝ παλΪζζβζβΝ δ ξτμΝ τκΝ
θθσηπθΝ Ϊι πθ,ΝπκυΝγ η ζδυθκθ αδΝίΫίαδαΝ

Ν δαφκλ δεΫμΝθκηδεΫμΝίΪ δμ,ΝεαδΝ

υΰε ελδηΫθαΝ κΝ παλΪε δκΝ ελΪ κμΝ γ η ζδυθ δΝ βθΝ πκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ κυΝ

αΝ

κτζΰαλβμΝΓέ,Νπλσ α βΝ βθΝΠζβηΠ δλκ1θθήβίίγ,ΝΠκδθΥλΝβίίζ,Ν ζΝζθβΝ πέ
ΚαηπΫλκυΝ– Ν Ϊζ αΝ έ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν γάθαΝβίίη,Ν ζΝκζΝ πέ
109
ΜυζπθσπκυζκμΝ Υέ,Ν δ γθΫμΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν 1λλγ,Ν ζέΝ βηζ,Ν κΝ κπκέκμΝ αθαφΫλ αδΝ Ν
υθ λΫξκυ αήΝ πΪζζβζβΝ δεαδκ κ έαΝ βμΝπαλΪε δαμΝπκζδ έαμΝεαδΝ κυΝελΪ κυμΝ βμΝ βηαέαμ,Ν θυΝ
βθΝ έ δαΝ ΪπκοβΝ δα υπυθ δΝ βθΝ πλσ α άΝ κυΝ κΝ δ αΰΰ ζΫαμΝ ΓέΝ κτζΰαλβμΝ βθΝ ΠζβηΠ δλΝ
κ1θθήβίίγ,ΝΠκδθέΥλκθέΝβίίζ,Ν ζέΝζθβΝ πέ
110
θ έγ βΝβΝΚαηπΫλκυΝ– Ν Ϊζ αΝ έ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζΝκζΝ πέ,ΝβΝκπκέαΝυπκ βλέα δΝσ δΝσ αθΝ κΝ
ελΪ κμΝ κθΝ θαΫλδκΝ ξυλκΝ κυΝ κπκέκυΝ ζΫ βε Ν κΝ ΫΰεζβηαΝ θΝ έθαδΝ υηίαζζση θκΝ βΝ
τηία βΝ κυΝ Σσευκ,Ν κΝ ΫΰεζβηαΝ ηπκλ έΝ θαΝ δπξγ έΝ ησθκΝ φσ κθΝ υθ λΫξ δΝ π λέπ π βΝ
φαληκΰάμΝ πθΝ αέΝ θ,Ν ι,Ν άΝ κΝ ΠΚ,Ν αφκτΝ κΝ ζζβθδεσΝ α λκ εΪφκμΝ υπσε δ αδΝ βθΝ πζάλβΝ εαδΝ
απκεζ δ δεάΝευλδαλξέαΝ κυΝιΫθκυΝελΪ κυμ,ΝεαδΝ θΝηπκλ έΝθαΝ φαληκ έΝ κΝΪλγλκΝη§βΝΠΚ
111
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζέΝβηηΝ πέ
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ευλδαλξδεΪΝ δεαδυηα ΪΝ κυΝ πέΝ βμΝ
βηαέαμΝ βΝ γ η ζδυθ δΝ

αφδεάμΝ π λδκξάμΝ κυ,Ν θυΝ κΝ ελΪ κμΝ βμΝ

κΝ δεαέπηΪΝ κυΝ πέΝ κυΝ πζκέκυ,Ν αζζΪΝ αυ σΝ γ πλ έ αδΝ

πδ λ π σΝ απσΝ πζ υλΪμΝ βηκ έκυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυ,Ν γ ηδ σΝ εαδΝ γ ηδ σΝ απσΝ βθΝ
πζ υλΪΝ βμΝ ΫθθκηβμΝ Ϊιβμ112, ξπλέμΝ θα π ε έθ αδΝ

Ν ίΪλκμΝ βμΝ δεαδκ κ έαμΝ

βμΝαζζκ απάμΝπκζδ έαμΝ τηφπθαΝη Ν βθΝαλξάΝ βμΝ αφδεσ β αμ,ΝαφκτΝ θΝ βθΝ
απκεζ έ δ,ΝαζζΪΝα ε έ αδΝδ σ δηαΝεαδΝ Ναθ ιΪλ β α απσΝαυ άθέ
Ν

ζ υ αέαΝ αυ άΝ ΪπκοβΝ φαέθ αδΝ θαΝ έθαδΝ εαδΝ βΝ κλγσ λβΝ εαγυμΝ

εα κλγυθ δΝ θαΝ δα βλά δΝ βθΝ πκδθδεάΝ ικυ έαΝ κυΝ ελΪ κυμΝ βμΝ βηαέαμΝ πέΝ
ΰεζβηΪ πθΝ πκυΝ

ζΫ βεαθ

Ν ζζβθδεσ πζκέκΝ άΝ α λκ εΪφκμ,Ν κδΝ

κπκέκυΝη Ν κΝελΪ κμΝ βθΝ βηαέαΝ κυΝκπκέκυΝφΫλ δΝ έθαδΝ σ κΝ

ηκέΝ κυΝ

θκέ,ΝξπλέμΝσηπμΝ

θαΝ παλαίζΫπ δΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ σπκμΝ Ϋζ βμΝ κυΝ ΰεζάηα κμΝ έθαδΝ βΝ αζζκ απάΝ
πδελΪ δαΝ κυΝ ελΪ κυμΝ θ σμΝ πθΝ κλέπθΝ βμΝ κπκέαμΝ ίλδ εσ αθΝ εα ΪΝ κΝ ξλσθκΝ
Ϋζ βμΝ κυΝ α δεάηα κμΝ κΝ ζζβθδεσΝ πζκέκΝ άΝ α λκ εΪφκμ,Ν εαδΝ ξπλέμΝ θαΝ έγ αδΝ
αά βηαΝεα Ϊξλβ βμΝ δεαδυηα κμ,ΝαφκτΝβΝαληκ δσ β αΝκλέα αδΝπμΝ υθ λΫξκυ αΝ
εαδΝσξδΝπμΝαπκεζ δ δεά113.
γέ

α απ υ

α

α

απ

3.1. δ αΰπΰδεΫμΝπαλα βλά δμ
ΟΝΫζζβθαμΝθκηκγΫ βμ,Ν δ Ϊΰκθ αμΝ αΝΪλγλαΝθΝΫπμΝκΝΠΚΝαΨΝ βθΝαλξάΝ βμΝ
θ λΰβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ ΧΪλγλκΝ θΝ ΠΚΨ,Ν

βθΝ κπκέαΝ κΝ υθ

δεσΝ

κδξ έκΝ

υθέ α αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝδγαΰΫθ δαΝ κυΝ λΪ βΝ κυΝα δεάηα κμ,ΝίΨΝ βθΝαλξάΝ βμΝ
παγβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμΝΧΪλγλκΝιΝΠΚΨ,Ν

βθΝκπκέαΝ υθ

δεσμΝελέεκμΝ έθαδΝβΝ

ΜυζπθσπκυζκμΝ Υέ,Ν πμΝ αθπ Ϋλπ,Ν
ζέΝ βηγ,Ν ΜπλαεκυηΪ κμΝ Πέ,Ν ξκζδα ησμΝ βθΝ
ΣλΠζβηΠ δλΝ ηκ1λήβίίβ,Ν Πκδθ δεΝ βίίγ,Ν ζΝ ζκΝ πέ,Ν πκυΝ αθαφΫλ δΝ πέΝ ζΫι δΝ «έέέ δ δεσ λαΝ πέΝ
ΰεζβηΪ πθΝπκυΝ ζκτθ αδΝ πέΝ πθΝπζκέπθΝεδΝαφκλκτθΝ έ Ν βθΝ υ αιέαΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝυπΪλξ δΝ π’Ν
αυ κτΝ έ Ν βθΝ πηα δεάΝ αε λαδσ β αΝ άΝ βθΝ υΰ έαΝ άΝ βθΝ δηάΝ κυΝ πζβλυηα κμ,Ν έθαδΝ π λδ σ λκΝ
απσΝ τζκΰκΝ κΝ ελΪ κμΝ βμΝ βηαέαμΝ κυΝ πζκέκυΝ θαΝ γ πλ έΝ κθΝ σπκΝ Ϋζ βμΝ πθΝ ΰεζβηΪ πθ,Ν πκυΝ
αυ έα αδΝ η Ν αυ σθΝ κυΝ πζκέκυ,Ν πμΝ πλκΫε α βΝ βμΝ δεάμ κυΝ αληκ δσ β αμ,Ν αφκτΝ αυ σΝ Ϋξ δΝ βθΝ
υπκξλΫπ βΝ θαΝ παλΪ ξ δΝ ΫθθκηβΝ πλκ α έαΝ κΝ πζάλπηαΝ κυΝ πζκέκυ,Ν κΝ κπκέκΝ εδΝ Ϊζζπ Ν κΝ
ελΪ κμΝ βμΝ βηαέαμΝγ πλ έΝεαδΝπμΝ ΰΰυβ άΝ πθΝθκηέηπθΝ δεαδπηΪ πθΝ κυΝπκυΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ κΝ
δ γθΫμΝ έεαδκΝεαδΝ βΝ τηία βΝ λΰα έαμέΝΚα ’Ναυ σΝ κθΝ λσπκΝ πδ υΰξΪθκθ αδΝ τκΝ δεαδκπκζδ δεκέΝ
σξκδ,Ν απσζυ αΝ γ ηδ κέΝ σ κΝ απσΝ πζ υλΪμΝ δ γθκτμΝ δεαέκυ,Ν σ κΝ εδΝ απσΝ πζ υλΪμΝ π λδεάμΝ
ΫθθκηβμΝ ΪιβμμΝ Ν απκφυΰάΝ α)Ν βμΝ α δηπλβ έαμΝ πλΪι πθΝ πκυΝ ζΫ γβεαθΝ πέΝ πζκέπθΝ πκυΝ
ίλέ εκθ αδΝ άΝ Ν αθκδε άΝ γΪζα αΝ άΝ Ν ιΫθκΝ ζδηΪθδΝ εαδΝ ί) βμΝ αί ίαδσ β αμΝ πκυΝ βηδκυλΰ έΝ κΝ
τ εκζκμΝΫπμΝεδΝα τθα κμΝ θ κπδ ησμΝ κυΝ σπκυΝ κθΝκπκέκΝίλδ εσ αθΝ κΝπζκέκ,Νσ αθΝ ε βζυγβε Ν
βΝαιδσπκδθβΝπλΪιβέέέ»
113
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζέΝβηκ
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ζζβθδεάΝ δγαΰΫθ δαΝ κυΝ αηΫ πμΝ παγσθ κμΝ απσΝ κΝ Ϋΰεζβηα,Ν ΰΨΝ βθΝ ελα δεάΝ
πλκ α υ δεάΝ αλξάΝΧΪλγλκΝκΝ έΝα΄,Νί΄,Νΰ΄,Ν ΄,Ν ΄ΝεαδΝα΄Ν ΠΚΨ,ΝπκυΝγ η ζδυθ αδΝ
κΝ ξαλαε άλαΝ κυΝ πλκ α υση θκυΝ ΫθθκηκυΝ αΰαγκτΝ πμΝ ελα δεκτ,Ν εαδΝ ΨΝ βθΝ
αλξάΝ βμΝ παΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμΝ ΧΪλγλκΝ κΝ

έΝ

΄,Ν α΄,Ν β΄,Ν γ΄,Ν δ΄Ν εαδΝ δα΄Ν ΠΚΨ,Ν

δα βλ έΝλβ ΪΝ βθΝπκδθδεάΝ ικυ έαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝπκζδ έαμΝΰδαΝεΪπκδαΝα δεάηα αΝ
πκυΝΫξκυθΝ ζ
κΝ ΠΚΝ

έΝ ιΝκζκεζάλκυ

θΝ ΫξκυθΝ

γ έΝ πλσ γ

βθΝαζζκ απάέΝΓδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΪλγλκυΝ
μΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βΝ ζζβθδεάΝ

δεαδκ τθβΝθαΝ δ ε δε έΝ βθΝπκδθδεάΝ ικυ έαΝΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝπκδθδεάμΝ έπιβμΝΰδαΝ
αΝ υΰε ελδηΫθαΝ α δεάηα α,Ν η Ν ησθβΝ βθΝ δαπέ π βΝ σ δΝ βΝ
ξαλαε βλέα αδΝ πμΝ α έεβηαΝ πκυΝ αθάε δΝ

ζ γ έ αΝ πλΪιβΝ

αΝ π λδκλδ δευμΝ αθαφ λση θαΝ

α δεάηα αΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ ΠΚέΝ ΪθΝ κΝ α έεβηαΝ

θ αθάε δΝ

ΪλγλκυΝ κΝ ΠΚ,Ν ι Ϊα αδΝ αλξδεΪΝ ΪθΝ υθ λΫξ δΝ εΪπκδκΝ υθ

κθΝ εα ΪζκΰκΝ κυΝ
δεσΝ

κδξ έκΝ βμΝ

ζζβθδεάμΝ ΫθθκηβμΝ ΪιβμΝ η Ν βθΝ πλΪιβ,Ν εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ ΪθΝ κΝ λΪ βμΝ άΝ κΝ
γτηαΝ κυΝ α δεάηα κμΝ ΫξκυθΝ βθΝ ζζβθδεάΝ δγαΰΫθ δα114,Ν υ

Ν θαΝ έγ αδΝ αά βηαΝ

φαληκΰάμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θΝ άΝ ιΝ κυΝ ΠΚ,Ν εαδΝ ΪθΝ εΪπκδκΝ απσΝ αυ ΪΝ αΝ υθ

δεΪΝ

κδξ έαΝυπΪλξ δ,Ν ι Ϊα αδΝπ λαδ ΫλπΝ Ϊθ υθ λΫξκυθΝκδΝ υΰε ελδηΫθ μ γ δεΫμ
πλκςπκγΫ δμ πκυΝ γΫ δΝ κΝ θσηκμΝ ΰδαΝ βθΝ δ τλυθ βΝ βμΝ πκδθδεάμΝ ικυ έαμΝ βμ
βη απάμΝΫθθκηβμΝ Ϊιβμ, δμΝκπκέ μΝεαδΝαπαλδγη έΝ πλ υ δεΪΝεαδΝ ιαθ ζβ δεΪμ αΨΝ
βΝ πλΪιβΝ θαΝ έθαδΝ αιδσπκδθβΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ θσηκυμΝ κυΝ ελΪ κυμΝ κυΝ σπκυΝ
Ϋζ βμΝ κυΝ ΰεζάηα κμΝ ΧαλξάΝ κυΝ δ κτΝ αιδκπκέθκυΨΝ άΝ θαΝ Ϋζαί Ν ξυλαΝ

Ν

πκζδ δαεΪΝ α τθ αε βΝ ξυλαΝ ίΨΝ βΝ πλΪιβΝ θαΝ υθδ ΪΝ εαεκτλΰβηαΝ άΝ πζβηηΫζβηα
ΧΰδαΝ αΝ π αέ ηα αΝ ησθκΝ ΪθΝ πλκίζΫπ αδΝ δ δεΪΝ

κΝ θσηκΨ,Ν εαδΝ ΰΨΝ ΪθΝ πλσε δ αδΝ

ΓδαΝ αΝαβ άηα αΝαπσε β βμΝεαδΝαπυζ δαμΝ βμ ζζβθδεάμΝδγαΰΫθ δαμ,ΝίζέΝΝέΝγβκζήβίίζΝΧΚέ έΙέΨ,Ν
σππμΝ αυ σμΝ λκπκπκδάγβε Ν εαδΝ δ ξτ δ,Ν ευλέπμΝ ΪλγλαΝ 1-1ηΝ Κέ έΙέΝ ΰδαΝ βθΝ απσε β βΝ αυ άμΝ εαδΝ
ΪλγλαΝ1θ-β1Ν Κέ έΙέΝ ΰδαΝ βθΝαπυζ δαΝαυ άμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ ΪλγλκΝβλΝ Κ,Ν κΝ κπκέκΝ κλέα δΝσ δΝ «βΝ
απσε β βΝεαδΝβΝαπυζ δαΝαπσ ΫθαΝπλσ ππκΝ βμΝδγαΰΫθ δαμΝηδαμΝπκζδ έαμΝλυγηέακθ αδΝαπσΝ κΝ έεαδκΝ
βμΝ πκζδ έαμΝ αυ άμ»,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν ΚαηπΫλκυ-Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝ Πκζδ υθΝ βθΝ
αζζκ απά,ΝΪλγλκΝθΝΠΚ, Ν τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝαλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμ,Ν ζέΝκΝ1ζ,Νη Νδ δαέ λβΝαθαφκλΪΝ κυμΝαθδγαΰ θ έμ,Νπκζυργαΰ θ έμΝεαδΝπκζέ μΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝ
δμΝ ζέ μΝ 1ζ-ββ,Ν σπκυΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ υλππαρεάΝ δγαΰΫθ δαΝ πκυΝ γ πέα αδΝ κΝ ΪλγλκΝ βίΝ
υθγζ δ
,Ν θΝ Ϋξ δΝ βΝ δεάΝ βμΝ αυ κ Ϋζ δα,Ν αφκτΝ απκε Ϊ αδΝ εαδΝ ξΪθ αδΝ αυ σξλκθαΝ η Ν βθΝ
δγαΰΫθ δαΝ θσμΝ απσΝ αΝ ελΪ β-ηΫζβΝ βμΝ έ έ,Ν αά βηαΝ πκυΝ λυγηέα αδΝ απκεζ δ δεΪΝ απσΝ βθΝ
π λδεάΝ θκηκγ έαΝ κυΝ εΪ κ Ν ελΪ κυμ-ηΫζκυμέΝ ΓδαΝ κΝ σ δΝ βΝ ΫθθκδαΝ κυΝ αζζκ απκτΝ
δα υπυθ αδΝ κΝ ζζβθδεσΝ έεαδκΝ βμΝδγαΰΫθ δαμΝαλθβ δεΪ,ΝπμΝ κΝπλσ ππκΝπκυΝ έ
θΝΫξ δΝ βθΝ
ζζβθδεάΝ δγαΰΫθ δαΝ έ Ν θΝ Ϋξ δΝ βθΝ δγαΰΫθ δαΝ εαθ θσμΝ ελΪ κυμ,Ν έθαδΝ βζα άΝ αθδγαΰ θάμ,Ν ίζέΝ
ΚαηπΫλκυ-Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝ Πκζδ υθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν ΪλγλκΝ θΝ ΠΚ, Ν τΰξλκθβΝ
δΪ α βΝ βμΝαλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝβίίη,,Ν ζέΝ1ζ-1ηΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν
πμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζέΝβιί
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ΰδαΝπζβηηΫζβηα,ΝθαΝΫξ δΝυπκίζβγ έΝΫΰεζβ βΝ κυΝπαγσθ κμΝ άΝαέ β βΝ ΰδαΝπκδθδεάΝ
έπιβΝαπσΝ βθΝξυλαΝ Ϋζ βμΝ κυΝα δεάηα κμέ
ΠΫλαθΝ πθΝ πμΝ ΪθπΝ γ δευθΝ πλκςπκγΫ πθ,Ν κΝ θσηκμΝ κλέα δΝ εαδΝ αλθβ δεΫμ
πλκςπκγΫ δμΝ

κΝΪλγλκΝλΝΠΚ,ΝπμΝ ιάμμΝαΨΝθαΝηβθΝΫξ δΝ δεα γ έΝ

βθΝαζζκ απάΝ

εαδΝαγππγ έΝκΝφ λση θκμΝπμΝ λΪ βμ,ΝάΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝΫξ δΝεα α δεα γ έΝαπσΝ
αζζκ απσΝ δεα άλδκ,ΝθαΝηβθΝΫξ δΝ ε έ δΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ πδίζβγ έ αμΝπκδθάμ,ΝίΨΝ
θαΝηβθΝΫξ δ,Ν τηφπθαΝη Ν κθΝαζζκ απσΝθσηκ,Νξαλδ

έΝάΝπαλαπΪθπΝπκδθάΝεαδΝθαΝ

ηβθΝΫξ δΝπαλαΰλαφ έΝ κΝα έεβηαΝάΝβΝπκδθάΝεαδΝΰΨΝθαΝηβθΝΫξ δΝαθαεζβγ έΝβΝ υξσθΝ
απαδ κτη θβΝαπσΝ κθΝαζζκ απσΝθσηκΝΫΰεζβ β,ΝβΝκπκέαΝγαΝΫξ δΝυπκίζβγ έΝθσηδηαΝ
εαδΝ ηπλσγ ηα,Ν τηφπθαΝη Ν κυμΝθσηκυμΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμΝ κυΝα δεάηα κμέ
γέβέΝ ΝαλξάΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝθΝΠΚ
τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝθΝΠΚΝ«1έΝΟδΝ ζζβθδεκέΝπκδθδεκέΝθσηκδΝ φαλησακθ αδΝ
εαδΝ ΰδαΝ πλΪιβΝ πκυΝ ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ αυ κτμΝ πμΝ εαεκτλΰβηαΝ άΝ πζβηηΫζβηαΝ εαδΝ
πκυΝ ζΫ βε Ν βθΝ αζζκ απάΝ απσΝ βη απσ,Ν αθΝ βΝ πλΪιβΝαυ άΝ έθαδΝαιδσπκδθβΝ εαδΝ
εα ΪΝ κυμΝθσηκυμΝ βμΝξυλαμΝ βθΝκπκέαΝ ζΫ βε ΝάΝαθΝ δαπλΪξγβε Ν Νπκζδ δαεΪΝ
α τθ αε βΝ ξυλαέΝ βέΝ Ν πκδθδεάΝ έπιβΝ α ε έ αδΝ εαδΝ θαθ έκθΝ αζζκ απκτΝ κΝ κπκέκμΝ
εα ΪΝ βθΝ Ϋζ βΝ βμΝπλΪιβμΝά αθΝβη απσμέΝ πέ βμΝα ε έ αδΝεαδΝ θαθ έκθΝ ε έθκυΝ
πκυΝ απΫε β Ν βθΝ ζζβθδεάΝ δγαΰΫθ δαΝ η ΪΝ βθΝ Ϋζ βΝ βμΝ πλΪιβμέΝ γέΝ  αΝ
πζβηη ζάηα α,Ν ΰδαΝ θαΝ φαληκ κτθΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ παλέΝ 1Ν εαδΝ β,Ν απαδ έ αδΝ
Ϋΰεζβ βΝ κυΝ παγσθ κμΝ άΝ αέ β βΝ βμΝ ευίΫλθβ βμΝ βμΝ ξυλαμΝ σπκυΝ

ζΫ βε Ν κΝ

πζβηηΫζβηαέΝζέΝΣαΝπ αέ ηα αΝπκυΝ δαπλΪ κθ αδΝ βθΝαζζκ απάΝ δηπλκτθ αδΝησθκΝ
δμΝπ λδπ υ δμΝπκυΝ δ δεΪΝκλέα δΝκΝθσηκμ»115έΝΜ Ν βΝ δΪ αιβΝαυ άΝυδκγ

έ αδΝβΝ

δ γθυμΝ αθαΰθπλδ ηΫθβΝ αλξάΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ ΧάΝ θ λΰβ δεάΝ
τηφπθαΝη Ν κΝξΫ δκΝΠΚΝ πδ λκπάμΝΜαθπζ ΪεβΝπλκ έθ αδΝθαΝζΪί δΝ βθΝ ιάμΝηκλφάμΝ«1.
ΟδΝ ζζβθδεκέΝ πκδθδεκέΝ θσηκδΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ πλΪιβΝ πκυΝ ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ αυ κτμΝ πμΝ
αιδσπκδθβΝεαδΝ ζΫ βε Ν βθΝαζζκ απάΝαπσΝβη απσ,ΝαθΝαυ ά,Νη Ν αΝ υΰε ελδηΫθαΝξαλαε βλδ δεΪΝ
βμ,Ν έθαδΝ αιδσπκδθβΝ εαδΝ εα ΪΝ κυμΝ θσηκυμΝ βμΝ ξυλαμΝ βθΝκπκέαΝ ζΫ βε ΝάΝ αθΝ δαπλΪξγβε Ν Ν
πκζδ δαεΪΝα τθ αε βΝξυλαέΝβέΝ ΝπκδθδεάΝ έπιβΝα ε έ αδΝεαδΝ θαθ έκθΝαζζκ απκτ,ΝκΝκπκέκμΝεα ΪΝ
βθΝ Ϋζ βΝ βμΝ πλΪιβμΝ ά αθΝ βη απσμέΝ πέ βμΝ α ε έ αδΝ εαδΝ θαθ έκθΝ ε έθκυΝ πκυΝ απΫε β Ν βθΝ
ζζβθδεάΝ δγαΰΫθ δαΝ η ΪΝ βθΝ Ϋζ βΝ βμΝ πλΪιβμέΝ γέΝ  αΝπζβηη ζάηα α,ΝαεσηβΝ εαδΝ σ αθΝ δυεκθ αδΝ
αυ παΰΰΫζ πμ,ΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝπαλαΰλΪφπθΝ φαλησακθ αδΝ ησθκΝ φσ κθ υπΪλξ δΝ
Ϋΰεζβ βΝ κυΝ παγσθ κμΝ άΝ αέ β βΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμΝ βμΝ ξυλαμΝ σπκυΝ ζΫ βε Ν κΝ πζβηηΫζβηα».
Πλκ έθ αδΝ βζα άΝ θαΝ εα αλΰβγ έΝ βΝ λτγηδ βΝ βμΝ §ζΝ πκυΝ δ ξτ δΝ άη λα,Ν ιαδλυθ αμΝ αΝ
π αέ ηα αΝ Χΰδ’Ν αυ σΝ εαδΝ αθα δα υπυθ αδΝ βΝ §1ΨΝ εαδΝ βθΝ §γ,Ν ΰέθ αδΝ λβ άΝ αθαφκλΪΝ βθΝ
δα δεα έαΝσ κθΝαφκλΪΝ αΝπζβηη ζάη αΝπκυΝ δυεκθ αδΝαυ παΰΰΫζ πμ,ΝΰδαΝ αΝκπκέαΝυπΪλξ δΝ
δξκΰθπηέαΝη ΝίΪ βΝ κΝπαλσθΝεαγ υμ,ΝσππμΝαθαζτ αδΝ κθΝκδε έκΝ σπκέ
115

39

αλξάΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμ116 άΝ αλξάΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ υπβεκσ β αμ117 άΝ αλξάΝ κυΝ
υπκε δη θδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμ 118 ),Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ κδΝ ζζβθδεκέΝ πκδθδεκέΝ
θσηκδΝ φαλησακθ αδΝεαδΝΰδαΝπλΪι δμΝπκυΝ ζκτθ αδΝ ιΝκζκεζάλκυΝ βθΝαζζκ απά
απσΝΈζζβθ μΝπκζέ μέ
ΣβθΝ αλξάΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ υδκγ ά δΝ κΝ ΫζζβθαμΝ θκηκγΫ βμΝ

βθΝ π λδκλδ ηΫθβ

βμΝηκλφά119,Ναιδυθκθ αμΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝθαΝ υθ λΫξ δΝβΝπλκςπσγ βΝπκυΝ
αθπ ΫλπΝ αθαφΫλγβε ,Ν θαΝ έθαδΝ βζα άΝ βΝ πλΪιβΝ αιδσπκδθβΝ σ κΝ

βθΝ βη απά,Ν

σ κΝ εαδΝ εα ΪΝ κΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμ βμΝ πλΪιβμέΝ Ν υδκγΫ β βΝ αυ άμΝ βμΝ
ηκλφάμΝ βμΝ αλξάμΝ ελέθ αδΝ ηΪζζκθΝ κλγσ λβ,Ν δσ δΝ

θΝ παλαίζΫπ δΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ

ππμΝυπΪλξκυθΝβη απκέΝπκυΝπ λθκτθΝσζβΝ κυμΝ βΝαπάΝ

κΝ ιπ λδεσ,Ν βλυθ αμΝ

κυμΝθσηκυμΝ κυΝ σπκυΝ δαηκθάμΝ κυμ,ΝξπλέμΝεαθΫθαΝπλαΰηα δεσΝ τθ

ηκΝη

βθΝ

βη απάΝΫθθκηβΝ Ϊιβ,Ν βμΝκπκέαμΝ κυμΝ θσηκυμΝγαΝ εαζκτθ αθΝΧη Ν βθΝ υδκγΫ β βΝ
βμΝ απ λδσλδ βμΝ ηκλφάμΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμΨΝ θαΝ
ΰθπλέακυθΝεαδΝθαΝ βλκτθΝηαελσγ θ120έΝ έθαδΝπλκφαθΫμΝσ δΝ
κΝ υθ

δεσΝ

Ν Ϋ κδ μΝπ λδπ υ δμΝ

κδξ έκΝ βμΝ δγαΰΫθ δαμΝ κυΝ λΪ β,Ν πκυΝ γ η ζδυθ δΝ κΝ υηφΫλκθΝ

κυΝ ελΪ κυμΝ βμΝ δγαΰΫθ δαμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪζβοβΝ βμΝ πκδθδεάμΝ ικυ έαμ, έθαδΝ πκζτΝ
πδκΝ «ξαζαλσ»Ν η Ν βθΝ βη απάΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ εαδΝ
κυ, σ αθΝ β πλΪιβΝ πκυΝ ζΫ βε Ν

κΝ ιπ λδεσΝ

θ δεαδκζκΰ έΝ βθΝ παλΫηία άΝ
θΝ υθδ ΪΝ αιδσπκδθβΝ πλΪιβΝ

τηφπθαΝη Ν κΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμέ ΟΝ δεαδκζκΰβ δεσμΝζσΰκμ,Νζκδπσθ,Ν βμΝ
υδκγΫ β βμΝ βμΝαλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμΝ
βμ,Ν πκυΝ υθέ α αδΝ

βθΝαπ λδσλδ βΝηκλφάΝ

κΝ « υηφΫλκθ»Ν κυΝ ελΪ κυμΝ δγαΰΫθ δαμΝ θαΝ βλκτθ αδΝ κδΝ

θσηκδΝ κυ απσΝ κυμΝδγαΰ θ έμΝ κυ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝ ΪθΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝπλΪιβΝ
θΝ υθδ ΪΝ παλΪθκηβΝ υηπ λδφκλΪΝ

κΝ έεαδκΝ σπκυΝ Ϋζ βμ,Ν

θΝ απκ ζ έΝ

παλεΫμΝ δεαδκζκΰβ δεσΝ γ ηΫζδκΝ ΰδαΝ βθΝ δ τλυθ βΝ πθΝ κπδευθΝ κλέπθΝ πθΝ
πκδθδευθΝ θσηπθΝ ηέαμΝ ΫθθκηβμΝ Ϊιβμ,Ν εαγυμΝ τεκζαΝ πλκ ελκτ δΝ

Ν θ Ϊ δμΝ

εα αξλβ δεάμΝΪ εβ βμΝ κυΝ δεαδυηα σμΝ κυέ

ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζέΝβθζ
ΥαλαζαηπΪεβμΝ έ,Ν δΪΰλαηηαΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝΓ θδεσΝΜΫλκμ,ΝηβΝΈε κ β,Νβίίγ,Ν ζέΝκζ
118
Μαθπζ ΪεβμΝΙέ,ΝΠκδθδεσΝ έεαδκΝΆλγλαΝ1-ζλΝΠΚ, πδ κηάΝΓ θδεκτΝΜΫλκυμ,Ν ΄ΝΫε κ β,Ν ζέΝ
104
119
 Ναθ δ δα κζάΝη Ν βθΝαπ λδσλδ β ηκλφάΝ βμ,Ν βθΝκπκέαΝ θΝαπαδ έ αδΝβΝπλΪιβΝαιδσπκδθβΝ
εα ΪΝ κΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμΝ βμΝπλΪιβμέ
120
ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝ Πκζδ υθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν ΪλγλκΝ θΝ ΠΚ, Ν
τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝαλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝβίίη,Ν ζΝγ
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θ δγΫ πμ,Ν βΝ δεαδκζκΰβ δεάΝ ίΪ βΝ ΰδαΝ βθΝ υδκγΫ β βΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ
θ λΰβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ

βθΝ π λδκλδ ηΫθβΝ βμΝ ηκλφάΝ έθαδΝ -ευλέπμ121- βΝ

αζζβζ ΰΰτβΝ πθΝελα υθΝ βθΝεα απκζΫηβ βΝ κυΝ ΰεζβηα κμ εαδΝβΝαθαΰεαδσ β αΝ
τπαλιάμΝ βμ,Ν ευλέπμΝ ζσΰπΝ βμΝ απαΰσλ υ βμΝ Ϋε κ βμΝ πθΝ βη απυθ 122
ξυλ μ

123

Ν λέ μΝ

,Ν βθΝ κπκέαΝ βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ θθσηπθΝ Ϊι πθ Ϋξ δ υδκγ ά δΝ

θκηκγ δεΪ άΝ εαδΝ υθ αΰηα δεΪ 124 ,Ν η Ν ιαέλ βΝ δμΝ π λδ

σ λ μΝ ξυλ μΝ κυΝ

αΰΰζκ αιπθδεκτΝ δεαέκυ 125 . ΣκΝ πλσίζβηαΝ θ κπέα αδΝ ευλέπμΝ

δμΝ ξΫ δμΝ πθΝ

ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν πμΝ αθπ Ϋλπ,Ν ζΝ θ,Ν βθΝ κπκέαΝ αθαφΫλ δΝ σ δΝ «έέέΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ
αΰθκβγ έΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ ιυπβλ έΝ εαδΝ αΝ υηφΫλκθ αΝ κυΝ ελΪ κυμΝ βμΝ δγαΰΫθ δαμΝ κυΝ υπαδ έκυ,Ν
επζβλυθκθ αμΝεαδΝ δεκτμΝ κυΝαθ ΰεζβηα δεκτμΝ εκπκτμέΝ Ν υθα σ β αΝ δηπλέαμΝΈζζβθαΝπκζέ βΝ
ΰδαΝ ΫΰεζβηαΝ πκυΝ Ϋζ Ν βθΝ αζζκ απάΝ θ υθαηυθ δΝ Ϋηη αΝ κΝ ζζβθδεσΝ πκδθδεσΝ έεαδκΝ εαδΝ δμΝ
πλκ α υση θ μΝαπσΝαυ σΝαιέ μΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝπλκζβπ δεΪΝαπκ λΫπκθ αμΝ κΝ τθκζκΝ πθΝπκζδ υθΝ
απσΝ βθΝ Ϋζ βΝ ΰεζβηΪ πθ,Ν αΝ κπκέαΝ θ ξκηΫθπμΝ θαΝ ζκτ αθΝ υεκζσ λα,Ν αθΝ ΰθυλδααθΝ σ δΝ γαΝ
Ϋη θαθΝα δηυλβ κδΝ βθΝπα λέ αΝ κυμ...»
122
 βθΝ ζζΪ αΝβΝΫε κ βΝ ζζάθπθΝπκζδ υθΝαπαΰκλ τ αδΝαπκζτ πμΝ τηφπθαΝη Ν κΝαέΝζγκΝπ λέΝ
α΄ΝΚΠ ,ΝξπλέμΝθαΝυπΪλξ δΝαθ έ κδξβΝλβ άΝπλσίζ οβΝ κΝτθ αΰηαέΝΤπκ βλέα αδ,Νσηπμ,Νσ δΝβΝ
απαΰσλ υ βΝ ε σ πμΝ βη απυθΝ απκλλΫ δΝ υγΫπμΝ εαδΝ απσΝ κΝ ΪλγλκΝ ηΝ §Ν βΝ έΝ ΰ΄Ν έ,Ν πκυΝ
αθαφΫλ αδΝ Ν απαΰσλ υ βΝ Ϋε κ βμΝ αζζκ απυθΝ δπεση θπθΝ ΰδαΝ βΝ λΪ βΝ κυμΝ υπΫλΝ βμΝ
ζ υγ λέαμ,Ν εαδΝ απσΝ κΝ ΪλγλκΝ η§ζΝ ,Ν πκυΝ πλκίζΫπ δΝ βθΝ ζ υγ λέαΝ εέθβ βμΝ εΪγ Ν ΈζζβθαΝ βθΝ
ζζβθδεάΝ πδελΪ δαΝ η Ν κλδ ηΫθ μΝ ιαδλΫ δμ,Ν δμΝ κπκέ μΝ θΝ π λδζαηίΪθ αδΝ βΝ Ϋε κ βέΝ ιέα δΝ
θαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ εα ΪΝ βΝ υθ λέα βΝ ΠΓ΄Ν βμΝ 1βήηή1λιηΝ βμΝ ΟζκηΫζ δαμΝ βμΝ θαγ πλβ δεάμΝ
κυζάμ,Ν Ϋγβε Ν κΝ αά βηαΝθαΝ πλκ γ έΝ βθΝ δα τππ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ Νσ δΝ « παΰκλ τ αδΝ βΝ
Ϋε κ δμΝαζζκ απκτ,Ν δπεση θκυΝ δαΝ βθΝυπΫλΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝ λΪ δθΝ κυ»ΝβΝφλΪ βμΝ«…ΝΈζζβθκμΝ
Ν δ’Ν κδα άπκ Ν α δεάηα α»,Ν ζδευμΝ σηπμΝ βΝ πλσ α βΝ αυ άΝ απκλλέφγβε Ν πμΝ αυ κθσβ βέΝ ΓδαΝ
π λδ σ λαΝ ίζΝ Παπα σπκυζκμΝ έ,Ν ξκζδα ησμ βθΝ υηί ΠΝ ηλ1ήβίίη,Ν Πκδθ δεΝ βίίηΝ ζέΝ ηίΝ
πέ,Ν υη πθέ κυ-Κα αθέ κυ,Ν υλππαρεσΝ Ϋθ αζηαΝ τζζβοβμΝ εαδΝ παλΪ κ βΝ βη απυθΝ η Ν εκπσΝ
έπιβμ Χη ΝαφκληάΝ βθΝυηί ΠΝηλ1ήβίίηΨ,ΝΠκδθ δεΝβίίη,Ν ζέΝηκιΝ πέΝ
123
ΟΝ Σ δλέ βμ,Ν αθαφΫλ δΝ σ δΝ βΝ δηυλβ βΝ πθΝ βη απυθΝ ΰδαΝ πλΪι δμΝ πκυΝ ΫζαίαθΝ ξυλαΝ βθΝ
αζζκ απάΝ πλκίζΫπ αδΝ πμΝ αθαπζάλπ βήαθ δ Ϊγηδ ηαΝ άΝ υθΫπ δαΝ βμΝ απαΰσλ υ βμΝ Ϋε κ άμΝ
κυμ,Ν Σ δλέ βμΝ Πέ,Ν ΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ κθΝ ΘαζΪ δκΝ ΧυλκΝ εαδΝ ΰεζάηα αΝ Σ ζκτη θαΝ πέΝ
Πζκέκυ,Ν ζέΝ1ζι
124
ΝαλξάΝ βμΝαπαΰσλ υ βμΝΫε κ βμΝβη απυθΝπκζδ υθΝδ ξτ δΝ βθΝπζ δκοβφέαΝ πθΝελα υθΝ βμΝ
βπ δλπ δεάμΝ υλυπβμΝ εαδΝ αθαφΫλ αδΝ απσΝ πκζζκτμΝ υΰΰλαφ έμΝ πμΝ δ γθυμΝ αθαΰθπλδ ηΫθβΝ άΝ
παλα
ΰηΫθβΝ αλξά,Ν Ν αθ έγ βΝ η Ν δμΝ ξυλ μΝ κυΝ αΰΰζκ αιπθδεκτΝ δεαέκυΝ παλα κ δαεΪΝ
ε έ κυθΝ κυμΝπκζέ μΝ κυμέΝ
125
Ι δαέ λκΝ θ δαφΫλκθΝ παλκυ δΪα δΝ βΝ απσφα βΝ 1ζβκ1ήβίίηΝ κυΝ θπ Ϊ κυΝ δεα βλέκυΝ βμΝ
Κτπλκυ,Ν ΠκδθΥλΝ βίίθ,Ν ζέΝ βκγΝ πέ,Ν πκυΝ αθάε δΝ δμ ξυλ μΝ κυΝ ΰΰζκ αιπθδεκτΝ υ άηα κμ,Ν
βθΝ κπκέαΝεζάγβε Ν θαΝ αθ δη ππέ δΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ Ϋε κ βμΝ βη απκτ,Ν πλδθΝ βθΝαθαγ υλβ βΝ
κυΝ υθ Ϊΰηα σμΝ κυΝ δμΝ βκ-07-βίίθέΝ ΣκΝ δεα άλδκΝ απ φΪθγβΝ σ δΝ βΝ τζζβοβΝ εαδΝ Ϋε κ βΝ
πλκ υπκυΝπκυΝΫξ δΝ βθΝευπλδαεάΝδγαΰΫθ δαΝ θΝ έθαδΝ υηία άΝη Ν κΝτθ αΰηα,Ν δσ δΝ κΝΪλγλκΝ
11ΝπαλέΝβΝ κυΝΚυπλδαεκτΝυθ Ϊΰηα κμ,ΝπκυΝεα κξυλυθ δΝ κΝ δεαέπηαΝ βμΝπλκ ππδεάμΝα φΪζ δαμ,Ν
εα αΰλΪφκθ αδΝ δ ικ δεΪΝκδΝ ιαδλΫ δμΝαπσΝ κθΝεαθσθα,Νη αιτΝ πθΝκπκέπθΝ έθαδΝεαδΝβΝ τζζβοβΝ
εαδΝελΪ β βΝ«αζζκ απκτ,Νεαγ’ΝκυΝ ΰΫθκθ κΝ θΫλΰ δαδΝπλκμΝ κθΝ εκπσθΝαπ ζΪ πμΝάΝ ε σ πμ»έΝ
ΣκΝ δεα άλδκ,Ν αθ δπαλΫλξ αδΝ κΝ αά βηαΝ αθΝ άΝ Ϋε κ βΝ κυΝ υθ Ϊΰηα κμΝ αυ έα αδΝ η Ν βθΝ
παλΪ κ βΝ κυΝ έ έέΝ δΪακθ αμΝ βΝγΫ βΝ κυΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝεα αΰλαφάΝ πθΝ ιαδλΫ πθΝαπσΝ
κθΝ εαθσθαΝ βμΝ πλκ ππδεάμΝ ζ υγ λέαμΝ εαδΝ α φΪζ δαμΝ έθαδΝ ιαθ ζβ δεάέΝ Όππμ,Ν ηΪζδ α,Ν
βη δυθ δΝβΝ«τζζβοβ,ΝΰδαΝ κυμΝ εκπκτμΝ κυΝ υλππαρεκτΝ θ Ϊζηα κμΝτζζβοβμΝ θΝ έθαδΝηΫ αΝ
δμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ κΝ Ϊλγλκ»,Ν εα αζάΰκθ αμΝ θαΝ παθαζαηίΪθ δΝ παζαδσ λβΝ
θκηκζκΰέαΝ κυΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ έξ Ν ξγ έΝ σ δΝ βΝ δα δεα έαΝ Ϋε κ βμΝ φυΰκ έεκυΝ αφκλΪΝ ησθκΝ
αζζκ απκτμ,Ν θυΝ Ϋ κδαΝΫε κ βΝαπαΰκλ τ αδΝαπσΝ βθΝπαλαπΪθπΝ υθ αΰηα δεάΝ δΪ αιβέΝΣΫζκμΝ
κΝ δεα άλδκΝ δαπδ υθ δΝ σ δΝ θΝ υφέ αθ αδΝ π λδγυλδαΝ ληβθ έαμΝ κυΝ ξ δεκτΝ θσηκυΝ
121
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ελα υθΝ κυΝβπ δλπ δεκτΝ δεαέκυΝη Ν δμΝξυλ μΝ κυΝαΰΰζκ αιπθδεκτΝ υ άηα κμ,Ν
δσ δΝ αθαετπ δΝ κΝ ιάμΝ πλαε δεσΝ αά βηαμΝ π δ άΝ κδΝ Ϋθθκη μΝ αυ ΫμΝ Ϊι δμΝ
ία έακυθΝ αΝ κπδεΪΝ σλδαΝ δ ξτκμΝ πθΝ πκδθδευθΝ κυμΝ θσηπθΝ ησθκΝ

βθΝ αλξάΝ βμΝ

αφδεσ β αμ,ΝίΪ δΝ κυΝ σΰηα κμΝ«all crime is local»,Ν θΝηπκλκτθΝθαΝ δεΪ κυθΝ
πλΪι δμΝ πθΝ πκζδ υθΝ κυμΝ πκυΝ

ζΫ βεαθΝ

βθΝ αζζκ απά,Ν

θΝ ηπκλκτθΝ σηπμΝ

κτ ΝεαδΝθαΝ ε σ κυθΝ κθΝπκζέ βΝ κυμΝ βΝξυλαΝ βθΝκπκέαΝ ζΫ βε Ν κΝα έεβηα,Ν
ΪθΝ αυ άΝ

θΝ ε έ δΝ κυμΝ δεκτμΝ βμΝ υπβεσκυμ,Ν ΰδα έ

βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ

θΝ

πζβλκτ αδΝ κΝ «σλκμΝ βμΝ αηκδίαδσ β αμ» πκυΝ απκ ζ έΝ απαλαέ β βΝ πλκςπσγ βΝ
εα ΪΝ κ έεαδκΝ βμΝΫε κ βμ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝ δαπλΪ κθ αδΝα δεάηα αΝ αΝκπκέαΝ
εαηέαΝΫθθκηβΝ ΪιβΝ θΝηπκλ έΝθαΝ ε δεΪ δέ ΣκΝπλσίζβηαΝαυ σΝ θΝ έγ αδΝ

δμΝ

Ϋθθκη μΝ Ϊι δμΝπκυΝΫξκυθΝυδκγ ά δΝ βθΝαλξάΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμ,Ν
εαγ’Νσ κθΝίΪ δΝ βμΝαλξάμΝαυ άμΝ θΝ ε έ κυθΝη θΝ κυμΝυπβεσκυμΝ κυμ,ΝηπκλκτθΝ
σηπμΝθαΝ ε δεΪ κυθΝ βθΝυπσγ βΝαεσηβΝεαδΝαθΝβΝ ΰεζβηα δεάΝπλΪιβΝ ζΫ βε Ν
απκεζ δ δεΪΝ

βθΝ αζζκ απά,Ν παλΫξκθ αμΝ « ΰΰτβ β»Ν πλκμΝ δμΝ ζκδπΫμΝ Ϋθθκη μΝ

Ϊι δμΝΰδαΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝυπβεσπθΝ βμ126.
ΜέαΝ βηαθ δεάΝ πλκίζβηα δεάΝ

αΝ πζαέ δαΝ αθΪζυ βμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θΝ ΠΚΝ

έθαδΝ βΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ αυ κτ127,Ν πκυΝ κλέα δΝ σ δΝ βΝ πκδθδεάΝ έπιβΝ α ε έ αδΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝαλξάΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμΝεαδΝεα ΪΝ πθΝπλκ υππθΝ
πκυΝ ά αθ αζζκ απκέΝ εα ΪΝ κθΝ ξλσθκΝ Ϋζ βμΝ βμΝ αιδσπκδθβμΝ πλΪιβμ,Ν αθΝ
απΫε β αθΝ η Ϋπ δ αΝ θσηδηαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ δγαΰΫθ δαΝ Χθ κςπάεκκδΨΝ εαδΝ βΝ
δα βλκτθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝπκδθδεάμΝ έπιβμ128έΝ υ άΝβΝλτγηδ βΝπλκ παγ έΝθαΝ
απκ λΫο δΝ βθΝ α δηπλβ έαΝ θσμΝ λΪ β,Ν κΝ κπκέκμΝ Ϋζ
ιπ λδεσΝεαδΝαπΫε β Νη Ϋπ δ αΝ βθΝ ζζβθδεάΝδγαΰΫθ δαΝυ
Ϋε κ άΝ κυΝ

Ν Ϊ δεβΝ πλΪιβΝ

κΝ

ΝθαΝαπκφτΰ δΝ βθΝ

βΝ ξυλαΝ Ϋζ βμΝ κυΝ α δεάηα κμ,Ν κΝ κπκέκμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν

Ν

θ πηΪ π βμΝ Ν υηφπθέαΝ η Ν κΝ τθ αΰηαΝ εαδΝ υθ πυμΝ απκηΫθ δΝ κθΝ ΚτπλδκΝ θκηκγΫ βΝ θαΝ
θ πηα υ δΝ βθΝ ΰξυλδαΝ θκηκγ έαΝ βθΝ πσφα βΝ – Πζαέ δκΝ ΰδαΝ κΝ υλππαρεσΝ Ϋθ αζηαΝ
τζζβπμΝεα ΪΝ λσπκΝ υηία σΝη Ν κΝτθ αΰηα
126
Μαθπζ ΪεβμΝΙέ,ΝΠκδθδεσΝ έεαδκΝΆλγλαΝ1-ζλΝΠΚ, πδ κηάΝΓ θδεκτΝΜΫλκυμ ΄ΝΫε κ β,Ν ζΝ1ίη,Ν
βθΝ κπκέαΝαθαφΫλ δΝ σ δΝ «βΝ « ΰΰτβ β»Ν κυΝ ζζβθδεκτΝ ελΪ κυμΝ ΰδαΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝυπβεσπθΝ
κυΝ Ν ιΫθαΝ ΪφβΝ – πκυΝ απκ ζ έΝ ζσΰκΝ απκ κξάμΝ βμΝ «αλξάμΝ κυΝ υπκε δη θδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμ»Ν
απσΝ κΝ πκδθδεσΝ δ γθΫμΝ έεαδκ,Ν σππμΝ έ αη - Ϋξ δΝ θσβηαΝ ΰδαΝ βθΝ άλβ βΝ πθΝ θσηπθΝ κυΝ ιΫθκυΝ
ελΪ κυμΝ(πλκμΝ κΝκπκέκΝ έθ αδΝβΝ« ΰΰτβ β»)ΝεαδΝσξδΝ πθΝ ζζβθδευθΝθσηπθ...»
127
Ν κπκέαΝθαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ θΝ δ ξτ δΝ ΰδαΝ κΝ ΪλγλκΝ ι,Ν φσ κθΝ κΝ ζ υ αέκΝ παλαπΫηπ δΝ ησθκΝ
δμΝπαλαΰλΪφκυμΝγΝεαδΝζΝ κυΝΪλγλκυΝθΝεαδΝσξδΝ βθΝ§βΝαυ κτέ
128
ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝ Πκζδ υθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν ΪλγλκΝ θΝ ΠΚ, Ν
τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝαλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝβίίη,Ν ζΝ11
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η αΰ θΫ

λκΝξλκθδεσΝ βη έκΝεα ΪΝ κΝ κεκτθΝθαΝη αίΪζζ δΝ εαδΝπΪζδΝ κΝstatus

βμΝυπβεκσ β ΪμΝ κυ ΰδαΝθαΝ δαφτΰ δΝ βμΝ τζζβοβμΝεαδΝ δηπλέαμ129.
Ν υθ αΰηα δεσ β αΝ βμΝ δΪ αιβμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θ§βΝ
αηφδ ίβ βγ έ 130 ,Ν η Ν κΝ ε π δεσΝ σ δΝ κ βΰ έΝ
φαληκΰάΝ πθΝ πκδθδευθΝ θσηπθΝ

έΝ ί΄Ν ΠΚ,Ν Ϋξ δΝ

Ν απαΰκλ υηΫθβΝ αθα λκηδεάΝ

Ν ίΪλκμΝ κυΝ εα βΰκλκυηΫθκυ,Ν εα ΪΝ παλΪία βΝ

πθΝΪλγλπθΝι§1ΝΝεαδΝβ§1ΝΠΚ Χη Ν βθΝαλξάΝnullumΝcrimenΝnullaΝpoenaΝsineΝlegeΝ
praevia),Ν δσ δΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝ Ϋζ βμΝ κυΝ ΰεζάηα κμΝκΝ λΪ βμΝά αθΝαζζκ απσμΝ
εαδΝ

θΝ υφέ α κΝ πκδθδεάΝ αιέπ βΝ βμΝ βη απάμΝ ΫθθκηβμΝ ΪιβμΝ

Ν ίΪλκμΝ κυέ

Κα ΪΝ βθΝκλγσ λβΝΪπκοβ131,Ν θΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝζσΰκμΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝΰδαΝ
απαΰκλ υηΫθβΝ αθα λκηδεάΝ φαληκΰάΝ πθΝ πκδθδευθΝ θσηπθ,Ν αφκτΝ βΝ πλΪιβΝ ά αθΝ
αιδσπκδθβΝ εα ΪΝ κΝ ζζβθδεσΝ έεαδκΝ εα ΪΝ κθΝ ξλσθκΝ Ϋζ βμΝ βμΝ πλΪιβμ,Ν
αθ ιΪλ β αΝαθΝ σ Ν θΝυπάλξ Ν ζζβθδεσΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝ βΝ έπιάΝ βμέΝ ιΪζζκυ,Ν
σππμΝκλγΪΝ πδ βηαέθ αδ,ΝκΝαζζκ απσμΝπκυΝαπκε ΪΝ βθΝ ζζβθδεάΝδγαΰΫθ δαΝη ΪΝ
βθΝ Ϋζ βΝ βμΝαιδσπκδθβμΝπλΪιβμ,Ναπκ Ϋξ αδΝ κΝ θ ξση θκΝπκδθδεάμΝ κυΝ έπιβμ,Ν
σππμΝαπκ Ϋξ αδΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ ζζβθδεάμΝθκηκγ έαμΝ βθΝκπκέαΝγαΝυπΪΰ αδΝπμΝ
ΫζζβθαμΝπκζέ βμέ
γέγέΝ ΝαλξάΝ βμΝπαγβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝιΝΠΚ
τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝιΝΠΚΝ«1έΝΟδΝ ζζβθδεκέΝπκδθδεκέΝθσηκδΝ φαλησακθ αδΝ
εαδΝ εα ΪΝ αζζκ απκτΝ ΰδαΝ πλΪιβΝ πκυΝ

ζΫ βε Ν

βθΝ αζζκ απάΝ εαδΝ πκυΝ

ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ αυ κτμΝ πμΝ εαεκτλΰβηαΝ άΝ πζβηηΫζβηα,Ν αθΝ βΝ πλΪιβΝ αυ άΝ
λΫφ αδΝ θαθ έκθΝΈζζβθαΝπκζέ βΝεαδΝαθΝ έθαδΝαιδσπκδθβΝεαδΝεα ΪΝ κυμΝθσηκυμΝ βμΝ
ξυλαμΝ σπκυΝ ζΫ βε Ν άΝ αθΝ δαπλΪξγβε Ν

Ν πκζδ δαεΪΝ α τθ αε βΝ ξυλαέΝ βέΝ ΟδΝ

δα Ϊι δμΝ πθΝπαλέΝγΝεαδΝζΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΪλγλκυΝΫξκυθΝεαδΝ υΝ φαληκΰά»132.
δ δκζκΰδεάΝΈεγ βΝξΠΚΝ κυΝ1λγγ,Ν ζέΝι,ΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν ζέΝ
βιί,Ν ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν πμΝ αθπ Ϋλπ,Ν ζΝ 11,Ν ΧσπκυΝ εαδΝ π λαδ ΫλπΝ παλαπκηπάΝ Ν
Σαπλ ασπκυζκΝΥέ,Ν ΰξ δλέ δκθΝ κυΝκυ δα δεκτΝπκδθδεκτΝ δεαέκυ,Ν1λγθ,Ν ζΝκζ-κζΨΝβΝκπκέαΝσηπμΝ
τ κξαΝπαλα βλέΝεαδΝσ δΝαπσΝ βθΝ δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝζγκΝΚΠ Ν θΝπλκετπ δΝσ δΝαπαΰκλ τ αδΝ
βΝΫε κ βΝ ε έθκυΝκΝκπκέκμΝεα ΪΝ βθΝ Ϋζ βΝ κυΝα δεάηα κμΝά αθΝαζζκ απσμΝεαδΝαπΫε β Ν βΝ
υθΫξ δαΝ βθΝ ζζβθδεάΝδγαΰΫθ δαέ
130
πδΰλαηηα δεΪΝ Ν α δζαεΪεβμ,Ν έ,Ν ΣκΝ ζζκ απσΝ έεαδκΝ βθΝ ΠκδθδεάΝ έεβ,Ν ε σ δμΝ
Ϊεεκυζα,ΝΘ αζκθέεβ,Ν1λλλ,Ν ζέΝ1γγ,ΝσπκυΝεαδΝπ λαδ ΫλπΝπαλαπκηπΫμ
131
Μαθπζ ΪεβμΝ Ιέ,Ν ΠκδθδεσΝ έεαδκΝ ΆλγλαΝ1-ζλΝ ΠΚ, πδ κηάΝ Γ θδεκτΝ ΜΫλκυμ,Ν ΄Ν Ϋε κ β,Ν ζέΝ
107
132
τηφπθαΝη Ν κΝξΫ δκΝΠΚΝ πδ λκπάμΝΜαθπζ Ϊεβ,Νπλκ έθ αδΝθαΝζΪί δΝ βθΝ ιάμΝηκλφάμΝ«1.
ΟδΝ ζζβθδεκέΝ πκδθδεκέΝ θσηκδΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ εα ΪΝ αζζκ απκτΝ ΰδαΝ πλΪιβΝ πκυΝ ζΫ βε Ν βθΝ
129
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Μ Ν βΝ δΪ αιβΝ αυ άΝ υδκγ

έ αδΝ βΝ δ γθυμΝ αθαΰθπλδ ηΫθβΝ αλξάΝ βμΝ παγβ δεάμΝ

πλκ ππδεσ β αμΝΧάΝπαγβ δεάΝαλξάΝ βμΝπλκ ππδεσ β αμ133 άΝαλξάΝ βμΝπαγβ δεάμΝ
υπβεκσ β αμ 134 άΝ αλξάΝ κυΝ αθ δε δη θδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμ 135 Ψ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ
κπκέαΝκδΝ ζζβθδεκέΝπκδθδεκέΝθσηκδΝ φαλησακθ αδΝεαδΝΰδαΝπλΪι δμΝπκυΝ ζκτθ αδΝ ιΝ
κζκεζάλκυΝ βθΝαζζκ απάΝ ΝίΪλκμΝ ζζάθπθΝπκζδ υθΝ
ΣβθΝ αλξάΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ υδκγ ά δΝ κΝ ΫζζβθαμΝ θκηκγΫ βμΝ

βθΝ π λδκλδ ηΫθβ

βμΝηκλφά136,ΝσππμΝ υηίαέθ δΝεαδΝη Ν βθΝαλξάΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμ,Ν
ΰδ’Ν αυ σΝ εαδΝ δ ξτκυθΝ σ αΝ αθαφΫλγβεαθΝ

κΝ αθ έ κδξκΝ ε φΪζαδκέΝ ΟΝ

δεαδκζκΰβ δεσμΝζσΰκμΝ βμΝυδκγΫ β βμΝ βμΝαλξάμΝ βμΝπαγβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμΝ
έθαδΝβΝΫζζ δοβΝ πηπδ κ τθβμΝ βμΝβη απάμΝΫθθκηβμΝ ΪιβμΝαπΫθ αθδΝ
απκθκηάΝ βμΝ πκδθδεάμΝ δεαδκ τθβμΝ εαδΝ βΝ υπκοέαΝ σ δΝ

βθΝιΫθβΝ

θΝ γαΝ πλκ α υγκτθΝ

παλευμΝ αΝαζζκ απΪΝγτηα αΝ κυΝ ΰεζάηα κμ,Ν κυζΪξδ κθΝ κΝίαγησΝπκυΝγαΝ αΝ
πλκ Ϊ υ Ν κΝ ελΪ κμΝ βμΝ δγαΰΫθ δΪμΝ κυμ 137 .
απκεζ δ δεΪΝ κΝ υθ

δεσ

Ν θΝ ζσΰπΝ αλξάΝ

βλέα αδΝ

κδξ έκΝ κυΝπαγσθ κμΝαπσΝΫθαΝα έεβηαΝη Ν κΝελΪ κμΝ

βμΝδγαΰΫθ δΪμΝ κυΝεαδΝ βθΝαθ έζβοβΝσ δΝ κΝ ζ υ αέκΝΫξ δΝ κΝ δεαέπηαΝαζζΪΝεαδΝ
βθΝυπκξλΫπ βΝθαΝπλκ α τ δΝ κυμΝπκζέ μΝ κυΝαπσΝ βθΝπλκ ίκζάΝ πθΝ θθσηπθΝ
αΰαγυθΝ κυμ,Ν κπκυ άπκ Ν εαδΝ αθΝ ζαηίΪθ δΝ αυ άΝ ξυλαέΝ ΣκΝ υθ
κδξ έκΝ απκ ζ έ,Ν εα ΪΝ βθΝ ελα κτ αΝ Ϊπκοβ,Ν τζκΰκΝ
γ η ζέπ βμΝβη απάμΝπκδθδεάμΝ ικυ έαμ138,Ν

υθ

δεσΝ

δεσΝ αυ σΝ
κδξ έκΝ

κηΫθκυΝηΪζδ αΝσ δΝ θΝυφέ α αδΝ

εαθΫθαμΝεαθσθαμΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυΝπκυΝθαΝ βθΝαπαΰκλ τ δ 139 άΝθαΝ βθΝγ πλ έΝ
εΝπλκκδηέκυΝεα αξλβ δεάέΝΈξ δΝυπκ βλδξγ έ,Ν θ κτ κδμ,ΝεαδΝβΝαθ έγ βΝΪπκοβ,Ν
αζζκ απάΝ εαδΝ ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ αυ κτμΝ πμΝ αιδσπκδθβ,Ν αθΝ βΝ πλΪιβΝ αυ άΝ λΫφ αδΝ θαθ έκθΝ
ΈζζβθαΝπκζέ βΝεαδΝ έθαδΝαιδσπκδθβ,Νη Ν αΝ υΰε ελδηΫθαΝξαλαε βλδ δεΪΝ βμ,ΝεαδΝεα ΪΝ κυμΝθσηκυμΝ
βμΝξυλαμΝ σπκυΝ ζΫ βε Ν άΝ αθΝ δαπλΪξγβε Ν Ν πκζδ δαεΪΝ α τθ αε βΝξυλαέΝΩμΝΫζζβθαμΝ πκζέ βμΝ
ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝζκΰέα αδΝεαδΝ κΝευκφκλκτη θκΝπκυΝγαΝαπκε ά δΝη Ν
βΝΰΫθθβ άΝ κυΝ βθΝ ζζβθδεάΝδγαΰΫθ δα,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝπκυΝ λ τκυθΝ βθΝβη απάέΝ
2έΝ Ν δΪ αιβΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΪλγλκυΝΫξ δΝεαδΝ υΝ φαληκΰά»έΝΌππμΝεαδΝ κΝ
ΪλγλκΝθ,Ν ιαζ έφ αδΝκπκδα άπκ ΝαθαφκλΪΝ Νπ αέ ηα α,ΝεαδΝπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝί΄Ν βθΝ§1,Νη Ν
βθΝκπκέαΝΰέθ αδΝπλκ πΪγ δαΝθαΝπλκ α υγ έΝ κΝευκφκλκτη θκΝπμΝ«παγυθ»έ
133
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζέΝβικ
134
ΥαλαζαηπΪεβμΝ έ,Ν δΪΰλαηηαΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝΓ θδεσΝΜΫλκμ,ΝηβΝΈε κ β,Νβίίγ,Ν ζέΝκθ
135
Μαθπζ ΪεβμΝ Ιέ,Ν ΠκδθδεσΝ έεαδκΝ ΆλγλαΝ1-ζλΝ ΠΚ, πδ κηάΝ Γ θδεκτΝ ΜΫλκυμ,Ν ΄Ν Ϋε κ β,Ν ζέΝ
108
136
 Ναθ δ δα κζάΝη Ν βθΝαπ λδσλδ β ηκλφάΝ βμ,Ν βθΝκπκέαΝ θΝαπαδ έ αδΝβΝπλΪιβΝαιδσπκδθβΝ
εα ΪΝ κΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμΝ βμΝπλΪιβμέ
137
ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΟΝ ΝέΝ γθλ1ήβίίκΝ ΰδαΝ κΝ ιΫπζυηαΝ ίλσηδεκυΝ ξλάηα κμ,Ν ε σ δμΝ
Ϊεεκυζαμ,Νβίίλ,Ν ζέΝ1λθ
138
Μαθπζ ΪεβμΝ Ιέ,Ν ΠκδθδεσΝ έεαδκΝ ΆλγλαΝ1-ζλΝ ΠΚ, πδ κηάΝ Γ θδεκτΝ ΜΫλκυμ,Ν ΄Ν Ϋε κ β,Ν ζέΝ
108
139
ΚαηπΫλκυΝ– Ν Ϊζ αΝ έ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζΝ1λθ

44

σ δΝ βζα άΝ υθδ ΪΝ ηέαΝ αελαέαΝ πΫε α βΝ πθΝ κπδευθΝ κλέπθΝ δ ξτκμΝ αυ υθ,Ν
αθ έγ βΝ πλκμΝ κΝ δ γθΫμΝ έεαδκ,Ν εαγυμΝ υθδ ΪΝ αθ πέ λ π βΝ αθΪηδιβΝ

αΝ

ευλδαλξδεΪΝ δεαδυηα αΝ κυΝελΪ κυμΝ Ϋζ βμΝ κυΝ ΰεζάηα κμ,ΝεαδΝεα Ϊξλβ βΝ κυΝ
δεαδυηα κμΝ κυΝελΪ κυμΝ βμΝδγαΰΫθ δαμ,ΝπκυΝ πδηΫθ δΝθαΝπλκ α τ δΝ αΝΫθθκηαΝ
αΰαγΪΝ πθΝ πκζδ υθΝ κυΝ η Ν ίΪ βΝ κυμΝ δεκτμΝ κυΝ θσηκυμ 140 ,Ν κυμΝ κπκέκυμΝ κΝ
αζζκ απσμΝ λΪ βμέΝ πκυΝ λαΝ ε σμΝ πθΝ υθσλπθΝ βμΝ βη απάμΝ πδελΪ δαμ,Ν
ηπκλ έΝ εαδΝ θαΝ αΰθκ έ.

Ν ΪπκοβΝ αυ άΝ εαδΝ κδΝ θ Ϊ δμΝ βμΝ

βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ

αλξάμΝ βμΝπαγβ δεβμΝπλκ ππδεσ β αμ,Ν θΝηπκλκτθΝθαΝΰέθκυθΝ ε Ϋμ,Ν
σ δΝβΝαλξάΝαυ άΝυδκγ
υ

κηΫθκυΝ

έ αδ,ΝσππμΝά βΝαθαφΫλγβε ,Ν βθΝπ λδκλδ ηΫθβ βμΝηκλφά,Ν

Ν θαΝ απαδ έ αδΝ θαΝ εα αφΪ ε αδΝ κΝ δπζσΝ αιδσπκδθκΝ βμΝ πλΪιβμ,Ν

Ν

υθ υα ησΝη Ν κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝγ η ζέπ βΝ βμΝπκδθδεβμΝ ικυ έαμΝ κυΝελΪ κυμΝ βμΝ
δγαΰΫθ δαμΝ γ πλ έ αδΝ υηπζβλπηα δεάΝ πλκμΝ βθΝ πκδθδεάΝ ικυ έαΝ κυΝ ελΪ κυμΝ
Ϋζ βμΝ βμΝ πλΪιβμ,Ν υ
ζΪξδ

Ν κυ δα δεΪΝ εαδΝ πλαε δεΪΝ βΝ βη απάΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ

μΝφκλΫμΝγαΝεζβγ έΝθαΝ βθΝ φαλησ δ141.
ΌππμΝ ά βΝ αθαφΫλγβε Ν

αΝ πζαέ δαΝ βμΝ αθΪζυ βμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θΝ ΠΚ,Ν κΝ

ΪλγλκΝι§βΝΠΚΝπαλαπΫηπ δΝλβ ΪΝησθκΝ δμΝ§§γΝεαδΝζΝ κυΝΪλγλκυΝθΝΠΚΝεαδΝσξδΝεαδΝ
βθΝ§βΝαυ κτ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝηβθΝκδΝ φαλησακθ αδΝ ζζβθδεκέΝπκδθδεκέΝθσηκδΝ
αθΝ κΝ παγυθΝ ά αθΝ αζζκ απσμΝ εα ΪΝ κθΝ ξλσθκΝ πκυΝ Ϋζ βμΝ κυΝ
α δεάηα κμ,Ν αζζΪΝ απΫε β Ν η Ϋπ δ αΝ βθΝ ζζβθδεάΝ δγαΰΫθ δαέΝ

Ν ίΪλκμΝ κυΝ
υ σΝ πκυΝ

θ δαφΫλ δΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΪλγλκυΝιΝ έθαδΝθαΝ έξ ΝκΝπαγυθΝαπσΝ κΝΫΰεζβηα,Ν
φυ δεσΝ άΝ θκηδεσΝ πλσ ππκ142,Ν βθΝ ζζβθδεάΝ δγαΰΫθ δα,Ν αθ ιΪλ β αΝ αθΝ η ΪΝ βθΝ

α δζαεΪεβμ,Ν έ,ΝΣκΝ ζζκ απσΝ έεαδκΝ βθΝΠκδθδεάΝ έεβ,Ν ε σ δμΝΪεεκυζα,ΝΘ αζκθέεβ,Ν
1λλλ,Ν ζΝ 1ζη,Ν εαδΝ κτζΰαλβμΝ έ,Ν ώΝ παλΪε δαΝ πκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ αΝ ηπκλδεΪΝ πζκέαΝ πκυΝ
ζζδη θέακθ αδΝ Ναζζκ απκτμΝζδηΫθ μ,ΝΠκδθΥλΝβίί1,Ν ζΝβλ-31.
141
α δζαεΪεβμ,Ν έ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζΝ1ζζ
142
ΣκΝαά βηαΝ ΪθΝηπκλκτθΝ αΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝθαΝ έθαδΝπκδθδευμΝυπ τγυθαΝη ΝίΪ δΝ κΝ ζζβθδεσΝ
πκδθδεσΝ έεαδκΝ θ δαφΫλ δΝ ηηΫ πμΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝπαλκτ αμΝ δΪ αιβμ,Ν δσ δΝκΝ« λΪ βμ»Ν βμΝ
αιδσπκδθβμΝ πλΪιβμΝ πκυΝ ζΫ βε Ν κΝ ιπ λδεσΝ Ν ίΪλκμΝ ζζβθδεκτΝ φυ δεκτΝ άΝ θκηδεκτΝ
πλκ υπκυ,Ν θ Ϋξ αδΝ θαΝ έθαδΝ θκηδεσΝ πλσ ππκέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ έγ αδΝ κΝ αά βηαΝ ΪθΝ βΝ
ζζβθδεάΝ ΫθθκηβΝ Ϊιβ,Ν φαλησακθ αμΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ παγβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμ,Ν γαΝ λαφ έΝ
πκδθδεΪΝ εα ΪΝ κυΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυΝ ΧπκυΝ η Ν ίΪ βΝ κΝ παλσθΝ θκηδεσΝ ηαμΝ εαγ υμΝ θΝ
πλκίζΫπ αδ,Ν παλΪΝ ησθκΝ Ν ζΪξδ μΝ π λδπ υ δμΝ εαδΝ ηΪζδ αΝ η Ν βΝ ηκλφάΝ δκδεβ δευθΝ
ευλυ πθΨΝάΝαθΝγαΝ λαφ έΝεα ΪΝ πθΝθκηέηπθΝ επλκ υππθΝαυ υθέΝΓδαΝ κΝαά βηαΝίζέΝΚαηπΫλκυΝ
– Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝΠκζδ υθΝ βθΝαζζκ απά,ΝΪλγλκΝθΝΠΚ, Ν τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝ
αλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝβίίη,Ν ζΝβη,ΝσπκυΝεαδΝπ λαδ ΫλπΝπαλαπκηπάΝ Ν
Delmas M., Personnes morales étrangères et françaises,Ν1λλγ,Ν ζΝβηηΝ πέ
140
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απυζ

έ ΝαΝ βη δπγ έΝσ δΝεα ΪΝ βθΝελα κτ αΝΪπκοβ143,ΝπμΝ«παγυθ» ηπκλ έΝθαΝ

γ πλβγ έΝ εαδΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ144,Ν φσ κθΝ απσΝ βθΝ πλΪιβΝ πλκ ίΪζζκθ αδΝ αΝ
α κηδεΪ ΫθθκηαΝ αΰαγΪΝ κυ ΧπμΝ fiscus),Ν σππμΝ δ δκε β έαΝ εαδΝ π λδκυ έα,Ν εαδΝ σξδΝ
σ πθΝ έθαδΝφκλΫαμΝπμΝimperium145. Ολγσ λβΝφαέθ αδΝβΝΪπκοβΝπκυΝ δα υπυθ δΝκΝ
α δζαεΪεβμ146,Ν εα ΪΝ κθΝ κπκέκΝ βΝ πΫε α βΝ φαληκΰάμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ ΠΚΝ
ΰεζάηα αΝ πκυΝ

αΝ

λΫφκθ αδΝ εα ΪΝ πθΝ θθσηπθΝ αΰαγυθΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝ

έθαδΝη θΝ ζ κζκΰδεΪΝκλγά,ΝαζζΪΝαπαδ έΝ βΝ δα αζ δεάΝ ληβθ έαΝ βμΝ δΪ αιβμ,Ν
πκυΝ έθαδΝ

κΝ πκδθδεσΝ έεαδκΝ απαΰκλ υηΫθβ,Ν υ

Ν ΰδαΝ θαΝ δα φαζδ

έΝ βΝ

πλκ α έαΝ πθΝ θθσηπθΝ αΰαγυθΝ φκλΫαμΝ πθΝ κπκέπθΝ έθαδΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ
γαΝ Ϋπλ π Ν deΝ legeΝ ferendaΝ θαΝ π λδζβφγκτθΝ λβ ΪΝ

κΝ ΪλγλκΝ ιΝ ΠΚΝ εαδΝ αΝ

ΰεζάηα αΝπκυΝ λΫφκθ αδΝ θαθ έκθΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυέ
γέζέΝΟδΝγ δεΫμΝπλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝΪλγλπθΝθΝεαδΝιΝΠΚ
γέζέ1έΝ ΝπλΪιβΝπλΫπ δΝθαΝξαλαε βλέα αδΝπμΝεαεκτλΰβηαΝάΝπζβηηΫζβηαΝη Ν
ίΪ βΝ κυμΝ ζζβθδεκτμΝπκδθδεκτμΝθσηκυμ
τηφπθαΝη Ν βθ λβ άΝ δα τππ βΝ βμΝ§1Ν πθΝΪλγλπθΝθΝεαδΝιΝ κυΝΠΚΝ«ΟδΝ
ζζβθδεκέΝ πκδθδεκέΝ θσηκδΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ πλΪιβΝ π υ χα α
αυ

α απ

πμΝεαεκτλΰβηαΝάΝπζβηηΫζβηα…Ν».

Σ δλέ βμΝΠέ,ΝΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ κθΝΘαζΪ δκΝΧυλκΝεαδΝ ΰεζάηα αΝΣ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,
ζέΝ1ιζ-1ιη,ΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν ζέΝβκ1-282,
ΚαηπΫλκυΝ– Ν Ϊζ αΝ έ,ΝΝΠκδθδεσμΝΚυ δεαμΝΚα ’ΝΆλγλκΝ ληβθ έα, έΝΧαλαζαηπΪεβμ,Νβί1ζ,Ν ζέΝ
93
144
θ έγ βΝ ΪπκοβΝ εφλΪα δΝκΝΥαλαζαηπΪεβμΝ έ,Ν δΪΰλαηηαΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,Ν Γ θδεσΝΜΫλκμ,
ηβΝΈε κ β,Νβίίγ,Ν ζΝκθ,ΝσπκυΝπαλαγΫ δΝεαδΝ ξ δεΪΝπαλα έΰηα α,ΝεαγυμΝεαδΝκΝΜαθπζ ΪεβμΝ
Ιέ,ΝΠκδθδεσΝ έεαδκΝΆλγλαΝ1-ζλΝΠΚ, πδ κηάΝΓ θδεκτΝΜΫλκυμ ΄ΝΫε κ β,Ν ζΝ1ίιΝΧυπκ βη έπ βΝκθΨΝ
πκυΝαθαφΫλ δΝσ δΝ« υΝυπΪΰκθ αδΝησθκΝ αΝα κηδεΪΝεαδΝ δ-α κηδεΪΝ(ΰΪηκμ,ΝκδεκΰΫθ δα)ΝαΰαγΪΝεαδΝ
σξδΝ αΝ εκδθπθδεΪΝ κτ Ν αΝ ελα δεΪΝ ΫθθκηαΝ αΰαγΪέΝ πέ βμΝ θΝ υπΪΰκθ αδΝ «α κηδεΪ»Ν η θΝ ΫθθκηαΝ
αΰαγΪΝ (π λδκυ έα,Ν δ δκε β έα)Ν η Ν φκλΫαΝ σηπμΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ,Ν αφκτΝ κΝ θσηκμΝ (ΪλέΝ ι)Ν λβ ΪΝ
αθαφΫλ δΝ« θαθ έκθΝΫζζβθαΝπκζέ β»»,
145
ΓδαΝ βΝ δΪελδ βΝ κυΝ βηκ έκυΝ πμΝ φκλΫαΝ ελα δεάμΝ ικυ έαμΝ απσΝ κΝ βησ δκΝ πμΝ fiscus,Ν κυΝ
κπκέκυΝ αΝΫθθκηαΝαΰαγΪΝπλΫπ δΝθαΝπλκ α τκθ αδΝη Ν κθ έ δκΝ λσπκΝσππμΝεαδΝ αΝα κηδεΪΝαΰαγΪΝ
θσμΝΈζζβθαΝπκζέ β,ΝίζέΝ φΘ Νηλή1λιί,ΝΠκδθΥλκθΝ1λιί,Ν ζΝηβζΝ πέ,ΝπκυΝαθαφΫλ δΝ πέΝζΫι δμΝ
«... υθ λΫξ δΝεαδΝβΝθσηδηκμΝπλκςπσγ δμΝσππμΝβΝαιδσπκδθκμΝπλΪιδμΝ κυΝαζζκ απκτΝ λΫφ αδΝεα ΪΝ
πκζέ κμΝΈζζβθκμ,Ν δσ δΝ θΝ βΝΫθθκδαΝ κυΝσλκυΝ κτ κυΝπ λδζαηίΪθ αδΝεαδΝ κΝ ζζβθδεσθΝ βησ δκθ,Ν
κ ΪεδμΝβΝπ λδκυ έαΝαυ κτΝπμΝfiscusΝάΝΫ λαΝΫθθκηαΝαΰαγΪΝ κυΝπλκ ίΪζζκθ αδέέέ».
146
α δζαεΪεβμΝ έ,ΝΣκΝ ζζκ απσΝ έεαδκΝ βθΝΠκδθδεάΝ έεβ,Ν ε σ δμΝΪεεκυζα,ΝΘ αζκθέεβ,Ν
1λλλ,Ν ζέΝ1ζγ
143
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πσΝ βθΝΰλαηηα δεάΝ δα τππ βΝ πθΝπμΝΪθπΝ δα Ϊι πθΝπλκετπ δΝσ δΝΰδαΝ
θαΝ έθαδΝ πδ λ π άΝβΝ φαληκΰάΝ κυμΝ
αζζκ απάΝαπσΝάΝ

Νπ λδπ υ δμΝπκυΝ ζΫ βε Να έεβηαΝ βθΝ

ΝίΪλκμΝΫζζβθαΝπκζέ β,ΝγαΝπλΫπ δΝαφ θσμΝη θΝθαΝπλσε δ αδΝΰδαΝ

εαεκτλΰβηαΝάΝπζβηηΫζβηα,Ναφ ΫλκυΝαυ σμΝκΝξαλαε βλδ ησμΝθαΝΰέθ αδΝη ΝίΪ βΝ
κΝ ζζβθδεσΝπκδθδεσΝ έεαδκ,Νά κδΝ υθΪη δΝ κυΝΪλγλκυΝ1κΝΠΚ, εαδΝσξδ η ΝίΪ β κΝ
έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμΝ βμΝ πλΪιβμ147. ΌππμΝ ηΪζδ αΝ κλέα δΝ κΝ ΪλγλκΝ 1λΝ ΠΚ,Ν
ελέ δηκΝ ΰδαΝ κθΝ ξαλαε βλδ ησΝ ηέαμΝ Ϊ δεβμΝ πλΪιβμΝ πμΝ εαεκυλΰάηα κμΝ άΝ
πζβηη ζάηα κμ,Ν

θΝ έθαδΝ βΝ ζδευμΝ πδίζβγ έ αΝ

abstracto, απ δζκτη θβΝ

κθΝ λΪ βΝ πκδθά,Ν αζζΪΝ βΝ in

κθΝ θσηκΝ πκδθάέΝ θ δγΫ πμ,Ν σ αθΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ κΝ

θσηκΝ ΰεζβηα δεάΝπαλαζζαΰά,ΝπκυΝ υθδ ΪΝπλκθκηδκτξκΝάΝ δαε ελδηΫθκΝΫΰεζβηα,Ν
άΝ σ αθΝ πλσε δ αδΝ π λέΝ υηη κξδεάμΝ υγτθβμΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ ζλ§βΝ ΠΚ,Ν κΝ
ξαλαε βλδ ησμΝ βμΝπλΪιβμΝγαΝΰέθ δΝη ΝίΪ βΝ βθΝπλκίζ πση θβΝαπ δζκτη θβΝΰδαΝ
εΪγ ΝΫθαΝπκδθά,Ν δσ δΝβΝαφβλβηΫθαΝαπ δζκτη θβΝ κθΝθσηκΝπκδθάΝ έθαδΝ ε έθβΝ βμΝ
παλαζζαΰάμ άΝ βμΝ υηη κξδεάμΝ υγτθβμ,Ν εαδΝ σξδΝ αυ άΝ βμΝ ία δεάμΝ πλΪιβμέΝ Μ Ν
ίΪ βΝ κΝ αθπ ΫλπΝ ε π δεσ,Ν αΝ εαεκυλΰάηα αΝ πθΝ αθβζέεπθΝ έθαδΝ πΪθ αΝ
πζβηη ζάηα α,Ν υθΪη δΝ κυΝΪλγλκυΝ1βιΝΠΚ,Ν δσ δΝ Ναυ ΪΝησθκΝπζβηη ζβηα δεάΝ
πκδθάΝηπκλ έΝθαΝ πδίζβγ έέ
ΟΝ ζσΰκμΝ ΰδαΝ κυμΝ κπκέκυμΝ -κλγΪ- ιαδλκτθ αδΝ εα ΪΝ εαθσθαΝ αΝ π αέ ηα αΝ
απσΝ κΝπ έκΝ φαληκΰάμΝ πθΝΪλγλπθΝθΝεαδΝιΝΠΚ,Ν έθαδΝ δσ δΝσ δΝκδΝπλΪι δμΝαυ Ϋμ,Ν
θΝ πλκεαζκτθΝ εαηέαΝ
αζζκ απάμΝ ξυλαμΝ

βηαθ δεάΝ πλκ ίκζά,Ν κτ Ν

βθΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ βμΝ

βθΝ κπκέαΝ ζΫ βεαθΝ απσΝ πκζέ βΝ βμ,Ν υ

Ν « ΰΰυβ δεΪ»Ν βΝ

βη απάΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ θαΝ πδ δυι δΝ βθΝ δηυλβ άΝ βμ,Ν κτ Ν σ αθΝ αυ ΪΝ ΫξκυθΝ
λαφ έΝ θαθ έκθΝ ΫζζβθαΝ πκζέ βΝ βμ,Ν ΪζζπμΝ κΝ πκδθδεσμΝ ηαμΝ ευ δεαμΝ

θΝ γαΝ δμΝ

ξαλαε άλδα ΝπμΝπ αέ ηα αέΝ

ΌππμΝαθαζτ αδΝεαδΝ κΝκδε έκΝε φΪζαδκΝΰδαΝ βθΝπλκςπσγ βΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝΫΰεζβ βμΝάΝ
αέ β βμΝ βμΝ αζζκ απάμΝ αλξάμΝ ΰδαΝ πκδθδεάΝ έπιβΝ αΝ πζβηη ζάηα α,Ν γαΝ πλΫπ δΝ βΝ πλΪιβΝ θαΝ
υθδ ΪΝ πζβηηΫζβηαΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ ζζβθδεκτμ πκδθδεκτμΝ θσηκυμΝ εαδΝ έθαδΝ α δΪφκλκμΝ κΝ
θ ξση θκμΝ θκηδεσμΝ ξαλαε βλδ ησμΝ βμΝ απσΝ κΝ αζζκ απσΝ έεαδκΝ πμΝ εαεκυλΰάηα κμ,Ν υ Ν κΝ
ξαλαε βλδ ησμΝ πκυΝ έ αδΝ κΝ α έεβηαΝ απσΝ κΝ αζζκ απσΝ έεαδκΝ θαΝ ηβθΝ Ϋξ δΝ εαηέαΝ βηα έα,Ν
αλε έΝ βΝ πλΪιβΝ πλκίζΫπ αδΝ κθΝ σπκΝ ζ βμΝ κυΝ α δεάηα κμΝ πμΝ πκδθδεσΝ α έεβηα,Ν υ Ν θαΝ
βλ έ αδΝκΝσλκμΝ κυΝ δ κτΝαιδκπκέθκυέ
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γέζέβέΝΣκΝ δ σΝαιδσπκδθκΝ βμΝπλΪιβμ
 βΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θ§1Ν ΠΚΝ πλκίζΫπ αδΝ σ δΝ «ΟδΝ ζζβθδεκέΝ πκδθδεκέΝ
θσηκδΝ φαλησακθ αδΝ…Ν α
χ

α

π

αυ

π α

α α

π

α

άΝ αθΝ δαπλΪξγβε Ν

α

υ

υ

Ν πκζδ δαεΪΝ α τθ αε βΝ

ξυλα»,Ν θυΝ αθ έ κδξαΝ βΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ι§1Ν ΠΚΝ κλέα δΝ σ δΝ «ΟδΝ ζζβθδεκέΝ
πκδθδεκέΝθσηκδΝ φαλησακθ αδΝ…ΝεαδΝα
χ

α

π υ

α α

π

α

α

υ

υ

άΝαθΝ δαπλΪξγβε Ν Νπκζδ δαεΪΝα τθ αε βΝξυλα».

Κα ΪΝ βθΝ δ δκζκΰδεάΝ Έεγ βΝ κυΝ ξΠΚΝ κυΝ 1λγγ,Ν ελέγβε Ν σ δΝ κΝ σλκμΝ
αυ σμΝ κυΝ δ κτΝ αιδκπκέθκυΝ Ϋπλ π Ν θαΝ υηπ λδζβφγ έ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ
αλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμ,Ν η Ν κΝ ε π δεσΝ σ δΝ «έέέπΪμΝ θΝ δθδΝ ξυλαΝ
ίδυθΝκφ έζ δΝθαΝ βλάΝ κυμΝθσηκυμΝαυ άμ,ΝεαδΝπμΝαθΝ ζΫ βΝπλΪιδθΝαπαΰκλ υηΫθβθΝ
πέΝπκδθάΝυπ’Ναυ υθΝ θΝ τθα αδΝθ’ΝαπαζζαΰάΝ ατ βμΝεαδΝαθΝΫ δΝκΝθσηκμΝ βμΝξυλαμΝ
δμΝ άθΝ αθάε δΝ

θΝ απαΰκλ τ δΝ βθΝ

π
υπ

υ

ζ γ έ αθΝ πλΪιδθ,Ν κτ πΝ εαδΝ αθ δγΫ πμΝ α
π

υ

χ

α

υ π α

α απα
π’ αυ

π

α

έέέ»έΝ υθΪη δΝ πθΝ

σ πθΝ ΫξκυθΝ αθαφ λγ έΝ αθπ ΫλπΝ ΰδαΝ κθΝ δεαδκζκΰβ δεσΝ ζσΰκΝ υδκγΫ β βμΝ βμΝ
αλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝθκηδηκπκδά βμ,Νσ δΝ βζα άΝαυ άΝΰέθ αδΝ ε άΝαφ θσμΝΰδαΝ
θαΝ ηβθΝ ηΫθκυθΝ α δηυλβ κδΝ κδΝ λΪ

μΝ πκυΝ

ζΫ αθΝ α δεάηα αΝ

βθΝ αζζκ απάΝ

σ αθΝκδΝξυλαΝ κυμΝ θΝ κυμΝ ε έ δΝ κΝελΪ κμΝ Ϋζ βμΝ βμΝπλΪιβμΝεαδΝαφ ΫλκκυΝ
ΰδα έΝ Ϋ δΝ ε βζυθ αδΝ βΝ αζζβζ ΰΰτβΝ κυΝ ελΪ κυμΝ δγαΰΫθ δαμΝ πλκμΝ κΝ ελΪ κμΝ
Ϋζ βμΝ βμΝ πλΪιβμ,Ν έθαδΝ πλκφαθΫμΝ ππμΝ σ αθΝ βΝ πλΪιβΝ

θΝ έθαδΝ αιδσπκδθβΝ

τηφπθαΝη Ν κΝ έεαδκΝ κυΝαζζκ απκτΝ σπκυΝ Ϋζ βμ,Ν θΝυπΪλξ δΝζσΰκμΝΰδαΝ βθΝ
παλκξάΝ αζζβζ ΰΰτβμΝ απΫθαθ δΝ

κΝ ελΪ κμΝ αυ σ,Ν αφκτΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ κυΝ

θΝ

ηπκλ έΝ θαΝ Ϋξ δΝ πλκ ίζβγ έΝ απσΝ ηέαΝ θσηδηβΝ εαδΝ πδ λ π άΝ απσΝ κΝ έεαδσΝ κυΝ
πλΪιβ148.
τηφπθα,Ν πέ βμ,Ν η Ν σ αΝ ά βΝ δπυγβεαθΝ αθπ ΫλπΝ ΰδαΝ βθΝ φτ βΝ πθΝ
αλξυθ βμΝ θ λΰβ δεάμΝεαδΝ βμΝπαγβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμΝπμ υηπζβλπηα δευθ
πλκμΝ βθΝαλξάΝ βμΝ αφδεσ β αμ,Ν κΝελΪ κμΝ βμΝδγαΰΫθ δαμΝ θΝηπκλ έΝθαΝα εά δΝ
πκδθδεάΝ έπιβΝΰδαΝπλΪιβΝπκυΝ ζΫ βε Ν βθΝαζζκ απά,Ν ΪθΝ θΝ υθδ ΪΝΫΰεζβηαΝ
ΚαλλΪμΝ έ,ΝΠκδθδεσΝ δεκθκηδεσΝ έεαδκ,Νί΄ΝΫε κ β,Ν ε Ν θ έΝΪεεκυζα,Ν1λλκ,Ναλδγηέπ λέΝιι,Ν
ζέΝ λθ,Ν κΝ κπκέκμΝ αθαφΫλ δΝ σ δΝ «έέέΝ Ϊζζπ Ν αΝ ξ δευμΝ κίαλσ λαΝ ΰεζάηα αΝ δηπλκτθ αδΝ Ν
σζκΝ ξ σθΝ κθΝ πκζδ δ ηΫθκΝ εσ ηκΝ εαδΝ Ϋ δΝ θΝ υπΪλξ δΝ κΝ εέθ υθκμΝ θαΝ η έθκυθΝ α δηυλβ αΝ ζσΰπΝ
Ϋζζ δοβμΝαθ δ κέξκυΝθσηκυΝ βΝξυλαΝ Ϋζ άμΝ κυμ...»

148
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εαδΝ

κθΝ σπκΝ Ϋζ άμΝ βμ,Ν δσ δΝ

σπκυΝ Ϋζ βμΝ βμΝ πλΪιβμ,Ν

Ν αυ άθΝ βθΝ π λέπ π β,Ν βΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ κυΝ

θΝ Ϋξ δΝ πκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ θαΝ εεδθά δΝ πκδθδεάΝ

έπιβΝ ΰδαΝ ηέαΝ πλΪιβΝ πκυΝ εα ΪΝ κΝ έεαδσΝ βμΝ έθαδΝ θσηδηβέΝ Όππμ,Ν ζκδπσθ,Ν κλγΪΝ
παλα βλ έ αδ 149 ,Ν βΝ αλξάΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ πλκςπκγΫ δΝ σ δΝ γαΝ
ηπκλκτ Ν θαΝ φαληκ

έΝ βΝ αλξάΝ βμΝ

αφδεσ β αμΝ απσΝ κΝ έεαδκΝ Ϋζ βμΝ βμΝ

πλΪιβμΝ Χσ αθΝ βζα άΝ υπΪλξ δΝ εα ΪΝ κΝ ζ υ αέκΝ ΰεζβηα δεάΝ πλΪιβΨ,Ν πλκμΝ βθΝ
κπκέαΝζ δ κυλΰ έΝ υηπζβλπηα δεΪέ
 Ν ξΫ βΝη Ν βθΝαθαΰεαδσ β αΝ κυΝσλκυΝαυ κτΝ

βθΝ φαληκΰάΝ βμΝαλξάμΝ

βμΝ παγβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμ,Ν αυ άΝ πλκετπ δΝ εαδΝ πΪζδΝ απσΝ κΝ ε έη θκΝ βμΝΝ
δ δκζκΰδεάμΝ Έεγ βμΝ κυΝ ξΠΚΝ κυΝ 1λγγ,Ν σπκυΝ αθαφΫλ αδΝ σ δΝ κΝ σλκμΝ έθαδΝ
αθαΰεαέκμΝ«εαγσ κθΝκΝζσΰκμΝ βμΝπαλα κξάμΝαυ κτΝ πέΝ πθΝπλΪι πθΝ πθΝβη απυθΝ
πλκ άζπμΝ υφέ α αδΝ Ϋ δΝ ηΪζζκθΝ πλκε δηΫθκυΝ π λέΝ αζζκ απκτΝ αΰθκκτθ κμΝ κυμΝ
ζζβθδεκτμΝπκδθδεκτμΝθσηκυμΝεαδΝ υηηκλφκυηΫθκυΝπλκμΝ κυμΝθσηκυμΝ βμΝξυλαμΝ θΝ
άΝαβ»έΝ θαΰθπλέα αδ,Νζκδπσθ,ΝαπσΝ κθΝθκηκγΫ β,Νσ δΝ

Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝπλΪιβΝ

θΝ έθαδΝαιδσπκδθβ τηφπθαΝη Ν κθΝ σπκΝ Ϋζ άμΝ βμ,ΝκΝ λΪ βμΝαυ άμΝηπκλ έΝθαΝ
ηβθΝΰθπλέα δΝ βθΝπκδθδεά απαιέαΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ κυ,ΝαεσηβΝεδΝαθΝΰθπλέα δΝσ δΝ
αυ άΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝΪ δεβ,Ν δσ δΝαθ έε δ αδΝπξΝ

Νεαθσθ μΝα δεκτΝάΝ δκδεβ δεκτΝ

δεαέκυΝ βμΝ δεάμΝ κυΝΫθθκηβμΝ Ϊιβμ150,Ν πκηΫθπμΝ εζ έπ δΝεαδΝβΝ δεαδκζκΰβ δεάΝ
ίΪ βΝΰδαΝ βθΝ εεέθβ βΝ βμΝπκδθδεάμΝ έπιβμΝ θαθ έκθΝ κυέ
υ σΝπκυΝ θΝ θ δαφΫλ δΝεαγσζκυΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝΪλγλπθΝθΝεαδΝιΝ
ΠΚ,Ν έθαδΝ κΝππμΝξαλαε βλέα αδΝβΝαιδσπκδθβΝπλΪιβΝαπσΝπζ υλΪμΝίαλτ β αμΝ κυΝ
α δεάηα κμΝαπσΝ βθΝαζζκ απάΝΫθθκηβΝ ΪιβΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμΝ κυΝα δεάηα κμ 151.
ΌππμΝ πδ βηαέθ αδΝ κλγΪΝ

βθΝ

ΠΝ κγλήβίίλ 152 , «... π δ άΝ κΝ ΫΰεζβηαΝ πκυΝ

ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝ Πκζδ υθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν ΪλγλκΝ θΝ ΠΚ, Ν
τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝαλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝβίίη,Ν ζΝ1βη
150
Κα ΪΝ βθΝ ΚαηπΫλκυ-Ν Ϊζ αΝ έ,Ν σππμΝ αθπ Ϋλπ,Ν ζέΝ 1θι-1ιί,Ν ΪθΝ βΝ πλΪιβΝ ξαλαε βλέα αδΝ
απσΝ κΝ π λδεσΝ έεαδκΝ κυΝ αζζκ απκτΝ ελΪ κυμΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ άμΝ βμΝ πμΝ π δγαλξδεάΝ άΝ
δκδεβ δεάΝ παλΪία β,Ν αυ σμΝ κΝ ξαλαε βλδ ησμΝ
η τ δΝ κθΝ ΈζζβθαΝ δεα άΝ εαδΝ υθ πυμΝ γαΝ
πλΫπ δΝθαΝ δαπδ υ δΝσ δΝ θΝπζβλκτ αδΝκΝσλκμΝ κυΝ δ κτΝαιδκπκέθκυέΝ
151
λε έΝθαΝά αθΝαιδσπκδθβΝ τηφπθαΝη Ν κΝαζζκ απσΝ έεαδκΝσ αθΝκΝ λΪ βμΝ θάλΰβ ΝάΝσφ δζ Ν
θαΝ θ λΰά δ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1ιΝ ΠΚ,Ν ΪζζπμΝ δαφκλ δεΪΝ θΝ υπΪλξ δΝ πκδθδεΪΝ αιδσζκΰβΝ
πλΪιβ,Ν εαδΝ γαΝ έξαη Ν αθ πέ λ π βΝ αθα λκηδεάΝ φαληκΰάΝ πκδθδεκτΝ θσηκυΝ πκυΝ γ η ζδυθ δΝ κΝ
αιδσπκδθκέΝ θΝ αθ δγΫ πμΝ πατ δΝ θαΝ έθαδΝ αιδσπκδθβΝ η ΪΝ βθΝ Ϋζ βΝ βμΝ πλΪιβμΝ εαδΝ ηΫξλδΝ βθΝ
αη Ϊεζβ βΝεα α έεβΝ κυΝυπαδ έκυ,Νηπκλ έΝθαΝζΪί δΝξυλαΝαθαζκΰδεάΝ φαληκΰάΝ κυΝαέΝβΝπαλέΝ1Ν
ΠΚ,ΝβΝκπκέαΝ πδ λΫπ αδΝαφκτΝαπκίαέθ δΝ Νσφ ζκμΝ κυΝεα βΰκλκυηΫθκυ,ΝΚαηπΫλκυ-Ν Ϊζ αΝ έ,Ν
σππμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζέΝ1ηθ
152
Πκδθ δεΝβίίλ,Ν ζΝ1ζθκΝ πέ
149
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ζΫ βε Ν

βθΝ αζζκ απάΝ απσΝ βη απσΝ υθδ ΪΝ εαεκτλΰβηαΝ εα ΪΝ κθΝ ζζβθδεσΝ

ΠΚέέέΝ θΝαπαδ έ αδΝΰδαΝ βΝ έπιβΝεαδΝ δηυλβ άΝ κυΝβΝυπκίκζάΝΫΰεζβ βμΝ εΝηΫλκυμΝ
πθΝ παγσθ πθΝ έέέΝ αφκτΝ βΝ

ζ υ αέαΝ

δΪ αιβΝ

φαλησα αδΝ

Ν πλΪι δμΝ

πζβηη ζβηα δεκτΝξαλαε άλαΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝ ζζβθδεκτμΝπκδθδεκτμΝθσηκυμΝεαδΝσξδΝ
εα ΪΝ κυμΝθσηκυμΝ βμΝιΫθβμΝξυλαμ».
Οηκέπμ,Ν θΝαπαδ έ αδΝκΝθκηδεσμΝξαλαε βλδ ησμΝ βμΝπλΪιβμΝαπσΝ κΝ έεαδκΝ
κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμΝθαΝ έθαδΝ αυ σ βηκμΝη Ναυ σθΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ δεαέκυ, εα ΪΝηέαΝ
ΝΪπκοβ,Ν θΝαπαδ έ αδΝκτ ΝθαΝυπΪλξ δΝ ατ δ βΝ κυΝπλκ α υση θκυΝ αΰαγκτΝ
δμΝ τκΝ δα Ϊι δμ,Ναλε έΝ αΝπλαΰηα δεΪΝπ λδ α δεΪΝθαΝπζβλκτθ αυ σξλκθαΝ βθΝ
αθ δε δη θδεάΝ υπσ α βΝ αιδσπκδθβμΝ πλΪιβμΝ σ κΝ
αζζκ απσΝ αζζκ απσΝ πκδθδεσΝ έεαδκ

153

κΝ βη απσΝ σ κΝ εαδΝ

κΝ

έΝ Σαυ σξλκθα,Ν σηπμ,Ν αΝ πλαΰηα δεΪΝ

π λδ α δεΪΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πζβλκτθΝ εαδΝ σζ μΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ φαληκΰάμ βμΝ
ξ δεάμΝαζζκ απάμΝπκδθδεάμΝ δΪ αιβμ,ΝξπλέμΝθαΝαλε έΝσ δΝ υπκπκδ έ αδΝβΝπλΪιβΝ
πμΝΫΰεζβηα

κθΝαζζκ απσΝθσηκέΝ υ σ,Νζκδπσθ,ΝπλκςπκγΫ δΝηέαΝπαλ ηπέπ κυ αΝ

ελέ βΝ κυΝ δεΪακθ κμΝ δεα ά,Ν σ δΝ αΝ πλαΰηα δεΪΝ π λδ α δεΪΝ βμΝ υπσγ βμΝ
πζβλκτθΝ αυ σξλκθαΝ σ κΝ βθΝ αθ δε δη θδεάΝ υπσ α βΝ κυΝ βη απκτΝ δεαέκυ,Ν
σ κΝ εαδΝ αυ ΪΝ βμΝ αθ έ κδξβμΝ αζζκ απάμΝ δΪ αιβμΝ πκυΝ υπκπκδ έΝ κΝΫΰεζβηα154,
εαγυμΝ εαδΝ σ δΝ αθΝ βΝ υπσγ βΝ δεαασ αθΝ η Ν ίΪ βΝ κΝ έεαδκΝ σπκυΝ Ϋζ βμΝ βμΝ
πλΪιβμ,ΝγαΝ πλσε δ κΝΰδαΝπλΪιβΝπκυΝΪ δεβ,Νεα αζκΰδ άΝεαδΝ δηπλβ ά 155. Έηη α
η Ν κθΝ λσπκΝ αυ σ,Ν κΝ ΈζζβθαμΝ δεα άμΝ εαζ έ αδΝ θαΝ φαλησ δΝ αηΫ πμΝ κΝ
αζζκ απσΝ πκδθδεσΝ έεαδκ,Ν εαγυμΝ βΝ αθΪΰεβΝ θαΝ δ υελδθδ

έΝ αθΝ βΝ in abstracto

αιδσπκδθβΝπλΪιβΝ έθαδΝ εαδΝ in concreto αιδσπκδθβ,ΝπλκςπκγΫ δΝσ δΝκΝ δεα άμΝγαΝ
ι Ϊ δΝ αθΝ πζβλκτθ αδΝ σζαΝ αΝ

κδξ έαΝ βμΝ αζζκ απάμΝ αθ δε δη θδεάμΝ εαδΝ

υπκε δη θδεάμΝ υπσ α βμΝ κυΝ α δεάηα κμ,Ν αθΝ υθ λΫξκυθΝ αΝ υπκε δη θδεΪΝ
κδξ έαΝ δεαδκζκΰά πμ,Ν σλκδΝ Ϊλ βμΝ κυΝ α έεκυΝ άΝ κυΝ εα αζκΰδ ηκτ,Ν εέκέεέ,Ν
υ

ΝθαΝεα αζάι δΝη Ν αφάθ δα,Ν ΪθΝη ΝίΪ βΝ κΝαζζκ απσΝ έεαδκΝ έθαδΝαγυκμΝάΝ

ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝ Πκζδ υθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν ΪλγλκΝ θΝ ΠΚ, Ν
τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝ βίίη,Ν ζΝ 1θη-166,
ΥαλαζαηπΪεβμ,Ν έ,ΝτθκοβΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυΝ– Γ θδεσΝΜΫλκμΝΙΝ– ΣκΝΈΰεζβηα,Ν γάθαΝβί1ί,Ν ζΝ
149,
154
ΜυζπθσπκυζκμΝ Υέ,Ν δ γθΫμΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,Ν Ϋε κ βΝ ί΄,Ν 1λλγ,Ν ζΝ βθκ,Ν ΚαηπΫλκυΝ
Ν Ϊζ αΝ έ,Ν πμΝ αθπ Ϋλπ,Ν ζΝ 1ιί,Ν Σ δλέ βμΝ Πέ,Ν ΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ κθΝ ΘαζΪ δκΝ ΧυλκΝ εαδΝ
ΰεζάηα αΝΣ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,Ν γάθα,Ν1λλκ,Ν ζέΝ1ηί,ΝΥαλαζαηπΪεβμ,Ν έ,ΝτθκοβΝΠκδθδεκτΝ
δεαέκυΝ– Γ θδεσΝΜΫλκμΝΙΝ– ΣκΝΈΰεζβηα,Ν γάθαΝβί1ί,Ν ζέΝ1ζλ
155
κΝ ελδ άλδκΝ κυΝ inΝ concretoΝ αιδσπκδθκυΝ βμΝ αθαφΫλ αδΝ λβ ΪΝ εαδΝ βθΝ  λα γΝ γζλήβίίκ,Ν
ΠκδθΥλκθΝ βί1ί,Ν ζέΝ γζι,Ν ΠζβηΥέκυΝ ζ1ήβίίη,Ν ΠκδθΥλκθΝ βίίι,Ν ζΝ γθβ,Ν εαδΝ δα δ
λΝ
ηλήβίίθ,ΝΠκδθΥλκθΝβίίι,Ν ζέΝηη1
153

50

Ϋθκξκμ,ΝεαδΝΫπ δ αΝγαΝ ι Ϊ δΝ ΪθΝβΝπλΪιβΝαυ άΝ έθαδΝin concreto αιδσπκδθβΝεαδΝ
εα ΪΝ κΝ ζζβθδεσΝ έεαδκ156έΝΈ δ,ΝσππμΝηΪζζκθΝκλγΪΝαθαφΫλ αδ157,Νεα αζάΰκυη Ν
θαΝ φαλησα αδΝεΪγ ΝφκλΪΝ κΝ έεαδκΝπκυΝ έθαδΝ πδ δεΫ

λκΝΰδαΝ κθΝ υΰε ελδηΫθκΝ

λΪ βΝΰδαΝ κθΝκπκέκΝ υθ λΫξ δΝζσΰκμΝΪλ βμΝ κυΝα έεκυΝάΝ κυΝεα αζκΰδ ηκτ,Ν έ Ν
αυ σΝ έθαδΝ κΝ αζζκ απσΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμΝ έ Ν κΝ ζζβθδεσΝ έεαδκΝ βμΝ
δγαΰΫθ δαμΝ κυΝ λΪ βΝ άΝ γτηα κμ,Ν φσ κθΝ

βθΝ πλυ βΝ π λέπ π βΝ βΝ πλΪιβΝ

γ πλ έ αδΝ inΝ concretoΝ αιδσπκδθβΝ τηφπθαΝ η Ν κ έεαδκΝ αυ σ,Ν εαδΝ

βθΝ

θΝ

τ λβΝ

π λέπ π βΝ αέλ αδΝ κτ πμΝ άΝ ΪζζπμΝ κΝ Ϊ δεκμΝ άΝ εα αζκΰδ σμΝ ξαλαε άλαμΝ
ξαλαε άλαμΝ βμΝπλΪιβμΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝβη απκτμΝπκδθδεκτμΝθσηκυμέ
Ό κθΝ αφκλΪΝ βθΝθκηδεάΝφτ βΝ κυΝσλκυΝ κυΝ δ κτΝαιδκπκέθκυ,Νεα ΪΝ βθΝ
ηΪζζκθΝ ελα κτ αΝ Ϊπκοβ
αιδκπκέθκυ159,Ν κΝ κπκέκμΝ

158

, πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΰθά δκΝ ιπ λδεσΝ σλκΝ κυΝ

θΝ ξλ δΪα αδΝ θαΝ εαζτπ

αδΝ απσΝ βθΝ υπαδ δσ β αΝ κυΝ

λΪ β 160 . τηφπθαΝ η Ν βθΝ ΪπκοβΝ αυ ά, βΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ κΝ εκπσμΝ πκυΝ
ιυπβλ

έΝ κΝ θΝ ζσΰπΝ σλκμΝ εα α δεθτκυθ βθΝ πλκ ξσθ πμ κυ δα δεάΝ φτ βΝ

ΝΪπκοβΝαυ άΝ υηπκλ τ αδΝπζάλπμΝη Ν δμΝλυγηέ δμΝ κυΝΪλγλκυΝλ§1Νπ λέΝί΄ΝεαδΝΰ΄ΝΠΚ,ΝαφκτΝ
υθΪη δΝαυ υθΝαπκεζ έ αδΝβΝ έπιβΝ ΪθΝ πάζγ Νκπκδκ άπκ ΝζσΰκμΝ ιΪζ δοβμΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ
βμΝαζζκ απάμΝπκζδ έαμΝΰδαΝ πδίκζάΝάΝ ε Ϋζ βΝ βμΝ πδίζβγ έ αμΝπκδθάμέΝΈ δ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ
δ δκζκΰδεάΝ Έεγ βΝ ξΠΚΝ κυΝ 1λγγ,Ν ζέΝ λΝ «…Ν υθΫπ δαΝ βμΝ κδατ βμΝ ιαλ ά πμΝ εΝ κυΝ
αζζκ απκτΝ θσηκυΝ έθαδΝ σ δΝ αθΝ εα ΪΝ κΝ θσηκθΝ κτ κθΝ κΝ αιδσπκδθκθΝ άΝ κΝ εα α δπε σθΝ ηδαμΝ
κδατ βμΝπλΪι πμΝ ιβζ έφγβΝ εΝ δθκμΝ πθΝ θΝ βΝ δα Ϊι δΝαθαφ λση θπθΝζσΰπθΝ θΝ τθα αδΝπζΫκθΝ
κΝυπαέ δκμΝαυ άμΝθαΝυπκίζβγ έΝ δμΝ έεβθΝ θΝ βΝβη απάΝ δαΝ βθΝαυ άθΝπλΪιδθ»
157
ΚαηπΫλκυΝΝ Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝΠκζδ υθΝ βθΝαζζκ απά,Ν ζΝ1ιι
158
ΚαηπΫλκυΝΝ Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝΠκζδ υθΝ βθΝαζζκ απά,Ν ζΝ1ζκ-1ζλ,ΝΜαλΰαλέ βμΝ
Λέ,Ν ΟδΝ ιπ λδεκέΝ ΌλκδΝ κυΝ ιδκπκέθκυ,Ν Θ αζκθέεβ,Ν 1λκγΝ ζέΝ 1β1 πέ,Ν ΜυζπθσπκυζκμΝ Υέ,
δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν ζέΝβθι,βκβ,ΝΣ δλέ βμΝΠέ,ΝΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ
κθΝΘαζΪ δκΝΧυλκΝεαδΝ ΰεζάηα αΝΣ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,Ν1λλκ,Ν ζΝ1ιβ,Ν α δζαεΪεβμ,Ν έ,ΝΣκΝ
ζζκ απσΝ έεαδκΝ βθΝΠκδθδεάΝ έεβ,Ν1λλλ,Ν ζΝ1ηηέ
159
θ έγ κμΝ κΝ ΥαλαζαηπΪεβμ,Ν έ,Ν τθκοβΝ ΠκδθδεκτΝ δεαέκυΝ – Γ θδεσΝ ΜΫλκμΝ ΙΝ – ΣκΝ Έΰεζβηα,Ν
ζΝ θγιΝ πέ,Ν κΝ κπκέκμΝ υπκ βλδα δΝ σ δΝ πλσε δ αδΝ π λέΝ αλθβ δεάμΝ δεκθκηδεάμΝ πλκςπσγ βμΝ εαδΝ
υΰε ελδηΫθαΝπλκςπσγ βΝ φαληκΰάμΝ βμΝ ιαδλ δεάμΝ δεαδκ κ έαμΝ πθΝ ζζβθδευθΝ δεα βλέπθΝ
πκυΝ υθ πΪΰ αδΝβΝ φαληκΰάΝ πθΝΪλγλπθΝθΝεαδΝιΝΠΚέΝΚα ΪΝ βθΝΪπκοβΝαυ ά,ΝπκυΝ θΝ λ έ αδΝ
υζσΰπθΝ πδξ δλβηΪ πθ,Ν π δ άΝ κΝαιδσπκδθκΝπλκ δκλέα αδΝησθκΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ δ δεκτΝ
ΜΫλκυμ,Ν ξση θκδΝ βθΝ ελα κτ αΝ ΪπκοβΝ πλΫπ δΝ θαΝ ξγκτη Ν εαδΝ σ δΝ κΝ σλκμΝ κυΝ δ κτΝ
αιδκπκέθκυΝ έθαδΝ κδξ έκΝ σζπθΝ πθΝ αθ δε δη θδευθΝ υπκ Ϊ πθΝ πθΝ ευλπ δευθΝ εαθσθπθΝ πθΝ
εα ’Ν δ έαθΝ ΰεζβηΪ πθ,Ν σ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΫΰεζβηαΝ πκυΝ ζΫ βε Ν βθΝ αζζκ απάέΝ ΟΝ έ δκμΝ
εα αζάΰ δΝ κΝ υηπΫλα ηαΝ σ δΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ πκδθδεκτΝ δεαέκυΝ ιυπβλ έ αδΝ
απλσ εκπ αΝη Ν δμΝ λ δμΝπαλα κ δαεΫμΝίαγηέ μΝ βμΝΫθθκδαμΝ κυΝ ΰεζάηα κμ,Νκπσ Ν θΝυπΪλξ δΝ
ζσΰκμΝΰδαΝ βηδκυλΰέαΝ Ϋ αλ βμ,ΝβΝκπκέαΝγαΝπ λδζαηίΪθ δΝ κυμΝ ιπ λδεκτμΝσλκυμΝ κυΝαιδκπκέθκυ,Ν
δσ δΝ κδΝ ζ υ αέκδ,Ν κΝ ηΫ λκΝ πκυΝ θΝ υθδ κτθΝ κδξ έαΝ βμΝ αθ δε δη θδεάμΝ υπσ α βμ,Ν κυΝ
α έεκυΝάΝ κυΝεα αζκΰδ ηκτ,ΝηπκλκτθΝεΪζζδ αΝθαΝ θ αξγκτθΝ κΝπ έκΝ πθΝπλκςπκγΫ πθΝ βμΝ
πκδθδεάμΝ έεβμΝάΝ πθΝΰ θδεσ λπθΝ δεκθκηδευθΝπλκςπκγΫ πθέ
160
τηφπθαΝ η Ν βθΝ ΚαηπΫλκυΝ Ν Ϊζ α,Ν πμΝ αθπ Ϋλπ,Ν ζΝ 1ηβ-1ηγ,Ν κΝ σλκμΝ αυ σμΝ «έέέΝ ίλέ ε αδΝ
ΫιπΝαπσΝ βθΝαθ δε δη θδεάΝυπσ α βΝ κυΝεΪγ Ν ΰεζάηα κμέέέαπκ ζ έΝγ δεάΝπλκςπσγ βΝπκδθδεκτΝ
εκζα ηκτ,Ν έθαδΝ αθ δε δη θδεσΝ κδξ έκΝ κυΝ ΰεζβηα κμΝ αζζΪΝ θΝ απκ ζ έΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ
αθ δε δη θδεάμΝ κυΝ υπσ α βμ»,Ν εαδΝ εα αζάΰ δΝ σ δΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ιπ λδεσΝ σλκΝ κυΝ αιδκπκέθκυ,Ν
σθ αμΝ α δΪφκλκΝ ΪθΝ αθαΰλΪφ αδΝ βθΝ έ δαΝ δΪ αιβΝ πκυΝ εαγκλέα δΝ αΝ ζκδπΪΝ κδξ έαΝ κυΝ
ΰεζάηα κμΝάΝ αΝΪλγλαΝθΝεαδΝιΝΠΚέ
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αυ κτ,ΝαφκτΝβΝΫζζ δοάΝ κυΝαπκεζ έ δΝ βθΝπκδθδεάΝαιέπ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝπκζδ έαμΝ
ΰδαΝ πκδθδεσΝ εκζα ησΝ αυ άμΝ εαδΝ

ζδεΪΝ βθΝ έ δαΝ βΝ γ η ζέπ βΝ θσμΝ πζάλκυμΝ

ΰεζάηα κμΝεα ΪΝ κΝΰλΪηηαΝ κυΝΪλγλκΝ1ζ§1ΠΚ161έΝ θΝκΝσλκμΝαυ σμΝ υθδ κτ Ν
δεκθκηδεάΝ πλκςπσγ β,Ν γαΝ Ϋπλ π Ν πλκβΰκυηΫθπμ θαΝ έξ Ν δαπδ πγ έΝ σ δΝ βΝ
ζζΪ αΝΫξ δΝπκδθδεάΝ ικυ έαΝ βθΝπλΪιβ,Νσ δΝ βζα άΝυφέ α αδΝβΝπκδθδεάΝαιέπ άΝ
βμ,Νκπσ ΝβΝΫζζ δοβΝ βμΝπλκςπσγ βμΝαυ άμΝγαΝ ηπσ δα Ν βθΝΫθαλιβΝάΝ υθΫξδ βΝ
βμΝ πκδθδεάμΝ έεβμέΝ Ω σ κ,Ν βΝ Ϋζζ δοβΝ κυΝ σλκυΝ κυΝ δ κτΝ αιδκπκέθκυΝ

θΝ

ηπκ έα δΝαπζυμΝ βθΝΫθαλιβΝάΝ υθΫξδ βΝ βμΝπκδθδεάμΝ δα δεα έαμ,ΝσππμΝ υηίαέθ δΝ
η Ν βθΝ Ϋΰεζβ βΝ άΝ βθΝ αέ β βΝ βμΝ ιΫθβμΝ ευίΫλθβ βμΝ πκυΝ έθαδΝ δεκθκηδεΫμΝ
πλκςπκγΫ δμ,Ν αζζΪΝ απκεζ έ δΝ κλδ δεΪΝ βθΝ πκδθδεάΝ αιέπ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
πκζδ έαμ162,Ν

κηΫθκυΝ σ δΝ βΝ πλΪιβΝ

θΝ έθαδΝ πκδθδεΪΝ αιδσζκΰβΝ α δεκπλαΰέαΝ άΝ

πζάλ μΝΫΰεζβηα163.
γέζέγέΝ

Ν Ϋΰεζβ βΝ κυΝ παγσθ κμΝ άΝ βΝ αέ β βΝ βμΝ ιΫθβμΝ ευίΫλθβ βμΝ πέΝ

πζβηη ζβηΪ πθ
τηφπθαΝη Ν βΝ δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝθ§γΝΠΚ,ΝπκυΝαφκλΪΝ

βθΝ φαληκΰάΝ

βμΝ αλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμ,Ν « α πζβηη ζάηα α,Ν ΰδαΝ θαΝ
φαληκ κτθΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ παλέΝ 1Ν εαδΝ β,Ν απαδ έ αδΝ Ϋΰεζβ βΝ κυΝ παγσθ κμΝ άΝ
αέ β βΝ βμΝευίΫλθβ βμΝ βμΝξυλαμΝσπκυΝ ζΫ βε Ν κΝπζβηηΫζβηα». ΣκΝΪλγλκΝι§βΝ
ΠΚ,Ν πκυΝ αθαφΫλ αδΝ

βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ παλαπΫηπ δΝ λβ ΪΝ

βθΝ

αθπ ΫλπΝ δΪ αιβ,ΝβΝκπκέαΝΫ δΝ φαλησα αδΝεαδΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝΪλγλκυΝιΝΠΚέ
τηφπθαΝ η Ν δμΝ αθπ ΫλπΝ δα Ϊι δμ,Ν δ Ϊΰ αδΝ ηέαΝ λέ βΝ πλκςπσγ βΝ
πλκε δηΫθκυΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ φαληκ κτθΝκδΝπμΝΪθπΝαλξΫμ,ΝβΝκπκέαΝαφκλΪΝησθκΝ
αΝπζβηη ζάηα α,ΝεαδΝ υθέ α αδΝ

κΝ θαΝΫξ δΝυπκίζβγ έ έ ΝΫΰεζβ βΝαπσΝ κθΝ

παγσθ α,Ν έ Ν Χ δαα υε δεΪΨΝ αέ β βΝ απσΝ βθΝ ευίΫλθβ βΝ βμΝ ξυλαμΝ Ϋζ βμΝ βμΝ

ξ σθΝπΪΰδαΝεαδΝβΝΝκηκζκΰέαΝΰδαΝ κΝαά βηα,Ν θ δε δεΪΝβΝ ΠΝζκήβί1ί,ΝΠκδθ δεΝβί11,Ν ζΝ
1γλΝαθαφΫλ δΝσ δΝ«έέέ βθ π λέπ π βΝ πθΝπζβηη ζβηΪ πθΝπκυΝ ζΫ βεαθΝ βθΝαζζκ απά,Ν π δ άΝβΝ
Ϋλ υθαΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ βμΝ Πκζδ έαμΝ πλκμΝ εα βΰκλέα,Ν πκυΝ απκ ζ έΝ πλκςπσγ βΝ βμΝ πκδθδεάμΝ
αιέπ βμΝ βμΝ Πκζδ έαμ,Ν πλκβΰ έ αδΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ ΰδαΝ βΝ υθ λκηάΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ σλκυΝ κυΝ
αιδκπκέθκυΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμέέέ»,Ν σηκδκΝ ε π δεσΝ εαδΝ δμΝ ΠΝ 1γθήβίίζΝ
ΠκδθΥλΝβίίζ,Ν ζΝκιλ,Ν ΠΝζβλήβίίίΝΠκδθΥλΝβίίί,Ν ζΝλ1ζ,Ν ΠΝ1ιλ1ή1λλζΝΠκδθΥλΝ1λλη,Ν ζΝ
1θβ,Νυηί ΠΝβίλή1λκηΝΠκδθΥλΝ1λκη,Ν ζΝθκλέ
162
ΟΝΜαλΰαλέ βμ, ΟδΝ ιπ λδεκέΝΌλκδΝ κυΝ ιδκπκέθκυ,ΝΘ αζκθέεβ,Ν1λκγ,Ν ζέΝβηί,Νβηγ
163
ΚαηπΫλκυΝΝ Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝΠκζδ υθΝ βθΝαζζκ απά,Ν ζΝ1ζλ
161
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πλΪιβμ,Ν πκυΝ θαΝ αδ έ αδΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πκδθδεάμΝ έπιβμ,Ν ξπλέμΝ θαΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ
αυ πΪΰΰ ζ βΝ έπιβΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ δεαδκ τθβέ
Ου δα δεΪΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηέαΝ υθ δ β άΝ πλκ πΪγ δαΝ απκφυΰάμΝ βμΝ
υπ λίκζδεάμΝ δ τλυθ βμΝ βμΝ βη απάμΝ πκδθδεάμΝ ικυ έαμ 164 ,Ν κΝ υηφΫλκθΝ βμΝ
κπκέαμΝ ΰδαΝ βθΝ εεέθβ βΝ βμΝ πκδθδεάμΝ έπιβμΝ κτ Ν «πλκφαθΫμ»Ν ηπκλ έΝ θαΝ
γ πλβγ έΝ σ αθΝ ηδζΪη Ν ΰδαΝ ΫθαΝ α έεβηαΝ ξ δεΪΝ ά
πζβηηΫζβηα165 πκυ Ϋξ δΝ ζ

κθκμΝ βηα έαμ,Ν σππμΝ ΫθαΝ

έΝ βθΝαζζκ απά,Νκτ Ν τεκζκΝθαΝυζκπκδβγ έ,Ν ΪθΝ

κΝ παγυθΝ άΝ βΝ αζζκ απάΝ ευίΫλθβ βΝ

θΝ πλκ εκηέακυθ,Ν η Ν βθΝ Ϋΰεζβ βΝ άΝ βθΝ

αέ β άΝ κυμΝ αθ έ κδξα,Ν εαδΝ αΝ απκ δε δεΪΝ ε έθαΝ ηΫ αΝ πκυΝ γαΝ εα α ά κυθΝ
υθα άΝ βθΝ έπιβΝ κυΝ ΰεζάηα κμέ
πσΝ κΝ π λδ ξση θκ βμΝ πμΝ ΪθπΝ δΪ αιβμΝ πλκετπ δ, ιΝ αθ δ δα κζάμ,Ν
ππμΝ ΪθΝβΝ ΰεζβηα δεάΝπλΪιβΝξαλαε βλέα αδΝ πμΝεαεκτλΰβηαΝ εα ΪΝ κΝβη απσΝ
έεαδκ,Ν κδΝ ζζβθδεκέΝ πκδθδεκέΝ θσηκδΝ γαΝ φαληκ κτθΝ αυ παΰΰΫζ πμ,Ν ξπλέμΝ
βζα άΝθαΝαπαδ έ αδΝΰδαΝ βΝ έπιβΝ
βμΝευί λθά πμΝ βμΝξυλαμΝ

βθΝ ζζΪ αΝΫΰεζβ βΝ κυΝπαγσθ κμΝάΝαέ β βΝ

βθΝκπκέαΝ ζΫ βε Ν κΝεαεκτλΰβηα,Ν αεσηβΝεδΝ αθ

απσΝ κΝαζζκ απσΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμΝγ πλκτθ αδΝπζβηη ζάηα α 166.
θΝ ηΫλ δΝ αθ έγ βΝ Ϊπκοβ φαέθ αδΝ θαΝ δα υπυθ δ κΝ ΥαλαζαηπΪεβμ167,Ν κΝ
κπκέκμ,ΝαθΝεαδΝ Ϋξ αδΝσ δΝαπκφα δ δεσμΝ έθαδΝκΝξαλαε βλδ ησμΝ βμΝπλΪι πμΝη Ν
ίΪ βΝ κΝβη απσΝ έεαδκΝεαδΝσ δΝ ΪθΝβΝπλΪιβΝ έθαδΝεαεκτλΰβηαΝη ΝίΪ βΝαυ σ

θΝ

ξλ δΪα αδΝΫΰεζβ β, αεσηαΝεδΝαθΝεα ΪΝ κΝαζζκ απσΝ έεαδκΝ υθδ ΪΝπζβηηΫζβηα,Ν
εΪθ δΝ πέ βμΝ ε σ,Νσ δΝΫΰεζβ βΝ θΝξλ δΪα αδΝεαδΝ

βθΝαθ έ λκφβΝπ λέπ π β,

σ αθΝ βζα άΝ βΝ πλΪιβΝ υθδ ΪΝ η θΝ πζβηηΫζβηαΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ ζζβθδεκτμΝ
πκδθδεκτμΝ θσηκυμ,Ν αζζΪΝ ξαλαε βλέα αδΝ ά βΝ απσΝ κΝ αζζκ απσΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ
Ϋζ βμΝ πμΝ εαεκτλΰβηαέΝ

Ν ΪπκοβΝ αυ άΝ έθαδ,Ν εα ΪΝ βθΝ ΪπκοάΝ ηκυ,Ν εα ’Ν

απκ Ϋζ ηαΝ π ά,Ν σξδΝ σηπμΝ ζσΰπΝ κλγάμΝ ληβθ έαμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θ§γΝ ΠΚ,Ν βΝ
ΰλαηηα δεάΝ δα τππ βΝ κυΝ κπκέκυΝ

θΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ αθαζκΰδεάΝ φαληκΰάΝ πκυΝ

α δζαεΪεβμ,Ν έ,ΝΣκΝ ζζκ απσΝ έεαδκΝ βθΝΠκδθδεάΝ έεβ,Ν1λλλ,Ν ζΝβι1
ΌππμΝ αθαφΫλγβε Ν εαδΝ κΝ πλκβΰκτη θκΝ ε φΪζαδκ,Ν αυ σΝ πκυΝ ηαμΝ θ δαφΫλ δΝ ΰδαΝ κθΝ
ξαλαε βλδ ησΝ θσμΝ ΰεζάηα κμΝ πμΝ πζβηηΫζβηα,Ν έθαδΝ κΝ ξαλαε βλδ ησμΝ βμΝ πλΪιβμΝ απσΝ κΝ
ζζβθδεσΝ έεαδκ,ΝεαδΝσξδΝ τηφπθαΝη Ν κΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμΝ βμΝπλΪιβμέ
166
ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝ Πκζδ υθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν ΪλγλκΝ θΝ ΠΚ,Ν Ν
τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝ βίίη,Ν ζΝ 1κ1,Ν
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν ζΝβιί-βι1,Ν α δζαεΪεβμ,Ν
έ,ΝΣκΝ ζζκ απσΝ έεαδκΝ βθΝΠκδθδεάΝ έεβ,ΝΘ αζκθέεβ,Ν1λλλ,Ν ζΝ1λβ,Ν αγδυ βμΝΚέ,Ν κδξ έαΝ
ΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝΓ θδεσΝΜΫλκμ,Νβίίι,Ν ζέΝζθΝ π
167
ΥαλαζαηπΪεβμΝ έ,Ν δΪΰλαηηαΝ ΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,Ν Γ θδεσΝ ΜΫλκμ,Ν ηβΝ Έε κ β,Ν βίίγ,Ν ζΝ κζ,Ν
Ι έκυ,ΝτθκοβΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυΝ– Γ θδεσΝΜΫλκμΝΙΝ– ΣκΝΈΰεζβηα,Ν ζΝ1η1Ν πέ,Ν
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πλκ έθ αδ,Ν αζζΪΝ δσ δΝ υθΪη δΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ ΠΚ,Ν πκυΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝ

δμΝ

αλθβ δεΫμΝ πλκςπκγΫ δμΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ ΪλγλπθΝ θΝ εαδΝ ιΝ ΠΚΝ κ θαΝ Ϋξ δΝ
υπκίζβγ έΝ Ϋΰεζβ β,Ν σπκ Ν αυ άΝ απαδ έ αδΝ απσΝ κΝ αζζκ απσΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ
Ϋζ βμΝ βμΝπλΪιβμ,ΝεαδΝα ξΫ πμΝίαλτ β αμΝαυ άμΝη ΝίΪ βΝ κΝ ζζβθδεσΝπκδθδεσΝ
έεαδκ,ΝεαδΝαθΝαυ άΝ θΝυπκίζάγβε ΝάΝαθαεζάγβε ,ΝβΝπκδθδεάΝ έπιβΝ βθΝ ζζΪ αΝ
απκεζ έ αδέ
πσΝ α βηαθ δεσ λαΝαβ άηα αΝπκυΝΫξκυθΝαθαετο δΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ θ§γΝ ΠΚΝ έθαδΝ Ϋε α βΝ δ ξτκμΝ βμΝ δΪ αιβμΝ αυ άμ,Ν εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ αθΝ
Ϋΰεζβ βΝ άΝ αέ β βΝ απσΝ βθΝ ιΫθβΝ ευίΫλθβ βΝ απαδ κτθ αδΝ

Ν εΪγ Ν α έεβηαΝ πκυΝ

ξαλαε βλέα αδΝη ΝίΪ βΝ κΝβη απσΝ έεαδκΝπμΝπζβηηΫζβηα,ΝάΝαθΝαυ άΝαπαδ έ αδΝ
ησθκΝ

αΝ αυ παΰΰΫζ πμΝ δπεση θαΝ ΰεζάηα αέΝ Κα ΪΝ βθΝ ηΪζζκθΝ ελα κτ αΝ

Ϊπκοβ168, βΝ κπκέαΝ ία έα αδΝ

βθΝ ΰλαηηα δεάΝ ληβθ έαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θ§γΝ ΠΚ,Ν βΝ

πλκςπσγ βΝ αυ άΝ αφκλΪΝ σ κΝ ε έθαΝ αΝ πζβηη ζάηα αΝ πκυΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ
ζζβθδεσΝ πκδθδεσΝ έεαδκΝ δυεκθ αδΝ ησθκθΝ εα ’Ν Ϋΰεζβ β,Ν σ κΝ εαδΝ ε έθαΝ πκυΝ
δυεκθ αδΝ αυ παΰΰΫζ πμ,Ν υ
αυ ΪΝ

Ν εα ’Ν Ϋΰεζβ βΝ

Ν αΝ ζ υ αέαΝ θαΝ η α λΫπκθ αδΝ λσπκθΝ δθΪΝ εαδΝ
δπεση θα,Ν σ αθΝ κΝ α έεβηαΝ

δαπλΪξγβε Ν

βθΝ

αζζκ απά169. ΝΪπκοβΝαυ ά,ΝαθΝεαδΝ υθ πάμΝπλκμΝ βθΝΰλαηηα δεάΝ δα τππ βΝ βμΝ
πμΝ ΪθπΝ δΪ αιβμ,Ν

θΝ ζαηίΪθ δΝ υπ’Ν σοδθΝ σ δΝ

αΝ εα ’Ν Ϋΰεζβ βΝ δπεση θαΝ

α δεάηα αΝ η Ν ίΪ δΝ κΝ βη απσΝ πκδθδεσΝ έεαδκΝ απαλαέ β βΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ
Ϊ εβ βΝ πκδθδεάμΝ έπιβμΝ έθαδΝ βΝ Ϋΰεζβ βΝ κυΝ παγσθ κμ,Ν υ

Ν θαΝ βηδκυλΰ έ αδΝ

ζδεΪΝ ηΫ πΝ βμΝ δΪ αιβμΝ αυ άμΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ α εβγ έΝ πκδθδεάΝ έπιβΝ εαδΝ
ξπλέμΝ βθΝΫΰεζβ βΝ κυΝπαγσθ κμ,ΝαζζΪΝη Ν βθΝαέ β βΝ βμΝιΫθβμΝευίΫλθβ βμέΝ

ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝ Πκζδ υθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν ΪλγλκΝ θΝ ΠΚ,Ν Ν
τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝ βίίη,Ν ζΝ 1κζ,Ν
ΥαλαζαηπΪεβμΝ έ,Ν δΪΰλαηηαΝ ΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,Ν Γ θδεσΝ ΜΫλκμ,Ν ηβΝ Έε κ β,Ν βίίγ,Ν ζΝ κη,Ν
αγδυ βμΝΚέ,Ν κδξ έαΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝΓ θδεσΝΜΫλκμ,Νβίίι,Ν ζ. 46
169
Κα ΪΝ βθΝ ΠΝ ζκήβί1ί,Ν Πκδθ δεΝ βί11Ν ζΝ 1γλΝ «έέέ δ δεσ λαΝ ,Ν βθΝ π λέπ π βΝ πθΝ
πζβηη ζβηΪ πθΝπκυΝ ζΫ βεαθΝ βθΝαζζκ απά,Ν έέέΝ ι Ϊα αδΝ πλυ αΝαθΝ υπκίζάγβε Ν Ϋΰεζβ βΝ κυΝ
παγσθ κμΝάΝαέ β βΝ βμΝιΫθβμΝευίΫλθβ βμ,ΝπκυΝαπκ ζκτθΝ δεκθκηδεΫμΝπλκςπκγΫ δμ,Να δαφσλπμΝαθΝ
πλσε δ αδ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ ελα κτ αΝ ΰθυηβ,Ν ΰδαΝ α έεβηαΝ πκυΝ δυε αδΝ εα ΥΝ Ϋΰεζβ βΝ άΝ
αυ παΰΰΫζ πμ»,Νεα ΪΝ βθΝΠ θ
λ γΝβή1λλκ,ΝΠκδθ δεΝ1λλλ,ΝβζζΝ«έέέπλκετπ δΝσ δ,Νπλκε δηΫθκυΝ
π λέΝπζβηη ζβηΪ πθΝπκυΝ ζΫ γβεαθΝ βθΝαζζκ απάΝαπσΝβη απσ,Ν έγ αδΝπμΝαλξάΝσ δΝ κΝ υηφΫλκθΝ
βμΝ ΰξυλδαμΝ ΫθθκηβμΝ ΪιβμΝ θΝ έθαδΝ σ κΝ πλκφαθΫμΝ εαδΝ πδ αε δεσ,Ν υ Ν θαΝ δεαδκζκΰ έΝ βθΝ
δηπλέαΝαυ υθΝ(πζβηη ζβηΪ πθ),ΝαθΝκΝπαγυθΝάΝβΝιΫθβΝευίΫλθβ βΝ θΝαβ ά κυθΝαυ άθέΝΠαλΫπ αδΝ
Ν σ δΝ βΝ Ϋΰεζβ βΝ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ ζαηίΪθ αδ υπσΝ βθΝΫθθκδαΝ πκυΝ αθαφΫλ αδΝ αΝ ΪλγλαΝ ηίΝ
παλέΝ1Ν κυΝΚΠ ΝεαδΝ11ιΝπαλέΝ1ΝΠΚ,Να δΪφκλκΝαθΝ αΝπζβηη ζάηα αΝαυ ΪΝ δηπλκτθ αδΝ βθΝβη απάΝ
εα ’ΝΫΰεζβ βΝάΝαυ παΰΰΫζ πμ»
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Κα ΪΝ βθΝ αθ έγ βΝ Ϊπκοβ170,Ν πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ αδΝ ηέαΝ υ αζ δεάΝ ληβθ έαΝ
βμΝ δΪ αιβμΝ κυΝΪλγλκυΝθ§γΝΠΚ,ΝΫ δΝυ

ΝθαΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ

Ν αυ άθΝησθκΝ

ε έθαΝ αΝπζβηη ζάηα αΝπκυΝ τηφπθαΝη Ν κΝ ζζβθδεσΝπκδθδεσΝ έεαδκΝ δυεκθ αδΝ
αυ παΰΰΫζ πμ,Ν αΝ κπκέαΝ η α λΫπκθ αδΝ

Ν ξ δεΪΝ εα ’Ν Ϋΰεζβ βΝ δπεση θαΝ

ΰεζάηα α171,Νσ αθΝ ζκτθ αδΝ βθΝαζζκ απάΝαπσΝάΝ ΝίΪλκμΝβη απκτέΝ ΝΪπκοβΝ
αυ άΝ εεδθ έΝαπσΝ βθΝκλγάΝπαλα άλβ βΝσ δΝησθκΝ

αΝαυ παΰΰΫζ πμΝ δπεση θαΝ

ΰεζάηα αΝ υπάλξ Ν ζσΰκμΝ αυ κ ζκτμΝ ηθ έαμΝ βμΝ Ϋΰεζβ βμΝ
σ δΝ

κΝ θσηκ,Ν

κηΫθκυΝ

αΝεα ’ΝΫΰεζβ βΝ δπεση θαΝβΝΫΰεζβ βΝαπαδ έ αδΝκτ πμΝάΝΪζζπμΝ τηφπθαΝ

η Ν κΝ ζζβθδεσΝπκδθδεσΝ έεαδκ εαδΝ πκηΫθπμΝΰδαΝαυ ΪΝδ ξτκυθΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΠΚ,Ν
σππμΝΰδαΝ αΝπζβηη ζάηα αΝπκυΝ ζκτθ αδΝ βθΝβη απάέ ΣκΝέ δκΝ υηίαέθ δΝεαδΝη Ν
βθΝαέ β βΝ βμΝιΫθβμΝευίΫλθβ βμ,ΝβΝκπκέαΝηπκλ έΝ πέ βμΝθαΝυπκίζβγ έΝησθκΝΰδαΝ
αΝ αυ παΰΰΫζ πμΝ δπεση θαΝ ΰεζάηα α,Ν αφκτΝ

θΝ έθαδΝ θκβ σΝ θαΝ γ πλά κυη Ν

υθα άΝ βθΝ σπκδαΝ υπκεα Ϊ α βΝ βμΝ απαδ κτη θβμΝ απσΝ κΝ θσηκΝ ΰεζά πμΝ

αΝ

εα ’Ν Ϋΰεζβ βΝ δπεση θαΝ ΰεζάηα αΝ η Ν βθΝ αέ β βΝ βμΝ ιΫθβμΝ ευίΫλθβ βμ 172 .
υθαφυμΝ υπκ βλέα αδ 173 σ δΝ βΝ ιαέλ βΝ πθΝ κτ πμΝ άΝ ΪζζπμΝ εα ’Ν Ϋΰεζβ βΝ
δπεση θπθΝ πζβηη ζβηΪ πθΝ ελέθ αδΝ απαλαέ β β,Ν εαγυμΝ
αθ δη ππδασ αθΝ αυ βλσ λαΝ κΝ ΈζζβθαμΝ πκυΝ

δαφκλ δεΪΝ γαΝ

ζ έΝ ΫθαΝ Ϋ κδκΝ ΫΰεζβηαΝ

βθΝ

αζζκ απάΝαπσΝαυ σθΝπκυΝ ζ έΝ βθΝέ δαΝαελδίυμΝπλΪιβΝ βθΝβη απά,ΝαφκτΝ βθΝ
πλυ βΝ π λέπ π βΝ κΝ λΪ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ δπξγ έΝ ξπλέμΝ Ϋΰεζβ βΝ εαδΝ ησθκΝ η Ν βθΝ
υπκίκζάΝ αέ β βμΝ απσΝ βθΝ ευίΫλθβ βΝ βμΝ ιΫθβμΝ ξυλαμΝ σπκυΝ
Ϋΰεζβηα,Ν θυΝ

βΝ

ζΫ βε Ν κΝ

τ λβΝ βΝ κλδ δεάΝ εαδΝ εαγκζδεάΝ Ϋζζ δοβΝ βμΝ Ϋΰεζβ βμΝ

ιαζ έφ δΝ κΝαιδσπκδθκΝεα ΪΝ αΝΪλγλαΝ11ι§1ΝεαδΝβΝεαδΝ1βί§βΝΠΚέΝ
ΜέαΝ απσΝ δμΝ βηαθ δεΫμΝ πλαε δεΫμΝ υθΫπ δ μΝ

βθΝ κπκέαΝ ηαμΝ κ βΰ έΝ βΝ

αθπ ΫλπΝ Ϊπκοβ,Ν έθαδΝ σ δΝ φσ κθΝβΝ «Ϋΰεζβ β»Ν κυΝΪλγλκυΝθ§γΝΠΚΝ θΝ έθαδΝβΝ
υθάγβμΝ Ϋΰεζβ βΝ πκυΝ απαδ έ αδΝ

αΝ εα ’Ν Ϋΰεζβ βΝ δπεση θαΝ ΰεζάηα α,Ν

θΝ

έθαδΝ απαλαέ β βΝ εαδΝ βΝ υπκίκζάΝ βμΝ απσΝ κθΝ παγσθ αΝ θ σμΝ βμΝ υθάγκυμ
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν ζΝβι1,
ΜπΫεαμΝΓέ,Ν δ γθΫμΝπκδθδεσΝ έεαδκΝεαδΝΫΰεζβ β ΧΜ ΝαφκληάΝ κΝ κυζυηίΠζβηΚα Ν1κήλθΨ,Ν
Τπ λέΝ1λλκ,Ν ζέΝλη1Ν π
172
Κα ΪΝ κθΝΜυζπθσπκυζκ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν ζΝβι1,ΝβΝαθ έγ βΝ
κ βΰ έΝ κΝ Ϊ κπκΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ δπξγ έΝ εαθ έμΝ η Ν αέ β βΝ βμΝ ιΫθβμΝ ευίΫλθβ βμΝ σ αθΝ ζαηίΪθ δΝ
ξυλαΝ βθΝ αζζκ απά,Ν αεσηαΝ εαδΝ θΪθ δαΝ βΝ ίκτζβ βΝ κυΝ παγσθ κμ,Ν ε έΝ αελδίυμΝ σπκυΝ βΝ
αθΪΰεβΝπκδθδεάμΝπαλΫηία βμΝ έθαδΝη δπηΫθβ,ΝεαδΝηΪζδ αΝξπλέμΝθαΝυπΪλξ δΝεΪπκδαΝπλκ γ ηέαΝ
σππμΝβΝαθ έ κδξβΝ λέηβθβΝπλκγ ηέαΝ βμΝΫΰεζβ βμέ
173
ΜπΫεαμΝΓέ,Ν δ γθΫμΝπκδθδεσΝ έεαδκΝεαδΝΫΰεζβ β ΧΜ ΝαφκληάΝ κΝ κυζυηίΠζβηΚα Ν1κήλθΨ,Ν
Τπ λέΝ1λλκ,Ν ζέΝληβ
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λέηβθβμ πλκγ ηέαμ απσΝ βθΝ βηΫλαΝ αυ σμ Ϋζαί Ν ΰθυ βΝ ΰδαΝ βθΝ πλΪιβΝ εαδΝ
λΪ βΝ βμ,ΝαζζΪΝαθ δγΫ πμΝηπκλ έΝθαΝυπκίζβγ έΝ θ σμΝ κυΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ111§γΝ
ΠΚΝ ξλσθκυΝ παλαΰλαφάμΝ πθΝ πζβηη ζβηΪ πθ,Ν σππμΝ εαδΝ βΝ αέ β βΝ βμΝ ελΪ κυμΝ
Ϋζ βμΝ βμΝ πλΪιβμέΝ  βθΝ αθ έγ βΝ π λέπ π β,Ν σππμΝ ά βΝ βη δυγβε ,Ν γαΝ
λξσηα αθΝ αθ δηΫ ππκδΝ η Ν κΝ Ϊ κπκΝ θαΝ Ϋξ δΝ ζάι δΝ βΝ λέηβθβΝ πλκγ ηέαΝ βμΝ
«Ϋΰεζβ βμ»Ν ΰδαΝ κθΝ παγσθ α,Ν αζζΪΝ θαΝ « λΫξ δ»Ν βΝ πλκγ ηέαΝ ΰδαΝ βθΝ αέ β βΝ βμΝ
ιΫθβμΝευίΫλθβ βμ174.
ΠαλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βΝ

τ λβΝ ΪπκοβΝ φαέθ αδΝ θαΝ έθαδΝ δεαδκπκζδ δεΪΝ

κλγσ λβ,Ν θΝηπκλκτη ΝθαΝαπκ κτη ΝαπσΝ βθΝλβ άΝεαδΝ επ φλα ηΫθβΝίκτζβ βΝ
κυΝΝκηκγΫ β,ΝκΝκπκέκμΝλβ ΪΝ κΝΪλγλκΝθ§γΝΠεΝαθαφΫλ αδΝ Ν«Ϋΰεζβ β»,ΝσππμΝ
βθΝΰθυλδα Ν κΝ έεαδσΝηαμΝηΫξλδΝ ε έθβΝ βΝ δΰηά ηΫ αΝαπσΝ αΝΪλγλαΝ11ιΝ πΝΠΚΝ
εαδΝ ζθΝ πέΝ ΚΠ ,Ν ξπλέμΝ θαΝ ξλβ δηκπκδ έΝ εΪπκδκθΝ ΪζζκθΝ σλκΝ ΰδαΝ θαΝ δαελέθ δΝ δμΝ
τκΝΫθθκδ μέ Έ δ,ΝεαδΝβΝΫΰεζβ βΝ κυΝΪλγλκυΝθ§γΝΠΚΝ υθδ ΪΝ άζπ βΝίκτζβ βμΝ
κυΝπαγσθ κμΝπλκμΝ δμΝ

δμΝαλησ δ μΝαλξΫμ175 σ δΝ πδγυη έΝ βθΝπκδθδεάΝ έπιβΝ κυΝ

λΪ β,Ν εαδΝ φαλησακθ αδΝ αθ έ κδξαΝ σζ μΝ κδΝ ξ δεΫμΝ πκδθδεΫμΝ δα Ϊι δμΝ ΰδαΝ κΝ
θκησ υπκ εαδΝ ηπλσγ ηκΝ βμΝ ΰεζά πμέ
Ναέ β βΝ βμΝιΫθβμΝευίΫλθβ βμ,Ναθ έγ α,Νπαλσ δΝπ λδΫξ δΝ πέ βμΝ άζπ βΝ
ίκτζβ βμΝΰδαΝ βθΝπκδθδεάΝ έπιβΝ κυΝυπαδ έκυΝαπσΝ δμΝαλησ δ μΝ δ αΰΰ ζδεΫμΝαλξΫμΝ
βμΝ ζζβθδεάμΝΫθθκηβμΝ Ϊιβμ,Ναυ άΝ θΝυπκίΪζζ αδΝαπ υγ έαμΝ
σππμΝ κλέα αδΝ

κθΝ δ αΰΰ ζΫα,Ν

κΝ ΪλγλκΝ ζ1Ν ΚΠ ,Ν αζζΪΝ αζζΪΝ η Ν λβηα δεάΝ δαεκέθπ βΝ πθΝ

κλΰΪθπθΝ κυΝελΪ κυμΝ αΝκπκέαΝαθάε δΝβΝαθ δπλκ υπ υ βΝαυ κτΝ δμΝ ιπ λδεΫμΝ
ξΫ δμ,Ν τηφπθαΝ η Ν κυμΝ εαθσθ μΝ κυΝ βηκ έκυΝ δ γθκτμΝ εαδΝ
δεαέκυ,Ν ηΫ πΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

ιπ λδευθΝ εαδΝ

π λδεκτΝ

αΝ πζαέ δαΝ πθΝ δη λυθΝ

τηφπθα,Νζκδπσθ,Νη Ν βθΝΪπκοβΝαυ ά,ΝβΝιΫθβΝευίΫλθβ β,Ν Ναθ έγ βΝη Ν βθΝπ λέπ π βΝ πθΝ
πζβηη ζβηΪ πθΝπκυΝ δυεκθ αδΝαυ πΪΰΰ ζ α,Ν θΝηπκλ έΝ ΝεαθΫθαΝξλκθδεσΝ βη έκΝθαΝυπκίΪζ δΝ
αέ β βΝ ΰδαΝ έπιβΝ πθΝ εα ’Ν Ϋΰεζβ βΝ δπεση θπθΝ α δεβηΪ πθ,Ν κτ Ν θσ πΝ δαλε έΝ βΝ λέηβθβΝ
πλκγ ηέαΝ βμΝ ΰεζά πμΝ κυΝπαγσθ κμ,Ν ΪθΝ Να εβγ έΝεαδΝη ΪΝ βθΝπΪλκ κΝ βμΝπλκγ ηέαμΝάΝ
βθΝαθΪεζβ βΝ βμΝ ΰεζά πμ,Νγ πλ έ αδΝσ δΝ κΝαιδσπκδθκΝΫξ δΝ ιαζ δφγ έΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ
ΪλγλπθΝ11ιΝεαδΝ1βίΝΠΚ,ΝεαδΝ π δ άΝεαζτπ αδΝαπσΝ κΝ δεα ηΫθκΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝηιΝΚΠ ,Ν κΝ
δεα άλδκΝκφ έζ δΝσξδΝθαΝεβλτι δΝ βθΝπκδθδεάΝ έπιβΝαπαλΪ ε β,ΝαζζΪΝθαΝ βθΝπατ δΝκλδ δεΪΝ
τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝγιίΝπ λέΝίΝΚΠ έΝ
175
υθΪη δΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝβη απκτΝΚΠ ΝβΝΫΰεζβ βΝπλΫπ δΝθαΝυπκίζβγ έΝ κθΝ δ αΰΰ ζΫαΝ
πζβηη ζ δκ δευθΝ άΝ Ν αθαελδ δεσΝ υπΪζζβζκΝ εαδΝ θΝ έθαδΝ θκησ υπβΝ βΝ υπκίκζάΝ Ϋΰεζβ βμΝ βθΝ
αζζκ απάΝ ελα δεάΝ αλξάΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμΝ κυΝ ΰεζάηα κμ,Ν βΝ κπκέαΝ έθαδΝ αλησ δαΝ εα ΪΝ κΝ
αζζκ απσΝ έεαδκΝθαΝ Ϋξ αδΝ ΰεζά δμ,ΝαζζΪΝ θΝΫξ δΝ Ϋ κδαΝ ικυ δκ σ β βΝαπσΝ κυμΝ ζζβθδεκτμΝ
πκδθδεκτμΝθσηκυμέ
174
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ξΫ πθΝαθΪη αΝ

αΝ τκΝελΪ β176.

υ άΝπλΫπ δΝθαΝπ λδΫξ δΝαφ θσμΝσζαΝ ε έθαΝ

αΝπλαΰηα δεΪΝ αΝκπκέα,ΝαζβγδθΪΝυπκ δγΫη θα,Ν υΰελκ κτθΝ βθΝαθ δε δη θδεάΝεαδΝ
υπκε δη θδεάΝυπσ α βΝ θσμΝ υΰε ελδηΫθκυΝπζβηη ζάηα κμ,Ν σ κΝεα ΪΝ κΝ έεαδκΝ
κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμ,Ν σ κΝ εαδΝ εα ΪΝ κΝ βη απσΝ έεαδκ,Ν βΝ ζζβθδεάΝ δγαΰΫθ δαΝ κυΝ
λΪ β,Ν σ δΝ κΝα έεβηαΝ ζΫ βε Ν

κΝΫ αφσμΝ κυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αφΫμΝ αέ βηαΝΰδαΝ

βθΝ Ϊ εβ βΝ βμΝ πκδθδεάμΝ έπιβμ,Ν ΪζζπμΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ασλδ βΝ αέ β β,Ν
αθ πέ ε βΝ δεα δεάμΝ ε έηβ βμέ

αέ β βΝαυ ά,Νεα ΪΝ βθΝελα κτ αΝΪπκοβ177,

απκ ζ έΝγ δεάΝ δεκθκηδεάΝπλκςπσγ βΝΰδαΝ βθΝ εεέθβ βΝ βμΝπκδθδεάμΝ έπιβμ178
εαδΝ ιΫζδιβΝ βμΝ πκδθδεάμΝ έεβμ,Ν εαδΝ ΰδαΝ κθΝ ζσΰκΝ αυ σΝ ΪθΝ ζ έπ δΝ βΝ αέ β βΝ βμΝ
ιΫθβμΝευίΫλθβ βμΝεαδΝ θΝΫξ δΝπαλαΰλαφ έΝ κΝα έεβηα,ΝβΝκλδ δεάΝεαδΝεαγκζδεάΝ
Ϋζζ δοβΝ βμΝΫΰεζβ βμΝ κυΝπαγσθ κμΝ θΝ ιαζ έφ δΝ κΝαιδσπκδθκΝ βμΝπλΪιβμ,ΝαζζΪΝ
κ βΰ έΝ βθΝεάλυιβΝ βμΝπκδθδεάμΝ έπιβμΝπμΝαπαλΪ ε βμ 179.
λξσ αθΝ

Ναθ έγ βΝζτ βΝγαΝ

Ν αθ έγ βΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ θ§γΝ ΠΚΝ σπκυΝ γ πέα αδΝ παλΪζζβζαΝ η Ν βθΝ

Ϋΰεζβ βΝ κυΝ παγσθ κμΝ βΝ δεκθκηδεάΝ πλκςπσγ βΝ βμΝ αέ β βμΝ βμΝ ιΫθβμΝ
ευίΫλθβ βμΝ - βΝ κπκέα,Ν αθΝ ΰδθσ αθΝ

ε άΝ βΝ κλδ δεάΝ πατ βΝ βμΝ πκδθδεάμΝ έπιβμ,Ν

ΜυζπθσπκυζκμΝ Υέ,Ν δ γθΫμΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,Ν Ϋε κ βΝ ί΄,Ν 1λλγ,Ν ζΝ βιη,Ν ΜπΫεαμΝ Γέ,Ν
δ γθΫμΝπκδθδεσΝ έεαδκΝεαδΝΫΰεζβ β ΧΜ ΝαφκληάΝ κΝ κυζυηίΠζβηΚα Ν1κήλθΨ,ΝΤπ λέΝ1λλκ,Ν ζέΝ
955
177
ΜυζπθσπκυζκμΝ Υέ,Ν πμΝ αθπ Ϋλπ,Ν ζΝ βιη,Ν ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝ
Πκζδ υθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν ΪλγλκΝ θΝ ΠΚ, Ν τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ
πλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝβίίη,Ν ζΝβλι,ΝΥαλαζαηπΪεβμΝ έ,Ν δΪΰλαηηαΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝΓ θδεσΝ
ΜΫλκμ,ΝηβΝΈε κ β,Νβίίγ,Ν ζΝκηέΝΈξ δΝυπκ βλδξγ έ,Νη ηκθπηΫθα,ΝβΝΪπκοβΝσ δΝβΝαέ β βΝαυ άΝ
Ϋξ δΝ κυ δα δεσΝ π λδ ξση θκ,Ν εαγυμΝ απκ δεθτ δΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ ευίΫλθβ βμΝ κυΝ αζζκ απκτΝ
σπκυΝ Ϋζ βμΝ ΰδαΝ πδίκζάΝ πκδθάμΝ εαδΝ εα ’Ν πΫε α βΝ βθΝ κυ δα δεάΝ ίαλτ β αΝ βμΝ πλκ ίκζάμΝ
πθΝ θθσηπθΝ αΰαγυθΝ απσΝ βθΝ πλΪιβΝ κυΝ λΪ β,Ν κδξ έκΝ αθαφ λση θκΝ κΝ αιδσπκδθκΝ βμΝ
πλΪιβμ,ΝπκυΝΪπ αδΝεαδΝ κυΝκυ δα δεκτΝπκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝΜπΫεαμΝΓέ,Ν δ γθΫμΝπκδθδεσΝ έεαδκΝεαδΝ
Ϋΰεζβ β ΧΜ ΝαφκληάΝ κΝ κυζυηίΠζβηΚα Ν1κήλθΨ,ΝΤπ λέΝ1λλκ,Ν ζέΝληη-ληθέΝ ζΝ πέ βμΝ βθΝ
υηίΠζβηΠ δλΝ γίθήβίί1,ΝΠΛκΰΝ βίί1,Ν ζΝβίλ1,Ν βΝκπκέαΝ θυΝ κΝ ε π δεσΝ βμΝ αθαφΫλ αδΝ Ν
γ δεΫμΝ δεκθκηδεΫμΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν φαλησα δΝ βΝ ΰ θδεάΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 11ι§1Ν ΠΚ,Ν εαδΝ
κλέα δΝσ δΝ πΫλξ αδΝ ιΪζ δοβ κυΝαιδκπκέθκυΝεαδΝκλδ δεάΝπατ βΝ βμΝπκδθδεάμΝ έπιβμ
178
ΝκπκέαΝ έθαδΝαυ πΪΰΰ ζ βΝεαδΝπλκβΰ έ αδΝ βμΝ ιΫ α βμΝΰδαΝ βΝ υθ λκηάΝ κυΝσλκυΝ κυΝ δ κτΝ
αιδκπκέθκυ,Ν εαγσ κθΝ βΝ Ϋλ υθαΝ κυΝ παλα ε κτΝ βμΝ α εβγ έ αμΝ πκδθδεάμΝ δυι πμΝ πλκβΰ έ αδΝ
αυ άμΝ βμΝ υθ λκηάμΝ πθΝκυ δα δευθΝπλκςπκγΫ πθ,Ν ΠΝζκήβί1ί,ΝΠκδθ δεΝβί11,Ν ζΝ1γλ,ΝπκυΝ
αθαφΫλ δΝ σ δΝ «έέέ βθΝ π λέπ π βΝ πθΝ πζβηη ζβηΪ πθΝ πκυΝ ζΫ βεαθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν π δ άΝ βΝ
Ϋλ υθαΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ βμΝ Πκζδ έαμΝ πλκμΝ εα βΰκλέα,Ν πκυΝ απκ ζ έΝ πλκςπσγ βΝ βμΝ πκδθδεάμΝ
αιέπ βμΝ βμΝ Πκζδ έαμ,Ν π
α βμΝ Ϋλ υθαμΝ ΰδαΝ βΝ υθ λκηάΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ σλκυΝ κυΝ
αιδκπκέθκυΝ τηφπθαΝη Ν κΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμ...»
179
βηά λαδθαμΝΓέ,Νπαλα βλά δμΝ βθΝυηίΠζβηΘ αζΝ1βλήβίίί,ΝΤπ λΝβίίί,Ν ζΝ1βζγ-1244,
πκυΝ αθαφΫλ δΝ «…Ν δ υελδθέακυθ,Ν Ϊζζπ ,Ν εαδΝ βΝ θκηδεάΝ φτ βΝ βμΝ Ϋζζ δοβμΝ βμΝ Ϋΰεζβ βμ,Ν άΝ βμΝ
αέ β βμ,Ν κΝ ΪλγλκΝ θΝ ΠΚμΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ δεκθκηδεσΝ ηπσ δκΝ εαδΝ σξδΝ ΰδαΝ ζσΰκΝ ιαζ έο πμΝ κυΝ
αιδκπκέθκυέέέ»,Ν Μαθπζ ΪεβμέΝ ΙέΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκΝ ΆλγλαΝ 1-ζλΝ ΠΚ, πδ κηάΝ Γ θδεκτΝ ΜΫλκυμ ΄Ν
Ϋε κ β,Ν ζέΝ 1ίθ-107 «...Έΰεζβ βΝ κυΝ παγσθ κμΝ εαδΝ αέ β βΝ ιΫθβμΝ ευίΫλθβ βμ,Ν δαα υε δεΪΝ
απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ ζζβθδευθΝ πκδθδευθΝ θσηπθΝ αΝ ΰεζάηα αΝ πθΝ ζζάθπθΝ
πκζδ υθΝ κΝ ιπ λδεσ,Ν απκ ζκτθΝ δεκθκηδεΫμΝ πλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝεέθβ βΝ βμΝ πκδθδεάμΝ έπιβμΝ
βθΝ ζζΪ α...»
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θΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ υπκίζβγ έ,Ν ζσΰπΝ υθ λκηάμΝ κυΝ
ΪλγλκΝηιΝΚΠ

180

δεα ηΫθκυΝ εα ΪΝ κΝ

.

3.5. ΟδΝαλθβ δεΫμΝπλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝΪλγλπθΝθΝεαδΝιΝΠΚΝ
τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝλ§1 ΠΚ
γέηέ1έΝ ΝαλξάΝ βμΝ δ υγ ά πμΝεα ΪΝ βθΝ δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝλ§1ΝΠΚ
 κΝ ΪλγλκΝ λΝ ΠΚΝ κλέακθ αδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ υπσΝ δμΝ κπκέ μΝ βΝ ζζβθδεάΝ
ΫθθκηβΝ ΪιβΝ απ ε τ αδΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ βμΝ ΰδαΝ ε έεα βΝ βμΝ πκδθδεάμΝ
υπσγ βμ,Ναθαΰθπλέακθ αμΝ

η υ δεσ β αΝαπσΝαζζκ απάΝπκδθδεάΝαπσφα β,ΝυπσΝ

κθΝ σλκΝ υθ λκηάμΝ εαδΝ πθΝ πλκςπκγΫ πθΝ κυΝ
απκ υπυθκθ αδΝ

α

υ,Ν σππμΝ αυ ΪΝ

κΝ ΪλγλκΝ ηιΝ ΚΠ Ν Χ βζα άΝ αυ σ β αΝ πλΪι πμ,Ν αυ σ β αΝ

πλκ υπκυ,Ν τπαλιβΝ αη Ϊεζβ βμΝ δεα δεάμΝ απσφα βμΨΝ εαδ,Ν

Ν π λέπ π βΝ

εα α δεα δεάμΝ απσφα βμ,Ν υπσΝ κθΝ σλκΝ κζδεάμΝ Ϋε δ βμΝ βμΝ πκδθάμΝ πκυΝ
πδίζάγβε ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ θκηκγ έαΝ κυΝ ελΪ κυμΝ πκυΝ βθΝ πΫίαζ έΝ Έ δ,Ν
τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝλ§1Ν έΝα΄ΝΠΚΝ« ΝπκδθδεάΝ έπιβΝΰδαΝπλΪιβΝπκυΝ ζΫ βε Ν
βθΝ αζζκ απάΝ απκεζ έ αδ,Ν α)Ν αθΝ κΝ υπαέ δκμΝ εα α δεΪ βε Ν ΰδαΝ βθΝ πλΪιβΝ αυ άΝ
βθΝ αζζκ απάΝ εαδΝ αγπυγβε Ν άΝ αθ,Ν

βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ εα α δεΪ βε ,Ν Ϋξ δΝ

ε έ δΝ κζσεζβλβΝ βθΝ πκδθάΝ κυ,Ν ί)Ν αθ,Ν τηφπθαΝ η Ν κθΝ αζζκ απσΝ θσηκ,Ν βΝ πλΪιβΝ
Ϋξ δΝπαλαΰλαφ έΝάΝβΝπκδθάΝπκυΝ πδίζάγβε ΝΫξ δΝπαλαΰλαφ έΝάΝΫξ δΝξαλδ

έ,Νΰ)Ναθ,Ν

τηφπθαΝη Ν κθΝαζζκ απσΝθσηκ,Νξλ δΪα αδΝΫΰεζβ βΝΰδαΝ βΝ έπιβΝ βμΝ πλΪιβμΝεαδΝΝ
Ϋ κδαΝΫΰεζβ βΝ έ Ν θΝυπκίζάγβε Ν έ Ναθαεζάγβε »181.
ΝΫθθκδαΝ κυΝαη αεζά κυΝ βμΝαπσφα βμ,Ν βμΝ αυ σ β αμΝ βμΝπλΪιβμΝεαδΝ
βμΝ αυ σ β αμΝ κυΝπλκ υπκυ,Ν έθαδΝαυ ΫμΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βθΝαθΪζυ βΝεαδΝ
ληβθ έαΝ βμΝ δΪ αιβμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηιΝ ΚΠ ,Ν αβ άηα αΝ πκυΝ
αθ δε έη θκΝ η ζΫ βμΝ

θΝ απκ ζκτθΝ

βθΝ παλκτ αΝ λΰα έαέΝ ΠλΫπ δ,Ν θ κτ κδμ,Ν θαΝ πδ βηαθγ έΝ

σ δΝ κΝ αθΝ Ϋξκυη Ν άΝ σξδΝ αη Ϊεζβ βΝ απσφα β,Ν γαΝ ελδγ έΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ
δεκθκηδεκτμΝεαθσθ μΝ βμΝξυλαμΝπκυΝ ιΫ π Ν βθΝαπσφα β,ΝεαδΝσξδΝη ΝίΪ βΝ κυμΝ
βη απκτμΝ δεκθκηδεκτμΝ εαθσθ μέΝ ΣκΝ έ δκΝ δ ξτ δ,Ν εα ΪΝ βΝ λβ άΝ δα τππ βΝ κυΝ
ΚαηπΫλκυΝ– Ν Ϊζ αΝ έ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζΝβθί-261
τηφπθαΝ η Ν κΝ ξΫ δκΝ ΠΚΝ βμΝ πδ λκπάμΝ Μαθπζ Ϊεβ,Ν θΝ πλκ έθκθ αδΝ αζζαΰΫμΝ βΝ
δα τππ βΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝ §1,Ν παλαζ έπ αδΝ σηπμΝ κΝ ε έη θκΝ βμΝ §β,Ν πκυΝ κλέα δΝ σ δΝ «βέΝ ΟδΝ
δα Ϊι δμΝαυ ΫμΝ θΝ φαλησακθ αδΝ δμ πλΪι δμΝπκυΝκλέα δΝ κΝΪλγλκΝκ».
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θσηκυ, εαδΝΰδαΝ κΝαά βηαΝ βμΝΫθθκδαμΝ βμΝ «αγππ δεάμ»Ν απσφα βμ,Ν βμΝκζδεάμΝάΝ
η λδεάμΝΫε δ βμΝ βμΝπκδθάμΝπκυΝ πδίζάγβε ,Ν βθΝπαλαΰλαφάΝαυ άμ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ
θκηδησ β αΝ βμΝ υπκίκζάμΝΫΰεζβ βμΝεα ΪΝ αΝ ΪλγλαΝθΝεαδΝιΝΠΚέΝ Ό αθΝπλσε δ αδΝ
ΰδαΝαζζκ απάΝεα α δεα δεά απσφα β,Ν κΝεα ΪΝπσ κΝΫζαί ΝξυλαΝπζάλβμΝΫε δ βΝ
βμΝ πκδθάμ182 γαΝ ελδγ έΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ έεαδκΝ κυ αζζκ απκτΝ δεα βλέκυΝ πκυΝ
βθΝεα Ϋΰθπ ,ΝαφκτΝβΝ ε Ϋζ βΝ βμΝπκδθάμΝ ΝΪζζβΝξυλαΝαθΪΰ αδΝ βθΝΪ εβ βΝ
πθΝ ευλδαλξδευθΝ βμΝ δεαδπηΪ πθ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ πδίΪζζ αδΝ βΝ φαληκΰάΝ
κυΝ ε έΝδ ξτκθ κμΝ δεαέκυΝΧα ξΫ πμΝ κυΝ δεκθκηδεκτΝάΝκυ δα δεκτΝξαλαε άλαΝ
πθΝ ξ δευθΝ δα Ϊι πθΨ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ελδγ έΝ ΪθΝ υπάλι Ν πζάλβμΝ Ϋε δ βΝ βμΝ
πκδθάμΝπκυΝΫξ δΝ πδίζβγ έΝη Ναζζκ απάΝαπσφα β183.
ΓδαΝ σζ μΝ δμΝ αθπ ΫλπΝ Ϋθθκδ μ,Ν ά κδΝ ΰδαΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ «αγυπ βμ»Ν κυΝ
εα βΰκλκυηΫθκυ,Ν βμΝ «εα α δεα δεάμΝ απσφα βμ»,Ν βμΝ «Ϋε δ βμΝ πκδθάμ», πθΝ
αβ βηΪ πθΝ βμΝ «Ϋΰεζβ βμ»Ν εαδΝ βμΝ «ξΪλβμ»,Ν εαγυμΝ εαδΝ βμΝ «παλαΰλαφάμ»,Ν κΝ
βη απσμΝ δεα άμΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθα λΫι δΝ

κΝ έεαδκΝ βμΝ ξυλαμΝ πκυΝ ιΫ π Ν βθΝ

πκδθδεάΝ απσφα βΝ εαδΝ θαΝ ελέθ δΝ η Ν ίΪ βΝ κΝ αζζκ απσΝ πκδθδεσΝ έεαδκΝ εαδΝ σξδΝ κΝ
βη απσ 184 έΝ ΓδαΝ κΝ αά βηα,Ν πΪθ πμ,Ν βμΝ ληβθ έαμΝ βμΝ πλκςπσγ βμΝ βμΝ
θΝβΝπκδθάΝ θΝΫξ δΝ ε δγ έΝ κΝ τθκζσΝ βμ,Ν θΝ φαλησα αδΝβΝ θΝζσΰπΝ δΪ αιβΝεαδΝκΝυπαέ δκμΝ
ηπκλ έΝ θαΝ δπξγ έΝ εαθκθδεΪΝ εΝ θΫκυΝ εαδΝ βθΝ βη απά,Ν η Ν παλΪζζβζβΝ σηπμΝ φαληκΰάΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ1ίΝΠΚέΝ Ν φΘ αζΝθίγή1λλκ,ΝΠκδθΥλκθΝ1λλλ,Ν ζΝγθίΝΫελδθ Νσ δΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝ
ε Ϋζ βΝ βμΝ απσφα βμΝ κυΝ αζζκ απκτΝ δεα βλέκυΝ έξ Ν αθα αζ έ,Ν βΝ πκδθάΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ θΝ
ε έγβε έΝΣκΝέ δκΝελέγβε Νη Ν βθΝΠζβη γΝ1ιλζήβίίκ,ΝΠκδθΥλκθΝβί1ί,Ν ζέΝζ1θ,ΝΰδαΝ βθΝαπσζυ βΝ
υπσΝ σλκυμΝ σ αθΝ θΝ Ϋξ δΝ υηπζβλπγ έΝ κΝ ξλσθκμΝ κεδηα έαμ,Ν «…βΝ υφ’Ν σλκθΝ απσζυ δμ,Ν ηβΝ κτ αΝ
υ λΰ δεσθΝ ηΫ λκθ,Ν απαζζαΰά,Ν ξΪλδμΝ εέζπέ,Ν απκ ζ έΝ ηΫ λκθΝ ε ζΫ πμΝ βμΝ πκδθάμΝ εα ΪΝ λσπκθΝ
πφλκθδ δεάμΝ η αξ δλέ πμΝ κυΝ εα α έεκυ,Ν εαγ’Ν σ κθΝ κτ κμΝ παλαηΫθπθΝ θΝ ζ υγ λέαΝ
ιαεκζκυγ έΝ θαΝ ζάΝ sub poenaΝ(υπσΝπκδθάθ),Ν ατ βμΝ ε ζκτη θβμΝ Ϋε κ Ν εα ’Ν δ δΪακθ αΝ λσπκθ,Ν
βζκθσ δΝ θΝ π λδπλδ ηΫθβΝ ζ υγ λέαΝ ( κεδηα έα)Ν …»Ν εαδΝ βθΝ ΜΟ γΝ γθι-γθκή1λκί,Ν ΠκδθΥλκθΝ
1λκ1,Ν ζΝζλζ,ΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν ζΝβλκέ
183
α δζαεΪεβμΝ έ,ΝΣκΝ ζζκ απσΝ έεαδκΝ βθΝΠκδθδεάΝ έεβ,ΝΘ αζκθέεβ,Ν1λλλ, ζέΝ1κ1-182
184
α δζαεΪεβμ,Ν έ,ΝΣκΝ ζζκ απσΝ έεαδκΝ βθΝΠκδθδεάΝ έεβ,ΝΘ αζκθέεβ,Ν1λλλ,Ν ζΝ1κη-186,
Σ δλέ βμΝ Πέ,Ν ΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ κθΝ ΘαζΪ δκΝ ΧυλκΝ εαδΝ ΰεζάηα αΝ Σ ζκτη θαΝ πέΝ Πζκέκυ,
γάθα,Ν 1λλκ,Ν ζΝ 1κζ,Ν ΥαλαζαηπΪεβμ,Ν έ,Ν τθκοβΝ ΠκδθδεκτΝ δεαέκυΝ – Γ θδεσΝ ΜΫλκμΝ ΙΝ – ΣκΝ
Έΰεζβηα,Νβί1ί,Ν ζΝκκΝ πέ,ΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν
ζέΝ βθκ,Ν τηφπθαΝ ηΪζδ αΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ κΝ ΪλγλκΝ λ§1Ν π λέΝ ί΄Ν ΠΚΝ φαλησα αδΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ
αηθβ έα πκυΝ Ϋξ δΝξκλβΰβγ έΝ εα ΪΝ κΝ αζζκ απσΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμ,Ν παλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ
θΝ υηπ λδζαηίΪθ αδΝ λβ ΪΝ βθΝ πλκαθαφ λση θβΝ δΪ αιβ,Ν ΚαηπΫλκυ-Ν Ϊζ α,Ν ΰεζάηα αΝ
ζζάθπθΝΠκζδ υθΝ βθΝαζζκ απά,ΝΪλγλκΝθΝΠΚ, Ν τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝαλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ
πλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝ βίίη,Ν ζέΝ 1κκ-1κλ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ βΝ εα ’Ν Ϋΰεζβ βΝ έπιβΝ βμΝ
πλΪιβμΝ τηφπθαΝη Ν κΝ έεαδκΝ βμΝlexΝlociΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝΪλγλκυΝλ§1Νπ λέΝΰ΄ΝΠΚΝ έθαδΝαά βηαΝ
δαφκλ δεσΝαπσΝ βθΝ έπιβΝ πθΝεα ΪΝ κΝβη απσΝ έεαδκΝπζβηη ζβηΪ πθΝεα σπδθΝΫΰεζβ βμΝ κυΝ
ΪλγλκυΝθ§γΝΠΚέ
Ν ΰ θδεάΝ αυ άΝ παλα κξά,Ν σ δΝ σζαΝ αΝ αβ άηα αΝ αυ ΪΝ ελέθκθ αδΝ η Ν ίΪ βΝ κΝ έεαδκΝ κυΝ σπκυΝ
Ϋζ βμΝ βμΝ πλΪιβμ,Ν πλκετπ δΝ ίΫίαδαΝ απσΝ βΝ ΰλαηηα δεάΝ δα τππ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λ§1,Ν
παλΪζζβζαΝ σηπμΝ υηπκλ τ αδΝ πζάλπμΝ η Ν αΝ σ αΝ Ϋξκυη Ν ξγ έΝ αΝ πζαέ δαΝ αθΪζυ βμΝ κυΝ
αβ άηα κμΝ κυΝ« δ κτΝαιδκπκέθκυ»,ΝσπκυΝ ξγάεαη Νσ δΝ κΝαθΝυπΪλξ δΝ δπζσΝαιδσπκδθκΝγαΝελδγ έΝ
182
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αυ σ β αμΝ βμΝ πλΪιβμ,Ν απκ ζ έΝ πζΫκθΝ εκδθσΝ σπκ,Ν σ κΝ
βθΝ θκηκζκΰέαΝ ηαμ,Ν σ δΝ κΝ σλκμΝ αθαφΫλ αδΝ
π λδ α δευθΝ ΧidemΝ factumΨ

185

εαδΝ σξδΝ

βθΝ γ πλέα,Ν σ κΝ εαδΝ

Ν αυ σ β αΝ πθΝ πλαΰηα δευθΝ
βθΝ

αυ σ β αΝ

κυΝ θκηδεκτΝ

ξαλαε βλδ ηκτΝαυ υθΝΧidemΝcrimenΨΝ δμΝ τκΝΫθθκη μΝ Ϊι δμ186.
Μ Ν βθΝ πμΝ ΪθπΝ δΪ αιβΝ δ Ϊΰ αδΝ κυ δα δεΪΝ ΫθαΝ δεκθκηδεσΝ ευζυηα,Ν
πλκε δηΫθκυΝθαΝαπκφ υξγκτθΝ αΝΪ κπαΝπκυΝγαΝπλκΫευπ αθΝαπσΝ βθΝ υξσθΝ δπζάΝ
δηυλβ βΝ βμΝπλΪιβμ,Ν σ κΝαπσΝ αΝ δεα άλδαΝ βμΝαζζκ απάμΝπκζδ έαμΝσ κΝεαδΝ
απσΝ

αΝ

ζζβθδεΪΝ πκδθδεΪΝ

δεα άλδα, άΝ απσΝ

βθΝ Ϋε κ βΝ αθ δφα δευθΝ

απκφΪ πθ187έΝΚα ΪΝ βθΝκλγσ λβΝΪπκοβ188,ΝαθΝ υθ λΫξ δΝαά βηαΝ φαληκΰάμΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ λ§1Ν ΠΚ,Ν εαδΝ φσ κθΝ πλκίζάγβε Ν απσΝ κθΝ εα βΰκλκτη θκ,Ν η Ν λσπκΝ
κλδ ηΫθκ,ΝκΝαυ κ ζάμΝδ ξυλδ ησμ189 π λέΝτπαλιβμΝαζζκ απάμΝπκδθδεάμΝαπσφα βμΝ
in concreto εαδΝ σξδΝ in abstractoέΝ υθΪη δ,Ν ζκδπσθ,Ν βμΝ δΪ αιβμΝ αυ άμ,Ν απκεζ έ αδΝ βΝ έπιβΝ ΪθΝ
πάζγ Νκπκδκ άπκ ΝζσΰκμΝ ιΪζ δοβμΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ βμΝαζζκ απάμΝπκζδ έαμΝΰδαΝ πδίκζάΝάΝ
ε Ϋζ βΝ βμΝ πδίζβγ έ αμΝπκδθάμέΝΈ δ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ δ δκζκΰδεάΝΈεγ βΝξΠΚΝ κυΝ1λγγ,Ν
ζέΝλΝ«…Ν υθΫπ δαΝ βμΝ κδατ βμΝ ιαλ ά πμΝ εΝ κυΝαζζκ απκτΝθσηκυΝ έθαδΝσ δΝαθΝεα ΪΝ κΝθσηκθΝ
κτ κθΝ κΝ αιδσπκδθκθΝ άΝ κΝ εα α δπε σθΝ ηδαμΝ κδατ βμΝ πλΪι πμΝ ιβζ έφγβΝ εΝ δθκμΝ πθΝ θΝ βΝ
δα Ϊι δΝ αθαφ λση θπθΝ ζσΰπθΝ θΝ τθα αδΝ πζΫκθΝ κΝ υπαέ δκμΝ αυ άμΝ θαΝ υπκίζβγ έΝ δμΝ έεβθΝ θΝ βΝ
βη απάΝ δαΝ βθΝαυ άθΝπλΪιδθ»
185
Ν Π θ φ γΝ 1ηιζή1λλλ,Ν Πκδθ δεΝ βίίί,Ν ζΝ βγκ,Ν Ϋξ βε Ν σ δ «... θΝ παλΪΝ βθΝ αη Ϊεζβ βΝ
εα α έεβΝβη απκτΝΰδαΝπλΪιβΝ ζ γ έ αΝ θΝσζπΝάΝ θΝηΫλ δΝ βθΝ ζζΪ αΝαπσΝαζζκ απσΝ δεα άλδκ,Ν
πκυΝ αφκλΪΝ ε δγ έ αΝ βθΝ αζζκ απάΝ πκδθά,Ν α εβγ έΝ βθΝ ζζΪ αΝ εα ΪΝ κυΝ δ έκυΝ πλκ υπκυΝ θΫαΝ
πκδθδεάΝ έπιβΝ ΰδαΝ αΝ έ δαΝ πλαΰηα δεΪΝ π λδ α δεΪ,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κθΝ πλκ δ ση θκΝ ’Ν αυ ΪΝ
θκηδεσΝ ξαλαε βλδ ησ,Ν κΝ κπκέκμΝ υθα σΝ θαΝ ηβθΝ υηπέπ δΝ η αιτΝ πθΝ θκηκγ δυθΝ πθΝ δαφσλπθΝ
ελα υθ,Ν σ Ν βΝ θΫαΝ πκδθδεάΝ έπιβΝ εβλτ
αδΝ απαλΪ ε βΝ ζσΰπΝ παλαίΪ πμΝ βμΝ γ η ζδυ κυμΝ
αλξάμΝ neΝ bisΝ inΝ idemέέέ»Ν ΟΝ ΚαλλΪμΝ Ϋξ αδΝ π λαδ ΫλπΝ σ δΝ κΝ
δεα ηΫθκΝ εαζτπ δΝ σζαΝ αΝ
κδξ έαΝ βμΝ πλΪιβμ,Ν έ Ν έξαθΝ ελδγ έΝ απσΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ απσφα β,Ν έ Ν σξδέΝ ΚαλλΪμΝ έ,Ν
ΠκδθδεσΝ δεκθκηδεσΝ έεαδκ,Νί΄ΝΫε κ β,Ν ε Ν θ έΝΪεεκυζα,Ν1λλκΝ ζέΝγβιΝ πέ,
186
ΓδαΝ κΝ αά βηαΝ αυ σΝ Ϋξ δΝ ε κγ έΝ εαδΝ πλ έαΝ δεα δευθΝ απκφΪ πθΝ απσΝ κΝ
Κ,Ν πκυΝ
εα αζάΰ δΝσ δΝ κΝΪλγλκΝηζΝ ΝαθαφΫλ αδΝ αΝαυ ΪΝπλαΰηα δεΪΝπ λδ α δεΪΝεαδΝσ δΝ πκηΫθπμ,Ν
κΝ υξσθΝ δαφκλ δεσμΝ θκηδεσμΝ ξαλαε βλδ ησμΝ δμΝ Ϋθθκη μΝ Ϊι δμΝ πθΝ ελα υθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ
υλλΫκυ αΝπκδθδεάΝ δεαδκ κ έα,Ν θΝηπκ έα δΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΪλγλκυΝηζΝ Ν- ΰδαΝπ λαδ ΫλπΝ
αθΪζυ βΝίζέΝ θαΰθπ σπκυζκμ,ΝNe Bis In Idem,Ν υλππαρεΫμΝεαδΝ δ γθ έμΝΌο δμ,Ν ε σ δμΝΠέΝέΝ
Ϊεεκυζαμ,Ν βίίκ,Ν ζέΝ θκΝ πέ,Ν δ έκυ,Ν σeΝ ψisΝ InΝ IdemΝ βθΝ Ν η ΪΝ βΝ υθγάεβΝ βμΝ Λδ αίσθαμ,
ΠκδθΥλΝβί1ί,Ν ζΝιλκ π
187
αγδυ βμΝΚέ,Ν κδξ έαΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝΓ θδεσΝΜΫλκμ,Νβίίι,Ν ζΝζκ,ΝκΝκπκέκμΝαθαφΫλ δΝσ δΝ
«...η Ν βΝ δ υλυηΫθβΝ δ ξτΝ πθΝ πκδθδευθΝ θσηπθΝ σ αθΝ κΝ λΪ βμΝ άΝ κΝ γτηαΝ πλΪιβμΝ πκυΝ ζΫ γβε Ν
βθΝ αζζκ απάΝ έθαδΝ βη απσ,Ν θΝ απκεζ έ αδΝ θαΝ πλκεζβγ έΝ υλλκάή τΰελκυ βΝ θ δαφ λσθ πθΝ
η αιτΝ τκΝ ξπλυθ,Ν φσ κθΝ κΝ λΪ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ δεα γ έΝ εαδΝ απσΝ πκδθδεσΝ δεα άλδκΝ βμΝ
αζζκ απάμέΝ ΣβΝ υλλκάή τΰελκυ βΝ αυ άΝ πδζτ δΝ βΝ λτγηδ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ ΠΚΝ πκυΝ πλκίζΫπ δΝ κΝ
αεα α έπε κΝσ πθΝ ΰεζβηΪ πθΝ ζΫ βεαθΝ βθΝαζζκ απά...»
188
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν ζΝβικ,Ν α δζαεΪεβμ,Ν έ,Ν
ΣκΝ ζζκ απσΝ έεαδκΝ βθΝ ΠκδθδεάΝ έεβ,Ν ε σ δμΝ Ϊεεκυζα,Ν Θ αζκθέεβ,Ν 1λλλ,Ν ζΝ 1ι1,Ν
ΚαηπΫλκυΝ– Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝΠκζδ υθΝ βθΝαζζκ απά,ΝΪλγλκΝθΝΠΚ, Ν τΰξλκθβ
δΪ α βΝ βμΝαλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝπλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝβίίη,Ν ζΝ1κκΝ πέ
189
τηφπθαΝη Ν βθΝ ΠΝ1ζβθή1λλκ,ΝΠκδθ δεΝ1λλλ,Ν ζΝ1θ,Ν«κΝαθαδλ έπθΝαπκ έ δΝ κΝ φ έκΝ
βθΝπζβηηΫζ δαΝσ δΝ θΝαπΪθ β ΝεαδΝαπΫλλδο ΝξπλέμΝαδ δκζκΰέαΝ κθΝαυ κ ζάΝδ ξυλδ ησΝ κυ,Νεα ΪΝ
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πκυΝ

η τ δΝ κΝ ζζβθδεσΝ δεα άλδκΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ λΝ ΠΚ,Ν κΝ βη απσΝ

δεα άλδκΝ άΝ δεα δεσΝ υηίκτζδκΝ πλΫπ δΝ θαΝ εβλτι δΝ απαλΪ ε βΝ βθΝ πκδθδεάΝ
έπιβΝζσΰπΝ

δεα ηΫθκυέΝ Ντπαλιβ,Ν βζα ά,Ναζζκ απάμΝπκδθδεάμΝαπσφα βμΝπκυΝ

υΰε θ λυθ δΝ κυμΝ σλκυμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λ§1Ν ΠΚΝ εαδΝ κυΝ ηιΝ ΚΠ ,Ν απκ ζ έΝ
δα δεα δεσΝευζυηαΝ βθΝΫθαλιβΝάΝ υθΫξδ βΝ βμΝπκδθδεάμΝ έπιβμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν
ηδαΝ αλθβ δεάΝ δα δεα δεάΝ πλκςπσγ β 190 ,Ν βΝ παλαίέα βΝ βμΝ κπκέαμΝ απσΝ δμΝ
βη απΫμΝ δεα δεΫμΝ αλξΫμΝ ηπκλ έΝ θαΝ κ βΰά δ
υπΫλία βΝ ικυ έαμ,Ν ΰδαΝ παλαίέα βΝ

Ν αθαέλ βΝ βμΝ απσφα βμΝ ΰδαΝ

δεα ηΫθκυΝ εαδΝ ΰδαΝ

φαζηΫθβΝ φαληκΰάΝ

εαδΝ ληβθ έαΝ κυΝ αζζκ απκτΝ πκδθδεκτΝ θσηκυΝ φσ κθΝ αυ σμΝ

βΝ υΰε ελδηΫθβΝ

π λέπ π βΝ υθδ ΪΝπλκςπσγ βΝ φαληκΰάμΝ κυΝ ζζβθδεκτ191.
3.5.2.

Ν δξκΰθπηέαΝ

αλξάμΝne bis in idem

Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ γθδεάΝ άΝ δαελα δεάΝ φαληκΰάΝ βμ

κΝβη απσΝ έεαδκ

ΌππμΝά βΝαθαφΫλγβε Ναθπ Ϋλπ,ΝβΝ ζζβθδεάΝΫθθκηβΝ ΪιβΝ κΝΪλγλκΝλΝΠΚΝ
φαέθ αδΝ θαΝ αθαΰθπλέα δΝ

η υ δεσ β αΝ απσΝ αζζκ απάΝ πκδθδεάΝ απσφα β,Ν υπσΝ

κθΝ σλκΝ υθ λκηάμΝ εαδΝ πθΝ πλκςπκγΫ πθΝ κυΝ
απκ υπυθκθ αδΝ

δεα ηΫθκυ,Ν σππμΝ αυ ΪΝ

κΝ ΪλγλκΝ ηιΝ ΚΠ έΝ ΠαλΪζζβζαΝ η Ν βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ δΪ αιβμΝ

κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ ΠΚ,Ν πλΫπ δΝ θαΝ λ υθβγ έΝ ΪθΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ Ϊζζ μ,Ν δ γθκτμΝ
δεαέκυ,Ν δα Ϊι δμΝπκυΝ θαΝπ λδκλέακυθΝάΝθαΝ δ υλτθκυθΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝαλξάμΝ
ne bis in idem,Ν δσ δΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ευλπγ έΝ

βΝ

ξυλαΝ ηαμΝ η Ν υπδεσΝ ΝσηκΝ υπ λδ ξτκυθΝ αεσηβΝ εαδΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ έ,Ν
τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝβκΝέ
Παλα κ δαεΪ,Ν βΝ δαελα δεάΝ δ ξτμΝ βμΝ αλξάμΝ ne bis in idem,Ν βζα άΝ βΝ
αθαΰθυλδ βΝ βμΝαζζκ απάμΝαγππ δεάμΝάΝεα α δεα δεάμΝαπσφα βμ,ΝπμΝζσΰκΝπκυΝ
κθΝ κπκέκΝ «Ϋξ δΝ ε έ δΝ βθΝ πκδθάΝ (πκυΝ κυΝ π ίζάγβ)Ν βΝ Γ ληαθέα»έΝ ΟΝ δ ξυλδ ησμΝ αυ σμΝ έθαδΝ
ασλδ κμ,Ν δσ δΝ θΝ δαζαηίΪθ αδΝ ’Ναυ σθ,ΝσππμΝγαΝΫπλ π ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝηιΝ κυΝΚΠ Ν Ν
υθ υα ησΝπλκμΝ δμΝπδκΝπΪθπΝ δα Ϊι δμ,Νη ΝπκέαΝεαδΝπκέκυΝ δεα βλέκυΝαπσφα βΝεα α δεΪ γβε ,Ν
ΰδαΝ πκέαΝ αελδίυμΝ πλΪιβΝ εαδΝ αθΝ βΝ απσφα βΝ Ϋξ δΝ εα α έΝ αη Ϊεζβ β,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ελδγ έΝ βΝ
υθ λκηάΝάΝηβΝπ λέπ π βμΝ δεα ηΫθκυ».
190
ζέΝ ΚαρΪφαΝ – ΓεηπΪθ δΝ Μέ,Ν παλα βλά δμ βθΝ ΠΝ 1ζβκή1λλκ,ΝΤπ λΪ πδ βΝ 1λλλ,Ν ζΝ γβζ,Ν
εα ΪΝ βθΝκπκέαΝ π δ άΝαελδίυμΝπλσε δ αδΝΰδαΝ δα δεα δεάΝ– δεκθκηδεάΝπλκςπσγ β,ΝγαΝΫπλ π Ν
θαΝ ι Ϊα αδΝ αυ παΰΰΫζ πμΝ απσΝ κΝ πκδθδεσΝ δεα άλδκ,Ν ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ βΝ πλκβΰκτη θβΝ
υπκίκζάΝαυ κ ζκτμΝδ ξυλδ ηκτΝαπσΝ κθΝεα βΰκλκτη θκ,ΝΚαλλΪμΝ έ,ΝΠκδθδεσΝ δεκθκηδεσΝ έεαδκ,
Ϋε κ βΝ1λλκ,Ν ζΝγγγ
191
Σ δλέ βμΝΠέ,ΝΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ κθΝΘαζΪ δκΝΧυλκΝεαδΝ ΰεζάηα αΝΣ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,
γάθα,Ν1λλκ,Ν ζΝ1κζ
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θαΝ επζτ δΝ βθΝ έπιβΝ άΝ δηπλέαΝ θσμΝ α σηκυΝ

αΝ ζκδπΪΝ ελΪ β,Ν απκ ζ έΝ βθΝ

π λδεάΝυπσγ βΝεΪγ ΝελΪ κυμ,Ν κΝκπκέκΝεαζ έ αδΝθαΝελέθ δΝαπκφα δ δεΪΝεαδΝ
ευλδαλξδεΪΝ υπσΝ πκδ μΝ πλκςπκγΫ δμΝ γαΝ

η τ αδΝ απσΝ δμΝ πκδθδεΫμΝ απκφΪ δμΝ

ΪζζπθΝ ελα υθέΝ  Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ κυ έαΝ βμΝ αλξάμ,Ν αυ άΝ ξπλέα αδΝ

βθΝ

απαΰσλ υ βΝ ΰδαΝ

βθΝ

τ λβΝ Ϊ εβ βΝ πκδθδεάμΝ έπιβμΝ ΰδαΝ κΝ έ δκΝ α έεβηαΝ εαδΝ

απαΰσλ υ βΝ βθΝ πδίκζάΝ τ λβμΝπκδθάμΝΰδαΝ κΝέ δκΝα έεβηα 192έΝ Ναθ δη υπδ βΝ
κυΝ φαδθκηΫθκυΝ αυ κτΝ απσΝ αΝ δΪφκλαΝ ελΪ βΝ ηφαθέα δΝ θ υππ δαεάΝ πκδεδζέαμΝ
Ολδ ηΫθαΝ ΚλΪ β,Ν σππμΝ κδΝ

Π ,Ν αλθκτθ αδΝ κπκδκθ άπκ Ν π λδκλδ ησΝ

βθΝ

Ϊ εβ βΝ βμΝ δεάμΝ κυμΝ ικυ έαμΝπαλΪΝ βθΝΫε κ βΝαη Ϊεζβ βμΝαπσφα βμΝαπσΝ δμΝ
πκδθδεΫμΝαλξΫμΝΪζζκυΝελΪ κυμ193έΝ κθΝαθ έπκ α,ΝβΝΟζζαθ έαΝΧΪλγλκΝθκΝΟζζΠΚΨ,Ν
αθαΰθπλέα δΝ Ν υλτ α βΝΫε α βΝ κΝ

δεα ηΫθκΝ πθΝαπκφΪ πθΝ πθΝαζζκ απυθΝ

πκδθδευθΝ δεα βλέπθ194έΝ Ν ζζΪ α,Ν Ν πέπ κΝ γθδεάμΝθκηκγ έαμ,Ναεκζκτγβ Ν
βΝ ηΫ βΝ κ σ,Ν κ εαθσθαμΝ βζα άΝ πκυΝ δα τππ Ν

κΝ ΪλγλκΝ λ§1Ν ΠΚΝ π λέΝ βμΝ

η υ δεσ β αμΝ πθΝ αζζκ απυθΝ πκδθδευθΝ απκφΪ πθ,Ν ιαδ έαμΝ βμΝ κπκέαμΝ βΝ
ξυλαΝ ηαμΝ επζτ αδΝ

βθΝ παθ ε έεα βΝ βμΝ υπσγ βμ,Ν

θΝ Ϋλξ αδΝ ξπλέμΝ

ιαδλΫ δμέΝ θ δγΫ πμ,Ν ιαέλ βΝ δ Ϊΰ αδΝαπσΝ κΝέ δκΝ κΝΰλΪηηαΝ κυΝθσηκυΝ βθΝ
§1,Ν ΰδαΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ κΝ α έεβηαΝ
αζζκ απά,ΝαζζΪΝ

βθΝ

κθΝ κδε έκΝ σπκ,Ν βΝ ζζΪ αΝ δα βλ έΝ βθΝ αιέπ βΝ ΰδαΝ εΝ θΫκυΝ

Ϊ εβ βΝ πκδθδεάμΝ έπιβμΝ
αφδεσ β αμΨ,Ν παλΪΝ
παλαπΫηπ δΝ

ζΫ βε Ν ιΝ κζκεζάλκυΝ

βθΝβη απά,ΝΫ πΝεαδΝεα ΪΝΫθαΝησθκΝ ηάηαΝ βμ,Νκπσ ,ΝσππμΝ

Ϋξ δΝ ά βΝ αθαζυγ έΝ

δεα βλέκυέΝ

θΝ

κθΝ λΪ βΝ υθΪη δΝ κυΝ ΪλγλκυΝ η§1Ν ΠΚΝ ΧαλξάΝ βμΝ
βθΝ τπαλιβΝ αη Ϊεζβ βμΝ απσφα βμΝ αζζκ απκτΝ

τ λβΝ ιαέλ βΝ δ Ϊΰ αδΝ η Ν βθΝ §βΝ κυΝ έ δκυΝ Ϊλγλκυ,Ν βΝ κπκέαΝ
αΝ α δεάηα αΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ ΠΚ,Ν ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ

ζζβθδεκέΝπκδθδεκέΝθσηκδΝεαδΝβΝ ζζΪ αΝ δα βλ έΝ βθΝπκδθδεάΝ βμΝ δεαδκ κ έα,Νεα ’Ν
φαληκΰάΝ έ Ν βμΝ αλξάμΝ βμΝ πλκ α έαμΝ πθΝ ελα δευθΝ υηφ λσθ πθ,Ν έ Ν βμΝ
παΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμ195,Ν ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ γαΝ ΰέθ δΝ ζσΰκμΝ

Ν πση θκΝ ε φΪζαδκέ

κηΫθβμ,Νζκδπσθ,Ν βμΝτπαλιβμΝεΪπκδπθΝ δ γθυθΝεαθσθπθΝπκυΝ πέ βμΝλυγηέακυθΝ
κΝαά βηαΝ βμΝΫε α βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝαλξάμΝne bis in idem,Ν έγ αδΝ κΝαά βηαΝαθΝ
ζέΝ John, A.E. Vervaele,Ν εαγβΰβ άμΝ ΠκδθδεκτΝ δεαέκυΝ κΝ Παθ πδ άηδκΝ βμΝ Ου λΫξ βμ,Ν
Utrecht Law Review, 2o τξκμΝβίίη, ζΝ1ίίΝ πέΝ(www.utrechtlawreview.org)
193
Dressler Joshua, Understanting Criminal Procedure, 3rd Edition, ζ 691 π.
194
ζ. Andre Klip, AIDP – Non Bis in Idem, Report for the Netherlands,
arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=7993
195
ζέαμΝ θαΰπ σπκυζκμ,Ν Ne Bis In Idem,Ν υλππαρεΫμΝ εαδΝ δ γθ έμΝ Όο δμ,Ν ε σ δμΝ ΠέΝέΝ
Ϊεεκυζαμ,Νβίίκ,Ν ζΝζ
192
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κδΝ πλκαθαφ λση θ μΝ ιαδλΫ δμΝ πκυΝ γ πέακθ αδΝ απσΝ βθΝ βη απάΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ
εαδΝ π λδκλέακυθΝ βθΝ ΰ θδεσ λβΝ αθαΰθυλδ βΝ Ϋ η υ βμΝ απσΝ αζζκ απΫμΝ πκδθδεΫμΝ
απκφΪ δμ,Ν έθαδΝ θσηδη μΝ άΝ αθΝ αθ έε δθ αδΝ
υηίΪ πθ,Νυ

κΝ ΰλΪηηαΝ εαδΝ πθ τηαΝ δ γθυθΝ

ΝθαΝηβθΝπλΫπ δΝθαΝ φαληκ κτθέ

γέηέβέ1έΝΣκΝ δ γθΫμΝτηφπθκΝΰδαΝ αΝ κηδεΪΝεαδΝΠκζδ δεΪΝ δεαδυηα α
ΣκΝ

δ γθΫμΝ τηφπθκΝ ΰδαΝ

αΝ

κηδεΪΝ εαδΝ Πκζδ δεΪΝ

υδκγ άγβε ΝαπσΝ βθΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθΝ
δμΝ 1θ-12-1λθθ,Ν Ϋγβε Ν

Ν δ ξτΝ απσΝ βγ-3-1λιθΝ εαδΝ ευλυγβε Ν

δεαδυηα αΝ

βθΝΝΫαΝΤσλεβΝ
βθΝ ζζΪ αΝ η Ν

κθΝΝσηκΝβζθβή1λλιέΝτηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1ζ§ιΝαυ κτ,Νκλέα αδΝσ δΝ«Καθ έμΝ θΝ
δεΪα αδ,Ν κτ Ν δηπλ έ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ α έεβηαΝ ΰδαΝ κΝ κπκέκΝ Ϋξ δΝ ά βΝ απαζζαΰ έΝ άΝ
εα α δεα

έΝη Νκλδ δεάΝαπσφα β196 πκυΝ ε σγβε Ν τηφπθαΝη Ν κΝ έεαδκΝεαδΝ βθΝ

πκδθδεάΝ δεκθκηέαΝ

χ

α »έΝ Ν δα τππ βΝ κυΝΪλγλκυΝαυ κτ,Νά κδΝβΝαθαφκλΪΝ

κΝ έεαδκΝεαδΝ βθΝ δεκθκηέαΝ βμΝ«εΪγ Νξυλαμ»,Ναθ έΝ κυΝσλκυΝ« βμΝαυ άμΝξυλαμ»,
βηδκτλΰβ Ν τκΝ εΝ δαηΫ λκυΝ αθ έγ

μΝ απσο δμΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ αά βηαΝ βμΝ

τπαλιβμΝάΝηβΝ δ γθκτμΝ ηίΫζ δαμΝ βθΝαθαΰθυλδ βΝ βμΝαλξάμΝne bis in idem,ΝεαδΝ
απα ξσζβ Νδ δαέ λαΝ βθΝγ πλέαΝεαδΝ βθΝθκηκζκΰέα,Ν σ κΝ κΝ ιπ λδεσΝσ κΝεαδΝ
βθΝ ξυλαΝ ηαμέΝ

ιέα δ,Ν σηπμΝ θαΝ βη δπγ έ,Ν σ δΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ ΰλαηηα δεάμΝ

ληβθ έαμΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ δΪ αιβμ,Ν ξλβ δηκπκδ έ αδΝ εαδΝ απσΝ δμΝ τκΝ απσο δμΝ πμΝ
ία δεσΝ πδξ έλβηαΝυπΫλΝ βμΝκλγσ β ΪμΝ κυμ,Νεα α δεθτκθ αμΝπ λέ λαθαΝ βθ,Ν εΝ
κυΝαπκ ζΫ ηα κμΝελδθση θβ,Νεαεσ ξθβΝ δα τππ άΝ βμέ
γέηέβέβέΝ ΝΪπκοβΝυπΫλΝ βμΝ δαελα δεάμΝδ ξτκμΝ βμΝαλξάμΝneΝbisΝinΝidem
Τπκ βλέξγβε Ν απσΝ ΫθαΝ ηάηαΝ βμΝ γ πλέαμ
Νκηκζκΰέαμ 198 σ δΝ βΝ δα τππ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζ§ιΝ
π λδκλδ ησΝ απαΰσλ υ βμΝ

εΝ θΫκυΝ

197

εαδΝ απσΝ ηάηαΝ βμΝ

 Π Ν

θΝ γΫ δΝ κθΝ

ε έεα βμΝ εαδΝ θΫαμΝ εα α έεβμΝ

κυΝ

Κα ’ΝκλγάΝ ληβθ έαΝ θθκ έ αδΝ υΝβΝαη Ϊεζβ βΝαπσφα β
ΚυλέπμΝαπσΝπδθΫζζβΝ έ,Ν ΝΤπ λ γθδεάΝδ ξτμΝ βμΝαλξάμΝNe bis in idem,ΝΠκδθΥλΝβίίζ,Ν ζΝθιγΝ
πέ,Ν εαδΝ υζέεκμΝ ΓέΝ
δεα ηΫθκΝ απσΝ αζζκ απάΝ πκδθδεάΝ απσφα βΝ ΰδαΝ δμΝ πλΪι δμΝ πκυΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ κυΝΣ΄,Ν ΄,ΝΘ΄ΝεαδΝΙ΄Ν κυΝΪλγλκυΝκΝΠΚ,ΝΠκδθΥλΝ1996,Ν ζέΝ1ζΝ
πέ
198
ζέΝ θ δε δεΪΝ φΠ δλΝ βκθή1λλλ,Ν ΠκδθΥλΝ 1999,Ν ζΝ γθ1,Ν φΠ δλΝ γκλή1λλλ,Ν Πκδθ δεΝ βίίί,Ν
ζΝ1γ1,Ν ΠΝκθήβίί1,ΝΠκδθ δεΝβίί1,Ν ζΝιίίΝ πέ

196

197
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εα βΰκλκυηΫθκυΝΰδαΝ κΝέ δκΝΫΰεζβηαΝηΫ αΝ αΝσλδαΝ κυΝέ δκυΝελΪ κυμΝησθκ,ΝαζζΪΝ
κλέα δΝ ΰ θδευμΝ εαδΝ

χ

α

α π

υ

σ δΝ εαθ έμΝ

θΝ

εα α δεΪα αδΝκτ Ν δηπλ έ αδΝΰδαΝΫθαΝα έεβηα,ΝΰδαΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝά βΝαπαζζαΰ έΝ
άΝεα α δεα

έΝη Νκλδ δεάΝαπσφα βΝπκυΝ ε σγβε Ν τηφπθαΝη Ν κΝ έεαδκΝεαδΝ βθΝ

πκδθδεάΝ δεκθκηέαΝ εΪγ Ν ξυλαμέΝ Έ δ,Ν

Ν αθ έγ βΝ η Ν σ αΝ υπκ βλέακυθΝ κδΝ

γδα υ μΝ βμΝ ΪζζβμΝ Ϊπκοβμ,Ν βΝ δα τππ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζ§ιΝ σξδΝ ησθκΝ

θΝ

απαΰκλ τ δ,ΝαζζΪΝαθ έγ αΝ υθκ έΝ βθΝ ληβθ έαΝυπΫλΝ βμΝ δ γθκτμΝ ηίΫζ δαμΝ κυΝ
εαθσθαΝ ne bis in idem199.

Ν αθπ ΫλπΝ ΪπκοβΝ θδ ξτ αδΝ εαδΝ απσΝ βθΝ δα τππ βΝ

βμΝ αθ έ κδξβμΝ δΪ αιβμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζ§1Ν κυΝ ικυ ΠΠΝ βμΝ 

,Ν σπκυΝ ΰέθ αδΝ

εαγαλΪΝ ηθ έαΝ ΰδαΝ αη Ϊεζβ βΝ απσφα βΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ θσηκΝ εαδΝ βθΝ πκδθδεάΝ
δεκθκηέαΝ κυΝ «ΚλΪ κυμΝ αυ κτ»,Ν ξπλέμΝ θαΝ αφάθ δΝ εαθΫθαΝ π λδγυλδκΝ ΰδαΝ θαΝ
αθαπ υξγ έΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ Ν ξΫ βΝη Ν δαελα δεάΝδ ξτΝ βμΝαλξάμΝαυ άμ
τηφπθαΝ η Ν βθΝ ΪπκοβΝ αυ ά,Ν βΝ δαελα δεάΝ δ ξτμΝ κυΝ εαθσθαΝ ne bis in
idem υθδ ΪΝ πζΫκθΝ
απκελυ αζζυθ αδΝ εαδΝ

α χ
κΝ  Π

υ
200

α υ
.

πα α

,Ν βΝ κπκέαΝ

δ δεσ λα,Ν υπκ βλέξγβε Ν απσΝ ηάηαΝ

βμΝ γ πλέαμ 201 ,Ν σ δΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ γκΝ κυΝ Κα α α δεκτΝ κυΝ δ γθκτμΝ
δεα βλέκυΝ κυΝ δ λυγΫθ κμΝ απσΝ κθΝ ΥΪλ βΝ πθΝ

θπηΫθπθΝ

δεα άλδκΝ φαλησα δΝ δμΝ«Γ θδεΫμΝ λξΫμΝ κυΝ δεαέκυ,Ν δμΝπαλα

γθυθ,Ν κΝ

ΰηΫθ μΝαπσΝ αΝ

πκζδ δ ηΫθαΝ Έγθβ»έΝ ΟδΝ αλξΫμΝ αυ Ϋμ,Ν πμΝ θκηδεΪΝ αιδυηα αΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ
κΝ γθδεσΝ έεαδκΝ σζπθΝ πθΝ πκζδ δ ηΫθπθΝ γθυθ,Ν υπΪΰκθ αδΝ
παλα

κυμΝ ΰ θδευμΝ

ΰηΫθκυμΝεαθσθ μΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυ202 εαδΝ θΝ έθαδΝαπζυμΝεαδΝησθκΝ

αφβλβηΫθ μΝ αλξΫμέΝ θ δγΫ πμ,Ν ζσΰπΝ βμΝ ηφΪθδ άμΝ κυμΝ

κΝ δεαδρεσΝ τ βηαΝ

σζπθΝ πθΝπκζδ δ ηΫθπθΝ γθυθ,Νφαέθ αδΝθαΝαπκελυ αζζυθκυθΝίαγδΪΝλδαπηΫθ μΝ
πκζδ δ ηδεΫμΝ εαδΝ δεαδρεΫμΝ π πκδγά δμ,Ν υθγΫ κθ αμΝ Ϋ δΝ ηδαΝ «εκδθάΝ δεαδρεάΝ
εζβλκθκηδΪΝ βμΝαθγλππσ β αμ»έΝΤπσΝ βθΝΫθθκδαΝαυ ά,Ναπκ ζκτθΝπλαΰηα δεκτμΝ
αυ κ ζ έμΝεαθσθ μ,ΝπκυΝ φαλησακθ αδΝεαδΝ
βΝΠ θ

Ν πέπ κΝ δ γθκτμΝ δεαέκυέΝΈ δΝεαδΝ

φΠ δλΝβιή1λλλ203,ΝΫελδθ Νσ δΝ«έέέαπσΝ κΝσζκΝπθ τηαΝ κυΝαθπ ΫλπΝ δ γθκτμΝ

θαΰθπ σπκυζκμ,Ν σππμΝ αθπ Ϋλπ,Ν ζΝ 1ηθ,Ν έΝ ΚαλλΪμ,Ν Κλδ δεάΝ πδ εσπβ βΝ βμΝ πκδθδεάμΝ
δεκθκηδεάμΝθκηκζκΰέαμΝ βμΝΟζκηΫζ δαμΝ κυΝ ΠΝ πθΝ υθΝβίί1ΝεαδΝβίίβ,ΝΠκδθΛκΰΝβίίγ,Ν ζΝκ,Ν
§3
200
ζέαμΝ θαΰθπ σπκυζκμ,ΝσππμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζΝ1ηι
201
υζέεκμΝΓ υλΰδκμ,ΝσππμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζέΝ1ζΝ πέ
202
ΠκυΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ βκ§1Ν Ν απκ ζκτθΝ αθαπσ πα κΝ ηάηαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ δεαέκυΝ εαδΝ
υπ λδ ξτκυθΝαπσΝεΪγ ΝΪζζβΝαθ έγ βΝ δΪ αιβΝθσηκυ
203
Πκδθ δεΝ 1λλλ,Ν ζΝ ηηβ,Ν σηκδαΝ εαδΝ βΝ ΠΝ 1ζβθή1λλκ,Ν Πκδθ δεΝ 1λλλ,Ν ζΝ 1θ,Ν πκυΝ Ϋελδθ Ν σ δ
«... πσΝ βΝ δΪ αιβΝαυ ά,ΝβΝκπκέαΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝβκΝπαλέΝ1Ν κυΝυθ Ϊΰηα κμΝαπκ ζ έΝαθαπσ πα κΝ
199
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υηφυθκυΝ πλκετπ δ,Ν σ δΝ αυ σΝ πλκ άζπμΝ αθαφΫλ αδ,Ν
κυ,Ν

βθΝ πλκ δλβηΫθβΝ δΪ αιάΝ

Ν απκφΪ δμΝ ηβΝ υπκε έη θ μΝ πζΫκθ,Ν ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκ,Ν

Ν Ϋθ δεαΝ ηΫ α,Ν

εα ΪΝ κΝ έεαδκΝ βμΝξυλαμΝπκυΝ ε δεΪ γβεαθΝ κΝΫΰεζβηαΝάΝ αΝ ΰεζάηα α,Ν Ν λσπκ,Ν
υ

Ν θαΝ ηβθΝ ηπκλκτθΝ αυ ΫμΝ θαΝ αθα λαπκτθΝ εαδΝ Ϋ δΝ θαΝ βηδκυλΰκτθΝ

εα ΪΝ κΝ έεαδκΝ αυ άμΝ εαδΝ θ τγ θΝ θαΝ

δεα ηΫθκΝ

η τκυθΝ αΝ δεα άλδαΝ ΪζζβμΝ απσΝ δμΝ

υηίαζζση θ μΝ ξυλ μ,Ν θυ,Ν αζβγυμ,Ν βΝ παλαπΪθπΝ δΪ αιβΝ απκίζΫπ δΝ

βθΝ

εαγδΫλπ βΝ η αιτΝ πθΝ υηίαζζκηΫθπθΝ ελα υθ,Ν βμΝ ΰ θδεάμΝ εαδΝ παλα ε άμΝ απσΝ
σζ μΝ δμΝπκζδ δ ηΫθ μΝπκζδ έ μΝαλξάμ,Νεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ θΝηπκλ έΝεΪπκδκμΝαπσΝ κυμΝ
υπβεσκυμΝ κυμΝθαΝ δεΪα αδΝ τκΝφκλΫμΝΰδαΝ κΝέ δκΝΫΰεζβηαΝ (nonΝbisΝinΝidem),Ν κΝ
Ϋ αφκμΝ ΪζζκυΝ υηίζβγΫθ κμΝ ελΪ κυμ,Ν πλΪΰηαΝ πκυΝ εαδΝ

βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ

γ η ζδπ υθΝαθγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθΝαθ απκελέθ αδΝεαδΝ υηία έα δΝη Ν βθΝεκδθάΝ
π λέΝ δεαέκυΝ υθ έ β βΝ πθΝ εα κέεπθΝ πθΝ υηίζβγ δ υθΝ ξπλυθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ
υηπκλ τ αδΝπλκμΝ κΝΰ θδεσΝπθ τηαΝ κυΝεα α α δεκτΝ κυΝΟ

,Ναφκτ,ΝηΪζδ α,ΝαθΝ

κΝ δ γθάμΝθκηκγΫ βμΝάγ ζ Ν κΝαθ έγ κ,ΝγαΝξλβ δηκπκδκτ Ν βθΝΪθπΝ δΪ αιβ,Ν βθΝ
δα τππ βΝ βμΝ «δ έαμΝ κυ»Ν άΝ « βμΝ ξυλαμΝ κυΝ αυ άμ»Ν εαδΝ σξδΝ «εΪγ Ν ξυλαμ»,Ν εΪ δΝ
πκυΝ γαΝ ά αθ,Ν σηπμ,Ν π λδ κζκΰέα,Ν

κηΫθκυΝ σ δΝ βΝ αθπ ΫλπΝ αλξάΝ ά αθΝ ά βΝ

γ πδ ηΫθβΝ θκηκγ δεΪΝ

Ν σζ μΝ δμΝ υηίζβγ έ μΝ πκζδ έ μΝ πμΝ ΰ θδεάΝ αλξάΝ κυΝ

δεαέκυΝ δ γθυμΝπαλα

ΰηΫθβ,ΝπλκμΝ βθΝκπκέαΝαθ έε δ αδΝβΝ δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ

παλέΝ βΝ ΠΚ,Ν πκυ,Ν ΰδαΝ κθΝ ζσΰκΝ αυ σ,Ν εαδΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ τξ δΝ φαληκΰάμΝ (ίζέΝ

Π θ φ γΝ θγζ-θγθή1λλκΝ Πκδθ δεΝ 1λλκ,ζίηΝ εαδΝ υπ’Ν αυ άθΝ τηφπθαΝ ξσζδαΝ ΓέΝ
υζέεκυ)»
Κα ΪΝ βθΝ Ϊπκοβ,Ν ζκδπσθ,Ν αυ ά,Ν υπδεσΝ παλΪ δΰηαΝ «Γ θδεάμΝ λξάμΝ κυΝ
δεαέκυ»Ναπκ ζ έΝβΝαλξάΝ κυΝ
in idemΨέΝ Έ δ,Ν
δκδεβ δεκτ

δεα ηΫθκυΝ πθΝ δεα δευθΝαπκφΪ πθΝΧne bis

βθΝ ΰθπηκ σ β βΝ ΰδαΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ απκφΪ πθΝ κυΝ

δεα βλέκυΝ πθΝ

θπηΫθπθΝ γθυθ,Ν κΝ δεα άλδκΝ γ υλβ Ν πμΝ

«εαγδ λπηΫθβΝεαδΝΰ θδευμΝαθαΰθπλδ ηΫθβΝαλξάΝ κυΝ δεαέκυ»Ν βθΝπ λδίκζάΝ πθΝ
απκφΪ πθΝ θσμ δεα δεκτΝκλΰΪθκυΝη Ν βθΝ τθαηβΝ

δεα ηΫθκυ,Νη Ν τηφπθβΝ

ηΪζδ αΝ ΰθυηβΝ κυΝ κίδ δεκτΝ δεα άΝ F. Kojevnikov ,Ν
204

αυ άΝ ά αθΝ ΰθπ άΝ εαδΝ

κηΫθκυΝ σ δΝ βΝ αλξάΝ

ία άΝ εαδΝ απσΝ βθΝ κίδ δεάΝ ΫθθκηβΝ ΪιβέΝ ιέα δΝ θαΝ

ηΫλκμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ π λδεκτΝ δεαέκυΝ εαδΝ υπ λδ ξτ δΝ απσΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ αθ έγ βΝ δΪ αιβΝ θσηκυ,Ν
πλκετπ δΝσ δΝαπσΝ βθΝδ ξτΝ κυΝπμΝΪθπΝ δ γθκτμΝυηφυθκυΝεΪγ Ναπσφα βΝαζζκ απκτΝ δεα βλέκυ,Ν
η Ν βθΝκπκέαΝκΝ λΪ βμ,Νβη απσμΝάΝαζζκ απσμ,Νεα α δεΪ γβε ΝάΝαγπυγβε Ναη Ϊεζβ α,Ναπκ ζ έΝ
δεα ηΫθκΝ βΝ ζζΪ α,ΝπκυΝ ηπκ έα δΝθΫαΝ έπιβΝ κυΝ λΪ βΝΰδαΝ βθΝέ δαΝαιδσπκδθβΝπλΪιβ...»
204
International Court of Justice, Reports 1954, 5γΝ πέ,ΝίζΝεαδΝυζέεκμ,ΝσέπέΝ ζΝ1θ,Νη Νπ λαδ ΫλπΝ
παλαπκηπΫμ

65

βη δπγ έΝ σ δΝ κθΝ ξαλαε άλαΝ βμΝ αλξάμΝ κυΝ
παλα

δεα ηΫθκυΝ πμΝ «ΰ θδευμΝ

ΰηΫθβμΝ αλξάμΝ κυΝ δεαέκυ»Ν έξ Ν ά βΝ υπκ βλέι δΝ εαδΝ αθαπ τι δΝ

αθαζυ δεΪΝ κΝ δεα άμΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεα βλέκυΝ D. Anzilotti Χ Ν υπσγ βΝ κυΝ
1λβιΨ,Ν κΝ κπκέκμΝ έξ Ν κθέ δΝ σ δΝ κΝ ξαλαε άλαμΝ βμΝ αυ σμΝ πλκετπ δΝ εαδΝ απσΝ κΝ
ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κδΝ υθ Ϊε μΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γκ§1Ν

έΝ ΰ΄Ν κυΝ Κα α α δεκτΝ κυΝ

Ν

βθΝηθβησθ υ αθΝ πμΝξαλαε βλδ δεσΝπαλΪ δΰηαΝαυ άμΝ βμΝπβΰάμΝ κυΝ δ γθκτμΝ
ΠκδθδεκτΝ δεαέκυ 205 έΝ Ν αλξάΝ αυ άΝ αθαΰθπλέ βε Ν εαδΝ απσΝ κΝ ΪλγλκΝ 1γΝ κυΝ
ξ έκυΝ υθγάεβμΝ κυΝ ΥΪλίαλθ Ν ΰδαΝ βθΝ πκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ πθΝ Κλα υθ,Ν βΝ
κπκέαΝ δΪ αιβΝ αθαΰθυλδα Ν βθΝ αλξάΝ κυΝ

δεα ηΫθκυΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ αζζκ απΫμΝ

πκδθδεΫμΝαπκφΪ δμ206.
ΣκΝ εα αζυ δεσΝ αθ πδξ έλβηαΝ πκυΝ πλκίΪζζ αδΝ

υΝ απσΝ βθΝ αθ έγ βΝ

Ϊπκοβ,Ν έθαδΝσ δΝπλΪΰηα δΝβΝαλξάΝ ne bis in idem έθαδΝεαγδ λπηΫθβΝεαδΝΰ θδευμΝ
αθαΰθπλδ ηΫθβΝαλξάΝ κυΝ δεαέκυΝαπσΝσζαΝ αΝπ πκζδ δ ηΫθαΝελΪ β,Ν
βμΝσηπμΝ ηίΫζ δα,ΝεαδΝ χ

α

α

βθΝ

φ έΝΣκΝαθ πδξ έλβηαΝαυ σΝ

θΝφαέθ αδ,ΝπΪθ πμ,ΝθαΝ έθαδΝαπκζτ πμΝπ δ δεσ,ΝαθΝαθαζκΰδ κτη Νσ δΝ κΝπλυ κΝ
υηία δεσΝε έη θκΝπκυΝπλκΫίζ π Ν βθΝυπ λ γθδεάΝ φαληκΰάΝ βμΝαλξάμΝne bis in
idem ά αθΝ κΝ ΥΪλ βμΝ βμΝ Νυλ ηίΫλΰβμΝ ΧΥΪλ βμΝ κυΝ δ γθκτμΝ  λα δπ δεκτΝ
δεα βλέκυΨΝ κΝ1λζηέΝ Νυπ λ γθδεάΝδ ξτμΝ βμΝαλξάμΝαυ άμΝ παθαζαηίΪθ αδΝεαδΝ
κΝ Κα α α δεσΝ κυΝ ICC Χ δ γθΫμΝ ΠκδθδεσΝ δεα άλδκΝ βμΝ ΥΪΰβμΨ εαδΝ

αΝ

εα α α δεΪΝ πθΝ δ γθυθΝΠκδθδευθΝ δεα βλέπθΝΰδαΝ βθΝπλυβθΝΓδκυΰεκ ζαίέαΝ
εαδΝ βΝ ΡκυΪθ αέΝ Παλσ δΝ

δμΝ

ζ υ αέ μΝ αυ ΫμΝ π λδπ υ δμΝ

πλΪΰηα δΝ θαΝ ηδζΪη Ν ΰδαΝ δαελα δεάΝ δ ξτ,Ν αζζΪΝ

θΝ ηπκλκτη Ν

βθΝ ευλδκζ ιέαΝ ΰδαΝ υπ λ γθδεά,Ν

φσ κθΝβΝ ξΫ βΝ πθΝ δ γθυθΝ δεα βλέπθΝη Ν αΝ γθδεΪΝ έθαδΝ«εΪγ β»207,Νη Ν αΝ
δ γθάΝ δεα άλδαΝ θαΝ γ πλκτθ αδΝ δ λαλξδεΪΝ υπ λε έη θαΝ πθΝ γθδευθ 208 ,Ν βΝ
απυζ δαΝ κυΝ ευλδαλξδεκτΝ δεαδυηα κμΝ κυΝ εΪγ Ν ελΪ κυμΝ θαΝ ε δεΪ δΝ πκδθδεάΝ
υπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ κπκέαΝ -εα ΪΝ αΝ Ϊζζα- δα βλ έΝ πκδθδεάΝ δεαδκ κ έα,Ν έθαδΝ ηδαΝ
ΫθθκδαΝ ΰθπ άΝ εαδΝ υδκγ βηΫθβΝ πκζζΪεδμ,Ν αλε άΝ ΰδαΝ θαΝ έθ δΝ ίΪ βΝ
πδξ έλβηαΝ σ δΝ ηπκλ έΝ εαδΝ θαΝ Ϋξ δΝ κ βΰά δΝ

κΝ

βθΝ βηδκυλΰέαΝ ηδαμΝ δ γθυμΝ

ΙπΪθθκυ Κέ, ΟδΝΰ θδεΫμΝ λξΫμΝ κυΝ δεαέκυ,Ν ζζβθδεάΝ πδγ υλβ βΝ υλππαρεκτΝ δεαέκυ,Ν1λκθ,Ν
ζΝζθγ,Νζκι,Νζλγ
206
Gerard Conway, Ne Bis in Idem in International Law, international Criminal Law Review,
2003, ζ 217-244 (http://ssrn.com/abstract=1161266)
207
βζα άΝ υΝ βΝ αλξάΝ ne bis in idem θΝ ζ δ κυλΰ έΝ «κλδακθ έπμ»Ν δμΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ πθΝ
π λδ κ ΫλπθΝελα υθ,ΝαζζΪΝ«εαγΫ πμ»
208
ίζέΝπ λαδ ΫλπΝαθΪζυ βΝ ΝπδθΫζζβμ,Ν ΝΤπ λ γθδεάΝδ ξτμΝ βμΝαλξάμΝσeΝbisΝinΝidem,ΝΠκδθΥλΝ
2004, ζΝθιθ

205
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αθαΰθπλδ ηΫθβμΝ ΰ θδεάμΝ αλξάμΝ κυΝ δεαέκυ,Ν απκ ζυθ αμΝ πλΪΰηα δΝ ηδαΝ «εκδθάΝ
δεαδρεάΝ εζβλκθκηδΪΝ βμΝ αθγλππσ β αμ»,Ν πκυΝ ηπκλ έΝ εαδΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ αδΝ
ία άέ
Λσΰπ,Ν ζκδπσθ,Ν βμΝ δ γθκπκέβ βμΝ κυΝ πκδθδεκτΝ δεαέκυΝ εαδΝ βμΝ δαλευμΝ
αυιαθση θβμΝ α υθκηδεάμΝ εαδΝ δεα δεάμΝ υθ λΰα έαμΝ πθΝ ελα υθΝ ΰδαΝ βθΝ
αθ δη υπδ βΝ

Ν δ γθΫμΝ πέπ κΝ κίαλυθΝ πκδθδευθΝ α δεβηΪ πθ,Ν πδίΪζζ αδ,Ν

εα ΪΝ βθΝΪπκοβΝαυ ά,ΝβΝ υ

α

α πθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝ δ γθυθΝ υηίΪ πθΝ

πκυΝ εα κξυλυθκυθΝ γ η ζδυ βΝ δεαδυηα αΝ κυΝ αθγλυπκυέΝ Έ δ,Ν πλκίΪζζ αδΝ κΝ
πδξ έλβηαΝ σ δΝ πΫλαΝ απσΝ βθΝ ΰ θδεάΝ υπκξλΫπ βΝ πθΝ γθδευθΝ δεα βλέπθΝ ΰδαΝ
θ ζ ξάΝ θα ξσζβ άΝ κυμ η Ν αβ άηα αΝ ληβθ έαμΝ πθΝ δ γθυθΝ υηίΪ πθ 209,
»

πδίΪζζ αδΝεαδΝηέαΝ δ δεσ λβΝ«υπκξλΫπ β»,Νά κδΝβΝ«
δα Ϊι πθΝ πκυΝ εα κξυλυθκυθΝ αθγλυπδθαΝ δεαδυηα α 210 έΝ
ληβθ έαΝΫξ δΝπμΝ εκπσΝθαΝζ δ κυλΰά δΝπμΝαθ έίαλκΝ

α πθΝ

Ν ι ζδε δεάΝ αυ άΝ

βθΝκδεκυη θδεσ β αΝ βμΝ

πκδθδεάμΝ έπιβμΝ εαδΝ θαΝ πλκ α τ δΝ κθΝ «κδεκυη θδεσ»Ν εα βΰκλκτη θκ,Ν

Ν

δ γθΫμΝπζΫκθΝ πέπ κ,ΝαπσΝ κθΝ εέθ υθκΝ βμΝπκζζαπζάμΝ έπιβμΝ εαδΝ δηπλέαμΝ κυΝ
ΰδαΝ βθΝέ δα πλΪιβΝ

Ν δαφκλ δεΫμΝΫθθκη μΝ Ϊι δμ,ΝκδΝκπκέ μΝηπκλ έΝ θ ξκηΫθπμΝ

θαΝ δ ε δεά κυθ δεαδκ κ έαΝΰδαΝ βθΝ ε έεα βΝ κυΝέ δκυΝπκδθδεκτΝα δεάηα κμέΝ
ΣβθΝ αθπ ΫλπΝ Ϊ βΝ Ϋξ δΝ εα αΰλΪο δΝ εαδΝ βΝ δ γθάμΝ
δεαέκυΝ ΧAIDPΨΝ

Ν δαπέ π άΝ βμ,Ν πκυΝ π λδζαηίΪθ αδΝ

δ γθκτμΝ υθ λέκυΝ βμΝ κυ απΫ βμΝ Χ1λλλΨ,Ν εαδΝ

αδλέαΝ ΠκδθδεκτΝ
αΝ πκλέ ηα αΝ κυΝ

Ν Φάφδ ηΪΝ βμΝ

κΝ 1ικ

δ γθΫμΝυθΫ λδκΝ κυΝΠ εέθκυΝΧ1β-1λήλήβίίζΨ,Νεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ« ΝαλξάΝne bis in
idem πλΫπ δΝ θαΝ γ πλβγ έΝ πμΝ
α υ
κτ κΝ

κΝ

α

 Π Ν εαδΝ

ππ

α

α κυΝ αθγλυπκυΝ πκυΝ Ϋξ δΝ φαληκΰάΝ

εαδΝ θαΝ ι α
δμΝ π λδφ λ δαεΫμΝ

Ν

έΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ θ πηα πγ έΝ
υηίΪ δμΝ ΰδαΝ αΝ αθγλυπδθαΝ

δεαδυηα α»211.

ΌππμΝ πδίΪζζ δΝβΝ δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝγ1§1Ν βμΝτηία βμΝ βμΝ δΫθθβμΝπ λέΝ κυΝ δεαέκυΝ πθΝ
υθγβευθΝΧΝ Νζίβή1λιζ,ΝΦ ΚΝ ΄Ν1ζ1Ψ
210
ζΝΚκεεδθΪεβΝΚέ,ΝΠαλα βλά δμΝ βθΝ ΠΝκκιήβίί1,ΝΠκδθ δεΝβί11,Ν ζΝιίηΝ πέ
211
ζέΝ κΝ Φάφδ ηαΝ βμΝ δ γθκτμΝ αδλέαμΝ ΠκδθδεκτΝ δεαέκυΝ κΝ 1ικ δ γθΫμΝ υθΫ λδκΝ κυΝ
Π εέθκυ,ΝRIDP βίίζ,Ν ζΝκί1Ν πέ
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3.5.2.3. ΝΪπκοβΝυπΫλΝ βμΝ γθδεάμΝδ ξτκμΝ βμΝαλξάμΝneΝbisΝinΝidem
ΆζζκΝ ηάηαΝ βμΝ γ πλέαμΝ εαδΝ βμΝ ΝκηκζκΰέαμΝ υπκ άλδι Ν σ δΝ κΝ ΰλΪηηαΝ
βμΝ δΪ αιβμΝσξδΝησθκΝ θΝ πδίΪζζ δ,ΝαζζΪΝκτ ΝεαθΝ υθκ έΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ κυΝ
δ γθκτμΝ
ΪπκοβΝ

δεα ηΫθκυ,Νη Ν κΝ ε π δεσΝσ δΝαθΝκΝθκηκγΫ βμΝάγ ζ ΝθαΝεαζτο δ,ΝαπσΝ
δεα ηΫθκυ,Ν εαδΝ δμΝ αζζκ απΫμΝ πκδθδεΫμΝ απκφΪ δμ,Ν

έξ Ν πκζτΝ

πλκ φκλσ λ μΝ δα υπυ δμΝΰδαΝθαΝ κΝπλΪι δ212έΝ πδελέθ δ,ΝηΪζδ α,Ν κΝ ηάηαΝ βμΝ
ΝκηκζκΰέαμΝπκυ αεκζκυγ έΝ βθΝαθ έγ βΝΪπκοβ,Ν πδ βηαέθκθ αμΝσ δΝξλβ δηκπκδ έΝ
ησθκΝ βΝ φλΪ βΝ «…απσΝ βθΝ δΪ αιβΝ αυ άΝ …Ν πλκετπ δ»,Ν ξπλέμΝ θαΝ ία έα αδΝ

Ν

κπκδκ άπκ ΝΪζζκΝ πδξ έλβηαΝάΝθαΝαδ δκζκΰ έΝ βθΝπ λαδ ΫλπΝ εΫοβΝ βμ,Ν θυΝεΪ δΝ
Ϋ κδκΝ θΝ πδίΪζζ αδΝ έΰκυλαΝαπσΝ κΝΰλΪηηαΝ κυΝΝσηκυ213.
ΟδΝ υπκ βλδε ΫμΝ αυ άμΝ βμΝ ΪπκοβμΝ πλκ παγκτθΝ θαΝ βθΝ

βλέικυθΝ εαδΝ

βθΝ ίκτζβ βΝ σ κΝ πθΝ υθ αε υθΝ κυΝ  Π ,Ν σ κΝ εαδΝ πθΝ δαγΫ πθΝ πθΝ
Κλα υθΝπκυΝπλκ ξυλβ αθΝ

Ναυ σΝη Ν βθΝυπκΰλαφάΝεαδΝ πδετλπ άΝ κυμΝαπσΝ αΝ

γθδεΪΝ ΚκδθκίκτζδαέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν αθαφΫλκυθ,Ν εκπσμΝ κυΝ  Π Ν ά αθΝ θαΝ
εαγδ λπγκτθΝ ΰ θδεΫμΝ αλξΫμΝ ΰδαΝ βθΝ εα κξτλπ βΝ εαδΝ βθΝ πλκ α έαΝ γ η ζδπ υθΝ
δεαδπηΪ πθΝ κυΝ αθγλυπκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ «(πλΫπ δΝ θα)Ν δΫπκυθΝ αμΝ
θθσηκυμΝ Ϊι δμΝ πθΝπ πκζδ δ ηΫθπθΝελα υθ»214 πκυΝΫξκυθΝ

π λδεΪμΝ

η υγ έΝπμΝπλκμΝ βθΝ

φαληκΰάΝ κυΝ υηφυθκυέΝ Μ Ν ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν εκπσμΝ κυΝ υηφυθκυΝ ά αθΝ θαΝ
η υγκτθΝ αΝ ελΪ βΝ – ηΫζβΝ πκυΝ κΝ υπΫΰλαοαθΝ ππμΝ γαΝ αθαΰθπλέ κυθΝ εΪπκδ μΝ
γ η ζδυ δμΝ αλξΫμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ κυΝ α σηκυΝ

βθΝ

π λδεάΝ κυμΝ ΫθθκηβΝ

Ϊιβ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ εαδΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ ΪπαιΝ ε δεΪ πμΝ ηδαμΝ πκδθδεάμΝ
υπσγ βμ,Ν

βθΝ κπκέαΝ βΝ

α ΫθθκηβΝ ΪιβΝ ιαθ ζ έΝ βΝ δεαδκ κ έαΝ βμ,Ν ξπλέμΝ

δεαέπηαΝ θαΝ παθ ε δεΪ δΝ εα ΪΝ ίκτζβ βΝ βθΝ υπσγ βέΝ εκπσμ,Ν ζΫθ ,Ν κΝ
υηφυθκυ,Ν

θΝ ά αθΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ θδαέκυΝ δεαδρεκτΝ ξυλκυ,Ν αζζΪΝ βΝ

δα φΪζδ βΝ πθΝγ η ζδπ υθΝ δεαδπηΪ πθΝ κυΝαθγλυπκυΝεαδΝβΝ θΝΰΫθ δΝ θέ ξυ βΝ

Παλα βλά δμΝΚαρΪφαΝ– ΓεηπΪθ δΝ βθΝυπ’ΝαλδγηέΝ1θβή1λλλΝΫεγ βΝαθαέλ βμΝ δ αΰΰ ζΫπμΝ
φ υθΝΠ δλαδυμ,ΝΠκδθ δεέΝβίί1,Ν ζΝιίίΝ πέ
213
ΓδαΝ π λαδ ΫλπΝ αθΪζυ βΝ βμΝ ΰλαηηα δεάμ ληβθ έαμ,Ν ίζέΝ δ αΰέΝ πλκ έΝ έΝ Κκλ κπΪ βΝ βθΝ
υηί φΠ δλΝ βκθή1λλλ,ΝΠκδθΥλΝ 1999, ζΝ θγβΝ πέΝ εαδΝ βθΝ υηίΠζβη γΝη1ζ1ήβίίζΝ η Ν δ αΰέΝ
Πλκ έΝΠέΝΠαθαΰδπ σπκυζκυ,ΝΠκδθΥλΝβίίη,Ν ζΝλζθ
214
τΰκυλαμΝ έ,ΝΣκΝ δ γθΫμΝτηφπθκθΝ δαΝ αΝα κηδεΪΝεαδΝπκζδ δεΪΝ δεαδυηα αΝεαδΝβΝαλξάΝ κυΝ
δεα ηΫθκυ,ΝΠκδθ δεΝ1λλκ,Ν ζΝ11γηΝ πέ

212
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βμΝπκδθδεάμΝπλκ α έαμΝ πθΝπκδθδευμΝ δπεση θπθΝ«ηΫ αΝ κΝ δεκθκηδεσΝπζαέ δκΝ
βμΝαυ

ΫθθκηβμΝ Ϊιβμ»215.
Μ Ν κΝ έ δκΝ ε π δεσ,Ν κδΝ υπΫληαξκδΝ βμΝ ΪπκοβμΝ αυ άμΝ υπκ βλέακυθΝ σ δΝ

σ αθΝβΝ ζζΪ αΝπλκΫίβΝ

βθΝ πδετλπ βΝ βμΝ Νη Ν κθΝΝέΝβη1ζή1λλι,ΝπλκΫίβΝ

Ν άζπ β,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ ηηΝ  ,Ν ΰδαΝ θαΝ π λδκλέ δΝ κΝ τλκμΝ βμΝ
φαληκΰάμΝ κυΝΪλγλκυΝηζ,Ν κΝκπκέκΝεαγδΫλπθ Ν βθΝ δαελα δεάΝδ ξτΝ κυΝεαθσθαΝ
ne bis in idem η αιτΝ πθΝ ελα υθΝ η ζυθΝ βμΝ τηία βμέΝ Ν άζπ βΝ αυ ά,Ν ζΫθ ,Ν
υπκ δεθτ δΝσ δΝβΝαθ έζβοβΝ κυΝ ζζβθδεκτΝελΪ κυμΝεα ΪΝ βθΝετλπ βΝ κυΝ  Π ,Ν
βΝκπκέαΝπλκβΰάγβε Νεα ΪΝζέΰκυμΝηάθ μΝ βμΝετλπ βμΝ βμΝ ,Νά αθΝσ δΝ κΝΪλγλκΝ
1ζ§ιΝ  Π Ν

θΝ ηπκλ έΝ παλΪΝ θαΝ εαγδ λυθ δΝ γθδεάΝ δ ξτΝ κυΝ εαθσθα,Ν αφκτΝ

δαφκλ δεΪΝ βΝ ζζΪ αΝ γαΝ φαδθσ αθΝ θαΝ παλαζκΰέα αδ,Ν

ξση θβΝ αφ θσμΝ κθΝ

Φ ίλκυΪλδκΝ κυΝ 1λλιΝ πζάλβΝ δαελα δεάΝ δ ξτΝ κυΝ εαθσθαΝ

Ν ξΫ βΝ η Ν σζαΝ αΝ

ηΫζβΝ κυΝ  Π ,Ν αφ ΫλκυΝ κθΝ ΙκτθδκΝ κυΝ έ δκυΝ Ϋ κυμΝ θαΝ απκελκτ δΝ βθΝ
η υ δεάΝ τθαηβΝ πθΝαπκφΪ πθΝ πθΝξπλυθΝΫθΰε θ,Νη Ν δμΝκπκέ μ,Νσηπμ,ΝΫξ δΝ
εαζζδ λΰβγ έΝ η ΰαζτ λβΝ ηπδ κ τθβΝ απσΝ σ, δΝ η Ν λέ μΝ ξυλ μέΝ
πδξ δλβηα κζκΰέαΝ αθαπ τ
ζζΪ αΝ εαδΝ

θΪζκΰβΝ

αδΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ πδφυζΪι δμΝ πκυΝ δα τππ

βΝ

Ν Ϊζζ μΝ υλππαρεΫμΝ υηίΪ δμ,Ν σππμΝ πξΝ βθΝ τηία βΝ ΰδαΝ βθΝ

εα απκζΫηβ βΝ βμΝ πλκ κεέαμΝ θ σμΝ

Ν ΧΝέΝ βκίβήβίίίΨΝ εαδΝ

βθΝ τηία βΝ ΰδαΝ

βθΝπλκ α έαΝ πθΝκδεκθκηδευθΝ υηφ λσθ πθΝ πθΝ υλππαρευθΝΚκδθκ ά πθΝΧΝέΝ
2803/2000).
πδπζΫκθ,Ν υπκ βλέα δΝ βΝ ΪπκοβΝ αυ ά,Ν βΝ πδ λκπάΝ πκυΝ υΰελκ άγβε Ν
τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ βκΝ  Π ,Ν α ξκζάγβε Ν η Ν κΝ αά βηαΝ βμΝ ληβθ έαΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ 1ζ§ιΝ  Π Ν
βη λκηβθέαΝ2/11/1987 Σ

βθΝ υπσγ βΝ A. Pagano vs Italy,Ν εαδΝ ιΫ π Ν βθΝ η Ν
α ή βμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝ θΝαπαΰκλ τ αδΝβΝ

δπζάΝ εα α έεβΝ ΰδαΝ κΝ έ δκΝ πλαΰηα δεσΝ π λδ α δεσΝ παλΪΝ ησθκΝ αθΝ εΪπκδκμΝ
εα α δεΪ βε Ν κΝέ δκΝΧ κΝ«αυ σ»ΨΝελΪ κμ216έΝ φσ κθ,Νζκδπσθ,ΝβΝ πδ λκπάΝ πθΝ
θγλππέθπθΝ

δεαδπηΪ πθ,Ν

βζα άΝ

κΝ υηία δεσΝ ΌλΰαθκΝ πκυΝ

πδφκλ δ ηΫθκΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝ κυΝυηφυθκυ,Να

έθαδΝ

φα

ΜπαεσπκυζκμΝ Ιέ,Ν β άηα αΝ κηδευθΝ δεαδπηΪ πθΝ εαδΝ υθ λΰα έαμΝ πθΝ Κλα υθΝ – Μ ζυθΝ
κθΝΣλέ κΝΠυζυθαΝ βμΝ ,Ν ζζ δεήθβΝβίίζ,Ν ζΝ1ίίβ
216
ΠαλΪΰλαφκμ 7.3 βμ τ α βμ «The Committee observes that this provision prohibits double
jeopardy only with regard to an offence adjudicated in a given state», ίζ. Υλ. Μυζπθσπκυζκμ,
ζζκ απά πκδθδεά απσφα δμ εαδ ne bis in idem, ΠκδθΥλ 1996, ζ 727 π.
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κυΝΪλγλκυΝ1ζ§ιΝ  Π ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζβφγ έΝ κίαλΪΝυπσοβ 217έΝ κθΝαθ έπκ α,Ν
ίΫίαδα,Ν βμΝ ΪπκοβμΝ αυ άμΝΫλξ αδΝ κΝ πδξ έλβηαΝσ δΝ

ΝσζκΝ κθΝξλσθκΝ βμΝαπάμΝ

κυΝ  Π ,Ν βΝ πδ λκπάΝ ιΫ π Ν τκΝ ησθκΝ υ Ϊ δμΝ ΰδαΝ βθΝ δαελα δεάΝ άΝ ηβΝ
κυΝεαθσθαΝne bis in idem218,ΝαπσΝ δμΝκπκέ μΝεαηέαΝ θΝπ λδΫξ δΝηθ έαΝ πθΝζσΰπθΝ
πκυΝ πδίΪζζκυθΝ βθΝυδκγΫ β βΝ βμ γθκε θ λδεάμΝ ληβθ έαμΝ βμΝαλξάμΝ ne bis in
idem,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βΝ απσλλδοβΝ πθΝ πλκ φυΰυθΝ ξπλέμΝ εαηέαΝ
αδ δκζκΰέα,ΝθαΝη δυθ δΝ βθΝ

βθΝ κυ έαΝ

η υ δεσ β ΪΝ κυμΝΰδαΝ βθΝ ληβθ υ δεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ

κυΝΪλγλκυΝ1ζ§ι,Νδ δαέ λαΝυπσΝ αΝ βη λδθΪΝ δ γθάΝ

κηΫθα,ΝπκυΝα φαζυμΝ έθαδΝ

δαφκλ δεΪΝ απσΝ ε έθαΝ πκυΝ υπάλξαθΝ εα ΪΝ κΝ ξλσθκΝ ε έεα βμΝ πθΝ πλκ φυΰυθΝ
εαδΝ βμΝΫε κ βμΝ πθΝ πέηαξπθΝ υ Ϊ πθΝ βμΝ πδ λκπάμέ
Ό κδ,Ν Ϋζκμ,Ν αλθκτθ αδΝ βΝ δ γθάΝ ηίΫζ δαΝ βμΝ αλξάμΝ ne bis in idem,
πδ βηαέθκυθΝ δ δαδ ΫλπμΝ σ δΝ ΰδαΝ θαΝ ηπκλΫ δΝ ηδαΝ αλξάΝ θαΝ γ πλβγ έΝ πμΝ δ γθκτμΝ
ηίΫζ δαμ,ΝγαΝπλΫπ δΝαφ θσμΝβΝαλξάΝαυ άΝθαΝαθαΰθπλέα αδΝ βθΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ
γθδευθΝθκηκγ δυθ,ΝαζζΪ,Νευλέπμ,Ν κΝπ λδ ξση θκΝ βμΝαλξάμΝαυ άμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
έθαδΝ σηκδκ,Ν αθΝ σξδΝ απκζτ πμΝ κηκδσηκλφκέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ Λέίκμ 219 παλα βλ έΝ
σ δΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ξαλαε βλέ κυη Ν βθΝ δαελα δεάΝ δ ξτΝ κυΝ εαθσθαΝ ne bis in
idem πμΝΰ θδευμΝπαλα

ΰηΫθβΝαλξάΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυ,Ν«γαΝΫπλ π ΝβΝπκδθδεάΝ

αιδκζσΰβ βΝ πθΝ απκ ζκυ υθΝ βθΝ τζβΝ κυΝ πκδθδεκτΝ δεαέκυΝ υηπ λδφκλυθΝ θαΝ
κηκδΪακυθΝ

Ν Ϋ κδκΝ ίαγησ,Ν υ

Ν πλΪΰηα δΝ θαΝ γ πλ έ κΝ Ϊ δεβΝ η αξ έλδ βΝ βΝ εΝ

θΫκυΝ έπιβΝ εΪπκδκυΝ ΰδαΝ βθΝ αυ ά,Ν κηκδσηκλφαΝ δηπλκτη θβΝ δ γθυμΝ πλΪιβ»,
πλΪΰηαΝπκυΝ«πσλλπΝαπΫξ δΝαπσΝ κΝθαΝ υηίαέθ δ»έΝ α δεσΝ πδξ έλβηαΝ βμΝΪπκοβμΝ
αυ άμΝ έθαδΝ σ δΝ υπΪλξκυθΝ αεσηβΝ εαδΝ άη λαΝ α δεάηα αΝ πκυΝ

Ν Ϊζζ μΝ Ϋθθκη μΝ

Ϊι δμΝ δηπλκτθ αδΝ πμΝ π αέ ηα αΝ εαδΝ αζζκτΝ πμΝ εαεκυλΰάηα α,Ν υ
θ ξση θβΝ αθαΰθυλδ βΝ
λξσ αθΝ

δεα ηΫθκυΝ

Ν ηέαΝ

βθΝ αζζκ απάΝ πκδθδεάΝ απσφα βΝ θαΝ

Ν αθ έγ βΝ η Ν δα Ϊι δμΝ βηκ έαμΝ Ϊι πμΝ βμΝ ΫθθκηβμΝ ΪιβμΝ πκυΝ

εαζ έ αδΝ θαΝ αθαΰθπλέ δΝ άΝ σξδΝ δ ξτΝ

Ν αζζκ απάΝ πκδθδεάΝ απσφα βέΝ υ σΝ κΝ

πδξ έλβηαΝ ελέθ αδΝ πλΪΰηα δΝ π δ δεσ,Ν αθΝ αθαζκΰδ
τ εκζκΝ ΰδαΝ ηδαΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ θαΝ αθαΰθπλέ δΝ

έΝ εαθ έμΝ σ δΝ έθαδΝ ιέ κυΝ

η υ δεσ β αΝ

πκυΝ Ϋξ δΝ εα α δεΪ δΝ ΫθαΝ πλσ ππκΝ ΰδαΝ εαεκτλΰβηα,Ν θυΝ

Ν ηδαΝ απσφα βΝ

βΝ δεάΝ βμΝ ΫθθκηβΝ

Παλα βλά δμΝΚαρΪφαΝ– ΓεηπΪθ δΝ βθΝυπ’ΝαλδγηέΝ1θβή1λλλΝΫεγ βΝαθαέλ βμΝ δ αΰΰ ζΫπμΝ
φ υθΝΠ δλαδυμ,ΝΠκδθ δεέΝιήβίί1,Ν ζΝιίίΝ π
218
 βθΝ υπσγ βΝχέΝPaganoΝεα ΪΝΙ αζέαμΝ κΝ 1λκηΝ εαδΝ βθΝ υπσγ βΝχRJΝ εα ΪΝ υ λαζέαμΝ κΝ
1λλθ,Ν βθΝκπκέαΝαπΫλλδο Ν βθΝαέ β βΝΰδαΝ υπδεκτμΝζσΰκυμέ
219
ΛέίκμΝΝέ,Νπαλα βλά δμΝ βθΝυηί φΠ δλΝβκθή1λλλ,ΝΠκδθΥλΝ1999, ζΝγθγΝ π
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ΪιβΝ βΝ έ δαΝ πλΪιβΝ δηπλ έ αδΝ πμΝ πζβηηΫζβηα,Ν εαδΝ ΪλαΝ Ϋξ δΝ πδίΪζζ δΝ
αυ βλσ λβΝ πκδθά,Ν βθΝ κπκέαΝ βΝ έ δαΝ εαζ έ αδΝ έ πμΝ θαΝ ε ζΫ δ,Ν άΝ ίΪ δΝ βμΝ
κπκέαμΝ εαζ έ αδΝ θαΝ πλκί έΝ

Ν Ϋε κ βΝ κυΝ εα α δεα γΫθ κμΝ

βθΝ ε Ϋζ βΝ βμΝ πκδθάμ,Ν δ έπμΝ

Ν λέ κΝ ελΪ κμΝ ΰδαΝ

π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ δηπλέαΝ πκυΝ πδίζάγβε Ν

γ πλ έ αδΝαθ έγ βΝη Ν δα Ϊι δμΝ βηκ έαμΝ Ϊι πμΝ βμΝξυλαμ,ΝσππμΝπξΝ

Ν πδίκζάΝ

γαθα δεάμΝπκδθάμ,Νζδγκίκζδ ησΝεζπέΝΣκΝέ δκΝ υηίαέθ δΝεαδΝη Ν βθΝαθ έγ βΝ ε κξά,Ν
σ αθΝ βζα άΝβΝαζζκ απάΝαπσφα βΝεδθάγβε Ν

Νπζαέ δαΝπκδθάμ πκζτΝ ζαφλτ λαΝ

απσΝαυ ΪΝπκυΝβΝΫθθκηβΝ ΪιβΝΫξ δΝ δα βλά δΝΰδαΝ κθΝ αυ σΝ βμ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝ
ηβθΝ ηπκλ έΝ

τεκζαΝ θαΝ αθ ξγ έΝ αθδ σ β αΝ

βθΝ αθ δη υπδ βΝ

κυΝ

εα α δεα γΫθ κμ,Ν Ϋ πΝ εαδΝ πλκμΝ σφ ζσμΝ κυ,Ν εαδΝ ησθκΝ ζσΰπΝ κυΝ ΰ ΰκθσ κμΝ σ δΝ
Ϋ υξ Ν θαΝ δεα

έΝ θπλέ λαΝ εαδΝ θαΝ εα α δεα γ έΝ απσΝ αζζκ απάΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ η Ν

υθκρεσ λβΝΰδ’Ναυ σθΝθκηκγ έαέ
Κα αζάΰ δ,Ν ζκδπσθ,Ν βΝ ΪπκοβΝ αυ άΝ σ δΝ βΝ αθκηκδκΰΫθ δαΝ
θκηκγ έαΝ πθΝ δαφσλπθΝελα υθΝ έθαδΝΫθαΝαπσΝ αΝ
σ δΝ

βθΝ πκδθδεάΝ

κδξ έαΝπκυΝ υθβΰκλκτθΝ

θΝ έθαδΝ φδε άΝ αεσηβΝ βΝ αθαΰθυλδ βΝ κυΝ δαελα δεκτΝ

κΝ

δεα ηΫθκυΝ πθΝ

πκδθδευθΝαπκφΪ πθΝ υθΪη δΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζ§ιΝ  Π ,ΝπαλΪΝησθκΝ Ν ε έθ μΝ δμΝ
π λδπ υ δμΝ πκυΝ πλΪΰηα δΝ υπάλι Ν λβ άΝ δη λάμΝ άΝ πκζυη λάμΝ υηφπθέαΝ η αιτΝ
ελα υθΝη Ν υΰΰ θάΝθκηδεΪΝ υ άηα α,ΝπκυΝ πδ λΫπκυθΝεαδΝ βθΝκηαζάΝζ δ κυλΰέαΝ
βμΝαλξάμΝne bis in idem η αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυμέ
ΤπΫλΝ βμΝ γθκε θ λδεάμΝΪπκοβμΝ Ϊξγβε ΝβΝΟζ ΠΝιήβίίβ220
θΝ ηπκ έα αδΝ θΫαΝ πκδθδεάΝ έπιβΝ

ξση θβΝσ δΝ

βθΝ ζζβθδεάΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ απσΝ αζζκ απάΝ

απσφα βΝπκδθδεκτΝ δεα βλέκυ,ΝπαλΪΝ βΝ δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζ§ιΝ  Π ,ΝπκυΝ
απκ ζ έΝ

π λδεσΝ έεαδκΝ η Ν αυιβηΫθβΝ υπδεάΝ δ ξτΝ

υΰε ελδηΫθαΝ Ϋελδθ Ν σ δΝ «ΙΙέΝ ΣκΝ δ γθΫμΝ τηφπθκΝ κυΝ Ο

βΝ ξυλαΝ ηαμέΝ ΠδκΝ
Ν πκυΝ πλκαθαφΫλγβε Ν

πδίΪζζ δΝ βθΝυπκξλΫπ βΝ αΝ υηίαζζση θαΝΚλΪ βΝθαΝ βηδκυλΰά κυθ,Ν τηφπθαΝη Ν
δμΝ υθ αΰηα δεΫμΝ κυμΝ δα δεα έ μΝεαδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝυηφυθκυ,Ν δμΝαπαλαέ β μΝ
πλκςπκγΫ δμΝπκυΝγαΝ πδ λΫοκυθΝ βΝζάοβΝηΫ λπθΝθκηκγ δεκτΝάΝΪζζκυΝξαλαε άλα,Ν
εα ΪζζβζπθΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ πθΝ δεαδπηΪ πθ,ΝπκυΝαθαΰθπλέακθ αδΝ κΝ δ γθΫμΝ
τηφπθκ,Ν

δμΝ π λδπ υ δμΝ σπκυΝ Ϋ κδ μΝ δα Ϊι δμΝ άΝ ηΫ λαΝ

θΝ ΫξκυθΝ ά βΝ

πλκίζ φγ έέΝΜ Ν βθΝ§ιΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝ  Π Νεαγδ λυθ αδΝβΝαλξάΝσ δΝ«εαθ έμΝ
θΝ δεΪα αδΝκτ Ν δηπλ έ αδΝΰδαΝΫθαΝα έεβηα,ΝΰδαΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝά βΝαπαζζαΰ έΝάΝ

220

ΝΟΜΟ,Ν ΙΚ Νβίίγ,ΝΠκδθΛκΰΝ ΄,Ν ζΝζθζΝ πέ
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εα α δεα

έΝ η Ν κλδ δεάΝ απσφα β,Ν πκυΝ ε σγβε Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ έεαδκΝ

βθΝ

πκδθδεάΝ δεκθκηέαΝ εΪγ Ν ξυλαμέΝ Ν δα τππ βΝ αυ άΝ βηαέθ δ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βΝ πλσ βζβΝ
ΫθθκδαΝ βμΝ δΪ αιβμΝαυ άμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝπαλΪΝσ δΝεαθΫθαμΝ θΝ δεΪα αδΝκτ Ν
δηπλ έ αδΝεαδΝπΪζδΝαπσΝ αΝ δεα άλδαΝεΪγ Ν πδηΫλκυμΝ υηίαζζση θβμΝξυλαμ,Νά κδΝ
« κυΝέ δκυΝ κυΝΚλΪ κυμ»έΝΣκτ κΝ πδί ίαδυθ αδΝεαδΝαπσΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝ δΪ αιβΝ
αυ άΝ π λδζαηίΪθ αδΝ

κΝ τηφπθκΝ πκυΝ παλΫξ δΝ κ βΰέ μΝ πλκμΝ αΝ υηίαζζση θαΝ

ελΪ βΝ ηΫζβΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ αληκΰάΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ κυμέΝ υθ πυμΝ κδΝ αζζκ απΫμΝ
απκφΪ δμΝ

πα

υ

α

α

υ

,Νη ΝίΪ βΝ βΝ δΪ αιβΝ

κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζ§ιΝ κυΝ δ γθκτμΝ υηφυθκυ,Ν δσ δΝ αυ άΝ αθαφΫλ αδΝ βθΝ π λδεάΝ
ΫθθκηβΝ ΪιβΝ κυΝεΪγ Ν υηίαζζση θκυΝελΪ κυμ».
θ ιΪλ β αΝ απσΝ δμΝ κίαλΫμΝ δαφκλ δεΫμΝ γΫ δμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ δα υππγ έΝ
ξ δεΪΝη Ν κΝαά βηαΝαυ σ,ΝβΝαίέα βΝπαλα κξάΝ βμΝπλκαθαφ λση θβμΝαπσφα βμΝ
σ δΝ βΝ δα τππ βΝ βμΝ §ιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζΝ κυΝ  Π Ν « βηαέθ δ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βΝ
πλσ βζβΝΫθθκδαΝ βμΝ δΪ αιβμΝ

π

πα

α

α σ δΝεαθΫθαμΝ θΝ δεΪα αδΝ

κτ Ν δηπλ έ αδΝ εαδΝ πΪζδΝ απσΝ αΝ δεα άλδαΝ βμΝ εΪγ Ν πδηΫλκυμΝ υηίαζζση θβμΝ
ξυλαμ,Ν ά κδΝ κυΝ έ δκυΝ κυΝ ΚλΪ κυμ»,Ν πλκεαζ έΝ γαυηα ησΞΝ ΌππμΝ αθαφΫλγβε Ν
αθπ Ϋλπ,ΝαπσΝ βθΝ δα τππ βΝ βμΝ δΪ αιβμΝ θΝπλκετπ δΝπλκ άζπμΝβΝγΫ βΝπκυΝ
Ϋξ δΝ ξγ έΝ βΝ ΟζκηΫζ δα,Ν αφκτΝ λβ ΪΝ ΰέθ αδΝ αθαφκλΪΝ

Ν κλδ δεάΝ απσφα βΝ πκυΝ

ε σγβε Ν τηφπθαΝη Ν κΝ έεαδκΝεαδΝ βθΝ δεκθκηέαΝ βμΝ«εΪγ Νξυλαμ»,Ν ιΝκυΝεαδΝβΝ
δξκΰθπηέαΝαθΪη αΝ

Ν δΪφκλαΝπκδθδεΪΝ ηάηα αΝ κυΝ ΠΝπκυΝκ άΰβ Ν ζδευμΝ

βθΝπαλαπκηπάΝ κυΝγΫηα κμΝ βθΝΟζκηΫζ δαέΝ θ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝπυμΝγαΝελέθ δΝ
εαθ έμΝ κΝ
ΟζκηΫζ δαμΝ

ζδεσΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ κλγσ β αμΝ άΝ ηβΝ βμΝ

ζδεάμΝ γΫ βμ

βμΝ

κΝ υΰε ελδηΫθκΝ αά βηα,Ν έΰκυλκΝ έθαδΝ ππμΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ

απσφα βΝ πΪ ξ δΝ απσΝ Ϋζζ δοβΝ αδ δκζκΰέαμ,Ν αφκτΝ

θΝ υδκγΫ β Ν εαθΫθαΝ απσΝ αΝ

ζκδπΪΝ πδξ δλάηα αΝ βμΝΪπκοβμΝπκυΝ ζδεΪΝυδκγΫ β ,Νκτ Νί ίαέπμΝηπάε Ν
εσπκΝ θαΝ αθ δελκτ δΝ εαθΫθαΝ απσΝ

α κηκζκΰκυηΫθπμΝ πκζτΝ

κθΝ

βηαθ δεΪΝ

αθ πδξ δλάηα αΝ βμΝαθ έγ βμΝΪπκοβμέ
γέηέβέζέΝ ιδκζσΰβ βΝ πθΝ τκΝαπσο πθΝ
Ξ εδθυθ αμΝαπσΝ βθΝπ λδίσβ βΝ«ΰλαηηα δεάΝ δα τππ β»Ν κυΝΪλγλκυΝ1ζ§ιΝ
 Π ,ΝηΪζζκθΝπλΫπ δΝθαΝεα αζάικυη Ν κΝ υηπΫλα ηαΝσ δΝαυ άΝ πδ λΫπ δΝ– άΝ
κυζΪξδ κθΝ θΝαπαΰκλ τ δ- βθΝΪπκοβΝπ λέΝ βμΝ δαελα δεάμΝδ ξτκμΝ κυΝεαθσθαΝ
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ne bis in idem,Ν φσ κθΝ βΝ δΪ αιβΝ
π λδκλδ ησΝ βμΝαλξάμΝαυ άμΝ

θΝ ηπ λδΫξ δΝ εαηέαΝ λβ άΝ αθαφκλΪΝ ΰδαΝ κθΝ

αΝ γθδεΪΝ τθκλαΝ κυΝεΪγ ΝελΪ κυμΝ – ηΫζκυμέΝΣκΝ

πδξ έλβηα,Ν βζα ά,Ν πθΝυπΫληαξπθΝ βμΝ γθκε θ λδεάμΝ ληβθ έαμΝ βμΝαλξάμΝ κυΝ
δεα ηΫθκυ,Ν σ δΝ βζα άΝ «αθΝ άγ ζ Ν κΝ θκηκγΫ βμΝ θαΝ εαζτο δΝ απσΝ ΪπκοβΝ
α

δεα ηΫθκυΝ

δμΝ αζζκ απΫμΝ πκδθδεΫμΝ απκφΪ δμ,Ν έξ Ν πκζτΝ εαζτ λβΝ

δα τππ βΝΰδαΝθαΝ κΝπλΪι δ»,Νηπκλ έΝπκζτΝ τεκζαΝθαΝαθα λαφ έ,Νη Ν κΝ ε π δεσΝ
σ δΝ αθΝ κδΝ υθ Ϊε μΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζ§ιΝ  Π Ν άγ ζαθΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ αλξάμΝ
αυ άμΝ

ο

Ν γθδεσΝ πέπ κ,Ν ηπκλκτ αθΝ θαΝ κΝ πλΪικυθΝ κΝ έ δκΝ τεκζα,Ν σππμΝ

εαδΝ κδΝ υθ Ϊε μΝ κυΝ ικυ ΠΠΝ 

Ν ΧΪλγλκΝ ζ§1Ψ,Ν πκυΝ κΝ ΫπλαιαθΝ λβ ΪΝ εαδΝ

εα βΰκλβηα δεΪέΝΌππμΝπλκετπ δ,ΝΪζζπ

εαδΝαπσΝ βθΝ π ιβΰβηα δεάΝΈεγ βΝ

κυΝ πμΝ ΪθπΝ Πλπ κεσζζκυ,221 κΝ λβ σμΝ π λδκλδ ησμΝ κυΝ εαθσθαΝ αλξάμΝ ne bis in
idem

Ν γθδεσΝ ησθκΝ πέπ κ,Ν ελέγβε Ν αθαΰεαέκμΝ ΰδαΝ θαΝ απκφ υξγ έΝ Χ Ν

υλππαρεσΝ πζΫκθΝ πέπ κΨΝ βΝ δξκΰθπηέαΝ πκυΝ βηδκυλΰάγβε Ν
αθ έ κδξβΝ δΪ αιβΝ κυΝ 1ζ§ιΝ

Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ

 Π έΝ  Ν εΪγ ,Ν πΪθ πμ,Ν π λέπ π β,Ν σππμΝ

παλα βλ έ αδΝεαδΝαπσΝ κθΝ έΝΚδκτπβ222, «βΝΰ θδεσ β αΝ βμΝ δα τππ βμΝ κυΝΪλγλκυΝ
1ζ§ιΝ  Π Ν…Ν θΝαπκεζ έ δΝεα ’ΝαλξάθΝ βΝγΫ βΝσ δΝπλσε δ αδΝΰδαΝηέαΝεαγκζδεάΝ
αθαΰθυλδ βΝ αζζκ απκτΝ

δεα ηΫθκυΝ αζζκ απυθ πκδθδευθΝ απκφΪ πθΝ υπσΝ βΝ

ηκλφάΝ θσμΝ δ γθκτμΝαθγλυπδθκυΝ δεαδυηα κμΝθαΝηβΝ δεΪα αδΝεΪπκδκμΝ τκΝφκλΫμΝ
ΰδαΝ βθΝέ δαΝπλΪιβέΝ ΝΪπκοβ,Νζκδπσθ,Νσ δΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝ δΪ αιβ,Ν κΝ πέπ κΝ βμΝ
ΰλαηηα δεάμΝ βμΝ ληβθ έαμ,Ν Ϋξ δΝ αθαηφδ ίά β βΝ βηα έαΝ εαδΝ σ δΝ βΝ ΫθθκδαΝ βμΝ
δα Ϊι πμΝ έθαδΝ πλσ βζβΝ (σ δΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ
δεα βλέπθΝ κυΝ έ δκυΝ ΚλΪ κυμ)Ν

δεα ηΫθκΝ

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ

θΝ έθαδΝ κλγά,Ν σ αθΝ εφλΪα αδΝ η Ν αυ σθΝ κθΝ

απσζυ κΝ λσπκ».
πδπζΫκθ,Ν αφάμΝαπκεζ δ ησμΝ βμΝ δαελα δεάμΝδ ξτκμΝ βμΝαλξάμΝαυ άμΝ θΝ
ηπκλ έΝ θαΝ υθαξγ έΝ κτ Ν απσΝ δμΝ π
ΪλγλκΝ

πα α

υα

α

ΰδαΝ κΝ θΝ ζσΰπΝ

βθΝγβ πδ λκπάΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ πθΝ θπηΫθπθΝ γθυθ,Ν φσ κθΝ

απσΝ αΝ πλπ αλξδεΪΝ ξΫ δαΝ βμΝ δΪ αιβμΝ εαδΝ απσΝ δμΝ πλκ Ϊ δμΝ πθΝ ελα υθΝ ΰδαΝ
λκπκπκδά δμΝ άΝ ΰδαΝ πλκ γάε μ,Ν
κυμΝ

θΝ πλκετπ δΝ αφυμ βΝ ίκτζβ βΝ άΝ αθ έζβοάΝ

Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ Ϋ η υ βΝ απσΝ αζζκ απΫμΝ πκδθδεΫμΝ απκφΪ δμέΝ Ν πλσ α βΝ

κυΝ εκυα σλΝΰδαΝ βθΝπλκ γάεβΝ βθΝ δΪ αιβΝ βμΝφλΪ βμΝ« τηφπθαΝη Ν κΝ έεαδκΝ
ΓδαΝ π λαδ ΫλπΝ ζ π κηΫλ δ μΝ ίζέΝ ΚαλλΪμΝ έ,Ν Κλδ δεάΝ πδ εσπβ βΝ βμΝ πκδθδεάμΝ δεκθκηδεάμΝ
θκηκζκΰέαμΝ βμΝΟζκηΫζ δαμΝ κυΝ ΠΝ πθΝ υθΝβίί1ΝεαδΝβίίβ,ΝΠκδθΛκΰΝβίίγ,Ν ζΝκ
222
ΚδκτπβμΝ έ,Ν ΣκΝ υλππαρεσΝ
δεα ηΫθκΝ εαδΝ κΝ ΪλγλκΝ ηζΝ βμΝ τηία βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ
υηφπθέαμΝΫθΰε θ,ΝΣδηβ δεσμΝΣσηκμΝ θ λκυζΪεβΝβίίγ,Ν ζΝζθθ
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εαδΝ

βθΝ πκδθδεάΝ

θαΰθπ σπκυζκμ
α

δεκθκηέαΝ
223

,Ν

χ

α »Ν

έξ ,Ν σππμΝ αθαφΫλ δΝ εαδΝ κΝ

δ άΝ ΫθθκδαμΝ αφ θσμ,Ν ζΫ δ,Ν

δ υελδθέα αδΝ σ δΝ κΝ

γαΝ ελέθ αδΝ η Ν ίΪ βΝ κυμΝ εαθσθ μΝ πκυΝ δ ξτκυθΝ

ιΫ π Ν βθΝ απσφα β,Ν αφ ΫλκυΝ εα αζ έπ αδΝ εΪπκδαΝ υχ
ηΫζβΝθαΝαθαΰθπλέ κυθΝ κΝ

α

βθΝ ξυλαΝ πκυΝ
αΝ ΪζζαΝ ελΪ βΝ

δεα ηΫθκΝαπσΝαζζκ απΫμΝπκδθδεΫμΝαπκφΪ δμ,Νσ αθΝ

κδΝ ζ υ αέ μΝπ λα υθκυθΝ βθΝπκδθδεάΝ δα δεα έαΝη Ν κθΝέ δκΝ λσπκΝη Ν κθΝκπκέκΝ
π λα υθ αδΝεαδΝ

βθΝ δεάΝ κυμΝ γθδεάΝθκηκγ έαέΝΈ δ,ΝκλγΪΝυπκ βλέα αδΝσ δΝ

κδΝ πλκπαλα ε υα δεΫμΝ λΰα έ μΝ ΰδαΝ κΝ ΪλγλκΝ 1ζ§ιΝ  Π Ν έξθκυθΝ σ δΝ η Ν βΝ
δΪ αιβΝαυ άΝαθαΰθπλέα αδΝΧεαδΨΝβΝ δαελα δεάΝδ ξτμΝ κυΝεαθσθαΝne bis in idem,
τθαηαΝ σηπμΝ παλΫξ αδΝ

αΝ ελΪ βΝ ηΫζβΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ γΫ κυθΝ εΪπκδκυμΝ

π λδκλδ ηκτμΝ Ναυ άθ,ΝξπλέμΝπΪθ πμΝθαΝπλκ
εσηβΝ ΫθαΝ ΪζζκΝ

δκλέα αδΝβΝ πδ λ π άΝΫε α άΝ κυμέΝ

κδξ έκΝ πκυΝ υπκ δεθτ δΝ σ δΝ αΝ ελΪ βΝ έξαθΝ αθ έζβοβΝ

π λέΝ βμΝ δαελα δεάμΝ δ ξτκμΝ βμΝ αλξάμΝ εα ΪΝ βθΝ τθ αιβΝ εαδΝ υπκΰλαφάΝ κυΝ
υηφυθκυ,Ν έθαδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βΝ Οζζαθ έαΝ δα τππ Ν πδφτζαιβΝ τηφπθαΝ η Ν
βθΝκπκέαΝ

η τ αδΝη θΝαπσΝ βθΝ δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζ§ι, η Ν βθΝπλκςπσγ βΝ

σ δΝκδΝυπκξλ υ δμΝπκυΝγαΝαθαζΪηίαθ ΝαπσΝαυ σΝθαΝηβθΝαθ δίαέθκυθΝ
θκΝΟζζΠΚ,Ν κΝκπκέκ,Νσηπμ,Ναθαΰθυλδα Νά βΝ

Ν υλτ α βΝΫε α βΝ κΝ

κΝΪλγλκΝ
δεα ηΫθκΝ

απσΝ αζζκ απΫμΝ πκδθδεΫμΝ απκφΪ δμ 224 έΝ Μ Ν αυ σΝ κΝ ε π δεσ,Ν αθΝ αΝ ελΪ βΝ
γ πλκτ αθΝσ δΝ κΝΪλγλκΝ1ζ§ιΝ θΝαφκλΪΝΧεαδΨΝ βθΝ δαελα δεάΝδ ξτΝ κυΝεαθσθαΝ
ne bis in idem,Ν

θΝ γαΝ έξ Ν βΝ Οζζαθ έαΝ εαθΫθαΝ ζσΰκΝ θαΝ δα υπυ δΝ βθΝ πμΝ ΪθπΝ

πδφτζαιβ,Ν φσ κθΝ κΝαά βηαΝαυ σΝγαΝ κΝΫελδθ Ναπκεζ δ δεΪΝεαδΝησθκΝη ΝίΪ βΝ
βθΝ

π λδεάΝ βμΝ θκηκγ έαέΝ ΠζΪδΝ

βθΝ Οζζαθ έα,Ν αιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ εαδΝ βΝ

Ϊ βΝ βμΝΙ παθέαμ,ΝβΝκπκέαΝαθαΰθπλέα δΝ βθΝ δαελα δεάΝαλξάΝ βμΝne bis in idem,
ξπλέμΝθαΝυπΪλξ δΝεαθΝ ξ δεάΝλβ άΝπλσίζ οβΝ

κΝ

π λδεσΝ βμΝ έεαδκ225έΝΈ δ,Ν

παλσ δΝ κΝτθ αΰηΪΝ βμΝ θΝπλκίζΫπ δΝ ξ δεάΝ δΪ αιβΝΰδαΝ κθΝεαθσθαΝ ne bis in
idem,Ν κΝυθ αΰηα δεσΝ δεα άλδκΝ βμΝξυλαμΝαπκφΪ δ Ν κΝ1λκ1Νσ δΝβΝαλξάΝαυ άΝ
πβΰΪα δΝ υγΫπμΝαπσΝ βθΝαλξάΝ βμΝθκηδησ β αμΝ βθΝπκδθδεάΝ έεβ226.
 βθΝ αθ έπ λαΝ σξγβ,Ν υπάλιαθΝ εαδΝ ελΪ β,Ν σππμΝ κδΝ

Π ,Ν πκυΝ η Ν βθΝ

πδφτζαιβΝ πκυΝ δα τππ αθ,Ν π λδσλδ αθΝ βθΝ δ ξτΝ βμΝ αλξάμΝ σξδΝ ησθκΝ θ σμΝ πθ
θαΰθπ σπκυζκμΝ έ,ΝσeΝψisΝInΝIdem,Ν υλππαρεΫμΝεαδΝ δ γθ έμΝΌο δμ,Νβίίκ,Ν ζΝ1θβ
Andre Klip, AIDP – Non Bis in Idem, Report for the Netherlands,
arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=7993
225
θαΰθπ σπκυζκμΝ έ,ΝσeΝψisΝInΝIdem,Ν υλππαρεΫμΝεαδΝ δ γθ έμΝΌο δμ,Νβίίκ,Ν ζΝ1θγ
226
Przemyslaw Rosiak, The ne bis in idem principle in proceedings related to Anti-Competitive
agreements in EU Competition Law, (http://ssrn.com/abstract=2130859)
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υθσλπθΝ πθΝ Π ,ΝαζζΪΝαεσηβΝεαδΝ θ σμΝ πθΝκλέπθΝ βμΝεΪγ Νπκζδ έαμ 227ΞΝΜέαΝ
απσΝ δμΝ υπκγΫ δμΝ πκυΝ Ϋφ λαθΝ κΝ αά βηαΝ

βθΝ πδφΪθ δα,Ν

Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ

αηκδίαέαΝ αθαΰθυλδ βΝ πκδθδευθΝ απκφΪ πθΝ η αιτΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ Π ,Ν ά αθΝ βΝ
υπσγ βΝ κυΝ δκλ αθκτΝ υπβεσκυΝ ΜκξΪη θ Ν Ρα έθ
υζζβφγ έΝ απσΝ ζζβθδεΫμΝ αλξΫμΝ

έΝ ΟΝ εα βΰκλκτη θκμΝ έξ Ν

κθΝ α λκζδηΫθαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ΰδαΝ εα κξάΝ

πζα κτΝ δαία βλέκυ,Ν αβ άγβε Ν βΝ Ϋε κ άΝ κυΝ
πλσεζβ βμΝ ίζΪίβμΝ

228

δμΝ Π Ν ΰδαΝ αΝ α δεάηα αΝ βμΝ

Ν α λκ εΪφκμ,Ν βμΝ αθγλππκε κθέαμ,Ν εαδΝ βθΝ πλσεζβ βΝ

πηα δευθΝ ίζαίυθ,Ν εαδΝ παλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ εαδΝ κΝ υηίκτζδκΝ φ υθΝ γβθυθΝ
εαδΝ κΝ Άλ δκμΝ ΠΪΰκμΝ έξαθΝ ΰθπηκ κ ά δΝ υπΫλΝ βμΝ ε σ υμΝ κυ,Ν κΝ ΤπκυλΰσμΝ
δεαδκ τθβμΝαλθάγβε Ν βθΝπαλΪ κ άΝ κυΝ
ζδεΪΝ

κΝ Σλδη ζΫμΝ φ

αθπ ΫλπΝα δεάηα αΝ

δμΝ Π

229

έΝΟΝΡα έθ ΝπαλαπΫηφγβε Ν

έκΝ ΚαεκυλΰβηΪ πθ,Ν σπκυΝ εα α δεΪ βε Ν ΰδαΝ αΝ

ΝπκδθάΝεΪγ δλιβμΝ1ηΝ υθέΝΜ ΪΝ βθΝαπσζυ άΝ κυΝαπσΝ δμΝ

ζζβθδεΫμΝ φυζαεΫμ,Ν υθ ζάφγβΝ

βθΝ

έΰυπ κΝ υπσΝ α δ υελέθδ

μΝ υθγάε μ,Ν

η αφΫλγβε ΝξπλέμΝ δα δεα έαΝΫε κ βμΝ δμΝ Π ΝεαδΝεα α δεΪ βε Ν εΝθΫκυΝΰδαΝ
αΝέ δαΝα δεάηα αΝΰδαΝ αΝκπκέαΝ έξ Ν ε κγ έΝαπσφα βΝ βθΝ ζζΪ αέΝΟΝδ ξυλδ ησμΝ
κυΝΡα έθ Νσ δΝβΝ ζζβθδεάΝπκδθδεάΝαπσφα βΝαπκ ζκτ Ν
Π Ν σφ δζαθΝ θαΝ

δεα ηΫθκ,Ν κΝκπκέκΝκδΝ

ία κτθ,Ν απκλλέφγβε Ν απσΝ κΝ η λδεΪθδεκΝ δεα άλδκ,Ν κΝ

κπκέκΝ αεκζκτγβ Ν βθΝ πΪΰδαΝ ΝκηκζκΰέαΝ κυΝ Supreme Court,Ν σ δΝ βζα άΝ κδΝ
απκφΪ δμΝ πθΝαζζκ απυθΝπκδθδευθΝ δεα βλέπθΝ θΝ βηδκυλΰκτθΝ δα δεα δεσΝ
ευζυηαΝΰδαΝ βθΝ εΝθΫκυΝ ε έεα βΝ βμΝυπσγ βμ230.
ΤπσΝ κΝπλέ ηαΝ πθΝαθπ ΫλπΝ δαπδ υ πθ,Νΰέθ αδΝ τεκζαΝαθ δζβπ σΝσ δΝ
σ κΝβΝηέαΝσ κΝεαδΝβΝΪζζβΝΪπκοβΝΫξκυθΝδ ξυλΪΝ πδξ δλάηα α,Νυ
θαΝυπΪλξ δΝαεσηβΝη ΰΪζβΝ δξκΰθπηέα,Ν δ δεΪΝ
κΝ1ζ§ιΝπλκ

Νde lege lata,

αΝπζαέ δαΝ βμΝγ πλέαμ,ΝΰδαΝ κΝαθΝ

έ δΝ δαελα δεάΝδ ξτΝ κθΝαθπ ΫλπΝεαθσθαέΝέΰκυλκΝ έθαδΝπΪθ πμ,Ν

σ δΝde lege ferenda γαΝΫπλ π ΝθαΝαθαΰθπλδ

έΝβΝ δαελα δεάΝδ ξτμΝ κυΝεαθσθαΝne

bis in idem,Ν φσ κθΝκΝλαΰ αέαΝ υθ ζκτη θκμΝη α ξβηα δ ησμΝ κυΝπζαθά βΝ

Ν

ξυλκΝ«κδεκυη θδεάμΝ έπιβμΝ ΰεζβηΪ πθ»,ΝσππμΝαθαφΫλ δΝκΝ θαΰθπ σπκυζκμ231,
227

Reynaud N. Daniels, Non Bis in Idem and the International Criminal Court,
http://law.bepress.com/expresso/eps/1365 , ζ 9 π. εαδ βθ ε έ παλα γ έ α Νκηκζκΰέα πθ
Π
228
ζέΝ κθΝ βη λά δκΝ ΣτπκΝ βμΝ π λδσ κυ,Ν θ δε δεΪ Ρδακ πΪ βμ,Ν Παλα ε υάΝ ηΝ ΙκυθέκυΝ 1λλκ,Ν
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=3728600&publDate=
229
ΠΝκβίή1λκλ,ΝΠκδθΥλΝ1λλί,Ν ζΝ1κγ
230
 κΝ θ δΪη κ,Ν η Ν κθΝ ΝσηκΝ βκίζήβίίίΝ πδευλυγβε Ν εαδΝ βΝ τηία βΝ ηκδίαέαμΝ δεα δεάμΝ
υθ λκηάμΝη αιτΝ ζζΪ κμΝεαδΝ Π
231
θαΰθπ σπκυζκμΝ έ,ΝσeΝψisΝInΝIdem,Ν υλππαρεΫμΝεαδΝ δ γθ έμΝΌο δμ,Νβίίκ,Ν ζΝ1θζΝ πέ
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βΝ τΰξλκθβΝ

ξθκζκΰέα,Ν βΝ δαελα δεάΝ α υθκηδεάΝ υθ λΰα έαΝ εαδΝ βΝ ξ δεΪΝ

ζ τγ λβΝ η αεέθβ β,Ν πζΫκθ,Ν πλκ υππθΝ εαδΝ αΰαγυθΝ αθΪΝ κθΝ εσ ηκ,Ν κ βΰκτθΝ
πλΪΰηα δΝ

βθΝ ατιβ βΝ πθΝ πδγαθκ ά πθΝ ΰδαΝ πκζζαπζΫμΝ δυι δμΝ εαδΝ πκζζαπζΫμΝ

δηπλέ μΝ κυΝέ δκυΝπλκ υπκυΝΰδαΝ βθΝέ δαΝπλΪιβ,ΝεΪ δΝπκυΝσηπμΝαθ δίαέθ δΝ

βθΝ

ΫθθκδαΝ βμΝ « έεαδβμΝ έεβμ»Ν ΰδαΝ κθΝ εα βΰκλκτη θκέΝ ΣκΝ πδξ έλβηα,Ν πΪθ πμ,Ν σ δΝ
ηδαΝ απσζυ αΝ αθαΰθπλδαση θβΝ δαελα δεάΝ δ ξτμΝ κυΝ εαθσθαΝ ne bis in idem γαΝ
κ βΰκτ Ν

Ν forum shopping απσΝ κθΝ εα βΰκλκτη θκ,Ν η Ν βθΝ ΫθθκδαΝ σ δΝ γαΝ

Ϋοαξθ ΝθαΝίλ δΝ βθΝ πδ δεΫ
βΝ υπσγ άΝ κυ

λβΝΰδ’Ναυ σθΝθκηκγ έα,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ ε δεα

Ν ε έθκΝ κΝ ελΪ κμ,Ν

έΝ

θΝ φαέθ αδΝ π δ δεσ,Ν αφ θσμΝ ΰδα έΝ εΪ δΝ

Ϋ κδκΝ γαΝ απαδ κτ Ν ι δ δε υηΫθ μΝ ΰθυ δμΝ κυΝ εα βΰκλκυηΫθκυ,Ν πκυΝ υθάγπμΝ
θΝ υηίαέθ δ,Ναφ ΫλκυΝ δσ δΝ κΝέ δκΝ πδξ έλβηαΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝαθ δ λαφ έμΝβΝ
ηβΝ αθαΰθυλδ βΝ βμΝ δαελα δεάμΝ δ ξτκμΝ βμΝ ne bis in idem,Ν ηπκλ έΝ θαΝ κ βΰ έΝ αΝ
ελΪ βΝ

βθΝ παθ ε έεα βΝ βμΝ υπσγ βμΝ ηΫξλδΝ

ζδεΪΝ θαΝ ε δεα

έΝ απσΝ κΝ

αυ βλσ λκΝforum,Ναφάθκθ αμΝ ζδεΪΝ κθΝεα βΰκλκτη θκΝΫληαδκΝ αΝξΫλδαΝηδαμΝ
παΰεσ ηδαμΝεα α αζ δεάμΝηβξαθάμέ
γέηέβέηΝέ Ναθ δη υπδ βΝ κυΝαβ άηα κμΝ θ σμΝ βμΝ υλπαυθβμ
δΨΝ

Ν π άΝ αθ δη υπδ βΝ κυΝ πλκίζάηα κμΝ πμΝ αά βηαΝ τΰελκυ βμΝ

αληκ δκ ά πθμ
Όζ μΝ κδΝ ξ δεΫμΝ η Ν βθΝ αλξάΝ ne bis in idem λυγηέ δμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ εα ΪΝ
εαδλκτμΝ θ πηα πγ έΝ

Ν δΪφκλ μΝ δ γθ έμΝ άΝ δη λ έμΝ υηίΪ δμΝ Ϋε κ βμΝ άΝ

δεα δεάμΝ υθ λκηάμ,Ν έθαδΝπλκφαθΫμΝσ δΝπλκ α τκυθΝη θΝεα ’Ναπκ Ϋζ ηαΝ αΝ
ηπζ εση θαΝ πλσ ππα,Ν φσ κθΝ ηπκ έακυθΝ

ζδεΪΝ βθΝ υπκίκζάΝ κυμΝ

Ν θΫαΝ

πκδθδεάΝ έπιβΝ απσΝ κΝ ελΪ κμΝ κΝ κπκέκΝ αβ ΪΝ πξΝ βθΝ Ϋε κ βΝ άΝ βθΝ δεα δεάΝ
υθ λκηά,Ν αζζΪΝ

θΝ ΫξκυθΝ πμΝ αφ βλέαΝ αυ άΝ εαγ αυ άΝ βθ πλκ α έαΝ πθΝ

δεαδπηΪ πθΝ πθΝ ηπζ εση θπθΝπλκ υππθ,Νη Ν βθΝΫθθκδαΝσ δΝπλκ αθα κζέακθ αδΝ
πλκ ξσθ πμΝ

βθΝ

χ

α

α

βμΝ γθδεάμΝ κυμΝ ευλδαλξέαμ 232 έΝ Έ δ,Ν κΝ πφ ζκτη θκΝ

εαδΝ βθΝπλκ α έαΝ
ζδεΪΝ πλσ ππκ,Ν

θΝ

ηφαθέα αδΝ πμΝ πλπ αΰπθδ άμΝ πθΝ δα δεα δυθ,Ν ικπζδ ηΫθκΝ η Ν πζάλ μΝ status
υπκε δηΫθκυΝ πθΝ δα δεα δυθ,ΝαζζΪΝ υθδ ΪΝηΪζζκθΝαθ δε έη θκΝ πθΝαπκφΪ πθΝ

232

θαΰθπ σπκυζκμΝ έ,ΝσeΝψisΝInΝIdem,Ν υλππαρεΫμΝεαδΝ δ γθ έμΝΌο δμ,Νβίίκ,Ν ζΝβ-3
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πκυΝ ζαηίΪθκθ αδΝ απσΝ αΝ ελΪ β,Ν

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ αδ βηΪ πθΝ ΰδαΝ υθ λΰα έαΝ άΝ

Ϋε κ βέΝ ΝαλξάΝne bis in idem,Νσ αθΝ φαλησα αδΝ
βθΝ παλαξυλβ βΝ ικυ έαμΝ απσΝ αΝ ελΪ βΝ
κλΰαθδ ηκτμέΝ

Ν δαελα δεσΝ πέπ κ,Νκ βΰ έΝ

Ν ΪζζαΝ ελΪ βΝ άΝ

Ν δ γθ έμΝ

Ν παλαξυλβ β,Ν σηπμ,Ν αυ άΝ πλκςπκγΫ δΝ ΫθαΝ η ΰΪζκΝ ίαγησΝ

ηπδ κ τθβμ, σ κΝ

βθΝ δαξ έλδ βΝ βμΝπκδθδεάμΝ δεαδκ κ έαμΝαπσΝ αΝυπσζκδπαΝ

ελΪ β,Νσ κΝεαδΝ βθΝ

π λδεάΝκυ δα δεάΝπκδθδεάΝθκηκγ έαΝ κυμΝεαδΝ δμΝαλξΫμΝ

πκυΝαυ άΝ θ πηα υθ δ233.
παλαέ β β,Νζκδπσθ,ΝΰδαΝθαΝζ δ κυλΰά δΝκΝεαθσθαμΝ βμΝne bis in idem
δαελα δεσΝ

πέπ κ,Ν

έθαδΝ εαδΝ βΝ πλσίζ οβΝ

θσμΝ

Ν

υ άηα κμΝ ελδ βλέπθΝ

απκεζ δ δεάμΝ πκδθδεάμΝ δεαδκ κ έαμ,Ν δσ δΝ αθΝ εκδθκέΝ εαθσθ μΝ πλκίζΫπκυθΝ σ δΝ
ησθκΝ ΫθαΝ ελΪ κμΝ έθαδΝ αλησ δκΝ θαΝ ε δεΪ δΝ βθΝ υπσγ β,Ν αΝ ΪζζαΝ γαΝ
αθαΰθπλέακυθΝ υεκζσ λαΝ βθΝ ε κγ έ αΝ απσφα β,Ν παλΪΝ αθΝ ΫξκυθΝ εαδΝ αΝ έ δαΝ
πκδθδεάΝ δεαδκ κ έα 234έΝ Μ Ν κΝ έ δκΝ ε π δεσ,Ν πλΫπ δΝ πέ βμΝ θαΝ απκ

η υγ έΝ βΝ

αθαΰθυλδ βΝαζζκ απάμΝπκδθδεάμΝαπσφα βμΝαπσΝ κθΝσλκΝ κυΝ δ κτΝαιδκπκέθκυ,ΝκΝ
κπκέκμΝ απκ ζ έΝ ΫθαΝ «παλα κ δαεσ»Ν ηπσ δκΝ δεα δεάμΝ υθ λκηάμ,Ν εαγσ κθΝ
κ βΰ έΝ

ΝηέαΝ πδζ ε δεάΝαθαΰθυλδ βΝ ε έθπθΝησθκΝ πθΝ δεα δευθΝαπκφΪ πθ,Ν

σ αθΝ πζβλκτ αδΝ κΝ σλκμΝ κυΝ δ κτΝ αιδκπκέθκυέΝ Έ δ,Ν υπκ βλέξγβε Ν εαδΝ βΝ
Ϊπκοβ 235 σ δΝ κΝ σλκμΝ αυ σμΝ αθ δ λα τ αδΝ βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ αθαΰθυλδ βμΝ πθΝ
αζζκ απυθΝ πκδθδευθΝ απκφΪ πθΝ εαδΝ

θΝ πλΫπ δΝ θαΝ φαλησα αδ 236έΝ ΣκΝ αά βηαΝ

κυΝ δ κτΝαιδκπκέθκυΝαθαετπ δ,Νί ίαέπμ,ΝζσΰπΝ βμΝ δαφκλ δεάμΝαθ δη υπδ βμΝ
πθΝ δεαέπθΝ πθΝ ελα υθΝ

Ν ξΫ βΝ η Ν κλδ ηΫθαΝ α δεάηα α,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ

αΝ

ελΪ βΝπκυΝπαλα βλ έ αδΝ θαλησθδ βΝ πθΝκυ δα δευθΝπκδθδευθΝ δεαέπθΝ κυμ,ΝθαΝ
έθαδΝπδκΝ τεκζβΝβΝαθαΰθυλδ βΝ κυΝαζζκ απκτΝ

δεα ηΫθκυέΝ ΝΫζζ δοβ,Νσηπμ,Ν

βμΝ θαλησθδ βμ,Ν θΝγαΝΫπλ π ΝθαΝαπαΰκλ τ δ,ΝΪθ υΝΪζζκυΝ δθσμ,Ν βθΝ υθα σ β αΝ
ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ πθΝ ζζάθπθΝ πκζδ υθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν ΪλγλκΝ θΝ ΠΚ,
ΠκδθδεΪΝΥλκθδεΪ,ΝΜ ζΫ μΝκ,Νβίίη,Ν ζΝγι1
234
Έ δΝεαδΝΚαηπΫλκυΝ– Ν Ϊζ αΝ έ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ, ζΝγι1,Νη Ν δμΝ ε έΝπαλαπκηπΫμ,Ν τηφπθαΝη Ν
βθΝ κπκέαΝ ΧίζέΝ βηέΝ λίλΨΝ βΝ απσ κ βΝ κυΝ υ άηα κμΝ αηκδίαέαμΝ αθαΰθυλδ βμΝ πθΝ πκδθδευθΝ
απκφΪ πθΝγαΝαυιβγ έ,ΝαθΝ υηπζβλπγ έΝη ΝΫθαΝ τ βηαΝελδ βλέπθΝαπκεζ δ δεάμΝαληκ δσ β αμέ
235
Nilson H., Mutual trust and mutual recognition of our differences. A personal view, 2001, ζ
158
236
ζέΝσηπμΝεαδΝδ ξυλάΝαθ έελκυ βΝ βμΝΪπκοβμΝαυ άμΝζσΰπΝ θ ξση θβμΝαθ δ υθ αΰηα δεσ β αμ,Ν
ευλέπμΝ Ν Σ δλέ βΝ Πέ,Ν β άηα αΝ δεα δεάμΝ υθ λΰα έαμΝ Ν πκδθδεΫμΝ υπκγΫ δμ,Ν Ν Μ ζΫ μΝ
πκδθδεκτΝ δεαέκυ,Ν βίί1,Ν ζέΝ 1ιίέΝ η Ν κΝ ε π δεσΝ σ δΝ βΝ εα Ϊλΰβ βΝ βμΝ αλξάμΝ κυΝ δπζκτΝ
αιδκπκέθκυΝ υπκξλ υθ δΝ αΝ ελΪ βΝ θαΝ α εκτθΝ δεκθκηδεσΝ εα αθαΰεα ησΝ ΰδαΝ πλΪι δμΝ πκυΝ
θ ξκηΫθπμΝ θΝπλκίζΫπκυθέΝ θσο δΝ κυΝΪλγλκυΝθΝΧαδ δκζκΰβηΫθκΝ δεα δεσΝΫθ αζηαΨΝεαδΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ ιΝ ΧnέcέnέpέsέlέΨΝ κυΝ υθ Ϊΰηα κμ,Ν αυ σΝ υθδ ΪΝ εξυλβ βΝ ελα δεάμΝ ικυ έαμΝ πκυΝ θΝ
εαζτπ αδΝ απσΝ κΝ ΪλγλκΝβκΝ έ,ΝαφκτΝκτ Ν δ γθάμΝ τηία βΝυπΪλξ δΝ κτ Ν ηπκλ έΝ κΝ θπ δαεσΝ
έεαδκΝθαΝγΫ δΝ η υ δεκτμΝπκδθδεκτμΝεαθσθ μέ
233
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κυΝεΪγ ΝελΪ κυμΝθαΝαθαΰθπλέα δΝ δμΝαπκφΪ δμΝπκυΝ ε σγβεαθΝ

ΝΪζζκΝελΪ κμ,Ν

παλΪΝ δμΝ δαφκλΫμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝαθαετπ κυθΝ αΝ δΪφκλαΝ υ άηα αΝαιδυθΝπκυΝ
κΝ εαγΫθαΝ θ πηα υθ δ,Ν φσ κθΝ
υπ

χα α

βθΝ αθαΰθυλδ βΝ αζζκ απκτΝ
α

δεα ηΫθκυΝ

βμΝλτγηδ βμ237.

 Ν πέπ κΝ υλππαρεάμΝ Ϋθπ βμ,Ν βΝ πκζυπσγβ βΝ « θαλησθδ β»Ν έθαδΝ γ πλβ δεΪΝ κυζΪξδ κθ- πκζτΝ πδκΝ τεκζβΝ θαΝ

υηί έ,Ν ΰδα έΝ βΝ αηκδίαέαΝ

αθαΰθυλδ βΝ πθΝ δεα δευθΝ απκφΪ πθΝ πθΝ ελα υθΝ η ζυθΝ βμΝ

Ν Ϋξ δΝ

αηφέ λκηβΝζ δ κυλΰέαμΝαφ θσμΝαπκεζ έ δΝ βθΝΪ εβ βΝπκδθδεάμΝ δεαδκ κ έαμΝαπσΝ
κπκδκ άπκ Ν ΪζζκμΝ ελΪ κμΝ ηΫζκμ,Ν σ αθΝ Ϋξ δΝ ά βΝ ε κγ έΝ απσφα βΝ ΰδαΝ βθΝ έ δαΝ
υπσγ β,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ π
α

α

υ

π

,Ν αφ ΫλκυΝ βΝ αθαΰθυλδ βΝ πλκςπκγΫ δΝ σ δΝ βΝ πκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ

πκυΝ α εάγβε Ν

α

αυ α

,Ν αζζΪΝ πλκΫευο Ν απσΝ ΫθαΝ

τ βηαΝ

δ υγΫ β βμΝ πθΝ πκδθδευθΝ δεαδκ κ δυθ,Ν κΝ κπκέκΝ Ϋίκθ αδΝ σζαΝ αΝ ηΫλβ 238 .
πδπζΫκθ,ΝσππμΝαθαζυ δεΪΝπαλα έγ αδΝεα π Ϋλπ,ΝβΝαηκδίαέαΝ υθ λΰα έα, δ έπμΝ
η ΪΝ βθΝ πδετλπ βΝ βμΝ υθγάεβμΝ βμΝ Λδ
υπκξλΫπ βΝ υηησλφπ βμΝ

αίσθαμ,Ν

θΝ ηφαθέα αδΝ απζυμΝ πμΝ

Ν ΫθαΝ δ γθάΝ εαθσθαΝ δεαέκυ,Ν αζζΪΝ απκ ζ έΝ κΝ

πέ υΰηαΝηδαμΝηαελκξλσθδαμΝεαδΝ αγ λάμΝ«ατηπ βμ»Ν πθΝΚλα υθΝ θ σμΝ
κπκέαΝ απκ Ϋξκθ αδΝ κθΝ εαθσθαΝ πμΝ ΫθαΝ πση θκΝ

Ϊ δκΝ βμΝ

,Ν αΝ

υλππαρεάμΝ

κζκεζάλπ βμ239.
δδ) Ν υηφπθέαΝΫθΰε θΝεαδΝβΝτηία βΝ φαληκΰάμΝ βμΝυηφπθέαμΝΫθΰε θμ
Μ Ν κθΝ ΝέΝ βη1ζή1λλι,Ν βΝ ξυλαΝ ηαμΝ ετλπ Ν βθΝ υηφπθέαΝ Ϋθΰε θΝ Χ1ζ-61λκηΨΝ εαδΝ βθΝ τηία βΝ φαληκΰάμΝ βμΝ υηφπθέαμΝ βμΝ Ϋθΰε θΝ Χ1λ-6-1λλίΨ,Ν κδΝ
κπκέ μΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝβκ§1Ν,ΝΫξκυθΝαυιβηΫθβ,ΝυπΫλ λβΝ υπδεάΝδ ξτΝαπσΝ
κΝΪλγλκΝλΝΠΚ240έΝ Ντηία βΝ φαληκΰάμ,Ν βΝ δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝηζΝπλκίζΫπ δΝ
σ δΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝ

τ λβΝ έπιβΝ εαδΝ εα α έεβΝ εΪπκδκυΝ απσΝ υηίαζζση θκΝ

ηΫλκμ,ΝΰδαΝ αΝέ δαΝπλαΰηα δεΪΝπ λδ α δεΪΝΰδαΝ αΝκπκέαΝεα α δεΪ βε ΝαπσΝΪζζκΝ
ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ πθΝ ζζάθπθΝ πκζδ υθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν ΪλγλκΝ θΝ ΠΚ,
ΠκδθδεΪΝΥλκθδεΪ,ΝΜ ζΫ μΝκ,Νβίίη,Ν ζΝγιί-371
238
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,ΝΚα αξλβ δεάΝαέ β βΝΫε κ βμΝεαδΝneΝbisΝinΝidem,ΝΠκδθΥλκθΝβίίζ,Ν ζέΝζκβ
239
ΦκυλζΪθκμΝΓέ,Ν Ν λξάΝσeΝψisΝInΝIdemΝ Ν δαελα δεσΝ πέπ κ,ΝΠλαιΛκΰΠ Νβί1ί,Ν ζέΝγίθ
240
ΠλδθΝ βθΝ τηία βΝ Ϋθΰε θΝ υπκΰλΪφβε Ν βΝ τηία βΝ πθΝ λυι ζζυθΝ βμΝ βη-5-1λκιΝ η αιτΝ
πθΝ Κλα υθΝ – η ζυθΝ πθΝ υλππαρευθΝ Κκδθκ ά πθΝ ΰδαΝ βθΝ δπζάΝ δαεδθ τθ υ β,Ν βΝ κπκέαΝ
πλκΫίζ π υπ λ γθδεάΝ δ ξτΝ ΰδαΝ βθΝ αλξάΝ ne bis in idem,Ν θ κτ κδμΝ βΝ τηία βΝ αυ άΝ θΝ έξ Ν
υπκΰλαφ έΝαπσΝ αΝπ λδ σ λαΝΚλΪ βΝ– ΜΫζβΝ βμΝΈθπ βμ,ΝπδθΫζζβμΝ έ,Ν ΝΤπ λ γθδεάΝδ ξτμΝ βμΝ
αλξάμΝne bis in idem,ΝΠκδθΥλΝβίίζ,Ν ζΝθιη
237
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υηίαζζση θκΝηΫλκμ,ΝυπσΝ βθΝπλκςπσγ β,Νσηπμ,ΝβΝπκδθάΝθαΝΫξ δΝά βΝ ε δγ έΝάΝ
θαΝ ε έ αδ,ΝάΝθαΝηβθΝηπκλ έΝθαΝ ε δγ έΝ τηφπθαΝη Ν βθΝθκηκγ έαΝ κυΝελΪ κυμΝ–
ηΫζκυμΝπκυΝ πΫίαζζ Ν βθΝεα α έεβέΝΚα σπδθ,Ν κΝΪλγλκΝηη,Ν σγβε ΝβΝ υθα σ β αΝ
αΝ υηίαζζση θαΝηΫλβΝθαΝ βζυ κυθΝ

Νπκδ μΝπ λδπ υ δμΝ θΝγαΝ

η τκθ αδΝ

απσΝ βθΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηζέΝ Ν ζζΪ αΝ δα τππ Ν πλΪΰηα δΝ πδφυζΪι δμ,Ν κδΝ
κπκέ μΝ θ πηα υγβεαθΝεαδΝ
βη1ζή1λλιέΝΈ δ,ΝκδΝ

βθΝ ζζβθδεάΝθκηκγ έαΝσππμΝκλέα δΝ κΝΪλγλκΝγΝΝέΝ

η τ δμΝ βμ ηπκλκτθΝθαΝ υθκοδ γκτθΝπμΝ ιάμμ

- Ό αθΝκδΝ ζζβθδεκέΝθσηκδΝηπκλκτθΝθαΝ φαληκ γκτθΝη ΝίΪ βΝ βθΝαλξάΝ βμΝ
αφδεσ β αμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ ΠΚ,Ν ε σμΝ ΪθΝ αΝ πλαΰηα δεΪΝ π λδ α δεΪΝ ΫζαίαθΝ
ξυλα,Ν Ϋ πΝ εαδΝ θΝ ηΫλ δΝ

βθΝ ξυλαΝ βμΝ αλξδεάμΝ εα α έεβμΝ πκυΝ πΫίαζζ Ν βθΝ

πκδθάέΝ Έ δ,Ν δαφκλκπκδ έ αδΝ αυ άΝ βΝ π λέπ π βΝ απσΝ βθΝ λτγηδ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ
ΠΚ,Νσ αθΝ κΝελΪ κμΝπκυΝ πΫίαζζ Ν βθΝεα α έεβΝ έθαδΝ υηίαζζση θκΝηΫλκμΝ βθΝ
υηφπθέαΝΫθΰε θΝεαδΝ βθΝτηία βΝ φαληκΰάμΝ βμέΝ
- Ό αθΝ αΝ πλαΰηα δεΪΝ π λδ α δεΪΝ υΰελκ κτθΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ α δεάηα αΝ πκυΝ
αθαφΫλκθ αδΝ κΝΪλγλκΝγΝθέΝβη1ζή1λλι,Νη ΝίΪ βΝ βθΝελα δεάΝπλκ α υ δεάΝαλξά
- Ό αθΝ αφκλΪΝ

Ν α έεβηαΝ παλΪθκηβμΝ δαεέθβ βμΝ θαλεπ δευθΝ κυ δυθΝ εαδΝ

ουξκ λσππθΝκυ δυθ,Νεαδ
- Ό αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ α δεάηα α,Ν ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ

δ γθ έμΝ

υηίΪ δμΝ

πλκίζΫπκυθΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθ ζζβθδευθΝπκδθδευθΝθσηπθ
Έξ δΝ ελδγ έ,Ν απσΝ δΪφκλ μΝ απκφΪ δμΝ κυΝ ευλπ δεκτΝ ηαμ 241,Ν σ δΝ βΝ θΫαΝ
έπιβΝεαδΝεα α έεβΝεΪπκδκυΝΰδαΝπλΪιβΝΰδαΝ βθΝκπκέαΝ έξ Νεα α δεα

έ,ΝαπσΝΪζζκΝ

ελΪ κμΝηΫζκμΝ βμΝ ,ΝΰδαΝπλΪιβΝπκυΝ ηπέπ δΝ αΝα δεάηα αΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ
κΝ ΪλγλκΝ γΝ ΝέΝ βη1ζή1λλιΝ ΧεαδΝ ευλέπμΝ ΰδαΝ βθΝ πδφτζαιβΝ
α δεάηα αΝ ηπκλέαμΝ θαλεπ δευθΝ κυ δυθΨ,Ν

θΝ πλκ ελκτ δΝ

Ν ξΫ βΝ η Ν αΝ

κΝ ΪλγλκΝ ηζΝ  ,Ν

η Ν κΝ ε π δεσΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ έξ Ν ιαδλΫ δΝ η Ν άζπ άΝ βμΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ ηηΝ
 Ν βθΝ φαληκΰάΝ κυΝηζΝ ΝΰδαΝκλδ ηΫθαΝα δεάηα αέΝ
ΝγΫ βΝαυ άΝ βμΝΝκηκζκΰέαμΝ πδελέγβε ΝΫθ κθαΝαπσΝ βθΝγ πλέα 242 ΰδαΝ τκΝ
ζσΰκυμμΝ αφ θσμΝ δσ δΝ εΪπκδ μΝ πδφυζΪι δμΝ βμΝ ζζΪ κμΝ υπ λίαέθκυθΝ κΝ ΰλΪηηαΝ
εαδΝ κΝ πθ τηαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηηΝ  ,Ν αφ ΫλκυΝ δσ δΝ η ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ
υθγάεβμΝ κυΝΆη
241
242

λθ αη,Ναυ ΫμΝκδΝ πδφυζΪι δμΝΫπαοαθΝθαΝδ ξτκυθέ

ζΝ θ δε δεΪΝ βθΝ ΠΝθιλήβίίλ,ΝΝσηκμ
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,ΝΚα αξλβ δεάΝαέ β βΝΫε κ βμΝεαδΝneΝbisΝinΝidem,ΝΠκδθΥλκθΝβίίζ,Ν ζέΝζκβ
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 Ν

ξΫ βΝ η Ν κΝ αά βηαΝ βμΝ υπΫλία βμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηηΝ  ,Ν

πδ βηαέθ αδΝδ δαέ λαΝαπσΝ ηάηαΝ βμΝγ πλέαμΝσ δΝβΝ δΪ αιβΝαυ άΝ πΫ λ π Ν βθΝ
αΝΚλΪ βΝ– ΜΫλβΝσ αθΝ« αΝπλαΰηα δεΪΝπ λδ α δεΪΝ αΝ

δα τππ βΝ πδφυζΪι πθΝ

κπκέαΝ Ϋζαί Ν υπσοβΝ βΝ αζζκ απάΝ εα α δεα δεάΝ απσφα β,Ν υθδ κτθΝ αιδσπκδθβΝ
πλΪιβΝ εα ΪΝ βμΝ α φ
υ φ

αυ

α

κυΝ ΚλΪ κυμΝ άΝ θαθ έκθΝ ΪζζπθΝ ιέ κυΝ υ α

κυΝυηίαζζση θκυΝΜΫζκυμ» ΧΪλγλκΝηη§1Ν έΝί΄ΨέΝ Ν ζζΪ α,Ν

σηπμ,Ν δα τππ Ν ιαέλ βΝαπσΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΪλγλκυΝηζΝ ΝΰδαΝ υλτ α βΝ
εα βΰκλέαΝ ΰεζβηΪ πθ,Ν βζα άΝ ΰδαΝ σζαΝ ξ σθΝ αΝ απαλδγηκτη θαΝ

κΝ ΪλγλκΝ κΝ

ΠΚΝα δεάηα α,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝκλδ ηΫθαΝΪζζα243,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝβΝ ιαέλ βΝαυ άΝ
θαΝ υπ

α

αφΫ α αΝ κΝ ΪλγλκΝ ηηΝ  έΝ

δεα βλέπθΝθαΝυπκίΪζζκυθΝπλκ δεα δεσΝ λυ βηαΝ

υθα σ β αΝ πθΝ βη απυθΝ
κΝ

Κ

θΝαιδκπκδάγβε ,

κτ Ν ΰδαΝ βθΝ Ϋε α βΝ δ ξτκμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηζΝ  ,Ν κτ Ν ΰδαΝ βθΝ ΫθθκδαΝ εαδΝ δμΝ
πλκςπκγΫ δμΝ αθαΰθυλδ βμΝ

δεα ηΫθκυΝ απκφΪ πθΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ

θ κτ κδμ,Ν ΫξκυθΝ ε κγ έΝ απκφΪ δμΝ κυΝ

ΚΝ Ϋπ δ αΝ απσΝ υπκίκζάΝ λπ άηα κμΝ

απσΝ δεα άλδαΝΪζζπθΝ υλππαρευθΝξπλυθ244,Ν έθκθ αμΝ κΝ
θαΝ πλκ

έΝ

ΚΝ βθΝ υθα σ β αΝ

δκλέ δΝ βθΝ ΫθθκδαΝ κυΝ σλκυΝ «έ δαΝ πλαΰηα δεΪΝ π λδ α δεΪ»Ν εαδΝ βμΝ

πλκςπσγ βμΝ βμΝ «Ϋε δ βμΝ βμΝ πκδθάμ»Ν εαδΝ βμΝ «αη Ϊεζβ βμΝ δεα δεάμΝ
απσφα βμ»245.
Ό κθΝ αφκλΪΝ

βθ δ ξτΝ πθΝ πδφυζΪι πθΝ πκυΝ ΫΰδθαθΝ απσΝ αΝ π ΪΝ ελΪ βΝ

ηΫζβΝ βμΝ υηφπθέαμΝ βμΝ Ϋθΰε θ,Ν υπκ βλέα αδΝ Ϋθ κθαΝ σ δΝ αυ ΫμΝ ΫπαοαθΝ θαΝ
δ ξτκυθΝη Ν βθΝυπκΰλαφάΝεαδΝ βθΝγΫ βΝ Νδ ξτΝ βμΝυθγάεβμΝ κυΝΆη

λθ αη246.

πσΝ αΝελΪ βΝ– ηΫζβ πκυΝ υΰελκ κτθΝ άη λαΝ κΝξυλκΝ βμΝΫθΰε θ,Ν αΝ εα λέαΝ
ΠαπαξαλαζΪηπκυμΝΥέΝ ΝαλξάΝne bis in idem,ΝβΝ υηφπθέαΝSchengen εαδΝ αΝΪλγλαΝκΝεαδΝλΝΠΚ,Ν
ΠκδθέΝ δεΝ1λλλ,Νκηβ-855
244
ίζέΝ βθΝαπσΝβκέίλέβίίθΝαπσφα βΝ κυΝ ΚΝ πέΝ βμΝυπκγΫ πμΝω- ζθιήβίίζ,ΝσπκυΝΫΰδθ Ν ε σΝ
σ δΝ βΝ αλξάΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηζΝ βμΝ τηία βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ υηφπθέαμΝ κυΝ Ϋθΰε θΝ θΝ Ϋξ δΝ
φαληκΰάΝ Ν ΪζζαΝ πλσ ππαΝ πΫλαθΝ αυ υθΝ ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ ε κγ έΝ αη Ϊεζβ βΝ δεα δεάΝ
απσφα βΝ Ν υηίαζζση θκΝελΪ κμ,Ν βθΝαπσΝ11έ1βέβίίκΝαπσφα βΝ κυΝ ΚΝ πέΝ βμΝυπσγ βμΝωβλιήβίίι,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ Ϋξγβε Ν σ δΝ αη Ϊεζβ βΝ εα α δεα δεάΝ απσφα βΝ ηπέπ κυ αΝ βθΝ
απαΰσλ υ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηζΝ έθαδΝ εαδΝ βΝ λάηβθΝ εα α δεα δεάΝ απσφα βΝ θσμΝ απσΝ αΝ
υηίαζζση θαΝελΪ β-ηΫζβΝπκυΝεα Ϋ βΝαη Ϊεζβ βΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ π λδεάΝθκηκγ έαΝ κυ,Ν
βθΝ απσΝ 1κέίιέβίίιΝ απσφα βΝ πέΝ βμΝ υπκγΫ πμΝ ω- βκκήβίίη,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ ελδ άλδκΝ ΰδαΝ βθΝ
φαληκΰάΝ κυΝαέΝηζΝ βμΝτηία βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝυηφπθέαμΝΫθΰε θΝ έθαδΝαυ σΝ βμΝ αυ σ β αμΝ
πθΝ πλαΰηα δευθΝ π λδ α δευθΝ η Ν βθΝ ΫθθκδαΝ θσμΝ υθσζκυΝ π λδ α δευθΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ
Ϊλλβε αΝ η αιτΝ κυμ,Ν αθ ιαλ ά πμΝ κυΝ θκηδεκτΝ ξαλαε βλδ ηκτΝ κυμΝ άΝ κυΝ πλκ α υκηΫθκυΝ
θθσηκυΝ υηφΫλκθ κμ,ΝcuriaέeuropaέeuήjcmsήjcmsήJoβ_ιίζζήelήΝΝ
245
ΚαρΪφαΝ – ΓεηπΪθ δΝ Μέ,Ν ΣκΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκΝ βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ βΝ βηαθ δεΫμΝ σο δμΝ εαδΝ
πλκκπ δεΫμΝ ιΫζδιβμ,Ν ε σ δμΝΪεεκυζα,Ν γάθα-Θ αζκθέεβ,Νβίίγ,Ν ζέΝββγ-224
246
Κδκτπβμ έ,Ν ΣκΝ υλππαρεσΝ
δεα ηΫθκΝ εαδΝ κΝ ΪλγλκΝ ηζΝ βμΝ τηία βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ
υηφπθέαμΝΫθΰε θ,ΝΣδηβ δεσμΝΣσηκμΝ θ λκυζΪεβΝβίίγ,Ν ζΝλ1γ,Νυπκ βηέΝ1η
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ελΪ βΝ έξαθΝπλκ ξπλά δΝ
υθγάεβΝ κυΝ Άη
απσΝ αΝ

βθΝ ΝπλδθΝ κΝ1λλλ,Νκπσ ΝεαδΝ Ϋγβε Ν

Νδ ξτΝ βΝ

λθ αηΝ Χ Ν ηΪμΝ ευλυγβε Ν η Ν κθΝ θσηκΝ βλθ1ή1λλλΨΝ εαδΝ π ΪΝ

εα λέαΝ έξαθΝ βζυ δΝ πδφυζΪι δμΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ ηζΝ  έΝ  βθΝ

υθγάεβΝ κυΝ Άη

λθ αηΝ θ πηα υγβεαθΝ πμΝ γ ηδεσΝ εαδΝ θκηδεσΝ πζαέ δκΝ βμΝ

υλππαρεάμΝ Έθπ βμΝ σ κΝ βΝ  ,Ν αΝ Πλπ σεκζζαΝ εαδΝ κδΝ υηφπθέ μΝ
πλκ ξυλβ βμΝ ελα υθ,Ν σ κΝ εαδΝ κΝ παλΪΰπΰκΝ έεαδκΝ αυ άμ,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝ
«η αφ λγκτθ»Ν βθΝθΫαΝυθγάεβΝκδΝ πδφυζΪι δμΝπκυΝ έξαθΝ δα υππγ έέΝ πδπζΫκθ,
αΝ

εα π Ϊ,Ν «θΫα»Ν ελΪ βΝ πκυΝ πλκ ξυλβ αθΝ

υθγάεβΝ κυΝ Άη

λθ αη,Ν

κθΝ ξυλκΝ Ϋθΰε θΝ η ΪΝ βθΝ

θΝ δα τππ αθΝ εαηέαΝ πδφτζαιβ,Ν εαγσ κθΝ πμΝ

θ κφ ληΫθαΝηΫζβΝά αθΝυπκξλ πηΫθα,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝκΝ κυΝΠλπ κεσζζκυΝ
βΝ

βθΝυθγάεβΝΫθΰε θ,ΝθαΝαπκ ξγκτθΝ

κΝ τθκζσΝ κυΝ κΝε ε βηΫθκΝΫθΰε θέΝ

Τπκ βλέα αδ,Ν ζκδπσθ,Ν εαδΝ κλγΪ,Ν σ δΝ η ΪΝ βθΝ υθγάεβΝ κυΝ Άη
ιαεκζκτγβ βΝ πθΝ πδφυζΪι πθΝ

λθ αη,Ν βΝ

κΝ θκηδεσΝ εαδΝ γ ηδεσΝ πζαέ δκΝ βμΝ

ηα αέπθ Ν θΝ ηΫλ δΝ κθΝ ία δεσΝ εκπσΝ βμΝ υθγάεβμΝ κυΝ Άη
ΫθθκδαΝ σ δΝ γαΝ βηδκυλΰκτ Ν ηπσ δκΝ

Ν γαΝ

λθ αη,Ν υπσΝ βθΝ

βθΝ πδ Ϊξυθ βΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ κυΝ

θδαέκυΝ υλππαρεκτΝξυλκυΝ ζ υγ λέαμ,Να φΪζ δαμΝεαδΝ δεαδκ τθβμ,Ν βθΝκπκέαΝβΝ
υθγάεβΝ κυΝΆη

λθ αηΝ εσπ υ ,ΝεαδΝηΪζδ αΝαπσΝ αΝ«παζαδσ λα»ΝελΪ βΝ κυΝ

ξυλκυΝ κυΝΫθΰε θ,ΝπκυΝ έξαθΝεαδΝ βθΝπλπ αλξδεάΝυπκξλΫπ βΝ θ λΰκτΝ πδ έπιβμΝ
βμΝ υλππαρεάμΝ κζκεζάλπ βμ,Ν τηφπθαΝ πΪθ αΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1Ν κυΝ αθπ ΫλπΝ
Πλπ κεσζζκυ247έΝΈ δ,Νεα αζάΰ δΝβΝΪπκοβΝαυ ά,248 σ δΝ κΝκλγσ λκΝ έθαδΝθαΝΰέθ δΝ
ε σ,ΝππμΝκδΝ πδφυζΪι δμΝπκυΝ έξ Ν δα υπυ δΝβΝ ζζΪ αΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝηηΝ Ν
η Ν κΝΪλγλκΝγΝ κυΝΝέΝβη1ζή1λλιΝ ΝΫξκυθΝπζΫκθΝαπκίΪζζ δΝ βθΝδ ξτΝ κυμΝεαδΝ
Ϋ δΝ κΝΪλγλκΝηζΝ ΝπλΫπ δΝθαΝ φαλησα αδΝξπλέμΝθαΝζαηίΪθκθ αδΝυπ’Νσοδθ κδΝ
θΝζσΰπΝ πδφυζΪι δμέ
δδδ) ΝυθγάεβΝ βμΝΛδ αίσθαμ
Ν υθγάεβΝ βμΝ Λδ αίσθαμΝ «ΰδαΝ βθΝ λκπκπκέβ βΝ βμΝ υθγάεβμΝ ΰδαΝ βθΝ
υλππαρεάμΝ Έθπ βμΝ εαδΝ
Κκδθσ β αμ»,ΝυπκΰλΪφβε Ν

βμΝ υθγάεβμΝ π λέΝ δ λτ πμΝ βμΝ

υλππαρεάμΝ

βΝΛδ αίσθαΝ βθΝ1γ-12-βίίιΝεαδΝ Ϋγβε Ν

Νδ ξτΝαπσΝ

ζΝεαδΝCommunication from the Commission to the Council and the European Parliament ΰδαΝ
βθΝ αηκδίαέαΝ αθαΰθυλδ βΝ πθΝ αη αεζά πθΝ απκφΪ πθΝ
Ν πκδθδεΫμΝ υπκγΫ δμ,Ν
COM/2000/0495/final εαδΝπ λαδ ΫλπΝπαλαπκηπΫμ
248
ζέΝ ευλέπμΝ θαΰθπ σπκυζκ,Ν Ne Bis In Idem,Ν βίίκ,Ν ζΝ 1η1Ν π,Ν κυ δ έκυ, Ne Bis In Idem
βθΝ Νη ΪΝ βΝυθγάεβΝ βμΝΛδ αίσθαμ, ΠκδθΥλΝβί1ί,Ν ζΝιλκ
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1-12-βίίλέΝ Ν βηα έαΝ βμΝ υθγάεβμΝ βμΝ Λδ αίσθαμΝ ΰδαΝ βθΝ υθ λΰα έαΝ πθΝ
ελα υθΝ– η ζυθΝ

δμΝπκδθδεΫμΝυπκγΫ δμ, Ϋΰε δ αδΝευλέπμΝ

θΫαΝ υθγάεβΝ α α

α π

«

πυ

α »

δαεκδθκ δεάΝ πκδθδεάΝ εαδΝ α υθκηδεάΝ υθ λΰα έαΝ
πζΫκθΝ

κΝ π

κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝη Ν βθΝ

κθΝ κπκέκΝ

βλδασ αθΝ βΝ

κΝ παλ ζγσθΝ εαδΝ θ Ϊ

αδΝ

εκδθκ δεσΝ έεαδκ 249 έΝ πδπζΫκθ,Ν η Ν βθΝ υθγάεβΝ βμ

Λδ αίσθαμ,Ν αθα δαηκλφυγβε Ν κΝ ΪλγλκΝ θ§1Ν βμΝ υθγάεβμΝ βμΝ

Ν εαδΝ

αθα δα υπυγβε Ν πμΝ ιάμμΝ « Ν Έθπ βΝ αθαΰθπλέα δΝ αΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ δμΝ
ζ υγ λέ μΝ πκυΝ π λδΫξκθ αδΝ
υλππαρεάμΝ Έθπ βμΝ βμΝ ιβμ
ε ηίλέκυΝ βίίιΝ

κθΝ ΧΪλ βΝ πθΝ Θ η ζδπ υθΝ

δεαδπηΪ πθΝ βμΝ

ε ηίλέκυΝ βίίί,Ν σππμΝ πλκ αλησ βε Ν

δμΝ 1βΝ

κΝ  λα ίκτλΰκ,Ν κΝ κπκέκμΝ Ϋξ δΝ κΝ έ δκΝ θκηδεσΝ ετλκμΝ η Ν δμΝ
Θ

υθγάε μ250»έΝΠαλσ δΝκΝΧ
θΝ θ πηα υγβε Ν

α

υΑ

π υ

κΝέ δκΝ κΝε έη θκΝ βμΝυθγάεβμΝ βμΝΛδ αίσθαμ,Ν

αυ

πκυΝ Ϋγβε Ν

τηφπθαΝη Ν κΝθ§1Ν

Νδ ξτΝ υΰξλσθπμΝπλκμΝαυ άθ,ΝεαδΝαπΫ πα ,Ν
υ

Ν

κΝ ΪλγλκΝ ηίΝ κυΝ ΥΪλ β,Ν πκυΝ κλέα δΝ σ δΝ «Καθ έμΝ

Συ

έΝΈ δ,Ν

θΝ δυε αδΝ κτ Ν δηπλ έ αδΝ

πκδθδεΪΝΰδαΝα έεβηαΝΰδαΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝαγππγ έΝβΝεα α δεα γ έΝ θ σμΝ βμΝΈθπ βμΝ
η Ν κλδ δεάΝ απσφα βΝ πκδθδεκτΝ δεα βλέκυΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ θσηκ»,Ν φαέθ αδΝ θαΝ
Ϋξ δΝ αθυοπγ έ,Ν πζΫκθ,Ν
αθαπ τ

Ν

α

α κυΝ υλππαέκυΝ πκζέ β,Ν πκυΝ

δΝ πζάλπμΝ βθΝ δ ξτΝ κυΝ υθΪη δΝ πλπ κΰ θκτμΝ δεαέκυΝ εαδΝ σξδΝ πμΝ

απσλλκδαΝ βμΝ δαελα δεάμΝδ ξτκμΝηδαμΝ δεκθκηδεάμΝαλξάμΝΧ θΝπλκε δηΫθπΝ βμΝ ne
bis in idemΨ,ΝσππμΝ κΝπαλ ζγσθέΝΈ δ,ΝαεσηβΝεαδΝαθΝγ πλβγ έΝσ δΝκδΝ πδφυζΪι δμΝ
πκυΝ δα τππ Ν βΝ ζζΪ α,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ ηηΝ  ,Ν κυζΪξδ κθΝ ΰδαΝ αΝ
α δεάηα αΝπκυΝ θΝπζά κυθΝ βθΝα φΪζ δαΝ βμΝξυλαμ,Ν υθΫξδ αθΝθαΝδ ξτκυθΝεαδΝ
η ΪΝ βΝ υθγάεβΝ κυΝ Άη

λθ αη,Ν έΰκυλαΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ γ πλβγ έΝ σ δΝ έθαδΝ

αεσηβΝ θΝ θ λΰ έα η ΪΝ βθΝ υθγάεβΝ βμΝ Λδ αίσθαμ 251 έΝ ΣβθΝ ΪπκοβΝ αυ άΝ
υδκγΫ β Ν εαδΝ βΝ

Α

1ήβί11,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ «ΟδΝ υξσθΝ ΰ θση θ μΝ

βζυ δμΝ ( πδφυζΪι δμ)Ν πθΝ ελα υθ-η ζυθ,Ν εα ΥΝ φαληκΰάΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηηΝ βμΝ
υηίΪ πμΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ υηφπθέαμΝ Ϋθΰε θ,Ν σππμΝ βΝ ΰ θκηΫθβΝ απσΝ βθΝ
ζζΪ αΝη Ν κΝ Ϋ αλ κΝΪλγλκΝ κυΝευλπ δεκτΝ βμΝυηίΪ πμΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ
θαΰθπ σπκυζκμΝ έ,ΝσeΝψisΝInΝIdemΝ βθΝ Νη ΪΝ βΝυθγάεβΝ βμΝΛδ αίσθαμ,ΝΠκδθΥλΝβί1ί,Ν
ζΝιλκ
250
ΧμΝυθγάε μΝ θθκκτθ αδΝβΝυθγάεβΝΰδαΝ βΝ ΝεαδΝβΝυθγάεβΝΰδαΝ βθΝέ λυ βΝ βμΝ υλππαρεάμΝ
Κκδθσ β αμ
251
Σ δλέ βμΝΠέ,Νπαλα βλά δμ βθΝΣλδη φΚαε γΝθιζήβί11,ΝΠκδθ δεΝβί11,Ν ζέΝιίζ

249

82

υηφπθέαμΝ Ϋθΰε θΝ Νέβη1ζή1λλι,Ν Ϋπαυ αθΝ θαΝ δ ξτκυθ,Ν δσ δΝ

κΝ ΪλγλκΝ ηίΝ κυΝ

ΧΪλ βΝ βμΝυθγάεβμΝ βμΝΛδ αίσθαμΝ θΝπλκίζΫπκθ αδΝ υθβ δεΫμΝ ιαδλΫ δμΝαπσΝ βΝ
δαελα δεάΝ δ ξτΝ βμΝ αλξάμΝ neΝ bisΝ inΝ idem,Ν αθΪζκΰ μΝ η Ν αυ ΫμΝ πκυΝ πλκίζΫπ δΝ κΝ
ΪλγλκΝ ηηΝ βμΝ  Ν (υηίΪ πμΝ Ϋθΰε θ),Ν θσο δΝ βμΝ α δΪ δε βμΝ δα υπυ πμΝ
Συ

κυΝΪλγλκυΝηίΝ κυΝΧΪλ βΝ… ΠαλΫπ αδΝσ δΝ
α χ
υ

ne bis in idem
πα

χ

απ

α

α

α
χ

α

χ

»252.
υ σΝ πλκετπ δΝ εαδΝ απσΝ κΝ ΪλγλκΝ ηβΝ κυΝ ΥΪλ β,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ κπκέκΝ

«ΚΪγ Ν π λδκλδ ησμΝ

βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ

δεαδπηΪ πθΝ εαδΝ

ζ υγ λδυθΝ πκυΝ

αθαΰθπλέακθ αδΝ κθΝπαλσθ αΝΧΪλ βΝπλΫπ δΝθαΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κΝ θσηκΝεαδΝθαΝ
Ϋί αδΝ κΝ ία δεσΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ θΝ ζσΰπΝ δεαδπηΪ πθΝ εαδΝ ζ υγ λδυθέΝ
ΣβλκυηΫθβμΝ

βμΝ αλξάμΝ

βμΝ αθαζκΰδεσ β αμ,Ν π λδκλδ ηκέΝ

πδίΪζζκθ αδΝ ησθκΝ φσ κθΝ έθαδΝ α α α
χ υ
π

α α

αφ
α

πδ λΫπ αδΝ θαΝ

εαδΝ αθ απκελέθκθ αδΝ πλαΰηα δεΪΝ

πκυΝ αθαΰθπλέα δΝ βΝ Έθπ βΝ άΝ
α

υ

Ν

βθΝ α

»έΝ Έ δ,Ν σππμΝ κλγΪΝ Ϋξ δΝ

υπκ βλδξγ έ253,Νκλδ ηΫθ μΝ ιαδλΫ δμ,ΝσππμΝπξΝαυ άΝπκυΝαφκλΪΝ
βμΝ ζζΪ κμΝ ΰδαΝ α δεάηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ αΝ θαλεπ δεΪ,Ν

βθΝ πδφτζαιβΝ

θΝ ηπέπ δΝ

κυμΝ

τζκΰκυμΝπ λδκλδ ηκτμΝπκυΝ πδ λΫπ δΝ κΝΪλγλκΝηβ§1Ν κυΝΥΪλ βΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ
σξπθΝΰ θδεσ λκυΝ θ δαφΫλκθ κμ.
γέθέΝ Νπλκ α υ δεάΝαλξάΝεαδΝβΝαλξάΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμΝεα ΪΝ κΝ
ΪλγλκΝκΝΠΚ
τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ κΝ ΠΚ,Ν σππμΝ αυ σΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν εαδΝ δ ξτ δΝ η Ν
κυμ ΝέΝ γίθζήβίίβ,Ν ΝέΝ γβη1ήβίίζεαδΝ ΝέΝ γθβηήβίίι,Ν πκυΝ φΫλ δΝ κθΝ έ ζκΝ
« ΰεζάηα αΝ

βθΝ αζζκ απάΝ πκυΝ δηπλκτθ αδΝ πΪθ κ Ν εα ΪΝ κυμΝ ζζβθδεκτμΝ

θσηκυμ»,Ν κλέα αδΝ σ δμΝ «ΟδΝ ζζβθδεκέΝ πκδθδεκέΝ θσηκδΝ φαλησακθ αδΝ

Ν βη απκτμΝ

εαδΝ αζζκ απκτμ,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κυμΝ θσηκυμΝ κυΝ σπκυΝ βμΝ Ϋζ βμ,Ν ΰδαΝ δμΝ ιάμΝ
πλΪι δμΝπκυΝ ζΫ βεαθΝ βθΝαζζκ απάμΝα)Ν ξΪ βΝπλκ κ έα,Νπλκ κ έα βμΝξυλαμΝ
πκυΝ

λΫφ αδΝ εα ΪΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ελΪ κυμΝ εαδΝ λκηκελα δεΫμΝ πλΪι δμΝ (ΪλγλκΝ

ζέΝ βηκ έ υ βΝ ΝΝσηκμΝεαδΝΠκδθ δεΝβί11,Ν ζΝθιι
θαΰθπ σπκυζκμΝ έ,ΝσeΝψisΝInΝIdemΝ βθΝ Νη ΪΝ βΝυθγάεβΝ βμΝΛδ αίσθαμ,ΝΠκδθΥλΝβί1ί,Ν
ζΝιλκΝ πέ
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)έΝ ί)Ν ΰεζάηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βΝ λα δπ δεάΝ υπβλ έαΝ εαδΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ

λΪ υ βμΝ ( δ δεσΝ ηΫλκμ,Ν Κ φέΝ

΄) 255 έΝ ΰ)Ν αιδσπκδθβΝ πλΪιβΝ πκυΝ Ϋζ αθΝ πμΝ

υπΪζζβζκδΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ελΪ κυμ256έΝ )Ν πλΪιβΝ θαθ έκθΝ ΈζζβθαΝ υπαζζάζκυΝ εα ΪΝ
βθΝ Ϊ εβ βΝ βμΝ υπβλ έαμΝ κυΝ άΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ υπβλ έαΝ κυ257έΝ )Ν ο υ κλεέαΝ Ν
δα δεα έαΝ πκυΝ εελ η έΝ

δμΝ ζζβθδεΫμΝ αλξΫμ 258 έΝ

)Ν π δλα έα 259 έΝ α)Ν ΰεζάηα αΝ

ξ δεΪΝη Ν κΝθσηδ ηαΝ( δ δεσΝηΫλκμ,ΝΚ φέΝ ΄260)έΝβ)ΝπλΪιβΝ κυζ ηπκλέκυ,Ν ηπκλέαμΝ
αθγλυππθ,Ν πηα ηπκλέαμΝ άΝ α Ϋζΰ δαμΝ η Ν αθάζδεκΝ Ϋθαθ δΝ αηκδίάμ,Ν δ θΫλΰ δαμΝ
αιδ δυθΝ η Ν εκπσΝ βθΝ Ϋζ βΝ υθκυ έαμΝ άΝ ΪζζπθΝ α ζΰυθΝ πλΪι πθΝ
αθβζέεκυΝ άΝ πκλθκΰλαφέαμΝ αθβζέεκυ

261

Ν ίΪλκμΝ

έΝ γ)Ν παλΪθκηκΝ ηπσλδκΝ θαλεπ δευθΝ

φαληΪεπθ262έΝδ)ΝπαλΪθκηβΝευεζκφκλέαΝεαδΝ ηπσλδκΝΪ ηθπθΝ βηκ δ υηΪ πθ263έΝδα)Ν

βζα άΝ αΝαθ έ κδξαΝ ΰεζάηα αΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ αΝΪλγλαΝ1γζ-1γιΝΠΚΝ«πλκ ίκζΫμΝ κυΝ
πκζδ τηα κμ»ΝεαδΝ1γκ-1ηβΝΠΚΝ«πλκ κ έαΝ βμΝξυλαμ»ΝεαδΝ κυΝ1κι ΠΚέΝ ΰεζάηα α,Νσηπμ,ΝπκυΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ κθΝ ΠΚΝ ΧπέξέΝ ΪλγλαΝ 1ηΝ πέμΝ πλκ κ έα,Ν παλΪ κ βΝ γΫ βμΨΝ δηπλκτθ αδΝ ίΪ δΝ κυΝ
ΪλγλκυΝβΝΠΚΝεαδΝσξδΝίΪ δΝ κυΝΪλγλκυΝκΝΠΚ,ΝΥαλαζαηπΪεβμ,Ν έ,ΝτθκοβΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυΝ–
Γ θδεσΝΜΫλκμΝΙΝ– ΣκΝΈΰεζβηα,Ν γάθα,Νβί1ί,Ν ζΝ1ηη
255
Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ δμΝ πλΪι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ βίβ-βίθΝ ΠΚ,Ν ΜυζπθσπκυζκμΝ Υέ,Ν δ γθΫμΝ ΠκδθδεσΝ
έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν ζΝβκι
256
Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ αΝ ΰεζάηα αΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ υπβλ έαΝ ΧαέΝ βγη-βθγ Ν ΠΚΨ,Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ εαεκυλΰβηΪ πθΝ άΝ πζβηη ζβηΪ πθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ Ν ΪζζαΝ
ε φΪζαδαΝ κυΝ ΠΚ,Ν φσ κθΝ αΝ δΫπλαι Ν η Ν πλσγ βΝ υπΪζζβζκμΝ α ευθ αμΝ βθΝ υπβλ έαΝ κυΝ άΝ
ππφ ζκτη θκμΝαπσΝ βθΝδ δσ β ΪΝ κυΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝ
ί΄,Ν1λλγ,Ν ζΝβκι
257
Πλσε δ αδΝΰδαΝ αΝ ΰεζάηα αΝπκυΝ ζκτθ αδΝεα ΪΝυπαζζάζπθΝ κυΝ ζζβθδεκτΝελΪ κυμΝ βθΝυλαΝ
πκυΝ α εκτθΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυμΝ άΝ ΰδαΝ ζσΰκυμΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ Ϊ εβ βΝ αυ υθΝ πθΝ
εαγβεσθ πθΝ ΥαλαζαηπΪεβμ,Ν έ,Ν τθκοβΝ ΠκδθδεκτΝ δεαέκυΝ – Γ θδεσΝ ΜΫλκμΝ ΙΝ – ΣκΝ Έΰεζβηα,
γάθα,Νβί1ί,Ν ζΝ1ηθ
258
ΪλγλκΝββζ§βΝΠΚΝ
259
Κα ΪΝ βθΝκλγσ λβΝΪπκοβΝαφκλΪΝησθκΝ κΝα έεβηαΝ βμΝθαυ κπ δλα έαμ,ΝσππμΝαυ άΝκλέα αδΝ
κΝ ΪλγλκΝ β1η§1Ν Κ Ν ,Ν εαδΝ θΝ αφκλΪΝ βθΝ α λκπ δλα έαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1κζΝ Κ έΝ
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν ζΝβκλ
260
ΆλγλαΝβίι-β1η ΝΠΚΝεαδΝ φαλησα αδΝ έ Νπλσε δ αδΝΰδαΝβη απσΝ έ ΝΰδαΝαζζκ απσΝθσηδ ηα,Ν
φσ κθΝ κΝ ΪλγλκΝ βίιΝ ΠΚΝ αθαφΫλ αδΝ Ν «…η αζζδεσΝ θσηδ ηαΝ άΝ ξαλ κθσηδ ηαΝ κπκδκυ άπκ Ν
ελΪ κυμΝ άΝ ε κ δεάμΝ αλξάμ»έΝ Τπκ βλέα αδ,Ν σηπμ,Ν σ δΝ σ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βη απσΝ θσηδ ηαΝ
υπΪΰκθ αδΝ βθΝ πλκ α υ δεάΝ αλξά,Ν θυΝ σ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ιΫθκΝ θσηδ ηαΝ θ Ϊ κθ αδΝ βθΝ
αλξάΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμ,ΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν
1λλγ,Ν ζΝβκλ-290
261
ΆλγλαΝγβγΝΠΚ,Νγβγ ΝΠΚ,Νγη1ΝΠΚ,Νγη1 ΝΠΚ,Νγβγ ΝΠΚεαδΝγζκ ΝΠΚ
262
Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ αΝ εαεκυλΰάηα αΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ κΝ ΝέΝ γζηλήβίίθΝ εαδΝ σξδΝ αΝ
πζβηη ζάηα α,Ν π λαδ ΫλπΝ αθΪζυ βΝ Ν ΠατζκυΝ έ,Ν Ναλεπ δεΪ,Ν κΰηα δεΪΝ ΤΝ ληβθ υ δεΪΝ
Πλκίζάηα αΝ κυΝΚυ δεαΝΝσηπθΝΰδαΝ αΝΝαλεπ δεΪΝ– ΚέΝέΝέ,ΝθέΝγζηλήβίίθ,ΝγβΝΫε κ β,Ν έεαδκΝΤΝ
ΟδεκθκηέαΝΠέΝέΝΪεεκυζαμ,Ν γάθα,Νβίίκ,Ν ζΝζγέΝ ζΝσηπμΝεαδΝΪλγλκΝΪλγλκΝζβ§θΝΝέΝγζηλήβίίθ,Ν
πκυΝ πλκ Ϋγβε Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1γΝ ΝέΝ γιβιήβίίκΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ θ πηα πγ έΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
θκηκγ έαΝ κΝ ΪλγλκΝ κΝ βμΝ απσφα βμ-πζαδ έκυΝ βίίζήιηι,Ν υθΪη δΝ κυΝ κπκέκυΝ κδΝ ζζβθδεκέΝ
πκδθδεκέΝ θσηκδΝ φαλησακθ αδΝ Ν σζ μΝ δμΝ πλΪι δμΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ π λέΝ θαλεπ δευθΝ πκυΝ ζ έΝ
κπκυ άπκ Ν ΈζζβθαμΝ πκζέ βμΝ απ λδσλδ αΝ Χ βζα άΝ αθ ιαλ ά πμΝ κυΝ ΪθΝ υθδ κτθΝ αιδσπκδθ μΝ
πλΪι δμΝεαδΝ κθΝαζζκ απσΝ σπκΝ Ϋζ άμΝ κυμΨ,Ν έ Νπλσε δ αδΝΰδαΝεαεκυλΰάηα αΝΧπκυΝυπΪΰκθ αθΝ
ά βΝ κΝΪλγλκΝκΝπ λέΝγ΄ΝΠΚΨ,Ν έ ΝΰδαΝπζβηη ζάηα αΝΧπκυΝΰδθσ αθΝ ε σΝσ δΝ θΝυπΪΰκθ αδΝ κΝ
ΪλγλκΝκΝΠΚΝεαδΝαπαδ έ κΝβΝ υθ λκηάΝ πθΝσλπθΝ κυΝΪλγλκυΝθΨ
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εΪγ Ν ΪζζκΝ Ϋΰεζβηα 264 ,Ν ΰδαΝ κΝ κπκέκΝ δ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ άΝ δ γθ έμΝ υηίΪ δμΝ
υπκΰλαηηΫθ μΝεαδΝ πδευλπηΫθ μΝαπσΝ κΝ ζζβθδεσΝελΪ κμΝπλκίζΫπκυθΝ βθΝ φαληκΰάΝ
πθΝ ζζβθδευθΝπκδθδευθΝθσηπθ»265.
Μ Ν βΝ λτγηδ βΝ αυ άΝ δ Ϊΰκθ αδΝ

κθΝ ΠκδθδεσΝ ηαμΝ Κυ δεαΝ βΝ Χελα δεάΨΝ

πλκ α υ δεάΝαλξά,ΝβΝκπκέαΝεαγδ λυθ αδΝ

δμΝπ λέΝα΄- ΄ΝεαδΝα΄,ΝεαδΝβΝαλξάΝ βμΝ

παΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμ,ΝβΝκπκέαΝαθαΰθπλέα αδΝ δμΝπ λέΝ ΄-δα΄Νεαδ,Ναθ έ κδξα,Ν
βθΝ π λέΝ α΄,Ν σ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ α δεάηα αΝ κυ ε φαζαέκυΝ

΄Ν κυΝ δ δεκτΝ

ΜΫλκυμΝ κυΝΠΚΝη Ναθ δε έη θκΝθκηέ ηα αΝαζζκ απυθΝελα υθ 266.
ΟλγΪΝ παλα βλ έ αδ267 σ δΝ σ κΝ αΝ ΰεζάηα αΝ πκυΝ δυεκθ αδΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝΧελα δεάΨΝπλκ α υ δεάΝαλξά,Νσ κΝεαδΝ ε έθαΝπκυΝ δυεκθ αδΝίΪ δΝ βμΝαλξάμΝ
βμΝ παΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμ, αθ δη ππέακθ αδΝ απσΝ κθΝ ΈζζβθαΝ θκηκγΫ βΝ η Ν
θδαέκΝ λσπκμΝ Ν ζζβθδεάΝ πκδθδεάΝ ικυ έαΝ π ε έθ αδ,Ν εα ΪΝ βΝ ΰλαηηα δεάΝ
δα τππ βΝ βμΝ δΪ αιβμ,Ν

αΝ υηπ λδζαηίαθση θαΝ

κΝΪλγλκΝκΝΠΚΝ α δεάηα α,Ν

ΣκΝα έεβηαΝαυ σΝπλκ Ϋγβε Νεα ’Ν πδ αΰάΝ βμΝ δ γθκτμΝτηία βμΝ βμΝΓ θ τβμΝΧ1βέίλέ1λβγΨΝ
ΰδαΝ βθΝεα α κζάΝ βμΝευεζκφκλέαμΝεαδΝ ηπκλέαμΝΪ ηθπθΝ βηκ δ υηΪ πθέΝΓδαΝ βθΝΫθθκδαΝ κυΝ
«Ϊ ηθκυ»Νδ ξτκυθΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝαέΝβλΝεαδΝγίΝΝέΝηίθίή1λγ1Νπ λέΝ τπκυ,ΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν
δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν ζΝβλγ-294
264
Κα ΪΝ βθΝκλγσ λβΝΪπκοβΝαφκλΪΝπ λδπ υ δμΝσπκυΝκδΝ δ δεκέΝπκδθδεκέΝθσηκδΝάΝκδΝευλπγ έ μΝ
απσΝ βθΝ ζζΪ αΝ δ γθ έμΝ υηίΪ δμΝ εαγδ λυθκυθΝ η Ν λβ σΝ εαδΝ αφάΝ λσπκΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ
αλξάμΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμ,Ν δσ δΝΪζζβΝ ληβθ έαΝγαΝπαλαίέαα Ν κΝΪλγλκΝι§1Νέ
265
τηφπθαΝη Ν κΝξΫ δκΝΠΚΝ πδ λκπάμΝΜαθπζ Ϊεβ,Νπλκ έθ αδΝθαΝζΪί δΝ βθΝ ιάμΝηκλφάμΝ«ΟδΝ
ζζβθδεκέΝπκδθδεκέΝθσηκδΝ φαλησακθ αδΝ Νβη απκτμΝεαδΝαζζκ απκτμ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ κυμΝθσηκυμΝ
κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμ,Ν ΰδαΝ δμΝ ιάμΝ πλΪι δμΝ πκυΝ ζΫ βεαθΝ βθΝ αζζκ απάμΝ α)Ν ξΪ βΝ πλκ κ έαΝ άΝ
πλκ κ έαΝ βμΝξυλαμΝ ΝίΪλκμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝελΪ κυμ,Νί)Ν ΰεζάηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βΝ λα δπ δεάΝ
υπβλ έαΝεαδΝ βθΝυπκξλΫπ βΝ λΪ υ βμΝ βθΝ ζζΪ α,Νΰ)ΝαιδσπκδθβΝπλΪιβΝπκυΝ Ϋζ αθΝυπΪζζβζκδΝ
κυΝ ζζβθδεκτΝελΪ κυμ,Ν )ΝπλΪιβΝ θαθ έκθΝΈζζβθαΝυπαζζάζκυΝεα ΪΝ βθΝΪ εβ βΝ βμΝυπβλ έαμΝ κυΝάΝ
ξ δεΪΝη Ναυ άθ,Ν )Νο υ κλεέαΝ Ν δα δεα έαΝπκυΝ εελ η έΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝαλξΫμ,Ν )Ν λκηκελα δεΫμΝ
πλΪι δμ,Ν α) π δλα έα,Ν β)Ν ΰεζάηα αΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ θσηδ ηα,Ν γ)Ν πλΪιβΝ ηπκλέαμΝ αθγλυππθ,Ν δ)Ν
παλΪθκηβΝ ηπκλέαΝ θαλεπ δευθ,Ν δα)Ν ΫΰεζβηαΝ εα ΪΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ φσ κθΝ βΝ φαληκΰάΝ πθΝ
ζζβθδευθΝπκδθδευθΝθσηπθΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ δ γθάΝάΝ υλππαρεΪΝε έη θα,Νδί)ΝεΪγ ΝΪζζκΝΫΰεζβηα,
ΰδαΝ κΝ κπκέκΝ δ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ άΝ δ γθ έμΝ υηίΪ δμΝ υπκΰλαηηΫθ μΝ εαδΝ πδευλπηΫθ μΝ απσΝ κΝ
ζζβθδεσΝελΪ κμΝπλκίζΫπκυθΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ ζζβθδευθΝπκδθδευθΝθσηπθ»έΝ ιαζ έφ αδΝ βζα άΝ
απσΝ βθΝ π λέΝ α΄Ν βΝ φλΪ βΝ «έέέεαδΝ λκηκελα δεΫμΝ πλΪι δμΝ (ΪλγλκΝ 1κι )»Ν εαδΝ πλκ έγ αδΝ πμΝ
π λέπ π βΝ ΄,Ν αθαλδγηκτη θπθΝ πθΝ ζκδπυθΝ π λδπ υ πθέΝ πσΝ βΝ βη λδθάΝ π λέπ π βΝ β΄Ν
ιαζ έφκθ αδΝ κδΝ π λδπ υ δμΝ «έέέ ηπκλέαμΝ αθγλυππθ,Ν πηα ηπκλέαμΝ άΝ α Ϋζΰ δαμΝ η Ν αθάζδεκΝ
Ϋθαθ δΝαηκδίάμ,Ν δ θΫλΰ δαμΝ αιδ δυθΝη Ν εκπσΝ βθΝ Ϋζ βΝ υθκυ έαμΝάΝΪζζπθ α ζΰυθΝπλΪι πθΝ Ν
ίΪλκμΝ αθβζέεκυΝ άΝ πκλθκΰλαφέαμΝ αθβζέεκυ»,Ν ιαζ έφ αδΝ βΝ π λέπ π βΝ «δ)Ν παλΪθκηβΝ ευεζκφκλέαΝ
εαδΝ ηπσλδκΝΪ ηθπθΝ βηκ δ υηΪ πθ»ΝεαδΝπλκ έγ θ αδΝ αΝ ΰεζάηα αΝεα ΪΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμέ
266
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν ζΝβκζ,Ν α δζαεΪεβμ,Ν έ,Ν
ΣκΝ ζζκ απσΝ έεαδκΝ βθΝ ΠκδθδεάΝ έεβ,Ν Θ αζκθέεβ,Ν 1λλλ,Ν ζΝ 1ζκ,Ν Σ δλέ βμΝ Πέ,Ν ΠκδθδεάΝ
δεαδκ κ έαΝ κθΝΘαζΪ δκΝΧυλκΝεαδΝ ΰεζάηα αΝΣ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,Ν γάθα,Ν1λλκ,Ν ζΝ1ιι,Ν
αγδυ βμΝΚέ,Ν κδξ έαΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝΓ θδεσΝΜΫλκμ,Νβίίι,Ν ζΝζιΝεαδΝζκ,ΝκΝκπκέκμΝσηπμΝ θΝ
γ πλ έΝσ δΝβΝπλκ α υ δεάΝαλξάΝεαγδ λυθ αδΝ βθΝπ λέΝα΄
267
Σ δλέ βμΝΠέ,ΝΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ κθΝΘαζΪ δκΝΧυλκΝεαδΝ ΰεζάηα αΝΣ ζκτη θαΝ πέΝΠζκέκυ,
γάθα,Ν1λλκ,Ν ζΝ1ιι
263
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αθ ιΪλ β αΝ απσΝ βθΝ δγαΰΫθ δαΝ κυΝ λΪ βΝ άΝ κυΝ γτηα κμΝ εαδΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ
αζζκ απσΝ έεαδκ268 κυΝ σπκυΝ Ϋζ βμΝ βμΝ πλΪιβμ,Ν βζα άΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κθΝ
σλκΝ

κυΝ

δ κτΝ αιδκπκέθκυέΝ

θΝ απαδ έ αδΝ

πέ βμΝ βΝ

υθ λκηάΝ ΪζζπθΝ

πλκςπκγΫ πθ,ΝσππμΝαυ υθΝπκυΝ ι Ϊ αη Ν αΝπζαέ δαΝ πθΝΪλγλπθΝθΝεαδΝιΝΠΚ,Ν
βζα άΝβΝΫΰεζβ βΝ κυΝπαγσθ κμΝάΝβΝαέ β βΝ βμΝιΫθβμΝευίΫλθβ βμΝ ΪθΝπλσε δ αδΝ
ΰδαΝπζβηηΫζβηαΝεαδΝκδΝαλθβ δεΫμΝπλκςπκγΫ δμΝ έπιβμΝ κυΝΪλγλκυΝλ§1ΝΠΚ,ΝσππμΝ
κλέα αδΝλβ ΪΝεαδΝ κΝΪλγλκΝλ§βΝΠΚέ
Μ Ν βθΝ πλυ βΝ αλξάΝ πδξ δλ έ αδΝ θαΝ πλκ α υγκτθΝ ΫθθκηαΝ αΰαγΪΝ πκυΝ
αθάεκυθΝ απκεζ δ δεΪΝ

βθΝ βη απάΝ ΫθθκηβΝ

ΪιβΝ εαδΝ

πλκ α τκθ αδΝ απσΝ κΝ πκδθδεσΝ έεαδκΝ ΪζζπθΝ ελα υθ,Ν υ

πκηΫθπμΝ

θΝ

Ν εα ΪΝ πκζτΝ η ΰΪζβΝ

πδγαθσ β αΝ αυ ΪΝ θαΝ Ϋη θαθΝ απλκ Ϊ υ α 269 έΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ κΝ θκηκγΫ βμΝ
εαγδ λυθ δΝ βθΝαπκεζ δ δεάΝπκδθδεάΝ ικυ έαΝ βμΝβη απάμΝΫθθκηβμΝ ΪιβμΝΰδαΝ βΝ
έπιβΝ εαδΝ δηυλβ βΝ πθΝ υΰε ελδηΫθπθΝ ΰεζβηΪ πθ,Ν αθ ιαλ ά αΝ απσΝ κθΝ σπκΝ
Ϋζ βμΝ βμΝπλΪιβμΝεαδΝ βΝθκηκγ έαΝαυ κτ270.
Μ Ν βΝ

τ λβΝ αλξάΝ εαγδ λυθ αδΝ βΝ πκδθδεάΝ ικυ έαΝ βμΝ βη απάμΝ

ΫθθκηβμΝ ΪιβμΝ σ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ κίαλΪΝ α δεάηα αΝ η Ν δ γθάΝ ξαλαε άλα,Ν αΝ
κπκέαΝ

λΫφκθ αδΝ εα ΪΝ κδεκυη θδευθΝ

θθσηπθΝ αΰαγυθ,Ν

αΝ κπκέαΝ σ αθΝ

πλκ ίΪζζκθ αδ,Ν πλκ ίΪζζ αδΝ υθΪηαΝ εαδΝ κζσεζβλβΝ βΝ παΰεσ ηδαΝ εκδθσ β α271.
ΟΝ α ζΪθβμΝ κλγΪΝ παλα βλ έ 272 σ δΝ «ΓδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ κλδ ηΫθπθΝ ΫθθκηπθΝ
αΰαγυθΝ Ϋξ δΝ βΝ υθκζδεάΝ δ γθάμΝ Κκδθσ β αΝ ΫθαΝ σ κΝ Ϋθ κθκΝ υηφΫλκθ,Ν υ

Ν βΝ

υπ λΪ πδ άΝ κυμΝη Ν αΝηΫ αΝ κυΝπκδθδεκτΝ δεαέκυΝ πδ λΫπ αδΝ ΝεΪγ ΝελΪ κμΝεα ΪΝ
κΝ γδηδεσΝ δ γθΫμΝ έεαδκέΝέέέΝΣαΝΪ κηαΝ(πμΝυπκε έη θαΝπζΫκθΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυ)Ν
τηφπθαΝ η Ν βθΝ δ δκζκΰδεάΝ Έεγ βΝ ξΠΚΝ κυΝ 1λγγ,Ν βΝ παλΫεεζδ βΝ απσΝ κθΝ εαθσθαΝ κυΝ
δ κτΝαιδκπκέθκυΝ δεαδκζκΰ έ αδΝ δσ δΝ«αθΝβΝ δηπλέαΝαυ υθΝ ιβλ Ϊ κΝ εΝ κυΝεα ΪΝ κθΝθσηκθΝ κυΝ
σπκυΝ βμΝ ζΫ πμΝ αιδκπκέθκυ,Ν άγ ζκθΝ η έθ δΝ αεα α έπε κδ,Ν εαγσ κθΝ Ϋεα κθΝ ΚλΪ κμΝ αμΝ
κδατ αμΝπλΪι δμΝυπκίΪζζ δΝ δμΝπκδθάθΝ φ’Νσ κθΝαπ υγτθκθ αδΝεα ’Ναυ κτ»
269
α δζαεΪεβμ,Ν έ,ΝΣκΝ ζζκ απσΝ έεαδκΝ βθΝΠκδθδεάΝ έεβ,ΝΘ αζκθέεβ,Ν1λλλ,Ν ζΝ1η1
270
ΜυζπθσπκυζκμΝ Υέ,Ν δ γθΫμΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,Ν Ϋε κ βΝ ί΄,Ν 1λλγ,Ν ζΝ βκη,Ν αγδυ βμΝ Κέ,Ν
 κδξ έαΝ ΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,Ν Γ θδεσΝ ΜΫλκμ, 20ίι,Ν ζΝ ζι,Ν κτζΰαλβμΝ έ,Ν ώΝ παλΪε δαΝ πκδθδεάΝ
δεαδκ κ έαΝ αΝ ηπκλδεΪΝπζκέαΝπκυΝ ζζδη θέακθ αδΝ Ναζζκ απκτμΝζδηΫθ μ,ΝΠκδθέΥλέΝβίί1,Ν ζΝγγ,Ν
εα ΪΝ κθΝ κπκέκΝ «έέέΝ Ν αλξάΝ αυ άΝ βλέα αδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κΝ ΚλΪ κμΝ πκυΝ α ε έΝ Ϋ κδαΝ
πλκ α υ δεάΝ δεαδκ κ έαΝ έθαδΝ αυ σΝ θαθ έκθΝ κυΝ κπκέκυΝ πλκ ξσθ πμΝ απ υγτθ αδΝ κΝ α έεβηα,Ν
θυΝ κΝ ελΪ κμΝ βθΝ πδελΪ δαΝ κυΝ κπκέκυΝ ζΫ βε Ν κΝ α έεβηαΝ έθαδΝ φσ λαΝ πδγαθσΝ θαΝ ηβθΝ
δηπλά δΝα δεάηα αΝπ λέΝ κΝθσηδ ηα,Ν βθΝα φΪζ δαΝιΫθπθΝελα υθΝεζπ...»
271
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζΝβκζέ
272
α ζΪθβμΝΥέ,ΝΣκΝΫΰεζβηαΝ βμΝ πέγ βμΝ κΝΠκδθδεσΝ δ γθΫμΝ έεαδκΝεαδΝβΝαλξάΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝ
δεαδκ τθβμΝ ( έθαδΝ αιδσπκδθκμΝ κΝ πδγ δεσμΝ πσζ ηκμΝ θαθ έκθΝ κυΝ ΙλΪεΝ εα ΪΝ κΝ βίίγν),Ν Πκδθ δεΝ
βίίθ,Ν ζΝκιλΝ π
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υγτθκθ αδΝ κζκΫθαΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ δ γθυμΝ

βΝ τΰξλκθβΝ πκξά,Ν ΪθΝ ζΫ κυθΝ

κλδ ηΫθαΝδ δαδ ΫλπμΝ κίαλΪΝ ΰεζάηα αΝπκυΝΫξκυθΝξαλαε άλαΝ δ γθυθΝ ΰεζβηΪ πθ,Ν
π δ άΝ αΰΰέακυθΝ αΝ υηφΫλκθ αΝ εαδΝ αΝ ΫθθκηαΝ αΰαγΪΝ βμΝ δ γθκτμΝ Κκδθσ β αμΝ έέέΝ
ΤπΪλξκυθΝκλδ ηΫθαΝΫθθκηαΝαΰαγΪΝπκυΝ έθαδΝ ισξπμΝΪιδαΝπλκ α έαμΝΰδαΝ βΝ δ γθάΝ
εκδθσ β αΝεαδΝκδΝπλκ ίκζΫμΝαυ υθΝπλΫπ δΝθαΝ δυεκθ αδΝεαδΝθαΝ δηπλκτθ αδΝαπσΝ αΝ
ελΪ βΝ τηφπθαΝη Ν κΝ γδηδεσΝάΝ κΝ υηία δεσΝ δ γθΫμΝ έεαδκέΝ θΪη αΝ αΝ δ γθάΝ
ΰεζάηα αΝ αΝ πκυ αδσ λαΝ έθαδΝ αΝ ΰεζάηα αΝ πκζΫηκυ,Ν αΝ ΰεζάηα αΝ εα ΪΝ βμΝ
αθγλππσ β αμ,Ν κΝ ΫΰεζβηαΝ βμΝ ΰ θκε κθέαμΝ εαδΝ κΝ ΫΰεζβηαΝ βμΝ πέγ βμ...».
Κλέθ αδ,Νζκδπσθ,Ν σ δΝσ αθΝΫξκυη ΝθαΝ αθ δη ππέ κυη Ν σ κΝ κίαλΪΝα δεάηα α,Ν
πκυΝ

λΫφκθ αδΝ εα ΪΝ παΰεσ ηδπθΝ θθσηπθΝ αΰαγυθ273,Ν κΝ λΪ βμΝ αυ υθΝ ΧπλΫπ δΝ

θαΨΝ γ πλ έ αδΝ σ κΝ πδεέθ υθκμΝ ΰδαΝ βΝ δ γθάΝ εκδθσ β α,Ν υ

Ν αΝ ΚλΪ βΝ θαΝ

δεαδκτθ αδΝ θαΝ θ λΰκπκδβγκτθΝ ΰδαΝ βθΝ δηυλβ βΝ κυΝ λΪ βΝ εαδΝ βθΝ Ϊλ βΝ βμΝ
πλκ ίκζάμ274.
Τπκ βλέα αδΝ σ δΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ παΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμΝ βΝ
ζζβθδεάΝ πκδθδεάΝ ικυ έαΝ έθαδΝ πλπ κΰ θάμΝ εαδΝ υθ λΫξκυ α 275 η Ν αυ άΝ ΪζζπθΝ
ελα υθέΝ ΟλγΪΝ

πδ βηαέθ αδ,Ν σηπμ,Ν σ δΝ ηΪζζκθ

πλΫπ δΝ θαΝ

έ

αδΝ

«πλκ λαδσ β α»Ν βθΝπκδθδεάΝ ικυ έαΝ κυΝ σπκυΝ τζζβοβμΝ κυΝ λΪ β,Ν υθΪη δΝ
βμΝαλξάμΝautΝdedereΝautΝjudicare,ΝΪζζπμΝ κυ σπκυ Ϋζ βμΝ κυΝα δεάηα κμ,ΝεαδΝβΝ
πκδθδεάΝ ικυ έαΝ πθΝΪζζπθΝελα υθΝθαΝγ πλ έ αδΝ πδεκυλδεάΝ βμΝαθ έ κδξβμΝ πθΝ
πλκαθαφ λση θπθΝελα υθέ276

ΓδαΝ βΝ δΪελδ βΝη αιτΝΰθά δπθΝεαδΝηβΝΰθά δπθ δ γθυθΝ ΰεζβηΪ πθΝίζέΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν
πμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζΝζ1-43
274
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζΝβκζ,ΝκΝκπκέκμΝπλκ παγυθ αμΝθαΝ υ δΝεαδΝΫθαθσλκΝ κΝ
έΝ υθδ ΪΝ δ γθΫμΝΫΰεζβηαΝαθαφΫλ δΝσ δΝ« κΝ τθκζκΝ πθΝεαθσθπθΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυΝπκυΝΫξκυθΝ
πμΝ αθ δε έη θκΝ πλΪι δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ δα αλΪ κυθΝ σ κΝ κίαλΪΝ βΝ δ γθάΝ ΫθθκηβΝ Ϊιβ,Ν υ Ν θαΝ
γ πλκτθ αδΝ Ϊιδ μΝ πκδθδεκτΝ εκζα ηκτ,Ν υθδ ΪΝ κΝ έεαδκΝ πθΝ δ γθυθΝ ΰεζβηΪ πθΝ (άΝ πκδθδεσΝ
δ γθΫμΝ έεαδκ»,Ν Μαθπζ ΪεβμέΝ ΙέΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκΝ ΆλγλαΝ 1-ζλΝ ΠΚ, πδ κηάΝ Γ θδεκτΝ ΜΫλκυμ ΄Ν
Ϋε κ β,Ν ζΝ1ίλ,ΝκΝκπκέκμΝηδζΪΝΰδαΝ«παΰεσ ηδαΝ υγτθβ»
275
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,ΝπμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζΝβκζ-285
276
α ζΪθβμΝΥέ,ΝΣκΝΫΰεζβηαΝ βμΝ πέγ βμΝ κΝΠκδθδεσΝ δ γθΫμΝ έεαδκΝεαδΝβΝαλξάΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝ
δεαδκ τθβμΝ ( έθαδΝ αιδσπκδθκμΝ κΝ πδγ δεσμΝ πσζ ηκμΝ θαθ έκθΝ κυΝ ΙλΪεΝ εα ΪΝ κΝ βίίγν),Ν Πκδθ δεΝ
βίίθ,Ν ζΝκιλΝ πέ,Νεα ΪΝ κθΝκπκέκΝβΝαλξάΝautΝdedereΝautΝjudicareΝ έθαδΝ υπζβλπηα δεάμΝ βμΝαλξάμΝ
βμΝ παΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμ,Ν α
κΝ α δζαεΪεβμ,Ν έ,Ν ΣκΝ ζζκ απσΝ έεαδκΝ βθΝ ΠκδθδεάΝ
έεβ,Ν Θ αζκθέεβ,Ν 1λλλ,Ν ζΝ 1ζκ,Ν εα ΪΝ κθΝ κπκέκΝ βΝ αλξάΝ βμΝ παΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμΝ Ϋξ δΝ
πδεκυλδεσΝ ξαλαε άλα,Ν η Ν βθΝ ΫθθκδαΝσ δΝβΝ Ϊ εβ βΝ δεαδκ κ έαμΝ απσΝ αΝ δεα άλδαΝ βμΝξυλαμΝ
σπκυΝ υζζαηίΪθ αδΝκΝ λΪ βμΝεαδΝσξδΝαυ άμΝσπκυΝ ζΫ βε ΝβΝπλΪιβΝπλκςπκγΫ δΝ βθΝα υθαηέαΝ
πθΝ ζ υ αέπθΝ θαΝ α εά κυθΝ βΝ δεαδκ κ έαΝ κυμΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ π λέπ π βΝ ΧπέξέΝζσΰπΝ κυΝ
σ δΝ θΝ πδ τξγβε ΝβΝΫε κ βΝ κυΝ λΪ βΨέ
273
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Ν φαληκΰάΝ αυ άμΝ βμΝ αλξάμΝ ΰδαΝ εΪπκδαΝ ΰεζάηα αΝ Ϋξ δΝ θέκ Ν
αηφδ ίβ βγ έ 277 ,Ν δ έπμΝ ΰδαΝ α δεάηα αΝ σππμΝ βΝ ηπκλέαΝ θαλεπ δευθ,Ν αφκτΝ κΝ
δ ξυλδ ησμΝ σ δΝ βΝ παλΪθκηβΝ δαεέθβ βΝ θαλεπ δευθΝ κυ δυθΝ

Ν εΪπκδκ ελΪ κμΝ

απ δζ έΝ αΝ υηφΫλκθ αΝ ΪζζκυΝ ελΪ κυμ,Ν έθαδΝ α δαηφδ ίά β αΝ υπ λίκζδεσμέΝ
πλΫπ δΝθαΝι ξθκτη ΝΪζζπ
κυ δα δεΪΝ

θΝ

,Νσ δΝκδΝθκηκγ έ μΝπ λέΝθαλεπ δευθΝαθΪΝ κθΝεσ ηκΝ

θΝ πκδθδεκπκδκτθΝ βθΝ ηπκλέαΝ θαλεπ δευθ,Ν αζζΪΝ βθΝ παλΪθκηβ

ηπκλέαΝ θαλεπ δευθ,Ν αυ άθΝ βζα άΝ πκυΝ ΰέθ αδΝ ΫιπΝ απσΝ κυμΝ εαθσθ μΝ πκυΝ Ϋξ δΝ
λυγηέ δΝ κΝ εΪ κ Ν ελΪ κμΝ Χ θΝ έ δΝ ηκθκππζέκυΨΝ ΰδαΝ βθΝ δαεέθβ βΝ εαδΝ βθΝ
ηπκλέαΝ κυμέΝΤπσΝαυ σΝ κΝπλέ ηα,ΝπΫλαΝαπσΝ βθΝ δαεδθ τθ υ βΝ βμΝ υΰ έαμΝ πθΝ
πκζδ υθΝ πκυΝ πλκεαζ έ αδΝ α δαηφδ ίά β αΝ απσΝ βθΝ παλΪθκηβΝ ευεζκφκλέαΝ πθΝ
θαλεπ δευθΝκυ δυθ,Ν ΪθΝπλκ γΫ κυη Ν

αΝ«πλκ ίαζζση θαΝΫθθκηαΝαΰαγΪ»ΝεαδΝ

κθΝ πλαΰηα δεσΝ ζσΰκΝ πκδθδεκπκέβ βμΝ βμΝ ηπκλέαμΝ θαλεπ δευθΝ πκυΝ έθαδΝ βΝ
δα άλβ βΝ κυΝ ηκθκππζέκυΝ κυΝ ελΪ κυμ,Ν τ εκζαΝ γαΝ ηπκλκτ αη Ν θαΝ πκτη Ν σ δΝ
εΪπκδκΝΪζζκΝελΪ κμΝ δεαδκτ αδ,Νη ΝίΪ βΝ βθΝ αλξάΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμ,Ν
θαΝ αθαζΪί δΝ πκδθδεάΝ ικυ έαΝ ΰδαΝ βθΝ πλΪιβΝ πκυΝ πλκ ίΪζζ δΝ πλπ έ πμΝ ΫθαθΝ
δκδεβ δεάμΝ φτ βμ εαθσθαΝ πκυΝ γΫ πδ Ν ΪζζκΝ ελΪ κμΝ ΰδαΝ θαΝ λυγηέ δΝ κΝ
ηκθκπυζδσΝ κυέ Οτ Ν ηπκλ έΝ θαΝ γ πλβγ έΝ υξαέκΝ σ δΝ α δεάηα αΝ σππμΝ βΝ δ γθάμΝ
ηπκλέαΝ θαλεπ δευθΝ κυ δυθΝ εαδΝ σπζπθ,Ν βΝ λκηκελα έαΝ άΝ ΪζζαΝ ΰεζάηα αΝ πκυΝ
εαγκλέακθ αδΝ Ν δΪφκλ μΝ δ γθ έμΝ υηίΪ δμΝπμΝ ΰεζάηα αΝεα ΪΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝ
εκδθσ β αμ,Ν θΝπ λδζάφγβεαθΝ ζδεΪΝ - θσο δΝεαδΝ πθΝ κίαλυθΝ δαφπθδυθΝπκυΝ
παλκυ δΪ βεαθΝεα ΪΝ βΝ δπζπηα δεάΝ δΪ ε οβΝ-

αΝ ΰεζάηα αΝπκυ υπΪΰκθ αδΝ

βΝ δεαδκ κ έαΝ κυΝ δ γθκτμΝΠκδθδεκτΝ δεα βλέκυ278.
Παλσ δ,ΝζκδπσθΝγαΝπ λέη θ ΝθαΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ
ΠΚΝ βηαθ δεσ λαΝ α δεάηα α,Ν σππμΝ ΰεζάηα αΝ πκζΫηκυ,Ν ΰεζάηα αΝ εα ΪΝ βμΝ
αθγλππσ β αμΝ εζπΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ έεαδκΝ βμΝ Γ θ τβμ279, υ

Ν θαΝ εαζτπ κθ αδΝ

Μ Ν ιαέλ βΝ βζα άΝ αΝ ΰθά δαΝ δ γθάΝ ΰεζάηα αΝ σππμΝ έθαδΝ αΝ ΰεζάηα αΝ εα ΪΝ βμΝ
αθγλππσ β αμ,ΝβΝΰ θκε κθέα,Ν αΝ ΰεζάηα αΝεα ΪΝ βμΝ δλάθβμΝεαδΝ αΝ ΰεζάηα αΝπκζΫηκυ,ΝΰδαΝ αΝ
κπκέαΝσηπμΝίζΝεαδΝΝέΝγλζκήβί11ΝΰδαΝ βθΝ«Πλκ αληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ π λδεκτΝ δεαέκυΝ
πλκμΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΚα α α δεκτΝ κυΝ δ γθκτμΝΠκδθδεκτΝ δεα βλέκυΝπκυΝευλυγβε Νη Ν κθΝθέΝ
γίίγήβίίβ»,Ν ΰδαΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ ε έεα βμΝαπσΝ αΝ ζζβθδεΪΝ δεα άλδαΝ ΰεζβηΪ πθΝ πκζΫηκυΝ
πκυΝ ζΫ βεαθΝ βθΝαζζκ απά,Ν αΝκπκέαΝηΪζδ αΝ θΝαθαφΫλκθ αδΝλβ ΪΝ κΝΪλγλκΝκ,ΝαζζΪΝησθκΝ
ηΫ πΝ βμΝπ λέΝδαΝηπκλ έΝθαΝγ η ζδπγ έΝπκδθδεάΝ ικυ έαΝ βμΝ ζζάθδεάμΝΫθθκηβμΝ ΪιβμΝΰδ’Ναυ Ϊέ
278
ΓδαΝ θ ζ ξΫ λβΝ αθΪζυ βΝ κυΝ αβ άηα κμΝ ίζέΝ ΓΪΰΰαμΝ έ,Ν Ν ΫθθκδαΝ κυΝ « ΰεζάηα κμ»Ν αΝ
πζαέ δαΝ κυΝ δ γθκτμΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝΠκδθ δεΝ1λλλΝ ζΝιζίΝ πέ
279
ΓδαΝ αΝα δεάηα αΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ δμΝυηίΪ δμΝ βμΝΓ θ τβμΝ κυΝ1λζλ,ΝβΝ ζζΪ αΝαθΫζαί Ν
βθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ πλκίζΫο δΝ πκδθδεΫμΝ ευλυ δμΝ ΰδαΝ σζ μΝ δμΝ πλΪι δμΝ πκυΝ υθδ κτθΝ κίαλΫμΝ
παλαίδΪ δμΝ πθΝυηίΪ πθΝαυ υθέ
277
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απσΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ παΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμ,Ν αυ ΪΝ
άη λαΝ

θΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ ηΫξλδΝ

ΝεΪπκδαΝαπσΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ κυΝΪλγλκυΝκΝΠΚ,ΝεαδΝεα ΪΝ υθΫπ δαΝ θΝ

δυεκθ αδΝ υθΪη δΝ αυ κτέΝ Οτ Ν ηπκλ έΝ θαΝ γ πλβγ έΝ σ δΝ εαζτπ κθ αδΝ απσΝ βΝ
ΰ θδεάΝλά λαΝ κυΝΪλγλκυΝκΝπ λέΝδα΄ΝΠΚ,Ν δσ δΝβΝ φαληκΰάΝαυ άμΝπλκςπκγΫ δΝθαΝ
Ϋξ δΝυπκΰλαφ έΝεαδΝευλπγ έΝαπσΝ βθΝ ζζΪ αΝ δ γθάμΝ τηία βΝπκυΝθα εαγδ λυθ δΝ
βθΝαλξάΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμΝη Ν αφάΝεαδΝ απ λέφλα κΝ λσπκ,ΝπλΪΰηαΝ
πκυΝ θΝ υηίαέθ δ η Ν κΝ έεαδκΝ βμΝΓ θ τβμ, πκυΝγ η ζδυθ δ απζΪΝ δεαέπηα ΰδαΝ
πΫε α βΝ βμΝπκδθδεάμΝ ικυ έαμΝ πθΝελα υθΝπκυΝ βθΝυπκΰλΪφκυθέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝ Ν
σ δΝ κΝ έεαδκΝ βμΝ Γ θ τβμΝ απκ ζ έΝ
ζζΪ αΝ πθΝ ξ δευθΝ ε δηΫθπθ,Ν

π λδεσΝ έεαδκΝ η Ν βθΝ ετλπ βΝ απσΝ βθΝ
υθ πΪΰ αδΝ αυ σηα αΝ εαδΝ γ η ζέπ βΝ βμΝ

αλξάμΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμΝΰδαΝ αΝ θΝ ζσΰπΝ ΰεζάηα α,ΝεαγυμΝ γαΝΫπλ π Ν
θαΝ Ϋξ δΝ πλκ αληκ

έΝ βΝ

π λδεάΝ θκηκγ έαΝ η Ν Ϋ κδκΝ λσπκ,Ν υ

Ν θαΝ

εαγέ α αδΝ αφΫμ ππμΝκδΝ υΰε ελδηΫθ μΝπαλαίΪ δμΝ δηπλκτθ αδΝκπκυ άπκ ΝεαδΝ
αθΝ ζ

κτθ εαδΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝ πθΝΪλγλπθΝη-ιΝΠΚ280.
ΟΝ ΈζζβθαμΝ θκηκγΫ βμ,Ν σξδΝ ησθκΝ

θΝ πλκΫίβΝ

Ν ξ δεάΝ πλσίζ οβΝ

κΝ

ΪλγλκΝ κΝ ΠΚΝ ΰδαΝ αΝ α δεάηα αΝ αυ Ϊ,Ν αζζΪ,Ν ηΫξλδΝ πλσ φα α,Ν κτ Ν εαθΝ αΝ
υπκπκδκτ Ν πμΝ αυ κ ζ έμΝ αιδσπκδθ μΝ πλΪι δμ 281
πκδθδεκτΝ δεαέκυ282.

Ν δα Ϊι δμΝ κυΝ

π λδεκτΝ

Ν υπκπκέβ βΝαυ άΝΫΰδθ Ν ξ δεΪΝπλσ φα α,Νη Ν αΝΪλγλαΝι-

1ηΝ κυ ΝέΝ γλζκήβί11Ν ΰδαΝ βθΝ «Πλκ αληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ

π λδεκτΝ

δεαέκυΝπλκμΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΚα α α δεκτΝ κυΝ δ γθκτμΝΠκδθδεκτΝ δεα βλέκυΝ
πκυΝ ευλυγβε Ν η Ν κΝ θέΝ γίίγήβίίβ»,Ν κΝ κπκέκμΝ υπκπκδ έ αΝ αθπ ΫλπΝ α δεάηα αΝ
εαδΝπ λδζαηίΪθ δΝ δ δεά δΪ αιβ ΰδαΝ αΝ κπδεΪΝσλαΝδ ξτκμΝ κυΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ
κΝΪλγλκΝβΝαυ κτ,Νσπκυ πλκίζΫπ αδΝπζΫκθΝλβ ΪΝ δ δεσ λβΝ πθΝΪλγλπθΝηΝεαδΝ
πέΝ ΠΚΝ λτγηδ βΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ σ δ: «ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ
φαλησακθ αδΝ

Ν βη απκτμΝ εαδΝ αζζκ απκτμΝ ΰδαΝ σζ μΝ δμΝ πλΪι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ ιΝ

ΫπμΝ 1ηΝ φσ κθΝ ΫξκυθΝ

ζ

έμΝ α)Ν

κΝ Ϋ αφκμΝ βμΝ πδελΪ δαμΝ άΝ

Ν πζκέαΝ άΝ

α λκ εΪφβΝ ζζβθδεΪΝ κπκυ άπκ Ν εαδΝ αθΝ ίλέ εκθ αδ,Ν ε σμΝ αθΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ
δ γθΫμΝ έεαδκΝ υπσε δθ αδΝ

κθΝ αζζκ απσΝ θσηκ,Ν ί)Ν

βθΝ αζζκ απάΝ απσΝ ΈζζβθαΝ

Νααέλβμ,ΝΓέ,ΝΣαΝΌλδαΝ βμΝ ηφέ λκηβμΝξΫ βμΝΟδεκυη θδεσ β αμΝεαδΝυηπζβλπηα δεσ β αμΝ κΝ
τ βηαΝ δεαδκ κ έαμΝ κυΝ δ γθκτμΝ ΠκδθδεκτΝ δεα βλέκυ ε σ δμΝ Ϊεεκυζα,Ν γάθαΘ αζκθέεβ,Νβίίι,Ν ζέΝβ1ίΝ πέ
281
Μ Ν ιαέλ βΝ αΝ ΰεζάηα αΝ ΝίΪλκμΝαδξηαζυ πθΝπκζΫηκυΝεα ΪΝ αΝΪλγλαΝ1ηθΝ πέΝΠΚ
282
ΣααθθΫ βμΝ έ,Ν β άηα αΝ φαληκΰάμΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ αθαζκΰδεσ β αμΝ Ν δ γθάΝ ε έη θαέΝ ΣκΝ
παλΪ δΰηαΝ βμΝ  ΝεαδΝ κυΝΚα α α δεκτΝ κυΝ δ γθκτμΝΠκδθδεκτΝ δεα βλέκυ,ΝΠκδθέΥλκθΝβίίθ
ζέΝβίλ-210
280
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πκζέ βΝ άΝ αζζκ απσ,Ν πκυΝ απΫε β Ν βθΝ ζζβθδεάΝ δγαΰΫθ δαΝ η ΪΝ βθΝ Ϋζ βΝ βμΝ
πλΪιβμ,Ν ΰ)Ν
Τδκγ

βθΝ αζζκ απά,Ν

Ν ίΪλκμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ελΪ κυμΝ άΝ ΈζζβθαΝ πκζέ β».

έ αδ,Ν βζα ά,ΝβΝαλξάΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμΝαζζΪΝ

ΝηέαΝ« ξ δεά»Ν

ηκλφά283,ΝαφκτΝαπαδ έ αδΝβΝτπαλιβΝ κυΝ υθ Ϋ ηκυΝ βμΝ ζζβθδεάμΝδγαΰΫθ δαμΝ κυΝ
λΪ βΝ άΝ κυΝ παγσθ κμ, πλκε δηΫθκυΝ βΝ βη απάΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ θαΝ α εά δΝ βθΝ
πκδθδεάΝ βμΝ ικυ έα.
ΟλγΪ,Ν ζκδπσθ,Ν παλα βλ έ αδ,Ν σ δ

κΝ

ζζβθδεσΝ πκδθδεσΝ

έεαδκΝ

θΝ

αθ δη υπδα Ν η Ν πΪλε δαΝ αΝ ίαλτ λαΝ αυ ΪΝ δ γθάΝ ΰεζάηα α,Ν αφκτΝ

θΝ

επζάλπθ Ν δμΝ δ γθ έμΝ υπκξλ υ δμΝ βμΝ ξυλαμΝ ίΪ δΝ κυΝ Κα α α δεκτΝ κυΝ
δ γθκτμΝΠκδθδεκτΝ δεα βλέκυ, εαγυμΝκτ Νσζ μΝκδΝπλΪι δμΝ υπκπκδκτθ αθ,Νκτ Ν
ηπκλκτ αθΝ θαΝ φαληκ κτθΝ κδΝ ζζβθδεκέΝ πκδθδεκέΝ θσηκδΝ ΪθΝ

θΝ υθΫ λ ξαθΝ κδΝ

πλκςπκγΫ δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ θ-ιΝ ΠΚ284. Μ Ν κΝ ε π δεσΝ αυ σ,Ν ά αθΝ κλγάΝ εαδΝ σξδΝ
π λδ άΝ βΝ υπκπκέβ βΝ πθΝ θΝ ζσΰπΝ ΰεζβηΪ πθΝ η Ν κΝ ΝέΝ γλζκήβί11,Ν αθΝ εαδΝ
ηΪζζκθΝγαΝά αθΝ κΰηα δεΪΝ υθ πΫ

λκΝβΝ υπκπκέβ βΝθαΝΫξ δΝ υηπ λδζβφγ έΝ κΝ

ΪλγλκΝκΝΠΚέ
ζέ Η α χ
πα π

υ υ υπ

π

α

α
α φα

ΌππμΝ Ϋξ δΝ ά βΝ αθαφ λγ έΝ
βη απάΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ

θΝ

α

1ί
α

α

π

11

αΝ πζαέ δαΝ αθΪζυ βμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ ΠΚ,Ν βΝ

η τ αδΝ απσΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ σζπθΝ αθ ιαδλΫ πμΝ

πθ αζζκ απυθ πκδθδευθ απκφΪ πθ,ΝπαλΪΝησθκΝσ αθΝ βλκτθ αδΝ υΰε ελδηΫθκδΝ
σλκδΝεαδΝπλκςπκγΫ δμέΝΣέγ αδ,Νζκδπσθ,Ν κΝαά βηα,ΝππμΝγαΝαθ δη ππδ κτθΝαπσΝ
βθΝ βη απάΝ ΫθθκηβΝ ΪιβΝ κδΝ αζζκ απΫμΝ πκδθδεΫμΝ απκφΪ δμΝ πθΝ κπκέπθΝ αΝ
απκ ζΫ ηα αΝ θΝαθαΰθπλέακθ αδΝη θ,Ν θ κτ κδμΝκΝ λΪ βμΝ κυΝα δεάηα κμΝΫξ δΝ
ά βΝυπκίζβγ έΝ δμΝ υθΫπ δΫμΝ κυμέ
Μ Ν αΝΪλγλαΝ1ίΝεαδΝ11ΝΠΚΝλυγηέακθ αδΝαβ άηα αΝπκυΝ υηπζβλυθκυθΝ κΝ
τηπζ ΰηαΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ η-λΝ ΠΚ,Ν εαδΝ πδκΝ υΰε ελδηΫθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1ίΝ ΠΚΝ
αθαΰθπλέα αδΝ βΝ Ϋε δ βΝ

κΝ ιπ λδεσΝ πθΝ πκδθυθΝ πκυΝ πδίζάγβεαθΝ υθΪη δΝ

αζζκ απυθΝ απκφΪ πθΝ εαδΝ

κΝ ΪλγλκΝ 11Ν ΠΚΝ αθαΰθπλέα αδΝ βΝ υθα σ β αΝ βμΝ

βη απάμΝΫθθκηβμΝ ΪιβμΝθαΝ πδίΪζ δΝπαλ πση θ μΝπκδθΫμΝάΝηΫ λαΝα φαζ έαΝ πέΝ βΝ
283
284

« ξ δεά»Νκδεκυη θδεάΝ δεαδκ κ έαΝαθαφΫλ αδΝ βθΝ ξ δεάΝ δ δκζκΰδεάΝΈεγ β
ΣααθθΫ βμ,ΝσππμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζέΝβί1
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ίΪ δΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμέΝ ΌππμΝ κλγΪΝ παλα βλ έ αδ285, «αυ σΝ έθαδΝ αθαΰεαέκ ΰδαΝ
κθΝ αηκδίαέκΝ

ία ησΝ εαδΝ βθΝ αηκδίαέαΝ υθ λκηάΝ πθΝ ελα υθΝ

κθΝ κηΫαΝ

απκθκηάμΝ βμΝ πκδθδεάμΝ δεαδκ τθβμΝ εαδΝ ηΪζδ αΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ ε έθ μΝ πκυΝ κΝ
ζζβθδεσ «πκδθδεσΝ θ δαφΫλκθ»Ν ΰδαΝ κλδ ηΫθβΝ πλΪιβΝ υηπέπ δΝ η Ν κΝ αθ έ κδξκΝ
θ δαφΫλκθΝ θσμΝάΝπ λδ κ ΫλπθΝιΫθπθΝελα υθ».
ΣκΝ ΪλγλκΝ 1ίΝ ΠΚΝ κλέα δΝ σ δΝ « Ν πκδθάΝ πκυΝ ε έγβε Ν κζδεΪΝ άΝ η λδεΪΝ
αζζκ απά,Ν αθΝ παεκζκυγά δΝ εα α έεβΝ

βθΝ

βθΝ βη απάΝ ΰδαΝ βθΝ έ δαΝ πλΪιβ,Ν

αφαδλ έ αδΝαπσΝ βθΝπκδθάΝπκυΝ πΫίαζαθΝ αΝ ζζβθδεΪΝ δεα άλδα».
ΓδαΝ βθΝ πζβλΫ
εαζ έ αδΝ θαΝ δεα

λβΝ πλκ α έαΝ κυΝ ά βΝ εα α δεα γΫθ κμ, κΝ κπκέκμΝ

έΝ εΝ θΫκυΝ

βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δα,Ν ζσΰπΝ ηβΝ Ϋ η υ βμΝ

αυ άμΝαπσΝ βθΝαλξάΝ ne bis in idem,ΝκΝΫζζβθαμΝθκηκγΫ βμΝεαγδ λυθ δΝ
1ίΝ ΠΚΝ βθΝ α χ

υ υ υπ

κΝΪλγλκΝ

βμΝ πκδθάμΝ πκυΝ ε έγβε Ν η λδεΪΝ άΝ κζδεΪέΝ

εκπσμΝ βμΝ δΪ αιβμΝ έθαδΝ θαΝ απκφ υξγ έΝ βΝ α δεαδκζσΰβ βΝ εζβλσ β αΝ πκυΝ γαΝ
πδ δεθυσ αθΝ

Ν π λέπ π βΝ δπζάμΝ δηπλέαμΝ κυΝ έ δκυΝ πλκ υπκυΝ ΰδαΝ βθΝ έ δαΝ

πλΪιβΝ απσΝ δεα άλδαΝ δαφσλπθΝ ελα υθ,Ν σ αθΝ κΝ εα α δεα γ έμΝ ιΫ δ Ν ά βΝ
κζσεζβλβΝ άΝ ηάηαΝ βμΝ πκδθάμΝ κυΝ υθΪη δΝ βμΝ πλκβΰβγ έ αμΝ αζζκ απάμΝ
απσφα βμ
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. Κλέ δη μΝ πλκςπκγΫ δμΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ αλξάμΝ κυΝ

υθυπκζκΰδ ηκτΝ έθαδΝ βΝ ε έεα βΝ βμΝ υπσγ βμ,Ν βΝ δηυλβ βΝ βμΝ πλΪιβμΝ εαδΝ βΝ
πδίκζάΝπκδθάμΝαπσΝαζζκ απσΝπκδθδεσΝ δεα άλδκ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝΫε δ βΝ βμΝπκδθάμΝ
αυ άμΝ

βθΝαζζκ απά,ΝξπλέμΝθαΝηαμΝ θ δαφΫλ δΝ ΪθΝκΝ σπκμΝ Ϋζ βμΝ βμΝπλΪιβμΝ

εαδΝ κΝ σπκμΝ Ϋε δ βμΝ βμΝ πκδθάμΝ υηπέπ κυθ 287 .

πδπζΫκθ,Ν αθ δε έη θκΝ βμΝ

«αφαέλ βμ»Ν έθαδΝ βΝ πκδθάΝ πκυΝ πδίζάγβε Ν απσΝ αζζκ απσΝ δεα άλδκΝ ΰδαΝ βθΝ
αυ ά πλΪιβΝ πκυΝ ε δεΪα αδΝ εαδΝ θυπδκθΝ πθΝ ζζβθδευθΝ δεα βλέπθΝ εαδΝ πκυΝ
πλΪΰηα δ ε έγβε Ν

βθΝ αζζκ απά,Ν υ

κπκέαμΝ βΝ ε Ϋζ βΝ αθ

Ν θαΝ ηβθΝ υθυπκζκΰέα αδΝ βΝ πκδθάΝ βμΝ

ΪζβΝ άΝ πκυΝ γ πλ έ αδΝ αθΝ θαΝ ηβθΝ πδίζάγβε Ν η ΪΝ βθΝ

πδ υξάΝπαλΫζ υ βΝ κυΝξλσθκυΝ βμΝαθα κζάμΝάΝπκυΝπαλ ΰλΪφβΝ άΝξαλέ βε

288

.

θ δγΫ πμ,Ν αφαδλκτθ αδΝ σ κΝ υ λΰ δευμΝ βΝ υπκζκΰδ γ έ αΝ πκδθά,Ν σ κΝ εαδΝ βΝ
Μαθπζ ΪεβμέΝΙέΝΠκδθδεσΝ έεαδκΝΆλγλαΝ1-ζλΝΠΚ, πδ κηάΝΓ θδεκτΝΜΫλκυμ ΄ΝΫε κ β,Ν ζΝ11γ
θυΝ κΝ ΪλγλκΝ1ίΝ πλκςπκγΫ δΝ εα ’Ν αλξάθΝβΝ Ϋε δ βΝ βμΝ πκδθάμΝ θαΝΫξ δΝΰέθ δΝ βθΝ αζζκ απά,Ν
πλκε δηΫθκυΝθαΝαφαδλ γ έ,Ν θΝαπκεζ έ αδΝβΝ φαληκΰάΝ κυΝεαδΝσ αθΝ ηάηαΝ βμΝπκδθάμΝ ε έγβε Ν
βθΝ βη απάΝ υθΪη δΝ κυΝ θέΝ 1ιίκή1λκιΝ ΰδαΝ βθΝ η αφκλΪΝ εα α έεπθ,Ν ΜυζπθσπκυζκμΝ Υέ,Ν
δ γθΫμΝΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ,Ν ζΝγίβ
287
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,ΝσππμΝαθπ Ϋλπ
288
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,ΝσππμΝαθπ Ϋλπέ
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η α λαπ έ αΝ

λβ δεάΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝ

Ν ξλβηα δεάΝ πκδθά,Ν ΪθΝ ΫξκυθΝ θσηδηαΝ

απκ δγ έΝ τηφπθαΝη Ν κθΝ σπκΝΫε δ βμΝ βμΝπκδθάμΝ κυμέ
ιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ

υΝ εαδΝ κΝ πλαε δεσΝ εκηηΪ δΝ βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ

δΪ αιβμμΝ φσ κθΝ υθ λΫξκυθΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίΝ
ΠΚ,Ν βΝ αφαέλ βΝ βμΝ πκδθάμΝ έθαδΝ η θΝ υπκξλ π δεάΝ ΰδαΝ κΝ ζζβθδεσΝ δεα άλδκ,Ν
θ κτ κδμ,Ν βΝ αφαέλ βΝ βμΝ ε δγ έ αμΝ πκδθάμΝ

θΝ ΰέθ αδΝ απσΝ κΝ βη απσΝ

δεα άλδκΝ πκυΝ πδίΪζζ δΝ εΝ θΫκυΝ πκδθά,Ν αζζΪΝ απσΝ κθΝ δ αΰΰ ζΫαΝ πκυΝ έθαδΝ
πδφκλ δ ηΫθκμΝη Ν βθ ε Ϋζ βΝ βμΝαθπ ΫλπΝαπσφα βμΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝηζλΝΚΠ ,Ν
κΝκπκέκμΝ θ λΰ έΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝηηζΝΚΠ ΝεαδΝπλκ
λβ δεάμΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝπκδθάμΝ

δκλέα δΝ κθΝξλσθκΝζάιβμΝ βμΝ

κΝαθ έΰλαφκΝ βμΝαπσφα βμΝπκυΝπαλα έ

κθΝ δ υγυθ άΝ βμΝ φυζαεάμέΝ π δ ά,Ν σηπμ,Ν κΝ θσηκμΝ

θΝ πλκ

αδΝ

δκλέα δΝ η Ν πκδκθΝ

λσπκΝ πλΫπ δΝ κΝ δ αΰΰ ζΫαμΝ θαΝ υπκζκΰέ δΝ βθΝ πκδθάΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ ε δγ έ,Ν
αφαδλυθ αμΝ βθΝά βΝ ε δγ έ α,ΝΰδαΝκπκδα άπκ Ναθ έλλβ βΝΫξ δΝκΝεα α δεα γ έμΝ
Ν ξΫ βΝ η Ν κθΝ λσπκΝ υπκζκΰδ ηκτ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ υπκίΪζζ δΝ

κΝ Σλδη ζΫμΝ

Πζβηη ζ δκ δε έκΝ κυΝ σπκυΝΫε δ βμΝ βμΝπκδθάμΝαθ δλλά δμΝεα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝηθηΝ
ΚΠ ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ΰέθ δΝ

ζδεΪΝ πλκ

δκλδ

έΝ

ζ δεΪΝ απσΝ ε έΝ πκδαΝ πκδθάΝ

πλΫπ δΝθαΝαφαδλ γ έΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1ίΝΠΚέ
ΣκΝΪλγλκΝ11ΝΠΚΝκλέα δΝσ δΝ«1έΝ θΝΈζζβθαμΝεα α δεα

έΝ βθΝαζζκ απάΝΰδαΝ

πλΪιβΝ πκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ βη απυθΝ θσηπθ,Ν υθ πΪΰ αδΝ
παλ πση θ μΝ πκδθΫμ,Ν κΝ αλησ δκΝ δεα άλδκΝ πθΝ πζβηη ζ δκ δευθΝ ηπκλ έΝ θαΝ
πδίΪζ δΝ δμΝ πκδθΫμΝ αυ ΫμέΝ βέΝ ΣκΝ αλησ δκΝ δεα άλδκΝ πθΝ πζβηη ζ δκ δευθΝ ηπκλ έΝ
πέ βμΝ θαΝ πδίΪζ δΝ αΝ ηΫ λαΝ α φαζ έαμΝ πκυΝ πλκίζΫπκυθΝ κδΝ ζζβθδεκέΝ θσηκδΝ

Ν

σπκδκθΝεα α δεΪ βε ΝάΝαγπυγβε Ν βθΝαζζκ απά».
ΣκΝ λυγηδ δεσΝ βμΝ π έκΝ πλΫπ δΝ ηΪζζκθΝ θαΝ π λδκλδ
πκυΝβΝβη απάΝΫθθκηβΝ ΪιβΝ

έΝ

δμΝ π λδπ υ δμΝ

η τ αδ,ΝυπσΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝ κυΝΪλγλκυΝλΝΠΚ,Ν

απσΝ βθΝ Ϋε κ βΝ πλκβΰκτη θβμΝ αζζκ απάμΝ εα α δεα δεάμΝ απσφα βμ,Ν εαδΝ

θΝ

ηπκλ έΝ ε δεΪ δΝ εΝθΫκυΝ βθΝυπσγ β,ΝΪζζπμΝβΝ πδίκζάΝπαλ πση θπθΝπκδθυθΝεαδΝ
ηΫ λπθΝα φαζ έαμ,Νηπκλ έΝεΪζζδ αΝθαΝΰέθ δΝ υθΪη δΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίΝΠΚ,ΝεαδΝσξδΝ
υθΪη δΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 11Ν ΠΚ,Ν φσ κθΝ κΝ δεα άλδκΝ γαΝ πδζβφγ έΝ εΝ θΫκυΝ βμΝ
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υπσγ βμΝεαδΝγαΝηπκλ έΝη ΪΝ βθΝΫε κ βΝ απσφα βμΝ πέΝ βμΝκυ έαμ,Ν θαΝ πδίΪζ δΝ
παλ πση θ μΝπκδθΫμΝάΝηΫ λαΝα φαζ έαμ289.
ΟΝ δεαδκζκΰβ δεσμΝζσΰκμΝ βμΝ θΝζσΰπΝλτγηδ βμΝφαέθ αδΝθαΝπλκετπ δΝαπσΝ
βθΝ δ δκζκΰδεάΝΈεγ βΝξΠΚΝ κυΝ1λγγ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝ«… εκπ έ αδΝβΝ
απκφυΰάΝ κυΝ α σπκυΝ σπ λΝ άγ ζ Ν πλκετπ δΝ αθΝ κΝ θΝ αζζκ απάΝ εα α δεα γ έμΝ
παθ ζγυθΝβ τθα κΝθ’Ναπκζατ δΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ δαΝ βθΝ θΪ εβ δθΝ πθΝκπκέπθΝ
ελέθ αδΝ αθΪιδκμΝ υπσΝ πθΝ θσηπθΝ βμΝ πα λέ κμΝ κυέέέ». ΠΫλαθΝ πθΝ ηΫ λπθΝ
α φαζ έαμ,Ν αΝκπκέαΝζσΰπΝ βμΝφτ βμΝ κυμΝ έθαδΝπδκΝ τεκζκΝθαΝεα αθκά κυη ΝΰδαΝ
πκδκΝ ζσΰκΝ γαΝ πΫη θ Ν βΝ ζζβθδεάΝ πκζδ έαΝ θαΝ δμΝ πδίΪζ δ,Ν κφ έζκυη Ν θαΝ
αθαζκΰδ κτη ΝεαδΝπκδκΝά αθΝ κΝ ε π δεσΝ βμΝ πκξάμμΝ
βΝ πδίκζάΝ παλ πση θπθΝ πκδθυθ,Ν πξΝ βΝ
γ πλκτθ αθΝ πκζτΝ υ η θΫ

Νκλδ ηΫθ μΝπ λδπ υ δμ,Ν

Ϋλβ βΝ πθΝ πκζδ δευθΝ δεαδπηΪ πθ,Ν

λβΝ ΰδαΝ κθΝ εα βΰκλκτη θκΝ απσΝ σ δΝ βΝ πδίκζάΝ βμΝ

ετλδαμΝπκδθάμέ
υηπ λα ηα δεΪ,Ν βΝ λτγηδ βΝ αυ άΝ έθ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ

αΝ ζζβθδεΪΝ

πκδθδεΪΝ δεα άλδαΝ Χεα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ 1βγΝ ΚΠ ΨΝ θαΝ πδίΪζκυθ,Ν εα σπδθΝ ε σ πμΝ
αη Ϊεζβ βμ 290 αζζκ απάμΝ πκδθδεάμΝ απσφα βμ,Ν παλ πση θ μΝ πκδθΫμΝ άΝ ηΫ λαΝ
α φαζ έαμΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ βθΝ

π λδεάΝ γθδεάΝ ηαμΝ θκηκγ έα,Ν

αθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝ ΪθΝπλκίζΫπκθ αδΝαυ ΪΝαθ έ κδξαΝαπσΝ βθΝαζζκ απάΝΫθθκηβΝ
ΪιβΝ πκυΝ ιΫ π Ν βθΝ απσφα βέΝ Μ Ν βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ

θΝ αθαΰθπλέα αδΝ αυ άΝ

εαγ’Ν αυ άΝ βΝ αζζκ απάΝ πκδθδεάΝ απσφα β,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ εαδΝ ηΪζζκθΝ κΝ έ ζκμΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ ελέθ αδΝ πμΝ παλαπζαθβ δεσμ,Ν αζζΪΝ αΝ ΫθθκηαΝ απκ ζΫ ηα ΪΝ βμμΝ
αθαΰθπλέα αδΝσ δΝΫζαί ΝξυλαΝ
βμΝ κπκέαΝ ί ίαδυθ αδΝ

βθΝαζζκ απάΝηέαΝ ΰεζβηα δεά πλΪιβ,ΝβΝ Ϋζ βΝ

Ν αζζκ απσΝ βησ δκΝ Ϋΰΰλαφκ,Ν εαδΝ βΝ βη απάΝ ΫθθκηβΝ

ΪιβΝ πδίΪζζ δΝ -ίΪ δΝ αυ κτΝ κυΝΰ ΰκθσ κμ- π λαδ ΫλπΝ υθΫπ δ μΝ φαλησακθ αμ
βΝ δεάΝ βμΝ θκηκγ έα,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ εαδΝ έθαδΝ α δΪφκλκΝ αθΝ κδΝ έ δ μΝ άΝ αθ έ κδξ μΝ
υθΫπ δ μΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ βθΝαζζκ απάΝθκηκγ έα291.
υ σΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ βη δπγ έΝ έθαδΝσ δΝβΝ πδίκζάΝάΝηβΝ πθΝπαλ πση θπθΝ
πκδθυθΝ άΝ πθΝ ηΫ λπθΝ α φαζ έαμΝ θαπσε δ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ εαδΝ ησθκΝ

βθΝ

φσ κθ,Νφυ δεΪ,Νπλσε δ αδΝΰδαΝεαεκτλΰβηαΝάΝπζβηηΫζβηα,ΝαφκτΝ τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝηλ-62,
64, 67, 68, 69-ιζ,ΝιθΝΠΚ,ΝησθκΝ σ Ν πδ λΫπ αδΝβΝ πδίκζάΝ κυμέ
290
ΣκΝαη Ϊεζβ κΝελέθ αδΝη ΝίΪ βΝ κΝ έεαδκΝ κυΝ δεα βλέκυΝπκυΝ ιΫ π Ν βθΝαπσφα βέΝ ΪθΝβΝ
απσφα βΝ θΝ έθαδΝ αη Ϊεζβ β,Ν κΝ ΪλγλκΝ11Ν ΠΚΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ φαληκ έ,Ν φσ κθΝ υπΪλξ δΝβΝ
υθα σ β αΝθαΝ ιαφαθδ έΝάΝθαΝη αλλυγηδ έΝη ΝΪ εβ βΝ θ έεκυΝηΫ κυ,ΝΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν
σππμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζΝγίη
291
ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,ΝσππμΝαθπ Ϋλπ,Ν ζΝγίη
289
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ευλδαλξδεάΝ ελέ βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ δεα βλέκυ,Ν ξπλέμΝ εα ΪΝ κΝ ΰλΪηηαΝ κυΝ θσηκυΝ
θαΝ έθαδΝ υπκξλ π δεάΝ βΝ πδίκζάΝ κυμ,Ν αεσηβΝ εαδΝ αθΝ βΝ πδίκζάΝ κυμΝ έθαδΝ
υπκξλ π δεάΝ

αΝ πζαέ δαΝ βμΝ

ε δεΪ βεαθΝ

π λδεάμΝ ηαμΝ θκηκγ έαμΝ ΰδαΝ α δεάηα αΝ πκυΝ

βθΝ βη απάΝ ΫθθκηβΝ Ϊιβ292. ΣκΝ ΰ ΰκθσμ,Ν πΪθ πμ,Ν σ δΝ κτ Ν

ΪλγλκΝ 11Ν ΠΚ,Ν κτ Ν

κΝ

Ν εΪπκδαΝ δΪ αιβΝ κυΝ ΚΠ , πλκίζΫπ αδΝ η Ν αφάθ δαΝ βΝ

δα δεα έαΝ ΰδαΝ βθΝ πδίκζάΝ πθΝ παλ πση θπθΝ πκδθυθΝ άΝ πθΝ ηΫ λπθΝ α φαζ έαμΝ
υθΪη δΝ βμΝ δΪ αιβμΝαυ άμ,ΝΫξ δΝκ βΰά δΝ βθΝ φαληκΰάΝαυ άμΝ Να λΪθ δαέ

Α

π

υ

Ν θαλησθδ βΝ πθΝ κυ δα δευθΝ πκδθδευθΝ δεαέπθΝ πθΝ ελα υθΝ ηπκλ έΝ
πλΪΰηα δΝ θαΝ κ βΰά δΝ

βθΝ

ιΪζ δοβΝ

πθΝ

υΰελκτ πθΝ

πθΝ πκδθδευθΝ

δεαδκ κ δυθ,ΝκδΝκπκέ μΝ βηδκυλΰκτθ αδΝευλέπμΝαπσΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝσζαΝ αΝελΪ βΝ
πκυΝ ΫξκυθΝ εΪπκδαΝ πκδθδεάΝ αιέπ β,Ν βθΝ γ η ζδυθκυθΝ
πκδθδεάμΝ ικυ έαμέΝ θ κτ κδμ,Ν βΝ θαλησθδ βΝ αυ άΝ

Ν δαφκλ δεΫμΝ ίΪ δμΝ
θΝ έθαδΝ αλε άΝ αθΝ

θΝ

υηπζβλυθ αδΝ απσΝ ΫθαΝ τ βηαΝ δεα δεάμΝ υθ λΰα έαμΝ εαδΝ βηδκυλΰέαμΝ
πλπ κΰ θκτμΝ πκδθδεάμΝ αληκ δσ β αμΝ η Ν ίΪ βΝ σξδΝ ησθκΝ κΝ γθδεσΝ έεαδκ,Ν αζζΪΝ
ΰ θδεσ λβΝ υηφπθέαΝπκυΝγαΝδ λτ δΝ βθΝπκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ θσμΝησθκΝελΪ κυμέΝ
ΠλΪΰηα δ,Ν αΝ π λδ

σ λαΝ ελΪ βΝ γ η ζδυθκυθΝ βθΝ πκδθδεάΝ κυμΝ δεαδκ κ έαΝ

ευλέπμΝ βθΝαλξάΝ βμΝ αφδεσ β αμΝεαδΝ υηπζβλπηα δεΪΝ βθΝ δεαδκ κ έαΝίΪ δΝ
υπκε δηΫθκυΝ ΧαλξάΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμΨΝ άΝ αθ δε δηΫθκυΝ ΧαλξάΝ βμΝ
παγβ δεάμΝ πλκ ππδεσ β αμΨ,Ν Ϋ δΝ υ

Ν πξΝ ΰδαΝ ΫθαΝ α έεβηαΝ κυΝ κπκέκυΝ βΝ

αιδσπκδθβΝ υηπ λδφκλΪΝ ζΫ βε Ν θΝηΫλ δΝ κΝελΪ κμΝ ΝεαδΝ θΝηΫλ δΝ κΝελΪ κμΝ
,Ν κΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ κπκέαμΝ πάζγ Ν

αΝ ελΪ βΝ Γ,Ν Ν εαδΝ ,Ν θυΝ λΪ βμΝ ά αθΝ

υπάεκκμΝ βμΝξυλαμΝ ,Ν υηηΫ κξσμΝ κυΝκΝ ,ΝεαδΝγτηα αΝά αθΝυπάεκκδΝ πθΝελα υθΝ
ΘΝεαδΝΙ,Ν δ ε δεκτθΝΰδαΝ βθΝ ε έεα άΝ κυΝπκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ1ίΝξυλ μέΝΓέθ αδ,Ν
ζκδπσθ,Ν αθ δζβπ σ,Ν σ δΝ βηα έαΝ

θΝ Ϋξ δΝ ησθκΝ βΝ θαλησθδ βΝ πθΝ πκδθδευθΝ

δεαδρευθΝ υ βηΪ πθ,Ν φσ κθΝ θέκ Νκ βΰκτθΝ
πθΝ ηπζ εκηΫθπθΝ ελα υθ,Ν υ

Να δΫικ κ,ΝαζζΪΝβΝ υθ λΰα έαΝ

Ν η Ν πθ τηαΝ υθ λΰα έαμΝ θαΝ πδζ ΰ έΝ βΝ πδκΝ

εα ΪζζβζβΝ απσΝ δμΝ υθ λΫξκυ μΝ δεαδκ κ έ μΝ ΰδαΝ βθΝ ε έεα βΝ βμΝ υπσγ βμ,Ν

ΥαλαζαηπΪεβμ,Ν έ,Ν τθκοβΝ ΠκδθδεκτΝ δεαέκυ-Γ θδεσΝ ΜΫλκμΝ ΙΝ – ΣκΝ Έΰεζβηα,Ν γάθα,Ν βί1ί,Ν
ζΝ1θγ

292
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αζζΪΝ εαδΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ υζζ ξγ έΝ παλα ε ΪΝ κΝ απκ δε δεσΝ υζδεσΝ απσΝ σζ μΝ ΰδαΝ
βθΝυπκ άλδιβΝ βμΝεα βΰκλέαμΝ θαθ έκθΝ κυΝ λΪ βέΝ
Κα αζάΰκυη ,Ν ζκδπσθ,Ν

κΝ υηπΫλα ηα,Ν σ δΝ βΝ παλαξυλδ βΝ βμΝ πκδθδεάμΝ

δεαδκ κ έαμΝ απσΝ ΫθαΝ ελΪ κμΝ πκυ,Ν εα ΪΝ αΝ Ϊζζα,Ν Ϋξ δΝ βθΝ ικυ έαΝ θαΝ ε δεΪ δΝ
ηδαΝ πκδθδεάΝ υπσγ β,Ν έθαδΝ

βθΝ κυ έαΝ παλαξυλβ βΝ γθδεάμΝ ευλδαλξέαμΝ εαδΝ

θΝ

ηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝ τεκζαΝ ε ά,ΝπαλΪΝησθκΝυπσΝ βθΝαδΰέ αΝ δη λυθ,Ν δαελα δευθΝάΝ
δ γθυθΝ υηίΪ πθ,ΝπκυΝγαΝεαγκλέακυθΝ παελδίυμΝ κυμΝσλκυμΝυπσΝ κυμΝκπκέκυμΝ
πδζΫΰ αδΝ βΝ ηέαΝ δεαδκ κ έαΝ Ϋθαθ δΝ βμΝ Ϊζζβμ,Ν

Ν ΫθαΝ πθ τηαΝ υθ λΰα έαμΝ εαδΝ

αηκδίαέαμΝ ηπδ κ τθβμ,Ν κΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ κπκέαμΝ η Ν βθΝ ηκλφάΝ πκδθδεάμΝ
απσφα βμΝγαΝ έθαδΝ ία σΝαπσΝσζαΝ αΝηΫλβΝ βμέ
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ζζβθδεάΝ δίζδκΰλαφέα























ζ ιδΪ βμΝέ,Ν ΰεζβηα κζκΰέα,Ν ε σ δμΝΪεεκυζα,Νΰ΄ΝΫε κ β,Ν1λκλ
θαΰθπ σπκυζκμΝ έ,Ν Ne Bis In Idem,Ν υλππαρεΫμΝ εαδΝ δ γθ έμΝ Όο δμ,Ν
βίίκ,ΝΠέΝέΝΪεεκυζαμ
θ λκυζΪεβμΝ Νέ,Ν Θ η ζδυ δμΝ Έθθκδ μΝ βμΝ ΠκδθδεάμΝ έεβμΝ γβΝ Έε κ βΝ
2007
θ λκυζΪεβμΝ Νέ,Ν ΠκδθδεσΝ έεαδκΝ Γ θδεσΝ ΜΫλκμ,Ν ΙΙέΝ πσπ δλαΝ εαδΝ
υηη κξά,Ν γάθαΝβίίζ,Ν
αγδυ βμΝΚέ,Ν κδξ έαΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝΓ θδεσΝΜΫλκμ,Νβίίι
α δζαεΪεβμΝ έ,Ν ΣκΝ ζζκ απσΝ έεαδκΝ βθΝ ΠκδθδεάΝ έεβ,Ν ε σ δμΝ
Ϊεεκυζα,ΝΘ
αζκθέεβ,Ν1λλλ,Ν
α δζ δΪ βμΝ ΝέΝ Κυ δεαμΝ ΠκδθδεάμΝ δεκθκηέαμ,Ν
δλΪΝ ΛΪηπλκμΝ
Μαλΰαλέ βμ,Ν ΣσηκμΝ τ λκμ,Ν ΝκηδεάΝ ίδίζδκγάεβΝ βί1β,Ν ξκζδα ησμΝ
ΪλγλκυΝη1ίΝΚΠ ,Ν ζΝγβββΝ πέΝ
Ϋ μΝΥέ,ΝΠκδθδεάΝ δεκθκηέα,Ν γάθα- Κκηκ βθά,Ν1λκκ
ΰευεζκπαέ δαΝΠΪπυλκμΝΛαλκτμΝΜπλδ Ϊθθδεα,Ν κηέγκμ,Ν ζέ11θ
ΚαηπΫλκυΝ– Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ πθΝ ζζάθπθΝπκζδ υθΝ βθΝαζζκ απά,Ν
ΪλγλκΝ θΝ ΠΚ,Ν Ν τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ
πλκ ππδεσ β αμ,ΝΠκδθδεΪΝΥλκθδεΪ,ΝΜ ζΫ μΝκ,Νβίίη,Ν ζΝγι1
ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΟΝ ΝέΝ γθλ1ήβίίκΝ ΰδαΝ κΝ ιΫπζυηα ίλσηδεκυΝ
ξλάηα κμ,Ν ε σ δμΝΪεεκυζαμ,Νβίίλ
ΚαηπΫλκυΝ– Ν Ϊζ αΝ έ,ΝΠκδθδεσμΝΚυ δεαμΝ ληβθ έαΝεα ’ΝΪλγλκ,ΝΝκηδεάΝ
δίζδκγάεβ,ΝΣσηκμΝΠλυ κμ,ΝΪλγλαΝηΝ– 11,Ν ζΝθ1ΝΫπμΝ1ζγ
Καλαεκ ΪθκΰζκυΝ έ,Ν Ν απκεζ δ δεάΝ κδεκθκηδεάΝ αυθβΝ κΝ θΫκΝ έεαδκΝ
βμΝ γΪζα αμ,Ν κΝ θκηδεσ εαγ υμΝ η Ν Ϋηφα βΝ βθΝ αζδ έα,Ν γάθαΝ –
Θ αζκθέεβΝβίί1
ΚαρΪφαΝ – ΓεηπΪθ δΝ Μέ,Ν ΚκδθυμΝ πδεέθ υθαΝ ΰεζάηα α,Ν ΆλγλαΝ βθζ-289
ΠΚ,Νί΄ΝΫε κ β,Ν1λλί
ΚαρΪφαΝ – ΓεηπΪθ δΝ Μέ,Ν ΣκΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκΝ βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ βΝ
βηαθ δεΫμΝ σο δμΝ εαδΝ πλκκπ δεΫμΝ ιΫζδιβμ,Ν ε σ δμΝ Ϊεεκυζα,Ν γάθαΘ αζκθέεβ,Νβίίγ
ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν ΰεζάηα αΝ ζζάθπθΝ Πκζδ υθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν
ΪλγλκΝ θΝ ΠΚ,Ν Ν τΰξλκθβΝ δΪ α βΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ θ λΰβ δεάμΝ
πλκ ππδεσ β αμ,Ν γάθαΝβίίη
ΚαηπΫλκυΝ – Ν Ϊζ αΝ έ,Ν Ν ΠκδθδεσμΝ Κυ δεαμΝ Κα ’Ν ΆλγλκΝ ληβθ έα,Ν έΝ
ΥαλαζαηπΪεβμ,Ν ΄Ν σηκμ,ΝΝκηδεάΝ δίζδκγάεβ,Νβί1ζ
ΚαλαΰδΪθθβμΝΚέ,Ν Νυπαθαξυλβ βΝ πθΝ υηη σξπθΝ πέΝαπσπ δλαμ,ΝΝκηδεάΝ
δίζδκγάεβ,Ν γάθαΝ1λλλ
ΚαλλΪμΝ έ,Ν ΠκδθδεσΝ δεκθκηδεσΝ έεαδκ,Ν ί΄Ν Ϋε κ β,Ν ε Ν θ έΝ Ϊεεκυζα,Ν
1998
ΚδκτπβμΝ έ,Ν ΣκΝ υλππαρεσΝ
δεα ηΫθκΝ εαδΝ κΝ ΪλγλκΝ ηζΝ βμ τηία βμΝ
φαληκΰάμΝ βμΝυηφπθέαμΝΫθΰε θ,ΝΣδηβ δεσμΝΣσηκμΝ θ λκυζΪεβΝβίίγ,Ν
ζΝζθθ
Μαθπζ ΪεβμέΝ ΙέΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκΝ ΆλγλαΝ 1-ζλΝ ΠΚ,Ν πδ κηάΝ Γ θδεκτΝ
ΜΫλκυμΝ ΄ΝΫε κ β
Μαλΰαλέ βμΝΛέ,ΝΟδΝ ιπ λδεκέΝΌλκδΝ κυΝ ιδκπκέθκυ,ΝΘ
αζκθέεβ,Ν1λκγ
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 Μαλΰαλέ βμΝΛέΝΠκδθδεάΝ δεκθκηέαΝΈθ δεαΝΜΫ α, Γ΄Ϋε κ β, 2005
 Μαλΰαλέ βμΝ Λέ,Ν ΣκΝ εα ’Ν ιαεκζκτγβ βΝ Ϋΰεζβηα,Ν Θ πλέαΝ – Νκηκζκΰέα,Ν
ΝκηδεάΝ δίζδκγάεβ,Ν1λλι
 ΜπκυληΪμ Γέ,Ν
Ν ΠκδθδεσμΝ Κυ δεαμΝ Κα ’Ν ΆλγλκΝ ληβθ έα,Ν έΝ
ΥαλαζαηπΪεβμ,Ν ΄Ν σηκμ,ΝΝκηδεάΝ δίζδκγάεβ,Νβί1ζ,Ν ζέΝ1κιΝεαδΝηθη
 ΜυζπθσπκυζκμΝΥέ,Ν δ γθΫμΝΠκδθδεσ έεαδκ,Ν έΝ ΄,ΝΫε κ βΝί΄,Ν1λλγ
 ΜυζπθσπκυζκμΝ Υέ,Ν ΠκδθδεσΝ έεαδκ,Ν Γ θδεσΝ ΜΫλκμΝ ΙΙ,Ν πσπ δλαΝ υηη κξάΝ– υλλκά,Ν ε σ δμΝΠΝΝΪεεκυζαμ,Νβίίκ
 Νααέλβμ,Ν Γέ,Ν ΣαΝ ΌλδαΝ βμΝ ηφέ λκηβμΝ ξΫ βμΝ Οδεκυη θδεσ β αμΝ εαδΝ
υηπζβλπηα δεσ β αμΝ κΝτ βηαΝ δεαδκ κ έαμΝ κυΝ δ γθκτμΝΠκδθδεκτΝ
δεα βλέκυμΝ β άηα αΝ υΰελκτ πθΝ εαδΝ υθ αΰηα δεΪΝ « ΰεΪγδα»,Ν Ν
Ιθ δ κτ κΝ
δ γθκτμΝ
βηκ έκυΝ
δεαέκυΝ εαδΝ
δ γθυθΝ ξΫ πθΝ
Θ αζκθέεβμ,Ν« Ν δ γθάμΝΠκδθδεάΝ δεαδκ τθβΝπμΝΜβξαθδ ησμΝ πδίκζάμΝ
κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυ»,Ν δ τγυθ βΝ Έε κ βμΝ ΚέΝ ΚκτφαΝ – ΦέΝ Παααλ αά,Ν
ε σ δμΝΪεεκυζα,Ν γάθα-Θ
αζκθέεβ,Νβίίι
 ΠατζκυΝ έ,Ν Ναλεπ δεΪ,Ν κΰηα δεΪΝ ΤΝ ληβθ υ δεΪΝ Πλκίζάηα αΝ κυΝ
Κυ δεαΝ ΝσηπθΝ ΰδαΝ αΝ Ναλεπ δεΪΝ – ΚέΝέΝέ,Ν θέΝ γζηλήβίίθ,Ν γβΝ Ϋε κ β,Ν
έεαδκΝΤΝΟδεκθκηέαΝΠέΝέΝΪεεκυζαμ,Ν γάθα,Νβίίκ
  Ϊρεκμ,Ν έ,Ν πέ κηκμΝ ληβθ έαΝ ζζβθδεκτΝ ΠκδθδεκτΝ Κυ δεκμ,Ν ΄,Ν Γ θέΝ
ΜΫλκμ,Ν1ληζ,Ν ζέΝηί-51
 Σ δλέ βμΝ Πέ,Ν ΠκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ κθΝ ΘαζΪ δκΝ ΥυλκΝ εαδΝ ΰεζάηα αΝ
Σ ζκτη θαΝ πέΝ Πζκέκυ,Ν έεαδκΝ ΤΝ ΟδεκθκηέαΝ ΠέΝέΝ Ϊεεκυζαμ,Ν γάθα,Ν
1998
 ΥαλαζαηπΪεβμΝ έ,Ν ηφδίκζέ μΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ βμΝ πκδθδεάμΝ
έεβμΝ – γ πλβ δεάΝ θα ξσζβ βΝ η Ν βθΝ αλξάΝ inΝ dubioΝ proΝ reo,Ν ε σ δμΝ
θ έΝΪεεκυζα,Ν1λλί
 ΥαλαζαηπΪεβμΝ έ,Ν δΪΰλαηηαΝ ΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,Ν Γ θδεσΝ ΜΫλκμ,Ν ηβΝ
Έε κ β,Νβίίγ
 ΥαλαζαηπΪεβμΝ έ,Ν β άηα αΝΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,Ν ε σ δμΝΠΝΝΪεεκυζα,Ν
2009,
 ΥαλαζαηπΪεβμ,Ν έ,Ν τθκοβΝ ΠκδθδεκτΝ δεαέκυΝ – Γ θδεσΝ ΜΫλκμΝ ΙΝ – ΣκΝ
Έΰεζβηα,Ν έεαδκΝΤΝΟδεκθκηέαΝΠέΝέΝΪεεκυζαμ,Ν γάθα,Νβί1ί
ζζβθδεάΝαλγλκΰλαφέα







θαΰθπ σπκυζκμΝ έ,Ν Ne Bis In Idem βθΝ Ν η ΪΝ βΝ υθγάεβΝ βμΝ
Λδ αίσθαμ,ΝΠκδθΥλΝβί1ί,Ν ζΝιλκ
κτζΰαλβμΝ έ,Ν ώΝ παλΪε δαΝ πκδθδεάΝ δεαδκ κ έαΝ αΝ ηπκλδεΪΝ πζκέαΝ πκυΝ
ζζδη θέακθ αδΝ Ναζζκ απκτμΝζδηΫθ μ,ΝΠκδθέΥλέΝβίί1,Ν ζΝ1ηΝ πέ
κτζΰαλβμΝΓέ,Νπλσ α βΝ βθΝΠζβηΠ δλκ1θθήβίίγ,ΝΠκδθΥλΝβίίζ,Ν ζΝζθβΝ
πέ
ΓΪΰΰαμΝ έ,Ν Ν ΫθθκδαΝ κυΝ « ΰεζάηα κμ»Ν αΝ πζαέ δαΝ κυΝ δ γθκτμΝ
ΠκδθδεκτΝ δεαέκυ,ΝΠκδθ δεΝ1λλλΝ ζΝιζίΝ πέ
βηά λαδθαμΝ Γέ,Ν παλα βλά δμΝ βθΝ υηίΠζβηΘ
αζΝ 1βλήβίίί,Ν Τπ λΝ
βίίί,Ν ζΝ1βζγ-1244
τΰκυλαμΝ έ,Ν ΣκΝ δ γθΫμΝ τηφπθκθΝ δαΝ αΝ α κηδεΪΝ εαδΝ πκζδ δεΪΝ
δεαδυηα αΝεαδΝβΝαλξάΝ κυΝ δεα ηΫθκυ,ΝΠκδθ δεΝ11ή1λλκ,Ν ζΝ11γηΝ π
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 ΙπΪθθκυΝ Κέ,Ν ΟδΝ ΰ θδεΫμΝ λξΫμΝ κυΝ δεαέκυ,Ν ζζβθδεάΝ πδγ υλβ βΝ
υλππαρεκτΝ δεαέκυ,Ν1λκθ,Ν ζΝζθγ,Νζκι,Νζλγ
 ΚαρΪφαΝ – ΓεηπΪθ δΝ Μέ,Ν παλα βλά δμΝ βθΝ ΠΝ 1ζβκή1λλκ,Ν Τπ λΪ πδ βΝ
1λλλ,Ν ζΝγβζ
 ΚαρΪφαΝ – ΓεηπΪθ δΝ ΜέΝ Παλα βλά δμΝ βθΝ υπ’Ν αλδγηέΝ 1θβή1λλλΝ Ϋεγ βΝ
αθαέλ βμΝ δ αΰΰ ζΫπμΝ φ υθΝΠ δλαδυμ,ΝΠκδθ δεέΝιήβίί1,Ν ζΝιίίΝ πέ
 ΚαλλΪμΝ έ,ΝΚλδ δεάΝ πδ εσπβ βΝ βμΝπκδθδεάμΝ δεκθκηδεάμΝθκηκζκΰέαμΝ βμΝ
ΟζκηΫζ δαμΝ κυΝ ΠΝ πθΝ υθΝβίί1ΝεαδΝβίίβ,ΝΠκδθΛκΰΝβίίγ,Ν ζΝκ,Ν§γ
 ΚκεεδθΪεβμΝ Κέ,Ν Παλα βλά δμΝ βθΝ ΠΝ κκιήβίί1,Ν ΄Ν Σηάηα,Ν Πκδθ δεΝ
ιήβίί1,Ν ζΝιίηΝ πέ
 Κκλ κπΪ βμΝ έ,Ν δ αΰΰ ζδεάΝ πλσ α βΝ βθΝ υηί φΠ δλΝ βκθή1λλλ,Ν
ΠκδθΥλΝΜΘ,ΝθγβΝ πέ
 ΛέίκμΝ Νέ,Ν παλα βλά δμΝ βθΝ υηί φΠ δλΝ βκθή1λλλ,Ν ΠκδθΥλΝ ΜΘ΄,Ν γθγΝ
π
 ΜπαεσπκυζκμΝΙέ,Ν β άηα αΝ κηδευθΝ δεαδπηΪ πθΝεαδΝυθ λΰα έαμΝ πθΝ
Κλα υθΝ– Μ ζυθΝ κθΝΣλέ κΝΠυζυθαΝ βμΝ ,Ν ζζ δεήθβΝβίίζ,Ν ζΝ1ίίβ
 Μπαλ Ϊεβμ,Ν δ αΰέΝ Πλκ Ν βθΝ Πζβη γΝ ιβιήβίίβ,Ν ΠκδθΥλΝ Ν ,Ν ζΝ θηβΝ
π
 ΜπΫεαμΝ Γέ,Ν δ γθΫμΝ πκδθδεσΝ έεαδκΝ εαδΝ Ϋΰεζβ βΝ ΧΜ Ν αφκληάΝ κΝ
κυζυηίΠζβηΚα Ν1κήλθΨ,ΝΤπ λέΝ1λλκ,Ν ζέΝλη1Ν π
 ΜπκυληΪμΝ Γέ,Ν εΫο δμΝ ξ δεΪΝ η Ν κθΝ κΰηα δεσΝ ξαλαε άλαΝ εαδΝ βΝ
υ βηα δεάΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ιπ λδευθΝσλπθΝ κυΝαιδκπκέθκυΝΠκδθέΝ δεέΝ
βί1ί,Ν ζΝ11κίΝ πέ
 ΜυζπθσπκυζκμΝ Υέ,Ν Κα αξλβ δεάΝ αέ β βΝ Ϋε κ βμΝ εαδΝ neΝ bisΝ inΝ idem,Ν
ΠκδθΥλκθΝβίίζ,Ν ζέΝζκβ
 Παπα σπκυζκμΝ έ,Ν ξκζδα ησμΝ βθΝ υηί ΠΝ ηλ1ήβίίη,Ν Πκδθ δεΝ βίίηΝ
ζέΝηίΝ πέ
 ΠαπαξαλαζΪηπκυμΝΥέΝ ΝαλξάΝne bis in idem, βΝ υηφπθέαΝSchengen εαδΝ αΝ
ΪλγλαΝκΝεαδΝλΝΠΚ,ΝΠκδθ δεΝ1λλλ,Νκηβ-855
 α ζΪθβμΝΥέ,ΝΣκΝΫΰεζβηαΝ βμΝ πέγ βμΝ κΝΠκδθδεσΝ δ γθΫμΝ έεαδκΝεαδΝβΝ
αλξάΝ βμΝπαΰεσ ηδαμΝ δεαδκ τθβμΝΧ έθαδΝαιδσπκδθκμΝκΝ πδγ δεσμΝπσζ ηκμΝ
θαθ έκθΝ κυΝΙλΪεΝεα ΪΝ κΝβίίγνΨ,ΝΠκδθ δεΝβίίθ,Ν ζΝκιλΝ π
 πδθΫζζβμΝ έ,Ν ΝΤπ λ γθδεάΝδ ξτμΝ βμΝαλξάμΝNe bis in idem,ΝΠκδθΥλΝβίίζ,Ν
ζΝθιγΝ πέ
 υζέεκμΝ ΓέΝ
δεα ηΫθκΝ απσΝ αζζκ απάΝ πκδθδεάΝ απσφα βΝ ΰδαΝ δμΝ πλΪι δμΝ
πκυΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ κυΝΣ΄,Ν ΄,ΝΘ΄ΝεαδΝΙ΄Ν κυΝΪλγλκυΝκΝ
ΠΚ,ΝΠκδθΥλΝ1λλθ,Ν ζέΝ1ζΝ π
 υη πθέ κυ-Κα αθέ κυ,Ν υλππαρεσΝ Ϋθ αζηαΝ τζζβοβμΝ εαδΝ παλΪ κ βΝ
βη απυθΝη Ν εκπσΝ έπιβμΝΧη ΝαφκληάΝ βθΝυηί ΠΝηλ1ήβίίηΨ,ΝΠκδθ δεΝ
βίίη,Ν ζέΝηκιΝ πέ
 ΣααθθΫ βμΝ έ,Ν β άηα αΝ φαληκΰάμΝ βμΝ αλξάμΝ βμΝ αθαζκΰδεσ β αμΝ Ν
δ γθάΝ ε έη θαέΝ ΣκΝ παλΪ δΰηαΝ βμΝ  Ν εαδΝ κυΝ Κα α α δεκτΝ κυΝ
δ γθκτμΝΠκδθδεκτΝ δεα βλέκυ,ΝΠκδθέΥλκθΝβίίθΝ ζέΝβίλ-210
 ΦκυλζΪθκμΝ Γέ,Ν Ν λξάΝ σeΝ ψisΝ InΝ IdemΝ Ν δαελα δεσΝ πέπ κ,Ν
ΠλαιΛκΰΠ Νβί1ί,Ν ζέΝγίθ
 ΥαλαζαηπΪεβμΝ έΝ ΟδΝ ιπ λδεκέΝ σλκδΝ κυΝ αιδκπκέθκυ,Ν Τπ λέΝ 1λλ1,Ν ζέΝ
1ηλΝ πέ
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 σeumann,Ν UέΝ ΠκδθδεσΝ έεαδκΝ ξπλέμΝ τθκλαΝ - απσ κ βΝ
ΚδκτπβμΝ έ,ΝΠΛκΰΝβίίθ,Ν ζέΝιγηΝ πέ

αΝ ζζβθδεΪμΝ

ΞΫθβ ίδίζδκΰλαφέα
 ϊresslerΝ Joshua,Ν UnderstantingΝ ωriminalΝ Procedure,Ν γrdΝ ϋdition,Ν ζ 691
πέ
 Natarajan Mangai, International Crime and Justice, Cambridge University
Press,Νβί11,Ν ζΝ11
 Nilson H., Mutual trust and mutual recognition of our differences. A
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πκφΪ δμ


φΘ Νηλή1λιί,ΝΠκδθΥλκθΝ1λιί,Ν ζΝηβζΝ πέ

 υηί ΠΝβίλή1λκηΝΠκδθΥλΝ1λκη,Ν ζΝθκλ


ΠΝκβίή1λκλ,ΝΠκδθΥλΝ1λλί,Ν ζΝ1κγ

 Οζ ΠΝ1βκβή1λλβ,ΝΠκδθΥλκθΝ1λλβ,Ν ζΝλβ1
 υηίΠζβηγ Νη1γή1λλβ,ΝΤπ λΪ πδ βΝ1λλβ,Ν ζΝ11κί,Ν


ΠΝ1ηβλή1λλγ,ΝΠκδθΥλκθΝ1λλγ,Ν ζΝ1βκθ,Ν



ΠΝ1κ1ιή1λλγ,ΝΠκδθΥλκθΝ1λλζ,Ν ζΝ1ιι

 υη Πζβηγ Νβζηβή1λλγΝΤπ λΪ πδ βΝ1λλγ,Ν ζέΝ1γθγ


ΠΝ1ιλ1ή1λλζΝΠκδθΥλΝ1λλη,Ν ζΝ1θβ,Ν

 Π θ


λ γΝβή1λλκ,ΝΠκδθ δεΝ1λλλ,Νβζζ

ΠΝ1ζβθή1λλκ,ΝΠκδθ δεΝ1λλλ

 υηί φΠ δλΝβκθή1λλλ,ΝΠκδθΥλΝ1λλλ,Ν ζΝθγβΝ πέΝ
 Γθπη δ


ΠΝθή1λλλΝΠκδθ δεΝ1λλλ,Ν ζΝκζ1

φΠ δλΝγκλή1λλλ,ΝΠκδθ δεΝβίίί,Ν ζΝ1γ1,Ν

 Π θ

φΠ δλΝβιή1λλλΝΠκδθ δεΝ1λλλ,Ν ζΝηηβ,Ν



ΠΝζβλήβίίίΝΠκδθΥλΝβίίί,Ν ζΝλ14,



ΠΝκθήβίί1,ΝΠκδθ δεΝβίί1,Ν ζΝιίίΝ πέ

 υηίΠζβηΠ δλΝγίθήβίί1,ΝΠΛκΰΝβίί1,Ν ζΝβίλ1
 Οζ ΠΝιήβίίβ,ΝΝΟΜΟ,ΝΠκδθΛκΰΝ ΄,Ν ζΝζθζΝ πέ
 ΣλΠζβηΠ δλΝηκ1λήβίίβ,ΝΠκδθ δεΝβίίγ,Ν ζΝζκΝ πέ


ΠΝ1ικθήβίίγ,ΝΠκδθΥλΝβίίζ, ζΝθζκ,

 ΠζβηΠ δλκ1θθήβίίγ,ΝΠκδθΥλΝβίίζ,Ν ζΝζθβΝ π


Π 1γθήβίίζΝΠκδθΥλΝβίίζ,Ν ζΝκιλ,Ν

 υηί ΠΝ1βηηήβίίη,ΝΠκδθέΥλκθέΝβίίη,Ν ζέΝκζζ
 υηίΠζβη γΝη1ζ1ήβίίζΝΠκδθΥλΝβίίη,Ν ζΝλζθ
 1ζβκ1ήβίίηΝ κυΝ θπ Ϊ κυΝ δεα βλέκυΝ βμΝΚτπλκυ,ΝΠκδθΥλΝβίίθ
 ΠζβηΥέκυΝζ1ήβίίη,ΝΠκδθΥλκθΝβίίι,Ν ζΝγθβ,Ν


δα

  λα


δ

λΝηλήβίίθ,ΝΠκδθΥλκθΝβίίι,

ζέΝηη1

γΝγζλήβίίκ,ΝΠκδθΥλκθΝβί1ί,Ν ζέΝγζι

ΠΝκγλήβίίλ,ΝΠκδθ δεΝβίίλ,Ν ζΝ1ζθκΝ πέ
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ΠΝθιλήβίίλ,ΝΝΟΜΟ



ΠΝζκήβί1ί,ΝΠκδθ δεΝβί11,Ν ζΝ1γλ

 Οζ ΠΝ1ήβί11ΝΝΟΜΟ,ΝΠκδθ δεΝβί11,Ν ζΝθιι
 ΓθπηέΝ δ

ΠΝβήβί1γ,Νhttpsμήήwwwέtaxheavenέgrήlawsήcircularήviewήidή1ηι66

 Οζ ΠΝ1ήβί1ζ,Ν βηκ έ υ βΝΝΟΜΟ
 απσΝβκέίλέβίίθΝαπσφα βΝ κυΝ

ΚΝ πέΝ βμΝυπκγΫ πμΝω- 467/2004,

curia.europa.eu
 απσΝ11έ1βέβίίκΝαπσφα βΝ κυΝ

ΚΝ πέΝ βμΝυπκγΫ πμΝω-297/2007,

curia.europa.eu
 απσΝ1κέίιέβίίιΝαπσφα βΝ κυΝ

ΚΝ πέΝ βμΝυπκγΫ πμΝω- 288/2005,

curia.europa.eu
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