
ΤριμΠλημΑλεξανδρούπολης 727/1992 
Παράνομη είσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα – Προώθηση αλλοδαπών στο εσωτερικό της ελληνι-
κής επικράτειας – Πρόσφυγας εντολής της Ύπατης Αρμοστείας Η.Ε. για τους Πρόσφυγες  – Κυ-
ρώσεις μεταφορέων – Μη ταπεινά αίτια.
Εφαρμοστέο δίκαιο : 
Άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 1975/1991 «Είσοδος-έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, 
διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184, τ. Α΄)
Άρθρο 84 παρ. 2 εδ. β΄ ΠΚ
Πραγματικά Περιστατικά :  Την 2α Αυγούστου 1992 ο κατηγορούμενος, πρόσφυγας εντολής του 
Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα, συνελήφθη μαζί με 
τρεις συμπατριώτες του που είχαν εισέλθει στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην περιοχή 
του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης και ενώ είχε ήδη επιβιβασθεί μαζί τους σε ταξί, με προο-
ρισμό την Αθήνα, συνελήφθη από την αστυνομία. Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι 
ο κατηγορούμενος ήρθε από την Αθήνα για να παραλάβει από την περιοχή του αεροδρομίου 
τρεις συμπατριώτες του Ιρανούς, που τον είχαν ενημερώσει για την είσοδό τους στην Ελλάδα. 
Στην απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι οι συμπατριώτες του, ένας εκ των οποίων 
είναι ξάδερφός του, επικοινώνησαν μαζί του αφού είχαν ήδη εισέλθει στο ελληνικό έδαφος και 
βρίσκονταν στην Αλεξανδρούπολη. Κατ’ αρχήν αγνοούσε ότι ο ξάδερφός του είχε έρθει στην Ελ-
λάδα με δύο συμπατριώτες του : ενημερώθηκε γι’ αυτό όταν έφθασε στην Αλεξανδρούπολη. Κα-
ταλήγοντας δήλωσε στο Δικαστήριο ότι βρίσκεται στην Ελλάδα από το 1989, όταν αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει την πατρίδα του σε ηλικία 14 ετών, γιατί το καθεστώς του Χομεϊνί εκτέλεσε τους γο-
νείς του και τα αδέρφια του, λόγω της θέσης του πατέρα του στην αστυνομία του Σάχη.
Σκεπτικό  :  Το  Δικαστήριο  έκρινε  ότι  ο  κατηγορούμενος  στην  Αλεξανδρούπολη,  και  ενώ 
απαγορεύεται να μεταφέρει από το εξωτερικό στην Ελλάδα με οποιοδήποτε μέσο αλλοδαπούς 
καθώς και να διευκολύνει την μεταφορά και προώθησή τους στο εσωτερικό της χώρας, αυτός με 
πρόθεση κατόπιν προσυνεννόησης με τους συμπατριώτες του, κατοίκους Ιράν, παρέλαβε αυτούς 
από την περιοχή αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, με σκοπό να τους προωθήσει στο εσωτερι-
κό της χώρας, και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Αποδείχθηκε όμως ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την 
παραπάνω πράξη από αίτια μη ταπεινά και για το λόγο αυτό θα πρέπει να κηρυχθεί ένοχος με τις 
ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 παρ. 2β’ ΠΚ.

Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, αναγνωρίζοντας ότι τέλεσε την παράνομη πράξη  
από μη ταπεινά αίτια.


