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   ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                               
  ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
                  Μαδρίτη, 19 Ιουνίου 2018 

   

   

Το  Δικαστήριο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα αποφάσισε τη φυλάκιση του Ινιάκι 

Ουρνταγκαρίν 

 

Την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018, το δικαστήριο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα καταδίκασε τον κ. 

Ινιάκι Ουρνταγκαρίν, σύζυγο της πριγκίπισσας Κριστίνα των Βουρβόνων, αδελφής του 

Φιλίππου ΣΤ’, Βασιλέως της Ισπανίας, σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και δέκα μηνών 

για τα εγκλήματα της υπεξαίρεσης, της κατάχρησης, της απάτης και δύο φορολογικών 

αδικημάτων για το σκάνδαλο διαφθοράς Nóos. Η ποινή είναι μειωμένη σε σύγκριση με 

την επιβληθείσα από την Εισαγγελία της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, καθώς εκτιμήθηκε ότι δεν 

τελέστηκε το αδίκημα της πλαστογραφίας δημόσιου εγγράφου. Μαζί του καταδικάστηκε 

ο πρώην συνέταιρος του, κ. Diego Torres, ο οποίος θα εκτίσει ποινή φυλάκισης πέντε 

χρόνων και οκτώ μηνών και ο κ. Jaume Matas, ο οποίος θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 

τριών ετών και οκτώ μηνών. Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να είναι εν ισχύ η κατηγορία 

της αστικής ευθύνης της πριγκίπισσας Κριστίνα για υπεξαίρεση και απάτη.   

Το δικαστήριο της Πάλμας προσφέρει συνήθως περιθώριο αρκετών ημερών, ώστε να 

επιλέξει ο ένοχος το σωφρονιστικό ίδρυμα, στο οποίο θα εκτίσει την ποινή του.  Βέβαια, 

αν το δικαστήριο έχει υποψίες ότι κάποιος που έχει καταδικαστεί, προτίθεται να διαφύγει, 

τότε μπορεί να διατάξει την άμεση εισαγωγή του στη φυλακή και τη μεταφορά του από το 

Δικαστήριο στις φυλακές της Πάλμα. Στην περίπτωση του κ. Ουρνταγκαρίν, έχει πέντε 

μέρες προθεσμία για να εισαχθεί στην φυλακή της επιλογής του και να ξεκινήσει να εκτίει 

την ποινή του.   

Πάντως, ο σύζυγος της πριγκίπισσας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απονομή χάριτος, 

την οποία χορηγεί ο βασιλιάς, μετά από πρόταση του υπουργείου Δικαιοσύνης, αν και 

αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να αποφύγει την είσοδό του στην φυλακή. 

Επίσης, μπορεί να ασκήσει έφεση στο Συνταγματικό Δικαστήριο και να ζητήσει την 

αναστολή της εκτέλεσης της ποινής, χωρίς ωστόσο και αυτό το ενδεχόμενο να του 

εξασφαλίζει απαραίτητα την ελευθερία του.   

Αφού γνωστοποιήθηκε η δικαστική απόφαση, ο Βασιλικός Οίκος εξέφρασε τον 

«απόλυτο σεβασμό» του στην απόφαση του δικαστηρίου, κινούμενος στην ίδια γραμμή 

που το παλάτι της Θαρθουέλα ακολουθεί από την αρχή της υπόθεσης, με κάποια 

εξαίρεση βέβαια, όπως όταν ο πρώην βασιλιάς Χουάν Κάρλος, το 2013, εξέφρασε την 
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«έκπληξή του» με την απόφαση του δικαστή José Castro να καταλογίσει ευθύνες για την 

υπόθεση και στην πριγκίπισσα Κριστίνα.  

Σε κάθε περίπτωση, η καταδίκη του Ουρνταγκαρίν, ενός προσώπου που ανήκει στη 

βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, για πολλούς Ισπανούς είναι μία απόδειξη ότι η 

ισπανική δικαιοσύνη λειτουργεί αμερόληπτα.  

 

 


