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Αξηζκόο 135/2018
ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ
Σ' ΠΟΗΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ
πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνύινπ, Αληηπξόεδξν
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Γεκήηξην Υνλδξνγηάλλε, Αξηεκηζία Παλαγηώηνπ, Γεώξγην
Αλαζηαζάθν θαη Μαξία Γεσξγίνπ - Δηζεγήηξηα, Αξενπαγίηεο.
πλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2017, κε ηελ
παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Δπάγγεινπ Εαραξή (γηαηί θσιύεηαη
ε Δηζαγγειέαο) θαη ηνπ Γξακκαηέσο Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ, γηα λα δηθάζεη ηελ
αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο-θαηεγνξνπκέλνπ Η. Κ. ηνπ Α., θαηνίθνπ ..., πνπ
εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ ππξίδσλα Μπνπξκπνύιε, γηα
αλαίξεζε ηεο ππ'αξηζ. 1001/2015 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ.
Σν Σξηκειέο Δθεηείν Παηξώλ, κε ηελ σο άλσ απόθαζή ηνπ δηέηαμε όζα ιεπηνκεξώο
αλαθέξνληαη ζ' απηή, θαη ν αλαηξεζείσλ-θαηεγνξνύκελνο δεηεί ηελ αλαίξεζε απηήο,
γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ από 21 Ηνπιίνπ 2017 αίηεζή ηνπ αλαηξέζεσο,
ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε ηνλ αξηζκό 1097/2017.
Αθνύ άθνπζε
Σνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ αλαηξεζείνληνο, πνπ δήηεζε όζα αλαθέξνληαη ζηα
ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξόηεηλε λα
απνξξηθζεί ε πξνθείκελε αίηεζε αλαίξεζεο.
ΚΔΦΘΖΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ
Ζ θξηλόκελε ππ'αξηζκ. 21/21/7/2017 αίηεζε ηνπ Η. Κ. ηνπ Α. θαη. … γηα αλαίξεζε ηεο
ππ'αξηζκ. 1001/2015 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ (Πιεκκειεκάησλ) Παηξώλ,
ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην θαηά ην άξζξν 473 παξ. 3 εδ. α ηνπ Κ.Πνηλ.Γ. βηβιίν ζηηο
2 Ννεκβξίνπ 2015 έρεη αζθεζεί λόκηκα θαη εκπξόζεζκα θαηά ην άξζξν 473 παξ. 1, 3,
155 παξ. 2 Κ.Π.Γ. Δηδηθόηεξα ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε εθδόζεθε εξήκελ ηνπ ήδε
αλαηξεζείνληνο θαηεγνξνύκελνπ, όπσο δε πξνθύπηεη από ην από 9/12/2015
απνδεηθηηθό επίδνζεο ηεο αξρηθύιαθα Η. Υ., επηδόζεθε ζ'απηόλ (θαηεγνξνύκελν) κε
ζπξνθόιιεζε ρσξίο ζηε ζπλέρεηα λα επηδνζεί θαη ζηνλ νξηζζέληα λνκόηππα κε ην
εθεηήξην αληίθιεην δηθεγόξν ηνπ Θεόδσξν Σδακαινύθα ηνπ Γ..Π. όπσο επηβάιιεην
κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 155 παξ. 2 ηνπ Κ.Π.Γ. θη εληεύζελ ε επίδνζε είλαη άθπξε
κε ζπλέπεηα λα κελ αξρίζεη ε πξνζεζκία γηα άζθεζε αλαίξεζεο πνπ είλαη δέθα
εκεξώλ θαη αξρίδεη από ηελ επίδνζε ηεο απόθαζεο. Πξέπεη επνκέλσο λα εξεπλεζεί
πεξαηηέξσ σο πξνο ηελ βαζηκόηεηα ησλ ιόγσλ ηεο.
Καηά ην άξζξν 501 παξ. 1 εδ. α ΚΠΓ "Αλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο ν
εθθαιώλ δελ εκθαληζζεί απηνπξνζώπσο ή δηα ηνπ ζπλεγόξνπ ηνπ, αλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 340 ΚΠΓ, ε έθεζε απνξξίπηεηαη σο
αλππνζηήξηθηε ... Ζ απόθαζε πνπ απνξξίπηεη ηελ έθεζε κπνξεί λα πξνζβιεζεί κόλν
κε αλαίξεζε θαη γηα νπνηνλδήπνηε από ηνπο πεξηνξηζηηθά αλαθεξόκελνπο ζην άξζξ.
510 παξ. 1 ΚΠΓ ιόγνπο". Δπνκέλσο κπνξεί λα πξνζβιεζεί γηα έιιεηςε αηηηνινγίαο
θαη γηα ππέξβαζε εμνπζίαο.
Δμάιινπ πξνϋπόζεζε απνξξίςεσο ηεο εθέζεσο σο αλππνζηεξίθηνπ, είλαη ε
λνκόηππνο θαη εκπξόζεζκνο θιήηεπζε ηνπ εθθαινύληνο θαη εθόζνλ ην δηθαζηήξην

απνξξίςεη ηελ έθεζε σο αλππνζηήξηθηε, πξέπεη λα αλαθέξεη θαη αηηηνινγήζεη ην
λνκόηππν θαη εκπξόζεζκν ηεο θιεηεύζεώο ηνπ γηα λα εκθαληζζεί ζην αθξναηήξην
πξνο ππνζηήξημε ηεο εθέζεώο ηνπ.
πλεπώο, αλ απηόο δελ θιεηεύζεθε λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο θαη δελ εκθαλίζζεθε
ζην αθξναηήξην ηνπ δεπηεξνβαζκίνπ δηθαζηεξίνπ, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο εθέζεώο
ηνπ ζηελ νξηζζείζα δηθάζηκν ηόηε πξέπεη ην δηθαζηήξην λα θεξύμεη απαξάδεθηε ηε
ζπδήηεζε. Γηαθνξεηηθά, δει, αλ απνξξίςεη ηελ έθεζε σο αλππνζηήξηθηε, ππεξβαίλεη
ηελ εμνπζία ηνπ θαη ππνπίπηεη ζηελ αλαηξεηηθή πιεκκέιεηα πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Ζ Κ.Π.Γ. Σέινο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθθαιώλ θιεηεύζεθε
κε θιήζε πξνο ζπδήηεζε ηεο εθέζεώο ηνπ αξθεί γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο αηηηνινγίαο
ηεο απνθάζεσο πνπ απνξξίπηεη ηελ έθεζε σο αλππνζηήξηθηε, ε κλεία ηνπ
απνδεηθηηθνύ θιεηεύζεώο ηνπ θαη ε εκεξνκελία ηνύηνπ ώζηε λα πξνθύπηεη ε
εκπξόζεζκε θιήηεπζε ηνπ θαηά ην άξζξν 166 Κ.Π.Γ. ρσξίο λα απαηηείηαη
εηδηθόηεξνο πξνζδηνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εγθπξόηεηαο ηεο θιήζεο, ην λνκόηππν
θαη ην έγθπξν ηεο νπνίαο εμεηάδεη απηεπαγγέιησο ην δηθαζηήξην σο δηαδηθαζηηθή
πξνϋπόζεζε βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην νηθείν απνδεηθηηθό. Αλ ε επίδνζε ηεο
θιήηεπζεο έγηλε κε ζπξνθόιιεζε, ηόηε γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο αηηηνινγίαο ελόςεη ηνπ
όηη θαηά ην άξζξν 155 παξ. 2 Κ.Π.Γ., πξέπεη λα γίλεη επίδνζε θαη ζηνλ δηνξηζκέλν
αληίθιεην θαη ηα απνηειέζκαηα αξρίδνπλ από ηελ επίδνζε ζ' απηόλ, πξέπεη λα
κλεκνλεύνληαη ζην αηηηνινγηθό ηεο απνθάζεσο θαη ηα δύν απνδεηθηηθά επηδόζεσο.
ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην Σξηκειέο Δθεηείν Παηξώλ (γηα πιεκκειήκαηα) πνπ
δίθαζε σο δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην, κε ηελ πξνζβαιιόκελε ππ' αξηζκ. 1001/2015
απόθαζή ηνπ, ε νπνία εθδόζεθε εξήκελ ηνπ εθθαινύληνο απέξξηςε σο
αλππνζηήξηθηε ηελ έθεζή ηνπ θαηά ηεο 859-859α-859β/2013 απνθάζεσο ηνπ
Σξηκεινύο Πιεκ/θείνπ Κεθαιιελίαο κε ηελ νπνία ν εθθαιώλ θαηαδηθάζζεθε γηα
απξόζθνξε απόπεηξα παξάβαζεο θαζήθνληνο θαη ςεπδνύο βεβαίσζεο, κε ηελ κνξθή
ηεο ππεμαγσγήο εγγξάθνπ, ζε ζπλνιηθή πνηλή θπιαθίζεσο 15 κελώλ κε ηελ εμήο
αηηηνινγία: "Από ην κε ρξνλνινγία 29-5-2015 απνδεηθηηθό επίδνζεο θιήζεο πξνο
θαηεγνξνύκελν Αξρ/θα Λ. Σ. πνπ ππεξεηεί ζην Α/Σα …, απνδεηθλύεηαη όηη ε κε
αξηζκό 514/2014 θιήζε ηνπ Δηζαγγειέα Δθεηώλ Παηξώλ, κε ηελ νπνία ν εθθαιώλ
θαιείηαη ζηε ζεκεξηλή δηθάζηκν γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ ππ'αξηζκ. 71/18-12-2013
έθεζή ηνπ, θαηά ηεο ππ'αξηζκ. 859-859α-859β/18-12-2013 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινύο
Πιεκ/θείνπ Κεθαιιελίαο, επηδόζεθε ζηνλ ίδην ηνλ εθθαινύληα - θαηεγνξνύκελν,
ζηελ θαηνηθία ηνπ πνπ εθείλνο δήισζε ζηελ έθεζή ηνπ. Δπνκέλσο, εθόζνλ ν
εθθαιώλ δελ εκθαλίζζεθε γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ έθεζή ηνπ, πξέπεη απηή λα
απνξξηθζεί σο αλππνζηήξηθηε, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 320, 321, 326, 340 θαη 501 ηνπ
Κ.Π.Γ.". Από ην αλαθεξόκελν όκσο από 29-5-2015 απνδεηθηηθό επίδνζεο ηνπ
αξρηθύιαθα Λ. Σ., ην νπνίν παξαδεθηά επηζθνπείηαη από ηνλ 'Αξεην Πάγν γηα ηελ
έξεπλα ηεο βαζηκόηεηαο ηνπ πξνβαιιόκελνπ ιόγνπ αλαηξέζεσο πξνθύπηεη όηη απηό
(απνδεηθηηθό) αθνξά ηελ θιήηεπζε ηνπ κάξηπξα Λ. Β. γηα λα εκθαληζζεί ελώπηνλ ηνπ
Δθεηείνπ Παηξώλ θαηά ηελ δηθάζηκν ηεο 29/9/2015 γηα λα εμεηαζηεί ζαλ κάξηπξαο
ζηελ πνηληθή δίθε θαηά ηνπ Κ. Η. ηνπ Α. (ήδε αλαηξεζείνληνο). Δπνκέλσο ε
πξνζβαιιόκελε απόθαζε, ππό ηηο άλσ παξαδνρέο πεξί λόκηκεο θιήηεπζεο ηνπ
εθθαινύληνο γηα ηε δηθάζηκν, πνπ απηή εθδόζεθε, ζηεξείηαη ηεο απαηηνύκελεο θαηά
ηα άξζξα 93 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ηνπ Κ.Π.Γ. εηδηθήο θαη
εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο γηα ζεκειίσζε ηεο θξίζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ηελ
εμέδσζε πεξί λνκόηππεο θαη εκπξόζεζκεο ηνπ εθθαινύληνο πνπ απαηηείηαη
πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηελ εμνπζία λ' απνξξίςεη ηελ έθεζε σο αλππνζηήξηθηε.
'Οζελ, ν εθ ηνπ άξζξνπ 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ ηνπ ΚΠΓ κνλαδηθόο ιόγνο ηεο ππό θξίζε

αίηεζεο αλαίξεζεο κε ηνλ νπνίν πιήηηεηαη ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε γηα έιιεηςε
εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο θαζόζνλ αθνξά ηε λόκηκε θιήηεπζε ηνπ
εθθαινύληνο είλαη βάζηκνο.
πλεπώο πξέπεη λα αλαηξεζεί ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαη λα παξαπεκθζεί ε
ππόζεζε ζε λέα ζπδήηεζε ελώπηνλ ηνπ ηδίνπ Γηθαζηεξίνπ, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί από
άιινπο Γηθαζηέο (άξζξ. 519 Κ.Π.Γ.)
ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Αλαηξεί ηελ 1001/2015 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Πιεκκειεκάησλ Παηξώλ.
Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε ζε λέα ζπδήηεζε ζην ίδην Γηθαζηήξην, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί
από άιινπο Γηθαζηέο, εθηόο εθείλσλ πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο.
Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ 2017.
Γεκνζηεύζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 26
Ηαλνπαξίνπ 2018.
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