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ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΑΡΔΗΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Σ’ ΠΟΗΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ - Δ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

 

πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνύινπ, Αληηπξόεδξν 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Γεώξγην Αλαζηαζάθν - Δηζεγεηή, Μαξία Γεσξγίνπ, Δπθξνζύλε 

Καινγεξάηνπ-Δπαγγέινπ, Γξεγόξην Κνπηζνθώζηα (θσιπνκέλεο ηεο Αξενπαγίηνπ Α. 

Π., ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ...1-2018 πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ), 

Αξενπαγίηεο. 

Με ηελ παξνπζία θαη ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Υαξάιακπνπ Βνπξιηώηε 

(γηαηί θσιύεηαη ε Δηζαγγειέαο) θαη ηεο Γξακκαηέσο Αηθαηεξίλεο Αλαγλσζηνπνύινπ 

(θσιπνκέλνπ ηνπ Γξακκαηέα Υ. Α.). 

πλήιζε ζε πκβνύιην ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 2018, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαλζεί γηα ηελ αίηεζε εμαίξεζεο κε αξηζκ. πξση. .../29-9-2017 ηνπ αηηνύληνο Κ. 

Μ. ηνπ Η., θαηνίθνπ ..., πνπ εκθαλίζηεθε ρσξίο πιεξεμνύζην δηθεγόξν, ε νπνία 

εηζάγεηαη κεηά ηελ ππ’ αξηζκ. 1897/2017 απόθαζε ηνπ Σ’ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, πνπ ζπλήιζε σο πκβνύιην, όπσο απηή δηεπθξηλίζζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε 

δηα δειώζεώο ηνπ θαηαρσξεζείζαο ζηα πξαθηηθά ηεο δίθεο, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

άλσ Γηθαζηεξίνπ ηεο 14-11-2017 θαη ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε 

ηνλ αξηζκό .../2017. Έπεηηα ν Αληεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Υαξάιακπνο 

Βνπξιηώηεο εηζήγαγε γηα θξίζε ζην πκβνύιην ηε ζρεηηθή δηθνγξαθία κε ηελ 

πξόηαζε ηεο Αληεηζαγγειέσο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Δπζηαζίαο ππξνπνύινπ κε αξηζκό 

238/18-12-2017, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα: "Δηζάγεηαη κεηά ηελ ππ’ 

αξηζκ. 1897/2017 απόθαζε ηνπ Σ’ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πνπ ζπλήιζε σο 

πκβνύιην, ε από 29-9-2017 θαη κε αξ. πξση.... αίηεζε ηνπ Κ. Μ. ηνπ Η., θαηνίθνπ ..., 

όπσο απηή δηεπθξηλίζζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε δηα δειώζεώο ηνπ θαηαρσξεζείζαο 

ζηα πξαθηηθά ηεο δίθεο, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ άλσ Γηθαζηεξίνπ ηεο 14-11-2017, 

κε ηελ νπνία δεηεί ηελ εμαίξεζε από ηελ εθδίθαζε ηεο ππνζέζεώο ηνπ ησλ … Ν. Π., 

Α. Κ., Α. Α. θαη Δ. Ε., θαζώο θαη ηεο … Α. Π., σο θαη ηνπ … Υ. Α. θαη εθζέησ ηα 

αθόινπζα: Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΚΠΓ, "όια ηα δηθαζηηθά πξόζσπα 

ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ είλαη εμαηξεηέα, αλ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ 

άξζξνπ απηνύ ή αλ πξνθάιεζαλ ή πξνθαινύλ ππόλνηεο κεξνιεςίαο, δειαδή αλ 

ππάξρνπλ γεγνλόηα πνπ κπνξνύλ λα δηθαηνινγήζνπλ εκθαλώο δπζπηζηία γηα ηελ 

ακεξνιεςία ηνπο. Ο ηξόπνο γεληθά πνπ δηεπζύλεηαη ε δηαδηθαζία ή ππνβάιινληαη 

εξσηήζεηο ζηνπο κάξηπξεο θαη ηνπο θαηεγνξνύκελνπο δελ κπνξεί κόλνο ηνπ λα 

ζεκειηώζεη απηό ην ιόγν γηα εμαίξεζε". Με ηελ σο άλσ δηάηαμε, πξνβιέπεηαη ην 

δηθαίσκα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ησλ ινηπώλ αλαθεξόκελσλ ζ’ απηό παξαγόλησλ 

ηεο δίθεο, λα δεηήζνπλ ηελ εμαίξεζε ησλ δηθαζηηθώλ πξνζώπσλ, αλ ππάξρνπλ 

γεγνλόηα πνπ κπνξνύλ λα δηθαηνινγήζνπλ εκθαλώο δπζπηζηία γηα ηελ ακεξνιεςία 

ηνπο. Με ηε δηάηαμε απηή εμαζθαιίδεηαη θαη ην δηθαίσκα ηνπ πξνζώπνπ λα δηθαζζεί 

ε ππόζεζε ηνπ κε δίθαην ηξόπν, από αλεμάξηεην θαη ακεξόιεπην δηθαζηήξην, 

ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δίθαηεο δίθεο, πνπ θαζηεξώλεηαη κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ηεο 

Δπξσπατθήο ύκβαζεο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ, ε νπνία επηθπξώζεθε κε ην 

λ.δ. 53/1974. [Α.Π.5/2017, Α.Π.78/2011]. Οη ππόλνηεο κεξνιεςίαο, νη νπνίεο 

θαζηζηνύλ εμαηξεηέν ηνλ δηθαζηή ή ηνλ εηζαγγειέα, πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία δηθαηνινγνύλ εκθαλώο ηελ 



δπζπηζηία πξνο ηελ ακεξνιεςία ηνπ, σο ηέηνηα δε γεγνλόηα δελ κπνξνύλ λα 

ζεσξεζνύλ δπζκελείο γηα ηηο απόςεηο ηνπ δηαδίθνπ, πνπ δεηεί ηελ εμαίξεζε, θξίζεηο ή 

δπζκελείο γη’ απηόλ γλώκεο ζε λνκηθό ή πξαγκαηηθό δήηεκα πνπ εμέθξαζε ην 

δηθαζηηθό πξόζσπν θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, 

εθηόο αλ ζπληξέρνπλ θαη άιια πεξηζηαηηθά θαη γεγνλόηα, ηθαλά λα δηθαηνινγήζνπλ 

ηέηνηεο ππόλνηεο (Α.Π 78/2011, Α.Π 631/2010, Α.Π.799/1996]. Αθόκε, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 16παξ.1 ηνπ ηδίνπ θώδηθα, δηθαίσκα λα πξνηείλνπλ ηελ εμαίξεζε έρνπλ ν 

εηζαγγειέαο, ν θαηεγνξνύκελνο, ν πνιηηηθώο ελάγσλ θαη ν αζηηθώο ππεύζπλνο. 

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα, όπσο 

ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 26Ν.4055/2012.ΦΔΚ Α 

51/12.3.2012. θαη κε έλαξμε ηζρύνο από 2 Απξηιίνπ 2012 "Ζ αίηεζε εμαίξεζεο 

πξέπεη λα πεξηέρεη κε ζαθήλεηα ηνπο ιόγνπο ηεο εμαίξεζεο ηνπ δηθαζηηθνύ 

πξνζώπνπ, λα κλεκνλεύεη εηδηθώο ηα πξαγκαηηθά γεγνλόηα ζηα νπνία ζηεξίδνληαη νη 

ιόγνη απηνί θαη λα αλαθέξεη ηα κέζα ηεο απόδεημεο ηνπο. Γηαθνξεηηθά ε αίηεζε 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε από ηελ ίδηα ζύλζεζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ή ζπκβνπιίνπ ζην νπνίν ππνβάιιεηαη. [Α.Π.22/2015, Α.Π.78/2011, 

Α.Π.2653/2008]. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηελ έλδηθε αίηεζε εμαηξέζεσο πνπ 

ππεβιήζε από ηνλ Κ. Μ. ηνπ Η., όπσο απηή δηεπθξηλίζζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε, δεηεί 

ηελ εμαίξεζε ησλ παξαθάησ Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ από ηελ εθδίθαζε ηεο από 2-

11-2016 θαη κε αξηζ. πξση. ... αίηεζεο ηνπ πεξί επαλάιεςεο, πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ, 

ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξαηώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ.423/07 απόθαζε ηνπ 

Σξηκεινύο Αλαζεσξεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία απηόο θαηαδηθάζηεθε ζε 

ζπλνιηθή πνηλή θπιάθηζεο ελλέα (9) κελώλ, αλαζηαιείζα επί ηξηεηία, γηα ηελ πξάμε 

ηεο εμύβξηζεο θαησηέξνπ όρη θαηά ηελ ππεξεζία ή γηα ιόγνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

απηήλ θαηά ζπξξνή (παξ. άξζξσλ 60 παξ. 1 εδ. β’ ΠΚ ζε ζπλδ. κε ην άξζξν 361 

παξ. 1 ΠΚ, 1, 3, 11, 193, 198 παξ. 2 α (1), 213 παξ. 1 ΠΚ). Δηδηθόηεξα δεηεί ηελ 

εμαίξεζε: 1]ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Α. Κ., ν νπνίνο ππέβαιε ηελ από 

23-11-2016 γξαπηή πξόηαζε ηνπ επί ηεο σο άλσ αηηήζεσο πεξί επαλαιήςεσο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη κε απνδερόκελνο ηηο απόςεηο ηνπ, πξόηεηλε ηελ απόξξηςή ηεο ελ 

ιόγσ αηηήζεσο, δηαηεηλόκελνο όηη δελ είλαη απηή πιήξεο θαη εκπεξηζηαησκέλε, όηη 

αξλήζεθε ν αλσηέξσ Δηζαγγειέαο λα εθαξκόζεη ην λόκν, όηη παξαπιαλά κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξόηαζή ηνπ ην Γηθαζηήξην κε ηελ παξάζεζε κε πξαγκαηηθώλ 

γεγνλόησλ θαη όηη δελ πξνέβεθε ζε θακκηά ελέξγεηα ώζηε λα ηε δηνξζώζεη κεηά ηελ 

από 27-1-2017 αίηεζή ηνπ. 2]Σνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Ν. Π., ν νπνίνο 

είρε νξηζηεί σο Δηζαγγειέαο ηεο έδξαο θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο σο άλσ από 2-11- 2016 

αηηήζεσο επαλαιήςεσο ηεο δηαδηθαζίαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 14-3-2017, ηζρπξηδόκελνο 

όηη, δελ ππέβαιε λέα πξόηαζε επί ηεο ελ ιόγσ αηηήζεσο, θαίηνη ε πξόηαζε ηνπ 

Δηζαγγειέα Α. Κ. πνπ είρε ππνβιεζεί επ’ απηήο, σο αηηηάηαη, δελ ήηαλ πιήξεο θαη 

εκπεξηζηαησκέλε θαη παξά ηελ από 27-1-2017 αίηεζε -θαηαγγειία ηνπ, κε ηελ νπνία 

δεηνύζε από ηνλ αλσηέξσ Δηζαγγειέα όπσο, αθνύ ελεκεξσζεί θαη εμεηάζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε αίηεζε-θαηαγγειία κνπ, ελεκεξώζεη θαηά λόκνλ-αξκνδηόηεηα θαη 

ζπλείδεζε ην Γηθαζηήξην ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (ζε πκβνύιην) πνπ ζα απνθαλζεί επί 

ηεο ππνζέζεώο ηνπ, θαζώο θαη λα ππνβάιιεη ζε απηό λέα εηζήγεζε θαη ζηελ νπνία λα 

απνθαίλεηαη θαη εμεηάζεη όια ηα θαηαγγειόκελα ππ’ απηνύ ζηελ από 2-11-2016 κε 

αξηζκ. πξση. ... αίηεζε-θαηαγγειία ηνπ θαη ζηνπο ηξηάληα ηξεηο (33) πξνβαιιόκελνπο 

ιόγνπο ζε απηήλ, ώζηε λα ζρεκαηίζνπλ ηα κέιε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

(ζε πκβνύιην) πιήξσο νινθιεξσκέλε, ζαθή θαη λνκηθά εκπεξηζηαησκέλε άπνςε. 

Παξά ηαύηα, ππνζηεξίδεη κε ηελ έλδηθε αίηεζή ηνπ ν αηηώλ, όηη αξλήζεθε ν αλσηέξσ 

Δηζαγγειέαο λα ηνπνζεηεζεί ν ίδηνο επ’ απηώλ θαηά ηελ άλσ ζπλεδξίαζε [ηεο 14-3-

2017], σο θαη ζην αίηεκά ηνπ λα δηαηαρζεί, ηόζν, ε αλαβνιή ηεο δίθεο, όζν θαη λα 



ππνβιεζεί ε θαηά λόκν πξόηαζε, απνρσξώληαο ηεο ζπλεδξηάζεσο, παξά ηηο 

αληηξξήζεηο ηνπ, κε ζπκβάιινληαο, έηζη, ζηε δηεμαγσγή δίθαηεο δίθεο. 3]Σνπ … Δ. 

Ε.: αηηηώκελνο όηη δελ ελεκέξσζε άκεζα ηελ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηνλ 

Πξόεδξν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ γηα ηα ηδηαηηέξσο ζνβαξά θαηαγγειιόκελα ζηελ από 2-

11-2016 κε αξ.πξση.... αίηεζε-θαηαγγειία ηνπ, ώζηε κεηά ηελ από 27-1-2017 αίηεζε-

θαηαγγειία ηνπ λα πξνβνύλ ζηηο θαηά λόκν ελέξγεηεο. Απέζηεηιε ηελ ηειεπηαία σο 

άλσ αίηεζε θαηαγγειία ζηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ γηα ηηο δηθέο ηνπ 

ελέξγεηεο θαη δελ δηαβίβαζε καδί θαη ηελ από 2-11-2016 αίηεζε-θαηαγγειία ηνπ, ώζηε 

λα ελεκεξσζεί θαη λα πξνβεί ζηηο άκεζεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηβεβιεκέλεο 

ελέξγεηεο νύηε θαη ηελ νκνία από 24-2-2017, ε νπνία απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξώηεο. 

Αθόκε ππνζηεξίδεη πξνο ζεκειίσζε ηεο έλδηθεο αηηήζεσο εμαηξέζεσο όηη δελ ηνπ 

γλσζηνπνίεζε ν αλσηέξσ Δηζαγγειέαο ην πεξηερόκελν ηεο από 2-3-2017 πξνηάζεώο 

ηνπ επί ηεο αηηήζεσο εμαηξέζεσο, πνπ ππέβαιε ν ίδηνο θαηά ηνπ άλσ Δηζαγγειέα Ν. 

Π., ε νπνία ήηαλ εληειώο αλαηηηνιόγεηε θαη όηη, αθόκε, θαηά ηηο αηηηάζεηο ηνπ, δελ 

ηεξήζεθαλ ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 18 ηνπ ΚΠΓ γηα ηελ εθδίθαζή ηεο. 4] Σνπ 

Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Α. Α.: Γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ιόγνπ εμαίξεζήο ηνπ 

ηζρπξίδεηαη όηη, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο πξνεγνύκελεο αηηήζεσο επαλαιήςεσο 

δηαδηθαζίαο ζηηο 20-10-2015, επί ηεο νπνίαο εθδόζεθε ε ππ’ αξίζκ. 1246/2015 

απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ [ζε πκβνύιην] δελ ζπλέβαιε ζηε δηεμαγσγή δίθαηεο 

δίθεο, πεξηνξηζζείο λα αλαθεξζεί κόλν ζηελ Δηζαγγειηθή πξόηαζε ηνπ 

Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Δ. Ρ., ρσξίο λα ηελ αλαπηύμεη θαη λα αληηθξνύζεη 

ηα αλαθεξόκελα ζην ππόκλεκά ηνπ, πνπ απνδνκνύζαλ πιήξσο ηα δηαιακβαλόκελα 

ζηελ ελ ιόγσ πξόηαζε. Καη όηη, αθόκε, αηηηάηαη, όηη σο Δηζαγγειέαο ηεο Έδξαο, 

ηελ14-3-2017, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο αηηήζεσο απηνύ [Κ. Μ.] πεξί εμαηξέζεσο ηνπ 

Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Ν. Π., δελ πξόηεηλε ηελ αλαβνιή ηεο ππνζέζεσο, 

αθνύ δελ είρε θιεζεί ν ίδηνο, νύηε είρε ιάβεη γλώζε ηεο από 2-3-2017 πξνηάζεσο ηνπ 

Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Δ. Ε.. 5]Σεο … Α. Π.: Ζ νπνία κεηείρε ηεο 

ζπλζέζεσο ηνπ Σ’ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ηελ 14-3-2017, θαηά ηελ εθδίθαζε 

ηεο σο άλσ αηηήζεσο επαλαιήςεσο ηεο δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία πξνζδηνξίζζεθε θαη 

ε από 24-2-2017 αίηεζε εμαηξέζεσο ηνπ αηηνύληα θαηά ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ Ν. Π., πνπ είρε νξηζζεί σο Δηζαγγειέαο ηεο Έδξαο, επεηδή θαηά ηηο 

αηηηάζεηο ηνπ, δέρζεθε κεηά ησλ ινηπώλ κειώλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαηά ηελ εθδίθαζε 

ηεο σο άλσ αηηήζεσο εμαηξέζεσο ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θαζνύ απηή ζηξεθόηαλ κε 

ηνλ Δηζαγγειέα Α. Α.. Αθόκε ππνζηεξίδεη, όηη ηνπ απαγνξεύζεθε από ην Γηθαζηήξην 

λα αλαθεξζεί ζην αίηεκα αλαβνιήο ηεο αηηήζεσο επαλαιήςεσο ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

όηαλ αθόκε δεηνύζε λα κελ απνρσξήζεη ν αλσηέξσ Δηζαγγειέαο Ν. Π., πξνθεηκέλνπ, 

σο γλώζηεο ηεο ππνζέζεώο ηνπ, λα ελεκεξώζεη ην Γηθαζηήξην θαη λα ππνβιεζεί ε 

θαηά λόκν πξόηαζε επί ηεο ελ ιόγσ αηηήζεσο. Καη 6]Σνπ Γξακκαηέα Υ. Α.: Γηα ηε 

βαζηκόηεηα ηνπ ιόγνπ εμαηξέζεσο ελαληίνλ ηνπ ελ ιόγσ Γξακκαηέα ηεο Έδξαο, θαηά 

ηε δηθάζηκν ηεο 14-3-2017, ηζρπξίδεηαη όηη θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ σο άλσ αηηήζεσο 

επελέβε ηειείσο αδηθαηνιόγεηα, όηαλ ν ίδηνο (αηηώλ) πξνζπαζνύζε λα εμεγήζεη ζην 

Γηθαζηήξην όηη δελ είρε ππνβιεζεί ε θαηά λόκν πξόηαζε επί ηεο από 2-11-2016 

αηηήζεώο ηνπ πεξί επαλαιήςεσο ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ πεξαηώζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζκ.423/07 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Αλαζεσξεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ θαη εηδηθόηεξα 

αλαθνξηθά κε ηνπ 33 πξνβαιιόκελνπο ιόγνπο ζε απηήλ, ιέγνληαο όηη έρεη ππνβιεζεί 

πξόηαζε, απνπξνζαλαηνιίδνληαο, έηζη, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ, ην Γηθαζηήξην. 

Από ηηο αηηηάζεηο απηέο ηνπ αηηνύληνο, κε ηηο νπνίεο επηρεηξεί λα ζεκειηώζεη ηνλ από 

ην άξζξν 15 ηνπ ΚΠΓ ιόγν εμαηξέζεσο, πσο νη θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε έλδηθε 

αίηεζε, όπσο απηή δηεπθξηλίζζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε, πξνθαινύλ ππόλνηεο 

κεξνιεςίαο ζε βάξνο ηνπ, πξέπεη λα παξαηεξεζνύλ ηα εμήο: Καζόζνλ αθνξά ζηηο ελ 



ιόγσ αηηηάζεηο σο πξνο ηνλ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Ν. Π. ε θξηλόκελε 

αίηεζε εμαηξέζεσο είλαη απαξάδεθηε, αθνύ, κε ηελ ππ’ αξίζκ.578/2017 απόθαζε ηνπ 

Σ’ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ [ζε πκβνύιην] απνξξίθζεθε πξνεγνύκελε αίηεζε 

από 24- 2-2017 ηνπ ηδίνπ Κ. Μ. γηα εμαίξεζή ηνπ αλσηέξσ Δηζαγγειέα από ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ζηελ ππόζεζε ηεο από 2-11-2016 θαη κε αξηζ. πξση. ... 

αηηήζεσο ηνπ πεξί επαλαιήςεσο, πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ, ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο 

πνπ πεξαηώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ.423/07 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Αλαζεσξεηηθνύ 

Γηθαζηεξίνπ θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 16παξ.3 ηνπ ΚΠΓ, αίηεζε 

εμαηξέζεσο γηα ηελ ίδηα ππόζεζε θαηά ηνπ απηνύ πξνζώπνπ ππνβάιιεηαη εθάπαμ σο 

πξνο όινπο ηνπο ιόγνπο εμαηξέζεσο θαη θάζε κεηαγελέζηεξε απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Πεξαηηέξσ, είλαη απαξάδεθηε θαη ζην ζύλνιν ηεο, δηόηη δελ αλαθέξεηαη 

θαη δελ πξνζδηνξίδεηαη αλ νη αλσηέξσ Γηθαζηηθνί Λεηηνπξγνί θαη ν Γηθαζηηθόο 

Γξακκαηέαο, ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε εμαίξεζε κεηέρνπλ ηεο ζπλζέζεσο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ θαηά ηελ κεη’ αλαβνιή εθδίθαζε ηεο άλσ αηηήζεσο επαλαιήςεσο, ώζηε 

λα αλαθύπηεη ζέκα εμαηξέζεσο απηώλ, αιιά θαη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη 

απαξάδεθηε, θαζόζνλ όπσο πξνθύπηεη από ηελ παξαδεθηή επηζθόπεζε ηεο έλδηθεο 

αηηήζεσο εμαηξέζεσο, δελ δηαιακβάλνληαη ζηνπο αλαθεξόκελνπο ιόγνπο εμαηξέζεσο 

ηα αλαγθαία εθείλα ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ, έζησ θαη 

ππόλνηεο κεξνιεςίαο, νύηε, άιισζηε θαη ζην πεξηερόκελν ηεο αηηήζεσο απηήο 

αλαθέξνληαη ηέηνηα γεγνλόηα, πνπ κπνξνύλ λα δηθαηνινγήζνπλ εκθαλώο δπζπηζηία 

γηα ηελ ακεξνιεςία ησλ παξαπάλσ Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ. Δμάιινπ, νη 

δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο ή νη αληίζεηεο απόςεηο ησλ ηειεπηαίσλ πξνο απηέο ηνπ 

αηηνύληνο, όπσο εθηίζεηαη ζηε κείδνλα ζθέςε, αιιά θαη νη λνκηθέο ζθέςεηο θαη 

γλώκεο απηώλ, νη νπνίεο δελ ηαπηίδνληαη κε απηέο ηνπ αηηνύληνο, από κόλεο ηνπο, δελ 

κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ππόλνηεο κεξνιεςίαο ζε βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ. 

Πεξαηηέξσ, νπδόισο από ηελ εθηεζείζα ζηελ ππό θξίζε αίηεζε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αλσηέξσ Γξακκαηέα Υ. Α. εγείξνληαη ππόλνηεο κεξνιεςίαο ζε βάξνο ηνπ αηηνύληνο. 

Καηόπηλ απηώλ, ε θξηλόκελε αίηεζε αλαηξέζεσο, όπσο απηή δηεπθξηλίζζεθε θαη 

ζπκπιεξώζεθε, πξέπεη λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε θαη λα θαηαδηθαζζεί ν αηηώλ 

ζηα δηθαζηηθά έμνδα.[άξζξ.21παξ.2 ηνπ ΚΠΓ]. ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Πξνηείλσ: α] Να απνξξηθζεί ε από 29-9-2017 κε αξηζκ. πξση.... αίηεζε ηνπ Κ. Μ. 

ηνπ Η., θαηνίθνπ ..., γηα εμαίξεζε ησλ … Α. Κ., Ν. Π., Δ. Ε., Α. Α., θαζώο θαη ηεο … 

Α. Π. θαη ηνπ … Υ. Α. από ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζηελ εθδίθαζε ηεο από 

2-11-2016 θαη κε αξηζ. πξση. ... αηηήζεώο ηνπ πεξί επαλαιήςεσο πξνο ην ζπκθέξνλ 

ηνπ ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξαηώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ.423/07 απόθαζε ηνπ 

Σξηκεινύο Αλαζεσξεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ. Καη Β] Να θαηαδηθαζζεί ν αηηώλ ζηα 

δηθαζηηθά έμνδα, εθ δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξώ. Ζ Αληεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ Δπζηαζία ππξνπνύινπ". 

Αθνύ άθνπζε  

ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ αλαθέξζεθε ζηελ παξαπάλσ εηζαγγειηθή πξόηαζε θαη ηνλ 

αηηνύληα πνπ δήηεζε όζα αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά πξαθηηθά.  

 

ΚΔΦΘΖΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΚΠΓ, "όια ηα δηθαζηηθά πξόζσπα ηνπ 

πξνεγνύκελνπ άξζξνπ είλαη εμαηξεηέα, αλ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπ 

άξζξνπ απηνύ ή αλ πξνθάιεζαλ ή πξνθαινύλ ππόλνηεο κεξνιεςίαο, δειαδή αλ 

ππάξρνπλ γεγνλόηα πνπ κπνξνύλ λα δηθαηνινγήζνπλ εκθαλώο δπζπηζηία γηα ηελ 

ακεξνιεςία ηνπο. Ο ηξόπνο γεληθά πνπ δηεπζύλεηαη ε δηαδηθαζία ή ππνβάιινληαη 

εξσηήζεηο ζηνπο κάξηπξεο θαη ηνπο θαηεγνξνύκελνπο δελ κπνξεί κόλνο ηνπ λα 

ζεκειηώζεη απηό ην ιόγν γηα εμαίξεζε". Δμ άιινπ, θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 



1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΠΓ, "δηθαίσκα λα πξνηείλνπλ ηελ εμαίξεζε έρνπλ ν 

εηζαγγειέαο, ν θαηεγνξνύκελνο, ν πνιηηηθώο ελάγσλ θαη ν αζηηθώο ππεύζπλνο". 

Σέινο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΚΠΓ, "ε 

αίηεζε εμαίξεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη κε ζαθήλεηα ηνπο ιόγνπο ηεο εμαίξεζεο ηνπ 

δηθαζηηθνύ πξνζώπνπ, λα κλεκνλεύεη εηδηθώο ηα πξαγκαηηθά γεγνλόηα ζηα νπνία 

ζηεξίδνληαη νη ιόγνη απηνί θαη λα αλαθέξεη ηα κέζα απόδεημήο ηνπο.. .Σελ αίηεζε 

εμαίξεζεο πξέπεη λα ππνγξάθεη ν ίδηνο ν αηηώλ ή πιεξεμνύζηνο πνπ έρεη εηδηθή γη 

απηό πιεξεμνπζηόηεηα....ην έγγξαθν ηεο πιεξεμνπζηόηεηαο πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

εηδηθά θαη ζπγθεθξηκέλα νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε εμαίξεζε. ε πεξίπησζε 

κε ηήξεζεο ησλ πην πάλσ δηαηππώζεσλ, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ... ". 

Από ην ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΠΓ θαη ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηεο 

ΔΓΑ, ε νπνία επηθπξώζεθε κε ην λ.δ. 53/1974, πνπ ππεξεηνύλ πξσηίζησο ηελ 

ακεξνιεςία ηεο δηθαηνζύλεο, ζαθώο πξνθύπηεη, όηη κε απηέο εμαζθαιίδεηαη θαη ην 

δηθαίσκα ηνπ πξνζώπνπ λα δηθαζζεί ε ππόζεζε ηνπ κε δίθαην ηξόπν, από αλεμάξηεην 

θαη ακεξόιεπην δηθαζηήξην, ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δίθαηεο δίθεο θαη όηη νη 

δηθαζηέο θαη νη εηζαγγειείο κπνξεί λα πξνηείλνπλ ηελ εμαίξεζή ηνπο ή λα εμαηξεζνύλ 

από νπνηνδήπνηε δηάδηθν, αλ πξνθαινύλ ππόλνηα κεξνιεςίαο. Μόλε ε έθθξαζε 

γλώκεο δηθαζηή ή εηζαγγειέα ζε λνκηθό ή πξαγκαηηθό δήηεκα πνπ ηίζεηαη ελώπηόλ 

ηνπο ή ζε άιιε δίθε, δε ζπληζηά ιόγν εμαηξέζεσο, αιιά κόλνλ αλ απηή ζπλδπάδεηαη 

κε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία πξνθαινύλ θαη δηεγείξνπλ ππόλνηεο κεξνιεςίαο, 

ήηνη δηθαηνινγνύλ εκθαλώο δπζπηζηία γηα ηελ ακεξνιεςία ηνπο. Με ηελ θξηλόκελε 

αίηεζή ηνπ, ν Κ. Μ. ηνπ Η., δεηεί ηελ εμαίξεζε ησλ παξαθάησ δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ 

θαη γξακκαηέα ηεο έδξαο, από ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη εηδηθόηεξα, από 

ηελ εθδίθαζε ηεο από 2-11-2016 αίηεζήο ηνπ (κε αξηζκ. πξση ...) πεξί επαλάιεςεο 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξαηώζεθε κε ηελ απόθαζε 

423/2007 ηνπ Σξηκεινύο Αλαζεσξεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία απηόο 

θαηαδηθάζηεθε ζε ζπλνιηθή πνηλή θπιάθηζεο ελλέα (9) κελώλ, αλαζηαιείζα επί 

ηξηεηία, γηα ηελ πξάμε ηεο εμύβξηζεο θαησηέξνπ όρη θαηά ηελ ππεξεζία ή γηα ιόγνπο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηήλ θαηά ζπξξνή (παξ. άξζξσλ 60 παξ. 1 εδ. β ΠΚ ζε ζπλδ. 

κε ην άξζξν 361 παξ. 1 ΠΚ, 1, 3, 11, 193, 198 παξ. 2 α (1), 213 παξ. 1 ΠΚ). 

Δηδηθόηεξα , ν αηηώλ δεηεί ηελ εμαίξεζε 1) ηνπ … Α. Κ., ν νπνίνο ππέβαιε ηελ από 

23-11-2016 γξαπηή πξόηαζε ηνπ επί ηεο σο άλσ αηηήζεσο πεξί επαλαιήςεσο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη κε απνδερόκελνο ηηο απόςεηο ηνπ, πξόηεηλε ηελ απόξξηςή ηεο ελ 

ιόγσ αηηήζεσο, δηαηεηλόκελνο όηη δελ είλαη απηή πιήξεο θαη εκπεξηζηαησκέλε, όηη 

αξλήζεθε ν αλσηέξσ Δηζαγγειέαο λα εθαξκόζεη ην λόκν, όηη παξαπιαλά κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξόηαζή ηνπ ην Γηθαζηήξην κε ηελ παξάζεζε κε πξαγκαηηθώλ 

γεγνλόησλ θαη όηη δελ πξνέβε ζε θακκηά ελέξγεηα ώζηε λα ηε δηνξζώζεη κεηά ηελ 

από 27-1-2017 αίηεζε ηνπ. 

2]Σνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Ν. Π., ν νπνίνο είρε νξηζηεί σο Δηζαγγειέαο 

ηεο έδξαο θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο σο άλσ από 2-11- 2016 αηηήζεσο επαλαιήςεσο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ζηε δηθάζηκν ηεο 14-3-2017, ηζρπξηδόκελνο όηη, δελ ππέβαιε λέα 

πξόηαζε επί ηεο ελ ιόγσ αηηήζεσο, θαίηνη ε πξόηαζε ηνπ Δηζαγγειέα Α. Κ. πνπ είρε 

ππνβιεζεί επ’ απηήο, σο αηηηάηαη, δελ ήηαλ πιήξεο θαη εκπεξηζηαησκέλε θαη παξά 

ηελ από 27-1-2017 αίηεζε -θαηαγγειία ηνπ, κε ηελ νπνία δεηνύζε από ηνλ αλσηέξσ 

Δηζαγγειέα όπσο, αθνύ ελεκεξσζεί θαη εμεηάζεη ηε ζπγθεθξηκέλε αίηεζε-

θαηαγγειία κνπ, ελεκεξώζεη θαηά λόκνλ-αξκνδηόηεηα θαη ζπλείδεζε ην Γηθαζηήξην 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (ζε πκβνύιην) πνπ ζα απνθαλζεί επί ηεο ππνζέζεώο ηνπ, θαζώο 

θαη λα ππνβάιιεη ζε απηό λέα εηζήγεζε θαη ζηελ νπνία λα απνθαίλεηαη θαη εμεηάζεη 

όια ηα θαηαγγειόκελα ππ’ απηνύ ζηελ από 2-11-2016 κε αξηζκ. πξση. ... αίηεζε-

θαηαγγειία ηνπ θαη ζηνπο ηξηάληα ηξεηο (33) πξνβαιιόκελνπο ιόγνπο ζε απηήλ, ώζηε 



λα ζρεκαηίζνπλ ηα κέιε ηνύ Γηθαζηεξίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (ζε πκβνύιην) πιήξσο 

νινθιεξσκέλε, ζαθή θαη λνκηθά εκπεξηζηαησκέλε άπνςε. Παξά ηαύηα, ππνζηεξίδεη 

κε ηελ έλδηθε αίηεζή ηνπ ν αηηώλ, όηη αξλήζεθε ν αλσηέξσ Δηζαγγειέαο λα 

ηνπνζεηεζεί ν ίδηνο επ’ απηώλ θαηά ηελ άλσ ζπλεδξίαζε [ηεο 14-3-2017], σο θαη ζην 

αίηεκά ηνπ λα δηαηαρζεί, ηόζν, ε αλαβνιή ηεο δίθεο, όζν θαη λα ππνβιεζεί ε θαηά 

λόκν πξόηαζε, απνρσξώληαο ηεο ζπλεδξηάζεσο, παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ, κε 

ζπκβάιινληαο, έηζη, ζηε δηεμαγσγή δίθαηεο δίθεο. 

3]Σνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Δ. Ε.: αηηηώκελνο όηη δελ ελεκέξσζε άκεζα 

ηελ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ γηα ηα 

ηδηαηηέξσο ζνβαξά θαηαγγειιόκελα ζηελ από 2-11-2016 κε αξ.πξση.... αίηεζε-

θαηαγγειία ηνπ, ώζηε κεηά ηελ από 27-1-2017 αίηεζε-θαηαγγειία ηνπ λα πξνβνύλ 

ζηηο θαηά λόκν ελέξγεηεο. Απέζηεηιε ηελ ηειεπηαία σο άλσ αίηεζε θαηαγγειία ζηνλ 

Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη δελ δηαβίβαζε καδί 

θαη ηελ από 2-11-2016 αίηεζε-θαηαγγειία ηνπ, ώζηε λα ελεκεξσζεί θαη λα πξνβεί 

ζηηο άκεζεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηβεβιεκέλεο ελέξγεηεο νύηε θαη ηελ νκνία από 24-

2-2017, ε νπνία απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξώηεο. Αθόκε ππνζηεξίδεη πξνο ζεκειίσζε 

ηεο έλδηθεο αηηήζεσο εμαηξέζεσο όηη δελ ηνπ γλσζηνπνίεζε ν αλσηέξσ Δηζαγγειέαο 

ην πεξηερόκελν ηεο από 2-3-2017 πξνηάζεώο ηνπ επί ηεο αηηήζεσο εμαηξέζεσο, πνπ 

ππέβαιε ν ίδηνο θαηά ηνπ άλσ Δηζαγγειέα Ν. Π., ε νπνία ήηαλ εληειώο 

αλαηηηνιόγεηε θαη όηη, αθόκε, θαηά ηηο αηηηάζεηο ηνπ, δελ ηεξήζεθαλ ηα νξηδόκελα 

ζην άξζξν 18 ηνπ ΚΠΓ γηα ηελ εθδίθαζή ηεο. 

4] Σνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Α. Α.: Γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ιόγνπ 

εμαίξεζεο ηνπ ηζρπξίδεηαη όηη, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο πξνεγνύκελεο αηηήζεσο 

επαλαιήςεσο δηαδηθαζίαο ζηηο 20-10-2015, επί ηεο νπνίαο εθδόζεθε ε ππ’ 

αξίζκ.1246/2015 απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ [ζε πκβνύιην] δελ ζπλέβαιε ζηε 

δηεμαγσγή δίθαηεο δίθεο, πεξηνξηζζείο λα αλαθεξζεί κόλν ζηελ Δηζαγγειηθή πξόηαζε 

ηνπ … Δ. Ρ., ρσξίο λα ηελ αλαπηύμεη θαη λα αληηθξνύζεη ηα αλαθεξόκελα ζην 

ππόκλεκά ηνπ, πνπ απνδνκνύζαλ πιήξσο ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ ελ ιόγσ πξόηαζε. 

Καη όηη, αθόκε, αηηηάηαη, όηη σο …, ηελ14-3-2017, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο αηηήζεσο 

απηνύ [Κ. Μ.] πεξί εμαηξέζεσο ηνπ … Ν. Π., δελ πξόηεηλε ηελ αλαβνιή ηεο 

ππνζέζεσο, αθνύ δελ είρε θιεζεί ν ίδηνο, νύηε είρε ιάβεη γλώζε ηεο από 2-3-2017 

πξνηάζεσο ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Δ. Ε.. 

5]Σεο … Α. Π.: Ζ νπνία κεηείρε ηεο ζπλζέζεσο ηνπ Σ’ Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ ηελ 14-3-2017, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο σο άλσ αηηήζεσο επαλαιήςεσο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία πξνζδηνξίζζεθε θαη ε από 24-2-2017 αίηεζε εμαηξέζεσο ηνπ 

αηηνύληα θαηά ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Ν. Π., πνπ είρε νξηζζεί σο 

Δηζαγγειέαο ηεο Έδξαο, επεηδή θαηά ηηο αηηηάζεηο ηνπ, δέρζεθε κεηά ησλ ινηπώλ 

κειώλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο σο άλσ αηηήζεσο εμαηξέζεσο ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ θαζνύ απηή ζηξεθόηαλ κε ηνλ Δηζαγγειέα Α. Α.. Αθόκε 

ππνζηεξίδεη, όηη ηνπ απαγνξεύζεθε από ην Γηθαζηήξην λα αλαθεξζεί ζην αίηεκα 

αλαβνιήο ηεο αηηήζεσο επαλαιήςεσο ηεο δηαδηθαζίαο θαη όηαλ αθόκε δεηνύζε λα 

κελ απνρσξήζεη ν αλσηέξσ Δηζαγγειέαο Ν. Π., πξνθεηκέλνπ, σο γλώζηεο ηεο 

ππνζέζεώο ηνπ, λα ελεκεξώζεη ην Γηθαζηήξην θαη λα ππνβιεζεί ε θαηά λόκν 

πξόηαζε επί ηεο ελ ιόγσ αηηήζεσο. Καη 6]Σνπ …Υ. Α.: Γηα ηε βαζηκόηεηα ηνπ ιόγνπ 

εμαηξέζεσο ελαληίνλ ηνπ ελ ιόγσ …, θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 14-3-2017, ηζρπξίδεηαη 

όηη θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ σο άλσ αηηήζεσο επελέβε ηειείνπο αδηθαηνιόγεηα, όηαλ ν 

ίδηνο (αηηώλ) πξνζπαζνύζε λα εμεγήζεη ζην Γηθαζηήξην όηη δελ είρε ππνβιεζεί ε 

θαηά λόκν πξόηαζε επί ηεο από 2-11- 2016 αηηήζεσο ηνπ πεξί επαλαιήςεσο ηεο 

δηαδηθαζίαο, πνπ πεξαηώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ.423/07 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο 

Αλαζεσξεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ θαη εηδηθόηεξα αλαθνξηθά κε ηνπ 33 πξνβαιιόκελνπο 



ιόγνπο ζε απηήλ, ιέγνληαο όηη έρεη ππνβιεζεί πξόηαζε, απνπξνζαλαηνιίδνληαο, έηζη, 

θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ, ην Γηθαζηήξην. Ζ αίηεζε απηή θαζ’ ν κέξνο ζηξέθεηαη 

θαηά ηνπ … Ν. Π., είλαη απαξάδεθηε, θαζόζνλ κε ηελ απόθαζε 578/2017 ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ (ζε ζπκβνύιην), απνξξίθζεθε θαη πξνγελέζηεξε από 24-2-2017 αίηεζε ηνπ 

ηδίνπ Κ. Μ. θαηά ηνπ πην πάλσ εηζαγγειηθνύ ιεηηνπξγνύ, από ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ ζηελ ίδηα ππόζεζε, δειαδή, από ηελ εθδίθαζε ηεο 

πξναλαθεξόκελεο αίηεζεο επαλάιεςεο δηαδηθαζίαο. ύκθσλα δε κε ηα νξηδόκελα 

ζην άξζξν 16 § 3 ηνπ ΚΠΓ, αίηεζε εμαίξεζεο γηα ηελ ίδηα ππόζεζε θαηά ηνπ απηνύ 

πξνζώπνπ ππνβάιιεηαη εθάπαμ σο πξνο όινπο ηνπο ιόγνπο εμαίξεζεο θαη θάζε 

κεηαγελέζηεξε αίηεζε δελ ιακβάλεηαη ππόςε θαη απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πεξαηηέξσ, ε αίηεζε, θαζ’ ν κέξνο ζηξέθεηαη θαηά ησλ ινηπώλ δηθαζηηθώλ 

πξνζώπσλ, πνπ πξναλαθέξζεθαλ, είλαη επίζεο απαξάδεθηε, αθνύ δελ 

δηαιακβάλνληαη ζε απηή ηα αλαγθαία πξνο ηνύην ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη ηθαλά λα 

πξνθαιέζνπλ, έζησ θαη ππόλνηεο κεξνιεςίαο, δειαδή, δελ εθηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα 

πεξηζηαηηθά, ηα νπνία λα δηθαηνινγνύλ εκθαλώο ηε δπζπηζηία γηα ηελ ακεξνιεςία 

ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηθαζηηθώλ πξνζώπσλ. Δλώ, νη δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο θαη 

θξίζεηο απηώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ λνκηθώλ θαη δηαδηθαζηηθώλ δεηεκάησλ ηεο 

ππόζεζεο, νη νπνίεο δελ ηαπηίδνληαη κε απηέο ηνπ αηηνύληνο, δελ κπνξνύλ από κόλεο 

ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ ππόλνηεο κεξνιεςίαο ζε βάξνο ηνπ. Σέινο, από ηελ 

εθηηζέκελε ζηελ αίηεζε ζπκπεξηθνξά ηνπ … Υ. Α., δελ εγείξνληαη νύηε θαη’ απηνύ 

ππόλνηεο κεξνιεςίαο ζε βάξνο ηνπ αηηνύληνο. Καηόπηλ απηώλ, ε αίηεζε πξέπεη λ’ 

απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε θαη λα θαηαδηθαζηεί ν αηηώλ ζηα δηθαζηηθά έμνδα (άξζξν 

21§2 ΚΠΓ). 

 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Απνξξίπηεη ηελ από 29-9-2017 αίηεζε ηνπ Κ. Μ. ηνπ Η. (κε αξ. πξση. ...) γηα εμαίξεζε 

ησλ …, Α. Κ., Ν. Π., Δ. Ε., Α. Α., ηεο … Α. Π. θαη ηνπ … Υ. Α., από ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπο ζηελ εθδίθαζε ηεο από 2-11-2016 αηηήζεώο ηνπ πεξί επαλαιήςεσο 

ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο (κε αξ. πξ. ...) πνπ πεξαηώζεθε κε ηελ απόθαζε 423/2007 

ηνπ Σξηκεινύο Αλαζεσξεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ. 

Καηαδηθάδεη ηνλ αηηνύληα ζηα δηθαζηηθά έμνδα πνπ αλέξρνληαη ζηα δηαθόζηα 

πελήληα (250) επξώ. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2018. 

Καη  

Δθδόζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 18 Ηαλνπαξίνπ 2018. 

Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
 


