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ΑΡΙΘΜΟ 130/2018  

 

ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Σ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ - Δ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  

 

πγθξνηήζεθε απφ ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνχινπ, Αληηπξφεδξν 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Γεκήηξην Υνλδξνγηάλλε, Αξηεκηζία Παλαγηψηνπ, Γεψξγην 

Αλαζηαζάθν, Δπθξνζχλε Καινγεξάηνπ - Δπαγγέινπ - Δηζεγήηξηα, Αξενπαγίηεο. 

Με ηελ παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέσο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Αζαλάζηνπ Καηζηξψδε, 

(θσιπνκέλεο ηεο Δηζαγγειέσο) θαη ηνπ Γξακκαηέσο Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ.  

πλήιζε ζε πκβνχιην ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 24 Οθησβξίνπ 2017, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαλζεί γηα ηελ αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο- θαηεγνξνπκέλνπ Α. Μ. ηνπ Θ., 

θαηνίθνπ ..., πνπ εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ Γεψξγην Νίθα, 

γηα αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 769/2016 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ 

Άκθηζζαο.  

Με Πνιηηηθψο ελάγνπζεο ηηο: 1. "...., 2. "...., σο πξσηνδίθσο παξαζηαζείζεο. 

Σν Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Άκθηζζαο, κε ηελ σο άλσ απφθαζή ηνπ δηέηαμε φζα 

ιεπηνκεξψο αλαθέξνληαη ζ’ απηή, θαη ν αλαηξεζείσλ-θαηεγνξνχκελνο δεηεί ηψξα 

ηελ αλαίξεζε ηεο απφθαζεο απηήο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 

πξση. .../5.7.2017 αίηεζή ηνπ, ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε ηνλ  

αξηζκφ ...2017. 

Έπεηηα ν Αληεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Αζαλάζηνο Καηζηξψδεο, εηζήγαγε γηα 

θξίζε ζην πκβνχιην ηε ζρεηηθή δηθνγξαθία κε ηελ πξφηαζε ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ Υαξάιακπνπ Βνπξιηψηε, κε αξηζκφ πξση. ....8.2017, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: "Δηζάγσ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ αο, ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 513 παξ. 1 εδ. α’ ΚΠΓ, ηελ απφ 5-7-2017 αίηεζε αλαηξέζεσο 

ηνπ Α. Μ. ηνπ Θ., θαηνίθνπ ..., θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 769/2016 απνθάζεσο ηνπ 

Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Άκθηζζαο θαη εθζέησ ηα εμήο: Όπσο πξνθχπηεη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 462, 473 παξ. 1, 3 θαη 507 παξ. 1 εδ. α’ ΚΠΓ, φπνπ εηδηθή 

δηάηαμε λφκνπ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ 

είλαη δέθα εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο. Αλ ν δηθαηνχκελνο δελ είλαη 

παξψλ θαηά ηελ απαγγειία ηεο απφθαζεο, ε πην πάλσ πξνζεζκία είλαη επίζεο 

δεθαήκεξε, εθηφο αλ απηφο δηακέλεη ζηελ αιινδαπή ή είλαη άγλσζηε ε δηακνλή ηνπ, 

νπφηε ε πξνζεζκία είλαη ηξηάληα εκεξψλ θαη αξρίδεη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ 

επίδνζε ηεο απφθαζεο. Δηδηθφηεξα, φκσο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ έλδηθνπ 

κέζνπ ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο θαηά ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε 

άζθεζε ηεο, αξρίδεη απφ ηφηε πνπ ε ηειεζίδηθε απφθαζε ζα θαηαρσξηζηεί 

θαζαξνγξακκέλε ζην, θαηά ην άξζξν 473 παξ. 3 ΚΠΓ, εηδηθφ βηβιίν, εθηφο αλ ν 

δηθαηνχκελνο ήηαλ απψλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο θαη είλαη γλσζηήο δηακνλήο ζηελ 

εκεδαπή, νπφηε ε θαηά ηα άλσ δεθαήκεξε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο. Δμάιινπ, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 474 παξ. 1 εδ. α’ ΚΠΓ, 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 473, ην έλδηθν κέζν αζθείηαη 

κε δήισζε ζην γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε (ή ην 

βνχιεπκα) ή ζην γξακκαηέα ηνπ εηξελνδηθείνπ ή ζηνλ πξντζηάκελν ηεο πξνμεληθήο 

αξρήο πνπ βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ θαηνηθεί ή 

δηακέλεη πξνζσξηλά ν δηθαηνχκελνο. Πεξαηηέξσ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 340 παξ. 2 

ΚΠΓ "2. ε πηαίζκαηα, πιεκκειήκαηα θαη θαθνπξγήκαηα επηηξέπεηαη λα 



εθπξνζσπείηαη ν θαηεγνξνχκελνο απφ ζπλήγνξν, ηνλ νπνίν δηνξίδεη κε έγγξαθε 

δήισζε ηνπ. Η δήισζε γίλεηαη θαηά ηηο δηαηππψζεηο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 42 θαη πξέπεη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, λα αλαθέξεη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν θαηεγνξνχκελνο 

ζεσξείηαη παξψλ θαη ν ζπλήγνξνο ηνπ ελεξγεί φιεο ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο γη’ 

απηφλ...". Σέινο, θαηά ην άξζξν 476 ΚΠΓ "1. Όηαλ ην έλδηθν κέζν αζθήζεθε απφ 

πξφζσπν πνπ δελ είρε ην δηθαίσκα ή ελαληίνλ απφθαζεο ή βνπιεχκαηνο γηα ηα νπνία 

δελ πξνβιέπεηαη ή φηαλ αζθήζεθε εθπξφζεζκα...ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ή ην 

δηθαζηήξην (σο ζπκβνχιην) πνπ είλαη αξκφδην λα θξίλεη ζρεηηθά, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα θαη αθνχ αθνχζεη ηνπο δηαδίθνπο πνπ εκθαληζηνχλ, 

θεξχζζεη απαξάδεθην ην έλδηθν κέζν θαη δηαηάζζεη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ή 

ηνπ βνπιεχκαηνο πνπ έρεη πξνζβιεζεί θαη ηελ θαηαδίθε ζηα έμνδα εθείλνπ πνπ 

άζθεζε ην έλδηθν κέζν...". Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλε ηνπ 

άξζξνπ 473 παξ. 3 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα, ζπλάγεηαη φηη ε θαηά ηνπ εθθαινχληνο, πνπ 

εθπξνζσπήζεθε πιήξσο απφ ηνλ δηνξηζζέληα κε παξεκπίπηνπζα απφθαζε ζπλήγνξν, 

εθδνζείζα απφθαζε ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ, ινγίδεηαη φηη δεκνζηεχζεθε κε 

ηελ πξαγκαηηθή παξνπζία ηνπ εθθαινχληνο θαη φηη ε ηαζζφκελε πξνζεζκία πξνο 

άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο θαηά ηεο απνθάζεσο απηήο κε έθζεζε ζηνλ 

γξακκαηέα ηνπ πξσηνδηθείνπ, πνπ νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο, αξρίδεη απφ ηφηε πνπ ε 

θαηά ηα άλσ ηειεζίδηθε απφθαζε ζα θαηαρσξηζηεί θαζαξνγξακκέλε ζην εηδηθφ 

βηβιίν πνπ ηεξείηαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ θαη δελ είλαη 

αλαγθαία ε πξνο ηνλ εθθαινχληα επίδνζε ηεο, αθνχ απηφο δηθάδεηαη ζεσξνχκελνο 

παξψλ [ΑΠ (ζε πκβνχιην) 77/2013]. Η εθπξφζεζκε άζθεζε έλδηθνπ κέζνπ 

ζπγρσξείηαη κφλν αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε αλψηεξεο βίαο ή αλππέξβιεηνπ 

θσιχκαηνο πνπ εκπφδηζε ηελ λφκηκε ελάζθεζε ηνπ πεξί νπ ν ιφγνο δηθαηψκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηε γεληθή αξρή φηη θαλέλαο δελ ππνρξεψλεηαη ζηα αδχλαηα 

(impossibilium nulla obligation est)). ηελ πεξίπησζε, φκσο, απηή, ζηε 

ζπληαζζφκελε, θαηά ην άξζξν 474 παξ. 2 ΚΠΓ, ζρεηηθή έθζεζε πξέπεη λα γίλεηαη 

επίθιεζε ηφζν ησλ δηαθσιπηηθψλ ηεο εκπξφζεζκεο άζθεζεο ηνπ έλδηθνπ κέζνπ 

πεξηζηαηηθψλ, πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλψηεξε βία ή ην αλππέξβιεην θψιπκα, φζν θαη 

ησλ απνδεηθηηθψλ πξνο ηνχην απνδεηθηηθψλ κέζσλ [ΑΠ 223/2012_ΑΠ 

1801/2011_ΑΠ 1426/2008]. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξαδεθηή επηζθφπεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο, γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλαηξεηηθνχ ειέγρνπ θαη δε ηεο βαζηκφηεηαο ή κε ηνπ 

πξνβαιιφκελνπ ιφγνπ αλαηξέζεσο, ην Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Άκθηζζαο, σο 

δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 769/2016 απφθαζε ηνπ, θαηαδίθαζε 

ηνλ αλαηξεζείνληα ζε πνηλή θπιάθηζεο έμη (6) κελψλ, γηα ηελ αμηφπνηλε πξάμε ηεο 

έθδνζεο αθάιππηεο επηηαγήο θαη’ εμαθνινχζεζε, κε ηελ παξνπζία ηνπ δηθεγφξνπ 

Λακίαο Γ. Ν., ν νπνίνο εθπξνζψπεζε, θαηά ην άξζξν 340 παξ. 2 ΚΠΓ, ηνλ 

θαηεγνξνχκελν-αλαηξεζείνληα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο, ε νπνία θαηαρσξήζεθε 

ζην Δηδηθφ Βηβιίν ηελ 6-6-2017, ν αλαηξεζείσλ άζθεζε ηελ θξηλφκελε αίηεζε 

αλαηξέζεσο, κε ζρεηηθή δήισζε θαη επίδνζε ηεο ζηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, 

ηελ 5-7-2017, δειαδή κεηά παξέιεπζε ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο 

σο άλσ απφθαζεο, θαηά ην άξζξν 473 παξ. 2 ΚΠΓ. ηε ζρεηηθή, φκσο, δήισζε, ελψ 

πξνβάιινληαη δηάθνξεο αηηηάζεηο θαη δε γηα έιιεηςε απφ ηελ απφθαζε ηεο 

απαηηνχκελεο εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, νπδέλ δηαιακβάλεηαη γηα 

ηελ εθπξφζεζκε άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην αλ 

ππφθεηληαη ιφγνη αλψηεξεο βίαο ή αλππέξβιεηνπ θσιχκαηνο πνπ δελ επέηξεςαλ ηελ 

εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο, δειαδή κε δήισζε θαη επίδνζε ηεο εληφο είθνζη εκεξψλ 

απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απνθάζεσο ζηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ 



Πάγνπ θαη φρη απφ ηελ, κε απαηηνχκελε ελ πξνθεηκέλσ, επίδνζε ηεο ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν, θαζφζνλ ε απφθαζε απηή δεκνζηεχζεθε κε ηελ παξνπζία ηνπ 

αλσηέξσ εθπξνζψπνπ θαη ζπλεγφξνπ ηνπ ηειεπηαίνπ, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή 

ζεσξείηαη φηη δηθάζζεθε κε ηελ πξαγκαηηθή παξνπζία ηνπ. Καηά ζπλέπεηα φζσλ 

πξνεθηέζεθαλ, ε θξηλφκελε αίηεζε αλαηξέζεσο, εθφζνλ αζθήζεθε εθπξνζέζκσο θαη 

δελ δηαιακβάλνληαη ζ’ απηήλ δηθαηνινγεηηθνί ηεο εθπξφζεζκεο άζθεζεο ηεο ιφγνη, 

είλαη απαξάδεθηε θαη σο ηέηνηα πξέπεη λα απνξξηθζεί θαη λα θαηαδηθαζζεί ν 

αλαηξεζείσλ ζηα δηθαζηηθά έμνδα ηεο πξνθείκελεο δηαδηθαζίαο (άξζξα 476 παξ. 1-

583 παξ. 1 ΚΠΓ). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο Πξνηείλεηαη: Να απνξξηθζεί ε απφ 5-7-

2017 αίηεζε αλαηξέζεσο ηνπ Α. Μ. ηνπ Θ., θαηνίθνπ ..., θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

769/2016 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Άκθηζζαο Καη Να 

θαηαδηθαζζεί ν αλαηξεζείσλ ζηα δηθαζηηθά έμνδα ηεο πξνθείκελεο δηαδηθαζίαο".  

Ο Αληεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Υαξάιακπνο Βνπξιηψηεο  

Αθνχ άθνπζε  

ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ αλαθέξζεθε ζηελ παξαπάλσ εηζαγγειηθή πξφηαζε θαη ηνλ  

πιεξεμνχζην ηνπ αλαηξεζείνληνο. 

 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Καηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 462, 473 παξ. 1,3 θαη 507 παξ. 1 εδ α ΚΠνηλΓ , φπνπ 

εηδηθή δηάηαμε λφκνπ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ 

κέζσλ είλαη δέθα εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο. Αλ ν δηθαηνχκελνο δελ 

είλαη παξψλ θαηά ηελ απαγγειία ηεο απφθαζεο , ε πην πάλσ πξνζεζκία είλαη επίζεο 

δεθαήκεξε , εθηφο αλ απηφο δηακέλεη ζηελ αιινδαπή είλαη άγλσζηε ε δηακνλή ηνπ, 

νπφηε ε πξνζεζκία είλαη ηξηάληα εκεξψλ θαη αξρίδεη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηελ 

επίδνζε ηεο απφθαζεο. Δηδηθφηεξα φκσο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ ελδίθνπ 

κέζνπ ηεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο θαηά ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε 

άζθεζε ηεο, αξρίδεη απφ ηφηε πνπ ε ηειεζίδηθε απφθαζε ζα θαηαρσξεζεί ζην, θαηά 

ην άξζξν 473 παξ. 3 ΚΠνηλΓ , εηδηθφ βηβιίν, εθηφο αλ ν δηθαηνχκελνο ήηαλ απψλ 

θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο θαη είλαη γλσζηήο δηακνλήο ζηελ εκεδαπή, νπφηε ε θαηά ηα 

άλσ δεθαήκεξε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δμ 

άιινπ, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 474 παξ. 1 εδ. α’ ΚΠνηλΓ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

δηάηαμεο ηεο παξ. 2 ηνλ άξζξνπ 473, ην έλδηθν κέζν αζθείηαη κε δήισζε ζην 

γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε (ε ην βνχιεπκα) ή ζην 

γξακκαηέα ηνπ εηξελνδηθείνπ ή ζην πξντζηάκελν ηεο πξνμεληθήο αξρήο πνπ 

βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ θαηνηθεί ή δηακέλεη 

πξνζσξηλά ν δηθαηνχκελνο. Πεξαηηέξσ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 340 παξ. 2 ΚΠνηλΓ: 

"ε πηαίζκαηα, πιεκκειήκαηα θαη θαθνπξγήκαηα επηηξέπεηαη λα εθπξνζσπείηαη ν 

θαηεγνξνχκελνο απφ ζπλήγνξν, ηνλ νπνίν δηνξίδεη κε έγγξαθε δήισζε ηνπ. Η 

δήισζε γίλεηαη θαηά ηηο δηαηππψζεηο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 42 

θαη πξέπεη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, λα αλαθέξεη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή 

δηακνλήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν θαηεγνξνχκελνο ζεσξείηαη 

παξψλ θαη ν ζπλήγνξνο ηνπ ελεξγεί φιεο ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο γη’ απηφλ.....". 

Σέινο, θαηά ην άξζξν 476 ΚΠνηλΓ " 1. Όηαλ ην έλδηθν κέζν αζθήζεθε απφ πξφζσπν 

πνπ δελ είρε ην δηθαίσκα ή ελαληίνλ απφθαζεο ή βνπιεχκαηνο γηα ηα νπνία δελ 

πξνβιέπεηαη ή φηαλ αζθήζεθε εθπξφζεζκα ... .ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ή ην 

δηθαζηήξην (σο ζπκβνχιην) πνπ είλαη αξκφδην λα θξίλεη ζρεηηθά, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα θαη αθνχ αθνχζεη ηνπο δηαδίθνπο πνπ εκθαληζηνχλ, 

θεξχζζεη απαξάδεθην ην έλδηθν κέζν θαη δηαηάζζεη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ή 

ηνπ βνπιεχκαηνο πνπ έρεη πξνζβιεζεί θαη ηελ θαηαδίθε ζηα έμνδα εθείλνπ πνπ 

άζθεζε ην έλδηθν κέζν".Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλε ηνπ 



άξζξνπ 473 παξ. 3 ΚΠνηλΓ ζπλάγεηαη φηη ε θαηά ηνπ εθθαινχληνο πνπ 

εθπξνζσπήζεθε πιήξσο απφ ηνλ λνκίκσο δηνξηζζέληα ζπλήγνξν εθδνζείζα απφθαζε 

ηνπ δεπηεξνβαζκίνπ δηθαζηεξίνπ, ινγίδεηαη φηη δεκνζηεχζεθε κε ηελ πξαγκαηηθή 

παξνπζία ηνπ εθθαινχληνο θαη φηη ε ηαζζφκελε πξνζεζκία πξνο άζθεζε ηεο 

αηηήζεσο αλαηξέζεσο θαηά ηεο απνθάζεσο απηήο κε έθζεζε ζηνλ γξακκαηέα ηνπ 

πξσηνδηθείνπ, πνπ νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο , αξρίδεη απφ ηφηε πνπ ε θαηά ηα άλσ 

ηειεζίδηθε απφθαζε ζα θαηαρσξεζεί θαζαξνγξακκέλε ζην εηδηθφ βηβιίν πνπ 

ηεξείηαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ θαη δελ είλαη αλαγθαία ε πξνο 

ηνλ εθθαινχληα επίδνζε ηεο, αθνχ απηφο δηθάδεηαη ζεσξνχκελνο παξψλ. Με ηηο 

δηαηάμεηο απηέο αθ’ ελφο κελ πξνζδηνξίδνληαη απνθιεηζηηθψο ηα αξκφδηα φξγαλα 

ελψπηνλ ησλ νπνίσλ ζα ζπληαρζεί ε έθζεζε αίηεζεο αλαίξεζεο, αθ’ εηέξνπ δε 

επηβάιιεηαη ππνγξαθή ηνπ αλαηξεζείνληνο θαη ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ελψπηνλ ηνπ 

νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα ε δήισζε θαη ζπληάζζεηαη ε νηθεία έθζεζε. Η ζχληαμε ηεο 

έθζεζεο απνηειεί ζπζηαηηθφ ηχπν ηεο άζθεζεο ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο θαη ζπλεπψο 

δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαθακθζεί. Η δε κε ζχληαμε απηήο (ηεο έθζεζεο) επάγεηαη ην 

απαξάδεθην ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά ην άξζξν 476 παξ. 1 Κ.Π.Γ. θαη ηελ 

απφξξηςε ηεο γηα ην ιφγν απηφ θαηά ην άξζξν 513 παξ. 1 εδ. α’ ηνπ ίδηνπ θψδηθα. Οη 

επηβαιιφκελεο απφ ην λνκνζέηε σο άλσ δηαηππψζεηο γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο 

ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο αλαίξεζεο δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο θαη θαη’ νπδέλ παξεκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε 

ζην δηθαζηήξην, κε ζπλαθφινπζν απνηέιεζκα λα κελ παξαβηάδεηαη ην άξζξν 6 παξ. 1 

ηεο ΔΓΑ θαη ηα άξζξα 20 παξ. 1 θαη 25 παξ. 1 εδ. β’ ηνπ πληάγκαηνο. Καη ηνχην 

δηφηη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην δηθαζηήξην δελ είλαη απφιπην αιιά ππφθεηηαη ζε 

πεξηνξηζκνχο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξαδεθηνχ ηνπ ελδίθνπ 

κέζνπ, αθνχ απαηηείηαη απφ ηε θχζε ηνπ ε ξχζκηζε ηνπ απφ ην θξάηνο, ην νπνίν έρεη 

ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα, αξθεί κφλν νη ηηζέκελνη πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο λα κελ 

πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ δηαδίθνπ θαηά ηέηνην ηξφπν ή ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε 

ην δηθαίσκα ηεο πξνζθπγήο ζην δηθαζηήξην λα πιήηηεηαη ζηνλ ίδην ηνλ ππξήλα ηνπ  

(Οι. Α.Π. 2/2008, Α.Π, 1278/2014). 

Η εθπξφζεζκε άζθεζε έλδηθνπ κέζνπ ζπγρσξείηαη κφλν αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

αλψηεξεο βίαο ή αλππέξβιεηνπ θσιχκαηνο πνπ εκπφδηζε ηελ λφκηκε ελάζθεζε ηνπ 

πεξί νπ ν ιφγνο δηθαηψκαηνο, ζχκθσλα κε ηε γεληθή αξρή φηη θαλέλαο δελ 

ππνρξεψλεηαη ζηα αδχλαηα (impossibilium nulla obligation est). Ωο αλψηεξε βία ε 

νπνία δηθαηνινγεί ηελ εθπξφζεζκε άζθεζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ λνείηαη θάζε γεγνλφο 

απξφβιεπην θαη εμαηξεηηθφ, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

απνηξαπεί κε κέηξα εμαηξεηηθήο επηκειείαο θαη ζπλέζεσο (Οι. Α.Π. 15/1987), ελψ σο 

αλππέξβιεην θψιπκα ζεσξείηαη εθείλν ην νπνίν νπσζδήπνηε δελ νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ αζθνχληνο ην έλδηθν κέζν δηαδίθνπ θαη δελ κπνξεί λα ππεξληθεζεί 

απφ απηφλ κε θαλέλα ηξφπν (Οι. Α.Π. 763/1987). ηελ πεξίπησζε φκσο απηή, ζηε 

ζπληαζζφκελε θαηά ην άξζξν 474 παξ. 2 Κ.Π.Γ. ζρεηηθή έθζεζε πξέπεη λα γίλεηαη 

επίθιεζε ηφζν ησλ δηαθσιπηηθψλ ηεο εκπξφζεζκεο άζθεζεο ηνπ έλδηθνπ κέζνπ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλψηεξε βία ή ην αλππέξβιεην θψιπκα, φζν θαη 

ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα πεξηζηαηηθά απηά (Α.Π. 1426/2008, 

Α.Π. 123/2014. Δάλ ε σο άλσ έθζεζε (αλαίξεζεο) δελ δηαιάβεη ηέηνηα πεξηζηαηηθά ή 

αλ ηα πεξηζηαηηθά απηά δελ απνδεηθλχνληαη απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ επηθαιείηαη 

θαη πξνζθνκίδεη, ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ή ην δηθαζηήξην (σο ζπκβνχιην) πνπ είλαη 

αξκφδην λα θξίλεη ζρεηηθά, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα θαη αθνχ αθνχζεη 

ηνπο δηαδίθνπο πνπ εκθαληζηνχλ, θεξχζζεη, σο εθπξφζεζκν, απαξάδεθην ην έλδηθν 

κέζν θαη δηαηάζζεη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο ή ηνπ βνπιεχκαηνο πνπ έρεη 

πξνζβιεζεί θαη ηελ θαηαδίθε ζηα έμνδα εθείλνπ πνπ άζθεζε ην έλδηθν κέζν. ηελ 



πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαδεθηή επηζθφπεζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο, πξνθχπηεη φηη: Σν Σξηκειέο 

Πιεκκειεηνδηθείν Άκθηζζαο, σο δεπηεξνβάζκην Γηθαζηήξην, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 769 / 

2016 απφθαζε ηνπ, θαηαδίθαζε ηνλ αλαηξεζείνληα ζε πνηλή θπιαθίζεσο 6 κελψλ ( 

ηελ νπνία αλέζηεηιε επί ηξηεηία) γηα ηελ αμηφπνηλε πξάμε ηεο έθδνζεο αθάιππηεο 

επηηαγήο θαη’ εμαθνινχζεζε, κε ηελ παξνπζία ηνπ δηθεγφξνπ Λακίαο Γ. Ν., ν νπνίνο 

εθπξνζψπεζε .θαη’ άξζξν 340 παξ. 2 ΚΠνηλΓ ηνλ θαηεγνξνχκελν - αλαηξεζείνληα. 

Ο αλαηξεζείσλ άζθεζε θαηά ηεο απνθάζεσο απηήο, ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην 

Δηδηθφ Βηβιίν ζηηο 6.6.2017, ηελ ππφ θξίζε αίηεζε αλαηξέζεσο κε ζρεηηθή δήισζε 

θαη επίδνζε ηεο ζηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζηηο 5.7.2017, ήηνη κεηά απφ 

παξέιεπζε ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο, θαη’ άξζξν 473 παξ. 2 

ΚΠνηλΓ, δειαδή κεηά ηελ πάξνδν ηεο θαηά λφκνλ εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο. ηελ 

ζρεηηθή δήισζε, ελψ δηαιακβάλνληαη δηάθνξεο αηηηάζεηο θαη δε γηα έιιεηςε απφ ηελ 

απφθαζε εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, νπδέλ δηαιακβάλεηαη ζε απηή 

(αίηεζε αλαηξέζεσο) γηα ηελ εθπξφζεζκε άζθεζε ηεο, ήηνη νπδέλ εθηίζεηαη ζε απηήλ 

ζρεηηθψο κε ηελ χπαξμε αλσηέξαο βίαο ή αλππεξβιήηνπ θσιχκαηνο πνπ λα 

δηθαηνινγεί ηνλ ιφγν πνπ δελ επέηξεςε ηελ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο, πνιισ δε 

κάιινλ δελ δηαιακβάλνληαη ηα απνδεηθηηθά κέζα πξνο απφδεημε ησλ ιφγσλ ηεο 

εθπξνζέζκνπ αζθήζεσο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 474 παξ.2 θαη 476 

ΚΠνηλΓ, ε ππφ θξίζε αίηεζε εηζήρζε ζην παξφλ Γηθαζηήξην, ζπλεδξηάδνλ σο 

πκβνχιην, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ην απαξάδεθην ή κε απηήο. Καηά ηε ζπδήηεζε 

ηεο εκθαλίζζεθε ν δηθεγφξνο ηνπ αλαηξεζείνληνο Γ. Ν. θαη επηθαιέζζεθε σο ιφγν 

αλσηέξαο βίαο, ζπληζηάκελν ζε αζζέλεηα ηεο πεζεξάο ηνπ αλαηξεζείνληνο Π. ρήξαο 

Λ. Α., φηη απηή πάζρεη απφ άλνηα θα φηη ε πγεία ηεο παξνπζίαζε επηδείλσζε ιφγσ 

νμείαο ινηκψμεσο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ απφ 10.6.2017, θαη κε ην απφ 24.10.2017 

ππφκλεκα ηνπ επαλαιακβάλεη θαη αλαπηχζζεη ηνλ ιφγν απηφ, φηη δειαδή ε ζχδπγνο 

ηνπ (αλαηξεζείνληνο) αλέιαβε θαη αζρνιήζεθε θαη κε ηελ πεξίζαιςε ηεο κεηέξαο ηεο 

, θαη φηη γηα ηνλ ιφγν απηφ ν αλαηξεζείσλ δελ εδπλήζε λα παξαδψζεη ηελ 

πξνζβαιινκέλε απφθαζε εγθαίξσο ζηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ πξνθεηκέλνπ 

εθείλνο λα ζπληάμεη θαη επηδψζεη εκπξνζέζκσο ηελ ππφ θξίζε αίηεζε αλαηξέζεσο. 

Πξνο απφδεημε δε ηνπ ιφγνπ απηνχ πξνζθφκηζε θαη ην ππφ εκεξνρξνλνινγία απφ 

24.10.2017 ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Φζηψηηδνο (Λακία), ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη ανξίζησο φηη ε Π. ρήξα Λ. Α....." ηνλ Ινχλην ηνπ 2017 πεξίπνπ ζηηο 

10 ηνπ κελφο ππέζηε κηα ζνβαξή ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο....". Ο 

αλσηέξσ επηθαινχκελνο ιφγνο, είλαη πξνερφλησο απαξάδεθηνο αθνχ πξνβάιιεηαη κε 

ην ππφκλεκα ηνπ αλαηξεζείνληνο, πέξαλ ηνχηνπ φκσο είλαη απνξξηπηένο δηφηη, θαη 

αιεζήο ππνηηζέκελνο, δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο ή ηνπ 

αλππέξβιεηνπ θσιχκαηνο, αθνχ αθ’ ελφο ε επηθαινπκέλε αλσηέξα βία ζπλέηξεμε 

ζην πξφζσπν ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη φρη ηνπ ηδίνπ αθεηέξνπ δε κπνξνχζε, ν ίδηνο 

επηκειψο θεξφκελνο, λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηθεγφξν ηνπ γηα ηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ άζθεζε ηεο αλαηξέζεσο, αθνχ απηφ είρε πξνθχςεη πξηλ απφ ηελ 

άζθεζε ηεο αλαηξέζεσο (5.7.2017). Δηδηθφηεξα, ε ηαηξηθή εμέηαζε ηεο Π. ρήξαο Λ. 

Α. πεζεξάο ηνπ αλαηξεζείνληνο, θέξεηαη ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνζθνκηδφκελνπ σο δηθαηνινγεηηθνχ παξαπάλσ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ θέξεη 

σο εκεξνρξνλνινγία ηελ 24.10.2017, λα έιαβε ρψξα "ηνλ Ινχλην ηνπ 2017 πεξίπνπ 

ζηηο 10 ηνπ κελφο", δειαδή πξηλ απφ ηνλ ρξφλν αζθήζεσο ηεο αλαηξέζεσο πνπ ήηαλ 

ε 5.7.2017, θαη έπξεπε αθνχ ηα πεξηζηαηηθά θαη ην δηθαηνινγεηηθφ ηνπο ήηαλ γλσζηά, 

λα δηαιεθζεί σο ιφγνο αηηηνιφγεζεο ηεο εθπξνζέζκνπ αζθήζεσο ηεο, ηφζν απηφο  

φζν θαη ην απνδεηθηηθφ απηνχ κέζν ζηελ έθζεζε απηήο. 

 



Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ ε θξηλφκελε αίηεζε αλαηξέζεσο πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε, αζθεζείζα εθπξνζέζκσο θαη’ άξζξν 476 παξ. 1 

ΚΠνηλΓ, θαη λα θαηαδηθαζζεί ν αλαηξεζείσλ ζηα δηθαζηηθά έμνδα ( άξζξν 585 παξ. 1 

ΚΠνηλΓ). 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Απνξξίπηεη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. .../5.7.2017 αίηεζε ηνπ Α. Μ., ηνπ Θ., θαηνίθνπ ..., 

γηα αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζκφλ 769/2016 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο 

Πιεκκειεηνδηθείνπ Άκθηζζαο. 

Δπηβάιιεη ζηνλ αλαηξεζείνληα ηα δηθαζηηθά έμνδα, πνπ αλέξρνληαη ζε δηαθφζηα 

πελήληα (250) επξψ. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2017.  
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