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Αξηζκόο 103/2018  

 

ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Σ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ-(Ω ΤΜΒΟΤΛΙΟ)  

 

πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνύινπ, Αληηπξόεδξν 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Αξηεκηζία Παλαγηώηνπ, Γεώξγην Αλαζηαζάθν - Δηζεγεηή, 

Μαξία Γεσξγίνπ θαη Δπθξνζύλε Καινγεξάηνπ - Δπαγγέινπ, Αξενπαγίηεο.  

πλήιζε σο ζπκβνύιην ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 16 θαη 23 Ιαλνπαξίνπ 2018, κε ηελ 

παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέσο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Αζαλάζηνπ Αθξηηίδε (γηαηί 

θσιύεηαη ε Δηζαγγειέαο) θαη ηνπ Γξακκαηέσο Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ, γηα λα 

δηθάζεη ηελ έθεζε ηνπ εθθαινύληνο - εθδεηνπκέλνπ K. () N.() ηνπ θαη S., ππεθόνπ 

Σνπξθίαο, γελ. ζην ..., ζηηο 13-4-1973, θξαηνπκέλνπ ζην Καηάζηεκα Κξάηεζεο 

Κνκνηελήο, ν νπνίνο παξαζηάζεθε ζην αθξναηήξην ρσξίο πιεξεμνύζην δηθεγόξν, 

θαηά ηεο ππ’ αξηζκ.18/10-11-2017 απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Δθεηώλ Θξάθεο.  

Σν πκβνύιην Δθεηώλ Θξάθεο κε ηελ σο άλσ απόθαζή ηνπ, απνθάζηζε ηελ 

εθηέιεζε ηνπ από 25-7-2017 Δπξσπατθνύ Δληάικαηνο ύιιεςεο, πνπ εθδόζεθε από 

ηε Γεληθή Δηζαγγειία ηεο TRIESTE Ιηαιίαο, κε αλαθνξά Φαθέινπ .../2013, ζε βάξνο 

ηνπ άλσ εθδεηνύκελνπ πξνθεηκέλνπ απηόο λα εθηίζεη ππόινηπν πνηλήο θπιαθίζεσο 5 

εηώλ θαη 8 εκεξώλ, από ηελ πνηλή ησλ 6 εηώλ πνπ ηνπ επεβιήζε γηα ην αδίθεκα ηεο 

δηεπθόιπλζεο ζε παξάλνκε είζνδν θαη δηακνλή κεηαλαζηώλ ζηελ Ιηαιία. 

Καηά ηεο απνθάζεσο απηήο ν εθδεηνύκελνο θαη ηώξα εθθαιώλ, άζθεζε ηελ κε 

αξηζκό θαη εκεξνκελία ...-11-2017 έθεζε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζ’ 

απηήλ, ε νπνία ζπληάρζεθε ελώπηνλ ηνπ Γξακκαηέσο ηνπ Σκήκαηνο Βνπιεπκάησλ 

ηνπ Δθεηείνπ Θξάθεο θαη θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε ηνλ αξηζκό .../17.  

Πξνθεηκέλεο ζπδεηήζεσο  

Αθνύ άθνπζε  

ηνλ εθδεηνύκελν, πνπ κε πξνθνξηθή αλάπηπμε δήηεζε όζα αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά 

πξαθηηθά θαη ηνλ Αληεηζαγγειέα ν νπνίνο πξόηεηλε λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε ε  

έθεζε ηνπ αλσηέξσ. 

 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Ι. Καηά ην άξζξν 22 παξ.1 ηνπ λ. 3251/2004 "ε πεξίπησζε κε ζπγθαηάζεζεο ηνπ 

εθδεηνπκέλνπ επηηξέπεηαη ε άζθεζε έθεζεο ζηνλ Άξεην Πάγν από ηνλ εθδεηνύκελν 

ή ηνλ εηζαγγειέα θαηά ηεο νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ εθεηώλ, εληόο είθνζη 

ηεζζάξσλ σξώλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ηνπ 

όξζξνπ 451 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. Γηα ηελ έθεζε ζπληάζζεηαη έθζεζε  

ελώπηνλ ηνπ γξακκαηέα εθεηώλ". 

πλεπώο, ε από 10-11-2017 ππό θξίζε έθεζε ( κε αξηζκό εθζέζεσο ...2017) ηνπ 

εθδεηνπκέλνπ Ν. K. ηνπ I. (ηνύξθνπ ππεθόνπ) θαηά ηεο απνθάζεσο 18/2017 ηνπ 

πκβνπιίνπ Δθεηώλ Θξάθεο, κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε εθηέιεζε ηνπ θαη’ απηνύ 

εθδνζέληνο, από ηελ Δηζαγγειία ηνπ TRIESTE Ιηαιίαο, ππό ζηνηρεία αλαθνξάο 

θαθέινπ .../2013, από 25.7.2017 επξσπατθνύ εληάικαηνο ζύιιεςεο, αζθεζείζα 

λνκνηύπσο θαη εκπξνζέζκσο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άλσ άξζξνπ ελώπηνλ ηνπ 

αξκνδίνπ γξακκαηέα ηνπ Δθεηείνπ Θξάθεο, πξέπεη λα γίλεη ηππηθό δεθηή θαη λα  

εμεηαζζεί πεξαηηέξσ θαη’ νπζία. 

 



ΙΙ. Σν πκβνύιην Δθεηώλ Θξάθεο, κε ηελ απόθαζε 18/2017 απνθάζηζε ηελ εθηέιεζε 

ηνπ από 25-7-2017 Δπξσπατθνύ Δληάικαηνο ύιιεςεο, πνπ εθδόζεθε από ηε Γεληθή 

Δηζαγγειία ηεο πόιεσο TRIESTE Ιηαιίαο, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. .../2011 

απνθάζεσο ηνπ Δθεηείνπ TRIESTE (Σεξγέζηεο), πνπ θαηέζηε ακεηάθιεηε ηελ 14-7-

2017, πξνθεηκέλνπ ν αλσηέξσ εθδεηνύκελνο λα εθηίζεη ην ελαπνκείλαλ ππόινηπν, 

από πέληε (5) έηε θαη νθηώ (8) εκέξεο, ηεο πνηλήο θπιάθηζεο ησλ έμη (6) εηώλ, πνπ 

ηνπ επηβιήζεθε από ην σο άλσ Γηθαζηήξην, γηα ηελ αμηόπνηλε πξάμε ηεο 

δηεπθόιπλζεο ζε παξάλνκε είζνδν θαη δηακνλή κεηαλαζηώλ ζηελ Ιηαιία. ηελ 

πξνθείκελε πεξίπησζε, ν εθδεηνύκελνο, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο εθέζεσο ηνπ, δήισζε 

πξνθνξηθά ζην αθξναηήξην όηη ζπλαηλεί ζηελ έθδνζε ηνπ. Ωο εθ ηνύηνπ παξέιθεη ε 

έξεπλα ηεο βαζηκόηεηαο ησλ ιόγσλ ηεο εθέζεσο πνπ άζθεζε. 

πλεπώο, ειιείςεη ελλόκνπ ζπκθέξνληνο ζην πξόζσπν ηνπ, ε έθεζε πξέπεη λα 

απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε θαη λα θαηαδηθαζζεί ν εθθαιώλ ζηα δηθαζηηθά έμνδα  

(άξζξν 583 παξ. 1 ΚΠΓ) . 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Απνξξίπηεη σο απαξάδεθηε ηελ από 10-11-2017 έθεζε (κε αξηζκό εθζέζεσο ...2017) 

ηνπ N. K. ηνπ I. (ηνύξθνπ ππεθόνπ) θαηά ηεο απνθάζεσο 18/2017 ηνπ πκβνπιίνπ 

Δθεηώλ Θξάθεο, κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε εθηέιεζε ηνπ θαη’ απηνύ εθδνζέληνο, 

από ηελ Δηζαγγειία ηνπ TRIESTE Ιηαιίαο, από 25-7-2017 επξσπατθνύ εληάικαηνο 

ζύιιεςεο, ππό ζηνηρεία αλαθνξάο θαθέινπ .../2013  

Καηαδηθάδεη ηνλ εθθαινύληα ζηα δηθαζηηθά έμνδα πνπ αλέξρνληαη ζε δηαθόζηα 

πελήληα (250) επξώ. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2018.  

Γεκνζηεύζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 23 

Ιαλνπαξίνπ 2018. 

Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
 


