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Αξηζκφο 133/2018  

 

ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Σ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ  

 

πγθξνηήζεθε απφ ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνχινπ, Αληηπξφεδξν 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Αξηεκηζία Παλαγηψηνπ - Δηζεγήηξηα, Γεψξγην Αλαζηαζάθν, 

Μαξία Γεσξγίνπ θαη Δπθξνζχλε Καινγεξάηνπ - Δπαγγέινπ, Αξενπαγίηεο. 

πλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2017, κε ηελ 

παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Υαξάιακπνπ Βνπξιηψηε (γηαηί 

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

δηθάζεη ηελ αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο - θαηεγνξνπκέλνπ Α. Λ. ηνπ Ι., θξαηνχκελνπ 

ζην Καηάζηεκα Κξάηεζεο Γξεβελψλ, πνπ εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν ηνπ Ισάλλε Παπαλαζηαζφπνπιν, γηα αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζ. 65-66/2017  

απνθάζεσο ηνπ Μηθηνχ Οξθσηνχ Δθεηείνπ Παηξψλ.  

Σν Μηθηφ Οξθσηφ Δθεηείν Παηξψλ κε ηελ σο άλσ απφθαζή ηνπ δηέηαμε φζα 

ιεπηνκεξψο αλαθέξνληαη ζ’ απηή, θαη o αλαηξεζείσλ - θαηεγνξνχκελνο δεηεί ηελ 

αλαίξεζε απηήο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφ 13 Ινπιίνπ 2017 αίηεζή 

ηνπ αλαηξέζεσο, ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε ηνλ αξηζκφ .../17. 

Αθνχ άθνπζε  

Σνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ αλαηξεζείνληνο, πνπ δήηεζε φζα αλαθέξνληαη ζηα 

ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξφηεηλε λα αλαηξεζεί ελ κέξεη ε 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε θαη κφλν σο πξνο ηελ πεξί επηκέηξεζεο ησλ πνηλψλ θαη 

θαζνξηζκνχ ζπλνιηθήο πνηλήο δηάηαμεο ηεο, λα παξαπεκθζεί ε ππφζεζε, θαηά ην 

αλαηξνχκελν κέξνο, γηα λέα εθδίθαζε θαη λα απνξξηθζεί θαηά ηα ινηπά ε θξηλφκελε  

αίηεζε αλαίξεζεο.  

 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Η θξηλφκελε απφ 13-7-2017, κε αξηζκφ …2017, αίηεζε ηνπ Α. Λ. ηνπ Ι. γηα αλαίξεζε 

ηεο ππ’ αξηζκ. 65-66/2017 θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο ηνπ Μηθηνχ Οξθσηνχ Δθεηείνπ 

Παηξψλ έρεη αζθεζεί λνκφηππα θαη εκπξφζεζκα. Δπνκέλσο, είλαη παξαδεθηή θαη  

πξέπεη λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ. 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 329, 331, 333, 358, 364 παξ. 2 θαη 

369 ΚΠΓ, πξνθχπηεη φηη ε ιήςε ππφςε θαη ε ζπλεθηίκεζε απφ ην δηθαζηήξην ηεο 

νπζίαο, σο απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ, εγγξάθσλ πνπ δελ αλαγλψζηεθαλ θαηά ηε 

ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην, ζπληζηά απφιπηε αθπξφηεηα θαη ηδξχεη ηνλ απφ ην άξζξν 

510 παξ. 1 ζηνηρ Α’ ΚΠΓ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 171 παξ. 1 πεξίπησζε δ’ ηνπ 

ίδηνπ Κψδηθα, ιφγν αλαίξεζεο, δηφηη έηζη παξαβηάδεηαη ε άζθεζε ηνπ θαηά ην άξζξν 

358 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα δηθαηψκαηνο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα πξνβαίλεη ζε δειψζεηο, 

παξαηεξήζεηο θαη εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ην απνδεηθηηθφ απηφ κέζν, εθηφο αλ απηά 

απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ ή ην πιηθφ αληηθείκελν ηνπ εγθιήκαηνο ή 

είλαη δηαδηθαζηηθά έγγξαθα ή αλαθέξνληαη δηεγεκαηηθά ζηελ απφθαζε ή ην  

πεξηερφκελν ηνπο πξνθχπηεη απφ άιια απνδεηθηηθά κέζα. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε ηνπ, ην Μηθηφ Οξθσηφ 

Δθεηείν Παηξψλ θήξπμε ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ήδε αλαηξεζείνληα έλνρν ηνπ φηη: 

"ηνλ πην θάησ αλαθεξφκελν ηφπν θαη ρξφλν ηέιεζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

εγθιήκαηα πνπ πξνβιέπεη θαη ηηκσξεί ν λφκνο κε ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο πνηλέο 



θαη ζπγθεθξηκέλα: 1) ηελ πεξηνρή ηεο Κάησ Αραΐαο ζηηο 30-8-2009 εμαλάγθαζε 

άιινλ ζε ζπλνπζία κε ζσκαηηθή βία θαη κε ηελ απεηιή ζπνπδαίνπ θαη άκεζνπ 

θηλδχλνπ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ αλσηέξσ ηφπν θαη ρξφλν εληφο Ι.Υ.Δ. απηνθηλήηνπ, πνπ 

νδεγνχζε κε ζπλεπηβαίλνπζα ηελ αλήιηθε θφξε ηνπ Α. Λ. επηζηξέθνληαο απφ ην 

Κέληξν Τγείαο Κάησ Αραΐαο φπνπ πξνεγνπκέλσο ηελ είρε κεηαθέξεη γηα λα ηεο 

παξαζρεζεί ηαηξηθή βνήζεηα ιφγσ ζπκπησκάησλ θλεζκνχ ζην ζψκα ηεο θαη αθνχ 

ζηάζκεπζε ην αλσηέξσ απηνθίλεην δίπια ζηα θαλάξηα ηεο Μ.Δ.Ο. Παηξψλ-Πχξγνπ, 

αθηλεηνπνίεζε ηελ πξναλαθεξφκελε θφξε ηνπ κε ηα ρέξηα ηνπ θαη κε ηελ απεηιή φηη 

ζα πεζάλεη, έθακςε ηελ αληίζηαζή ηεο θαη αθνχ ηελ εμαλάγθαζε λα βγάιεη ηα ξνχρα 

ηεο, έζεζε ην ελ ζηχζε κφξηφ ηνπ ζηνλ θφιπν ηεο θαη αθνινχζσο εθζπεξκάησζε 

ηθαλνπνηψληαο ηε γελεηήζηα επηζπκία ηνπ. 2)ηνλ ίδην ηφπν θαη ρξφλν ηέιεζε ην 

θαθνχξγεκα ηεο αηκνκημίαο, θαζφζνλ ήιζε ζε ζπλνπζία κε ζπγγελή ηνπ εμ αίκαηνο 

θαηηνχζαο γξακκήο, πνπ δελ είρε ζπκπιεξψζεη ην δέθαην πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ αλσηέξσ ηφπν θαη ρξφλν, ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην ππφ ζηνηρείν [1] ηνπ παξφληνο, έζεζε ην ελ ζηχζε κφξην ηνπ ζηνλ 

θφιπν ηεο αλήιηθεο θφξεο ηνπ Α. Λ., ε νπνία γελλήζεθε ζηηο 24-2-1995 θαη 

αθνινχζσο εθζπεξκάησζε ηθαλνπνηψληαο ηε γελεηήζηα επηζπκία ηνπ. 3)ηνλ ίδην 

ηφπν θαη ρξφλν ελήξγεζε αζειγείο πξάμεηο κε πξφζσπν πνχ έρεη ζπκπιεξψζεη ηα 

δεθαηέζζεξα θαη φρη ηα δεθαπέληε έηε ηεο ειηθίαο ηνπ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ αλσηέξσ 

ηφπν θαη ρξφλν ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαπάλσ ζην ππφ 

ζηνηρείν [1] ηνπ παξφληνο ζθνπψληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο γελεηήζηαο επηζπκίαο 

ηνπ, θίιεζε ζην ζηφκα ηελ αλήιηθε θφξε ηνπ Α. Λ., ε νπνία γελλήζεθε ζηηο 24-2-

1995, ηε ράηδεςε ζην ζψκα κε ηα ρέξηα θαη έζεζε ην κφξην ηνπ ζε επαθή κε ηνλ 

θφιπν ηεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηελ εμαλάγθαζε λα βγάιεη ηα ξνχρα ηεο θαη λα είλαη 

γπκλή, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ππφ ζηνηρείν [1] ηνπ παξφληνο". 

Πξνθεηκέλνπ ην Γηθαζηήξην λα αρζεί ζηελ σο άλσ θαηαδηθαζηηθή γηα ηνλ 

αλαηξεζείνληα θξίζε ηνπ δέρζεθε αλειέγθησο ζην ζθεπηηθφ ηεο πξνζβαιινκέλεο 

απφθαζεο, κεηά απφ εθηίκεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην πξννίκην απηνχ θαη’ είδνο 

απνδεηθηηθψλ κέζσλ (θαηαζέζεηο καξηχξσλ θαηεγνξίαο, αλαγλσζζέληα έγγξαθα, 

απφ 30-3-2011 θαη 27-12-2012 εθζέζεηο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηεο παηδνςπρηάηξνπ 

Μ. Γ. θαη απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ) φηη απνδείρζεθαλ ηα αθφινπζα : "Η Α. Λ. 

ηνπ Α. θαη Δ. έρεη γελλεζεί ζηηο 24-2-1995 θαη είλαη ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο 

(έρεη άιια ηξία αδέιθηα, ήηνη ηνπ Ι., γελλεζέληνο ην 1994, ηνπ Ν., γελλεζέληνο ην 

1999 θαη ηνπ Π., γελλεζέληνο ην 2002) θαη δεη ζην ρσξηφ ... κε ηνπο γνλείο ηεο, ηα 

αδέιθηα ηεο θαη ηελ γηαγηά ηεο, κεηέξα ηνπ παηέξα ηεο. Ο παηέξαο ηεο είλαη 

ειαηνρξσκαηηζηήο ζην επάγγεικα θαη ε κεηέξα ηεο θξνληίδεη ειηθησκέλνπο. ηηο 29-

8-2009 αθνχ δηαζθέδαζε κε ηνλ παηέξα ηεο θαη ηα ηξία ηεο αδέιθηα ζε παλεγχξη ζην 

..., θαηφπηλ επηζθέθηεθαλ φινη καδί έλα ςεηνπσιείν φπνπ έθαγαλ. Αθνινχζσο 

επηζηξέθνληαο ζην ζπίηη ε παζνχζα Α. Λ. εκθάληζε θαηά ηηο 2:00 π.κ. εμαλζήκαηα 

ζην ζψκα ηεο πηζαλφλ απφ κνιπζκέλν θαγεηφ θαη θαηά ηηο 4:00 π.κ. κεηαθέξζεθε 

απφ ηνλ παηέξα ηεο ζην Κέληξν Τγείαο Κάησ Αραΐαο. Δθεί αθνχ νη γηαηξνί ηεο 

έβαιαλ νξφ, ζηελ ηφηε δεθαηεηξάρξνλε παζνχζα, εκθαλίζηεθε ν παηέξαο ηεο ζην 

ζάιακν, φπνπ επξίζθεην ε παζνχζα θαη ηεο αλέθεξε ςεπδψο φηη νη γηαηξνί 

ζπλέζηεζαλ φηη απηή ζα γηλφηαλ θαιά κφλν αλ έθαλε έξσηα καδί ηνπ. Η παζνχζα 

αξλήζεθε ακέζσο λα πξνβεί ζε ηέηνηνπ είδνπο πξάμε κε ηνλ παηέξα ηεο, απαληψληαο 

ηνπ φηη ζα πξνηηκνχζε λα πεζάλεη θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ είπε φηη ζέιεη λα δεη ηνλ 

γηαηξφ πνπ ην είπε πξνθεηκέλνπ λα ην πεη θαη ζηελ ίδηα. Ο παηέξαο ηεο απάληεζε φηη 

δελ ζα ξσηήζεη θαλέλα θαη γηα λα εληζρχζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ηεο αλέθεξε φηη 

θαη ε μαδέιθε ηεο ε Μ. πνπ έρεη ζηξαβά δφληηα ζα θάλεη ην ίδην πξάγκα κε ηνλ 

παηέξα ηεο γηα λα ηζηψζνπλ ηα δφληηα ηεο. Όηη θαη ε εμαδέιθε ηεο ε Ρ. πνπ έρεη 



ζηξαβή πιάηε ην έρεη πάζεη γηαηί δελ ην έρεη θάλεη κε ηνλ παηέξα ηεο θαη αθφκε 

πεξαηηέξσ φηη θαη ε ίδηα ε κεηέξα ηεο, φηαλ ήηαλ κηθξή, ην έθαλε κε ηνλ δηθφ ηεο 

παηέξα, δειαδή φηη επξφθεηην γηα θάηη θπζηνινγηθφ. Δλ ζπλερεία αθνχ αλαρψξεζαλ 

απφ ην Κέληξν Τγείαο ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ηεο 30-8-2009 ν θαηεγνξνχκελνο 

ζηάζκεπζε ην απηνθίλεην ηνπ πιεζίνλ ηεο Ν.Δ.Ο. Παηξψλ-Πχξγνπ θαη ελψ ε 

αλήιηθε θφξε ηνπ θαζφηαλ ζηε ζέζε ηνπ ζπλνδεγνχ, ηεο δήηεζε λα βγάιεη ηα ξνχρα 

ηεο θαη άξρηζε λα ηελ θηιάεη ζην ζηφκα θαη λα ηελ ρατδεχεη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

ζψκαηνο ηεο. Η παζνχζα εμαξρήο αληηζηάζεθε θαη πξνζπάζεζε λα απνθχγεη ηνλ 

παηέξα ηεο, θσλάδνληαο πιελ φκσο απηφο αθνχ έβγαιε ηα ξνχρα ηνπ, ηε αλάγθαζε 

λα βγάιεη θαη ε ίδηα ηα ξνχρα ηεο απεηιψληαο ηελ φηη αλ δελ ηη έπξαηηε ζα πέζαηλε. 

Αθνινχζσο ν θαηεγνξνχκελνο έζεζε ην ελ ζηχζε κφξην ηνπ ζηνλ θφιπν ηεο 

παζνχζαο θαη δηείζδπζε κεξηθψο κφλν φρη πιήξσο ιφγσ ηνπ φηη ε παζνχζα 

αληηζηεθφηαλ, αιιά παξά ηαχηα απηφο εθζπεξκάησζε. Όπσο δελ αλαθέξεη ζηελ απφ 

6-7-2011 πξναλαθξηηηθή ηεο θαηάζεζε, απηή έλνησζε αζθπθηηθή πίεζε ζηελ είζνδν 

ηνπ θφιπνπ ηεο θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ παηέξα ηεο λα δηεηζδχζεη κε ην κφξην ηνπ 

εληφο ηνπ θφιπνπ ηεο. Αθνινχζσο ηεο είπε λα κελ αλαθέξεη γηα ην σο άλσ γεγνλφο 

ηίπνηε ζε θαλέλαλ. ηε ζπλέρεηα απηνί απνρψξεζαλ κε ην απηνθίλεην θαη 

επέζηξεςαλ ζην ζπίηη ηνπο, ελψ ηα γεγνλφηα απηά ε παζνχζα αλέθεξε κεηά απφ έμη 

κήλεο πεξίπνπ, ζηελ κεηέξα ηεο Δ. Κ., ε νπνία φκσο δελ θαη θαηήγγεηιε ην γεγνλφο, 

κεηά απφ δηαβεβαησζείο ηνπ ζπδχγνπ ηεο φηη δελ πξνέβε ζηελ σο άλσ πξάμε. 

Μάιηζηα εμεηαδφκελε ε ηειεπηαία (κεηέξα ηεο παζνχζαο) πξναλαθξηηηθά ηφζν θαη 

ζην ζηάδην ηεο θπξίαο αλάθξηζεο θαηέζεζε φηη ν ζχδπγφο ηεο (φπσο αλαθέξζεθε 

αλσηέξσ) αξλήζεθε φηη πξνέβε ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ζε βάξνο ηεο θφξεο ηνπο θαη 

γηα ην ιφγν απηφ δελ θαηήγγεηιε ην άλσ πεξηζηαηηθφ, πεηζφκελε ζηηο δηαβεβαηψζεηο. 

Αθνινχζσο ζηηο 30-4-2010 ζε επίζθεςε εθπαηδεπηηθψλ ηνπ πκβνπιεπηηθνχ 

ηαζκνχ Νέσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο ζην Γπκλάζην 

Κάησ Αραΐαο φπνπ θνηηνχζε ε παζνχζα, απηή αλέθεξε ηηο ζε βάξνο ηεο αμηφπνηλεο 

πξάμεηο ζηελ εθπαηδεπηηθφ Δ. Π., εθθξάδνληαο ην θφβν ηεο γηα πηζαλή επαλάιεςε 

ηεο πξάμεο, ελψ ελ ζπλερεία ν Γηεπζπληήο ηνπ άλσ Γπκλαζίνπ ελεκέξσζε, σο 

φθεηιε, γηα ην ελ ιφγσ πεξηζηαηηθφ ηνλ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ Παηξψλ. 

Καηφπηλ δηελεξγεζείζαο πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ δηαηάρζεθε ζηα πιαίζηα 

πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ε δηνξηζζείζα πξαγκαηνγλψκνλαο παηδνςπρίαηξνο Μ. Γ., 

δεχηεξε κάξηπξαο, ε νπνία εμέηαζε ηελ παζνχζα, επηζεκαίλεη ζηελ απφ 30.3.2011 

έθζεζε ηεο κε κεγάινπ βαζκνχ βεβαηφηεηα φηη ε αλήιηθε παζνχζα έρεη ππνζηεί 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε απφ ηελ παηέξα ηεο, θαζψο θαη φηη πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ πνπ δελ έρεη επαλαιεθζεί. Καηά ηελ εμέηαζε ηεο απφ ηελ 

άλσ παηδνςπρίαηξν ε παζνχζα πεξηέγξαςε αλαιπηηθά ηηο ζε βάξνο ηεο ελέξγεηεο ηνπ 

παηέξα ηεο κε ιεπηνκέξεηεο, εμηζηφξεζε ζπγθεθξηκέλα ην ίδην γεγνλφο θαη 

αλαθέξζεθε ζηαζεξά θαη επαλεηιεκκέλα ζε ελέξγεηεο, πξφζσπα θαη γεγνλφηα, ελψ 

θαηά ηελ πεξηγξαθή απηψλ δηαθαηερφηαλ απφ δπζθνξία, ζπκφ θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε άλσ παηδνςπρίαηξνο θαηαιήγεη ζηελ ελ ιφγσ έθζεζε 

ηεο φηη νη πιεξνθνξίεο ηεο αλήιηθεο ζεσξνχληαη αμηφπηζηεο θαη κεηψλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα κπζνπιαζίαο, ελψ δελ δηαπηζηψζεθαλ ζπκπηψκαηα ςπρηθήο δηαηαξαρήο 

ηεο αλήιηθεο ε νπνία εκθαλίδεη θπζηνινγηθή ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε. Δμάιινπ κεηά 

ην επεηζφδην επηζεκάλζεθε ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηεο φζν θαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ αλήιηθε απνκφλσζε θαη δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο, 

φπσο άιισζηε θάηη ηέηνην ζα αλακελφηαλ κεηά απφ ηελ επίδξαζε ελφο ηέηνηνπ 

έληνλνπ ςπρνπηεζηηθνχ γεγνλφηνο Όπσο δε θαηέζεζε πξναλαθξηηηθά ε παζνχζα, ν 

παηέξαο ηεο κεηά ην ελ ιφγσ ζπκβάλ ηεο ζπκπεξηθεξφηαλ ζαλ θηιελάδα ηνπ, ηεο 

κηινχζε γιπθά θαη ηελ παξαθνινπζνχζε ζπλερψο γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ην θφβν 



ηεο παζνχζαο γηα πηζαλή επαλάιεςε ηεο πξάμεο. Δπηπιένλ θαη ε εθπαηδεπηηθφο κε 

εηδίθεπζε ζηελ ςπρνινγία Δ. Π. (ηέηαξηε κάξηπξαο), κε ηελ νπνία κίιεζε αξρηθψο ε 

παζνχζα θαη ζηελ νπνία εμέζεζε ην ζε βάξνο ηεο πεξηζηαηηθφ, πηζηεχεη φηη ε άλσ 

αλήιηθε ιέεη ηελ αιήζεηα γηα ηνλ παηέξα ηεο, φπσο ε ίδηα εθηηκά ιφγσ ηεο άζρεκεο 

ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηεο παζνχζαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

ςπρνδηαλνεηηθήο ηεο ζπγθξφηεζεο. Η κεηέξα δε ηεο παζνχζαο, θαίηνη ηεο δεηήζεθε 

απφ ηελ άλσ εθπαηδεπηηθφ λα έξζνπλ ζε επαθή, νπδέπνηε ζπλαληήζεθε καδί ηεο ελψ 

ε ίδηα εμεηαδφκελε πξναλαθξηηηθά αιιά θαη θαηά ην ζηάδην ηεο θχξηαο αλάθξηζεο δελ 

δίλεη ζαθείο απαληήζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπδχγνπ ηεο έλαληη ηεο θφξεο ηεο 

νχηε γηα πνην ιφγν θνηκάηαη ην ηειεπηαία ρξφληα πάληνηε κε ηελ θφξε ηεο ελψ ν 

ζχδπγνο ηεο θνηκάηαη ζηελ θνπδίλα. Ο θαηεγνξνχκελνο απνινγνχκελνο 

πξναλαθξηηηθά αιιά θαη θαηά ην ζηάδην ηεο θχξηαο αλάθξηζεο αξλήζεθε ηηο 

θαηεγνξίεο ηζρπξηδφκελνο φηη ε παζνχζα θαηέζεζε ςεπδψο ηα αλσηέξσ πεξηζηαηηθά 

γηα ιφγνπο εθδίθεζεο δηφηη απηφο δηαπιεθηηδφηαλ κε ηε κεηέξα ηεο θαη ήηαλ 

απζηεξφο παηέξαο. Απφ θαλέλα φκσο ζηνηρείν ηεο δηθνγξαθίαο δελ επηβεβαηψλνληαη 

νη άλσ ηζρπξηζκνί ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ν νπνίνο ζεκεησηένλ είρε εκθαλίζεη θαηά ην 

παξειζφλ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαζφζνλ έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηαθιήησο γηα 

δηάθνξεο αμηφπνηλεο πξάμεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη γηα ηελ πξάμε ηνπ βηαζκνχ, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ην πνηληθφ ηνπ κεηξψν. Αιιά θαη ε θαηάζεζε ηεο κεηέξαο ηεο 

παζνχζαο θαη ζπδχγνπ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ήηαλ ζαθήο πξνο ηνχην. Ρεηά θαη 

θαηεγνξεκαηηθά θαηέζεζε φηη πηζηεχεη ηελ Α. θαη ηα φζα θαηαγγέιιεη θαη φηη ην 

πεξηζηαηηθφ ηεο έρεη ζηνηρίζεη ζπλαηζζεκαηηθά εμεγψληαο ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ 

πξνέβε ζηελ θαηαγγειία, φηαλ ην έκαζε δειαδή κεηά απφ έμη κήλεο απφ φηαλ ζπλέβε. 

Πηζηεχεη φηη είλαη θαιιίηεξν γηα ηα παηδία ηεο λα έρνπλ θνληά ηνπο ηνλ παηέξα ηνπο 

θαη ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη δελ ήζειε λα κπεη ζηε θπιαθή. Η Α. δε έρεη πάξεη ηνλ 

δξφκν ηεο θαη ζπνπδάδεη καθξηά απφ ην παηξηθφ ζπίηη ππνλνψληαο φηη πιένλ δελ 

θηλδπλεχεη. Άιισζηε θαη ε ίδηα έιαβε θάπνηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο θφξεο ηεο αθνχ 

κεηά ην πεξηζηαηηθφ ε Α. ηα βξάδηα θνηκφληαλ κε ηελ κεηέξα ηεο. Ο ηζρπξηζκφο δε 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ηνλ νπνίν πξφηεηλε ζην πξσηνβάζκην δηθαζηήξην, φηη ε Α. 

πξνβαίλεη ζηηο σο άλσ θαηαγγειίεο γηαηί ν ίδηνο είρε εγθαηαιείςεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

ιφγσ εμσζπδπγηθήο ζρέζεο θαη επέζηξεςε ην 2006 δελ κπνξεί λα ζηαζεί κε βάζε ηε 

ινγηθή θαζψο ε θαηαγγειία ηεο Α. αθνξά ην έηνο 2009 δειαδή ηξία νιφθιεξα ρξφληα 

κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ παηέξα ηεο ζην ζπίηη θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ άιια 

πεξηζηαηηθά πνπ λα ζπλεπηθνπξνχλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Δμάιινπ ε 

κεηέξα ηεο παζνχζαο θαη ζχδπγνο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαηαζέηεη ζην παξφλ 

Γηθαζηήξην (ηξίηε κάξηπξαο) φηη είλαη επραξηζηεκέλε πνπ ν ζχδπγνο ηεο νκνιφγεζε. 

Δπίζεο ε πνζνχζα εμεηαδφκελε ζην παξφλ Γηθαζηήξην θαηέζεζε φηη αθφκε θαη ηψξα 

δελ μέξεη πσο θνηκάηαη ην βξάδπ θαη μππλάεη ην πξσί. Αο ηνλ θξίλεη ν Θεφο θαη φηη 

έρεη πεη ηζρχεη θαη δελ αιιάδεη ηίπνηε θαη φηη ηψξα είλαη θνηηήηξηα ζην ηέηαξην έηνο 

ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ ζηελ Γηαρείξηζε Πνιηηηζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη φηη ηελ 

παξαθνινπζεί ςπρνιφγνο. Η δε πξαγκαηνγλψκνλαο (δεχηεξε κάξηπξαο) θαηέζεζε φηη 

ε παζνχζα έρεη αθφκε ςπρνινγηθφ πξφβιεκα, αιιά έρεη θάλεη πάξα πνιιά βήκαηα, ε 

δε Δ. Π., εθπαηδεπηηθφο, ηέηαξηε κάξηπξαο, θαηαζέηεη φηη ε παζνχζα ηεο ηα είπε φζα 

είρε ππνζηεί απφ ηνλ παηέξα ηεο. Δλψ ν ίδηνο ν θαηεγνξνχκελνο δήηεζε ζπγλψκε ζην 

Γηθαζηήξην θαη απφ ηελ παζνχζα θαη ηειεθσληθά έρεη δεηήζεη θαη απφ ηελ γπλαίθα 

ηνπ θαη ηζρπξίδεηαη δεηψληαο λα ηνπ αλαγλσξηζηεί ην ειαθξπληηθφ ηεο εηιηθξηλνχο 

κεηακέιεηαο φηη έδξαζε ηειείσο παξνξκεηηθά, ρσξίο λα ζθεθηεί ηηο ζπλέπεηεο θαη φηη 

νη πξάμεηο ηνπ ήηαλ πξάμεηο αλνεζίαο θαη απειπηζίαο θαη φηη ληξέπεηαη πξαγκαηηθά 

θαη φηη 2,5 ρξφληα πνπ είλαη θιεηζκέλνο ζηελ θπιαθή ηνλ βαζαλίδνπλ θάζε ιεπηφ νη 

ηχςεηο θαη φηη έρεη κεηαληψζεη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαη θαζψο έρεη πιένλ 



ζπλεηδεηνπνηήζεη ην αλεπαλφξζσην ςπρηθφ ηξαχκα πνπ πξνθάιεζε ζηελ θφξε ηνπ 

θαη απηφ απνηειεί ηελ ηζφβηα ηηκσξία ηνπ θαη δειψλεη φηη ιππάηαη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ 

γηαηί έρεη θαηαλνήζεη ηελ εζηθή απαμία ηνπο θαη είλαη ζπληεηξηκκέλνο απφ ηηο 

ζπλέπεηεο απηψλ, πξσηίζησο ζην παηδί ηνπ θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ αιιά θαη ζε 

απηφλ ηνλ ίδην, θαη δεηάεη ζπγλψκε. Καηφπηλ απηψλ πξέπεη λα θεξπρζεί έλνρνο ν 

θαηεγνξνχκελνο γηα ηηο απνδηδφκελεο ζ’ απηφλ πξάμεηο.....". Με ηνλ ηξίην ιφγν 

αλαίξεζεο πιήηηεηαη ε πξνζβαιινκέλε απφθαζε γηα απφιπηε αθπξφηεηα πνπ ζπλέβε 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην, επεηδή ην Γηθαζηήξην, πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεκαηίζεη ηελ πεξί ελνρήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ήδε αλαηξεζείνληα θξίζε ηνπ, 

έιαβε ππφςε ηνπ θαη αμηνιφγεζε απνδεηθηηθά ζε βάξνο ηνπ ηηο πξναλαθξηηηθέο 

θαηαζέζεηο ηεο παζνχζαο Α. Λ. θαη ηεο κεηέξαο ηεο Δ. Κ., ρσξίο νη θαηαζέζεηο απηέο 

λα έρνπλ αλαγλσζζεί θαηά ηε δεκφζηα ζην αθξναηήξην απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. ηελ 

πξνθεηκέλε φκσο πεξίπησζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαδεθηή επηζθφπεζε ησλ  

πξαθηηθψλ ηεο πξνζβαιινκέλεο απφθαζεο, ν θαηεγνξνχκελνο-αλαηξεζείσλ  

νκνιφγεζε απεξίθξαζηα φιεο ηηο απνδηδφκελεο ζε απηφλ πξάμεηο, απνινγνχκελνο δε 

δήηεζε ζπγγλψκε γηα ηελ έθλνκε ζπκπεξηθνξά ηνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απνξξηπηέν 

σο αιπζηηειψο πξνβαιιφκελν ηνλ παξαπάλσ, απφ ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Α’ 

ΚΠΓ, ιφγν αλαίξεζεο, δεδνκέλνπ φηη, ελφςεη ηεο ζπλνκνιφγεζεο ησλ πξάμεσλ ηνπ, 

δελ ζπλέηξερε πεξίπησζε δηαηχπσζεο εθ κέξνπο ηνπ δειψζεσλ, παξαηεξήζεσλ ή 

παξνρήο εμεγήζεσλ, αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξναλαθξηηηθψλ θαηαζέζεσλ, ην νπνίν, θαηά ινγηθή αθνινπζία, φρη κφλν δελ  

ακθηζβεηήζεθε απφ απηφλ αιιά έκκεζα επηβεβαηψζεθε. 

Η απαηηνχκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 93 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ΚΠΓ 

εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία ησλ απνθάζεσλ πξέπεη λα επεθηείλεηαη θαη 

ζηνπο απηνηειείο ηζρπξηζκνχο, εθείλνπο δειαδή πνπ πξνβάιινληαη ζην δηθαζηήξην 

ηεο νπζίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 170 παξ. 2 θαη 333 παξ. 2 ΚΠΓ, απφ ηνλ 

θαηεγνξνχκελν ή ην ζπλήγνξν ηνπ θαη ηείλνπλ ζηελ άξζε ηνπ άδηθνπ ραξαθηήξα ηεο 

πξάμεσο ή ηεο ηθαλφηεηαο γηα θαηαινγηζκφ ή ζηε κείσζε απηήο ή ζηελ εμάιεηςε ηνπ 

αμηφπνηλνπ ηεο πξάμεσο ή ηε κείσζε ηεο πνηλήο, εθφζνλ, φκσο, απηνί πξνβάιινληαη 

θαηά ηξφπν ζαθή θαη νξηζκέλν, κε φια δειαδή ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία 

είλαη αλαγθαία θαηά ηελ νηθεία δηάηαμε γηα ηε ζεκειίσζε ηνπο. Γηαθνξεηηθά ην 

δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ ππέρεη ππνρξέσζε λα απαληήζεη αηηηνινγεκέλα ζηελ 

απφξξηςε ηνπο. Σέηνηνο απηνηειήο ηζρπξηζκφο, ε απφξξηςε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 

αηηηνινγείηαη ηδηαίηεξα, είλαη θαη ν ηζρπξηζκφο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πεξί ζπλδξνκήο 

ζην πξφζσπν ηνπ ειαθξπληηθήο πεξηζηάζεσο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 84 

παξ. 2 ΠΚ, αθνχ ε παξαδνρή ηεο νδεγεί ζηελ επηβνιή κεησκέλεο, θαηά ην άξζξν 83 

ηνπ ίδηνπ Κψδηθα, πνηλήο, εθφζνλ, βεβαίσο, απηφο πξνβιήζεθε θαηά ηνλ 

πξνεθηεζέληα ζαθή θαη νξηζκέλν ηξφπν. Όηαλ δε ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ηέηνηεο 

ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο, λαη κελ ε κείσζε ηεο πνηλήο γίλεηαη κία θνξά, ην 

δηθαζηήξην, φκσο, θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο, ιακβάλεη ππφςε ηνπ, κέζα ζηα φξηα ηεο 

ειαηησκέλεο πνηλήο, θαη ην γεγνλφο ηεο ζπλδξνκήο ησλ πεξηζζνηέξσλ ειαθξπληηθψλ 

πεξηζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 85 ηνπ ΠΚ. Ωο ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο 

ζεσξνχληαη, κεηαμχ άιισλ, νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ ΠΚ, 

κε ζηνηρ. δ’ θαη ε,’ ήηνη ην φηη ν ππαίηηνο : δ) έδεημε εηιηθξηλή κεηάλνηα θαη επεδίσμε 

λα άξεη ή λα κεηψζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπ θαη ε) ζπκπεξηθέξζεθε θαιά γηα 

ζρεηηθά κεγάιν δηάζηεκα κεηά ηελ πξάμε ηνπ. Γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε ειαθξπληηθή 

πεξίζηαζε ηεο εηιηθξηλνχο κεηάλνηαο πξέπεη ε κεηακέιεηα ηνπ ππαηηίνπ φρη κφλν λα 

είλαη εηιηθξηλήο, αιιά θαη λα εθδειψλεηαη εκπξάθησο, δειαδή λα ζπλδπάδεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά, ηα νπνία δείρλνπλ φηη απηφο κεηακειήζεθε θαη γηα ην 

ιφγν απηφ επηδήηεζε εηιηθξηλά θαη φρη πξνζρεκαηηθά, λα άξεη ή λα κεηψζεη ηηο 



ζπλέπεηεο ηεο πξάμεσο ηνπ, ρσξίο λα αξθεί ε απιή έθθξαζε ζπγγλψκεο ή ε νκνινγία 

γηα ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεσο. Δμάιινπ, ε αλαγλψξηζε ηεο ειαθξπληηθήο πεξηζηάζεσο 

ηνπ άξζξνπ 84 παξ. 2 εδ. ε’ ΠΚ πξνυπνζέηεη επίθιεζε θαη απφδεημε ζεηηθήο 

αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππαηηίνπ, κε θξηηήξην ηε ζηάζε ηνπ 

κέζνπ ζπλεηνχ θαη λνκνηαγνχο πνιίηε, γηα ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά 

ηελ αμηφπνηλε πξάμε, σο απνηέιεζκα πξαγκαηηθήο επίγλσζεο απφ απηφλ ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο πξάμεο ηνπ θαη ζηαζεξνχ ελαξκνληζκνχ ηνπ πξνο ηηο επηηαγέο ηεο 

έλλνκεο ηάμεο ππφ θαζεζηψο ειεχζεξεο θνηλσληθήο δηαβίσζεο. Όκσο, ελφςεη ηνπ 

εγθιεκαηνπξνιεπηηθνχ θαη ζσθξνληζηηθνχ ζθνπνχ ηεο ζεζπίζεσο ηεο νηθείαο 

δηαηάμεσο, πνπ δηαηξέρεη ηελ φιε, θαη ππφ θαζεζηψο ειεπζεξίαο, δηαβίσζε ηνπ 

ππαηηίνπ κεηά ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεσο, δελ αξθεί γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ 

ειαθξπληηθνχ, ε θαιή θαη ζπλήζεο ζπκπεξηθνξά θαη δε εξγαζία θαη νκαιή 

νηθνγελεηαθή δσή θαη κφλνλ, αιιά απαηηνχληαη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ζεηηθά θαη 

δεισηηθά ηεο αξκνληθήο θνηλσληθήο δηαβηψζεσο ηνπ θαη κάιηζηα γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξαθηηθά ηεο πξνζβαιινκέλεο 

απφθαζεο, ν αλαηξεζείσλ δήηεζε, δηα ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ, λα ηνπ αλαγλσξηζηνχλ ηα 

ειαθξπληηθά ηεο εηιηθξηλνχο κεηάλνηαο θαη ηεο επί ζρεηηθά κεγάιν δηάζηεκα κεηά 

ηελ πξάμε ηνπ θαιήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (αξζξ. 84 παξ. 2 δ’ θαη ε’ ΠΚ). Γηα ηε 

ζεκειίσζε ηνπο επηθαιέζηεθε θαηά πηζηή κεηαθνξά φηη: "Α)Αλαγλψξηζε ηνπ 

ειαθξπληηθνχ ηεο εηιηθξηλνχο κεηακέιεηαο (Αξ. 84 παξ.2δ’ ΠΚ) Απφ ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2014, νπφηε θαη θαηαδηθάζηεθα ζε πξψην βαζκφ ζε πνηλή θαζείξμεσο 32 εηψλ, 

νδεγήζεθα ζηελ θπιαθή, φπνπ θαη παξακέλσ κέρξη θαη ζήκεξα. Καζ’ φιν απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρσ ζηεξεζεί ηελ ειεπζεξία κνπ, έρσ πξνζπαζήζεη λα ζθεθηψ 

ηη ηφικεζα λα θάλσ ζηελ ίδηα κνπ ηελ θφξε θαη γηαηί, αιιά δελ κπνξνχζα λα δψζσ 

απαληήζεηο νχηε ζηνλ εαπηφ κνπ. Ήηαλ πξάμεηο αλνεζίαο θαη απειπηζίαο. Έδξαζα 

ηειείσο παξνξκεηηθά, ρσξίο λα ζθεθηψ ηηο ζπλέπεηεο. Νηξέπνκαη πξαγκαηηθά... Δδψ 

θαη 2,5 ρξφληα πνπ είκαη θιεηζκέλνο ζηελ θπιαθή κε βαζαλίδνπλ θάζε ιεπηφ νη 

ηχςεηο. Με απφιπηε εηιηθξίλεηα δειψλσ ζήκεξα ελψπηνλ αο φηη έρσ κεηαληψζεη γηα 

ηηο πξάμεηο κνπ. Έρσ θαηαλνήζεη ηελ εζηθή απαμία ηνπο θαη είκαη ζπληεηξηκκέλνο 

απφ ηηο ζπλέπεηεο απηψλ, πξσηίζησο ζην παηδί κνπ θαη ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, αιιά θαη 

ζε κέλα ηνλ ίδην. Βηψλσ θαζεκεξηλά απέξαληε ζιίςε θαη πφλν ςπρήο, θαζψο έρσ 

πιένλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ην αλεπαλφξζσην ςπρηθφ ηξαχκα πνπ πξνθάιεζα ζηελ θφξε 

κνπ. Απηφ απνηειεί ηελ ηζφβηα ηηκσξία κνπ. Δίκαη θαηεζηξακκέλνο. Σν κφλν πνπ έρσ 

λα δειψζσ είλαη φηη ιππάκαη θαη δεηψ ΤΓΓΝΩΜΗ. Β) Αλαγλψξηζε ηνπ 

ειαθξπληηθνχ ηεο κεηαγελέζηεξεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δξάζηε (Αξ. 84 παξ.2ε’ 

ΠΚ). Πξνθεηκέλνπ λα ζπληξέμεη ε σο άλσ ειαθξπληηθή πεξίζηαζε, παγίσο π 

λνκνινγία ηνπ Αλσηάηνπ Αθπξσηηθνχ Γηθαζηεξίνπ απαηηεί ε θαιή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ππαηηίνπ λα εθηείλεηαη ζε ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ πξάμε θαη λα 

κελ είλαη απνηέιεζκα θφβνπ θαη θαηαλαγθαζκνχ ππφ θαζεζηψο θξάηεζεο, αιιά λα  

είλαη πξντφλ ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο ηνπ ππαηηίνπ. 

Δλ πξνθεηκέλσ, απφ ηφηε πνπ ηέιεζα ηηο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο θαηεγνξνχκαη, ήηνη 

απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009, έσο ηελ εκέξα ηεο θαηαδίθεο κνπ θαη ηνπ εγθιεηζκνχ 

κνπ ζηελ θπιαθή (Ννέκβξηνο ηνπ 2014), είραλ πεξάζεη πέληε νιφθιεξα ρξφληα. 

Μέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, δνχζα καδί κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη είρακε κηα 

θπζηνινγηθή θαζεκεξηλφηεηα. πλέρηδε ε δσή καο θαλνληθά. Φξφληηδα ηα παηδηά κνπ 

ηελ ζχδπγν κνπ, κεηέθεξα ηα παηδηά κε ην απηνθίλεην ζηα θξνληηζηήξηα ηνπο θαη 

πήγαηλα γηα ςψληα καδί ηνπο. ε φ,ηη αθνξά ηελ θφξε κνπ, φπσο καξηπξά ε ίδηα ε 

ζχδπγνο κνπ ζηηο απφ 6/7/2011 θαη 29/11/2012 έλνξθεο εμεηάζεηο ηεο: "Απφ ηφηε 

άξρηζα λα πξνζέρσ ηηο θηλήζεηο ηνπο, ηφζν ηνπ παηδηνχ, φζν θαη ηνπ άληξα κνπ θαη 



δελ έρσ δηαπηζηψζεη θάηη ην χπνπην κεηαμχ ηνπο" θαη "Απφ ηφηε δελ κνπ έρεη 

αλαθέξεη ηίπνηα ην παηδί κνπ θαη ε ζρέζε κε ηνλ παηέξα ηεο δελ κνπ έρεη δείμεη 

ηίπνηα θαη θαίλεηαη θαλνληθή. Γειαδή, πεγαίλνπλ γηα ςψληα καδί, ηελ πάεη ζην 

θξνληηζηήξην θαη φπνπ αιινχ ηνπ δεηήζεη". Πξάγκαηη, ηελ θφξε κνπ ηελ κεηέθεξα 

κφλνο κνπ κε ην απηνθίλεην, ηφζν ζην θξνληηζηήξην ησλ Αγγιηθψλ, φζν θαη ησλ 

καζεκάησλ ηνπ Λπθείνπ, ηα νπνία βξίζθνληαλ ζηελ ..., δειαδή πεξίπνπ ζε 7 

ρηιηφκεηξα απφζηαζε απφ ην ρσξηφ καο, δηαλχνληαο απφκεξνπο επαξρηαθνχο 

δξφκνπο. Καζ’ φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πέληε εηψλ, πνηέ δελ πξνζπάζεζα 

λα μαλαθάλσ θάηη παξφκνην ζηελ θφξε κνπ. Γελ έρσ πξνβεί άιισζηε θαη ζε θακία 

άιιε παξαβαηηθή πξάμε. Δλ φςεη ηνχησλ, αηηνχκαη ηελ αλαγλψξηζε ζ’ εκέλα ησλ 

ειαθξπληηθψλ πεξηζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 84 παξ. 2δ’ θαη ε’ Π.Κ" Έηζη φκσο φπσο 

πξνηάζεθαλ νη ελ ιφγσ απηνηειείο ηζρπξηζκνί, δελ ήζαλ λφκηκνη, αθνχ ηα 

αλαθεξφκελα γηα ηε ζεκειίσζε ηνπο πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, δελ είλαη ηθαλά, 

ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, γηα ηελ θαηάθαζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ ελ ιφγσ 

ειαθξπληηθψλ πεξηζηάζεσλ. Δπνκέλσο, ην Γηθαζηήξην δελ είρε ππνρξέσζε λα 

απαληήζεη θαη, θαηά κείδνλα ιφγν, λα αηηηνινγήζεη ηελ απφξξηςε ηνπο. Παξά ηαχηα 

ηνπο απέξξηςε κε ηελ αθφινπζε αηηηνινγία : "ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην 

ειαθξπληηθφ ηνπ άξζξνπ 84§2δ ΠΚ πξέπεη λα απνξξηθζεί σο θαη’ νπζίαλ αβάζηκν 

γηαηί ην φηη δειψλεη κεηαλνησκέλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ φζν θαηξφ είλαη θξαηνχκελνο 

ζηηο θπιαθέο πνπ ην ζθέθηεηαη θαη φηη ηνλ βαζαλίδνπλ νη ηχςεηο θάζε ιεπηφ θαη 

δεηάεη ζπγλψκε, θξίλεη ην Γηθαζηήξην φηη είλαη πξνζρεκαηηθφ γηα λα επηηχρεη ην 

επλντθνηεξν απνηέιεζκα γηα απηφλ θαη εμάιινπ απφ φια φζα απνδείρηεθαλ ην φηη εθ 

ησλ πζηέξσλ θαη κνλφ γηα λα επηηχρεη ην σο άλσ απνηέιεζκα απιψο δειψλεη 

εηιηθξηλή κεηακέιεηα ρσξίο ηνχην λα εληζρχεηαη απφ θαλέλα άιιν ζηνηρείν, δελ αξθεί 

λ’ αλαγλσξηνηεί ην ειαθξπληηθφ απηφ θαη πξέπεη λ’ απνξξηθζεί. Δπίζεο θαη ην 

ειαθξπληηθφ ηεο κεηαγελέζηεξεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λ’ απνξξηθζεί, σο 

νπζηαζηηθά αβάζηκν γηαηί θξίλεηαη φηη θαη απηφ έπξαηηε ν θαηεγνξνχκελνο (ήηνη απφ 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 έσο ηελ εκέξα ηεο θαηαδίθεο ηνπ θαη ηνλ εγθιεηζκφ ηνπ ζηε 

θπιαθή (Ννέκβξην 2014) είραλ πεξάζεη πέληε νιφθιεξα ρξφληα θαη δελ πξνζπάζεζε 

λα μαλαθάλεη θάηη παξφκνην ζηελ θφξε ηνπ θαη δελ έρεη πξνβεί ζε θακία άιιε 

παξαβαηηθή πξάμε), γηα λα επηηχρεη επλντθφηεξν απνηέιεζκα απφ ην Γηθαζηήξην γηα 

ηηο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο θαηεγνξείηαη θαη δελ ηα έθαλε γηαηί πξαγκαηηθά ηα 

πίζηεπε". Δπνκέλσο, ν ζρεηηθφο, απφ ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ’ ΚΠΓ, ηέηαξηνο 

ιφγνο αλαίξεζεο, κε ηνλ νπνίν πιήηηεηαη ε πξνζβαιινκέλε απφθαζε γηα έιιεηςε ηεο 

απαηηνχκελεο εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο σο πξνο ηελ απφξξηςε ησλ  

σο άλσ ηζρπξηζκψλ, είλαη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο. 

Καηά ην άξζξν 94 ΠΚ "1. Καηά ηνπ ππαηηίνπ δχν ή πεξηζζφηεξσλ εγθιεκάησλ πνπ 

πξαγκαηψζεθαλ κε δχν ή πεξηζζφηεξεο πξάμεηο θαη ηηκσξνχληαη θαηά ην λφκν κε 

πξφζθαηξεο ζηεξεηηθέο ηεο ειεπζεξίαο πνηλέο, επηβάιιεηαη, κεηά ηελ επηκέηξεζε 

ηνπο, ζπλνιηθή πνηλή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηε βαξχηεξε απφ ηηο ζπληξέρνπζεο 

πνηλέο επαπμεκέλε. Αλ νη ζπληξέρνπζεο πνηλέο είλαη ηνπ ίδηνπ είδνπο θαη ίζεο 

δηάξθεηαο, ε ζπλνιηθή πνηλή ζρεκαηίδεηαη κε ηελ επαχμεζε κηαο απφ απηέο. Η 

επαχμεζε ηεο βαξχηεξεο πνηλήο γηα θάζε κηα απφ ηηο ζπληξέρνπζεο πνηλέο δελ κπνξεί 

λα είλαη θαηψηεξε απφ : α) ηέζζεξηο κήλεο, αλ ε ζπληξέρνπζα πνηλή είλαη αλψηεξε 

απφ δχν έηε, β) έλα έηνο αλ ε πνηλή απηή είλαη θάζεηξμε έσο δέθα έηε θαη γ) δχν έηε, 

αλ ε πνηλή απηή είλαη θάζεηξμε αλψηεξε απφ δέθα έηε. Οπσζδήπνηε φκσο ε 

επαχμεζε δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε απφ ηα 3Λ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ άιισλ 

ζπληξερνπζψλ πνηλψλ, νχηε κπνξεί ε ζπλνιηθή πνηλή λα μεπεξάζεη ηα είθνζη πέληε 

έηε φηαλ πξφθεηηαη γηα θάζεηξμε, ηα δέθα έηε φηαλ πξφθεηηαη γηα θπιάθηζε θαη ηνπο 

έμη κήλεο φηαλ πξφθεηηαη γηα θξάηεζε. 2. Αλ ηα εγθιήκαηα πνπ ζπξξένπλ 



πξαγκαηψζεθαλ κε κία πξάμε, ην δηθαζηήξην επαπμάλεη ειεχζεξα ηε βαξχηεξε απφ 

ηηο ζπληξέρνπζεο πνηλέο, αιιά φρη πέξα απφ ην αλψηαην φξην ηνπ είδνπο ηεο πνηλήο". 

Καηά ην άξζξν δε 97 ΠΚ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 παξ. 1 εθαξκφδνληαη θαη φηαλ 

θάπνηνο πξνηνχ εθηηζεί νινθιεξσηηθά ή παξαγξαθεί ή ραξηζηεί ε πνηλή πνπ ηνπ 

επηβιήζεθε γηα θάπνηα αμηφπνηλε πξάμε, θαηαδηθαζηεί γηα άιιε αμηφπνηλε πξάμε, 

νπνηεδήπνηε θαη αλ ηειέζηεθε απηή. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο ζεζπίδνληαη νη φξνη θαη 

ην κέηξν πξνζκέηξεζεο ηεο επηβιεηέαο πνηλήο, φηαλ ζπξξένπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

εγθιήκαηα πνπ έρνπλ ηειεζηεί απφ ηνλ ίδην δξάζηε θαη νη αληίζηνηρεο απηψλ πνηλέο 

ζπλαληψληαη είηε ζην αξρηθφ ζηάδην επηκέηξεζεο θαη επηβνιήο ηνπο είηε θαηά ην 

επηγελφκελν ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα ηεο 

ζπλνιηθήο πνηλήο, είηε κε ηε κνξθή ηεο λνκηθήο ζψξεπζεο, ε νπνία θαηαιακβάλεη 

ηελ πεξίπησζε ηεο αιεζηλήο πξαγκαηηθήο ζπξξνήο, είηε κε απηή ηεο αλάινγεο 

επίηαζεο, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε αιεζηλήο θαη’ ηδέαλ ζπξξνήο. 

Δηδηθφηεξα δε ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, δειαδή φηαλ ηα εγθιήκαηα πνπ ζπξξένπλ 

πξαγκαηψζεθαλ κε κία πξάμε, ε ζπλνιηθή πνηλή θαζνξίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην κε 

ηελ ειεχζεξε επαχμεζε ηεο βαξχηεξεο απφ ηηο ζπληξέρνπζεο πνηλέο, πιελ φκσο, 

απηή δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβεί ην αλψηαην φξην ηνπ είδνπο ηεο απεηινχκελεο, θαηά 

πεξίπησζε, πνηλήο. Δμάιινπ, φπσο δηαιακβάλεηαη ζην πεξί πνηλψλ ηέηαξην θεθάιαην 

ηνπ ΠΚ θαη δε ζην άξζξν 51 απηνχ "1. Η πνηλή ηεο θάζεηξμεο είλαη ηζφβηα ή 

πξφζθαηξε θαη εθηειείηαη ζε θαηαζηήκαηα ή ηκήκαηα θαηαζηεκάησλ πνπ 

πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γη’ απηήλ. 2. Όηαλ ν λφκνο δελ νξίδεη ξεηά φηη ε 

επηβαιιφκελε θάζεηξμε είλαη ηζφβηα, απηή είλαη πξφζθαηξε. 3. Η δηάξθεηα ηεο 

πξφζθαηξεο θάζεηξμεο δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη έηε νχηε είλαη κηθξφηεξε απφ πέληε 

έηε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηζκψλ ηνπ άξζξνπ 91 γηα ηελ αφξηζηε θάζεηξμε". 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην Μηθηφ Οξθσηφ Δθεηείν Παηξψλ, αθνχ θήξπμε ηνλ 

θαηεγνξνχκελν θαη ήδε αλαηξεζείνληα έλνρν γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο πξάμεηο, 

αθνινχζσο ηνπ επέβαιε πνηλή θάζεηξμεο είθνζη (20) εηψλ γηα ηελ πξάμε ηνπ 

βηαζκνχ, πνηλή θάζεηξμεο είθνζη (20) εηψλ γηα ηελ πξάμε ηεο αηκνκημίαο κε θαηηφληα 

πνπ δελ είρε ζπκπιεξψζεη ην 15° έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη πνηλή θπιάθηζεο πέληε (5) 

εηψλ γηα ηελ πξάμε ηεο απνπιάλεζεο αλειίθνπ πνπ είρε ζπκπιεξψζεη ηα 14 έηε, 

κεηά ηαχηα δε πξνήιζε ζηνλ θαζνξηζκφ ζπλνιηθήο πνηλήο θάζεηξμεο ηξηάληα δχν (32) 

εηψλ, απνηεινχκελε απφ ηελ πνηλή θάζεηξμεο ησλ είθνζη (20) εηψλ πνπ ηνπ 

επηβιήζεθε γηα ηελ πξάμε ηνπ βηαζκνχ, επαπμεκέλεο θαηά δέθα (10) έηε απφ ηελ 

πνηλή θάζεηξμεο πνπ ηνπ επηβιήζεθε γηα ηελ πξάμε ηεο αηκνκημίαο κε θαηηφληα πνπ 

δελ είρε ζπκπιεξψζεη ην 15° έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη θαηά δχν (2) έηε απφ ηελ 

επηβιεζείζα ζ’ απηφλ πνηλή θπιάθηζεο ησλ πέληε (5) εηψλ γηα ηελ πξάμε ηεο 

απνπιάλεζεο αλειίθνπ πνπ είρε ζπκπιεξψζεη ηα 14 έηε. Έηζη, φκσο, φπσο έθξηλε ην 

Γηθαζηήξην, δειαδή κε ην λα ππεξβεί θαηά ηελ επηκέηξεζε ησλ πνηλψλ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πνηλήο ην αλψηαην φξην ηνπ είδνπο ηεο επηβιεζείζαο 

πνηλήο θάζεηξμεο, πνπ είλαη απηφ ησλ είθνζη (20) εηψλ εθφζνλ επξφθεηην γηα 

εγθιήκαηα πνπ ζπξξένπλ θαη πξαγκαηψζεθαλ κε κία πξάμε, ήηνη γηα πεξίπησζε 

αιεζηλήο θαη’ ηδέαλ ζπξξνήο, εζθαικέλα εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε ηε δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 εδ. α’ ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ ΠΚ, θαηά ην βάζηκν πεξί ηνχηνπ, απφ ην 

άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Δ’ ΚΠΓ, δεχηεξν ιφγν αλαίξεζεο, ν νπνίνο πξέπεη λα γίλεη 

δεθηφο. Μεηά ηαχηα, παξειθνχζεο ηεο έξεπλαο ηνπ πξψηνπ ιφγνπ αλαίξεζεο, κε ηνλ 

νπνίν πιήηηεηαη ε πξνζβαιινκέλε απφθαζε γηα ππέξβαζε εμνπζίαο (αξζξ. 510 παξ. 

1 ζηνηρ. Η’ ΚΠΓ), ιφγσ ρεηξνηέξεπζεο ηεο ζέζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ - 

αλαηξεζείνληα, επεηδή ην δεπηεξνβάζκην Γηθαζηήξην ηνπ επέβαιε ζπλνιηθή πνηλή 

θαζείξμεσο 32 εηψλ ρσξίο αλαθνξά, σο είρε γίλεη πξσηνδίθσο, φηη εθηηηέα είλαη ηα 25 

έηε, πξέπεη λα αλαηξεζεί ελ κέξεη απηή (πξνζβαιινκέλε απφθαζε) θαη δε κφλν σο 



πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξί επηκέηξεζεο ησλ πνηλψλ θαη θαζνξηζκνχ ζπλνιηθήο 

πνηλήο θαη λα παξαπεκθζεί ε ππφζεζε, θαηά ην αλαηξνχκελν κέξνο ηεο, γηα λέα 

ζπδήηεζε ζην ίδην Γηθαζηήξην, ζπγθξνηνχκελν απφ δηθαζηέο άιινπο εθηφο απφ 

εθείλνπο πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο (άξζξν 519 ΚΠΓ), απνξξηπηφκελεο θαηά ηα  

ινηπά ηεο θξηλφκελεο αίηεζεο αλαίξεζεο. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Αλαηξεί ελ κέξεη ηελ ππ’ αξηζκ. 65-66/2017 απφθαζε ηνπ Μηθηνχ Οξθσηνχ Δθεηείνπ 

Παηξψλ θαη δε κφλν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξί επηκέηξεζεο ησλ πνηλψλ θαη 

θαζνξηζκνχ ζπλνιηθήο πνηλήο. 

Παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε θαηά ην αλαηξνχκελν κέξνο ηεο γηα λέα ζπδήηεζε ζην ίδην 

Γηθαζηήξην, ζπγθξνηνχκελν απφ δηθαζηέο άιινπο εθηφο απφ εθείλνπο πνπ δίθαζαλ 

πξνεγνπκέλσο. 

Απνξξίπηεη θαηά ηα ινηπά ηελ απφ 13-7-2017, κε ...2017, αίηεζε ηνπ Α. Λ. ηνπ Ι., ... 

θαη ήδε θξαηνχκελνπ ζην ..., γηα αλαίξεζε ηεο ακέζσο παξαπάλσ απφθαζεο ηνπ 

Μηθηνχ Οξθσηνχ Δθεηείνπ Παηξψλ. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2017.  

Γεκνζηεχζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 26 

Ιαλνπαξίνπ 2018. 

Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

 


