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Αξηζκόο 84/2018  

 

ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Σ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ  

 

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 12 Γεθεκβξίνπ 2017, κε 

ηελ παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Αζαλάζηνπ Καηζηξώδε, (γηαηί 

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

δηθάζεη ηελ αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο-θαηεγνξνπκέλνπ Α. Π. ηνπ Β., θαηνίθνπ ..., 

πνπ εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Θσκά Κνπθνπδέιε, γηα 

αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζ. 1954/2016 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Λαξίζεο. Mε 

πνιηηηθώο ελάγνληα ηνλ Φ. . ηνπ Α., θάηνηθν ..., πνπ παξέζηε κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο 

δηθεγόξνο. 

Σν Σξηκειέο Δθεηείν Λαξίζεο, 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 26 Ινπιίνπ 2017 αίηεζή ηνπ αλαηξέζεσο, 

ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε ηνλ αξηζκό .../2017. 

Αθνύ άθνπζε  

Σνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ αλαηξεζείνληνο θαη ηνλ πνιηηηθώο ελάγνληα πνπ 

παξέζηε κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο δηθεγόξνο, πνπ δήηεζαλ όζα αλαθέξνληαη ζηα 

ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξόηεηλε λα απνξξηθζεί ε πξνθείκελε  

αίηεζε αλαίξεζεο.  

 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

 

Η θξηλόκελε ππ’ αξηζκ. εθζ. ...-7-2017 αίηεζε ηνπ Α. Π. ηνπ Β. ...) γηα αλαίξεζε ηεο 

ππ’ αξηζκ. 1954/2016 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ (Πιεκκειεκάησλ) Λάξηζαο 

ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην θαηά ην άξζξν 473 παξ. 3 εδ. α ηνπ Κ.Πνηλ.Γ. βηβιίν ζηηο 

17 Ινπιίνπ 2017 έρεη αζθεζεί λόκηκα θαη εκπξόζεζκα θαηά ην άξζξν 473 παξ. 1 θαη 

3 Κ.Πνηλ.Γ. θαζόζνλ κάιηζηα θιεηεύζεθε θαη παξέζηε θαηά ηελ δηθάζηκν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνύζεο ν πνιηηηθώο ελάγσλ. Πξέπεη επνκέλσο λα 

εξεπλεζεί πεξαηηέξσ σο πξνο ηελ βαζηκόηεηα ησλ ιόγσλ ηεο. 

Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 229 παξ. 1 ΠΚ, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο 

ηηκσξείηαη όπνηνο ελ γλώζεη θαηακελύεη άιινλ ςεπδώο ή αλαθέξεη γη’ απηόλ ελώπηνλ 

ηεο αξρήο όηη ηέιεζε αμηόπνηλε πξάμε ή πεηζαξρηθή παξάβαζε κε ζθνπό λα 

πξνθαιέζεη ηελ θαηαδίσμε ηνπ γη’ απηήλ. Από ηε δηάηαμε απηή πξνθύπηεη όηη γηα ηε 

ζεκειίσζε ηνπ ππ’ απηήο πξνβιεπνκέλνπ εγθιήκαηνο ηεο ςεπδνύο θαηακελύζεσο 

απαηηείηαη λα έγηλε κήλπζε ή αλαθνίλσζε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζε αξρή όηη 

ηειέζηεθε από άιινλ αμηόπνηλε πξάμε ή πεηζαξρηθή παξάβαζε, ην πεξηερόκελν ηεο 

κελύζεσο ή αλαθνηλώζεσο λα είλαη αληηθεηκεληθώο ςεπδέο θαη ν ππαίηηνο λα είρε 

γλώζε όηη είλαη ςεπδέο θαη λα έθαλε ηε κήλπζε ή αλαθνίλσζε κε ζθνπό λα 

πξνθιεζεί πνηληθή ή πεηζαξρηθή δίσμε ζε βάξνο εθείλνπ πνπ θαηακελύεηαη, ρσξίο λα 

απαηηείηαη θαη πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνύ απηνύ. Από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ άξζξσλ 362 θαη 363 ηνπ ΠΚ πξνθύπηεη όηη γηα ηελ αληηθεηκεληθή ππόζηαζε ηνπ 



εγθιήκαηνο ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθεκήζεσο, απαηηείηαη: 1) ηζρπξηζκόο ή δηάδνζε 

γεγνλόηνο ελώπηνλ ηξίηνπ ζε βάξνο νξηζκέλνπ πξνζώπνπ, 2) ην γεγνλόο λα είλαη, 

δπλαηόλ λα βιάςεη ηελ ηηκή ή ηελ ππόιεςε, 3) λα είλαη ςεπδέο θαη ν ππαίηηνο λα 

γλώξηδε όηη απηό είλαη ςεπδέο. Ωο ηζρπξηζκόο ζεσξείηαη ε αλαθνίλσζε ε νπνία 

πξνέξρεηαη ή από ηδία πεπνίζεζε ή γλώκε ή από κεηάδνζε από ηξίην πξόζσπν. 

Αληίζεηα, δηάδνζε πθίζηαηαη όηαλ ιακβάλεη ρώξα κεηάδνζε ηεο αλαθνίλσζεο πνπ 

γίλεηαη ζε άιινλ. Ο ηζρπξηζκόο ή ε δηάδνζε επηβάιιεηαη λα γίλεηαη ελώπηνλ ηξίηνπ. 

Ωο "ηξίηνο", θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λόκνπ κπνξεί λα είλαη ην δηθαζηήξην ε δηθαζηηθή 

αξρή, όπσο ν αλαθξηηήο θαη ν εηζαγγειέαο (ΑΠ 1271/16). Απηό ην νπνίν αμηνινγείηαη 

είλαη ην γεγνλόο, δειαδή νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ηνπ εμσηεξηθνύ θόζκνπ πνπ αλάγεηαη 

ζην παξόλ ή ην παξειζόλ, ην νπνίν ππνπίπηεη ζηηο αηζζήζεηο θαη δύλαηαη λα 

απνδεηρζεί, αληίθεηηαη δε ζηελ εζηθή θαη ηελ εππξέπεηα. Αληηθείκελν πξνζβνιήο είλαη 

ε ηηκή ή ε ππόιεςε ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, ε νπνία ζεκειηώλεηαη επί ηεο εζηθήο 

αμίαο, πνπ πεγή έρεη ηελ αηνκηθόηεηα θαη εθδειώλεηαη κε πξάμε ή παξάιεηςε. Σν 

γεγνλόο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν, δειαδή πξόζθνξν σο αληηηηζέκελν ζηελ εζηθή 

θαη ζηελ εππξέπεηα, λα πξνζβάιεη είηε ηελ ηηκή θάπνηνπ, είηε ηελ ππόιεςή ηνπ. 

"Σηκή" δε είλαη ην αγαζό όλνκα, ε εθηίκεζε πνπ απνιακβάλεη ην άηνκν ζηελ 

θνηλσλία, κε βάζε ηελ εζηθή αμία πνπ έρεη ζπλεπεία εθπιεξώζεσο απ’ απηό ησλ 

εζηθώλ θαη λνκηθώλ θαλόλσλ, ελώ "ππόιεςε" είλαη ην αγαζό όλνκα, ε εθηίκεζε πνπ 

απνιακβάλεη ην άηνκν ζηελ θνηλσλία κε βάζε ηελ θνηλσληθή αμία ηνπ ζπλεπεία ησλ 

ηδηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ έρεη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ηδηαηηέξσλ θνηλσληθώλ 

ηνπ έξγσλ ή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ. Γελ απνθιείεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ γεγνλόηνο λα 

ππαρζνύλ ε έθθξαζε γλώκεο ή αμηνινγηθήο θξίζεσο θαη ραξαθηεξηζκνί, νζάθηο 

ακέζσο ή εκκέζσο ππνθξύπηνληαη ζπκβάληα θαη αληηθεηκεληθά εθδεισηηθά ζηνηρεία, 

ηα νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπληζηνύλ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθόηεηαο. 

Γηα ηε ζεκειίσζε απηνύ ηνπ εγθιήκαηνο, απαηηείηαη, εθηόο ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ 

πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ αληηθεηκεληθή ηνπ ππόζηαζε, θαη άκεζνο δόινο, πνπ 

πεξηιακβάλεη αλαγθαία ηελ εζειεκέλε ελέξγεηα ηνπ ηζρπξηζκνύ ή ηεο δηάδνζεο θαη  

ηε γλώζε όηη ην δηαδνζέλ γεγνλόο είλαη ςεπδέο. 

 

Πεξαηηέξσ, ε δηθαζηηθή απόθαζε έρεη ηελ απαηηνύκελε από ηα άξζξα 93 παξ. 3 ηνπ 

πληάγκαηνο θαη 139 ηνπ ΚΠΓ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, ε έιιεηςε 

ηεο νπνίαο ηδξύεη ηνλ από ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ’ ηνπ ίδηνπ Κώδηθα 

πξνβιεπόκελν ιόγν αλαηξέζεσο, όηαλ εθηίζεληαη ζ’ απηήλ, πξνθεηκέλνπ πεξί 

θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο, κε ζαθήλεηα, πιεξόηεηα θαη ρσξίο αληηθάζεηο ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία πξνέθπςαλ από ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην 

ζρεηηθά κε ηα ππνθεηκεληθά θαη αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ηνπ εγθιήκαηνο, νη απνδείμεηο 

επί ησλ νπνίσλ ζεκειηώλνληαη ηα πεξηζηαηηθά απηά θαζώο θαη νη ζθέςεηο, κε ηηο 

νπνίεο ην δηθαζηήξην ππήγαγε ηα απνδεηρζέληα πεξηζηαηηθά ζηελ εθαξκνζζείζα 

πνηληθή δηάηαμε. Ωο πξνο ηα απνδεηθηηθά κέζα, πνπ ειήθζεζαλ ππόςε από ην 

δηθαζηήξην γηα ηελ θαηαδηθαζηηθή ηνπ θξίζε, γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο αηηηνινγίαο 

αξθεί ν θαη’ είδνο πξνζδηνξηζκόο ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη θαη αλαιπηηθή παξάζεζε 

ηνπο θαη κλεία ηνπ ηη πξνθύπηεη από ην θαζέλα ρσξηζηά, πξέπεη όκσο λα πξνθύπηεη, 

όηη ην δηθαζηήξην ηα έιαβε ππόςε θαη ηα ζπλεθηίκεζε όια θαη όρη κόλν κεξηθά από 

απηά. Αθόκε, δελ είλαη απαξαίηεηε ε αμηνινγηθή ζπζρέηηζε θαη ζύγθξηζε ησλ 

δηαθόξσλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ θαη ησλ καξηπξηθώλ θαηαζέζεσλ κεηαμύ ηνπο ή λα 

πξνζδηνξίδεηαη πνην βάξπλε πεξηζζόηεξν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο δηθαληθήο θξίζεσο. 

Όηαλ δε εμαίξνληαη νξηζκέλα από ηα απνδεηθηηθά κέζα, δελ ζεκαίλεη όηη δελ 

ειήθζεζαλ ππόςε ηα άιια, νύηε αλαθύπηεη αλάγθε αηηηνινγήζεσο γηαηί δελ 

εμαίξνληαη ηα άιια. Γελ απνηεινύλ όκσο ιόγνπο αλαηξέζεσο ε εζθαικέλε εθηίκεζε 



εγγξάθσλ, ε εζθαικέλε αμηνιόγεζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ καξηύξσλ, ε παξάιεηςε 

αλαθνξάο θαη αμηνιόγεζεο θάζε απνδεηθηηθνύ ζηνηρείνπ ρσξηζηά θαη ε παξάιεηςε 

ηεο κεηαμύ ηνπο αμηνινγηθήο ζπζρεηίζεσο ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ θαζόζνλ ζηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο, κε ηελ επίθαζε ηεο ειιείςεσο αηηηνινγίαο, πιήηηεηαη ε 

αλαηξεηηθά αλέιεγθηε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο. Όζνλ αθνξά ην δόιν, πνπ 

απαηηείηαη θαηά ην άξζξν 26 παξ. 1 ηνπ Π.Κ. γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ππνθεηκεληθήο 

ππνζηάζεσο ηνπ εγθιήκαηνο θαη ζπλίζηαηαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 27 παξ. 1 ηνπ 

ίδηνπ Κώδηθα, ζηε ζέιεζε παξαγσγήο ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ θαηά ην λόκν 

απαξηίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο αμηόπνηλεο πξάμεσο, δελ ππάξρεη θαη’ αξρήλ αλάγθε 

εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, δηόηη απηόο ελππάξρεη ζηε παξαγσγή ησλ 

πεξηζηαηηθώλ θαη πξνθύπηεη απ’ απηή, όηαλ ν λόκνο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

δελ αμηώλεη πξόζζεηα ζηνηρεία γηα ηελ ύπαξμε ηνπ δόινπ. Σν ηειεπηαίν ζπκβαίλεη 

ζηα εγθιήκαηα ηεο ςεπδνύο θαηακελύζεσο θαη ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο θαη’ 

εμαθνινύζεζε, πνπ πξνβιέπνληαη από ηα άξζξα 94 παξ1, 98, 229§1 θαη 362-263ΠΚ, 

γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ππνθεηκεληθήο ππνζηάζεσο ησλ νπνίσλ απαηηείηαη άκεζνο 

δόινο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε γλώζε όηη, αλαιόγσο, ηα θαηακελπζέληα ή ηζρπξηδόκελα 

ή δηαδηδόκελα είλαη ςεπδή. Δπηπιένλ δε ζην έγθιεκα ηεο ςεπδνύο θαηακήλπζεο 

απαηηείηαη θαη ζθνπόο ηνπ ππαηηίνπ λα πξνθιεζεί θαηαδίσμε ηνπ ςεπδώο 

θαηακελπόκελνπ πξνζώπνπ. Τπάξρεη, όκσο, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλαθεξόκελσλ 

αμηόπνηλσλ πξάμεσλ απηή ε ελ ιόγσ αηηηνινγία, όηαλ, ζύκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηεο 

απνθάζεσο, ν ζρεηηθόο κε ην ςεπδέο γεγνλόο ηζρπξηζκόο ηνπ δξάζηε ζεκειηώλεηαη ζε 

πξνζσπηθή πεπνίζεζε ή αληίιεςε ηνπ ίδηνπ ή ζε δηθή ηνπ πξάμε ή παξάιεηςε, νπόηε 

είλαη απηνλόεηε ε ζρεηηθή γλώζε ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη παξάζεζε άιισλ, 

ζρεηηθώλ κε ηε γλώζε απηή πεξηζηαηηθώλ (ΑΠ 524/2017, 1025/2015, 696/2015). 

Δλ πξνθεηκέλσ, όπσο πξνθύπηεη από ην ζθεπηηθό ηεο πξνζβαιιόκελεο ππ’ αξηζκ. 

1954/2016 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ (Πιεκκειεκάησλ) Λάξηζαο, πνπ 

δίθαζε σο δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην, θαη θαηαδίθαζε ηνλ αλαηξεζείνληα ζε 

ζπλνιηθή πνηλή θπιάθηζεο ελλέα (9) κελώλ πνπ αλεζηάιε επί ηξία έηε, ην ελ ιόγσ 

δηθαζηήξην δέρζεθε, κεη’ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ θαη’ είδνο 

απνδεηθηηθώλ κέζσλ (αλσκνηί θαηάζεζε ηνπ πνιηηηθώο ελάγνληνο, ηα έγγξαθα πνπ 

αλαγλώζζεθαλ, ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηύξσλ θαηεγνξίαο, ηα πξαθηηθά ηεο 

πξσηνβάζκηαο δίθεο θαη ηελ απνινγία ηνπ θαηεγνξνύκελνπ) αλειέγθησο ηα εμήο: 

"Ο θαηεγνξνύκελνο είρε δώζεη εληνιή ζηνλ πνιηηηθώο ελάγνληα Φ. ., δηθεγόξν ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Καξδίηζαο, λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο δηθαζηηθέο ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμεη από ην ... δύν απαηηήζεηο ηνπ. ην πιαίζην ηεο εληνιήο 

απηήο ν κελπηήο δηθεγόξνο θαηέζεζε ζην Μνλ Πξση. Καξδίηζαο κία αγσγή γηα ηελ 

απαίηεζε ηνπ ησλ 35.000€ ε νπνία έγηλε δεθηή από ην θαη αθνινύζσο εηζπξάρηεθε ην 

θεθάιαην ηεο απαίηεζεο θαη κία δηαηαγή πιεξσκήο (ε ππ’ ...2007 δηαηαγή πιεξσκήο 

ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Καξδίηζαο), κε ηελ νπνία ππνρξεώλνληαλ ν ... λα 

θαηαβάιεη ζηνλ εγθαινύληα ην αηηνύκελν ην πνζό ησλ 25.704 επξώ, πιένλ ηόθσλ 

από 6-3-2007 θαζώο θαη ηα δηθαζηηθά έμνδα πνζνύ 920 επξώ. Γηα ηελ ζύληαμε θαη ηα 

έμνδα θαηάζεζεο ησλ παξαπάλσ δηθνγξάθσλ έιαβε ν εγθαινύκελνο από ηνλ 

πξνζθεύγνληα ην πνζό ησλ 1.550 επξώ αξρηθά θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο 

500€. Σελ 15.3.2007 ν κελπηήο δηθεγόξνο επέδσζε ζηνλ ... (α’ θνηλνπνίεζε) 

αληίγξαθν εμ’ απνγξάθνπ ηεο .../2007 δηαηαγήο πιεξσκήο, κε ηελ κε ίδηα εκεξνκελία 

επηηαγή πξνο πιεξσκή, (βι. ηελ κε ηελ αξηζ. ...15.3.2007 έθζεζε επίδνζεο ηνπ 

δηθαζηηθνύ επηκειεηνύ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καξδίηζαο, Φ. Θ.). Μεηά ηελ επίδνζε ηεο 

επηηαγήο απηήο, ν ... θαηέβαιε ζηνλ εγθαινύληα, ηελ 12.10.2007, κόλν ην πνζό ησλ 

25.704 επξώ πνπ απνηεινύζε ην θεθάιαην ηεο απαίηεζεο, ην νπνίν θαη πάιη ν 

θαηεγνξνύκελνο εηζέπξαμε. Ο ... δει. δελ θαηέβαιε αθελόο κελ ηνπο ηόθνπο ηνπ πην 



πάλσ θεθαιαίνπ από 6-3-2007.όπσο νξίδεηαη ζηελ ελ ιόγσ δηαηαγή πιεξσκήο κέρξη 

θαη ηελ 12-10-2007, πνπ έγηλε ε θαηαβνιή ηνπ πην πάλσ πνζνύ, αθεηέξνπ δε ηα 

έμνδα εθηέιεζεο (ζύληαμε επηηαγήο δηθεγόξνπ, δηθαζηηθή δαπάλε θ.α). Έηζη ν 

κελπηήο απέζηεηιε πξνο ην ... γηα ινγαξηαζκό ηνπ θαηεγνξνύκελνπ ηελ από 

30.4.2009 εμώδηθε πξόζθιεζε-επηζηνιή, γηα εμώδηθε ηαθηνπνίεζε ησλ νθεηιώλ ηνπ. 

Ο Γήκνο όκσο Καξδίηζαο αδηαθόξεζε θαη γηα ην ιόγν απηό ν θαηεγνξνύκελνο έδσζε 

έγγξαθε εληνιή, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζην απόγξαθν ηεο πην πάλσ δηαηαγήο 

πιεξσκήο, γηα θαηάζρεζε θαη είζπξαμε ρξεκάησλ από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν 

ηνπ κελπηή (Βι πξνηάζεηο ηνπ θαηά ηε δηθάζηκνο ηεο 18-11-2015 ζει. 9). Έηζη ν 

κελπηήο δηθεγόξνο επέδσζε ζηηο 29-5-2009, ζηνλ ... λέα (δεύηεξε) θνηλνπνίεζε), 

δει. ε από 25-5-2009 επηηαγή πξνο πιεξσκή, (βι. κε ηελ αξηζκ. ....5.2009 έθζεζε 

επίδνζεο ηεο Γηθαζηηθήο επηκειήηξηαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καξδίηζαο, Μ. Υ., 

θσηναληίγξαθν, ζρεη. εγγξάθνπ). Καη’ απηήο ν ... άζθεζε αλαθνπή θαη αληίζηνηρε 

αίηεζεο αλαζηνιήο ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Καξδίηζαο. Σειηθά κε ηελ επί ηεο 

αλαθνπήο απόθαζε νξίζηεθε όηη ην ππόινηπν/ηεο νθεηιήο ηνπ ελ ιόγσ Γήκνπ πξνο 

ηνλ θαηεγνξνύκελν αλήιζε ζην πνζό ησλ 3.875 επξώ. ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα 

πνζό ηεο πξώηεο επηηαγήο πξνο πιεξσκή, ε νπνία δελ πξνζβιήζεθε κε αλαθνπή θαη 

παξέκεηλε σο είρε, ησλ ηόθσλ ησλ θνλδπιίσλ απηώλ θαη ησλ πνζώλ ηεο δεύηεξεο 

επηηαγήο, όπσο απηά δηακνξθώζεθαλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο ππ’ ηεο επί ηεο αλαθνπήο 

απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Καξδίηζαο ε νπνία επηδόζεθε ζηνλ .... Γηα 

ηηο δηθαζηηθέο ελέξγεηεο ζηε δίθε επί ηεο αλαθνπήο ηνπ ν κελπηήο δελ είρε πιεξσζεί 

γεγνλόο πνπ ζπλνκνινγεί ν θαηεγνξνύκελνο .Ήδε είρε παξαζηεί θαη ζηε δίθε επί ηεο 

αηηήζεσο αλαζηνιήο πνπ είρε αζθήζεη ν Γήκνο θαη είρε πιεξσζεί κε ην πνζό ησλ 

230 €. Γελ είρε πιεξσζεί όκσο νύηε γηα ηηο επηηαγέο πξνο πιεξσκή πνπ είρε ζπληάμεη 

νύηε θαη ηα ζρεηηθά έμνδα-αληηγξαθηθά δηθαηώκαηα, εθζέζεηο επίδνζεο θαη ηηο 

εμώδηθεο επηζηνιέο πξνο ην Γήκν. Ο κελπηήο δηθεγόξνο, θνηλνπνίεζε, ελ όςεη θαη 

ησλ ζπρλώλ πηέζεσλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνύ απηνύ, 

λεώηεξε, από 19-1-2010 εμώδηθε πξόζθιεζε-επηζηνιή, ζηνλ Γήκν. Μεηά από απηά ν 

... εμέδσζε ζε δηαηαγή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ηζόπνζε επηηαγή .... Δπίζεο, ζηα πιαίζηα 

ηεο εληνιήο πνπ είρε ιάβεη ν κελπηήο δηθεγόξνο Φ. ., πξνθνξηθήο αιιά θαη 

γξαπηήο, θαζώο νξίζηεθε αληίθιεηνο θαη δεθηηθόο θαηαβνιήο (βι ππ’ αξηζ. ...-5-2009 

έθζεζε επηδόζεσο ηεο Γηθ Δπηκειήηξηαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καξδίηζαο Μ. Υ.) 

παξέιαβε από ηνλ αλσηέξσ ... ηελ κε αξηζ. ... επηηαγή ... Σξάπεδαο Διιάδνο ΑΔ, 

πνζνύ 3.875,02,έθδνζεο ηνπ ..., ζε δηαηαγή ηνπ θαηεγνξνύκελνπ - Α. Π., έγξαςε 

ζηελ νπίζζηα όςε ηεο επηηαγήο ην όλνκα θαη έζεζε ηελ ππνγξαθή ηνπ εγθαινύληνο 

Α. Π. θαη πην θάησ αλέγξαςε ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία ηαπηόηεηαο, ζέηνληαο ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπ (Φ. .), ώζηε λα θαίλεηαη όηη λόκηκα ηνπ 

νπηζζνγξαθήζεθε ε επηηαγή απηή θαη εηζέπξαμε αθνινύζσο ην πνζό ησλ 3.875,02 

επξώ. Δπηζηξέθνληαο ζην Γξαθείν ηνπ εηδνπνίεζε ηειεθσληθά, ηελ ίδηα εκέξα ηνλ 

θαηεγνξνύκελν θαη ηνλ ελεκέξσζε όηη εηζέπξαμε ηελ επηηαγή θαιώληαο ηνλ λα 

κεηαβεί λα παξαιάβεη ην πνζό πνπ ηνπ αλαινγνύζε κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ακνηβήο 

θαη ησλ εμόδσλ πνπ δηθαηνύληαλ. Ο θαηεγνξνύκελνο, ζπλνκνινγεί όηη όθεηιε ζηνλ 

κελπηή ηνπιάρηζηνλ ηελ ακνηβή γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αλαθνπήο .Αληί ινηπόλ λα 

πξνζέιζεη ζην γξαθείν ηνπ κελπηή γηα εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπο έζπεπζε 

ζηηο 13-4-2010 λα θαηαζέζεη ζην Γηθεγνξηθό ύιινγν Καξδίηζαο αλαθνξά - 

θαηαγγειία κε αξηζ. πξση. ...-4-2010 θαηαγγέιινληαο όηη ν κελπηήο έζεζε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζηα πξνζηαηηθά ηνπ ... πξνθνκκέλνπ λα παξαιάβεη από απηόλ κία 

επηηαγή ... πνζνύ 3.875 € θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ εκθάληζε θαη ηελ πιεξώζεθε ρσξίο 

εληνιή θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πειάηε ηνπ ηειώληαο έηζη ην 

έγθιεκα ηεο πιαζηνγξαθίαο θαη ηεο ππεμαίξεζεο ηνπ σο άλσ πνζνύ θαη όηη ν 



κελπηήο δελ εμέδσζε ηηο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ 

γηα ην πνζό ησλ 2050 € πνπ είρε εηζπξάμεη. Ο θαηεγνξνύκελνο ζπλνκνινγεί όηη είρε 

εμνπζηνδνηήζεη ελ ιεπθώ ηνλ κελπηή θη είρε ζπκθσλήζεη γηα ην πνζό εο επηηαγήο 

πνπ ζα εμεδίδεην θαη όηη είρε δώζεη εληνιή ζηνλ κελπηή λα παξαιάβεη ηελ επηηαγή, 

όρη όκσο θαη λα ηελ εηζπξάμεη. Όκσο όπσο απνδεηθλύεηαη όηη ν κελπηήο αλ θαη 

αξρηθά, ζην πξώην ηειεθώλεκα ηνπ κελπηή δελ δηαηύπσζε αληίξξεζε γηα ηελ 

είζπξαμε ηεο επηηαγήο ζηε ζπλέρεηα, κεηά από κία ώξα, δηακαξηπξήζεθε γηα ηελ 

είζπξαμε ηεο επηηαγήο από ηνλ κελπηή. Δπίζεο απνδεηθλύεηαη όηη αλ ν κελπηήο είρε 

απνδώζεη όιν ην πνζό ζηνλ θαηεγνξνύκελν ν ηειεπηαίνο δελ ζα ηνλ θαηακήλπε γηα 

πιαζηνγξαθία(βι. θαηάζεζε κάξηπξνο ζπδύγνπ ηνπ ζηα πξαθηηθά ηεο ππ’ αξηζ. 

51/2012 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Καξδίηζαο ζει. 81). Γει. 

εκκέζσο πιελ ζαθώο ζπλνκνινγεί όηη ν κελπηήο είρε ηελ εληνιή λα εηζπξάμεη ηελ 

επηηαγή αθνύ κπνξνύζε λα εηζπξάμεη ην πνζό ζε πεξίπησζε πνπ πιεξώλνληαλ κε 

κεηξεηά. Ο ίδηνο ν θαηεγνξνύκελνο, όπσο ζπλνκνινγεί κε ηη πξνηάζεηο ηνπ ζηελ 

πνιηηηθή δίθε γηα πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθόηεηαο ππέγξαςε ηελ εληνιή γηα 

θαηάζρεζε ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ. Ο κελπηήο ηέζζεξηο εκέξεο κεηά ηελ είζπξαμε ηεο 

επηηαγήο, ζηηο 12-4-2010, δηαπηζηώλνληαο όηη ν θαηεγνξνύκελνο δελ είρε κεηαβεί ζην 

γξαθεί ηνπ γηα εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπο, ηνπ επέδσζε εμώδηθε δήισζε κε 

ηελ νπνία ηνλ θαινύζε λα κεηαβεί ηνγ γξαθείν ηνπ γηα λα ιάβεη ηα ρξήκαηα πνπ ηνπ 

αλαινγνύζαλ. Δπεηδή ν θαηεγνξνύκελνο δελ πξνζήιζε ζην γξαθείν ηνπ κελπηή γηα 

εθθαζάξηζε ηνπ κεηαμύ ηνπο ινγαξηαζκνύ ν κελπηήο ζηηο19-4-2010 παξαθαηέζεζε, 

κε αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ πνζώλ πνπ δηθαηνύηαη θαη ησλ πνζώλ πνπ νθείιεη, ην 

πνζό ην νπνίν πίζηεπε όηη αλαινγεί ζηνλ θαηεγνξνύκελν, 1550€ θαη ηνπ θνηλνπνίεζε 

απζεκεξόλ ην ζρεηηθό γξακκάηην παξαθαηαζήθεο. Παξά ηαύηα ν θαηεγνξνύκελνο 

ηελ επνκέλε από ηελ παξαιαβή ηνπ εμσδίθνπ ηεο 12-4-2010 απεύζπλε ζηνλ ... ηελ 

πξναλαθεξόκελε αλαθνξέα - θαηαγγειία ηνπ. Δίλαη πξνθαλέο όηη ν θαηεγνξνύκελνο 

απεύζπλε ηελ αλαθνξά ζηνλ ... κε ζθνπό όρη πιένλ λα εηζπξάμεη ην πνζό πνπ ηνπ 

αλαινγνύζε αιιά γηα λα πξνθαιέζεη ηε δίσμε ηνπ. Φπζηθά θαη είρε γλώζε ηνπ 

γεγνλόηνο όηη είζπξαμε ηεο επηηαγήο έγηλε ζην πιαίζην ηεο εληνιήο πνπ είρε 

ρνξεγήζεη ζην κελπηή θαη όηη ν ηειεπηαίνο δελ ηέιεζε πιαζηνγξαθία, νύηε 

ππεμαίξεζε. Πεξαηηέξσ ν κελπηήο γηα ηα 2050 € πνπ εηζέπξαμε είρε εθδώζεη 

απνδείμεηο πιεξσκήο (βι θαηάζεζε κάξηπξα θαηεγνξνπκέλνπ ζει. 77 ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο 51/2012 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Καξδίηζαο). Ο 

δηθεγνξηθόο ζύιινγνο Καξδίηζαο κε ην κε ... πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ έζεζε ηελ 

αλαθνξά ζην Αξρείν. ηηο 9-6-2010 ν θαηεγνξνύκελνο ππέβαιε ηελ κήλπζε θαηά ηνπ 

κελπηή γηα πιαζηνγξαθία, ππεμαίξεζε ..Η κήλπζε απηή ηέζεθε ζην αξρείν κε ηελ ππ’ 

αξηζ ...-11-201 δηάηαμε ηνπ Δηζαγγειέσο Πιεκκειεηνδηθώλ Καξδίηζαο ή θαηά ηεο 

νπνία πξνζθπγή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ απεξξίθζε κε ηελ ππ’ αξηζ. …/2012 δηάηαμε  

ηνπο Δηζαγγειέσο Δθεηώλ Λάξηζαο. 

Δλ όςεη ηνύησλ ην Γηθαζηήξην θξίλεη όηη ν θαηεγνξνύκελνο γλώξηδε όηη έρεη 

αλεθθαζάξηζην ινγαξηαζκό κε ηνλ κελπηή θαη όηη ηα όζα είρε θαηαγγείιεη ζην 

δηθεγνξηθό ζύιινγν ήζαλ ςεπδή θαη κπνξνύζαλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ δίσμε ηνπ 

κελπηή θαη λα πξνζβάινπλ ηελ ηηκή θαη ηελ ππόιεςή ηνπ. Πξέπεη επνκέλσο λα 

θεξπρζεί έλνρνο, όπσο ζην δηαηαθηηθό." ηε ζπλέρεηα ην δηθαζηήξην θήξπμε έλνρν 

ηνλ θαηεγνξνύκελν ήδε αλαηξεζείνληα έλνρν ηνπ όηη: 

"θαηέζεζε ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γηθεγνξηθνύ ... ηελ από 13-4-

2010 αλαθνξά-θαηαγγειία ηνπ, ε νπνία έιαβε αξηζκό πξσηνθόιινπ ...-4-2010, κε 

ηελ νπνία θαηακήλπζε ελ γλώζεη ηνπ ςεπδώο ηνλ εγθαινύληα, Φ. . ηνπ Α.. 

Γηθεγόξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ ..., αλαθέξνληαο ζε απηήλ κεηαμύ άιισλ θαη ηα 

θαηώηεξν) ςεπδή πεξηζηαηηθά: Όηη ν σο άλσ εγθαιώλ ρσξίο ηελ εληνιή - 



εμνπζηνδόηεζε ηνπ έζεζε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ηνπ ..., 

πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη από απηόλ κία επηηαγή ... πνζνύ 3.875.02 επξώ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηελ εκθάληζε θαη ηελ εηζέπξαμε ζηελ πιεξώηξηα Σξάπεδα πάιη ρσξίο ηε 

ζρεηηθή εληνιή-εμνπζηνδόηεζή ηνπ, ηειώληαο ζε βάξνο ηνπ ηα αδηθήκαηα ηεο 

πιαζηνγξαθίαο θαη ηεο ππεμαίξεζεο, θαζώο θαη όηη ν εγθαιώλ δελ εμέδσζε ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ην Νόκν απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζθνλ πξνο απηόλ γηα ην πνζό 

πνπ έιαβε θαη’ εληνιή ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ. Όια ηα σο άλσ αλαθεξόκελα 

ήηαλ ςεπδή θαζώο νπδέπνηε έιαβαλ ρώξα ηα πεξηζηαηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξαπάλσ αλαθνξά-θαηαγγειία θαη είρε κνλαδηθό ζθνπό λα πξνθαιέζεη ηόζν ηελ 

πεηζαξρηθή όζν θαη ηελ πνηληθή θαηαδίσμε ηνπ σο άλσ κελπηήο, αθνύ ν Γηθεγνξηθόο 

ύιινγνο Καξδίηζαο ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο νπνηνπδήπνηε πνηληθνύ αδηθήκαηνο 

από κέξνπο ηνπ, ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα δηαβηβάζεη ηελ επίδηθε αλαθνξά-θαηαγγειία 

θαη ηα ζρεηηθά πξαθηηθά ηεο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ζηνλ Δηζαγγειέα 

Πιεκκειεηνδηθώλ Καξδίηζαο γηα ηελ άζθεζε ηεο δένπζαο πνηληθήο δίσμεο. 

2. ηνλ σο άλσ αλαθεξόκελν ηόπν θαη ρξόλν ελώπηνλ ηξίησλ ηζρπξίζηεθε κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν γηα θάπνηνλ άιινλ γεγνλόο πνπ κπνξεί λα βιάςεη ηελ ηηκή θαη 

ηελ ππόιεςε ηνπ, ην γεγνλόο δε απηό ήηαλ ςεπδέο θαη ν θαηεγνξνύκελνο γλώξηδε όηη 

απηό ήηαλ ςεπδέο θαη εηδηθόηεξα, θαηέζεζε ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γηθεγνξηθνύ ... ηελ από 13-4-2010 αλαθνξά-θαηαγγειία, ε νπνία έιαβε αξηζκό 

πξσηνθόιινπ ...-4-2010, κε ηελ νπνία ηζρπξίζηεθε ελώπηνλ ησλ Μειώλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γηθεγνξηθνύ ..., γηα ηνλ παξαπάλσ 

εγθαινύληα ηα γεγνλόηα πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά αλσηέξσ ζην ππό ζηνηρείν 1 

ηεο παξνύζαο απνθάζεσο, ελώ γλώξηδε όηη όια ηα αλσηέξσ ήηαλ ςεπδή θαη 

πξόζθνξα λα βιάςνπλ ηελ ηηκή θαη ηελ ππόιεςε ηνπ εγθαινύληνο σο αλζξώπνπ 

αιιά θαη σο κέινπο ηόζν ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καξδίηζαο 

όζν θαη ηνπ επξύηεξνπ λνκηθνύ θύθινπ, δηόηη παξέρνπλ ζηνπο δηάθνξνπο ηξίηνπο πνπ 

έιαβαλ γλώζε απηώλ εξείζκαηα πξνο ππνζηήξημε αξλεηηθώλ θξίζεσλ σο πξνο ηελ 

ηηκή θαη ηελ ππόιεςε ηνπ. 

ΓΔΥΔΣΑΙ ην Γηθαζηήξην όηη ν θαηεγνξνύκελνο κέρξη ην ρξόλν ηέιεζεο ηεο αλσηέξσ 

πξάμεο έδεζε έληηκε αηνκηθή, νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή θαη γεληθά θνηλσληθή 

δσή." Με απηά, πνπ δέρζεθε ην δηθάζαλ Σξηκειέο Δθεηείν Λάξηζαο δελ δηέιαβε ζην 

ζθεπηηθό ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο αιι’ νύηε θαη ζην δηαηαθηηθό ηεο, εηδηθή 

ζαθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ θαη αθνινύζσο ζεκειηώλνπλ ηελ από ηνλ 

αλαηξεζείνληα γλώζε ηεο αλαιήζεηαο ησλ θαηακελπζέλησλ θαη ηζρπξηζζέλησλ θαίηνη 

ε γλώζε απηή όρη κόλνλ δελ είλαη απηνλόεηε από όζα ζην ζθεπηηθό θαη ην δηαηαθηηθό 

εθηίζεληαη αιιά από ηηο ζην ζθεπηηθό ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο ηεο πξνθύπηεη 

ηνπιάρηζηνλ ακθηβνιία γηα ηελ ύπαξμε απηήο (γλώζεσο). Δηδηθόηεξα, σο πξνο ην 

ζηνηρείν ηνπ ακέζνπ δόινπ, δειαδή ηεο γλώζεσο δέρεηαη "ζηα πιαίζηα ηεο εληνιήο 

πνπ είρε ιάβεη ν κελπηήο δηθεγόξνο Φ. ., πξνθνξηθήο αιιά θαη γξαπηήο, θαζώο 

νξίζηεθε αληίθιεηνο θαη δεθηηθόο θαηαβνιήο ... παξέιαβε από ηνλ αλσηέξσ ... ηελ ... 

επηηαγή ηεο Δ.Σ.Δ. Α.Δ. πνζνύ 3.875,02, έθδνζεο ηνπ ..., ζε δηαηαγή ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ - Α. Π. έγξαςε ζηελ νπίζζηα όςε ηεο επηηαγήο ην όλνκα θαη έζεζε 

ηελ ππνγξαθή ηνπ εγθαινύληνο Α. Π. θαη πην θάησ αλέγξαςε ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία 

ηαπηόηεηαο, ζέηνληαο ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπ (Φ. .), ώζηε λα 

θαίλεηαη όηη λόκηκα ηνπ νπηζζνγξαθήζεθε ε επηηαγή απηή θαη εηζέπξαμε αθνινύζσο 

ην πνζό ησλ 3875,02 επξώ" δειαδή ζύκθσλα κε ηελ σο άλσ παξαδνρή γηα ηελ 

νπηζζνγξάθεζε πνπ απαηηείην γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε είζπξαμε ηεο επηηαγήο από 

απηόλ (ήδε πνιηηηθώο ελάγνληνο) δελ είρε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηεγνξνύκελνπ ήδε 

αλαηξεζείνληνο γη’ απηό ν ίδηνο (πνιηηηθώο ελάγσλ) πξνέβε ζηελ εγγξαθή ησλ 



απαηηνύκελσλ γη’ απηήλ (νπηζζνγξάθεζε) ζηνηρείσλ θαη κάιηζηα έζεζε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηεγνξνύκελνπ "γηα λα θαίλεηαη όηη λόκηκα νπηζζνγξαθήζεθε ε 

επηηαγή" δειαδή γεγνλόηα πνπ νπσζδήπνηε δελ ζεκειηώλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ 

απαηηνύκελε γλώζε ηνπ θαηεγνξνύκελνπ γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο ππνθεηκεληθήο 

ππόζηαζεο ησλ εγθιεκάησλ πνπ ηνπ απνδίδνληαη θαη ζπγθεθξηκέλα όηη ήηαλ ςεπδή 

ηα αλαθεξόκελα ζηελ θαηαγγειία - αλαθνξά ηνπ ζην Γηθεγνξηθό ζύιινγν Καξδίηζαο 

όηη ν ήδε πνιηηηθώο ελάγσλ έζεζε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζηελ επηηαγή θαη όηη εηζέπξαμε 

ην πνζό ηεο επηηαγήο ρσξίο ηελ εληνιή ηνπ ηειώληαο έηζη ηα εγθιήκαηα ηεο 

πιαζηνγξαθίαο θαη ηεο ππεμαίξεζεο. 

ηε ζπλέρεηα δέρεηαη (πξνζβαιιόκελε) όηη ν θαηεγνξνύκελνο ζπλνκνινγεί όηη είρε 

δώζεη εληνιή ζηνλ κελπηή λα παξαιάβεη ηελ επηηαγή, δελ είρε δώζεη όκσο εληνιή λα 

ηελ εηζπξάμεη (επηηαγή), όηη δηακαξηπξήζεθε γηα ηελ είζπξαμή ηεο από ην κελπηή 

όηαλ ν ηειεπηαίνο ηνπ γλσζηνπνίεζε ην γεγνλόο απηόο, ρσξίο όκσο λα ηνπ απνδώζεη 

ην πνζό απηήο θαη νδεγείηαη ζηελ θξίζε όηη εκκέζσο πιελ ζαθώο ζπλνκνινγεί (ν 

θαηεγνξνύκελνο) όηη ν κελπηήο είρε ηελ εληνιή ππνγξαθήο θαηά ηα σο άλσ ηεο 

επηηαγήο θαη είζπξαμεο ηνπ πνζνύ απηήο, ελώ από ηα γεγνλόηα πνπ παξαηίζεληαη ζ’ 

απηήλ θαηά ηελ αλέιεγθηε θξίζε ηεο όηη έιαβαλ ρώξα ηνηαύηε νκνινγία (είζπξαμεο 

ηεο επηηαγήο) δελ πξνθύπηεη. Έηζη δεκηνπξγείηαη αζάθεηα ζε ζρέζε κε ηα 

απνδεηρζέληα θαηά ηελ θξίζε ηνπ (Γηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο) πξαγκαηηθά γεγνλόηα θαη 

εηδηθόηεξα ηελ θξίζε ηνπ πεξί ηεο γλώζε ηνπο (αλαηξεζείνληνο), όηη ην πεξηερόκελν 

ηεο θαηαγγειίαο ηνπ ήηαλ αλαιεζέο. ‘ Δηη πεξαηηέξσ ζύκθσλα κε έηεξε παξαδνρή 

ηεο (πξνζβαιιόκελεο) δεκηνπξγείηαη θη άιιε αληίθαζε πεξί ηνπ ελ ιόγσ θξίζηκνπ, 

αθνξώληνο ηελ ζεκειίσζε ηεο ππνθεηκεληθήο ππόζηαζεο ησλ εγθιεκάησλ γηα ηα 

νπνία θαηαδηθάζζεθε ν αλαηξεζείσλ. πγθεθξηκέλα ζύκθσλα κ’ απηήλ (παξαδνρή) 

"ν κελπηήο ζηηο 19-4-2010 παξαθαηέζεζε, κε αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ πνζώλ πνπ 

δηθαηνύηαη θαη ησλ πνζώλ πνπ νθείιεη, ην πνζό ην νπνίν πίζηεπε όηη αλαινγεί ζηνλ 

θαηεγνξνύκελν, 1550 €" ήηνη δελ δέρεηαη όηη ην πνζό πνπ παξαθαηάζεζε ν κελπηήο 

ήηαλ κόλνλ απηό πνπ ζύκθσλα κε ην λόκν ή ηελ κεηαμύ ηνπο (πνιηηηθώο ελάγνληνο - 

αλαηξεζείνληνο) ζπκθσλία ηνπ αλήθε αιιά απηό πνπ πίζηεπε (πνιηηηθώο ελάγσλ) σο 

ηνηνύην (όηη αλήθε ζηνλ αλαηξεζείνληα) θη εληεύζελ πθίζηαηαη ε πξνεθηεζείζα 

αζάθεηα γηα ηελ γλώζε ηνπ αλαηξεζείνληνο πεξί ηνπ ςεύδνπο ηεο θαηαγγειίαο γηα 

ππεμαίξεζε αθνύ δελ αηηηνινγείηαη κε ζαθήλεηα όηη ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ 

επίκαρνπ πνζνύ ηεο επηηαγήο πνπ ηδηνπνηήζεθε ν πνιηηηθώο ελάγσλ αλήθε πξάγκαηη 

ζ’ απηόλ, απνηειώληαο ηελ ακνηβή ηνπ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξόζθεξε ζηνλ 

αλαηξεζείνληα σο δηθεγόξνο ηνπ. 

Δπνκέλσο πξέπεη λα γίλεη δεθηόο σο βάζηκνο θαη’ νπζίαλ ν ιόγνο ηεο ππό θξίζε 

αλαίξεζεο κε ηνλ νπνίν απνδίδεηαη ζηελ πξνζβαιιόκελε ε από ηελ δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 510 παξ. ζηνηρ. Γ ηνπ Π.Κ. πιεκκέιεηα ηεο έιιεηςεο εηδηθήο θαη 

εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, λα αλαηξεζεί ζην ζύλνιό ηεο ε πξνζβαιιόκελε 

απόθαζε, παξειθνύζεο πιένλ ηεο έξεπλαο ησλ ινηπώλ ιόγσλ ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο 

θαη λα παξαπεκθζεί ε ππόζεζε γηα λέα ζπδήηεζε ζην ίδην δηθαζηήξην, ην νπνίν είλαη 

δπλαηόλ λα ζπγθξνηεζεί από άιινπο δηθαζηέο, εθηόο εθείλσλ πνπ δίθαζαλ θαη 

εμέδσζαλ ηελ πξνζβαιιόκελε (άξζξ. 519 Κ.Π.Γ.). 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Αλαηξεί ηελ ππ’ αξηζκ. 1954/2016 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ 

(Πιεκκειεκάησλ) Λάξηζαο.  

Καη  

Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε γηα λέα ζπδήηεζε ζην ίδην Γηθαζηήξην, ζπληηζέκελν από 

δηθαζηέο άιινπο, εθηόο εθείλσλ πνπ εμέδσζαλ ηελ πξνζβαιιόκελε. 



Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 16 Ιαλνπαξίνπ 2018.  

Γεκνζηεύζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 19 

Ιαλνπαξίνπ 2018. 

Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
 


