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Αξηζκόο 8/2018  

 

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 14 Ννεκβξίνπ 2017, κε 

ηελ παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Βαζίιεηνπ Πιηώηα (γηαηί 

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

δηθάζεη ηελ αίηεζε ηεο αλαηξεζείνπζαο-θαηεγνξνπκέλεο . Κ. ηνπ Γ., θαηνίθνπ ..., 

πνπ παξέζηε κε ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο Ισάλλε Γηνβαλόπνπιν, γηα αλαίξεζε 

ηεο ππ’ αξηζ. 176/2017 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Βέξνηαο. 

Σν Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Βέξνηαο, κε ηελ σο άλσ απόθαζή ηνπ δηέηαμε όζα 

ιεπηνκεξώο αλαθέξνληαη ζ’ απηή, θαη ε αλαηξεζείνπζα-θαηεγνξνπκέλε δεηεί ηελ 

αλαίξεζε απηήο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. .../10-4-

2017 αίηεζή ηνπ αλαηξέζεσο, ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε ηνλ 

αξηζκό ...2017. 

Αθνύ άθνπζε  

Σνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο αλαηξεζείνπζαο, πνπ δήηεζε 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. πξση. .../10-4-2017 από 10 Απξηιίνπ 2017 αίηεζε ηεο . Κ. 

ηνπ Γ. ...) πνπ αζθήζεθε κε δήισζε πξνο ηελ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ γηα 

αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 176/2017 απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Β.ο ε 

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

20-3-2017 έρεη αζθεζεί λόκηκα θαη εκπξόζεζκα θαηά ην άξζξν 473 παξ. 1, 2 θαη 

Κ.Πνηλ.Γ. Πξέπεη επνκέλσο λα εξεπλεζεί πεξαηηέξσ σο πξνο ηελ βαζηκόηεηα ησλ 

ιόγσλ ηεο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 362 θαη 363 ηνπ Π.Κ. νξίδεηαη όηη όπνηνο κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν ελώπηνλ ηξίηνπ ηζρπξίδεηαη ή δηαδίδεη γηα θάπνηνλ άιινλ γεγνλόο 

πνπ κπνξεί λα βιάςεη ηελ ηηκή ή ηελ ππόιεςε ηνπ δηαπξάηηεη ην έγθιεκα ηεο 

δπζθεκήζεσο θαη αλ ην γεγνλόο απηό είλαη ςεπδέο θαη ν ππαίηηνο γλώξηδε όηη ηνύην 

είλαη ςεπδέο, ηόηε δηαπξάηηεηαη ην έγθιεκα ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθεκήζεσο. 

Δπνκέλσο, γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθεκήζεσο 

απαηηείηαη: α) ηζρπξηζκόο ή δηάδνζε ελώπηνλ ηξίηνπ γηα θάπνηνλ άιινλ γεγνλόηνο 

πνπ ζα κπνξνύζε λα βιάςεη ηελ ηηκή ή ηελ ππόιεςε ηνπ ηειεπηαίνπ, β) ην γεγνλόο 

απηό λα είλαη ςεπδέο θαη γ) εθείλνο πνπ ηζρπξίζζεθε ή δηέδσζε ην ςεπδέο γεγνλόο λα 

πξνέβε εζειεκέλα ζηελ ελέξγεηα απηή θαη λα ηεινύζε ελ γλώζεη ηεο αλαιήζεηάο ηνπ 

θαη ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ λα βιάςεη ηελ ηηκή ή ηελ ππόιεςε ηνπ άιινπ. Από ηηο ίδηεο 

δηαηάμεηο ζπλάγεηαη αθόκε, όηη, αλ ν δξάζηεο δελ γλώξηδε ην ςεπδέο ηνπ γεγνλόηνο 

πνπ ηζρπξίζζεθε ή είρε γηαπηό ακθηβνιίεο, δελ ζηνηρεηνζεηείηαη ην έγθιεκα ηεο 

ζπθνθαληηθήο δπζθήκεζεο, παξακέλεη όκσο ε απιή δπζθήκεζε. Ωο γεγνλόο λνείηαη 

θάζε ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό ηνπ εμσηεξηθνύ θόζκνπ, πνπ αλάγεηαη ζην παξειζόλ 



ή παξόλ, ππνπίπηεη ζηηο αηζζήζεηο θαη είλαη δεθηηθό απνδείμεσο, θαζώο θαη θάζε 

ζπγθεθξηκέλε ζρέζε ή ζπκπεξηθνξά, αλαθεξόκελε ζην παξειζόλ ή ην παξόλ πνπ 

ππνπίπηεη ζηηο αηζζήζεηο θαη αληίθεηηαη ζηελ εζηθή θαη ηελ εππξέπεηα. Γηα ηελ 

ππνθεηκεληθή ζεκειίσζε ηνπ εγθιήκαηνο, απαηηείηαη άκεζνο δόινο, ζπληζηάκελνο 

ζηελ εζειεκέλε ελέξγεηα ηνπ ηζρπξηζκνύ ή ηεο δηάδνζεο ελώπηνλ ηνπ ηξίηνπ ηνπ 

ςεπδνύο γεγνλόηνο ελ γλώζεη ηνπ δξάζηε όηη απηό είλαη ςεπδέο θαη δύλαηαη λα 

βιάςεη ηελ ηηκή θαη ηελ ππόιεςε ηνπ άιινπ θαη δελ αξθεί απιόο δόινο. 

Δμάιινπ, ε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε έρεη ηελ απαηηνύκελε θαηά ην άξζξν 93 παξ. 3 

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

έιιεηςε ηεο νπνίαο ηδξύεη ηνλ εθ ηνπ άξζξνπ 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ ηνπ ΚΠΓ ιόγν 

αλαίξεζεο, όηαλ ζ’ απηή πεξηέρνληαη κε ζαθήλεηα, πιεξόηεηα θαη ρσξίο αληηθάζεηο, 

ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ πξνέθπςαλ από ηελ δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην, 

ζρεηηθά κε ηα ππνθεηκεληθά θαη ηα 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 νπζηαζηηθή 

πνηληθή δηάηαμε πνπ εθαξκόζηεθε. Γηα ηελ ύπαξμε ηέηνηαο αηηηνινγίαο, είλαη 

παξαδεθηή ε αιιεινζπκπιήξσζε ηνπ αηηηνινγηθνύ κε ην δηαηαθηηθό, πνπ απνηεινύλ 

εληαίν ζύλνιν. ε ζρέζε κε ηα απνδεηθηηθά κέζα, πξέπεη λα πξνθύπηεη από ηελ 

απόθαζε κε βεβαηόηεηα, όηη έρνπλ ιεθζεί ππόςε θαη εθηηκεζεί όια ζην ζύλνιν ηνπο 

θαη όρη νξηζκέλα από απηά. Γηα ηε βεβαηόηεηα δε απηή αξθεί λα κλεκνλεύνληαη όια, 

έζησ θαηά ην είδνο ηνπο (κάξηπξεο έγγξαθα θ.ιπ.) ρσξίο αλάγθε εηδηθόηεξεο 

αλαθνξάο ηνπο θαη κλείαο ηνπ ηη πξνέθπςε από θαζέλα από απηά, ελώ ην γεγνλόο όηη 

εμαίξνληαη νξηζκέλα απνδεηθηηθά κέζα δελ ππνδειώλεη όηη δελ ιήθζεθαλ ππόςε ηα 

άιια. Δηδηθώο, όηαλ γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο ππνθεηκεληθήο ππόζηαζεο ηνπ 

εγθιήκαηνο ν λόκνο απαηηεί λα έρεη ηειεζηεί ε πξάμε ελ γλώζεη νξηζκέλνπ 

πεξηζηαηηθνύ (άκεζνο δόινο) ή κε ζθνπό επέιεπζεο νξηζκέλνπ εγθιεκαηηθνύ 

απνηειέζκαηνο (ππεξρεηιήο δόινο), ε ύπαξμε ηέηνηνπ δόινπ πξέπεη λα αηηηνινγείηαη 

εηδηθώο κε παξάζεζε πεξηζηαηηθώλ πνπ δηθαηνινγνύλ ηε γλώζε απηή ή ην ζθνπό 

επέιεπζεο ηνπ εγθιεκαηηθνύ απνηειέζκαηνο, αιιηώο ππάξρεη έιιεηςε αηηηνινγίαο, 

σο πξνο ηελ ύπαξμε ηνπ ζηνηρείνπ απηνύ θαη σο εθ ηνύηνπ θαζίζηαηαη αλαηξεηέα ε 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε. ‘ Δηζη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξναλαθεξζείζαο αμηόπνηλεο 

πξάμεο ηεο ζπθνθαληηθήο δπζθήκηζεο πξέπεη λα παξαηίζεληαη πεξηζηαηηθά ηα νπνία 

δηθαηνινγνύλ ηελ γλώζε από ηνλ θαηεγνξνύκελν ηνπ ςεπδνύο ησλ γεγνλόησλ πνπ 

ηζρπξίζζεθε ή δηέδσζε. 

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ην Σξηκειέο Πιεκ/θείν Βέξνηαο, δηθάδνληαο θαηόπηλ 

έθεζεο ηνπ Δηζαγγειέα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 176/2017 πξνζβαιιόκελε απόθαζή ηνπ, 

δέρζεθε αλειέγθησο ζην ζθεπηηθό ηνπ κεηά από εθηίκεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ θαη’ 

είδνο απνδεηθηηθώλ κέζσλ ήηνη ηελ αλσκνηί θαηάζεζε ηνπ πνιηηηθώο ελάγνληα, ηηο 

έλνξθεο θαηαζέζεηο ησλ καξηύξσλ θαηεγνξίαο ην έγγξαθν πνπ αλαγλώζζεθε ηελ 

απνινγία ηεο θαηεγνξνπκέλεο ηα αθόινπζα θαηά πηζηή κεηαθνξά πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά: "Η θαηεγνξνύκελε ζηε Β. ζηηο 22-04-2012 κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 

ελώπηνλ ηξίησλ ηζρπξίζηεθε γηα θάπνηνλ άιινλ γεγνλόο πνπ κπνξεί λα βιάςεη ηελ 

ηηκή θαη ηελ ππόιεςή ηνπ, ελώ ηνύην ήηαλ ςεπδέο θαη ηελ αλαιήζεηά ηνπ γλώξηδε ε 

θαηεγνξνύκελε θαη εηδηθόηεξα, θαηά ηνλ αλσηέξσ ηόπν θαη ρξόλν ζε ζπγθέληξσζε 

κειώλ θαη ππνςεθίσλ ... ησλ ... ζην ηνπξηζηηθό πεξίπηεξν "..." ε εγθαινύκελε εηο 

επήθννλ ησλ παξαβξηζθόκελσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ν Γ. Ν. ηνπ Γ. θαη ν Π. 

Υ. ηνπ Π. απόξεζε γηα ην γεγνλόο όηη ν εγθαιώλ Γ. Κ. ηνπ Α. είλαη ππνςήθηνο, 

ιέγνληαο ελώπηνλ απηνπηώλ καξηύξσλ όηη "είλαη θαηαδηθαζκέλνο γηα θαθνύξγεκα 

θαη δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη σο ππνςήθηνο βνπιεπηήο" ην σο άλσ ςεπδέο γεγνλόο 

πνπ ηζρπξίζηεθε ε θαηεγνξνύκελε, ελ γλώζεη ηνπ ςεύδνπο ηνπ ελώπηνλ ησλ 



πξναθεξζέλησλ ηξίησλ έβιαςε ηελ ηηκή θαη ηελ ππόιεςε ηνπ σο άλσ εγθαινύληα, 

θαζώο ήηαλ αληίζεηα ζηελ εππξέπεηα θαη εζηθή. Δπνκέλσο, ε θαηεγνξνύκελε ζα 

πξέπεη λα θεξπρζεί έλνρε γηα ηελ παξαπάλσ πξάμε ηεο". 

Αθνινύζσο, ην Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο θήξπμε ηελ αλαηξεζείνπζα έλνρε ηνπ όηη: "Η 

θαηεγνξνύκελε ζηε Β. ζηηο 22-04-2012 κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ελώπηνλ ηξίησλ 

ηζρπξίζηεθε γηα θάπνηνλ άιινλ γεγνλόο πνπ κπνξεί λα βιάςεη ηελ ηηκή θαη ηελ 

ππόιεςή ηνπ, ελώ ηνύην ήηαλ ςεπδέο θαη ηελ αλαιήζεηά ηνπ γλώξηδε ε 

θαηεγνξνύκελε θαη εηδηθόηεξα, θαηά ηνλ αλσηέξσ ηόπν θαη ρξόλν ζε ζπγθέληξσζε 

κειώλ θαη ππνςεθίσλ ... ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ ζην ηνπξηζηηθό πεξίπηεξν "..." ε 

εγθαινύκελε εηο επήθννλ ησλ παξαβξηζθόκελσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ν Γ. 

Ν. ηνπ Γ. θαη ν Π. Υ. ηνπ Π. απόξεζε γηα ην γεγνλόο όηη ν εγθαιώλ Γ. Κ. ηνπ Α. είλαη 

ππνςήθηνο, ιέγνληαο ελώπηνλ απηνπηώλ καξηύξσλ όηη "είλαη θαηαδηθαζκέλνο γηα 

θαθνύξγεκα θαη δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη σο ππνςήθηνο βνπιεπηήο" ην σο άλσ 

ςεπδέο γεγνλόο πνπ ηζρπξίζηεθε ε θαηεγνξνύκελε, ελ γλώζεη ηνπ ςεπδνύο ηνπ 

ελώπηνλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηξίησλ έβιαςε ηελ ηηκή θαη ηελ ππόιεςε ηνπ σο άλσ 

εγθαινύληα, θαζώο ήηαλ αληίζεηα ζηελ εππξέπεηα θαη εζηθή". 

Με απηά πνπ δέρζεθε, ην δηθάζαλ Σξηκειέο Πιεκ/θείν Βεξνίαο δελ δηέιαβε ζην 

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

θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά πνπ δηθαηνινγνύλ θαη αθνινύζσο ζεκειηώλνπλ ηελ από ηελ 

αλαηξεζείνπζα γλώζε ηεο αλαιήζεηαο ηνπ επίκαρνπ ηζρπξηζκνύ θαίηνη ε γλώζε απηή 

δελ είλαη λνεηή από όζα ζην ζθεπηηθό θαη ην δηαηαθηηθό εθηίζεληαη (ΑΠ 445/2016). 

Ωζαύησο εζθαικέλα εθάξκνζε ηηο πξναλαθεξζείζεο νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 362, 363 Π.Κ. αθνύ κε ηηο σο άλσ παξαδνρέο ηεο δελ ζεκειηώλεηαη ε 

ππνθεηκεληθή ππόζηαζε απηώλ. Δηδηθόηεξα, σο πξνο ην ζηνηρείν ηνπ ακέζνπ δόινπ, 

δειαδή ηεο γλώζεο, ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε πεξηνξίδεηαη λα παξαζέζεη ηόζν ζην 

ζθεπηηθό όζν θαη ζην δηαηαθηηθό ηηο πεξηερόκελεο ζην λόκν θξάζεηο όηη ε 

αλαηξεζείνπζα "ηζρπξίζηεθε γηα θάπνηνλ άιινλ γεγνλόο πνπ κπνξεί ... ελώ ηνύην 

ήηαλ ςεπδέο θαη ηελ αλαιήζεηά ηνπ γλώξηδε" ... ην σο άλσ ςεπδέο γεγνλόο πνπ 

ηζρπξίζηεθε ε θαηεγνξνπκέλε, ελ γλώζεη ηνπ ςεύδνπο ηνπ ..." ρσξίο όκσο λα εθζέηεη 

ζπζηεκαηηθά θαη λα αηηηνινγήζεη από πνία ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά πξνθύπηεη ε 

γλώζε ηεο απηή, ζε ζρέζε κε ηελ αλαιήζεηα ηνπ γεγνλόηνο ην νπνίν ε 

θαηεγνξνύκελε ηζρπξίζζεθε, γλώζε, ε νπνία άιισζηε δελ πξνθύπηεη από ηηο 

παξαδνρέο ηεο απόθαζεο νύηε ζεσξείηαη απηνλόεηε. 

πλεπώο ν ζρεηηθόο εθ ηνπ άξζξνπ 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ’ Κ.Π.Γ. πξώηνο ιόγνο 

αλαίξεζεο, γηα έιιεηςε εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο σο πξνο ην 

ζηνηρείν ηεο γλώζεο είλαη βάζηκνο θαη πξέπεη θαηά παξαδνρή ηνπ λα αλαηξεζεί ε 

πξνζβαιιόκελε απόθαζε παξειθνύζεο ηεο έξεπλαο ηνπ δεπηέξνπ (ηειεπηαίνπ) 

ιόγνπ απηήο. 

Καη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, πξέπεη, όπσο πξνεθηέζεθε, λα αλαηξεζεί εμ 

νινθιήξνπ ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαη λα παξαπεκθζεί ε ππόζεζε γηα λέα 

ζπδήηεζε ζην ίδην δηθαζηήξην, δεδνκέλνπ όηη είλαη δπλαηή ε ζπγθξόηεζή ηνπ από 

δηθαζηέο άιινπο, από απηνύο πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο (άξζξ. 519 Κ.Π.Γ.). 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Αλαηξεί ηελ ππ’ αξηζκ. 176/2017 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ 

Βέξνηαο. 

Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε γηα λέα ζπδήηεζε ζην ίδην δηθαζηήξην, ζπγθξνηεζεζόκελν 

από δηθαζηέο άιινπο από εθείλνπο πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 2017.  



Γεκνζηεύζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 8 

Ιαλνπαξίνπ 2018. 

Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  
 


