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Αξηζκόο 90/2018  

 

ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Σ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ  

 

 

πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνύινπ, Αληηπξόεδξν 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Αξηεκηζία Παλαγηώηνπ, Γεώξγην Αλαζηαζάθν, Μαξία Γεσξγίνπ, 

Δπθξνζύλε Καινγεξάηνπ - Δπαγγέινπ - Δηζεγήηξηα, Αξενπαγίηεο. 

πλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 9 Ιαλνπαξίνπ 2018, κε ηελ 

παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Υαξάιακπνπ Βνπξιηώηε (γηαηί 

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

δηθάζεη ηελ αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο - θαηεγνξνπκέλνπ Π. Μ. ηνπ ., θαηνίθνπ ..., 

πνπ εθπξνζσπήζεθε από ηελ πιεξεμνύζηα δηθεγόξν ηνπ Υξηζηίλα Παπαπαλαγηώηνπ, 

γηα αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζ.22653/2017 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινύο Πιεκ/θείνπ 

Αζελώλ. Με πνιηηηθώο ελάγνπζεο ηηο: 1)Κ. - Ν. Μ. ηνπ Π. θαη 2)Φ. Μ. ηνπ Π., 

θαηνίθσλ ..., νη νπνίεο δελ παξέζηεζαλ.  

Σν Σξηκειέο Πιεκ/θείν Αζελώλ κε ηελ σο άλσ απόθαζή ηνπ δηέηαμε όζα 

ιεπηνκεξώο αλαθέξνληαη ζ’ απηή, θαη o αλαηξεζείσλ - θαηεγνξνύκελνο δεηεί ηελ 

αλαίξεζε απηήο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζ.πξση. .../25-9-2017 

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

.../17. 

Αθνύ άθνπζε  

Σελ πιεξεμνύζηα δηθεγόξν ηνπ αλαηξεζείνληνο, πνπ δήηεζε όζα αλαθέξνληαη ζηα 

ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξόηεηλε λα γίλεη δεθηή ε πξνθείκελε 

αίηεζε αλαίξεζεο.  

 

ΚΔΦΣΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Η θξηλόκελε ππ’ αξηζκ. πξση. ... / 25.9.2017 δήισζε ηνπ Π. . Μ., θαηνίθνπ ..., γηα 

αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 22653/2017 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ 

Αζελώλ, (ε νπνία - θαη’ έθεζε δηθάδνληαο - θήξπμε ηνλ ήδε αλαηξεζείνληα έλνρν γηα 

ην αδίθεκα ηεο παξαβίαζεο ηεο ππνρξέσζεο γηα δηαηξνθή θαηά ζπξξνή θαη θαη’ 

εμαθνινύζεζε θαη ηνπ επέβαιε πνηλή θπιαθίζεσο ηξηώλ κελώλ αλαζηαιείζα επί 

ηξηεηία, αζθήζεθε παξαδεθηώο θαη εκπξνζέζκν3ο θαη’ άξζξν 473 παξ. 3 ΚΠνηλΓ 

(θαηαρώξεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο ζην εηδηθό βηβιίν ηελ 4.9.2017). 

Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 358 ΠΚ, "όπνηνο θαθόβνπια παξαβηάδεη ηελ 

ππνρξέσζε δηαηξνθήο, πνπ ηνπ ηελ έρεη επηβάιεη ν λόκνο θαη έρεη αλαγλσξίζεη, έζησ 

θαη πξνζσξηλά, ην δηθαζηήξην, κε ηξόπν ηέηνην, ώζηε ν δηθαηνύρνο λα ππνζηεί 

ζηεξήζεηο ή λα αλαγθαζηεί λα δερζεί βνήζεηα άιισλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη 

ελόο έηνπο". Από ηε δηάηαμε απηή πξνθύπηεη όηη γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ αλσηέξσ 

εγθιήκαηνο απαηηείηαη: α) ππνρξέσζε δηαηξνθήο από ηνλ λόκν, πνπ ηδξύεηαη κε βάζε 

ηνλ δεζκό ηνπ γάκνπ κεηαμύ ησλ ζπδύγσλ, δηαδεπγκέλσλ ζπδύγσλ, ζπγγελώλ εμ 

αίκαηνο θαη’ επζείαλ γξακκή ή αδειθώλ θαη ζεηώλ ηέθλσλ, β) ε ππνρξέσζε λα έρεη 

αλαγλσξηζζεί κε δηθαζηηθή απόθαζε, έζησ θαη πξνζσξηλώο, πνπ δηαηεξεί ηελ ηζρύ 

ηεο κέρξη λα εθδνζεί νξηζηηθή απόθαζε δηαηξνθήο, έζησ θαη αλ κεηαβιεζνύλ νη όξνη 

δηαηξνθήο, γ) θαθόβνπιε παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο, δειαδή δεδεισκέλε 

παξάιεηςε ηνπ θεξόκελνπ σο ππόρξενπ πξνο δηαηξνθή θαη ελδηάζεηε βνύιεζε απηνύ 



λα κε ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ ππνρξέσζε ηνπ, ε νπνία νθείιεηαη ζε θαθεληξέρεηα, 

θαθόηεηα θαη θαθή ζέιεζε, ώζηε λα ζηεξεζεί ν δηθαηνύρνο από ηα αλαγθαία πξνο ην 

δελ, παξόηη ν δξάζηεο είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα θαηαβάιεη ην ρξεκαηηθό 

πνζό πνπ επηδηθάζζεθε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ επηβίσζεο ηνπ δηθαηνύκελνπ 

πξνζώπνπ γηα ην πξνζδηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα θαη δελ αξθεί ιεζκνζύλε ή 

νηθνλνκηθή αδπλακία, ε δε νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα ηνπ ππόρξενπ θξίλεηαη ζε ζρέζε 

κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα, δ) ν 

δηθαηνύρνο λα ππνζηεί πξάγκαηη ζηεξήζεηο ή λα αλαγθαζζεί λα δεηήζεη ή λα δερζεί 

βνήζεηα άιισλ. Οη ζηεξήζεηο αλαθέξνληαη γεληθά ζηε δηαηξνθή ζε όιε ηεο ηελ 

έθηαζε θαη όρη κόλν ζηα απνιύησο αλαγθαία κέζα ζπληήξεζεο. Ωο βνήζεηα λνείηαη ε 

πιηθή βνήζεηα άιισλ, έζησ θαη απώηεξσλ ππόρξεσλ πξνο δηαηξνθή, ζπγγελώλ ή κε, 

θίισλ θιπ ή θξαηηθήο θνηλσληθήο πξόλνηαο ή ηδξπκάησλ, ε) δόινο θαζόζνλ πέξαλ 

ηεο θαθνβνπιίαο απαηηείηαη θαη δόινο ηνπ δξάζηε. Αξθεί θαη ελδερόκελνο δόινο. ην 

δόιν ηνπ δξάζηε πεξηιακβάλεηαη θαη ε γλώζε ηεο ππνρξέσζεο γηα δηαηξνθή, βάζεη 

όκσο ήδε εθδνζείζαο ζε βάξνο ηνπ δηθαζηηθήο απόθαζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη θαη 

ηππηθή επίδνζε ζ’ απηόλ ηεο απόθαζεο κε δηθαζηηθό επηκειεηή θαη γλώζε όηη ν 

δηθαηνύρνο ζα πεξηέιζεη ζε ζηεξήζεηο ή ζα αλαγθαζζεί λα δερζεί ηε βνήζεηα άιισλ 

γηα ηε δηαηξνθή ηνπ. Πεξαηηέξσ, ε παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο πξνο δηαηξνθή 

ηειείηαη θαη’ εμαθνινύζεζε γηα απέρνληα ρξνληθώο δηαζηήκαηα (κελώλ). Η απόθαζε 

ηνπ πνιηηηθνύ δηθαζηεξίνπ δεζκεύεη ην πνηληθό δηθαζηήξην γηα ηελ ύπαξμε 

ππνρξέσζεο δηαηξνθήο, πιελ όκσο ηνύην εξεπλά ην θύξνο θαη ηελ ηζρύ ηεο 

απόθαζεο θαηά ην άξζξν 60 παξ. 1 ηνπ ΚΠνηλΓ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ηεο 

παξαβίαζεο ηεο ππνρξέσζεο δηαηξνθήο, όρη όκσο θαη ηελ νξζόηεηα ηεο (ΑΠ 

322/2017). Δμάιινπ, ε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε έρεη ηελ απαηηνύκελε, θαηά ηα άξζξα 

93 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ΚΠνηλΓ, εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, 

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

ιόγν αλαίξεζεο, όηαλ αλαθέξνληαη ζε απηή, κε ζαθήλεηα, πιεξόηεηα θαη ρσξίο 

αληηθάζεηο ή ινγηθά θελά, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, ζηα νπνία ζηεξίρζεθε ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηε 

ζπλδξνκή ησλ αληηθεηκεληθώλ θαη ππνθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο, νη 

απνδείμεηο πνπ ηα ζεκειηώλνπλ θαη νη λνκηθέο ζθέςεηο ππαγσγήο ησλ πεξηζηαηηθώλ 

απηώλ ζηελ νπζηαζηηθή πνηληθή δηάηαμε πνπ εθαξκόζζεθε. ηελ πξνθείκελε 

πεξίπησζε, όπσο πξνθύπηεη από ηελ πξνζβαιιόκελε ππ’ αξηζκ. 22653/2017 

απόθαζε ηνπ, ην θαη’ έθεζε δίθαζαλ Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Αζελώλ, θήξπμε 

έλνρν ηνλ αλαηξεζείνληα γηα παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ πξνο δηαηξνθή ησλ δύν 

ηέθλσλ ηνπ, θαηά ζπξξνή θαη θαη’ εμαθνινύζεζε, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ην 

κήλα Γεθέκβξην ηνπ 2011 έσο ην κήλα Ννέκβξην ηνπ 2013 θαη ηνπ επέβαιε ζπλνιηθή 

πνηλή θπιάθηζεο δύν (2) κελώλ γηα θάζε δηθαηνύρν θαη ζπλνιηθά πνηλή θπιάθηζεο 

ηξηώλ κελώλ (3) κελώλ, ηελ εθηέιεζε ηεο νπνίαο αλέζηεηιε επί ηξηεηία. Δηδηθόηεξα, 

ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δέρζεθε όηη, από ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ κλεκνλεύεη θαηά 

ην είδνο ηνπο [αλαγλσζζέληα έγγξαθα, θαηαζέζεηο καξηύξσλ θαηεγνξίαο θαη 

ππεξαζπίζεσο, απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ], απνδείρζεθαλ ηα αθόινπζα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά: "ην Γηθαζηήξην πείζηεθε όηη ν θαηεγνξνύκελνο έρεη ηειέζεη 

ηελ αμηόπνηλε πξάμε πνπ απνδίδεηαη ζ’ απηόλ κε ην θαηεγνξεηήξην θαη πξέπεη λα 

θεξπρζεί έλνρνο απηήο θαζόζνλ απνδείρζεθαλ ηα θαηά ηόπν θαη ρξόλν πεξηζηαηηθά 

πνπ αλαθέξνληαη ζην δηαηαθηηθό ηεο παξνύζαο, πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ αληηθεηκεληθή 

θαη ππνθεηκεληθή ππόζηαζε ηεο επίδηθεο πξάμεο (ΑΠ 958/2009, Νόκνο σο πξνο ην 

όηη ην ζθεπηηθό θαη ην δηαηαθηηθό αιιεινζπκπιεξώλνληαη θαη απνηεινύλ εληαίν 

ζύλνιν). Δηδηθόηεξα ην γεγνλόο όηη νη εγθαινύζεο θαη δηθαηνύρνη δηαηξνθήο 

ζπγαηέξεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ππέζηεζαλ ζηεξήζεηο απνδεηθλύεηαη από ηελ 



αλσκνηί θαηάζεζε ηεο ζπγαηέξαο ηνπ θαη ηελ έλνξθε θαηάζεζε ηεο πξώελ ζπδύγνπ 

ηνπ, ελώ ην όηη πεξηήιζαλ ζε ζηεξήζεηο απνδεηθλύεηαη από ην γεγνλόο όηη νη 

ζπγαηέξεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ δελ δηέζεηαλ ηνπο απαηηνύκελνπο νηθνλνκηθνύο 

πόξνπο γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο ηεο δσήο ηνπο, όπσο απηέο είραλ 

δηακνξθσζεί ζύκθσλα κε ηα εηζνδήκαηα ησλ γνλέσλ ηνπο. Δμάιινπ, ν 

θαηεγνξνύκελνο θαθόβνπια παξαβίαζε ηελ ππνρξέσζε ηνπ απηή, δνζέληνο όηη σο 

επί ζεηξά εηώλ νδνληίαηξνο ζην Βόιν , δηέζεηε θαη εμαθνινπζεί λα δηαζέηεη ηα 

απαηηνύκελα εηζνδήκαηα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο, 

όπσο απηέο έρνπλ αλαγλσξηζηεί δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 91/2011 απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Βόινπ. Καη’ αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, επεηδή 

ζηνηρεηνζεηείηαη ε αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή ππόζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ θαηεγνξνύκελν, πξέπεη, απηόο λα θεξπρζεί έλνρνο, ζύκθσλα κε ηα 

εηδηθόηεξα αλαθεξόκελα ζην δηαηαθηηθό ηεο παξνύζαο.". ηε ζπλέρεηα θήξπμε έλνρν 

ηνλ αλαηξεζείνληα γηα ην όηη "ηελ Αζήλα θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ην κήλα 

Γεθέκβξην ηνπ 2011 έσο ην κήλα Ννέκβξην ηνπ 2013, κε πεξηζζόηεξεο από κηα 

πξάμεηο πνπ ζπληζηνύλ εμαθνινύζεζε ηνπ ηδίνπ εγθιήκαηνο, θαθόβνπια παξαβίαζε 

ηελ επηβεβιεκέλε από ην λόκν θαη αλαγλσξηζκέλε από ην Γηθαζηήξην ππνρξέσζε 

ηνπ γηα δηαηξνθή ζπλνιηθώλ πνζώλ....Δπξώ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζό : 1) ησλ 951,33 

επξώ θαη αθνξά ππόινηπν νθεηιήο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από κήλα Γεθέκβξην 

2011 έσο θαη κήλα Φεβξνπάξην 2012 πνπ αλαγλσξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 91/2011 

απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Βόινπ θαηά ηξόπν ώζηε ην αλήιηθν ηέθλν 

απηνύ πνπ νλνκάδεηαη Φ., ην νπνίν ηειεί ππό ηελ επηκέιεηα ηεο εγθαινύζαο κεηξόο 

ηνπ . Γ. θαη πνπ δηθαηνύηαη ηελ αλσηέξσ δηαηξνθή θαηά ην αλσηέξσ πνζό, πεξηήιζε 

ζε ζηεξήζεηο θαη αλαγθάζηεθε λα δερηεί ηε βνήζεηα άιισλ θαη 2) ησλ 1.212,36 επξώ 

θαη αθνξά ππόινηπν νθεηιήο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από κήλα Γεθέκβξην 2011 έσο 

θαη κήλα Φεβξνπάξην 2012 πνπ αλαγλσξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 91 / 2011 απόθαζε 

ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Βόινπ θαηά ηξόπν ώζηε ε εγθαινύζα θόξε ηνπ Κ. - 

Ν. Μ. πνπ δηθαηνύηαη ηελ αλσηέξσ δηαηξνθή θαηά ηα αλσηέξσ πνζά, πεξηήιζε ζε 

ζηεξήζεηο θαη αλαγθάζηεθε λα δερηεί ηε βνήζεηα άιισλ" . Έηζη όκσο πνπ 

απνθάλζεθε ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, θαζ’ όζνλ αθνξά ηελ θξίζε ηνπ γηα ηελ ελνρή 

ηνπ ήδε αλαθεζείνληνο γηα ηελ πξάμε ηεο παξαβίαζεο ηεο ππνρξέσζεο πξνο 

δηαηξνθή δελ δηέιαβε ζηελ απόθαζε ηνπ απηή ηελ θαηά ηα άλσ απαηηνύκελε εηδηθή 

θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, αθνύ δελ εθηίζεληαη όια ηα αλαγθαία γηα ηε 

ζεκειίσζε ηνπ εγθιήκαηνο απηνύ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

απνδεηθηηθή δηαδηθαζία νύηε νη λνκηθέο ζθέςεηο γηα ηελ ππαγσγή ησλ πεξηζηαηηθώλ 

απηώλ ζηηο δηαηάμεηο πνπ εθαξκόζζεθαλ. Δηδηθόηεξα, δελ αλαθέξνληαη νύηε ζην 

ζθεπηηθό νύηε ζην δηαηαθηηθό ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο ηα πεξηζηαηηθά εθείλα 

από ηα νπνία πξνθύπηεη, όηη ν αλαηξεζείσλ είρε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα 

θαηαβάιεη ηελ σο άλσ αλαγλσξηζζείζα δηθαζηηθώο δηαηξνθή ζηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ 

θαη ηνύην αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηόηεηα, ρσξίο λα αξθεί ε αόξηζηε αλαθνξά ζην ζθεπηηθό όηη ν 

θαηεγνξνύκελνο "επί ζεηξά εηώλ νδνληίαηξνο ζην Βόιν, δηέζεηε θαη εμαθνινπζεί λα 

δηαζέηεη ηα απαηηνύκελα εηζνδήκαηα γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπ 

ππνρξεώζεηο . . . ", νύηε δηαιακβάλνληαη ζ’ απηή πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ 

απνδείρζεθαλ από ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, από ηα νπνία λα πξνθύπηεη ε 

ελδηαζεηε βνύιεζε ηνπ αλαθεζείνληνο λα κε ζπκκνξθσζεί ζηελ απόθαζε απηή, δελ 

εθηίζεηαη, όηη ν θαηεγνξνύκελνο θαη ήδε αλαηξεζείσλ ηέιεζε ηελ αλσηέξσ αμηόπνηλε 

πξάμε κε δόιν: δελ πξνζδηνξίδεηαη ε δόιηα πξναίξεζε ηνπ εθπνξεπόκελε από 

θαθόηεηα ή από θαθεληξέρεηα θαη επηπιένλ δελ δηαιακβάλεηαη ζην ίδην σο άλσ 

ζθεπηηθό θαη δηαηαθηηθό αλ νη δηθαηνύρνη ηεο δηαηξνθήο, πνπ είλαη ηα ηέθλα ηνπ θαη 



όρη ε πξώελ ζύδπγνο ηνπ, ππέζηεζαλ ζηεξήζεηο ή αλαγθάζηεθαλ λα δερζνύλ ηε 

βνήζεηα άιισλ, ζπγγελώλ ή κε, θίισλ, ή θξαηηθήο ππεξεζίαο πξόλνηαο θιπ κε 

παξάζεζε πξαγκαηηθώλ πξνο ηνύην πεξηζηαηηθώλ. Οη ειιείςεηο απηέο ηνπ ζθεπηηθνύ 

ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο, πνπ είλαη απαγνξεπηηθέο ηεο ζεκειίσζεο ηνπ 

εγθιήκαηνο ηνπ άξζξνπ 358 ΠΚ, δελ κπνξνύλ λα αλαπιεξσζνύλ από όζα 

πεξηέρνληαη ζην δηαηαθηηθό απηήο, ζην νπνίν δελ γίλνληαη πεξηζζόηεξεο αλαθνξέο. 

Δπνκέλσο, είλαη βάζηκνο ν από ην άξζξν 510 παξ 1 ζηνηρ. Γ’ (κνλαδηθόο) ιόγνο ηεο 

θξηλόκελεο αίηεζεο (δήισζεο) αλαίξεζεο θαη, θαηά παξαδνρή ηνπ ιόγνπ απηνύ, 

πξέπεη λα αλαηξεζεί ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαη λα παξαπεκθζεί ε ππόζεζε γηα 

λέα ζπδήηεζε ζην ίδην δηθαζηήξην, αθνύ είλαη δπλαηή ε ζπγθξόηεζε ηνπ από άιινπο 

δηθαζηέο εθηόο από εθείλνπο πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο. (αξζξ. 519 Κ.Πνηλ.Γ.). 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Αλαηξεί ηελ ππ’ αξηζκ. 22653/2017 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ 

Αζελώλ.  

Καη  

Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε γηα λέα ζπδήηεζε ζην παξαπάλσ δηθαζηήξην, ζπληηζέκελν 

από άιινπο δηθαζηέο, εθηόο εθείλσλ πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο. 

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 
 


