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Αξηζκφο 7/2018  

 

ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Σ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ  

 

πγθξνηήζεθε απφ ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνχινπ, Αληηπξφεδξν 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Αξηεκηζία Παλαγηψηνπ, Γεψξγην Αλαζηαζάθν, Μαξία Γεσξγίνπ 

θαη Δπθξνζχλε Καινγεξάηνπ - Δπαγγέινπ - Δηζεγήηξηα, 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 ηεο αλαηξεζείνπζαο - θαηεγνξνπκέλεο Α. Κ. ηνπ Υ., θαηνίθνπ ..., 

πνπ παξαζηάζεθε κε ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο Γεκήηξην Παλάγνπ, γηα 

αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζ. 7308/2016 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ Αζελψλ.  

Σν Σξηκειέο Δθεηείν Αζελψλ κε ηελ σο άλσ απφθαζή ηνπ δηέηαμε φζα ιεπηνκεξψο 

αλαθέξνληαη ζ’ απηή, θαη ε αλαηξεζείνπζα - θαηεγνξνχκελε δεηεί ηελ αλαίξεζε 

απηήο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζ.πξση..../20-9-2017 αίηεζή ηεο 

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

Αθνχ άθνπζε  

Σνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο αλαηξεζείνπζαο, πνπ δήηεζε φζα αλαθέξνληαη ζηα 

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

πξνζβαιιφκελε απφθαζε θαη κφλν σο πξνο ηε δηάηαμε ηεο κε ηελ νπνία επηβιήζεθε 

ζηελ θαηεγνξνπκέλε ε απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο δηθαησκάησλ γηα έλα (1) έηνο 

θαη Β)λα απαιεηθζεί απφ ην δηαηαθηηθφ ηεο πξνζβαιινκέλεο απφθαζεο ε 

ζπγθεθξηκέλε απηή δηάηαμε.  

 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Η θξηλφκελε ππ’ αξηζκ. πξση. .../20.9.2017 δήισζε αλαηξέζεσο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 

7308/2016 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ (Πιεκκειεκάησλ) Αζελψλ 

αζθήζεθε παξαδεθηψο θαη εκπξνζέζκνπο (θαηαρψξεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο 

απνθάζεσο ζην εηδηθφ βηβιίν ζηηο 11.8.2017 θαη άζθεζε - κε δήισζε ζηελ 

Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ - ζηηο 20.9.2017). 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 242 ΠΚ: 1. Τπάιιεινο πνπ ζηα θαζήθνληα ηνπ 

αλάγεηαη ε έθδνζε ή ζχληαμε νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, αλ ζε ηέηνηα έγγξαθα 

βεβαηψλεη κε πξφζεζε ςεπδψο πεξηζηαηηθφ πνπ κπνξεί λα έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 2. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ν 

ππάιιεινο ν νπνίνο κε πξφζεζε λνζεχεη, θαηαζηξέθεη, βιάπηεη ή ππεμάγεη έγγξαθν 

πνπ ηνπ εκπηζηεχζεθαλ ή ηνπ είλαη πξνζηηφ ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ. 

Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 263 ΠΚ φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 14 

παξ.1 ηνπ Ν. 3849 /2010 θαη ηζρχεη απφ 26-5-2010 "Ι. ηνλ ππάιιειν πνπ 

θαηαδηθάδεηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο γηα θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 235 κέρξη 

θαη 261 επηβάιιεηαη πξφζθαηξε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ απφ έλα (1) έσο 

πέληε (5) έηε, εθηφο αλ ην Γηθαζηήξην κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ θξίλεη 

δηαθνξεηηθά". Η ελ ιφγσ δηάηαμε πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κε ην άξζξν 14 

ηνπ λ. 3849/2010 είρε σο αθνινχζσο: "φηαλ ην Γηθαζηήξην επηβάιιεη θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ γηα θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 235 κέρξη θαη 261, 

κπνξεί ζπγρξφλσο λα απαγγείιεη ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ (άξζξν 61)". 



Καηά δε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ Π.Κ πνπ πξνβιέπεη ηελ αλαδξνκηθή ηζρχ 

ηνπ επηφηεξνπ λφκνπ, φηαλ απφ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεσο έσο ηελ ακεηάθιεηε 

εθδίθαζε ηεο ίζρπζαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη λφκνη, σο επηφηεξνο λφκνο ζεσξείηαη 

εθείλνο ν νπνίνο, φπσο ίζρπζε, πεξηέρεη επκελέζηεξεο δηαηάμεηο γηα ηνλ 

θαηεγνξνχκελν, δειαδή, κε ηελ εθαξκνγή κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο, επέξρεηαη επλντθφηεξε γηα ηνλ 

θαηεγνξνχκελν πνηληθή κεηαρείξηζε. Πξνο ηνχην γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ απηψλ δηαηάμεσλ ζην ζχλνιν ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη κε 

θάζε κηα απ’ απηέο. Δάλ απφ ηε ζχγθξηζε πξνθχςεη φηη ν θαηεγνξνχκελνο, φπσο 

θαηεγνξείηαη επηβαξχλεηαη ην ίδην απ’ φινπο ηνπο λφκνπο ηφηε εθαξκνζηένο είλαη ν 

λφκνο πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο πξάμεο, δηαθνξεηηθά ν λεφηεξνο 

επηεηθέζηεξνο, σο επηεηθέζηεξνο λφκνο ζεσξείηαη φρη κφλν απηφο πνπ πξνζδηνξίδεη ην 

είδνο θαη ην χςνο ηεο πνηλήο, αιιά θαη θάζε δηάηαμε πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

ηχρε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελν ηεο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 263 ΠΚ κεηά ηελ θαηά ηα άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ ε επηβνιή απφ ην 

Γηθαζηήξην ηεο παξεπφκελεο πνηλήο ηεο ζηέξεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζε 

ζρέζε θαη κε ην αδίθεκα ηνπ άξζξνπ 242 ΠΚ είλαη ππνρξεσηηθή θαη θαηά ηνχην είλαη 

δπζκελέζηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πξν ηεο ηξνπνπνηήζεσο ηζρχνπζα ηνηαχηε (δηάηαμε), 

πνπ ε επηβνιή ηεο παξεπφκελεο πνηλήο ηεο ζηέξεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

ήηαλ δπλεηηθή κε κφλε πξνυπφζεζε ηεο επηβνιήο πνηλήο κεγαιχηεξεο ησλ ηξηψλ 

κελψλ (ΑΠ 1216/2016, ΑΠ 137/2016). 

Καηά ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Δ’ ΚΠΓ, ιφγν αλαηξέζεσο ηεο απνθάζεσο ζπληζηά 

θαη ε εζθαικέλε εθαξκνγή ή εξκελεία νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο. Δζθαικέλε 

εξκελεία ππάξρεη φηαλ ην δηθαζηήξην απνδίδεη ζην λφκν δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ 

εθείλε πνπ πξαγκαηηθά έρεη θαη εζθαικέλε είλαη ε εθαξκνγή απηνχ, φηαλ ην 

δηθαζηήξην δελ ππήγαγε νξζψο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία δέρζεθε φηη 

πξνέθπςαλ, ζηελ αιεζή έλλνηα ηνπ αιιά θαη φηαλ ε ζρεηηθή δηάηαμε παξαβηάζζεθε 

εθ πιαγίνπ, δηφηη έρνπλ εκθηινρσξήζεη ζην πφξηζκα ηεο απνθάζεσο αζάθεηεο, 

αληηθάζεηο ή ινγηθά θελά, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ν έιεγρνο απφ ηνλ 

Άξεην Πάγν ηεο νξζήο ή κε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, νπφηε ε απφθαζε ζηεξείηαη 

λνκίκνπ βάζεσο. 

Απφ δε ηε δηάηαμε, ηέινο, ηνπ αξηζ. 510 παξ.1 ζηνηρ. Η’ ΚΠΓ ζεζπίδεηαη σο ιφγνο 

αλαηξέζεσο ηεο απνθάζεσο θαη ε ππέξβαζε εμνπζίαο, ε νπνία ππάξρεη φηαλ ην 

δηθαζηήξην άζθεζε δηθαηνδνζία πνπ δελ ηνπ δίδεη ν λφκνο. Η ππέξβαζε εμνπζίαο 

εκθαλίδεηαη ππφ ηελ ζεηηθή θαη αξλεηηθή κνξθή. Θεηηθή ππέξβαζε ππάξρεη, φηαλ ην 

δηθαζηήξην ηεο νπζίαο απεθάζηζε γηα δήηεκα πνπ δελ ππαγφηαλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ, 

ελψ αξλεηηθή, φηαλ παξέιεηςε λα απνθαζίζεη γηα δήηεκα πνπ είρε ππνρξέσζε ζηα 

πιαίζηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 470 

εδ. α’ ηνπ ΚΠΓ, επί ελδίθνπ κέζνπ, πνπ αζθήζεθε ελαληίνλ θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο, απφ εθείλνλ πνπ θαηαδηθάζηεθε ή ππέξ απηνχ, δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη 

ρεηξφηεξε ε ζέζε ηνπ, νχηε λα αλαθιεζνχλ ηα επεξγεηήκαηα πνπ δφζεθαλ κε ηελ 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε. Με ηε δηάηαμε απηή θαζηεξψλεηαη ε αξρή ηεο κε 

ρεηξνηεξεχζεσο ηεο ζέζεσο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ακέζσο ή 

εκκέζσο, θαη δε είηε κε ηελ επαχμεζε ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ ζε βάξνο ηνπ 

θαηαδηθαζζέληνο (πξαγκαηηθή ρεηξνηέξεπζε), είηε κε ηελ επηβάξπλζε ηεο λνκηθήο 

κεηαρεηξίζεσο απηνχ, δειαδή θπξίσο εάλ αλαγλσξίδεηαη βαξχηεξε ελνρή ηνπ απφ ην 

δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην, ή αλ θαηαδηθάδεηαη γηα πξάμε γηα ηελ νπνία δελ είρε 

αζθεζεί πνηληθή δίσμε, νχηε είρε θαηαδηθαζζεί ζηνλ πξψην βαζκφ (λνκηθή 

ρεηξνηέξεπζε), δηαπηζηνχκελε κε ηε ζχγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαηαθηηθψλ, 

αθελφο ηεο απνθάζεσο πνπ πξνζβάιιεηαη κε ην έλδηθν κέζν θαη αθεηέξνπ απηήο πνπ 



εθδίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην ηνπ έλδηθνπ κέζνπ, είηε κε ηελ επηβνιή ην πξψηνλ απφ 

ην δεπηεξνβάζκην Γηθαζηήξην παξεπφκελεο πνηλήο πνπ δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή θαηά 

ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο άδηθεο πξάμεο. Η παξάβαζε ηεο αλσηέξσ απαγνξεχζεσο, 

απνηειεί ππέξβαζε εμνπζίαο, πνπ ηδξχεη ιφγν αλαηξέζεσο, απφ ηελ πξναλαθεξζείζα 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 510 παξ. 1 ζηνηρ. Η’ ηνπ ΚΠΓ. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απφ ηελ επηηξεπηή, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αλαηξεηηθνχ 

ειέγρνπ, επηζθφπεζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ηεο δηθνγξαθίαο γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ αλαηξεηηθψλ ιφγσλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο. Η αλαηξεζείνπζα θαηεγνξνπκέλε 

(κφληκε πνιηηηθή ππάιιεινο ηνπ ... = II κε αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ζηνλ θσδηθφ ... ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΔΝ) θαηφπηλ εθέζεσο ηεο θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 18991/ 2015 

απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελψλ, (κε ηελ νπνία θεξχρζεθε 

έλνρε γηα ηηο πξάμεηο ηεο ςεπδνχο βεβαηψζεσο θαηά ζπξξνή, ηεο πιαζηνγξαθίαο κε 

ρξήζε θαηά ζπξξνή, ηεο λφζεπζεο εγγξάθσλ απφ ππάιιειν θαηά ζπξξνή θαη ηεο 

πθαξπαγήο ςεπδνχο βεβαηψζεσο θαηά ζπξξνή, γηα ηηο νπνίεο ηεο επηβιήζεθε 

ζπλνιηθή πνηλή θπιαθίζεσο 33 κελψλ αλαζηαιείζα επί ηξηεηία) κε ηελ 

πξνζβαιινκέλε απφθαζε θεξχρζεθε αζψα ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ηεο ςεπδνχο 

βεβαηψζεσο θαηά ζπξξνή, ηεο πιαζηνγξαθίαο κε ρξήζε θαηά ζπξξνή θαη ηεο 

πθαξπαγήο ςεπδνχο βεβαηψζεσο θαηά ζπξξνή, θαη έλνρε γηα ηελ αμηφπνηλε πξάμε 

ηεο λφζεπζεο εγγξάθσλ απφ ππάιιειν θαη’ εμαθνινχζεζε (αξζξ.242 παξ.2, 98 ΠΚ) 

κε ηα ειαθξπληηθά ησλ πεξ. α θαη β, ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 84 ΠΚ, θαη ηεο 

επηβιήζεθε πνηλή θπιαθίζεσο 6 κελψλ (αλαζηαιείζα γηα ηξία έηε) ην πξσηνβάζκην 

δηθαζηήξην θαηέγλσζε ζηελ θαηεγνξνπκέλε ήδε αλαηξεζείνπζα σο παξεπφκελε 

πνηλή θαη ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο γηα έλα (1) έηνο δηαιακβάλνληαο 

ζηελ πξνο ηνχην αηηηνινγία ηα εμήο : "Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ΠΚ 

πξνθχπηεη φηη ν δξάζηεο θαηαδηθάδεηαη ζε θπιάθηζε, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ πξνβιέπεη εηδηθά ν λφκνο, επηβάιιεηαη θαη απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ γηα έλα έσο πέληε έηε, αλ : α) ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη β) ε πξάμε πνπ έρεη ηειεζηεί θαλεξψλεη απφ ηα αίηηα , ην 

είδνο, ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο θαη φιεο ηηο πεξηζηάζεηο εζηθή δηαζηξνθή ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ δξάζηε. Πεξαηηέξσ απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 227 παξ. 1 ΠΚ 

πξνθχπηεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 224 θαη 226 παξ. 1 ΠΚ θαηαγηγλψζθεηαη 

απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ελφο έσο πέληε εηψλ. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε , ε θαηεγνξνπκέλε θαηαδηθάζζεθε ζε πνηλή θπιάθηζεο έμη (6) κελψλ, γηα 

ηελ πξάμε ηεο λφζεπζεο εγγξάθσλ απφ ππάιιειν θαη’ εμαθνινχζεζε. 

πλεπψο, πξέπεη ζχκθσλα κε απηά πνπ εθηέζεθαλ ζηε κείδνλα ζθέςε, ιφγσ ηνπ 

είδνπο ηεο πξάμεο γηα ηελ νπνία θαηαδηθάζζεθε, λα ηεο θαηαγλσζζεί ζηέξεζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο δηθαησκάησλ γηα έλα (1) έηνο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ.  

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ ΚΑΣΑΓΙΓΝΩΚΔΙ ζηελ θαηεγνξνπκέλε 

απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο δηθαησκάησλ γηα έλα (1) έηνο" . 

Έηζη φκσο φπσο έθξηλε ην δίθαζαλ Γηθαζηήξην κε ηελ πξνζβαιινκέλε απφθαζε ηνπ, 

πνπ επέβαιε ην πξψηνλ, θαη’ έθεζε δηθάδνλ, ζηελ θαηεγνξνπκέλε ήδε 

αλαηξεζείνπζα απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο δηθαησκάησλ γηα έλα (1) έηνο, 

εζθαικέλα εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 61 θαη 227 παξ.2 ΠΚ, 

ελψ παξάιιεια, θαηέζηεζε ηε ζέζε ηεο αλαηξεζείνπζαο ρεηξφηεξε, ππνπίπηνληαο 

ζηηο πιεκκέιεηεο ηεο εζθαικέλεο εξκελείαο θαη εθαξκνγήο νπζηαζηηθήο πνηληθήο 

δηαηάμεσο θαη ηεο ππέξβαζεο εμνπζίαο ζχζηνηρεο ησλ απφ ην άλσ άξζξν 510 παξ. 1 

ζηνηρ. Δ θαη Η’ ΚΠνηλΓ πξνβιεπνκέλσλ ιφγσλ αλαηξέζεσο, αληηζηνίρσο. Δηδηθφηεξα 

ην δεπηεξνβάζκην Γηθαζηήξην δελ εκπνδίδεηαη λα δηαηάμεη ηελ επηβνιή ηεο σο άλσ 

παξεπφκελεο πνηλήο, ρσξίο λα θαζηζηά ρεηξφηεξε ηε ζέζε απηνχ θαη αλαηξεηέα ηελ 

απφθαζε ηνπ γηα ππέξβαζε εμνπζίαο αλ απφ παξαδξνκή ην πξσηνβάζκην δηθαζηήξην 



δελ ηνπ είρε επηβάιεη ηελ παξεπφκελε πνηλή ηεο ζηεξήζεσο ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλν λα επηβάιιεη ζχκθσλα κε ην λφκν. ηελ 

πξνθεηκέλε φκσο πεξίπησζε επέβαιε (δεπηεξνβάζκην Γηθαζηήξην) ζηελ εθθαινχζα 

θαηεγνξνπκέλε θαη ήδε αλαηξεζείνπζα θαη απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

ηεο θαη’ εζθαικέλε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 227 ΠΚ θαη ρσξίο, λα ζπληξέρνπλ νη πξνο 

ηνχην πξνυπνζέζεηο, αθνχ ε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή πνπ ηεο επηβιήζεθε 

ήηαλ δηαξθείαο έμη (6) κελψλ θαη ε πξάμε ζηελ νπνία αθνξά ε θαηαδίθε είλαη 

λφζεπζε εγγξάθσλ θαη φρη ςεπδνξθία πξαγκαηνγλψκνλα ή δηεξκελέα. Ωζαχησο, δελ 

κπνξεί λα ηχρεη εθαξκνγήο ε δηάηαμε ηνπ πξνπαξαηεζέληνο άξζξνπ 263 ΠΚ , φπσο 

απηή ίζρπε θαηά ην ρξφλν εθδίθαζεο ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο (11.11.2016), δηφηη κεηά 

απφ ηελ θαηά ηα άλσ αληηθαηάζηαζε ηεο (επί ην απζηεξφηεξν), κε ην άξζξν 14 παξ. 1 

ηνπ Ν. 3849 /26-5-2010, ε ζέζε ηεο θαηεγνξνπκέλεο θαζίζηαηαη δπζκελέζηεξε, αθνχ 

ε απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ είλαη πιένλ ππνρξεσηηθή, ελψ κε ηελ 

πξντζρχνπζα κνξθή ηεο θαηά ηελ νπνία " φηαλ ην δηθαζηήξην επηβάιιεη θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ γηα θάπνηα απφ ηηο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 235 κέρξη 261, 

κπνξεί ζπγρξφλσο λα απαγγείιεη ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ (άξζξν 61)", ε 

νπνία ίζρπε θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο πξάμεο απφ ηελ θαηεγνξνπκέλε 

αλαηξεζείνπζα (Γεθέκβξην ηνπ 2009),θαη ε νπνία εθαξκφδεηαη ελ πξνθεηκέλσ σο 

επκελέζηεξε γη’ απηήλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 1 ΠΚ (ΑΠ 137/2016), δελ ήηαλ 

ππνρξεσηηθή. 

Δπνκέλσο νη ζρεηηθνί ιφγνη ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. .../20.9.2017 αηηήζεσο αλαηξέζεσο 

ηεο αλαηξεζείνπζαο, πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηνπο απφ ην άξζξν 510 παξ 1 ζηνηρ Δ θαη Η 

ΚΠΓ πξνβιεπφκελνπο ιφγνπο ηεο εζθαικέλεο εθαξκνγήο θαη εξκελείαο νπζηαζηηθήο 

πνηληθήο δηαηάμεσο θαη ηεο ππέξβαζεο εμνπζίαο πξέπεη λα γίλνπλ δεθηνί σο θαη’ 

νπζίαλ βάζηκνη. Μεηά ηαχηα δεθηψλ γελνκέλσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ιφγσλ 

αλαηξέζεσο θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ άιινη παξαδεθηνί ιφγνη αλαίξεζεο πξνο 

έξεπλα πξέπεη λα αλαηξεζεί ελ κέξεη ε πξνζβαιινκέλε απφθαζε κφλν σο πξνο ηε 

δηάηαμε επηβνιήο ηεο παξεπφκελεο πνηλήο ηεο ζηέξεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

ελφο (1) έηνπο θαη λα δηαηαρζεί ε απάιεηςε ηεο δηάηαμεο απηήο θαη’ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 517 παξ. 2 ηνπ ΚΠΓ, ρσξίο λα παξαπεκθζεί θαηά ηνχην ε ππφζεζε γηα λέα 

ζπδήηεζε, αθνχ δελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε έξεπλα θαη βεβαίσζε πξαγκαηηθψλ 

γεγνλφησλ.  

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Αλαηξεί ελ κέξεη φπσο ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο, θαη κφλν σο πξνο ηε δηάηαμε 

επηβνιήο ηεο παξεπφκελεο πνηλήο ηεο ζηέξεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ελφο (1) 

έηνπο ηελ ππ’ αξηζκ.7308/2016 απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ (Πιεκκειεκάησλ) 

Αζελψλ  

Απαιείθεη απφ ηελ ππ’ αξηζκφ 7308 / 2016 απφθαζε ηνπ Σξηκεινχο Δθεηείνπ 

(Πιεκκειεκάησλ) Αζελψλ ηε δηάηαμε επηβνιήο ηεο παξεπφκελεο σο άλσ πνηλήο ηεο 

ζηέξεζεο ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ γηα έλα έηνο. 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2017.  

Γεκνζηεχζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 8 

Ιαλνπαξίνπ 2018 . 

Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

 


