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Σ’ Πνηληθό Σκήκα - (ε πκβνύιην)  

 

 

πγθξνηήζεθε από ηνπο Δηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνύινπ, Αληηπξόεδξν 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Δεκήηξην Υνλδξνγηάλλε, Αξηεκηζία Παλαγηώηνπ, Γεώξγην 

Αλαζηαζάθν θαη Μαξία Γεσξγίνπ - Εηζεγήηξηα, Αξενπαγίηεο. 

Με ηελ παξνπζία θαη ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Επάγγεινπ Ζαραξή, 

(θσιπνκέλεο ηεο Εηζαγγειέσο) θαη ηνπ Γξακκαηέσο Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ. 

πλήιζε ζε ζπκβνύιην ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 5 Δεθεκβξίνπ 2017, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαλζεί γηα ηελ αίηεζε ηεο Εηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, πεξί θαλνληζκνύ 

αξκνδηόηεηαο δηθαζηεξίνπ, κε εγθαινύζα ηελ Α. Α. ηνπ Φ., θαηνίθνπ ... θαη 

εθγαινύκελε ηελ Α. Κ. - Εηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ. 

Η αίηεζε απηή κε αξηζ. Πξση. .../16.10.2017, πνπ απεπζύλεηαη ζηνλ Εηζαγγειέα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε ηνλ αξηζκό .../2017. 

Έπεηηα ν Αληεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Επάγγεινο Ζαραξήο, εηζήγαγε γηα θξίζε 

ζην πκβνύιην ηε ζρεηηθή δηθνγξαθία κε ηελ πξόηαζε ηεο Αληεηζαγγειέα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ Επζηαζίαο ππξνπνύινπ, κε ππ. αξηζκ. πξση. ...11.2017, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα: "Εηζάγσ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 136πεξ.ε’ θαη 137παξ.1 

ΚΠΔ, ηελ κε αξηζκ. Πξση..../16-10-2017αίηεζε ηνπ Εηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθώλ 

Αζελώλ, πεξί θαζνξηζκνύ αξκνδηόηεηαο θαηά παξαπνκπή ηεο θαησηέξσ πνηληθήο 

ππνζέζεσο θαη εθζέησ ηα αθόινπζα: Καηά ην άξζξν 136εδ.ε’ ηνπ ΚΠΔ" ην 

δηθαζηήξην πνπ είλαη αξκόδην ζύκθσλα κε ηα άξζξα 122-125 δηαηάδεη ηελ 

παξαπνκπή ζε άιιν ηζόβαζκν θαη νκνεηδέο όηαλ ν εγθαιώλ ή ν δεκηνύκελνο ή ν 

θαηεγνξνύκελνο είλαη δηθαζηηθόο ιεηηνπξγόο από ην βαζκό ηνπ παξέδξνπ ζε 

Πξσηνδηθείν ή Εηζαγγειία θαη άλσ θαη ππεξεηεί ζην αξκόδην ζύκθσλα κε ηα άξζξα 

122-125 δηθαζηήξην ..." θνπόο ηεο δηάηαμεο απηήο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο απόιπηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο θξίζεσο ηνπ δηθαζηηθνύ ιεηηνπξγνύ θαη ν απνθιεηζκόο θάζε 

ππόλνηαο γηα κεξνιεςία ηνπ, πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ν εγθαιώλ ή ν αδηθεζείο 

ή ν θαηεγνξνύκελνο δηθαζηηθόο ιεηηνπξγόο ππεξεηεί ζην ίδην δηθαζηήξην. Η 

παξαπνκπή απηή ζε άιιν δηθαζηήξην γίλεηαη όρη κόλν ζην ζηάδην ηεο θύξηαο 

δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ζ’ απηό ηεο πξνδηθαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηόζν ηελ 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε όζν θαη ηελ άζθεζε πνηληθήο δηώμεσο. Σελ παξαπνκπή απηή 

κπνξεί λα δεηήζεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 137 ηνπ ΚΠΔ θαη ν Εηζαγγειέαο 

Πξσηνδηθώλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία 

παξαπνκπήο κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ Εθεηώλ ηεο ππνζέζεσο ζε άιιν δηθαζηήξην 

,εθηόο από απηό πνπ ππεξεηεί ν εγθαινύκελνο δηθαζηηθόο ιεηηνπξγόο, επεηδή ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ ππάξρεη έλα κόλν πξσηνβάζκην δηθαζηήξην.[Α.Π.717/2016, Α.Π. 

1846/2016, Α.Π.701/2015 Α.Π.13/2015, Α.Π. 1363/2014]. Αξκόδηνο λα θξίλεη ην 

αίηεκα απηό είλαη ν Άξεηνο Πάγνο ζε πκβνύιην κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 

132, 134 θαη 135 ηνπ ΚΠΔ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε από ηα έγγξαθα ηεο 

δηθνγξαθίαο πξνθύπηεη, όηη κε ηελ από 18-9-2017 αλαθνξά ηεο ε Α. Α. ηνπ Φ., 

θάηνηθνο ..., θαηήγγεηιε ηελ Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ Α. Κ., γηα ηελ 

αμηόπνηλε πξάμε πνπ δηαιακβάλεηαη ζηελ ελ ιόγσ αλαθνξά, ηελ νπνία, θαηά ηνπο 

ηζρπξηζκνύο ηεο, ηέιεζε απηή ζε βάξνο ηεο. Η ζρεκαηηζζείζα δε πνηληθή δηθνγξαθία 



καο ππνβιήζεθε, αθνινύζσο, από ηελ Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ γηα ην ιόγν 

όηη ε αλσηέξσ Εηζαγγειηθή Λεηηνπξγόο, θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ε αλσηέξσ 

αλαθνξά, ππεξεηεί ζηελ Εηζαγγειία Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ 

κε εκεξνκελία ...-2017 ζρεηηθή ππεξεζηαθή βεβαίσζε ηνπ Δηεπζύλνληνο ηελ 

Εηζαγγειία Πξσηνδηθώλ Αζελώλ θαη ν Εηζαγγειέαο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ δελ κπνξεί 

κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ Εθεηώλ λα ελεξγνπνηήζεη ηελ παξαπνκπή ηεο ππνζέζεσο 

απηήο ζε άιιν Πξσηνδηθείν ή Εηζαγγειία ηεο πεξηθεξείαο ηνπ, αθνύ δελ ππάξρεη 

ηέηνην. Καη" αθνινπζία ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε όζα πξνεθηέζεθαλ, ζπληξέρεη 

πεξίπησζε θαλνληζκνύ αξκνδηόηεηαο θαηά παξαπνκπή από ην πκβνύιην ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ θαη επνκέλσο, πξέπεη λα παξαπεκθζεί ε ππόζεζε θαηά ηεο άλσ εγθαινύκελεο 

Α. Κ., Εηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, από ηνλ θαηά ηόπν αξκόδην λα επηιεθζεί 

θαη απνθαλζεί επί ηεο άλσ κελπηήξηαο αλαθνξάο Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ 

θαη ηηο θαηά ηόπν αξκόδηεο Εηζαγγειηθέο θαη Δηθαζηηθέο Αξρέο ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη 

ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ, ζηνλ Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Πεηξαηώο θαη, αλ ζπληξέμεη 

λόκηκε πεξίπησζε, ζηηο αληίζηνηρεο Αλαθξηηηθέο θαη Δηθαζηηθέο Αξρέο ηεο 

Εηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ θαη Εθεηώλ Πεηξαηώο θαη Εθεηείνπ Πεηξαηώο, πξνθεηκέλνπ 

λα θξίλνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκό ηεο ππνζέζεσο απηήο. 

ΓΘΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ Πξνηείλσ λα δηαηάμεη ην δηθαζηήξην αο ηελ 

παξαπνκπή ηεο ππνζέζεσο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ κε αξηζκ. Πξση..../16-10-2017 

αίηεζε ηνπ Εηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθώλ Αζελώλ θαη αθνξά ζηελ από 18-9-

2017κελπηήξηα αλαθνξά ηεο Α. Α. ηνπ Φ., θαηνίθνπ ...,από ηνλ θαηά ηόπν αξκόδην 

Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ θαη ηηο θαηά ηόπν αξκόδηεο Εηζαγγειηθέο θαη 

Δηθαζηηθέο αξρέο ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη Εθεηείνπ Αζελώλ, ζηνλ Εηζαγγειέα 

Πξσηνδηθώλ Πεηξαηώο θαη, αλ ζπληξέμεη λόκηκε πεξίπησζε, ζηηο αληίζηνηρεο 

Αλαθξηηηθέο θαη Δηθαζηηθέο αξρέο ηεο Εηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ θαη Εθεηώλ 

Πεηξαηώο θαη ηνπ Εθεηείνπ Πεηξαηώο, πξνθεηκέλνπ λα θξίλνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ 

γηα ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκό ηεο ππνζέζεσο απηήο. Η Αληεηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ  

Πάγνπ Επζηαζία ππξνπνύινπ. 

 

Αθνύ άθνπζε ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ αλαθέξζεθε ζηελ παξαπάλσ εηζαγγειηθή 

πξόηαζε θαη έπεηηα απνρώξεζε. 

 

ΚΕΦΣΗΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

 

Φέξεηαη ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηνύηνπ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 136 πεξ.ε’ θαη 137 

παξ.1 ΚΠΔ, ε κε αξηζκ. Πξση..../16-10-2017αίηεζε ηνπ Εηζαγγειέα 

Πιεκκειεηνδηθώλ Αζελώλ, πεξί θαζνξηζκνύ αξκνδηόηεηαο θαηά παξαπνκπή ηεο 

θαησηέξσ πνηληθήο ππνζέζεσο. Καηά ην άξζξν 136 εδ. ε’ ηνπ ΚΠΔ "ην δηθαζηήξην 

πνπ είλαη αξκόδην ζύκθσλα κε ηα άξζξα 122-125 δηαηάδεη ηελ παξαπνκπή ζε άιιν 

ηζόβαζκν θαη νκνεηδέο όηαλ ν εγθαιώλ ή ν δεκηνύκελνο ή ν θαηεγνξνύκελνο είλαη 

δηθαζηηθόο ιεηηνπξγόο από ην βαζκό ηνπ παξέδξνπ ζε Πξσηνδηθείν ή Εηζαγγειία θαη 

άλσ θαη ππεξεηεί ζην αξκόδην ζύκθσλα κε ηα άξζξα 122-125 δηθαζηήξην.....". 

θνπόο ηεο δηάηαμεο απηήο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο απόιπηεο αλεμαξηεζίαο ηεο 

θξίζεσο ηνπ δηθαζηηθνύ ιεηηνπξγνύ θαη ν απνθιεηζκόο θάζε ππόλνηαο γηα κεξνιεςία 

ηνπ, πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ν εγθαιώλ ή ν αδηθεζείο ή ν θαηεγνξνύκελνο 

δηθαζηηθόο ιεηηνπξγόο ππεξεηεί ζην ίδην Δηθαζηήξην. Η παξαπνκπή απηή ζε άιιν 

δηθαζηήξην γίλεηαη όρη κόλν ζην ζηάδην ηεο θύξηαο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ζ’ απηό ηεο 

πξνδηθαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηόζν ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε όζν θαη ηελ 

άζθεζε ηεο πνηληθήο δηώμεσο. Σελ παξαπνκπή απηή κπνξεί λα δεηήζεη ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 137 ηνπ ΚΠΔ θαη ν Εηζαγγειέαο Πξσηνδηθώλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί 



λα ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία παξαπνκπήο κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ Εθεηώλ ηεο 

ππνζέζεσο ζε άιιν Δηθαζηήξην, εθηόο από απηό πνπ ππεξεηεί ν εθγαινύκελνο 

Δηθαζηηθόο ιεηηνπξγόο, επεηδή ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ ππάξρεη έλα κόλν πξσηνβάζκην 

δηθαζηήξην.[Α.Π.717/2016, Α.Π. 1846/2016, Α.Π.701/2015, Α.Π. 1363/2014]. 

Αξκόδηνο λα θξίλεη ην αίηεκα απηό είλαη ν Άξεηνο Πάγνο ζε πκβνύιην κε αλάινγε 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 132, 134 θαη 135 ηνπ ΚΠΔ. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε από ηα έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο πξνθύπηεη, όηη κε ηελ 

από 18-9-2017 αλαθνξά ηεο ε Α. Α. ηνπ Φ., θάηνηθνο ..., θαηήγγεηιε ηελ Εηζαγγειέα 

Πξσηνδηθώλ Αζελώλ Α. Κ., γηα ηελ αμηόπνηλε πξάμε πνπ δηαιακβάλεηαη ζηελ ελ 

ιόγσ αλαθνξά ηελ νπνία, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο, ηέιεζε απηή ζε βάξνο ηεο. Η 

ζρεκαηηζζείζα δε πνηληθή δηθνγξαθία καο ππνβιήζεθε, αθνινύζσο, από ηελ 

Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ γηα ην ιόγν όηη ε αλσηέξσ Εηζαγγειηθή 

Λεηηνπξγόο, θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ε αλσηέξσ αλαθνξά, ππεξεηεί ζηελ 

Εηζαγγειία Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ κε εκεξνκελία ...-2017 

ζρεηηθή ππεξεζηαθή βεβαίσζε ηνπ Δηεπζύλνληνο ηελ Εηζαγγειία Πξσηνδηθώλ 

Αζελώλ θαη ν Εηζαγγειέαο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ δελ κπνξεί κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ 

Εθεηώλ λα ελεξγνπνηήζεη ηελ παξαπνκπή ηεο ππνζέζεσο απηήο ζε άιιν Πξσηνδηθείν 

ή Εηζαγγειία ηεο πεξηθεξείαο ηνπ, αθνύ δελ ππάξρεη ηέηνην. Καη’ αθνινπζία ησλ 

αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε όζα πξνεθηέζεθαλ, ζπληξέρεη πεξίπησζε θαλνληζκνύ 

αξκνδηόηεηαο θαηά παξαπνκπή από ην πκβνύιην ηνπ θαη επνκέλσο, πξέπεη λα 

παξαπεκθζεί ε ππόζεζε θαηά ηεο άλσ εγθαινύκελεο Α. Κ., Εηζαγγειέσο 

Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, από ηνλ θαηά ηόπν αξκόδην λα επηιεθζεί θαη απνθαλζεί επί 

ηεο άλσ κελπηήξηαο αλαθνξάο Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ θαη ηηο θαηά ηόπν 

αξκόδηεο Εηζαγγειηθέο θαη Δηθαζηηθέο Αξρέο ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη ηνπ Εθεηείνπ 

Αζελώλ, ζηνλ Εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Πεηξαηώο πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζεί επί ηεο 

ππνζέζεσο θαη λα θξίλεη ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ, θαζώο & θαη ζηηο 

αξκόδηεο δηθαζηηθέο αξρέο ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη Εθεηείνπ Πεηξαηώο, αλ ήζειε 

ζπληξέμεη. Πεξαηηέξσ λόκηκε πεξίπησζε.  

 

ΓΘΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

 

Οξίδεη σο θαηά παξαπνκπή αξκόδηεο λα απνθαλζνύλ θαη ηεο ... πνηληθήο 

πξνθαηαξθηηθήο δηθνγξαθίαο πνπ ζρεκαηίζζεθε θαηόπηλ ηεο από 18.9.2017 

κελπηήξηαο αλαθνξάο ηεο Α. Α. ηνπ Φ., θαηνίθνπ ..., θαηά ηεο Α. Κ., Εηζαγγειέα 

Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, ηηο Δηθαζηηθέο Αξρέο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηώο θαη εθόζνλ 

ζπληξέμεη λόκηκε πεξίπησζε ηηο Δηθαζηηθέο Αξρέο ηνπ Εθεηείνπ Πεηξαηώο, όζν θαη  

ηηο αληίζηνηρεο ηεο Εηζαγγειέαο Πξσηνδηθώλ Εθεηώλ Πεηξαηώο. 

 

Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 20 Δεθεκβξίνπ 2017. 

Εθδόζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 19 Θαλνπαξίνπ 2018. 

 

Η ΑΝΣΘΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  
 


