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To ΔIKAΣTI-| P|o ToY APE|oΥ ΠAΓoY
E, ΠoIvIκo Tμημα

ΣυγκρoτηΘηκε απo ToUζ Δlκαoτ69: BIoλ€ττα Kuτ€α,
Avτιπρ6εδρo τoU Aρεioυ Πdγoυ, ArκατερΙvη Bαolλακoπo0λoυ-
Kατoαβριd, Aγγελlκη Aλειφερoπo0λou, Aριoτεiδη Πελεκαvo-
Eloηγητη και Δημητριo Xovδρoγιαvvη, Aρεoπαγiτεg.

ΣυvηλΘε oε δημoolα oυvεδρiαση στo Kαταoτημd τoυ oτιg 19

Σεπτεμβρiou 2014, με Τηv παρoυoiα Tou Avτειoαγγελ6ω9 ToU

Aρεioυ Παγoυ AΘαvααΙou KατotρΦδη (γlατΙ κωλ0εταl η

Eloαγγελε0g) Kαι τoU Γραμματ€ωE Γερdolμou Bαλoαμou, γlα vα
δtκαoεt Tηv αiτηoη ToU Eιoαγγελf ωg τoU Aρεioυ Παγoυ, περi
αvαlρ€oεωg TηE Bτ4426|2013 απoφαoεωg τoυ Τριμελo0g

Πλημμελεloδlκεioυ ΠεtραlΦ6, Mε Κατηγoρo0μεvo τov Θεoδωρo

Kαoελακη ToU Στυλιαvo0, κατolκo Δlov0oou Aττικηg, πoU

εκπρoσωπηθηκε απo Tov πληρεξoιjoto δlκηγoρo ToU lωαvvη
l-1ρεlΦτη κα| με πoλlτtκΦE εvαγov To Ελληvικ6 Δημ6olo, πoU

εκτTρoσωπεΙταt voμlμα κα| τo oπoio εκπρoσωπηθηκε σTo

ακρoατηριo απ6 τηv Πdρεδρo Ν.Σ.K. ΘωμαΤδα Koυρτfoη'
To ΤρlμελfE ΠλημμελεroδικεΙo ΠεlραtΦg, με τηv ωζ αvω

απ6φαoη τoυ δι6ταξε 6oα λεπτoμερΦg αvαφfρovταl σ, αυτη, Kαι o
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αvαlρεoεiωv Eloαγγελε0E ToU Aρεioυ Πdγoυ ζητεΙ τΦρα τηv

αvαiρεoη αυτηg' για Toυζ λ6γoug πoU αvαφ6ρovταl στηv με αρlΘμo
Kα| ημερoμηviα 66111-12-2013 6κΘεoη αvαlρfoεωg, η oπoiα
ouvτd1Θηκε εvΦπtov ToU Γραμματ€ωg τoυ Πolvlκoυ ΤμηματoE τoυ

Aρεf ou Πdγoυ Γεωργiou Σωφρovlαδη κα| καταxωρ[στηκε σTo

oικεio πtvdκto με Tov αρlΘμo 141612013.

Aφo0 ιiκoυoε
Tov Avτεloαγγελfα, πoU πρ6τεtvε vα γivεl δεκτη η εκΘεoη

αvαiρεoηs καl τoUζ πληρεξoυoΙoυg δικηγ6ρoυE τωv διαδΙκωv,

πoυ ζητηoαv 6oα αvαφ6ρovταΙ σTα o1ετικα πρακτlκα'
ΣKEΦΘHKE ΣYMΦΩNA ME To NoMo

Kατd τo αρΘρo 596 παρ. 1 KΠΔ, oι δ[κεg πoU εκKρεμoOv oε
oπoloδηπoτε oτdδlo Tηζ πotvlκηg δlαδrκαoiαg καl σε
oπoIovδηπoτε βαθμo ouvε1iζovταl o0μφωvα με T|g δlατdξεlζ τoU

KΠΔ, ol δε πραξεtg πou τελ€στηκαv oταv iα1υαv ot καΤαρYo0μεvεζ
δlαταξεtg δIατηρo0v τo κ0ρoE ToUζ. Επ[oηg, κατd τo dρΘρo 601
τrαρ, 1 εδ. β.KΠΔ, τα €vδlκα μ€oα πoU ασκηΘηκαv πρlv αρ;4ioεl
vα tox0ει o KΠΔ εκδlκαζovται o0μφωvα με Tlζ δlατdξεlg Tηζ
πolvlκηg δικovoμiαζ πoU καταργεiταt. Aπo τ|ζ μεταβατικ69
δlαταξειg αυτ69.oε ouvδuαoμ6 Kαl με To dρΘρo 2 AK, κατα To

oπoio o v6μoE oρiζεr Ylα το μελλov καl δεv 6;1εt αvαδρoμlκη lox0,
oυvαγεταl η γεvlκη δικαTκη αρxη, 6τι o| δlκovoμικoi v6μol, πoU
απoσκoπo0v oτηv oρΘη απovoμη τoυ δlκαfoυ, 6xoυv αvαδρoμικη
lo10 Kα| καταλαμβdvoυv Kα| τlg εκκρεμεig υπoθ€oεl6 (μ6vo) ωζ
πρoζ To ατ6λεατo μερoζ τoUζ, εκτog αv αυτoi oρiζoυv
δlαφoρετlκd. .Eτot, αv δεv oρiζεταt δtαφoρετlκα o, αυτ6v, o v6og

δlκovoμlκ69 v6μog δι6πεt τo δlαδlκαoτικ6 μερog τηζ πolvlκηg
δiκηg, πoυ oυvτελε[ται μετα Tη Θ6oπloη τoU, κα| 6Xr καl Tιs

δlαδIκαoτlκfg πραξεtg πoU ε[1αv ηδη ouvτελεoτε[ μεXρl τηv
6vαρξη τηg lo10oζ τoU (oλAΠ 390/1992). Aπ6 αυτα παρfπεται 6τt

β



Σελiδα 3 τn< 18512015 πolvlκlic απ6φαon< τoυ AρεΙoυ Πdγoυ

τo ετTιτρεπτo τoυ εvδiκoυ μfooυ κα| ot σXετlκfg πλημμdλεtεg τηg

απ6φαoηg η τoυ βoυλε0μαToζ, γ|α Tιζ oπoiεg παρfxεται η doκηoη

τoυ, κρivovταl με βdoη τov voμo πoU lo10ει κατd Tov 1ρ6vo
δημooiευσηs Τηg απoφαoηg η €κδooηζ τoU βoυλε0μαToζ (oλAΠ
1282|1992), τo δε παραδεκτo ToU εvδ[κoυ μfooυ, δηλαδη η

oυvδρoμη τωv oρωv voμoτυπηζ Kαι εμπρoΘεoμηg doκηoηg τoυ,

κρfvεταl με βαoη τov voμo πoυ ιo10εl κατα τov xρ6vo αoκηoηg

αυτo0.

Πεpαrτfρω, κατd τo αρΘρo 505 παρ. 2 KΠΔ, o εισαYγελ€αg

τoυ Aρεioυ Παγoυ μπoρεΙ vα ζητηoε| Tηv αvαfρεoη oπolαoδηπoτε

απoφαoηg μfoα στηv πρoΘεoμ[α πoυ oρiζεταr απo τo dρΘρo 479

παρ.2 (dρΘpo 483 παρ.3), δηλαδη μ6oα oε πρoΘεoμiα εvog μηvα
απo τη δημooiευση τηg απoφαoηg. Επ[oηg, κατα τo αρΘρo 504

παρ. 1 KΠΔ,6ταv o voμog δεv oρiζεt εtδικα κατι αλλo, αiτηoη

αvαiρεoηg επιτρiπεται μovo κατd τηg απ6φαoηζ πoU,6πωg
απαγγfλθηκε, δεv πρooβdλλεταl με €φεoη (αv€κκλητηE) καt κατα

Tηζ απ6φαoηζ ToU δευτερoβαθμιoυ δrκαoτηρioυ πoU εκδ6θηκε

μετd απ6 αακηoη 6φεoηg' αv με Tlζ απoφdoεrg αυτdg Τo

δικαoτηρΙo απoφαvθηκε τελεlωτικα για τηv KαTηγoρΙα η αv 6παuoε

oρtoτtκα η κηρυξε απαρdδεκτη τηv πolvtκη δiωξη (τελεoiδtKηg)'

Aπo τov oυvδuαoμ6 τωv δlαταξεωv αυτΦv πρoκ0πτει 6τl o

ειoαγγελ6α9 τoυ Apεiou Πdγoυ μπoρεi vα ζητηoει τηv αvαiρεση

oπolαoδηπoτε απ6φαoηg, αΘωωτrκηg η καταδlκαoτtκηg,

oπorouδηπoτε πolvlκo0 δικαατηρfoυ, επoμ€vωg Kαl αuτηg πoU,

6πω9 απαγγfλΘηKε, Trρooβdλλεται με 6φεoη (εκκλητη) μεoα σTηv

αvω μηvlαiα πρoΘεoμiα (oλ AΠ 3 καt 4t200O) καl γrα 6λoυζ τoUζ

λ6γoUζ πoU αvαφdρovTαl στo dρΘρo 510 παρ. 1 KΠΔ, μεταξ0 τωv

oπoiωv κα| Y|α 6λλεlψη εrδικηg καr εμπερlσταTωμ6vηg αιτloλoγiαg.

Εξαλλoυ, κατd τo dρΘρo 473 παρ. 3 εδ. α, KΠΔ, η

πρoθεoμΙα γlα τηv doκηση Tηζ αvαΙρεoη9 αρxiζεl απ6 τoτε πoU η
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τελεoiδικη απ6φαoη Θα κατα1ωρloτεi καθαρoγραφημf vη στo
εtδlκo βlβλio, πoU τηρε[ταr απ6 τη YραμματεΙα τoU πoιvtκo0
δlκαoτηρioυ. Aπo τη δrαταξη αυτη πρoκ0πτεt 6τt δεv 6xει καμiα
fvvoμη σημαo[α η τυ1ov κατα1Φρ{oη oτo σxεΤ|κ6 βrβλΙo πolvlκηg
απ6φαoηg, η oπoiα, 6πω9 απαγγ6λθηκε, δεv εivαt εκκλητη, αλλd
υπoκεtτα| σε 6φεoη, καl δεv εivαl' γl, αυτ6ν τov λ6γo,
καTαxωρ|6τtα σΤo εtδlκ6 βlβλio. ΣυvεπΦE, Uπ6 To voμlκ6
καΘεoτΦg πoυ [o1υε πρtv απ6 Tη Θfoπloη ToU v. 4274t2014, η

πρoαvαφερ6μεvη μηvιαiα πρoθεoμ[α Y|α τηv αoκηoη αvαiρεoηg
απ6 τov εloαγγελfα τoυ Aρεioυ Παγoυ κατα απ6φαoηg, η oπoiα,
oπωg απαγγ6λΘηκε, εivαl εκκλητη, αρ;trfζεl απ6 Tη δημooiευoη
τηζ, καl 6xι απ6 τηv τu16v κατα1Φρloη τηg στo ε|δlκ6 βlβλio τoυ
dρΘρo υ 473 παρ. 3 εδ. α. KΠΔ, η oπoiα πρoβλ6πεταr
απoκλεloτtκd γlα τlE τελεoΙδrκεg απoφdoεrg (oλAΠ 3.4/2ooo).

To διKovoμ|κ6 καθεoτΦg αuτ6 μεταβληΘηκε μετα τη θ€oπloη
τoU v. 427412014 (ΦEK A. 147114-7-2014), στo dρΘρo 1o τoU

oπoiou oρiζεταl 6τι <Στηv τρfτη παραγραφo τoU αρθρoυ 473 τoυ
KΦδlκα Πolvlκηg ΔlκovoμΙαg πρooτiΘεvταl εδdφια ωζ εξηg : Στo
ειδtκ6 αυτ6 βlβλio καTαXωρo0vταl καΘαρoγραμμ6vεg κα| oι
απoφαoεrg ',, πρωτoβαθμIωv δlκαoτηρiωv,. πoU, 6πωg
απαγγιiλΘηκαv, πρooβdλλovταl με 6φεoη, εφ6oov τo ζητηoεl o

εloαγγελ€αg τoU AρεΙoυ Πdγoυ. H πρoΘεoμiα γlα τηv αoκηoη
αiτηoηg αvα[ρεoηg απ6 τov ειoαγγελdα αρ1iζεl απ6 τηv
κατα1Φρηoη αυτη, η oπo[α γfvεταl εvτ6g δ0o μηvΦv απo τη

δημooiευση Tηζ απ6φαoηg>. Eτol, με τη δlαταξη αυτη, στηv oπo[α
δεv f1εl πρooδoΘε[ ρητα αvαδρoμικη lo10E, εvαρμovΙστηκε, ωζ
πρog Tηv αφετηρΙα τηE, η πρoΘεoμΙα πou 61εl o ειoαγγελ6αE τoυ
AρεΙou Πdγoυ γrα doκηoη αvαiρεσηζ κατα εκκλητΦv απoφdoεωv
με εκεfvη πoυ lo10εt γ|α doκηoη αvα[ρεoηE κατα τελεolδ[κωv
απoφdoεωv' l-| εloαγ6μεvη δrαταξη, ωζ vεoτερη δlκovoμlκη

u
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ρυΘμtoη, o0μφωvα Kα| με τlζ oκEψειg πoU πρoηγηθηκαv,
καταλαμβdvεl και Tlζ εκκρεμεig πotvικfg υπoΘ6oειζ ωζ πρoζ To

ατiλεoτo (μovo) δlαδrκαoτικo μερoζ τoUζ, αφo0 δεv oρfζεταr
διαφoρετlκd σ.αυτη, δηλαδη oτι lo10εl αvαδρoμικd Kα| Ylα Tιζ

δlαδlκαστ|κεg πραξε|ζ πoU 6xoυv τελεoτεi. Συvακoλo0Θωg' αfτηoη
αναfρεoηζ πoυ εixε ηδη αoκηoεl o Eloαγγελ6αE τoυ Aρεioυ κατα
εκκλητηg απoφαoηζ πρ|v αρ1[oεI vα ιo10εt o v. 4274|2014 (απo
14l712014) δεv καταλαμβαvεται απ6 τη vεoτερη δlκovoμlκη

ρ0Θμloη Kαl, ouvεπΦg, τα oτol1εiα ToU παραδεκτo0 αυτηg, στα

oπoΙα εμπ[πτει Kαl η εμπρoθεoμη doκηoη τηζ, θα κριΘoυv απo τo
πρoγεv6oτερo δtκovoμικ6 καΘεoτΦg Τoυ 1ρ6voυ αoκηoηE Τηζ,

κατα τo oπoio αφετηρiα γlα τηv κivηoη Tηζ o1ετrκηg μηvrαiαg
πρoΘεoμiαE εivαl η δημooiεuoη τηg απoφασηζ καr 6xι η τυxov
κατα1Φρ ιση τηg oτo εlδικo βrβλΙo τoυ αρΘρoυ 473 παρ. 3 εδ. α.

KΠΔ, η oπo[α δεv 61εl καμiα fvvoμη oημαoiα . Edv δε η o11ετrκη

αfτηoη αvαiρεoηg αoκηθηκε μετα τηv παρfλευoη εv6g μηvα απo
τη δημooiευοη Tηζ πρooβαλλ6μεvηg απ6φαoηg, αυτη εΙvαl

εκπρoθεoμη και, o0μφωvα με τo αρΘρo 476 παρ. 1 καl 513 παρ.
ι

1 εδ. α KΠΔ, απoρρiπτεται απo τov Aρεlo Παγo (oε Συμβo0λlo)
ωs απαραοεκτη.

Στηv πρoκεiμεvη. περiπτωoη με τηv κρlv6μεvη απo
11l12l2o13 με αρ' 66 αiτηση τou Eιoαγγελ6α τoυ AρεΙoυ Πdγou

ζητεiταt η αvα[ρεoη τηζ BT 4426|5-9-2a13 απ6φαoηζ ToU

Τρlμελo0g ΠλημμελεtoδικεΙoυ ΠεlραlΦ6, η oπofα εκδ6θηκε σε

πρΦτo βαΘμo Kαl με Tηv oπoiα κηρ01τηκε αθΦoζ o

KαTηγoρo0μεvog Kαoελακηg Θε6δωρoζ γlα τηv αξl6πotvη πρdξη
τηζ κατ. εξακoλo0θηoη μη καταβoληg μ6oα σTlζ voμιμεg
πρoΘεoμΙεg xρεΦv oυvoλlκo0 πooo0 4.328.734'Θ3 ευρΦ πρog τo

Eλληvlκo Δημoolo, πoU εi1αv βεβαlωθε[ σε βdρog ToU, l-|

απoφαoη αυτη δεv ηταv τελεo[δικη, αφo0 εixαv δlκαiωμα vα
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αoκηoouv κατ, αυτη9 6φεoη o εισαγγελfαg πλημμελεroδrκΦv καl o
εloαγγελ6αE εφετΦv, κατα To dρΘρo 486 παρ, 1 γ. KΠΔ.
Eπoμ6vωζ, σ0μφωvα με 6oα πρoαvαφ€ρΘηKαv στη voμlκη oκ6ψη,
υπ6 τo δtκovoμlκd καΘεoτΦg πou io1uε μεXρ| τη Θ6oπlση ΤoU v.

427412014, τo oπoio €1εl εφαρμoγη στηv κρlv6μεvη uπ6θεoη,
αφo0 η αiτηoη αvαiρεoηg αoκηΘηκε πρ|v απ6 τη Θ6oπloη τoU v.

427412014' η κατα1ΦρLση Tηζ πρoσβαλλ6μεvηg απ6φαoηζ σTo
ειδlκ6 βtβλio τoU αρΘρou 473 παρ. 3 α' KΠΔ δεv ηταv voμlκα
αvαγκα[α καl δεv €1εr καμiα dvvoμη ouv6πεlα ωζ πρoζ τηv
αφετηρ[α Τηg μηvlαΙαg πρoθεoμΙαg γ|α αoκηoη αvαΙρεoηg κατ,
αυτηg απo τov εloαγγελfα τoU Aρεioυ Πdγou. Συvακoλo0Θωg καl
αφo0 η μηvlαΙα πρoθεoμiα γlα doκηoη Tηζ 6vδlκηg αiτηoηE
αvαiρεoηg αρ1loε με τη δημooiεuoη Tηζ πρooβαλλoμεvηg
απ6φαoηζ στ|E 5-9-2013 Kα| η αiτηoη αvαiρεoηE αoκηθηκε oτιg
11-12-2013, δηλαδη αφo0 παρηλΘε η o1ετlκη πρoθεoμiα, η
κρlv6μεvη αiτηoη αvα[ρεoηg εfvαl εκπρ6θεoμη Kαι πρfπεl vα
απoρρtφΘεi ωg απαραδεκτη, κατd τo αρΘρo 476 παρ. 1, 513 παρ.
1 KΠΔ.

ΓlA ToYΣ ΛoΓoYΣ AYτoYΣ
Aπoρρiπτiι τηv απo 11-12-2013 με αρ. .66 αiτηoη τoU

Eloαγγελ€α τoU Aρεioυ Πdγou γ|α αvαiρεoη Tηs BT 4426t2o13
απoφαoηζ τoυ Tρrμελo0g Πλημμελεloδlκε[ou ΠεrραlΦg.

KρiΘηκε κα| απoφαo[oΘηκε σTηv AΘηvα στ|ζ 21 Noεμβρiou
2014, Και

Δημootε0Θηκε σTηv AΘηvα, σε δημ6olα ouvεδρiαoη στo
ακρoαΤηρ|o ToU, σT|ζ 19 ΦεβρoUαρioυ 2015.
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