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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Αν η ανάγκη ενός κοινωνικού-ανθρωπιστικού κράτους αποτελεί την κοινή 

συνισταµένη µιας µακραίωνης εξελικτικής πορείας των ανθρωπίνων 

κοινωνιών, το δικαίωµα δίκαιης δίκης αποτελεί την κυριότερη εκ των 

συνιστωσών της δυνάµεων. Γιατί το σύνολο των αρχών που συναποτελούν την 

χρηστή δίκη  υπηρετούν το θεµελιώδες δικαίωµα της προστασίας της 

ανθρώπινης αξίας. Αποτελεί η δίκαιη δίκη ίσως την λυδία λίθο του 

πολιτισµικού µας επιπέδου, γιατί ενισχύει τη λειτουργία του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος. Το τεκµήριο της αθωότητας, η επιτάχυνση της απονοµής 

δικαιοσύνης καθώς και η ακώλυτη πρόσβαση σε αυτήν, η ισότητα των όπλων, 

η δηµοσιότητα της δίκης, η δικαστική ελευθερία και άλλες παράµετροι που 

καθιστούν την δίκη δίκαιη,  πραγµατώνουν και την ηθική αξία της δικαιοσύνης 

ως λειτουργία. Η εργασία πραγµατεύεται την ακριβή έννοια και το 

περιεχόµενο της δίκαιης δίκης, τη νοµική της φύση, τις βάσεις της στο 

ελληνικό Σύνταγµα και στις διεθνείς συνθήκες, ενώ παρατίθενται σηµαντικές 

σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού αλλά και εθνικών δικαστηρίων. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

     Το κοινωνικό κράτος δικαίου αποτελεί αναµφίβολα την κύρια συνισταµένη 

της εξέλιξης των ανθρωπίνων κοινωνιών. Η ιδανική δίκη που επιβάλλει την 

ουσιαστική δικαιοσύνη και είναι όντως «δίκαιη», αποτελεί ίσως την 

σπουδαιότερη συνιστώσα. Οι αξίες που η δίκαιη δίκη διασφαλίζει, όπως ο 

σεβασµός της  αξιοπρέπειας, της ανθρώπινης ζωής και τιµής υπό καθεστώς 

προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών, καθιστούν την 

ανάγκη χρηστής απονοµής δικαιοσύνης επιτακτική.  

      Ως δίκαιη δίκη πρέπει καταρχήν να θεωρείται εκείνη που διεξάγεται µε την 

τήρηση όλων των προβλεπόµενων από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιωµάτων 

των διαδίκων καθώς και των υποχρεώσεων των οργάνων απονοµής 

δικαιοσύνης όχι µόνο τυπικά , αλλά και ουσιαστικά, δηλαδή κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε η τήρηση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων αυτών να εξασφαλίζει 

στους διαδίκους πλήρη και αποτελεσµατική υπεράσπισή τους σε κάθε στάδιο 

της διαδικασίας. 

 

1.1  ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΗΣ ∆ΙΚΗΣ 

 

 ∆ίκαιη δίκη σηµαίνει, όχι δόλια παράβαση των δικονοµικών κανόνων 

εκ µέρους του αντιδίκου, του δικαστηρίου ή των άλλων παραγόντων της δίκης, 

κάτι που, πέρα από την αρχή της ίσης µεταχείρισης όλων των διαδίκων, 

σηµαίνει ότι, καθένας τους έχει εξουσία1: 

 

• να συνοδεύεται ενώπιον του δικαστηρίου από δικηγόρο και, όπου 

απαιτείται, από τεχνικό σύµβουλο (Πολ∆ 391 επ.), 
                                                 
1 Μπέης, Κ.: Τα συνταγµατικά θεµέλια της δικαστικής προστασίας, Εκδόσεις EUNOMIA Verlag, Αθήνα, 
1998. 
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• να έχει πρόσβαση στο πραγµατικό και αποδεικτικό υλικό της δίκης, 

καθώς και στις διαδικαστικές πράξεις, µε τις οποίες εκείνη εξελίσσεται, 

 

• αν η δίκη διεξάγεται σε µη προσιτή γλώσσα, να διοριστεί από το 

δικαστήριο στο ακροατήριο διερµηνέας, ενώ τα διαδικαστικά έγγραφα 

που του συνοδεύονται από µετάφραση είτε στη δική του γλώσσα είτε σε 

προσιτή σ’ αυτόν άλλη γλώσσα, 

 

• να µην εµποδιστεί στην άσκηση της αξίωσής του για δικαστική 

ακρόαση από έλλειψη οικονοµικών µέσων, εξαιτίας είτε προσωπικής 

του πενίας είτε της επιβάρυνσης της διαδικασίας µε υπερβολικά 

δικαστικά έξοδα, 

 

• να στηρίζεται σε κατάσταση εµπιστοσύνης που, στο πλαίσιο των αρχών 

της καλής πίστης, δηµιούργησαν ο αντίδικος ή το δικαστήριο, ιδίως µε 

την προσδοκία ότι το δικαστήριο θα εκτιµήσει σύµφωνα µε το νόµο και 

τους δικούς του ισχυρισµούς,  

 

• να µην ατονήσουν οι ειδικότερες εξουσίες του, µέσα από υπέρµετρα 

χρονοβόρες διαδικαστικές διελκυστίνδες, και 

 

• να αναµένει ότι η άσκηση της αξίωσής του για δικαστική ακρόαση δεν 

έγινε µαταίως, αλλά µε κατοχυρωµένο τον τελικό στόχο της έκδοσης 

δεσµευτικής για τους διαδίκους απόφασης2. 

 

1.2  ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ 

 

                                                 
2 Μπέης, Κ: Τα συνταγµατικά θεµέλια της δικαστικής προστασίας, Εκδόσεις EUNOMIA Verlag, Αθήνα, 
1998. 
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Το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη αποτελεί ένα θεµελιώδες δικονοµικό 

δικαίωµα. Θεµελιώδες, αλλά δικονοµικό. Και τέτοιο είναι από την άποψη της 

νοµικής ακριβολογίας. Ουσιαστικά, όµως, αποτελεί τον πυρήνα των 

δικαιωµάτων του ανθρώπου, έναν πυρήνα που διαµόρφωσαν παγκόσµιες αξίες, 

η συνισταµένη των οποίων είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και η αξιοπρέπεια του3. 

 

 Κρατούσα παρουσιάζεται σήµερα η άποψη υπέρ του αδιαιρέτου των 

συνταγµατικών δικαιωµάτων, όµως υπό το πρίσµα της αποτελεσµατικότητας 

τους και της συγκεκριµένης εφαρµογής τους, είναι θεµιτό να διακρίνει κανείς 

ένα σκληρό πυρήνα που εκφράζει δικαιώµατα, τα οποία θεωρούνται 

στοιχειώδη από τη διεθνή κοινότητα και τα οποία δεν µπορούν να θιγούν κάτω 

από οποιεσδήποτε περιστάσεις. Ένα τέτοιο δικαίωµα είναι το δικαίωµα σε 

δίκαιη δίκη, η παραβίαση του οποίου καθιστά αδύνατη την προστασία 

οποιουδήποτε άλλου δικαιώµατος: χωρίς το δικαίωµα για δίκαιη δίκη, η 

δικαιοσύνη δεν θα είχε νόηµα ως λειτουργία. Θα ήταν απλώς µια ηθική αξία. 

 

1.3  Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

 

 Η θεµελιώδης διάταξη που καθιερώνει το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη στο 

ελληνικό Σύνταγµα είναι το άρθρο 20 § 1, συνδυαζόµενη όµως άµεσα µε τα 

άρθρα 8 και 87 § 1 και 2 του Συντάγµατος. 

 Βέβαια το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη δεν αποτελεί µόνο ελληνική, αλλά 

κυρίως παγκόσµια επιταγή και προβλέπεται στις σηµαντικότερες διεθνείς 

συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Κυριότερα είναι τα άρθρα: 

α) 6 § 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και 

Θεµελιωδών Ελευθεριών (ΕΣ∆Α), 

β)14 § 1 του ∆ιεθνούς Συµφώνου Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων 

(∆ΣΑΠ∆), 

γ) 8 και 10 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 

                                                 
3 Το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, Η ανεξαρτησία και η αποτελεσµατικότητα της Ελληνικής ∆ικαιοσύνης, 
Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1998. 
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         Επίσης, κείµενα της ∆ιάσκεψης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην 

Ευρώπη (∆ΑΣΕ, ήδη ΟΑΣΕ, Βιέννη 1989, Κοπεγχάγη 1990, Μόσχα 1991, 

Όσλο 1991) περιλαµβάνουν διατάξεις πάνω στο ίδιο θέµα και το 

αντιµετωπίζουν αναλυτικότερα4.   

 

 

 

 

 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

 Η γενικότερη αρχή της παροχής έννοµης προστασίας του άρθρου 20 § 1 

του Συντάγµατος περιλαµβάνει την αρχή της δίκαιης δίκης και αυτή νοείται 

κυρίως ως ανεξαρτησία και αποτελεσµατικότητα της δικαιοσύνης, η οποία 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 87 § 1 και 2 Σ. 

 

 Το άρθρο 20 § 1 Σ αναφέρεται στην έννοµη προστασία που παρέχουν τα 

δικαστήρια στον άνθρωπο και ορίζει ότι «κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στην 

παροχή έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια». Κάθε άνθρωπος, λοιπόν, έχει 

δικαίωµα, όχι µόνο για δικαστική προστασία, αλλά κυρίως για δίκαιη και 

αντικειµενική δικαστική προστασία. Τα δικαστήρια πρέπει να λειτουργούν 

ουσιαστικά και µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η αποκάλυψη της ουσιαστικής 

αλήθειας και κατά συνέπεια να εφαρµόζεται ρητά ο νόµος. Έννοµη προστασία 

λοιπόν είναι η επιταγή του Συντάγµατος για απόδοση ουσιαστικής και 

αντικειµενικής δικαιοσύνης5.  

 

 Τα δικαστήρια έχουν ως έργο να απονέµουν δικαιοσύνη. Τα δικαστήρια 

όµως συγκροτούνται από δικαστές, άρα εκείνοι είναι που πρέπει να δικάζουν 

                                                 
4 Το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, Η ανεξαρτησία και η αποτελεσµατικότητα της Ελληνικής ∆ικαιοσύνης, 
Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1998. 
5 ∆ηµητρόπουλος, Ανδρ.Γ., Η συνταγµατική προστασία της δικαστικής προστασίας και το δικαίωµα της 
επίδειξης, Γνωµοδότηση, Αθήνα, 2001. 
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µε βάση τις αρχές της καλής πίστης, της αµεροληψίας, της µη ανατροπής 

κατάστασης εµπιστοσύνης διαµέσου νόµων που είναι βλαπτικοί αναδροµικώς, 

της µη ανάλογης εφαρµογής των ποινικών νόµων, της αναλογικότητας, του 

σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας, της παροχής ελεύθερης 

πρόσβασης στα δικαστήρια. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία της δίκαιης δίκης6 

και εξασφαλίζονται διαµέσου της δικαστικής ανεξαρτησίας (α.87 § 1,2). 

 

2.1 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   

(άρθρο 20 § 1 Σ). 

 

 Το δικαίωµα της δικαστικής προστασίας απαιτεί την ύπαρξη ενός 

δικαιοδοτικού µηχανισµού, την ακώλυτη πρόσβαση σ’ αυτόν, καθώς και την 

έκδοση απόφασης, την απάντηση δηλαδή του δικαστηρίου στην αίτηση για 

δικαστική προστασία. 

 

 Γίνεται όµως δεκτό από τη σύγχρονη θεωρία, ότι η κατοχύρωση της 

δικαστικής προστασίας δεν περιορίζεται στα παραπάνω, αλλά πρέπει επιπλέον 

η οργάνωση των ένδικων βοηθηµάτων και η διεξαγωγή της δίκης να 

υπακούουν σε ορισµένα κριτήρια που να διασφαλίζουν πλήρη και 

αποτελεσµατική δικαστική προστασία. Αυτό σηµαίνει, µεταξύ άλλων,ότι 

δικαστική προστασία πρέπει να παρέχεται για κάθε διαφορά7. Σηµαίνει επίσης 

ότι η µορφή της δικαστικής προστασίας που παρέχεται πρέπει να είναι 

κατάλληλη, ανάλογα µε το είδος της διαφοράς. Έτσι, γίνεται δεκτό ότι η 

αξίωση δικαστικής προστασίας δεν πληρούται µόνο µε την πρόβλεψη των 

διαδικασιών εκείνων, που αποσκοπούν στην δεσµευτική διάγνωση της 

διαφοράς, αλλά και µε τη θέσπιση διαδικασιών που αποσκοπούν στην 

προσωρινή εξασφάλιση ή ρύθµιση του επίδικου δικαιώµατος, ώστε να 

                                                 
6 Μπέης, Κ.: Τα συνταγµατικά θεµέλια της δικαστικής προστασίας, Εκδόσεις EUNOMIA Verlag, Αθήνα, 
1998. 
 
7 Σοϊλεντάκης, Νικ.Π: Το δικαίωµα δικαστικής προστασίας στη διοικητική δικονοµία, Εκδόσεις 
Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1993. 
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αποτρέπεται η από τα πράγµατα µαταίωση της προστασίας του επίδικου 

δικαιώµατος εκεί, όπου η εκδίκαση της ουσίας προβλέπεται να καθυστερήσει 

(προσωρινή δικαστική προστασία: ασφαλιστικά µέτρα, αναστολή εκτέλεσης)8. 

 

 Την έννοια της πλήρους και αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας 

ολοκληρώνουν ορισµένες αρχές που αναφέρονται στη διαδικασία διεξαγωγής 

της δίκης. Η οργάνωση της δίκης πρέπει να διασφαλίζει δύο τελικά 

συγκρουόµενες αρχές: αφ’ ενός, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αξίωση 

εκδίκασης της διαφοράς µέσα σε εύλογο χρόνο, αφ’ ετέρου, πρέπει να 

εµπεριέχει τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που εγγυώνται την «ορθότητα» της 

δικαστικής απόφασης και τη χρηστή διεξαγωγή της δίκης. Σκοπός του 

δικαιώµατος παροχής δικαστικής προστασίας είναι η απονοµή δικαιοσύνης, η 

έκδοση δηλαδή µιας «αντικειµενικά ορθής» απόφασης. Η «ορθότητα» όµως 

της δικαστικής απόφασης δύσκολα εντοπίζεται στην ουσιαστική κρίση του 

δικαστή, διότι η κρίση αυτή προκύπτει από την αξιολόγηση πραγµατικών 

περιστατικών και από την ερµηνεία κανόνων δικαίου, χωρίς να είναι πάντοτε 

εφικτή η µια µόνη ερµηνευτική εκδοχή. Έτσι, η «ορθότητα» της δικαστικής 

απόφασης αξιολογείται σε σηµαντικό βαθµό µε διαδικαστικά κριτήρια, δηλαδή 

µε διαδικαστικές ή οργανικές εγγυήσεις που διασφαλίζουν την 

«αντικειµενικότητα» της δικαστικής κρίσης, πιο σωστά: την αµεροληψία του 

δικαστή, καθώς και τη διαφάνεια και τον έλεγχο της δικαστικής κρίσης. Η 

κατοχύρωση του δικαιώµατος της δικαστικής προστασίας του άρθρου 20 § 1 

εδ.α του Συντάγµατος τελεί εποµένως σε συνάρτηση µε την κατοχύρωση από 

το Σύνταγµα ενός συστήµατος εγγυήσεων µε τις οποίες περιβάλλεται η 

απονοµή της δικαιοσύνης. Πρόκειται, πρώτον, για την εγγύηση της 

λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, 

δεύτερον, για την εξασφάλιση της διαφάνειας της δίκης, που εξειδικεύεται στις 

αρχές της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων, της αιτιολόγησης των δικαστικών 

                                                 
8 Τσάτσος, ∆ηµ.Θ.: Συνταγµατικό δίκαιο, Τόµος Β’, Οργάνωση και λειτουργία της πολιτείας, Εκδόσεις 
Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1993. 
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αποφάσεων και της δηµοσίευσης της µειοψηφίας, και τρίτον, για το δικαίωµα 

της ακρόασης των διαδίκων.  

2.2  ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗ   (άρθρο 8 Σ) 

 

 Με το α.20 § 1 αναδεικνύεται η προστατευτική λειτουργία της 

απονοµής της δικαιοσύνης και ολοκληρώνεται η δικαιοκρατική της αποστολή, 

όπως θεσµικά προσδιορίζεται στο α.87 § 1. Συναφή διάταξη προς το α.20 § 1 

περιέχει το άρθρο 8 § 1, κατά το οποίο «κανένας δεν στερείται χωρίς τη 

θέληση του τον δικαστή που του έχει ορίσει ο νόµος». Καθένας δηλαδή δεν 

έχει µόνο το δικαίωµα να αξιώσει από τα δικαστήρια έννοµη προστασία 

(άρθρο 20 § 1), αλλά έχει επίσης το δικαίωµα να αξιώσει να δικαστεί από τον 

δικαστή που είναι αρµόδιος για την περίπτωση κατά τους νόµους, δηλαδή από 

τον «φυσικό» -νόµιµο- του δικαστή9. 

 

 Νόµιµος είναι ο  «δικαστής» που, µε εγγυήσεις ανεξαρτησίας κρίσης 

και αµεροληψίας, έχει οριστεί µε αφηρηµένα και αντικειµενικά κριτήρια από 

διάταξη νόµου ή κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας του δικαστηρίου, που 

έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση νόµου, θεσπισµένου σε ανύποπτο χρόνο, πριν 

από την έναρξη της εκκρεµοδικίας συγκεκριµένης διαφοράς ή υπόθεσης, όπως 

επίσης και πριν από την πιθανολόγηση της επικείµενης έναρξης συγκεκριµένης 

εκκρεµοδικίας, προκειµένου να δικάσει στο πλαίσιο της δίκαιης διαδικασίας, 

δηλαδή διαδικασίας απαλλαγµένης από υστερόβουλες µεθοδεύσεις που αίρουν 

ή προκαλούν την υπόνοια ότι αίρουν την ανεξαρτησία και αµεροληψία του 

δικαστή. 

 

 Ως δικαστής στο άρθρο 8 Σ νοούνται τόσο τα δικαστήρια, ως όργανα 

της πολιτείας, και µάλιστα αδιακρίτως του αντικειµένου της δικαιοδοσίας τους, 

όσο και τα φυσικά πρόσωπα των δικαστών που τα συγκροτούν. Πραγµατικά ο 

κίνδυνος, τον οποίο επιδιώκει να εξουδετερώσει το α.8 Σ, δεν είναι τόσο αν θα 

                                                 
9 Τσάτσος, ∆ηµ.Θ.: Συνταγµατικό δίκαιο, Τόµος Β’, Οργάνωση και λειτουργία της πολιτείας, Εκδόσεις 
Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1993. 



 11

δικάσει, λ.χ. το Πρωτοδικείο Γυθείου αντί του Πρωτοδικείου Σπάρτης, όσο αν 

οι δικαστές που συγκροτούν κάθε φορά το δικαστήριο που δικάζει έχουν 

επιλεγεί µε αντικειµενικά και σε ανύποπτο χρόνο εφαρµοσµένα µέτρα, ή έχουν 

επιλεγεί για να εκδώσουν την επιθυµητή απόφαση. 

 

 Με το να καθιερώνει το Σύνταγµα (άρθρο 8 εδ.α΄) το αναφαίρετο του 

νόµιµου δικαστή, ως φυσικού προσώπου, αποβλέπει να κατοχυρώσει την 

ανεξαρτησία του έναντι των προϊσταµένων του, καθώς και ενδεχοµένων 

κυβερνητικών πιέσεων, µε τρόπο ώστε η δικαιοσύνη να απονέµεται όντως από 

δικαστές που «υπόκεινται µόνο στο Σύνταγµα και στους νόµους» (Σ 87 § 2), 

δηλαδή ανεπηρέαστους δικαστές. Συνακόλουθα µε στόχο, η δικαστική 

ευσυνείδητη εµµονή στην αµερόληπτη παροχή της δικαιοσύνης να µην 

αποβαίνει µαταιοπονία διαµέσου της αντικατάστασης του φυσικού προσώπου 

του δικαστή κατά την εκδίκαση των διαφορών των υποθέσεων που 

παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερο αποβλέπει η 

συνταγµατική αρχή του αναφαίρετου του νόµιµου δικαστή στο να αποτρέψει 

τη συγκρότηση δικαστηρίων µε συνθέσεις που έχουν επιλεγεί την τελευταία 

στιγµή µε εξωυπηρεσιακά κριτήρια. 

 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο το αρ. 8 Σ όσο και το αρ. 109 Πολ∆ δεν 

κάνουν λόγο για νόµιµο δικαστήριο, αλλά για νόµιµο δικαστή. Το γερµανικό 

οµοσπονδιακό συνταγµατικό δικαστήριο έχει επισηµάνει επανειληµµένως ότι η 

αρχή του αναφαίρετου του νόµιµου δικαστή δεν αναφέρεται στο δικαστήριο ως 

όργανο, αλλά στο δικαστή ως άτοµο. Και είναι νόµιµος ο δικαστής, ως φυσικό 

πρόσωπο, όταν µετέχει στη σύνθεση του δικαστηρίου που δικάζει ορισµένη 

διαφορά ή υπόθεση, µε βάση προκαθορισµένα γενικά και απρόσωπα κριτήρια, 

και µάλιστα πριν από την κατάθεση της αγωγής, δίχως να επιτρέπεται η 

αντικατάστασή του κατά τη διάρκεια της δίκης10 . 

 

                                                 
10 Μπέης, Κ.: Τα συνταγµατικά θεµέλια της δικαστικής προστασίας, Εκδόσεις EUNOMIA Verlag, Αθήνα, 
1998. 
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 Η νοµιµότητα του δικαστή, ως φυσικού προσώπου, εξασφαλίζεται όταν 

χρεώνεται εξ’ αρχής (δηλαδή αµέσως µετά την κατάθεση του δικογράφου της 

αγωγής, και γενικότερα αµέσως µε την έναρξη της εκκρεµοδικίας) µε ορισµένο 

αριθµό διαφορών και υποθέσεων στο πλαίσιο προκαθορισµένων, γενικών και 

απρόσωπων κριτηρίων, όπως λ.χ µε την αλφαβητική σειρά του ονόµατος του 

εκάστοτε ενάγοντα. Ποτέ όµως µε το αρχικό του ονόµατος του εναγόµενου, ή 

πολύ περισσότερο µε τον απροκάλυπτο προσδιορισµό του, όπως λ.χ συµβαίνει 

στην ελληνική δικαστική πρακτική, όπου λειτουργούν ειδικά τµήµατα για τις 

δίκες του ∆ηµοσίου. Επίσης θεωρείται ότι προσβάλλεται η αρχή του νόµιµου 

δικαστή αν η χρέωση των διαφορών και υποθέσεων στα συγκεκριµένα φυσικά 

πρόσωπα δικαστών γίνεται κατά τη χρονολογική σειρά της κατάθεσης των 

αγωγών, γιατί έτσι υπάρχουν περιθώρια, ώστε να µη γίνεται µε αντικειµενικά 

κριτήρια η επιλογή του προσώπου του δικαστή που πρόκειται να δικάσει. 

 

 Η αρχή του νόµιµου δικαστή παραβιάζεται, και όταν µετέχουν στη 

σύνθεση του δικαστηρίου (δηλαδή παρίστανται στην έδρα ή µετέχουν στη 

διάσκεψη) περισσότεροι δικαστές από τον αριθµό της νόµιµης συγκρότησης 

του δικαστηρίου, έστω και αν η παρουσία τους έχει ως πρόσχηµα την 

αποτροπή αντικαταστάσεων λόγω ασθένειας κλπ.11 

 

 Οπωσδήποτε όµως η αρχή του νόµιµου δικαστή δεν παραβιάζεται, όταν 

ανατίθεται σε άλλους δικαστές ή δικαστικούς λειτουργούς ή ακόµη και 

δικαστικούς υπαλλήλους η επιχείρηση µεµονωµένων διαδικαστικών πράξεων 

της αποδεικτικής διαδικασίας (Πολ∆ 109 §2). 

 

 

2.3  ΕΥΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

                                                 
11 Μπέης, Κ.: Τα συνταγµατικά θεµέλια της δικαστικής προστασίας, Εκδόσεις EUNOMIA Verlag, Αθήνα, 
1998. 
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 Η πλήρης και αποτελεσµατική δικαστική προστασία αποκτά νόηµα 

µόνο όταν είναι έγκαιρη. Έγκαιρη είναι η δικαστική προστασία όταν 

παρέχεται σε εύλογο χρόνο. Ο προσδιορισµός του εύλογου χρόνου είναι όµως 

περίπλοκος και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

 

 Ειδικότερα ως αφετηρία ενάρξεως της διαδικασίας παροχής δικαστικής 

προστασίας λαµβάνεται υπ’ όψιν, η ηµεροµηνία καταθέσεως του σχετικού 

ενδίκου βοηθήµατος, προκειµένου για τις ιδιωτικές (αστικές) διαφορές 

(απόφαση Guincho κατά Πορτογαλίας)12. Αν όµως η δικονοµία προβλέπει ως 

όρο για το παραδεκτό της αγωγής, την προηγούµενη άσκηση ή τήρηση 

ενδικοφανούς προσφυγής ή διαδικασίας, τότε ως αφετηρία ενάρξεως για τον 

υπολογισµό του ευλόγου χρόνου, λαµβάνεται υπ’ όψιν η κατάθεση της 

ενδικοφανούς προσφυγής (απόφαση Golder κατά Ηνωµένου Βασιλείου). 

 

 Στην ποινική διαδικασία το ζήτηµα είναι συνθετότερο. Ο εύλογος 

χρόνος κατ’ αρχήν αρχίζει να τρέχει από τη στιγµή που το πρόσωπο τελεί υπό 

κατηγορία. Αυτό συνήθως συµβαίνει από τη σύλληψη ή την έναρξη της 

προανακρίσεως ή της προκαταρκτικής εξέτασης. Κριτήριο πάντως για τον 

προσδιορισµό της αφετηρίας ενάρξεως του χρόνου είναι το από πότε 

προκαλούνται σοβαρές συνέπειες στην προσωπική κατάσταση του υπόπτου13. 

Για τον έλληνα διοικητικό δικαστή ενδιαφέρουσα είναι η απόφαση König κατά 

της Οµ. Γερµανίας, που αφορούσε την ανάκληση της άδειας εξασκήσεως του 

ιατρικού επαγγέλµατος και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής. Η επιτροπή είχε τη 

γνώµη ότι ως έναρξη της διαδικασίας για τον υπολογισµό του εύλογου χρόνου 

πρέπει να θεωρηθεί η άσκηση της προσφυγής ενώπιον των διοικητικών 

δικαστηρίων. Κατά το δικαστήριο όµως, εφ’ όσον κατά το γερµανικό δίκαιο 

προϋπόθεση για την άσκηση ήταν η προηγούµενη άσκηση ενδικοφανούς 

προσφυγής ενώπιον της αρµόδιας διοικητικής αρχής, αφετηρία ενάρξεως 

πρέπει να θεωρηθεί η ηµεροµηνία ασκήσεως της ενδικοφανούς προσφυγής. Το 
                                                 
12    Sieghart, P: The international law of human rights,1983. 
13 Σταµάτης, Γ: Ο εύλογος χρόνος εκδικάσεως των εκκρεµών υποθέσεων από τα δικαστήρια, Ε∆∆∆, 
1985. 
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πέρας της όλης διαδικασίας για τον προσδιορισµό του εύλογου χρόνου 

καθορίζεται από την έκδοση αµετάκλητης απόφασης, προκειµένου περί 

ποινικής υπόθεσης. Επί ιδιωτικής διαφοράς, όµως, κρίθηκε (απόφαση Guincho 

κατά Πορτογαλίας), ότι πέρας δεν θεωρείται η έκδοση αµετάκλητης απόφασης 

επί της ουσίας, εάν µε την απόφαση απλώς αναγνωρίζεται το δικαίωµα του 

ενάγοντος (επρόκειτο για αγωγή αποζηµιώσεως), ενώ το ακριβές ποσό της 

αποζηµιώσεως θα προσδιορισθεί µεταγενέστερα από το δικαστήριο 

εκτελέσεως κατόπιν πρωτοβουλίας του νικήσαντος διαδίκου. Στην περίπτωση 

όµως που ο νικήσας διάδικος καθυστερήσει να κινήσει δεύτερη διαδικασία 

ενώπιον του δικαστηρίου της εκτελέσεως, για την τυχόν καθυστέρηση δεν 

ευθύνεται η εθνική δικαστική αρχή. Πάντως στην υπόθεση αυτή το δικαστήριο 

έκρινε ότι η διάρκεια του πρώτου σταδίου της υποθέσεως επί τρία έτη, δέκα 

µήνες και δεκαοκτώ ηµέρες σε ένα βαθµό δικαιοδοσίας είναι υπερβολικά 

µεγάλη. 

 

 Για να εκτιµηθεί αν το χρονικό διάστηµα της διαδικασίας είναι εύλογο, 

η νοµολογία του ∆ικαστηρίου χρησιµοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια14: α) την 

φύση της υποθέσεως, β) τον τρόπο µε τον οποίο, οι εθνικές δικαστικές αρχές 

έχουν εγχειρισθεί την υπόθεση και γ) τη συµπεριφορά του κατηγορούµενου 

προσφεύγοντος. Κανένα από τα στοιχεία αυτά δεν είναι αφ’ εαυτού του 

καθοριστικό, αλλά παράγοντες στην υπόθεση, που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν 

αυτοτελώς, αλλά και σε συνδυασµό µεταξύ τους. 

 

 Ειδικότερα, η φύση της υποθέσεως ως προεπιλεγµένης προσδιορίζεται 

από την ερµηνεία του νόµου (αν πρόκειται για νέο νόµο µε αµφιλεγόµενο 

νόηµα ή δεν υπάρχει νοµολογία επ’ αυτού) από τη δυσκολία διαγνώσεως του 

πραγµατικού και της ορθής υπαγωγής στον προσήκοντα κανόνα δικαίου. Η 

οµοδικία δύναται να προσδώσει στη συγκεκριµένη υπόθεση χαρακτήρα 

προεπιλεγµένο, όπως στις αγωγές αποζηµιώσεως από αυτοκίνητο (απόφαση 

                                                 
14 Σοϊλεντάκης, Νικ.Π: Το δικαίωµα δικαστικής προστασίας στη διοικητική δικονοµία, Εκδόσεις 
Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1993. 
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Guincho κατά Πορτογαλίας). Το ίδιο ισχύει επί δικαστικής συνδροµής 

προκειµένου να εξεταστούν µάρτυρες που κατοικούν στο εξωτερικό. 

 

 Όπου ισχύει η αρχή της πρωτοβουλίας των διαδίκων, η συµπεριφορά 

του προσφεύγοντος ή του κατηγορουµένου συντελεί αποφασιστικά στον 

προσδιορισµό του «εύλογου χρόνου». Η άσκηση εκ µέρους των διαδίκων 

προδήλως αβασίµων ένδικων βοηθηµάτων ή η άσκηση τους κατά τρόπο 

καταχρηστικό, δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν εις βάρος του συγκεκριµένου 

διαδίκου. Η άσκηση όµως του δικαιώµατος την τελευταία ηµέρα της 

προθεσµίας δεν συνιστά καθυστέρηση, εκ µέρους του, όλης της διαδικασίας 

(απόφαση Pretto). Στην υπόθεση Huber κατά της Αυστρίας, η Επιτροπή 

παρατήρησε ότι πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ τριών µορφών συµπεριφοράς 

µε βάση: α) τα διαδικαστικά δικαιώµατα που παρέχονται από τον νόµο στον 

κατηγορούµενο, β) την άρνηση του να συνεργασθεί µε τις δικαστικές αρχές και 

γ) την σκόπιµη παρεµπόδιση της διαδικασίας εκ µέρους του15. 

 

 

2.4  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ   (άρθρο 20 § 1, εδ.β΄ Σ) 

 

 Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, εκείνος που αιτείται τη δικαστική 

προστασία έχει και το δικαίωµα να αναπτύξει ενώπιον του δικαστηρίου τις 

απόψεις του για τα θιγόµενα δικαιώµατα ή συµφέροντά του. 

 

         Το δικαίωµα δικαστικής ακρόασης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της 

πλήρους και αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας. 

 

 Το δικαίωµα ακρόασης των διαδίκων σηµαίνει για τον διάδικο, 

δυνατότητα να εκθέτει στο δικαστήριο το αίτηµά του, τα πραγµατικά γεγονότα 

και τα αποδεικτικά µέσα, να αναπτύσσει τους νοµικούς ισχυρισµούς του, να 

                                                 
15 Σοϊλεντάκης, Νικ.Π: Το δικαίωµα δικαστικής προστασίας στη διοικητική δικονοµία, Εκδόσεις 
Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1993. 
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λαµβάνει γνώση των πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών του αντιδίκου και 

να επηρεάζει τη διαµόρφωση των εκδιδόµενων αποφάσεων. Για το δικαστήριο, 

το δικαίωµα αυτό σηµαίνει την υποχρέωση του δικαστή να εξετάζει και να 

αξιολογεί τους πραγµατικούς και νοµικούς ισχυρισµούς και την υποχρέωση 

του να µη στηρίζει την κρίση του σε πραγµατικά περιστατικά για τα οποία δεν 

είχαν τη δυνατότητα οι διάδικοι να αναπτύξουν τις απόψεις τους16. 

 

 Η δικονοµική θεωρία διακρίνει µεταξύ θετικής και αρνητικής 

λειτουργίας της δικαστικής ακρόασης: η θετική λειτουργία σηµαίνει την 

ενεργό συµµετοχή των διαδίκων στη διαµόρφωση της διαδικασίας, ενώ η 

αρνητική λειτουργία σηµαίνει την αδυναµία του δικαστή να λάβει υπ’ όψιν του 

πραγµατικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία που δεν έχουν 

προηγουµένως τεθεί υπ’ όψιν των διαδίκων. Έτσι το δικαίωµα ακρόασης των 

διαδίκων συµβάλλει στην ουσιαστικοποίηση της παροχής δικαστικής 

προστασίας, εφ’ όσον η τυπική δυνατότητα που του παρέχεται να αναπτύξει 

και να υποστηρίξει κατ’ ουσίαν τις απόψεις του ως προς αυτά και από την 

υποχρέωση του δικαστηρίου να εξετάσει κατ’ ουσίαν τους ισχυρισµούς του. 

 

 Είναι προφανές ότι το δικαίωµα δικαστικής ακρόασης σηµαίνει την 

«εκατέρωθεν» ακρόαση των διαδίκων. Κατοχυρώνεται δηλαδή, όχι µόνο υπέρ 

εκείνου που είχε την πρωτοβουλία να προσφύγει στο δικαστήριο, αλλά και 

υπέρ εκείνου, έναντι του οποίου ζητείται η δικαστική προστασία. 

 

 Τέλος, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το πεδίο προστασίας του δικαιώµατος 

ακρόασης των διαδίκων δεν εξαντλείται στην υποχρέωση κλήτευσης των 

διαδίκων, αλλά καταλαµβάνει όλα τα στάδια της διαδικασίας, έως την έκδοση 

της απόφασης ή πριν από οποιαδήποτε δεσµευτική ενέργεια του δικαστηρίου. 

 

 

                                                 
16 Τσάτσος, ∆ηµ.Θ.: Συνταγµατικό δίκαιο, Τόµος Β’, Οργάνωση και λειτουργία της πολιτείας, Εκδόσεις 
Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1993. 
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2.5  ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

 

 Μια από τις σηµαντικότερες προϋποθέσεις για δίκαιη δικαιοσύνη είναι 

η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα να 

δικαστεί ενώπιον ουδέτερου και αµερόληπτου δικαστή. 

 

 Η δικαστική ανεξαρτησία εξασφαλίζεται µε δύο θεσµικές εγγυήσεις: 

 

Α. Πρώτη θεσµική εγγύηση αποτελεί η λειτουργική και οργανική διάκρισή της 

από τις άλλες κατευθύνσεις της κρατικής εξουσίας. Στο άρθρο 26 το Σύνταγµα 

διακρίνει τις κρατικές λειτουργίες και ορίζει, ότι η δικαιοδοτική λειτουργία 

ασκείται από τα δικαστήρια, που συγκροτούνται από τακτικούς δικαστές, που 

απολαµβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία (α.87 § 1 Σ)17. 

 

Β. Η δεύτερη σηµαντική θεσµική εγγύηση της ουδετερότητας, ως συστατικού 

στοιχείου της έννοιας της δικαιοσύνης, είναι η σαφής διάκριση του 

δικαστηρίου από τα άλλα υποκείµενα της έννοµης σχέσης της δίκης, δηλαδή 

από τους διαδίκους, αλλά και από άλλα πρόσωπα που συµπράττουν στη 

διαδικασία, όπως λ.χ οι µάρτυρες. 

 

α) Λειτουργική ανεξαρτησία 

 

 Η λειτουργική ανεξαρτησία νοείται ως ανεξαρτησία έναντι των άλλων 

δύο λειτουργιών ή εξουσιών, ονοµαζόµενη και αντικειµενική ή οργανική18, η 

οποία εκδηλώνεται: ως προς µεν τη νοµοθετική εξουσία ή λειτουργία αφ’ ενός 

µεν µε την υποχρέωση των δικαστηρίων να µην εφαρµόζουν νοµοθετικές 

διατάξεις που είναι αντισυνταγµατικές κατά το άρθρο 93 § 4 Σ, αφ’ ετέρου µε 
                                                 
17 Το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, Η ανεξαρτησία και η αποτελεσµατικότητα της Ελληνικής ∆ικαιοσύνης, 
Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1998. 
18 ∆αγτόγλου, Π.∆: ∆ιοικητικό ∆ικονοµικό, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1994. 
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την υποχρέωση του σεβασµού των τελεσίδικων αποφάσεων, σεβασµός που 

δυστυχώς συχνά δεν τηρείται. Ως προς δε την εκτελεστική εξουσία, 

εκδηλώνεται µε το ότι οι δικαστές, ως υπάλληλοι, κατά την άσκηση των 

δικαιοδοτικών καθηκόντων τους δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο 

(προληπτικό ή κατασταλτικό) οποιουδήποτε διοικητικού οργάνου και δη του 

Υπουργού ∆ικαιοσύνης, η δε επιθεώρησή τους διενεργείται από τους δικαστές 

ανωτέρους κατά βαθµό. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ισχύει το δόγµα της 

ιεραρχίας, ή η ενδοδιαδικαστική δέσµευση (όπως λ.χ από προδικαστική 

απόφαση), ή η δέσµευση από την ισχύ του ουσιαστικού δεδικασµένου. Επίσης 

η δικαστική εξουσία δεν υπόκειται σε διαταγές ή σε υποδείξεις της 

εκτελεστικής εξουσίας, του νοµοθετικού σώµατος ή της κοινής γνώµης. 

∆ιαφορετικό είναι το ζήτηµα της πειθαρχικής ευθύνης στην οποία υπόκειται ο 

δικαστής και η οποία συµβιβάζεται µε την λειτουργική ανεξαρτησία19. 

 

β) Προσωπική ανεξαρτησία 

 

 Η προσωπική ανεξαρτησία του δικαστή συνίσταται στη θέσπιση 

εγγυήσεων µε την υπηρεσιακή του κατάσταση, ώστε να µην φοβάται ότι θα 

υποστεί δυσµενή υπηρεσιακή µεταχείριση, λόγω της αµεροληψίας του. Η 

προσωπική ανεξαρτησία του δικαστή θωρακίζεται µε τις εγγυήσεις: i) της 

ισοβιότητας κατά βάση, και ii) µε την κρίση του, όσον αφορά την εξέλιξή του, 

από το ανώτατο δικαστικό συµβούλιο, και iii) την ειδική πρόβλεψη περί των 

δικαστικών αποδοχών. 

 

 Η ισοβιότητα των δικαστών συνίσταται στο ότι παραµένουν στη θέση 

τους µέχρι συµπληρώσεως του οριζόµενου από το Σύνταγµα ορίου ηλικίας ή 

της παραιτήσεώς τους, όχι µόνο εφ’ όσον υφίσταται η θέση τους, αλλά και 

µετά την τυχόν κατάργησή της και ότι δεν µπορούν να απολυθούν, παρά µόνο 

µε δικαστική απόφαση και για λόγο προβλεπόµενο από το νόµο. 

                                                 
19 Σοϊλεντάκης, Νικ.Π: Το δικαίωµα δικαστικής προστασίας στη διοικητική δικονοµία, Εκδόσεις 
Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1993. 
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 Η δικαστική ανεξαρτησία φαλκιδεύεται από τον τρόπο µε τον οποίο 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του Συντάγµατος, που επιτρέπουν την ανάθεση 

σχηµατισµού κυβέρνησης σε πρόεδρο ενός των ανωτάτων δικαστηρίων (άρθρο 

37 § 3 Σ), τη συµµετοχή των δικαστών σε συµβούλια και επιτροπές, µε την 

ανάθεση σ’ αυτούς διοικητικών καθηκόντων (άρθρο 89 § 2,3 Σ) και µε την 

προαγωγή στο προεδρείο των ανωτάτων δικαστηρίων κατόπιν επιλογής από το 

Υπουργικό Συµβούλιο (άρθρο 90 § 5 Σ). 

 

2.6  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 § 1 ΤΗΣ ΕΣ∆Α 

 

 Περίπου ίδια ρύθµιση µε το άρθρο 14 του ∆ΣΑΠ∆ περιέχει και το 

άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 

(ΕΣ∆Α). 

 

 Το άρθρο 6 § 1 της ΕΣ∆Α ορίζει ότι «παν πρόσωπο έχει δικαίωµα όπως 

η υπόθεσίς του δικασθεί δικαίως, δηµόσια και εντός λογικής προθεσµίας, υπό 

ανεξάρτητου και αµερόληπτου δικαστηρίου νοµίµως λειτουργούντος, το οποίον 

θα αποφασίσει είτε επί των αµφισβητήσεων επί των δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεων του αστικής φύσεως, είτε επί του βασίµου πάσης εναντίον του 

κατηγορίας ποινικής φύσεως». 

 

 Το άρθρο 6 εγγυάται το δικαίωµα σε δίκαιη και δηµόσια δίκη µέσα στα 

πλαίσια του καθορισµού των πολιτικών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του 

ατόµου ή οποιασδήποτε κατηγορίας εις βάρος του. 

 

 Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, και προηγουµένως η Κοµισιόν , έχουν 

ερµηνεύσει αυτή τη διάταξη και έχουν καταλήξει στη βάση ότι είναι 

θεµελιώδους σηµασίας για την λειτουργία της ∆ηµοκρατίας20.  

                                                 
20 The right to a fair trial, A guide to the interpretation of Article 6 of the European Convection on 
Human Rights, Directorate General of Human Rights, 2001. 
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 Το άρθρο αυτό εξασφαλίζει στο άτοµο την απονοµή δίκαιης 

δικαιοσύνης και τον σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά τη διάρκεια 

της δικαστικής διαδικασίας µέσα από µια σειρά λεπτοµερέστερων ρυθµίσεων, 

που είναι: α) Το τεκµήριο ότι το άτοµο είναι αθώο µέχρι της νόµιµης 

απόδειξης της ενοχής του, β) Το δικαίωµα που έχει το άτοµο να πληροφορηθεί, 

σε σύντοµη προθεσµία και σε γλώσσα που καταλαβαίνει τη φύση και το λόγο 

της εναντίον του κατηγορίας, γ) Το δικαίωµα να διαθέτει επαρκή χρόνο και 

ευκολίες για την προετοιµασία της υπεράσπισής του, δ) Τη δυνατότητα να 

υπερασπισθεί ο ίδιος τον εαυτό του ή να αναθέσει σε συνήγορο της επιλογής 

του την υπεράσπιση, ενώ αν δεν διαθέτει χρήµατα για συνήγορο να του 

παρασχεθεί ένας δωρεάν, ε) τη δυνατότητα να εξετάσει τους µάρτυρες 

κατηγορίας και να προσκαλέσει µάρτυρες υπεράσπισης και τέλος στ) να έχει 

δωρεάν παράσταση διερµηνέα σε περίπτωση που δεν µιλά την γλώσσα που 

χρησιµοποιείται από το δικαστήριο.  

 

3. Η ∆ΙΚΑΙΗ ∆ΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 Αξιοσηµείωτη είναι η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Κατά τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, το σύνολο 

των ρυθµίσεων του άρθρου 6 έχει ένα κοινό αντικείµενο, τη θέσπιση των 

αρχών της δίκαιης δίκης. Η ταχεία, η δηµόσια δίκη, αλλά και οι κανόνες που 

αναφέρονται στην ποινική δίκη αποτελούν ειδικότερες, αλλά ρητώς 

διατυπούµενες εκφάνσεις του γενικότερου δικαιώµατος για µια δίκαιη δίκη. 

Στο κεφάλαιο αυτό ερευνώνται όψεις του δικαιώµατος που δεν 

περιλαµβάνονται σε άλλα κεφάλαια και που δεν έχουν το κοινό ότι 

αναφέρονται σ’ αυτήν την ίδια τη δίκη υπό στενή έννοια21. 

 

                                                 
21 Ιωάννης ∆.Σαρµάς: Η συνταγµατική και διοικητική νοµολογία του ΣΤΕ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα-Κοµοτηνή, 1994. 
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 Εφαρµόζοντας την αρχή της δίκαιης δίκης, η προσπάθεια του 

δικαστηρίου συνίσταται στο να προσδιορίσει αν η διαδικασία, στο σύνολό της 

θεωρούµενη, ήταν δίκαιη κατά την έννοια του άρθρου 6 § 1, εν όψει όλων των 

κρίσιµων περιστάσεων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η φύση της 

διαφοράς και ο χαρακτήρας της επίµαχης διαδικασίας, ο τρόπος εκτιµήσεως 

των αποδείξεων και το ζήτηµα εάν η διαδικασία προσέφερε στον 

προσφεύγοντα µια ευκαιρία να παρουσιάσει την υπόθεσή του υπό συνθήκες 

που δεν τον τοποθετούν σε µια κατάσταση καθαρής µειονεξίας έναντι του 

αντιπάλου του, (απόφαση Helle κατά Φινλανδίας, 1997). 

 

 Κατά το ∆ικαστήριο, το γεγονός ότι µια διαδικασία διεξήχθη ενώπιον 

ενός συνταγµατικού δικαστηρίου, ακόµη και ενώπιον του γαλλικού 

Συνταγµατικού Συµβουλίου, που δεν λειτουργεί ως δικαστήριο υπό την 

παραδοσιακή αντίληψη, δεν αρκεί για να την αφαιρέσει από την έκταση 

εφαρµογής του άρθρου 6 § 1 (απόφαση Pierre-Bloch κατά Γαλλίας, 1997). 

 

3.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ 

  

Την πρώτη έκφραση της αρχής της δίκαιης δίκης αποτελεί το δικαίωµα 

παραστάσεως του ενδιαφεροµένου διαδίκου. Από το δικαίωµα αυτό, δεν 

δύναται να θεωρηθεί ότι παραιτείται ο ενδιαφερόµενος, ει µη µόνον εάν 

υφίσταται σαφώς διατυπωθείσα βούλησή του. Στην απόφαση του Zana κατά 

Τουρκίας (1997), το ∆ικαστήριο έκρινε ότι δεν δύναται να συναχθεί βούληση 

προσφεύγοντος όπως µη εµφανισθεί ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου που 

τον καταδίκασε, εκ του γεγονότος ότι προέβαλε ενστάσεις περί τη διαδικασία, 

ή ότι  εξεδήλωσε την πρόθεση να εκφρασθεί στα κουρδικά. 

 

 Κατά το δικαστήριο (απόφαση Belziuk κατά Πολωνίας, 1998), η 

παρουσία του κατηγορουµένου στην κατ’ έφεση δίκη δεν έχει την ίδια 

σηµασία όπως στην πρωτοβάθµια διαδικασία. Είναι συµβατή µε το άρθρο 6 § 

1 της Συµβάσεως η πρόβλεψη της µη παράστασης του κατηγορουµένου κατ’ 
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έφεση, εφόσον το υπό κρίση ζήτηµα και τα συναφή συµφέροντα του 

κατηγορουµένου δεν είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά. 

 

 Εξ’ άλλου, το ∆ικαστήριο θεωρεί ότι η δυνατότητα παροχής δωρεάν 

δικηγορικής συνδροµής σε άπορους διαδίκους αποτελεί στοιχείο της δίκαιης 

δίκης, ιδίως, όταν, όπως στην αναιρετική διαδικασία ενώπιον του ελληνικού 

Αρείου Πάγου, η παράσταση δια δικηγόρου είναι υποχρεωτική (απόφαση 

Twalib κατά Ελλάδος, 1998). 

 

3.2  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

 Κατά το ∆ικαστήριο, η έννοια της δίκαιης δίκης περιλαµβάνει το δικαίωµα 

των µερών µιας δίκης να λαµβάνουν γνώση κάθε εγγράφου ή παρατηρήσεως 

που παρουσιάζεται στο δικαστή και να τα συζητούν. Τούτο σχετίζεται άµεσα 

µε την εµπιστοσύνη των διαδίκων προς δικαιοσύνη. Εξασφαλίζει τη 

δυνατότητα εκφράσεως επί κάθε στοιχείου του φακέλου (απόφαση Niderost-

Huber κατά Ελβετίας, 1997). Εφαρµόζεται δε εξ ίσου στις αστικές και 

ποινικές δίκες (απόφαση Machado κατά Πορτογαλίας, 1996). Το ∆ικαστήριο 

έχει, όµως κρίνει ότι το δικαίωµα πληροφόρησης δεν εξικνείται µέχρι την 

υποχρεωτική κοινοποίηση στο διάδικο των παρατηρήσεων µε τις οποίες το 

δικαστήριο, κατά της αποφάσεως του οποίου ασκείται προσφυγή ενώπιον 

ανωτέρου δικαστηρίου, συνοδεύει την αποστολή του οικείου φακέλου στο εν 

λόγω ανώτερο δικαστήριο. Και τούτο διότι, τόσο το κατώτερο, όσο και το 

ανώτερο δικαστήριο δεν αποτελούν µέρη της διαφοράς, οι δε παρατηρήσεις 

δεν κοινοποιούνται σε κανένα από τα µέρη, ώστε να µη µπορεί να γίνεται 

λόγος περί µη σεβασµού τα αρχής της ισότητας (απόφαση Niderost-Huber 

κατά Ελβετίας, 1997). 
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3.3 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΥΝΗΣ 

 

 Το δικαίωµα αµύνης (αντίκρουσης) αναλύεται στις αρχές της κατ’ αντιµωλίαν 

συζητήσεως και στο δικαίωµα του διαδίκου όπως παρακολουθεί τη διεξαγωγή 

της δίκης και διατυπώνει τις απόψεις του σε κάθε φάση αυτής και για κάθε 

στοιχείο δυνάµενο να ληφθεί υ’ όψιν από τους δικαστές. Η αρχή της κα’ 

αντιµωλίαν διαδικασίας ισχύει εξ ίσου για τις αστικές και για τις ποινικές 

υποθέσεις (απόφαση Werner κατά Αυστρίας, 1997). 

 

 Στην απόφαση του Mantovanelli κατά Γαλλίας (1997), το ∆ικαστήριο, 

αν και έθεσε ως βάση ότι η αρχή της αντίκρουσης ισχύει µόνο για τη δικαστική 

διαδικασία και όχι γι’ αυτήν που διεξάγεται υπό πραγµατογνωµόνων 

ορισθέντων από το δικαστήριο, δέχθηκε εν τούτοις, ότι παρεβιάσθη η αρχή της 

δίκαιης δίκης εκ του ότι δεν επετράπη στους προσφεύγοντες να 

παρακολουθήσουν δια πληρεξουσίων των την διεξαγωγή της 

πραγµατογνωµοσύνης, δοθέντος ότι το αντικείµενο αυτής δεν ήταν αµιγώς 

τεχνικό, αλλά συνδέετο άµεσα µε νοµικές κρίσεις (σφάλµατα των ιατρών κατά 

την εγχείριση της κόρης των προσφευγόντων που προκάλεσαν τελικά τον 

θάνατό της), καθοριστικές για την έκβαση της δίκης, δεν είχαν δε άλλη 

δυνατότητα οι προσφεύγοντες να εξετάσουν τα πρόσωπα, των οποίων την 

µαρτυρία ή την κρίση ζήτησαν οι πραγµατογνώµονες. 

 

 Σε άλλη απόφαση του, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι παραβιάζεται το 

δικαίωµα σε κατ’ αντιµωλίαν διαδικασία όταν δεν παρέχεται η δυνατότητα στο 

διάδικο να αντικρούσει στη δίκη ενώπιον του αναιρετικού δικαστηρίου τις 

απόψεις που διατύπωσε ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας (απόφαση 

K.D.B κατά Ολλανδίας, 1998). Ακόµη και αν το όργανο αυτό δεν δέχεται 

εντολές από την Κυβέρνηση, αλλά δρα εν πλήρει ανεξαρτησία και έχει ως 

µόνη αποστολή να συµβουλεύει το δικαστήριο και να προστατεύει την ενότητα 

της νοµολογίας του, πάντως, το κύρος της γνώµης του είναι τέτοιο που επιδρά 

καθοριστικά στη διαµόρφωση της γνώµης των δικαστών, γι’ αυτό και πρέπει 
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να παρέχεται στο διάδικο η δυνατότητα να απαντά στις απόψεις που εκείνος 

διατυπώνει στο ακροατήριο (απόφαση Van Orshoven κατά Βελγίου, 1997). 

Έχει κριθεί επίσης ότι εκ της µη κοινοποιήσεως στον ενδιαφερόµενο διάδικο 

των παρατηρήσεων που διατύπωσε επί της υποθέσεως ο εισαγγελέας 

παρεβιάσθη η αρχή της κατ’ αντιµωλίαν διαδικασίας (απόφαση Werner κατά 

Αυστρίας,1997). 

 

3.4 ΙΣΟΤΗΤΑ ΟΠΛΩΝ 

  

 α) Παρεµβάσεις ad hoc του νοµοθέτη. Στην απόφαση Παπαγεωργίου κατά 

Ελλάδος (1997), το δικαστήριο επιβεβαίωσε τη νοµολογία του ΣΤΡΑΝ και 

Στρατής Ανδρεάδης (1994), κρίνοντας ότι παραβιάζεται η αρχή της δίκαιης 

δίκης εκ της παρεµβάσεως της νοµοθετικής εξουσίας, σε δίκη που εκκρεµούσε 

ενώπιον του Αρείου Πάγου, δια της ψηφίσεως διατάξεως που, αν και 

διεφαίνετο να έχει γενικό χαρακτήρα (χαρακτηρισµός πληρωµών της ∆ΕΗ 

προς τον ΟΑΕ∆ ως εισφορών κοινωνικοασφαλιστικού χαρακτήρα, παραγραφή 

των αξιώσεων εις βάρος του ΟΑΕ∆ εκ της αιτίας αυτής), εν τούτοι;, στην 

πραγµατικότητα, είχε ως αντικείµενο να ρυθµίσει την ουσία της υποθέσεως 

που εδικάζετο στον Άρειο Πάγο, καθιστώντας άνευ αντικειµένου δίκη. Σε 

άλλη του απόφαση, το ∆ικαστήριο, πάντως, εξήγησε ότι το άρθρο 6 § 1 δεν 

πρέπει να ερµηνεύεται ως απαγορεύον κάθε επέµβαση του κράτους σε µια 

δικαστική διαδικασία της οποίας αποτελεί µέρος. Στην απόφαση του National 

and Provincial Bulding Society και λοιπές (1997), το ∆ικαστήριο έκρινε ότι 

η επίµαχη επέµβαση του νοµοθέτη, ο οποίος, δια ψηφίσεως διατάξεως µε 

αναδροµική ισχύ, επικύρωσε τη φορολόγηση εισοδήµατος επιβληθείσης 

δυνάµει ακυρωσίµου διοικητικής πράξεως εναντίον της οποίας είχαν ασκηθεί 

προσφυγές, δεν παραβιάζει το άρθρο 6 § 1, διότι η νοµοθετική αυτή επέµβαση 

απέβλεπε στην αποκατάσταση της αρχικής νοµοθετικής βουλήσεως, την οποία 

η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση δεν ηδυνήθη να εκτελέσει νοµίµως, λόγω 

τυπικής πληµµέλειας της κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικής πράξης που 

εξέδωσε. 
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β) Άνισες αποφάσεις του δικάζοντος δικαστηρίου. Κατά το ∆ικαστήριο, 

δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας των όπλων µεταξύ των διαδίκων εκ της 

λήψεως καταθέσεως από συγγενή του ενός διαδίκου άνευ όρκου, εφόσον το 

δικαστήριο έχει εξουσία ελευθέρας εκτιµήσεως των αποδείξεων (απόφαση 

Ankerl κατά Ελβετίας, 1997). Στην απόφαση Τeixeira de Castro κατά 

Πορτογαλίας (1998), το ∆ικαστήριο έκρινε ότι στερήθηκε ad initio του 

δικαιώµατος του σε δίκαιη δίκη ο κατηγορούµενος για εµπόριο ναρκωτικών, 

του οποίου την πράξη εµπορίας προκάλεσαν εξ ολοκλήρου οι δύο µοναδικοί 

κατήγοροί του αστυνοµικοί και επί της καταθέσεως των οποίων στηρίχθηκε η 

ποινική σε βάρος του απόφαση. Εξ άλλου, στην εδώ σχολιαζόµενη απόφαση, 

το ∆ικαστήριο εδέχθη ανεξαρτήτως των γενικών ισχυόντων δικονοµικών 

κανόνων, εφόσον το συγκεκριµένο αντικείµενο της δίκης το απαιτεί, πρέπει  το 

δικάζον δικαστήριο, µε γνώµονα την ισότητα των διαδίκων, να παραµερίσει 

τους δικονοµικούς εκείνους κανόνες που το εµποδίζουν να προστατεύσει τον 

ένα εκ των διαδίκων από την κατάσταση καθαράς µειονεξίας στην οποία έχει 

δικονοµικώς περιέλθει. 

          γ) Ανισότητα εκ δικαστικής πρακτικής. Κατά το ∆ικαστήριο, η αρχή  της 

ισότητας των όπλων παραβιάζεται από την τηρούµενη ενώπιον του γαλλικού 

Αρείου Πάγου πρακτική που συνίσταται στην εκ µέρους του εισηγητού 

δικαστού κοινοποίηση στον Αντεισαγγελέα της εισηγήσεως του χωρίς αυτή να 

κοινοποιείται εξ ολοκλήρου και στον αναιρεσείοντα (απόφαση Reinhardt και 

Sminane-Kaid κατά Γαλλίας, 1998). 

 δ) Ανισότητα εκ παγίων ρυθµίσεων. Η συµµετοχή του Βέλγου Γενικού 

Επιτρόπου (λειτουργήµατος αναλόγου προς αυτό του Εισαγγελέως του Αρείου 

Πάγου, ή του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο) στις 

διασκέψεις του βέλγικου αναιρετικού δικαστηρίου έχει θέσει ιδιαίτερα 

προβλήµατα στο ∆ικαστήριο. Στην υπόθεση Borgres κατά Βελγίου (1991), το 

∆ικαστήριο αντιµετώπισε ένα διπλό ζήτηµα που ετίθετο σχετικά µε το θεσµό 

του Γενικού Επιτρόπου. Κατ’ αρχάς, ότι ο διάδικος δεν µπορούσε να 

απαντήσει στη γνώµη που διατύπωνε, τελευταίος, ο Γενικός Επίτροπος, κατά 
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τη δικάσιµο. Και έπειτα στη συµµετοχή του δικαστικού αυτού λειτουργού στη 

διάσκεψη. Και τα δύο συνιστούσαν, κατά τον προσφεύγοντα, ρήξη της αρχής 

της ισότητας των όπλων. 

 

3.5  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 Κατά το ∆ικαστήριο: «Το άρθρο 6 § 1 υποχρεώνει τα δικαστήρια να 

αιτιολογούν τις αποφάσεις των. ∆εν πρέπει όµως να γίνεται αντιληπτό ότι το 

άρθρο αυτό απαιτεί από τα δικαστήρια µια λεπτοµερή απάντηση σε κάθε 

επιχείρηµα των µερών. Η έκταση της υποχρέωσης αιτιολογίας µπορεί να 

ποικίλλει κατά τη φύση της αποφάσεως. Πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπ’ όψιν, 

ιδίως, η διαφορά των µέσων που  ένας διάδικος µπορεί να εγείρει και οι 

διαφορές στα συµβαλλόµενα κράτη σχετικά µε τις νοµικές διατάξεις, τα έθιµα, 

τις θεωρητικές αντιλήψεις και την παρουσίαση και σύνταξη δικαστικών 

αποφάσεων. Γι’ αυτό, το ζήτηµα εάν ένα δικαστήριο παρέβη την υποχρέωση 

αιτιολογίας κατά το άρθρο 6 της Συµβάσεως δεν µπορεί να αναλυθεί παρά µόνο 

υπό το φως των περιστάσεων της δικαζόµενης υποθέσεως. Η έννοια της δίκαιης 

δίκης απαιτεί όπως ένα εσωτερικό δικαστήριο που αιτιολόγησε βραχέως την 

απόφασή του, είτε ενσωµατώνοντας τις αιτιολογίες του κατώτερου δικαστηρίου ή 

κατ’ άλλο τρόπο, έχει πράγµατι ερευνήσει τα κύρια ζητήµατα που του 

υπεβλήθησαν και δεν αρκέσθηκε στην απλή επικύρωση των συµπερασµάτων 

ενός κατώτερου δικαστηρίου. Αυτή η απαίτηση είναι ακόµη πιο σηµαντική στις 

περιπτώσεις όπου ένας διάδικος δεν µπόρεσε να παρουσιάσει την υπόθεσή του 

προφορικά ενώπιον της εσωτερικής διαδικασίας»  (απόφαση Helle κατά 

Φινλανδίας, 1997).    

 Πάντως, το ∆ικαστήριο επαναλαµβάνει ότι ανήκει κατ’ αρχάς στις 

εθνικές Αρχές και, ιδίως, στα δικαστήρια να ερµηνεύουν το εσωτερικό δίκαιο, 

το δε ∆ικαστήριο δεν υποκαθιστά την δική του ερµηνεία του δικαίου στην 

ερµηνεία των εθνικών Αρχών όταν δεν υφίσταται αυθαιρεσία (απόφαση 

Tejedor Garcia κατά Ισπανίας, 1997). 
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 Ήδη στην απόφαση Delcourt κατά Βελγίου (1970), το ∆ικαστήριο 

έκρινε ότι: «σε µια δηµοκρατική κοινωνία µε την έννοια της Σύµβασης, το 

δικαίωµα στη χρηστή απονοµή της δικαιοσύνης κατέχει τέτοια προέχουσα θέση, 

ώστε η συσταλτική ερµηνεία του άρθρου 6 § 1 δεν θα ανταποκρινόταν στους 

σκοπούς και το αντικείµενο αυτής της διατάξεως». Ένα πολύ µεγάλο µέρος των 

αποφάσεως του ∆ικαστηρίου, γύρω στο 60%, αφορούν αυτή την παράγραφο 

του άρθρου 622. 

       Οι έννοιες που περιέχονται στην παραπάνω διάταξη ( «∆ικαστήριο», 

«λογική προθεσµία», «αµφισβήτηση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων αστικού 

χαρακτήρα», «κατηγορία ποινικής φύσεως» ) έχουν αυτονοµηθεί από τα 

όργανα της Σύµβασης, δηλαδή ερµηνεύονται ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον 

οποίο τις αντιλαµβάνεται το εσωτερικό δίκαιο. Έτσι, κατά τη νοµολογία, ένα 

όργανο το οποίο κατά το εσωτερικό δίκαιο κατατάσσεται στην κατηγορία των 

δικαστηρίων µπορεί να µην είναι ∆ικαστήριο κατά το α. 6 § 1. 

 

 Στην υπόθεση Golder κατά Βρετανίας (1977), το Ευρωπαϊκό 

∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σηµείωσε ότι η «αρχή της προσβάσεως 

σε ∆ικαστήριο αποτελεί θεµελιώδη κανόνα παγκοσµίως αναγνωρισµένο και 

βρίσκεται στον αντίποδα της αρνησιδικίας». Το κείµενο δεν αφορά µόνο τον 

τρόπο διενέργειας της δίκης, αλλά αναφέρεται σε τρία στοιχεία, την πρόσβαση 

σε ∆ικαστήριο, την σε εύλογο χρόνο απονοµή της δικαιοσύνης και την 

αποτελεσµατικότητα της δικαστικής προστασίας. 

1. Ως προς την πρόσβαση, στην υπόθεση Airey κατά Ιρλανδίας (1979), 

η προσφεύγουσα, Ιρλανδή πολίτης, είχε την πρόθεση να εγείρει αγωγή 

χωρισµού από κοίτης και τραπέζης από το σύζυγό της. Οι δικαστικές δαπάνες 

όµως ήταν πολύ υψηλές και η Ιρλανδία αγνοούσε το θεσµό της δικαστικής 

αρωγής. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο έκρινε ότι η Ιρλανδία παραβίαζε έτσι το 

άρθρο 6 § 1 της ΕΣ∆Α, πρόσθεσε όµως ότι δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητά του 

να υποδείξει ποια µέτρα οφείλει να λάβει το ενδιαφερόµενο κράτος 
                                                 
22 Το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, Η ανεξαρτησία και η αποτελεσµατικότητα της Ελληνικής ∆ικαιοσύνης, 
Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1998. 
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προκειµένου να θεραπεύσει την κατάσταση αυτή. Πρέπει όµως να 

σηµειώσουµε ότι κατά την ίδια νοµολογία, το δικαίωµα ευθείας προσβάσεως 

στη δικαιοσύνη δεν είναι απόλυτο και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο αναγνωρίζει 

τις συνήθεις προϋποθέσεις που η εσωτερική νοµοθεσία θέτει για τους 

ανήλικους και τους ανίκανους για δικαιοπραξία23. 

Εµπόδια στην ευθεία πρόσβαση σε δικαστήριο διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό 

∆ικαστήριο και στην υπόθεση Φίλης κατά Ελλάδος (1991). 

 

2. Η απαίτηση διεξαγωγής της δίκης σε λογικό χρονικό διάστηµα δεν 

ρυθµίζεται από το ∆ΣΑΠ∆, όπως συµβαίνει µε την ΕΣ∆Α. Η συγκεκριµένη 

απαίτηση καλύπτει στην ΕΣ∆Α τόσο την βραδύτητα όσο και την ταχύτητα µε 

την οποία απονέµεται η δικαιοσύνη. Η νοµολογία είναι φυσικά πολύ πιο 

εκτεταµένη σε ζητήµατα βραδύτητας. Γίνεται δε διάκριση µεταξύ της αστικής 

και της ποινικής δίκης, για δε την αστική δίκη προβλέπεται ότι ο εύλογος 

χρόνος µπορεί να είναι πιο µεγάλος σε σύγκριση µε την ποινική δίκη. Ανάλογα 

µε το αντικείµενο της δίκης µια άλλη διάκριση αφορά το χρονικό σηµείο 

έναρξης του διαστήµατος που λαµβάνει υπ’ όψιν του το ∆ικαστήριο. 

 

Στην υπόθεση Golder κατά Ηνωµένου Βασιλείου (1975), το 

∆ικαστήριο έκρινε ότι η διάρκεια µπορεί να µετρηθεί σε µερικές περιπτώσεις 

πριν ακόµη κατατεθεί στο ∆ικαστήριο η αγωγή εν όψει επιλύσεως µιας 

αµφισβητήσεως αστικού χαρακτήρα. Κατά το ∆ικαστήριο, το πνεύµα της 

Σύµβασης απαιτεί να µην λαµβάνεται ο όρος «αµφισβήτηση» υπό τεχνική 

έννοια, αλλά να αντιµετωπίζεται κατά τρόπο ουσιαστικό. Στις υποθέσεις 

µεταγγίσεως µολυσµένου αίµατος σε αιµοφιλικούς που συντάραξαν την 

Γαλλία το 1991-94, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο (1994) συνεκράτησε ως έναρξη 

της διαδικασίας την ηµεροµηνία αιτήσεως που απευθύνθηκε από τα θύµατα 

προς τον Υπουργό Υγείας. 

 

                                                 
23 Ιωάννης ∆.Σαρµάς: Η συνταγµατική και διοικητική νοµολογία του ΣΤΕ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα-Κοµοτηνή, 1994. 
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Στην ποινική δίκη, η έναρξη της περιόδου που λαµβάνεται υπ’ όψιν για 

το χαρακτηρισµό του εύλογου χρόνου τοποθετείται συνήθως την ηµέρα που 

ένα πρόσωπο βρίσκεται υπό κατηγορία, αλλά η νοµολογία δεν είναι ασφαλής. 

Άλλοτε τοποθετεί το σηµείο έναρξης στην προκαταρκτική εξέταση, άλλοτε 

στην έκδοση εντάλµατος, άλλοτε στη σύλληψη, την παραποµπή σε δίκη κλπ. 

 

Στην υπόθεση Σταµατιάδης κατά Ελλάδος (1996), η Επιτροπή, για να 

κρίνει τον εύλογο χρόνο της δίκης, περιέλαβε στο επίδικο διάστηµα και την 

απεργία των µελών του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Στο σηµείο αυτό 

συνυπολόγισε την απεργία επειδή δεν παρεσχέθησαν ικανοποιητικές εξηγήσεις 

από κυβερνητικής πλευράς. Στην υπόθεση Παπαγεωργίου κατά Ελλάδος 

(1997), το ∆ικαστήριο έκρινε ότι ένα κράτος µέρος, αν και δεν µπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνο για γεγονότα όπως η απεργία των µελών ενός δικηγορικού 

συλλόγου, οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να περιορίσει την 

καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης. Αντίθετη στάση, όµως, τήρησε το 

∆ικαστήριο στην υπόθεση Παφίτης κατά Ελλάδος (1998). 

 

 Στην υπόθεση Πασχαλίδης και άλλοι κατά Ελλάδος (1997), το 

∆ικαστήριο υπενθύµισε τα βασικά κριτήρια για την εκτίµηση του εύλογου 

χρόνου (πολύπλοκος χαρακτήρας της υπόθεσης, συµπεριφορά των µερών και 

συµπεριφορά των αρχών που επιλήφθησαν της υπόθεσης). ∆ιαπίστωσε ότι οι 

προσφεύγοντες είχαν επιδείξει την πρέπουσα σπουδή για την εκδίκαση των 

προσφυγών τους, αλλά διαπίστωσε ότι υπήρξαν περίοδοι πλήρους αδράνειας 

του κράτους, µετά τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και 

του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου. Σηµείωσε επίσης ότι οι συζητήσεις 

ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας είχαν αναβληθεί πέντε έως έξι φορές 

κατά µέσο όρο για τον καθένα από τους προσφεύγοντες χωρίς να δοθεί από την 

κυβέρνηση κατάλληλη απάντηση στο σηµείο αυτό. Η δε Επιτροπή, κατά 

σταθερή νοµολογία τονίζει ότι «τα συµβαλλόµενα κράτη είναι υποχρεωµένα να 

οργανώσουν το δικαιοδοτικό τους σύστηµα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα 

δικαστήρια να µπορούν να εξασφαλίζουν στον καθένα το δικαίωµα να έχει 
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οριστικές αποφάσεις σε λογική προθεσµία επί αµφισβητήσεων αστικού 

χαρακτήρα» (Vocaturo κατά Ιταλίας, 1991). 

 

Για την εκτίµηση του εύλογου χρόνου, λαµβάνεται υπ’ όψιν µόνο η 

βραδύτητα η οποία προέρχεται από τη συµπεριφορά των κρατικών οργάνων. 

Έτσι, το ∆ικαστήριο πρόσφατα αποφάσισε ότι δεν υπολογίζεται στον «εύλογο 

χρόνο» το διάστηµα που χρειάστηκε το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων προκειµένου να αποφανθεί επί προδικαστικού ερωτήµατος που 

του υπέβαλε εθνικό δικαστήριο (υπόθεση Παφίτης κατά Ελλάδος, 1998). Για 

να κρίνει την συµπεριφορά των κρατικών οργάνων, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

εκτιµά παραλλήλως τη συµπεριφορά των διαδίκων µερών, κρίνει δηλαδή κατά 

πόσο οι διάδικοι συνεργάζονται αποτελεσµατικά για την απονοµή της 

δικαιοσύνης. 

 

3. Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της δικαιοσύνης και την 

αµεροληψία του δικαστηρίου υπάρχουν οι εξής αποφάσεις: 

 

Στην υπόθεση Demicoli κατά Μάλτας (1991), ένας δηµοσιογράφος 

που είχε επιτεθεί κατά βουλευτών δικάσθηκε κατά το νόµο από το 

Κοινοβούλιο, στο οποίο µετείχαν οι δύο κατηγορηθέντες βουλευτές. Το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο διαπίστωσε έλλειψη αµεροληψίας. Επίσης έλλειψη 

αντικειµενικής αµεροληψίας διαπιστώθηκε στην περίπτωση δικαστή που 

προήδρευε κακουργιοδικείου, ενώ είχε εκτελέσει χρέη ανακριτή στις πρώτες 

φάσεις της ίδιας υπόθεσης (υπόθεση De Cubber κατά Βελγίου, 1984). Στην 

υπόθεση Procola κατά Λουξεµβούργου (1996), το γεγονός ότι µέλη του 

Συµβουλίου της Επικρατείας που είχαν λάβει µέρος στην επεξεργασία 

διατάγµατος συµµετείχαν στη συνέχεια στη σύνθεση του Συµβουλίου της 

Επικρατείας που αποφάνθηκε επί της νοµιµότητας της ίδιας πράξεως, 

θεωρήθηκε από το Ευρωπαϊκό ∆ιακστήριο ως ασυµβίβαστο προς το άρθρο 6 § 

1. Αλλά το γεγονός ότι ο ίδιος ο δικαστής δίκασε ερήµην από το δικαστήριο 
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στο οποίο συµµετείχε ο δικαστής αυτός, δεν σηµαίνει παραβίαση της αρχής 

της αµεροληψίας (υπόθεση Thomann κατά Ελβετίας, 1996). 

 

4. Το δικαστήριο έχει νοµίµως συσταθεί όταν χαίρει συνταγµατικών και άλλων 

εγγυήσεων ως προς τον τρόπο ορισµού των µελών του, την παρουσία τακτικών 

δικαστών µεταξύ τους, τη νοµική εξασφάλιση από πιέσεις της εκτελεστικής 

εξουσίας ή των διαδίκων (De Wilde, Ooms, Versyp κατά Βελγίου, 1971). Η 

έννοια του δικαστηρίου κρίνεται επίσης από τις δικονοµικές εγγυήσεις που το 

όργανο αυτό παρέχει κατά την άσκηση των καθηκόντων  του. Έχει δε κριθεί 

ότι τα στρατοδικεία (Engel κατά Ολλανδίας, 1976), οι επιτροπές ελέγχου 

κρατουµένων (Ringeisen κατά Αυστρίας, 1971 και 1973), είναι καταρχήν 

δικαστήρια σύµφωνα µε την ΕΣ∆Α. Σηµειώνουµε, βέβαια, ότι ένα 

στρατοδικείο, σε µια χώρα µπορεί να θεωρηθεί δικαστήριο, ενώ σε άλλη όχι. 

Αυτό θα εξαρτηθεί από τη σύνθεση και τους κανόνες λειτουργίας του.  

 

5. Ως προς την ικανότητα του δικαστηρίου να αποφαίνεται, η ΕΣ∆Α 

αναφέρεται στην έκδοση αποφάσεων υποχρεωτικού χαρακτήρα. Το όργανο το 

οποίο µόνο γνωµοδοτεί δεν είναι δικαστήριο κατά το άρθρο 6 § 1 της 

Συµβάσεως. Στις υποθέσεις Sramek κατά Αυστρίας (1984), Benthem κατά 

Ολλανδίας (1985), Van de Hurk κατά Ολλανδίας (1994), υπογραµµίσθηκε 

ότι η αρµοδιότητα λήψης αποφάσεως είναι συµφυής προς την έννοια του 

δικαστηρίου. Το δικαστήριο είναι το όργανο εκείνο το οποίο έχει ως αποστολή 

να αποφαίνεται επί τη βάσει του δικαίου για κάθε ζήτηµα που ανήκει στη 

δικαιοδοσία του. Όταν σε µια υπόθεση εµπλέκονται πολλά όργανα, τότε το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο αναζητεί εκείνο από αυτά τα όργανα που είναι 

δικαστήριο. Και τότε εφαρµόζει το άρθρο 6 § 1 ΕΣ∆Α (υπόθεση Albert et Le 

Compte κατά Βελγίου, 1983). 

      Το ζήτηµα της αποτελεσµατικότητας της δικαιοσύνης απασχόλησε το 

∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην υπόθεση Honsby κατά Ελλάδας 

(1997). Οι προσφεύγοντες, πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, είχαν από το 1984 υποβάλλει αίτηση ιδρύσεως φροντιστηρίου 
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ξένων γλωσσών στη Ρόδο. Πέρασε πολύς χρόνος έως ότου λάβουν αρνητική 

απάντηση, έπειτα προσέφυγαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας, όπου και 

δικαιώθηκαν. Μετά την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας όµως, η 

κυβέρνηση δεν έλαβε µέτρα συµµορφώσεως προς τις αποφάσεις του ανώτατου 

∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου. Το ∆ικαστήριο έκρινε πως η Ελλάδα παραβίασε το 

άρθρο 6 § 1, επισηµαίνοντας ότι το δικαίωµα σε δικαστήριο θα ήταν µάταιο αν 

η εσωτερική έννοµη τάξη ενός κράτους µέρους επέτρεπε να παραµείνει 

ανενεργός, προς βλάβη ενός διαδίκου, µια τελεσίδικη δεσµευτική δικαστική 

απόφαση και ότι η εκτέλεση απόφασης που έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε 

δικαστήριο πρέπει να θεωρηθεί αναπόσπαστο στοιχείο της «δίκης» κατά την 

έννοια του άρθρου 6. 

     Τελειώνοντας µπορούµε να πούµε, ότι πολύ περισσότερο από την υπόθεση 

Παπαµιχαλόπουλος κατά της Ελλάδας (1994), η υπόθεση Ελληνικά 

∆ιϋλιστήρια και Στρατής Ανδρεάδης κατά Ελλάδας (1994) έθεσε σε διπλή 

δοκιµασία και σε διαφορετικά επίπεδα την αρχή της αποτελεσµατικότητας της 

δικαιοσύνης. Αφενός παρενέβαλε τη νοµοθετική λειτουργία στην κανονική 

ροή της αποδόσεως δικαιοσύνης στο εσωτερικό δίκαιο. Αφετέρου, επειδή η 

Ελληνική κυβέρνηση αγνόησε επί δύο και πλέον χρόνια (από το 1994 έως τις 

αρχές του 1997) την απόφαση του ∆ικαστηρίου του Στρασβούργου, η 

Επιτροπή Υπουργών δροµολόγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της 

Ευρωπαϊκής Συµβάσεως, µια πράξη (Resolution) που καταλογίζει στην 

Ελλάδα τη µη εφαρµογή αποφάσεως ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου. Γιατί ναι µεν τα 

κράτη διαθέτουν εύλογο περιθώριο για να προσαρµόσουν την νοµοθεσία τους 

στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως, όταν τους τις επιβάλλει το 

∆ικαστήριο, (π.χ η Γερµανία χρειάστηκε τέσσερα-πέντε χρόνια και το Βέλγιο 

δύο-τρία για να προσαρµόσουν την νοµοθεσία τους), όταν, όµως, όπως στην 

προκειµένη περίπτωση, µια απόφαση ορίζει χρηµατική ικανοποίηση για την 

παραβίαση, τότε τα χρονικά περιθώρια για την εκτέλεσή της είναι προφανώς 

µικρά, και δε µερικές φορές καθορίζονται από το ίδιο το ∆ικαστήριο.24 

                                                 
24 Ιωάννης ∆.Σαρµάς: Η συνταγµατική και διοικητική νοµολογία του ΣΤΕ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα-Κοµοτηνή, 1994. 
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4. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

4.1 Αριθµός  36/2003 

ΤΟ 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 

ΣΤ` ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

_ _ _ _ 

 

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές : Μιχαήλ Καρατζά, Προεδρεύοντα 

Αρεοπαγίτη, Αριστείδη Κροµµύδα, Θεόδωρο Μπάκα, Χρήστο Μπαβέα και 

∆ηµήτριο Γυφτάκη-Εισηγητή,  Αρεοπαγίτες.- 

 

Συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στο Κατάστηµά του στις 3 ∆εκεµβρίου 2002, 

µε την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ∆ηµητρίου Τσίµα 

(κωλυοµένου του Εισαγγελέα) και της Γραµµατέως Ελένης Σταθούλια, για να 

δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουµένου:.......... κατοίκου 

Θεσσαλονίκης, που παραστάθηκε µε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του 

Αριστοτέλη Χαραλαµπάκη, για αναίρεση της 1525/2001 αποφάσεως του 

Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Κοζάνης.- 

 

Το Τριµελές Πληµµελειοδικείο Κοζάνης µε την ως άνω απόφασή του  διέταξε 

όσα  λεπτοµερώς αναφέρονται σε αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούµενος 

ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 3 

Ιουλίου  2001 αίτησή του αναιρέσεως, ως και τους από 12 Νοεµβρίου 2002, 

πρόσθετους λόγους αναιρέσεως, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο µε 

τον αριθµό  1629/2001.-  

 

Α φ ο ύ   ά κ ο υ σ ε 
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Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται 

στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να γίνει δεκτή η  

προκειµένη αίτηση αναιρέσεως.- 

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

1.- Η κατά το άρθρο 349 παρ. 1 εδ. α` του Κ.Π.∆ δυνητική αναβολή της δίκης 

ένεκα σηµαντικών αιτίων που προβάλλονται από τον Εισαγγελέα ή τον 

κατηγορούµενο απόκειται στη διακριτική εξουσία του ∆ικαστηρίου, το οποίο 

υποχρεώνεται να απαντήσει σε σχετικό αίτηµα, που υποβλήθηκε, η σχετική δε 

κρίση του δικαστηρίου δεν ελέγχεται αναιρετικά. Εάν όµως το δικαστήριο µε 

παρεµπίπτουσα απόφασή του απορρίψει το σχετικό αίτηµα οφείλει, σύµφωνα 

µε το άρθρο 139 εδ. γ` ΚΠ∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ.5 του ν. 

2408/1996, να  περιλάβει στην απόφασή του αυτή, ειδική και 

εµπεριστατωµένη αιτιολογία, γιατί διαφορετικά δηµιουργείται ως προς την 

παρεµπίπτουσα αυτή απόφαση, η οποία θεωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 504 

παρ.4 ΚΠ∆, ως συµπροσβαλλόµενη, λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 

παρ.1 στοιχ. ∆` του ίδιου Κώδικα. Υπάρχει δε τέτοια αιτιολογία όταν στην 

απόφαση εκτίθενται µε πληρότητα και σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά 

που αποδείχθηκαν, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν αυτά και οι 

σκέψεις που δικαιολογούν την κρίση του ∆ικαστηρίου για την µη αναβολή της 

δίκης. Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της 

δικογραφίας ο αναιρεσείων καταδικάστηκε µε την υπ` αριθµ. 2239/1999 

απόφαση του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Εορδαίας σε ποινή φυλακίσεως 

πέντε ετών και χρηµατική ποινή πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών για 

έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Η έφεσή του κατά της αποφάσεως αυτής 

απορρίφθηκε µε την προσβαλλόµενη υπ` αριθµ. 1525/2001 απόφαση του 

Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Κοζάνης ως ανυποστήρικτη. Όπως προκύπτει 

από την προσβαλλόµενη απόφαση και τα ενσωµατωµένα σ' αυτήν πρακτικά 

της δίκης κατά την οποία εκδόθηκε, ο αναιρεσείων εµφανίστηκε 

αυτοπροσώπως ενώπιον του ως Εφετείου δικάσαντος Τριµελούς 
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Πληµµελειοδικείου και ζήτησε ν` αναβληθεί η δίκη λόγω κωλύµατος του 

πληρεξουσίου του δικηγόρου, που παρίστατο ως συνήγορος πολιτικής αγωγής 

σε άλλη δίκη, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γιατί επίκειται η κατάθεση της 

εκθέσεως πραγµατογνωµοσύνης του διορισθέντος πραγµατογνώµονος, που 

αφορά την υπεξαίρεση του ποσού του τραπεζικού λογαριασµού του, επί του 

οποίου ήταν πληρωτέες οι επίδικες επιταγές, προσκόµισε δε προς απόδειξη του 

κωλύµατος του πληρεξουσίου του και την από 25-6-2001 βεβαίωση του 

τελευταίου. Το δικαστήριο αφού ανέγνωσε την ως άνω βεβαίωση απέρριψε το 

αίτηµα  αναβολής της δίκης µε την εξής αιτιολογία: "Όπως προκύπτει από το 

φάκελο της δικογραφίας, στις 23-1-2001, οπότε είχε εισαχθεί προς εκδίκαση η 

συγκεκριµένη υπόθεση, εµφανίσθηκε στο δικαστήριο ο εκκαλών-

κατηγορούµενος και ζήτησε αναβολή  επικαλούµενος κώλυµα του 

πληρεξουσίου δικηγόρου του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, δικηγόρου 

Θεσσαλονίκης, όπου δικαζόταν υπόθεση άλλου πελάτου του. Το ∆ικαστήριο 

δέχθηκε το αίτηµα και ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για την παρούσα 

δικάσιµο, κατά την οποίαν ο εκκαλών όφειλε να παρουσιασθεί χωρίς 

προηγούµενη κλήτευση. Είναι λοιπόν σαφές ότι τόσον ο εκκαλών όσο και ο 

πιο πάνω πληρεξούσιος δικηγόρος του γνώριζαν από τις 23-1-2001 ότι η 

συγκεκριµένη υπόθεση είχε προσδιορισθεί για εκδίκαση στη δικάσιµο της 

26ης-6-2001. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τη µε χρονολογία 25-6-2001 

επιστολή του πιο πάνω δικηγόρου, η υπόθεση στην οποία παρίσταται ο 

τελευταίος εκδικάζεται στο Τριµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, η πορεία δε εκδικάσεως της υπόθεσης αυτής είναι φανερό 

ότι είχε καταστεί γνωστό εδώ και αρκετό καιρό στο δικηγόρο  πως θα 

αδυνατούσε να παρευρεθεί στην προκειµένη δίκη. Ενόψει αυτών ο εκκαλών 

όφειλε να αναθέσει την  συγκεκριµένη υπόθεσή του σε άλλον δικηγόρο, 

πράγµα που εγκαίρως µπορούσε να είχε πράξει. Αντί γι' αυτό όµως προτίµησε 

να ζητήσει για δεύτερη φορά αναβολή, επικαλούµενος και πάλι κώλυµα του 

πληρεξουσίου δικηγόρου του, µε προφανή σκοπό να καθυστερήσει η εκδίκαση 

της υπόθεσης, η οποία σηµειωτέον έχει ως αντικείµενο πράξη έκδοσης 

επιταγών πολύ µεγάλων ποσών. Μετά απ` όλα αυτά, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι 
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πρέπει ν` απορριφθεί το συνιστάµενο στο κώλυµα του πληρεξουσίου 

δικηγόρου του εκκαλούντος αίτηµα αναβολής, γιατί δεν συντρέχει περίπτωση 

εφαρµογής του άρθρου 349 ΚΠ∆. Εξάλλου όσον αφορά το σκέλος του 

αιτήµατος αναβολής, που συνίσταται στο ότι  επίκειται η έκδοση πορίσµατος 

από πραγµατογνώµονα που ορίσθηκε από την ανακριτή Κοζάνης, στην 

εκκρεµούσα στην κύρια ανάκριση υπόθεση, η οποία αφορά παράνοµη 

ιδιοποίηση  

µεγάλων χρηµατικών ποσών του εκκαλούντος από µέρους υπαλλήλων της 

Τράπεζας Κρήτης, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η βασιµότης ή όχι του 

υποβληθέντος αιτήµατος και συνεπώς η αποδοχή ή απόρριψη αυτού συνδέεται 

µε την έρευνα της ουσίας της υπόθεσης και για το λόγο αυτό επιφυλάσσεται να 

απαντήσει κατά την πορεία εκδικάσεως της υπόθεσης". Μετά την απόρριψη 

του αιτήµατος αυτού από το δικαστήριο, ο κατηγορούµενος εζήτησε να 

κρατηθεί η υπόθεση για το τέλος της συνεδριάσεως προκειµένου να αναθέσει 

την υπόθεση σε άλλον δικηγόρο µε τον οποίον και θα παρίστατο. Πράγµατι το 

∆ικαστήριο , όπως προκύπτει στη συνέχεια των πρακτικών κράτησε την 

υπόθεση για το τέλος της συνεδριάσεως, οπότε, περί ώραν 14.25` δεν 

εµφανίστηκε στο ακροατήριο εκ νέου ο αναιρεσείων, αλλά αντί αυτού 

εµφανίσθηκε η δικηγόρος Θεσσαλονίκης ∆έσποινα Κωνσταντινίδη, η οποία 

ανήγγειλε για λογαριασµό του σ' αυτό ότι λόγω αιφνίδιας ασθένειάς του 

εισήχθη στο νοσοκοµείο και ότι  συνεπεία τούτου αδυνατεί να εµφανισθεί στο 

ακροατήριο και ζήτησε λόγω σηµαντικών αιτίων την αναβολή της δίκης σε 

µεταγενέστερη δικάσιµο. Και το αίτηµα όµως αυτό της αναβολής, για το οποίο 

δεν εξετάσθηκαν µάρτυρες ούτε  προσκοµίστηκαν άλλα αποδεικτικά µέσα, 

απορρίφθηκε από το ∆ικαστήριο µε την ακόλουθη αιτιολογία: " Το ∆ικαστήριο 

λαµβάνοντας υπόψη όλα τα προηγηθέντα, δηλαδή το υποβληθέν  αίτηµα 

αναβολής µε επίκληση κωλύµατος του πληρεξουσίου δικηγόρου του 

εκκαλούντος και το γεγονός ότι ο τελευταίος µετά την απόρριψη του 

παραπάνω αιτήµατός του, ζήτησε να εκδικασθεί η υπόθεσή του στο τέλος της 

συνεδριάσεως, δεν πείθεται ότι ο εκκαλών ασθένησε αιφνιδίως. Αντίθετα είναι 

πεισµένο ότι η επίκληση της ασθένειας είναι προσχηµατική και αποσκοπεί 
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στην επίτευξη του σκοπού που εξ' υπαρχής επιδίωξε ο εκκαλών, δηλαδή στη 

µη εκδίκαση της υποθέσεώς του κατά τη σηµερινή δικάσιµο. Πρέπει εποµένως 

ν` απορριφθεί και το παραπάνω αίτηµα αναβολής". Οι απορριπτικές, των 

αιτηµάτων αναβολής ως άνω παρεµπίπτουσες αποφάσεις περιέχουν επαρκώς 

την προβλεπόµενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ 

ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σ' αυτές µε σαφήνεια 

και πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που στηρίζουν την κρίση του 

∆ικαστηρίου για την µη συνδροµή σηµαντικών αιτίων, που να δικαιολογούν 

την αναβολή της δίκης και οι αποδείξεις τις οποίες έλαβε υπόψη του από 

προγενέστερη συνεδρίασή του, οπότε είχε αναβληθεί και πάλιν η δίκη και από 

τις οποίες  προκύπτει ότι ο αναιρεσείων και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του 

εγνώριζαν ότι η υπόθεση είχε προσδιορισθεί να  εκδικασθεί κατά την δικάσιµο 

της 26-6-2001 και ότι ο τελευταίος δεν θα ηδύνατο να παραστεί κατ` αυτή 

λόγω της παρουσίας του σε ετέραν δίκη διεξαγοµένην ενώπιον του Τριµελούς 

Εφετείου Κακουργηµάτων Θεσσαλονίκης και ως εκ τούτου ο αναιρεσείων είχε 

επαρκή χρόνο να αναθέσει την µελέτη της υποθέσεώς του και την υπεράσπισή 

του σε άλλον δικηγόρον και τέλος ότι η επικαλούµενη ασθένεια του 

κατηγορουµένου δεν ήταν τέτοιας σοβαρότητας ώστε να καθιστά αδύνατη την 

εµφάνισή του στη δίκη. Εποµένως οι περί του αντιθέτου από το άρθρο 510 

παρ.1 στοιχ. ∆` του ΚΠ∆ πρώτος της κρινοµένης αιτήσεως αναιρέσεως και 

πρώτος του δικογράφου των προσθέτων, λόγος αναιρέσεως, µε τους οποίους 

προσάπτεται στην  προσβαλλόµενη η πληµµέλεια της ελλείψεως ειδικής και 

εµπεριστατωµένης αιτιολογίας των απορριπτικών του αιτήµατος της αναβολής 

ως άνω αποφάσεων είναι αβάσιµοι και απορριπτέοι.- 

 

ΙΙ. Από τη διάταξη του άρθρου 344 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι η αποχώρηση του 

κατηγορουµένου κατά τη διάρκεια της δίκης δεν επιδρά επί της προόδου 

αυτής, η οποία συνεχίζεται ως εάν ήτο παρών. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται 

και στην κατ` έφεση δίκη. Ως διάρκεια της δίκης, κατά την έννοια της άνω 

διατάξεως νοείται, όπως συνάγεται και από τα άρθρα 339, 340, 342, 343 και 

502 του ΚΠ∆ η εξέλιξη της µετά την έναρξη της συζητήσεως της υποθέσεως, 
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που στο Εφετείο λαµβάνει χώραν όταν  δίδεται ο λόγος στον Εισαγγελέα να 

αναπτύξει συνοπτικά την έφεση. Έτσι αν ο εκκαλών κατηγορούµενος 

εµφανίσθηκε κατά την έναρξη της κατ` έφεση δίκης αποχώρησε όµως κατά την 

διάρκειά της λογίζεται σαν να ήταν παρών και στο υπόλοιπο µέρος της δίκης, 

το δε δικαστήριο δεσµευόµενο από την εµφάνισή του δεν µπορεί, κατά το 

άρθρο 501 παρ.1 του ΚΠ∆ να απορρίψει την έφεσή του ως ανυποστήρικτη, 

αλλά  οφείλει να την ερευνήσει κατ` ουσίαν, άλλως η απόφασή του είναι 

αναιρετέα, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Θ` ΚΠ∆ για υπέρβαση εξουσίας. 

Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης κατά 

την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση ο αναιρεσείων εµφανίστηκε 

αυτοπροσώπως ενώπιον του ως Εφετείου δικάσαντος Τριµελούς 

Πληµµελειοδικείου Κοζάνης και υπέβαλε αίτηµα αναβολής της δίκης, λόγω 

κωλύµατος του πληρεξουσίου του δικηγόρου, µετά δε την απόρριψη αυτού 

από το δικαστήριο ζήτησε "να κρατηθεί" η υπόθεσή του για το τέλος της 

συνεδριάσεως προκειµένου να αναθέσει την υπεράσπισή του σε άλλον 

δικηγόρο, αίτηµα που έγινε δεκτό από το δικαστήριο, το οποίο όρισε την 

εκδίκαση της υποθέσεως γα το τέλος της συνεδριάσεως. Κατ` αυτό όµως δεν 

εµφανίσθηκε  εκ νέου ο αναιρεσείων αλλ` αντί αυτού η ως άνω δικηγόρος που 

υπέβαλε για λογαριασµό του αίτηµα αναβολής της δίκης ένεκα σηµαντικών 

αιτίων συνεπεία αιφνίδιας ασθένειάς του, το αίτηµά του όµως αυτό 

απορρίφθηκε από το δικαστήριο το οποίο στη συνέχεια απέρριψε και την 

έφεσή του ως ανυποστήρικτη κατ` εφαρµογήν του άρθρου 501 παρ.1 του 

ΚΠ∆. Με την τελευταία αυτή απόφασή του το ∆ικαστήριο της ουσίας δεν 

υπερέβη την εξουσίαν του, διότι ο εκκαλών δεν απεχώρησε κατά τη διάρκεια 

της δίκης αλλά προ της ενάρξεως αυτής, δοθέντος ότι µετά την απόρριψη του 

περί αναβολής της δίκης αρχικού αιτήµατός του, ορίσθηκε η εκδίκαση της 

υποθέσεως για το τέλος της συνεδριάσεως και κατ` αυτό δεν εµφανίσθηκε ο 

αναιρεσείων ούτε και ο δικηγόρος του, χάριν του οποίου έγινε η αλλαγή της 

σειράς εκδικάσεως της υποθέσεως, ενώ απορρίφθηκε και νέο αίτηµά του για 

αναβολή της δίκη λόγω  σηµαντικών αιτίων. Εποµένως και οι δεύτερος του 

κυρίου δικογράφου και τρίτος του δικογράφου των προσθέτων, λόγοι 
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αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Θ` του ΚΠ∆ για υπέρβαση 

εξουσίας είναι αβάσιµοι και απορριπτέοι.- 

 

ΙΙΙ.- Με το άρθρο 6 παρ.1 και 3 εδ. β` και γ` της Συµβάσεως της Ρώµης, 

που έχει κυρωθεί µε το Ν.∆. 53/1974 και έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο 

ορίζεται ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να δικασθεί η υπόθεσή του 

δίκαια, δηµόσια και εντός λογικής προθεσµίας από ανεξάρτητο και 

αµερόληπτο δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει για τη βασιµότητα κάθε 

ποινικής κατηγορίας εναντίον του και πας κατηγορούµενος έχει δικαίωµα  

ειδικότερον να διαθέτει τον χρόνον και τις αναγκαίες ευκολίες για την 

προετοιµασία της υπερασπίσεώς του όπως επίσης και το δικαίωµα να 

υπερασπίσει ο ίδιος τον εαυτό του ή να αναθέσει την υπεράσπισή του σε 

συνήγορο της εκλογής του. Από τη διάταξη αυτή, που καθιερώνει την αρχή 

της δίκαιης δίκης και την όµοιου περιεχοµένου διάταξη του άρθρου 14 παρ.3 

εδ. δ` του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, που 

κυρώθηκε µε το νόµο 2462/1997 µε την οποίαν ορίζεται ότι κάθε πρόσωπο που 

κατηγορείται για ποινικό αδίκηµα απολαύει της εγγυήσεως να παρίσταται στη 

δίκη και να υπερασπισθεί τον εαυτό του αυτοπροσώπως ή µε τη βοήθεια του 

συνηγόρου της επιλογής του, δεν δηµιουργείται ιδιαίτερος λόγος αναιρέσεως 

των ποινικών αποφάσεων, πέρα από τους λόγους που περιοριστικά 

αναφέρονται στο άρθρο 510 ΚΠ∆ (Ολ. Α.Π. 464/1992). Μπορεί όµως να 

θεµελιωθεί λόγος αναιρέσεως από την παραβίαση των αρχών της δίκαιης δίκης 

σε συνδυασµό µε άλλη πληµµέλεια που υπάγεται στους προβλεπόµενους ως 

άνω λόγους. Εξάλλου απόλυτη ακυρότητα που θεµελιώνει λόγο αναιρέσεως 

κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α` του ΚΠ∆ προκαλεί, εκτός των άλλων και η 

µη τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν την εµφάνιση και την υπεράσπιση 

του κατηγορουµένου, καθώς και την άσκηση των δικαιωµάτων  που του 

παρέχονται και µε τις διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόµος. Περαιτέρω, κατά το 

άρθρο 96 παρ.2 του ΚΠ∆ ο διορισµός συνηγόρου του κατηγορουµένου ή 

άλλου διαδίκου γίνεται µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα 

πρακτικά ή στην έκθεση κατά την απολογία του κατηγορουµένου ή στην 
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κατάθεση του διαδίκου ως µάρτυρα ή µε έγγραφη δήλωση κατά τις 

διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ.2 εδ. β` παρέχει δε στον  συνήγορο την 

εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που 

αφορούν τη συγκεκριµένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα 

παρέχεται για ορισµένες από τις πράξεις αυτές. Εκ τούτων προκύπτει ότι 

εφόσον παρεσχέθη στον κατηγορούµενο από το δικαστήριο η δυνατότητα 

διορισµού συνηγόρου υπερασπίσεως της επιλογής του και από τον τελευταίο 

δεν ζητήθηκε η παροχή του αναγκαίου για την προετοιµασία του χρόνου, δεν 

προκαλείται καµία ακυρότητα, αφού µάλιστα ο κατηγορούµενος δεν στερείται 

του δικαιώµατος εµφάνισης και υπεράσπισης ενώπιον του ∆ικαστηρίου. Με 

τον δεύτερο και τελευταίο λόγο αναιρέσεως του δικογράφου των προσθέτων 

προβάλλεται η αιτίαση ότι συνεπεία της απορρίψεως του αιτήµατος του 

αναιρεσείοντος για αναβολή της δίκης λόγω κωλύµατος του πληρεξουσίου του 

δικηγόρου η δίκη, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, 

εξελίχθηκε κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ.1 και 3 εδ. β` και γ` της 

Συµβάσεως της Ρώµης (Ν.∆. 53/1974) και του άρθρου 14 παρ.3 εδ. β` του 

∆ιεθνούς Συµφώνου για  ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα (Ν. 2466/1997) σε 

µη δίκαιη δίκη διότι στερήθηκε του δικαιώµατος να αναθέσει την υπεράσπισή 

του σε συνήγορο της εκλογής και της εµπιστοσύνης του αλλά εξαναγκάσθηκε 

να αναζητήσει για την υπεράσπισή του άλλον δικηγόρο, διαφορετικόν από 

εκείνον που είχε επιλέξει και χειριζόταν από την αρχή την υπόθεσή του και 

διότι δεν του παρασχέθηκε επαρκής χρόνος για την προετοιµασία της 

υπεράσπισής του σε συνεργασία µε τον δικηγόρον που θα διόριζε. Η αιτίαση 

όµως αυτή καθόσον συνδυάζεται µε απόλυτη ακυρότητα (άρθρ. 510 παρ.1 

στοιχ. Α` ΚΠ∆) ελέγχεται κατ` ουσίαν αβάσιµη. Και τούτο γιατί όπως 

προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης επί της οποίας εκδόθηκε η 

προσβαλλόµενη ο αναιρεσείων, µετά την απόρριψη του αιτήµατός του 

αναβολής της δίκης λόγω κωλύµατος του πληρεξουσίου του δικηγόρου 

εζήτησε την διακοπήν εκδικάσεως της υποθέσεώς του για το τέλος της 

συνεδριάσεως προκειµένου να αναθέσει την υπεράσπισή του σε άλλον 

δικηγόρο της επιλογής του, αίτηµα που δέχθηκε το ∆ικαστήριο που διέκοψε 
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την εκδίκαση της υποθέσεώς του για την 14.25` ώραν της δικασίµου της 26-6-

2001. Καίτοι όµως παρασχέθηκε στον αναιρεσείοντα επαρκής χρόνος για να 

αναθέσει την υπεράσπισή του σε άλλον δικηγόρο της απολύτου εκλογής του 

παρέλειψε να το πράξει αλλ` ούτε και αίτηµα υπέβαλε να του διατεθεί επί 

πλέον χρόνος για την προετοιµασίαν της υπερασπίσεώς του. Ενόψει αυτών και 

ο προαναφερόµενος πρόσθετος λόγος αναιρέσεως µε τον οποίο προβάλλεται η 

πληµµέλεια της απολύτου ακυρότητας της διαδικασίας µε την ειδικότερη 

αιτίαση ότι µε την  απόρριψη του αιτήµατός του για αναβολή της δίκης λόγω 

του κωλύµατος του δικηγόρου του ο αναιρεσείων στερήθηκε του δικαιώµατος 

της αναθέσεως της υπερασπίσεώς του σε συνήγορο της εκλογής του και της 

παροχής επαρκούς χρόνου προς υπεράσπισή του είναι αβάσιµος και 

απορριπτέος. Μετά από όλα αυτά, πρέπει ν` απορριφθεί η κρινόµενη αίτηση 

αναιρέσεως, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το από 12-11-2002 δικόγραφο των 

προσθέτων λόγων και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα 

(άρθρ. 583 ΚΠ∆).- 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την από 3 Ιουλίου 2001 αίτηση του ...........όπως αυτή 

συµπληρώθηκε  µε το από 12 Νοεµβρίου 2002 δικόγραφο των προσθέτων 

λόγων για αναίρεση της υπ` αριθµ. 1525/2001 αποφάσεως του Τριµελούς 

Πληµµελειοδικείου Κοζάνης.- 

 

 Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε 

διακόσια  

δέκα (210.00) Ευρώ.- 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 27 ∆εκεµβρίου 2002.-  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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∆ηµοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δηµόσια συνεδρίαση  στο ακροατήριο στις  14  

Ιανουαρίου 2003.- 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ                              Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

  
2. Αριθµός  78/2003 

ΤΟ 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 

Ε` ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

_ _ _ _ 

 

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές : Κωνσταντίνο Τσαµαδό, Αντιπρόεδρο, 

∆ηµήτριο Βούρβαχη, Στυλιανό Μοσχολέα-Εισηγητή, Χρήστο Μαυρογένη και 

Ευριπίδη Αντωνίου,  

Αρεοπαγίτες.- 

 

Συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στο Κατάστηµά του στις 10 Ιανουαρίου 

2003, µε την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου 

Καφίρη (κωλυοµένου του Εισαγγελέα) και του Γραµµατέως Χρήστου Πήτα, 

για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουµένου:............., 

κατοίκου Αθηνών,  που παραστάθηκε µε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του 

Ιωάννη Μπιλιάνη, για αναίρεση της 1967/2002 αποφάσεως του Τριµελούς 

Εφετείου Αθηνών.- 

 

Το Τριµελές Εφετείο Αθηνών µε την ως άνω απόφασή του  διέταξε όσα  

λεπτοµερώς αναφέρονται σε αυτήν, και ο αναιρεσείων-κατηγορούµενος ζητεί 

τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 7 

Μαρτίου 2002, αίτησή του αναιρέσεως, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο 

µε τον αριθµό  779/2002.-  
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Α φ ο ύ   ά κ ο υ σ ε 

 

Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται 

στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να γίνει δεκτή η  

προκείµενη αίτηση αναιρέσεως και να παύσει οριστικά η κατά του 

αναιρεσείοντος ασκηθείσα ποινική δίωξη.- 

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Επειδή, κατά την παρ. 1 του άρθρου 501 του ΚΠοιν∆, αν κατά τη συζήτηση 

της υποθέσεως ο εκκαλών δεν εµφανιστεί αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου, 

όταν αυτό επιτρέπεται, η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη, ενώ κατά την 

παρ. 3 του ίδιου άρθρου, αν το δικαστήριο πειστεί ότι ο εκκαλών δεν µπόρεσε 

να εµφανιστεί αυτοπροσώπως για λόγους ανώτερης βίας ή για άλλα 

ανυπέρβλητα αίτια, µπορεί µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του να επιτρέψει 

την εκπροσώπησή του από συνήγορο που έχει ειδική πληρεξουσιότητα, οπότε 

ο εκκαλών θεωρείται ότι δικάζεται σαν να ήταν παρών και ο συνήγορός του 

τον εκπροσωπεί πλήρως. Εξάλλου µε το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής 

Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), που κυρώθηκε µε το Ν∆ 

52/1974 και έχει υπερνοµοθετική ισχύ κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του 

Συντάγµατος, αναγνωρίζεται στον κατηγορούµενο δικαίωµα για δίκαιη δίκη 

και στην παρ. 3 περίπτωση γ` του άρθρου αυτού, προβλέπεται ειδικότερα ότι 

κάθε κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να υπερασπίσει ο ίδιος τον εαυτό του ή να 

αναθέσει την υπεράσπισή του σε συνήγορο της επιλογής του. Από τις 

παραπάνω υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις της Ε.Σ.∆.Α., προκύπτει ότι 

το συστατικό της δίκαιης δίκης δικαίωµα δικαστικής ακροάσεως του 

κατηγορουµένου, σε συνδυασµό µε το δικαίωµά του να έχει συνήγορο 

υπερασπίσεως, περιλαµβάνει και το δικαίωµα αυτού να εκπροσωπηθεί από 

πληρεξούσιο δικηγόρο, αν δεν επιθυµεί να εµφανιστεί αυτοπροσώπως. Ο 

εθνικός νοµοθέτης δεν εµποδίζεται από τις εν λόγω διατάξεις να αποθαρρύνει, 
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µε µέτρα που αυτός επιλέγει, την αδικαιολόγητη απουσία του 

κατηγορουµένου, ενόψει της σηµασίας που έχει για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης 

η αυτοπρόσωπη εµφάνισή του στην ποινική διαδικασία, τα µέτρα αυτά όµως 

δεν µπορούν να καταλύουν το θεµελιώδες δικαίωµα του κατηγορουµένου να 

υπερασπισθεί τον εαυτό του, εκπροσωπούµενος από συνήγορο υπερασπίσεως. 

Το δικαίωµα αυτό είναι υπέρτερο από την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας 

του κατηγορουµένου στην ποινική δίκη και συνεπώς ο εθνικός νοµοθέτης δεν 

δικαιούται να τιµωρεί τον κατηγορούµενο µε την αποστέρηση του 

δικαιώµατος υπερασπίσεώς του µε συνήγορο και όταν ακόµη η απουσία 

του είναι ηθεληµένη και αδικαιολόγητη. Η αυτοπρόσωπη εµφάνιση του 

κατηγορουµένου στη δίκη είναι δυνατό να εξασφαλισθεί µε άλλα µέσα και 

όχι µε τη στέρηση του δικαιώµατος υπερασπίσεώς του. (Ολ. ΑΠ 9/2002). 

Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη 

απόφαση, ο αναιρεσείων κατηγορούµενος, που είχε καταδικαστεί µε την 

13373/1999 απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών, σε 

φυλάκιση οκτώ  (8) µηνών, για απάτη, δεν εµφανίστηκε αυτοπροσώπως 

ενώπιον του εφετείου, κατά τη συζήτηση της εφέσεως που άσκησε κατά της 

παραπάνω αποφάσεως, αλλά ζήτησε να εκπροσωπηθεί από συνήγορο που είχε 

ειδική πληρεξουσιότητα, επικαλούµενος γι` αυτό τη συνδροµή ανυπέρβλητης 

αιτίας. Το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε το 

επικαλούµενο ανυπέρβλητο κώλυµα του εκκαλούντος-κατηγορουµένου και για 

τον λόγο αυτόν απέρριψε, κατ` άρθρο 501 παρ. 3 Κ.Π.∆., το αίτηµά του να 

εκπροσωπηθεί από συνήγορο, στη συνέχεια δε απέρριψε και την έφεσή του ως 

ανυποστήρικτη, σύµφωνα µε το άρθρο 501 παρ. 1 του ΚΠοιν∆. Η απόρριψη 

όµως του παραπάνω αιτήµατος του απόντος κατηγορουµένου, παραβιάζει τις 

προαναφερόµενες υπερνοθετικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 3γ` 

της ΕΣ∆Α και ειδικότερα το συστατικό της δίκαιης δίκης δικαίωµα δικαστικής 

ακροάσεως και υπερασπίσεως του κατηγορουµένου. `Άρα το Εφετείο, που 

απέρριψε µε την ως  άνω παρεµπίπτουσα απόφασή του, το αίτηµα 

εκπροσωπήσεως του εκκαλούντος - κατηγορουµένου από συνήγορο, 

υποβληθέν κατά την εκδίκαση της εφέσεως τούτου κατ` αποφάσεως του 
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Τριµελούς Πληµµελειοδικείου, παραβίασε το δικαίωµα υπερασπίσεως αυτού 

και υπέπεσε έτσι σε απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 παρ. 1 δ` ΚΠ∆), που 

ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠ∆. Ο 

λόγος αυτός εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως, εφόσον η αίτηση είναι παραδεκτή 

και εµφανίστηκε ο αναιρεσείων (511 ΚΠ∆) και πρέπει γι` αυτό να αναιρεθεί η 

προσβαλλόµενη απόφαση ως προς την απορριπτική του πιο πάνω αιτήµατος 

του εκκαλούντος διάταξη. Ακολούθως πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη 

απόφαση και ως προς τη διάταξη αυτής για απόρριψη της εφέσεως ως 

ανυποστήρικτης, διότι µε το να αποφανθεί το πρωτοβάθµιο δικαστήριο ότι η 

έφεση ήταν ανυποστήρικτη, στηριζόµενο στην αναιρούµενη, κατά τα 

προεκτεθέντα, για απόλυτη ακυρότητα διάταξη της αποφάσεώς του, που 

απέρριψε το αίτηµα εκπροσωπήσεως του εκκαλούντος κατηγορουµένου από 

συνήγορο, υπερέβη την εξουσία του, κατά  το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Θ` 

ΚΠ∆ (λόγος που επίσης ερευνάται αυτεπαγγέλτως) και  έτσι πρέπει να 

αναιρεθεί στο σύνολό της η προσβαλλόµενη απόφαση.- 

 

Επειδή χρόνος τελέσεως του εγκλήµατος της απάτης θεωρείται εκείνος κατά 

τον οποίο ο δράστης, µε σκοπό παράνοµου περιουσιακού οφέλους ενήργησε 

και ολοκλήρωσε την απατηλή συµπεριφορά του, δηλαδή προέβη στις ψευδείς 

παραστάσεις εξαιτίας των οποίων παραπλανήθηκε (πείσθηκε) ο παθών ή 

τρίτος. Εποµένως µία πράξη απάτης τελείται και όταν γίνονται ψευδείς 

παραστάσεις γεγονότων που επαναλαµβάνονται διαδοχικά µέχρις ότου 

καλλιεργηθεί στο εξαπατώµενο πρόσωπο η επιδιωκόµενη πλάνη δια της 

αποσπάσεως της εµπιστοσύνης του και ο χρόνος τελέσεως του εγκλήµατος 

συµπίπτει µε την τελική ολοκλήρωση της απατηλής συµπεριφοράς. Ο 

αναιρεσείων-κατηγορούµενος έχει καταδικαστεί µε την  πρωτόδικη απόφαση 

(13373/1999 Τριµ. Πληµµελειοδικείου Αθηνών) για απάτη και συγκεκριµένα, 

επειδή κατά τη χρονική περίοδο από 9-2-1994 µέχρι 26-9-1994, µε σκοπό να 

αποκοµίσει ο ίδιος παράνοµο περιουσιακό όφελος, παρέστησε ψευδώς 

στον.........., νόµιµο εκπρόσωπο της "..........", ότι είναι φερέγγυος 

επιχειρηµατίας και εκµεταλλεύεται το κατονοµαζόµενο Εργαστήριο 
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Ελευθέρων Σπουδών και έτσι τον έπεισε και του διέθεσε διδακτικά βιβλία και 

επιστηµονικά συγγράµµατα της επιχείρησής του, συνολικής αξίας 5.465.284 

δρχ., χωρίς έκτοτε να καταβάλει το τίµηµα, µε αποτέλεσµα να ζηµιωθεί η 

εγκαλούσα εταιρεία κατά το ανωτέρω ποσό µε αντίστοιχη παράνοµη 

περιουσιακή ωφέλεια του κατηγορουµένου. ∆ηλαδή ο κατηγορούµενος έχει 

καταδικαστεί για µία πράξη απάτης, στην οποία, όπως έγινε δεκτό, η απατηλή 

συµπεριφορά εκείνου ολοκληρώθηκε την 26-9-1994 και άρα ο χρόνος 

τελέσεως του εγκλήµατός του συµπίπτει µε την τελευταία αυτή ηµεροµηνία. 

Ενόψει λοιπόν του ότι ήδη κατά τον χρόνο συζητήσεως της από 7-3-02 

αναιρέσεως, ενώπιον του ∆ικαστηρίου τούτου (10-1-03), (µετά δε τη 

δηµοσίευση της αναιρεσιβαλλόµενης αποφάσεως του Εφετείου που 

αναιρέθηκε (18-2-02), έχει πλέον συµπληρωθεί πλήρης οκταετία, αφότου ο 

κατηγορούµενος διέπραξε το ανωτέρω πληµµέληµα της απάτης και τίθεται 

θέµα εξαλείψεως του αξιοποίνου της πράξεως λόγω παραγραφής κατά τα 

άρθρα 111 παρ.3, 112, 113 παρ.3 ΠΚ, πρέπει, µετά την κατά τα προεκτεθέντα 

αναίρεση της προσβαλλόµενης αποφάσεως, να παραπεµφθεί η υπόθεση στο 

ίδιο Εφετείο, σύµφωνα µε το άρθρο 519 ΚΠ∆, ώστε αυτό να ερευνήσει το 

παραδεκτό ή µη της εφέσεως του κατηγορουµένου και αν µεν την εύρει 

παραδεκτή να παύσει αυτό οριστικώς λόγω παραγραφής την ποινική δίωξη, 

έστω και αν απουσιάζει κατά τη συζήτηση ο εκκαλών (άρθρ. 501 παρ.4 ΚΠ∆), 

αν δε την εύρει απαράδεκτη, να την απορρίψει, οπότε πάλι δεν ανακύπτει θέµα 

παραγραφής, επειδή η πρωτόδικη απόφαση  

καθίσταται έτσι αµετάκλητη (Ολ. ΑΠ 1/98).- 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Αναιρεί την 1967/2002 απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Αθηνών.  Και 

 

Παραπέµπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συντιθέµενο 

από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουµένως, προκειµένου 

να ενεργήσει όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης αποφάσεως.- 
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 21 Ιανουαρίου 2003.-  

∆ηµοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δηµόσια συνεδρίαση  στο ακροατήριο στις  24  

Ιανουαρίου 2003.- 

 

     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                              Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

3. Αριθµός  13/2003 

ΤΟ 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 

Ε` ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

_ _ _ _ 

 

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές : Κωνσταντίνο Τσαµαδό, Αντιπρόεδρο, 

∆ηµήτριο Βούρβαχη, Στυλιανό Μοσχολέα-Εισηγητή, Ανδρέα Μοσχανδρέου 

και Χρήστο Μαυρογένη,  Αρεοπαγίτες.- 

 

Συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στο Κατάστηµά του στις 13 ∆εκεµβρίου 

2002, µε την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αγγέλου 

Βασιλόπουλου (κωλυοµένου του Εισαγγελέα) και της Γραµµατέως Ευδοκίας 

Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουµένου: 

........... κατοίκου Θεσσαλονίκης, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο 

δικηγόρο του Τριαντάφυλλο ∆οµασή, για αναίρεση της 2017/2002 αποφάσεως 

του Τριµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με πολιτικώς ενάγον το ........ που 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον ........... και εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο στο 

ακροατήριο εκπροσώπησε ο Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 

Μιχαήλ Ζουβάρας.- 

 

Το Τριµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης µε την ως άνω απόφασή του  διέταξε όσα  

λεπτοµερώς αναφέρονται σε αυτήν, και ο αναιρεσείων-κατηγορούµενος ζητεί 
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τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 

Ιουλίου 2002, αίτησή του αναιρέσεως, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο 

µε τον αριθµό  1548/2002.-  

 

Α φ ο ύ   ά κ ο υ σ ε 

 

Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται 

στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί, ως 

απαράδεκτη, η  προκείµενη αίτηση αναιρέσεως, άλλως ως αβάσιµη.- 

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Κατά το άρθρο 508 παρ. 1 εδ. α` και β` του ΚΠ∆, η αίτηση αναίρεσης της 

απόφασης από εκείνον που καταδικάστηκε σε ποινή στερητική της ελευθερίας, 

είναι τότε µόνο δεκτή, όταν αυτός αποδείξει ταυτόχρονα ή και  µεταγενέστερα, 

πάντως έως τη συζήτηση στο ακροατήριο, µε πιστοποιητικό του διευθυντή 

φυλακών, ότι ήταν κρατούµενος όταν άσκησε την αναίρεση. Το πιστοποιητικό 

αυτό δεν απαιτείται, αν από τα έγγραφα προκύπτει η κράτηση, ή αν η εκτέλεση 

της ποινής έχει ανασταλεί ή αναβληθεί, ή αν η ποινή έχει µετατραπεί σε 

χρηµατική και έχει αποτιθεί, ή αν, όταν πρόκειται για στρατιωτικό εν ενεργεία, 

δεν έχει διαταχθεί η εκτέλεση από το αρµόδιο όργανο. Κατά δε την δεύτερη 

παράγραφο του ίδιου άρθρου, η διάταξη της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται 

(εκτός άλλων), αν δόθηκε, είτε αρχικά είτε µεταγενέστερα, ανασταλτικό 

αποτέλεσµα στην αίτηση αναιρέσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 471 παρ.2 ΚΠ∆. 

Εξάλλου, µε το άρθρο 6 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προάσπιση 

των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), η οποία κυρώθηκε µε το Ν∆ 53/74 

και έχει υπερνοµοθετική ισχύ (άρθρο  28 του Σ.) , αναγνωρίζεται στον 

κατηγορούµενο δικαίωµα για δίκαιη δίκη, στην έννοια της οποίας 

περιλαµβάνεται και το δικαίωµα προσβάσεως στο δικαστήριο. Το ίδιο 

δικαίωµα αναγνωρίζεται και από το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγµατος, 

κατά το οποίο, "καθένας έχει δικαίωµα στην παροχή έννοµης προστασίας 
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από τα δικαστήρια και µπορεί να αναπτύξει σε αυτά τις απόψεις του για τα 

δικαιώµατα ή τα συµφέροντά του, όπως ο νόµος ορίζει". Ο κοινός 

νοµοθέτης δεν κωλύεται να θεσπίζει προϋποθέσεις και περιορισµούς στην 

άσκηση ενδίκου µέσου εναντίον καταδικαστικής αποφάσεως, αρκεί οι 

συνέπειες που επισύρει η  παράβασή τους να µην είναι υπέρτερες σε 

σηµείο ώστε να αναιρούν την  ελεύθερη πρόσβαση στο δικαστήριο, ή να 

µην αντιβαίνουν στην αρχή της αναλογικότητας (αναγνωριζόµενη ήδη και 

από το άρθρο 25 παρ.1 εδ. β` του αναθεωρηµένου Συντάγµατος), πράγµα που 

συµβαίνει όταν η προβλεπόµενη από τον νόµο κύρωση, είναι στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, δυσανάλογη προς την  παράβαση της διατάξεως του 

νόµου. Η παραβίαση της αρχής αυτής, πρέπει να ερευνάται, ενόψει και του 

ύψους της ποινής που έχει επιβληθεί, ή τη µικρή ή µεγάλη απαξία της 

αξιόποινης πράξης, εφόσον και αυτή αποτελεί ένα από τα κριτήρια των οποίων 

η συνεκτίµηση (µαζί µε άλλα), διαµορφώνει την κρίση του δικαστηρίου για 

την υπέρβαση ή µη της ως άνω αναλογικότητας (Ολ. ΑΠ 14/2001). Στην 

υπόθεση που κρίνεται, ο αναιρεσείων καταδικάστηκε µε την 2017/2002 

απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, για κατ` εξακολούθηση 

αποδοχή εικονικών τιµολογίων (άρθρ. 31 παρ.1 περ. Ζ`, η ν. 1591/86), σε 

φυλάκιση 12 µηνών, που µετατράπηκε προς 4,40 ευρώ την ηµέρα και σε 

χρηµατική ποινή 15.000 ευρώ. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο 

ακροατήριο, την 28-5-02, ενώ αρχικά ο κατηγορούµενος ήταν παρών, στη 

συνέχεια αποχώρησε µόλις το δικαστήριο αποσύρθηκε σε διάσκεψη. Γι` αυτό 

και όταν τούτο επανήλθε για τη δηµοσίευση της ανωτέρω αποφάσεώς του, που 

έλαβε χώρα αυθηµερόν (28-5-02), διαπίστωσε και σηµείωσε στα πρακτικά 

συνεδριάσεως ότι ο κατηγορούµενος ήταν απών, αλλά εξακολούθησε να 

παρίσταται µόνον ο συνήγορός του, χωρίς να σηµειώνεται στα πρακτικά άλλη 

προς τούτο διευκρίνιση. Την υπό κρίση αναίρεσή του, ο κατηγορούµενος 

άσκησε αυτοπροσώπως την 10-7-02. Πλην όµως δεν προσκόµισε, ούτε έως τη 

συζήτηση αυτής (13-12-02) προσκοµίζει πιστοποιητικό διευθυντή φυλακών ότι 

υπέβαλε εαυτόν σε εκτέλεση της ανωτέρω ποινής. Επίσης, από τα έγγραφα της 

δικογραφίας δεν προκύπτει, ούτε ο ίδιος ο αναιρεσείων επικαλείται και 
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αποδεικνύει ότι έχει αποτίσει µε καταβολή το ποσό της µετατροπής, ή ότι 

συντρέχει άλλη, νόµιµη, κατά τα εκτεθέντα στη νοµική σκέψη, περίπτωση µη  

κρατήσεώς του. Η κύρωση που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 508 ΚΠ∆, ότι 

δηλαδή η αναίρεση πρέπει κατόπιν τούτου να απορριφθεί ως απαράδεκτη, δεν 

είναι στη συγκεκριµένη περίπτωση, δυσανάλογη προς τη µη συµµόρφωση του 

αναιρεσείοντος προς την ανωτέρω διάταξη, διότι η προϋπόθεση της 

προηγούµενης εκτελέσεως της επιβληθείσης κατά τα ήδη εκτεθέντα ποινής, 

προκειµένου να είναι παραδεκτή η αναίρεση, δεν είναι ιδιαίτερα  επαχθής και 

αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας, δεδοµένου ότι πρόκειται για 

καταδίκη σε ποινή η οποία έχει µετατραπεί σε χρηµατική και ο αναιρεσείων 

είχε την ευχέρεια και τη δυνατότητα να αποτίσει, επιπλέον δε πρόκειται για 

καταδίκη σε µεγάλη ποινή και για αξιόποινη πράξη που έχει ιδιαίτερη απαξία. 

Έτσι, η κύρωση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση προς το άρθρο 6 παρ.1 της 

ΕΣ∆Α και το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγµατος, ούτε παραβιάζει το δικαίωµα 

προσβάσεως του αναιρεσείοντος στον Άρειο Πάγο. Κατά συνέπεια, πρέπει, 

κατ` εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 508 και 476 παρ.1 ΚΠ∆, να 

απορριφθεί η αναίρεση ως απαράδεκτη.- 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την από 10 Ιουλίου 2002 αίτηση του ............ για αναίρεση της 

2017/2002 αποφάσεως του Τριµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και 

 

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, ανερχόµενα σε διακόσια 

δέκα (210.00) ευρώ, καθώς και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος ως 

πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού ∆ηµοσίου, που ορίζεται σε διακόσια ενενήντα 

(290.00) ευρώ.- 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 7 Ιανουαρίου 2003.-  

∆ηµοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δηµόσια συνεδρίαση  στο ακροατήριο στις  10  

Ιανουαρίου 2003.- 
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     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                              Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

4. Αριθµός 490/2003 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ 

 

Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 13 Ιανουαρίου 2003,  µε την 

εξής σύνθεση : Θ. Χατζηπαύλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του ΣΤ΄ Τµήµατος, 

Φ. Αρναούτογλου, Θ. Παπαευαγγέλου, Σ. Χαραλάµπους, Μ. Καραµανώφ, 

Σύµβουλοι, Ε. Νίκα, Α. Σταθάκης, Πάρεδροι. Γραµµατέας ο Β. 

Μανωλόπουλος, Γραµµατέας του ΣΤ΄ Τµήµατος. 

 

Για  να δικάσει την από 29 Ιουλίου 1997 αίτηση : 

 

της ........... η οποία παρέστη µε τον δικηγόρο Λεωνίδα Πανούση (Α.Μ. 4349), 

που τον διόρισε µε πληρεξούσιο, κατά του ........... ο οποίος παρέστη µε τον 

δικηγόρο ∆ηµήτριο Πολέµη (Α.Μ. 9972), µε εξουσιοδότηση του ∆ιοικητή του 

Νοσοκοµείου. 

 

Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ' αριθµ. 

456/1997 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

 

Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, 

Παρέδρου Ε. Νίκα. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της 

αναιρεσείουσας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόµενους 

λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον πληρεξούσιο 

του αναιρεσιβλήτου Νοσοκοµείου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της. Μετά 
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τη δηµόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του 

δικαστηρίου κ α ι 

 

Α φ ο ύ   µ ε λ έ τ η σ ε   τ α   σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α 

 

Σ κ έ φ θ η κ ε   κ α τ ά   τ ο   Ν ό µ ο 

 

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως κατεβλήθησαν τα νόµιµα 

τέλη (υπ' αριθµ. 6294475/1997 διπλότυπο εισπράξεως της ∆.Ο.Υ. ∆ικαστικών 

Εισπράξεων Αθηνών) και το παράβολο (υπ' αριθµ. 987927/1997 ειδικό έντυπο 

παραβόλου). 

 

2. Επειδή, µε την αίτηση αυτή ζητείται η αναίρεση της υπ' αριθµ. 456/1997 

αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, µε την οποία, κατ' αποδοχή 

εφέσεως του αναιρεσιβλήτου νοσοκοµείου, εξαφανίσθηκε η υπ' αριθµ. 

1075/1994 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και στη συνέχεια 

εκδικάσθηκε και απορρίφθηκε αγωγή της αναιρεσείουσας, υπαλλήλου του 

νοσοκοµείου, µε την οποία εζητείτο να αναγνωρισθεί ότι το αναιρεσείον 

υπεχρεούτο να της καταβάλει το ποσό του 1.805.603 δραχµών ως διαφορά 

αποδοχών κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1.1988 έως 30.4.1990 λόγω 

χορηγήσεως µειωµένης της κατ' άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 1476/1984 προσωπικής 

διαφοράς. 

 

3. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση στην επταµελή σύνθεση του 

ΣΤ΄ Τµήµατος µετά την υπ' αριθµ. 3384/2002 παραπεµπτική απόφαση του 

ιδίου Τµήµατος υπό πενταµελή σύνθεση. 

 

4. Επειδή, όπως ήδη έγινε δεκτό µε την προαναφερθείσα παραπεµπτική 

απόφαση του Τµήµατος, ο δικηγόρος που υπογράφει το δικόγραφο της υπό 

κρίση αιτήσεως νοµίµως παρίσταται ως πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας επί 
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τη βάσει του υπ' αριθµ. ειδικού 10356/1991 πληρεξουσίου της 

συµβολαιογράφου Ελευσίνας Νίκης Κωβαίου-Γαρίνη. 

 

5. Επειδή, µε την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ Α΄ 

112), αντικαταστάθηκε η πρώτη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 53 

του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8), ως εξής : "∆εν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης 

αναιρέσεως όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συµβουλίου 

της Επικρατείας είναι κατώτερο από 500.000 δραχµές". Ακολούθως, µε το 

άρθρο 5 του ν. 2944/2001 "Τροποποίηση της νοµοθεσίας του Συµβουλίου της 

Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων" (ΦΕΚ Α΄ 222) αυξήθηκε το 

ανωτέρω όριο των 500.000 δραχµών και θεσπίσθηκε, ως παγία ρύθµιση, το 

απαράδεκτο της ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως όταν το ποσό της διαφοράς 

που άγεται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από δύο 

εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές. Περαιτέρω, µε την παρ. 1 του άρθρου 10 

του νεωτέρου αυτού νόµου προεβλέφθη ότι οι διατάξεις του άρθρου 5 αυτού 

καταλαµβάνουν και τις εκκρεµείς υποθέσεις, µε την δε παρ. 3 του ιδίου άρθρου 

ορίσθηκαν τα ακόλουθα : "Επί αιτήσεων αναιρέσεως µε αντικείµενο της 

διαφοράς κατώτερο από δύο εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, που έχουν 

ασκηθεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας µέχρι την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόµου αλλά δεν έχουν συζητηθεί, εφαρµόζονται αναλόγως τα 

οριζόµενα στις παραγράφους 6 έως 8 του άρθρου 12 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ 

62Α). Ο αναιρεσείων µπορεί, µέσα σε προθεσµία ενενήντα (90) ηµερών από 

την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, να προβάλει µε υπόµνηµα ότι η επίλυση 

της εκκρεµούς διαφοράς έχει γι' αυτόν ευρύτερες οικονοµικές ή 

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, που δικαιολογούν τη συνέχιση της δίκης. Στην 

περίπτωση αυτή η υπόθεση εισάγεται υποχρεωτικά για συζήτηση ενώπιον του 

αρµόδιου δικαστικού σχηµατισµού, ο οποίος και αποφαίνεται αν συντρέχει ή 

όχι περίπτωση να καταργηθεί η δίκη". Τέλος, στις παραγράφους 6 έως 8 του 

άρθρου 12 του ν. 2298/1995, στις οποίες παραπέµπει η ανωτέρω παρ. 3 του 

άρθρου 10 του ν. 2944/2001, ορίζονται τα εξής : «6. Εκκρεµείς κατά τη 

δηµοσίευση του παρόντος νόµου δίκες ενώπιον του Συµβουλίου της 
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Επικρατείας επί αιτήσεων αναιρέσεως, οι οποίες έχουν ασκηθεί από το 

∆ηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και αφορούν διαφορές από 

φόρους, δασµούς, τέλη και συναφή δικαιώµατα, ασφαλιστικές εισφορές, 

πρόστιµα και λοιπές κυρώσεις, καταργούνται αυτοδικαίως, εφόσον το 

αντικείµενο της διαφοράς είναι κατώτερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) 

δραχµές. Ως αντικείµενο της διαφοράς νοείται το αµφισβητούµενο ενώπιον του 

Συµβουλίου της Επικρατείας ποσόν χωρίς πρόσθετους φόρους και 

προσαυξήσεις. 7. Για να διαπιστωθεί η συνδροµή των προϋποθέσεων 

εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου, η διάδικος διοικητική αρχή ή 

νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µε µέριµνα της γραµµατείας του 

δικαστηρίου υποβάλλει στο Συµβούλιο της Επικρατείας σηµείωµα για το 

ποσόν της διαφοράς, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της προηγούµενης 

παραγράφου. 8. Για την κατάργηση της δίκης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6, 

εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του οικείου σχηµατισµού του 

δικαστηρίου.» 

 

6. Επειδή, µε τις προπαρατεθείσες διατάξεις θεσπίζεται, ως παγία ρύθµιση, 

κατ' αρχήν, το απαράδεκτο ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του 

Συµβουλίου της Επικρατείας σε όλες γενικώς τις υποθέσεις εφ' όσον το ποσό 

της αγοµένης ενώπιον αυτού διαφοράς είναι κατώτερο από 2.000.000 δραχµές. 

Εξ άλλου, ο ανωτέρω κανόνας, ο οποίος συνεπάγεται την απόρριψη της 

κατατιθεµένης αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης, εφαρµόζεται υπό τις 

αυτές προϋποθέσεις και για τις εκκρεµείς την 8.10.2001 αιτήσεις αναιρέσεως, 

για τις οποίες, όµως, κηρύσσεται η δίκη καταργηµένη κατ' ανάλογη εφαρµογή 

της προβλεποµένης από το άρθρο 12 παρ. 6-8 του ν. 2298/1995 διαδικασίας. Η 

δίκη, όµως, δεν καταργείται, αλλά η υπόθεση εισάγεται υποχρεωτικώς προς 

συζήτηση, αν ο αναιρεσείων προβάλει µε υπόµνηµα µέσα σε προθεσµία 

ενενήντα ηµερών από τις 8.10.2001 ότι η επίλυση της εκκρεµούς διαφοράς έχει 

ευρύτερες γι' αυτόν οικονοµικές ή δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. 
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7. Επειδή, οι διατάξεις αυτές, µε τις οποίες επιβάλλεται περιορισµός στην 

άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας 

συναρτώµενος προς το χρηµατικό αντικείµενο της διαφοράς, δεν µπορεί να 

θεωρηθούν ότι αντίκεινται στη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγµατος 

που κατοχυρώνει το δικαίωµα στην παροχή έννοµης προστασίας από τα 

δικαστήρια ούτε στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής 

Συµβάσεως για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 

θεµελιωδών ελευθεριών ή του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου στην 

σύµβαση αυτή Πρωτοκόλλου, που έχουν κυρωθεί µε το ν.δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α΄ 

256), οι οποίες εγγυώνται το δικαίωµα σε µιά δίκαιη δίκη και το δικαίωµα για 

σεβασµό της περιουσίας αντιστοίχως. Και τούτο διότι από τις διατάξεις αυτές 

δεν αποκλείεται, εν όψει µάλιστα των ορισµών των παραγράφων 1 εδαφ. β΄ και 

4 του άρθρου 95 του Συντάγµατος, η θέσπιση, βάσει αντικειµενικών 

κριτηρίων, δικονοµικών προϋποθέσεων για την άσκηση της αιτήσεως 

αναιρέσεως, όπως είναι το ύψος του αµφισβητουµένου ποσού της διαφοράς, 

εφ' όσον υφίσταται τελεσίδικη κρίση των δικαστηρίων της ουσίας, ενώ, εξ 

άλλου, στα πλαίσια της συγκεκριµένης ρυθµίσεως προβλέπεται και άρση του 

σχετικού περιορισµού όταν η επίλυση της διαφοράς έχει ευρύτερες 

οικονοµικές επιπτώσεις για τον αναιρεσείοντα (πρβλ. ΣτΕ 3937/2000 Ολοµ., 

2214/1997 Ολοµ., Ε.∆.∆.Α., Brualla Gomez de la Torre, αποφ. 19.12.1997). 

 

8. Επειδή, περαιτέρω, κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 10 

παρ. 3 του ν. 2944/2001, όταν υποβάλλεται υπόµνηµα για την συνέχιση 

αναιρετικής δίκης µε αντικείµενο κατώτερο των δύο εκατοµµυρίων 

(2.000.000) δραχµών, οι ισχυρισµοί του αναιρεσείοντος ότι η επίλυση της 

διαφοράς έχει ευρύτερες γι' αυτόν οικονοµικές επιπτώσεις πρέπει να είναι 

ειδικοί και συγκεκριµένοι και να τεκµηριώνουν κατά τρόπο πλήρη τις 

επιπτώσεις αυτές. Τούτο δε απαιτείται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τα 

αν ο αναιρεσείων είναι ιδιώτης διάδικος ή διοικητική αρχή ή νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου δικαίου και ανεξάρτητα από τη φύση της εφαρµοστέας στην εκκρεµή 

υπόθεση διάταξης νόµου (πρβλ. ΣτΕ 1315/2001 Ολοµ.). 
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9. Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, το αντικείµενο της διαφοράς, όπως 

προκύπτει από την προσβαλλοµένη απόφαση, ανέρχεται στο ποσό του 

1.805.403 δραχµών, η δε αίτηση αναιρέσεως είχε ασκηθεί το έτος 1997 και δεν 

είχε συζητηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2944/2001 (8.10.2001) και, 

συνεπώς, η παρούσα δίκη θα έπρεπε να κηρυχθεί καταργηµένη. ∆οθέντος, 

όµως, ότι η αναιρεσείουσα υπέβαλε στις 28.12.2001 υπόµνηµα κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 2944/2001 ζητώντας την συνέχιση 

αυτής, η υπόθεση παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος 

δικαστικού σχηµατισµού. 

 

10. Επειδή, µε το υπόµνηµά της η αναιρεσείουσα προβάλλει ότι η επίλυση της 

διαφοράς έχει γι' αυτήν ευρύτερες οικονοµικές συνέπειες δοθέντος ότι είναι 

χαµηλόµισθη υπάλληλος του αναιρεσιβλήτου νοσοκοµείου (µε µηνιαίες 

αποδοχές 220.000 δραχµών). ∆οθέντος ότι η ως άνω υπηρεσιακή και 

µισθολογική κατάσταση της αναιρεσείουσας προκύπτει από τα εκτιθέµενα 

στην προσβαλλοµένη απόφαση (υπάλληλος κλάδου ΥΕ), εν όψει δε αυτής το 

διεκδικούµενο από την αναιρεσείουσα ποσό παρίσταται, κατά κοινή πείρα, 

σηµαντικό γι' αυτήν, συντρέχει λόγος συνεχίσεως της παρούσας δίκης, χωρίς 

να απαιτείται περαιτέρω και προσκοµιδή ετέρων στοιχείων αποδεικτικών της 

οικονοµικής καταστάσεώς της (βλ. ΣτΕ 1632/2002). Αν και κατά την γνώµη 

του Συµβούλου Θ. Παπαευαγγέλου και των Παρέδρων, µόνη η επίκληση της 

επαγγελµατικής ιδιότητας της αναιρεσείουσας και των κατά νόµο χαµηλών 

αποδοχών της δεν αρκεί για να τεκµηριώσει τις σηµαντικές επιπτώσεις που 

αυτή επικαλείται ότι θα έχει στην οικονοµική της κατάσταση η κατάργηση της 

παρούσας δίκης, αλλά απαιτείται επιπλέον, κατά την προεκτεθείσα έννοια της 

διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2944/2001, η προσκόµιση 

αξιοπίστων στοιχείων, όπως είναι οι προσφάτως υποβληθείσες φορολογικές 

δηλώσεις της και τα οικεία εκκαθαριστικά σηµειώµατα, από τα οποία να 

προκύπτει το σύνολο των εισοδηµάτων ώστε, εν όψει του διεκδικουµένου από 

αυτήν ποσού, να µπορούν να εκτιµηθούν από το ∆ικαστήριο οι σε βάρος της 
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επιπτώσεις από την τυχόν κατάργηση της παρούσας δίκης (ΣτΕ 3176, 

2848/2002, επίσης 3821/2002, 4445/2001). 

 

11. Επειδή, ο ν. 1476/1984 "∆ιορισµός σε µόνιµες θέσεις του προσωπικού µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Ο.Τ.Α. 

και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 136) έδωσε την δυνατότητα στο προσωπικό που 

υπηρετούσε κατά τη δηµοσίευσή του στο δηµόσιο, στα νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου να διορισθεί σε 

θέσεις κλάδου αντιστοίχου µε την ειδικότητα και τους όρους µε τους οποίους 

κάθε διοριζόµενος είχε προσληφθεί ή µε τα καθήκοντα που ασκούσε, ανάλογα 

µε τα τυπικά ή ουσιαστικά του προσόντα (βλ. άρθρα 1 παρ. 1 και 3 παρ. 1 του 

νόµου) και όρισε ότι οι θέσεις αυτές είναι οργανικές και συνιστώνται µε 

αυτοδίκαιη µετατροπή των οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου που 

κατέχονται από το διοριζόµενο προσωπικό σε θέσεις µονίµων υπαλλήλων 

αντίστοιχης ειδικότητας ή µε την αυτοδίκαιη σύσταση θέσεων µονίµων 

υπαλλήλων σε κλάδους αντίστοιχης ειδικότητας σε περίπτωση που οι 

διοριζόµενοι δεν κατέχουν οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου (βλ. άρθρο 2 

παρ. 3 του νόµου). Εξ άλλου, στο άρθρο 3 παρ. 6 του ιδίου νόµου ορίσθηκαν 

τα εξής : "Οι διοριζόµενοι παίρνουν τις αποδοχές του βαθµού της νέας θέσης 

από την ηµεροµηνία που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η 

πράξη διορισµού τους. Αν οι αποδοχές αυτές είναι κατώτερες από εκείνες που 

τους καταβάλλονταν, οι διοριζόµενοι διατηρούν τις αποδοχές που έπαιρναν 

κατά το διορισµό τους µέχρις ότου να εξισωθούν µε αυτές οι αποδοχές του 

βαθµού τους . . .". Στη συνέχεια, εν όψει της δηµοσιεύσεως του ν. 1505/1984 

"Αναδιάρθρωση µισθολογίου προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες 

συναφείς διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 194), εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 

96914/3585/25.11.1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 

Κυβερνήσεως και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄ 24), κυρωθείσα µε το άρθρο 12 παρ. 

2 περ. β΄ του ν. 1643/1986 (ΦΕΚ Α΄ 126), µε την οποία ορίσθηκε ότι η 

κατάταξη στα Μ.Κ. του ν. 1505/1984 των υπαλλήλων που διορίζονται µε 
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µόνιµες θέσεις κατ' εφαρµογή των διατάξεων του ν. 1476/1984 θα γίνει µε 

βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 16 

του ν. 1505/1984), τον κλάδο στον οποίο διορίζονται και το τυπικό προσόν 

διορισµού τους. Επίσης ορίσθηκε ότι : "Η τυχόν προκύπτουσα επιπλέον 

διαφορά µεταξύ καταβαλλοµένων και δικαιουµένων αποδοχών κατά την ηµέρα 

διορισµού τους διατηρείται ως προσωπική διαφορά στο Μ.Κ. κατάταξής τους 

και θα µειώνεται κάθε φορά κατά το ποσό της αύξησης που θα παίρνουν, µετά 

την κατάταξή τους σε Μ.Κ., από χορήγηση εποµένων Μ.Κ. ή χρονοεπιδόµατος 

µέχρι την εξαφάνισή της". Ακολούθησε ο ν. 1810/1988 (ΦΕΚ Α΄ 223) για την 

επανακατάταξη από 1.7.1988 των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων 

ν.π.δ.δ. στα µισθολογικά κλιµάκια του ν. 1505/1984, µε το άρθρο 9 του οποίου 

ορίσθηκε για όλους εν γένει τους επανακατατασσοµένους υπαλλήλους ότι 

"τυχόν προκύπτουσα διαφορά µεταξύ καταβαλλοµένων και δικαιούµενων 

αποδοχών κατά την ηµέρα της επανακατάταξής τους διατηρείται ως 

προσωπική διαφορά στο µισθολογικό κλιµάκιο επανακατάταξης". 

 

12. Επειδή, από τις προεκτεθείσες διατάξεις προκύπτει ότι µέχρι την 

επανακατάταξη των υπαλλήλων του δηµοσίου και των ν.π.δ.δ. σε Μ.Κ. βάσει 

του ν. 1810/1988, που κατά τα ήδη κριθέντα (ΣτΕ 1378/1994) εσήµανε την 

κατάργηση της παρεχοµένης βάσει του άρθρου 3 παρ. 6 του ν. 1476/1984 

προσωπικής διαφοράς, η τελευταία αυτή διάταξη επέβαλε, στην περίπτωση 

που οι αποδοχές του υπαλλήλου που εµονιµοποιείτο ήσαν, κατά την ηµέρα 

διορισµού του σε οργανική θέση του δηµοσίου ή ν.π.δ.δ., ανώτερες από τις 

αποδοχές του βαθµού της νέας θέσεως, στην οποία διοριζόταν, να διατηρήσει 

αυτός τις ανώτερες καταβαλλόµενες αποδοχές µέχρι του χρόνου εξισώσεως 

αυτών προς τις αποδοχές της νέας του θέσεως, εν όψει της ρητώς 

εκφρασθείσης στην εισηγητική έκθεση επί του άρθρου 3 του ν. 1476/1984 

βουλήσεως του νοµοθέτη να µη προβεί σε µείωση των αποδοχών των 

µονιµοποιουµένων υπαλλήλων. Εξ άλλου, για την  

εξεύρεση του ύψους της ανωτέρω διαφοράς, κατά την έννοια της παρ. 6 του 

άρθρου 3 του ν. 1476/1984 και της προαναφερθείσης ΚΥΑ, τα αρµόδια 
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όργανα του δηµοσίου ή των ν.π.δ.δ. ως αποδοχές που "καταβάλλονταν" 

οφείλουν να λαµβάνουν υπ' όψη είτε το ποσό στο οποίο ανέρχονταν οι 

αποδοχές οι οποίες, κατά τον κρίσιµο χρόνο, πράγµατι και κατά τρόπο τακτικό 

και πάγιο εχορηγούντο στον µονιµοποιούµενο, ώστε να έχουν τον χαρακτήρα 

µισθού, είτε το ποσό στο οποίο οι ανωτέρω αποδοχές του κρισίµου χρόνου 

διαµορφώθηκαν µεταγενεστέρως µε αποφάσεις των αρµοδίων δικαστηρίων, 

ενώ, εξ άλλου, τα όργανα αυτά δεν επιτρέπεται, επ' ευκαιρία του υπολογισµού 

της διαφοράς αποδοχών, να αµφισβητήσουν τη νοµιµότητα του κατά τα 

ανωτέρω προσδιορισθέντος ύψους των αποδοχών του κρίσιµου χρόνου. Αν και 

κατά τη γνώµη της Παρέδρου Ευαγγελίας Νίκα, εν όψει ακριβώς του 

επιδιωχθέντος από τον νόµο 1476/1984 σκοπού, που ήταν η διατήρηση των 

λαµβανοµένων αποδοχών και η µη ανατροπή του επιπέδου διαβιώσεως που ο 

µονιµοποιούµενος είχε επιτύχει µε την επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου 

απασχόλησή του, ως αποδοχές που "καταβάλλονταν" νοούνται οι πράγµατι 

καταβαλλόµενες στον µονιµοποιούµενο µέχρι τον διορισµό του αποδοχές, οι 

οποίες προσδιόριζαν και το επίπεδο αποδοχών που θέλησε να διατηρήσει ο 

νοµοθέτης και όχι οι τυχόν ανώτερες αποδοχές που µεταγενεστέρως 

αναγνωρίσθηκε δικαστικώς ότι έπρεπε να λαµβάνει ως υπάλληλος επί σχέσει 

ιδιωτικού δικαίου (και οι οποίες είναι πάντως καταβλητέες σε εκτέλεση των 

σχετικών δικαστικών αποφάσεων), διότι το ανώτερο αυτό επίπεδο αποδοχών 

δεν είχε επιτευχθεί από τον υπάλληλο µέχρι της µονιµοποιήσεώς του, ώστε να 

τίθεται ζήτηµα προστασίας του, η δε τυχόν δια της µεθόδου αυτής αύξηση της 

προσωπικής διαφοράς θα υπερακόντιζε το σκοπό του νοµοθέτη καθιστώντας 

την καταβολή στους δια µονιµοποιήσεως διοριζοµένους αποδοχών ανωτέρων 

από τις καταβαλλόµενες στους ήδη υπηρετούντες επί σχέση δηµοσίου δικαίου 

συναδέλφους τους αντίθετη προς την συνταγµατικώς κατοχυρωµένη αρχή της 

ισότητας χωρίς δικαιολογητικό λόγο (πρβλ. 1378/1994). 

 

13. Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την 

αναιρεσιβαλλοµένη απόφαση, η αναιρεσίβλητη προσελήφθη στο 

αναιρεσίβλητο νοσοκοµείο στις 10.10.1984 µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
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δικαίου ως καθαρίστρια προσφέροντας έκτοτε και µέχρι 12.7.1987 τις 

υπηρεσίες της σ' αυτό έναντι αποδοχών καθοριζοµένων από το νόµο και τις 

ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις εργασίες και διαιτητικές αποφάσεις. Στις 

13.7.1987 διορίσθηκε σε οργανική θέση µόνιµης υπαλλήλου κλάδου ΥΕ του 

νοσοκοµείου κατ' εφαρµογή των διατάξεων του ν. 1476/1984. Λόγω µη 

καθορισµού των αποδοχών της µε βάση 8ωρη ηµερήσια και 48ωρη 

εβδοµαδιαία εργασία, µη χορηγήσεως πρόσθετης αµοιβής δύο ωρών 

ηµερησίως κατ' άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 201/1976, επιδόµατος οικογενειακών 

βαρών, επιδόµατος ειδικών συνθηκών και επίπονης εργασίας και επιδόµατος 

10% για κάθε τριετία καθώς και προσαυξήσεως 5% για κάθε τριετία, η 

αναιρεσείουσα άσκησε κατά του νοσοκοµείου αγωγή επί της οποίας εκδόθηκε 

η υπ' αριθµ. 1530/1989 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή 

καθορίσθηκε τελεσιδίκως ότι επί τη βάσει της προαναφερθείσης 

απασχολήσεώς της µε σχέση ιδιωτικού δικαίου στο νοσοκοµείο, η 

αναιρεσείουσα εδικαιούτο για το χρονικό διάστηµα από 10.10.1984 έως 

31.12.1987 να λαµβάνει όλα τα προαναφερθέντα επιδόµατα, οι δε αποδοχές 

της του µηνός Ιουλίου 1987 καθορίσθηκαν σε 129.823 δραχµές. Το 

αναιρεσίβλητο νοσοκοµείο, κατά την µονιµοποίησή της και ένταξή της στα 

Μ.Κ. του ν. 1505/1984, έλαβε υπ’ όψη του το ποσό που εκείνο της κατέβαλε 

κατά το µήνα της µονιµοποιήσεώς της (Ιούλιος 1987), το οποίο ανήρχετο σε 

58.728 δραχµές, και όχι το κατά τα ανωτέρω καθορισθέν µε την απόφαση του 

Εφετείου ποσό των 129.823 δραχµών. Με αγωγή της ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου η αναιρεσείουσα υπεστήριξε ότι από 1.1.1988 έπρεπε να 

υπολογισθεί στις αποδοχές της η προκύψασα διαφορά των 70.055 δραχµών 

(129.823 - 58.728 = 71.095 - 1040, λόγω αυξήσεως του χρονοεπιδόµατος από 

10.10.1987 = 70.050), από δε τον µη συνυπολογισµό αυτής ζηµιώθηκε κατά το 

χρονικό διάστηµα από 1.1.1988 έως 30.4.1990 ποσό 1.805.403 δραχµών, το 

οποίο και ζήτησε, µε την αγωγή της να της καταβληθεί νοµιµοτόκως. Το 

∆ιοικητικό Πρωτοδικείο έκρινε ότι η υπ' αριθµ. 1530/1989 απόφαση του 

Εφετείου Αθηνών αποτελεί δεδικασµένο για την παρούσα διαφορά, δέχθηκε 

την αγωγή και υπεχρέωσε το νοσοκοµείο να καταβάλει στην αναιρεσείουσα το 
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αιτηθέν ποσό νοµιµοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής. Επί εφέσεως του 

νοσοκοµείου το ∆ιοικητικό Εφετείο έκρινε αντιθέτως ότι η προαναφερθείσα 

απόφαση του Εφετείου Αθηνών, εκδοθείσα κατά τη διαδικασία των εργατικών 

διαφορών και µη ισχύουσα έναντι πάντων, δεν παράγει κατά το άρθρο 120 

παρ. 2 εδαφ. πρώτο του Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας δεδικασµένο που να 

δεσµεύει τα διοικητικά δικαστήρια και για τον λόγο αυτό εξαφάνισε την 

πρωτόδικη απόφαση και στη συνέχεια, εκδικάζοντας την αγωγή, απέρριψε 

αυτήν, µε την αιτιολογία ότι αυτή ως µόνη βάση για την επιδίωξη του 

διεκδικουµένου ποσού προσωπικής διαφοράς είχε θέσει την ύπαρξη 

δεδικασµένου από την απόφαση του πολιτικού εφετείου, ενώ, εξ άλλου, 

µετεστράφη η νοµολογία σχετικά µε τα ζητήµατα που εκρίθησαν µε την 

επίµαχη εφετειακή απόφαση (επίδοµα τριετιών, αµοιβή άρθρου 2 παρ. 3 ν. 

201/75, νοσοκοµειακό επίδοµα άρθρου 1 παρ. 1 ν. 201/75). Η κρίση, όµως, 

αυτή του δικάσαντος διοικητικού Εφετείου δεν είναι νόµιµη, διότι το ύψος, στο 

οποίο προσδιορίσθηκαν µε την απόφαση του αρµοδίου πολιτικού δικαστηρίου 

οι αποδοχές της αναιρεσείουσας κατά τον µήνα του διορισµού της σε µόνιµη 

θέση, εδέσµευε, κατ' άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 1476/1984, σύµφωνα µε όσα 

αναπτύχθηκαν στην προηγούµενη σκέψη, τα αρµόδια όργανα του 

νοσοκοµείου, τα οποία, κατά τον υπολογισµό της οφειλοµένης στην 

αναιρεσείουσα προσωπικής διαφοράς αποδοχών, δεν ηδύναντο να ελέγξουν 

παρεµπιπτόντως τη νοµιµότητα του υπολογισµού των αποδοχών εκ µέρους του 

πολιτικού δικαστηρίου, τούτο δε βάσει της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 6 του 

ν. 1476/1984 και ανεξαρτήτως της δεσµεύσεως ή όχι, κατ' άρθρο 120 παρ. 2 

του Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας, από το δεδικασµένο, το οποίο απορρέει 

από την τελεσίδικη απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου. Εποµένως, πρέπει, 

για τον λόγο αυτό, βασίµως προβαλλόµενο µε την υπό κρίση αίτηση, να 

αναιρεθεί η αναιρεσιβαλλοµένη απόφαση και η υπόθεση να παραπεµφθεί στο 

ίδιο δικαστήριο για νέα νόµιµη κρίση, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση 

των λοιπών προβαλλοµένων λόγων αναιρέσεως. 

 

∆ ι ά   τ α ύ τ α 
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∆έχεται την υπό κρίση αίτηση. 

 

Αναιρεί την υπ' αριθµ. 456/1997 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, 

στο οποίο και παραπέµπει την υπόθεση, κατά το αιτιολογικό. 

 

∆ιατάσσει την επιστροφή του παραβόλου. 

 

Επιβάλλει στο αναιρεσίβλητο νοσοκοµείο τη δικαστική δαπάνη της 

αναιρεσείουσας που ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εξήντα (760) ευρώ. 

 

Η  διάσκεψη  έγινε  στην  Αθήνα  στις  21  Ιανουαρίου  2003  και  η απόφαση 

δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 2003. 

 

Ο Πρόεδρος του ΣΤ΄ Τµήµατος     Ο Γραµµατέας του ΣΤ΄ Τµήµατος 

 

 

Θ. Χατζηπαύλου    Β. Μανωλόπουλος 

 

 

6. ΤριµΕφΘεσ 140/2003 (Α` βαθµού) 

 

Πρόεδρος: Μιχαήλ Θεοχαρίδης. 

∆ικαστές: Α. Παπαγεωργίου, Γ. Παπαηλιάδης. 

Εισαγγελέας: Θεόδωρος Σρογγύλης. 

∆ικηγόρος: ∆. Νεµέτης. 

 

 Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, πρότεινε να γίνει δεκτή 

η εκπροσώπηση του 2ου κατηγορουµένου Ν.Σ. από τον συνήγορό του ∆.Ν., 

∆ικηγόρο και κάτοικο Θεσσαλονίκης, και να διαταχθεί η αναστολή της 

διαδικασίας στο ακροατήριο µέχρι τη σύλληψη ή εµφάνιση του 4ου 
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κατηγορουµένου Σ.Κ., τη σύλληψη και προσωρινή κράτηση αυτού, και τον 

χωρισµό της δίκης ως προς τους λοιπούς κατηγορουµένους. 

 

 Μετά το ∆ικαστήριο, σε µυστική διάσκεψη που έγινε στην έδρα του µε 

παρούσα και τη Γραµµατέα, κατάρτισε και η Πρόεδρος δηµοσίευσε αµέσως 

στο ακροατήριο την υπ` αριθµ. 140/2003 απόφασή του, η οποία είναι η εξής: 

 

                       ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

 

 Επειδή, µε το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα δικαιώµατα 

του ανθρώπου (ΕΣ ∆Α), που κυρώθηκε µε το ν.δ. 52/1974 και έχει 

υπερνοµοθετική ισχύ, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, 

αναγνωρίζεται στον κατηγορούµενο δικαίωµα για δίκαιη δίκη και στην παρ. 3 

περ. α του άρθρου αυτού προβλέπεται ειδικότερα ότι κάθε κατηγορούµενος 

έχει δικαίωµα να υπερασπίσει ο ίδιος τον εαυτό του, ή να αναθέσει την 

υπεράσπισή του σε συνήγορο της επιλογής του. Από τις παραπάνω 

υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις της ΕΣ∆Α, όπως ερµηνεύθηκαν από το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), προκύπτει 

καταρχήν ότι το συστατικό της δίκαιης δίκης δικαίωµα δικαστικής 

ακροάσεως του κατηγορουµένου, σε συνδυασµό µε το δικαίωµά του να 

έχει συνήγορο υπερασπίσεως, περιλαµβάνει και το δικαίωµά του να 

εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο, αν δεν επιθυµεί να εµφανιστεί 

αυτοπροσώπως (ολ. ΑΠ 9/2002 Ποιν Χρον ΝΒ 882, απόφαση του ΕΣ∆Α της 

13.2.2001 στην υπόθεση Krombach κατά Γαλλίας, ΠοινΧρον ΝΑ 736 επ.). 

 

 Στην προκείµενη περίπτωση, ο από τους κατηγορουµένους Ν.Σ., ο οποίος 

πάσχει από παραπληγία και ως εκ τούτου αδυνατεί να εµφανισθεί σήµερα 

αυτοπροσώπως στο παρόν δικαστήριο, επιθυµεί να εκπροσωπηθεί στη δίκη 

από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆.Ν., προς τον οποίο και έδωσε σχετική 

πληρεξουσιότητα µε την από 4.2.2003 έγγραφη εξουσιοδότηση, νοµίµως 

θεωρηθείσα για το γνήσιο της υπογραφής του. Με αυτά τα δεδοµένα και 
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ενόψει των προαναφεροµένων διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 1 και 3 περ. γ της 

ΕΣ∆Α, πρέπει να επιτραπεί στον ανωτέρω δικηγόρο να εκπροσωπήσει 

στην προκείµενη δίκη τον απόντα κατηγορούµενο Ν.Σ. 

 

 Επειδή, όπως προκύπτει από το από 18.7.2002 αποδεικτικό επιδόσεως του 

αστυφύλακα Α.Κ., του Α Α.Τ. Θεσσαλονίκης και το από 7.1.2003 αποδεικτικό 

του δικαστικού επιµελητή Ν.Ε., τα οποία βρίσκονται στη δικογραφία, ο απών 

κατηγορούµενος Σ.Κ. κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα για να εµφανιστεί 

ενώπιον τούτου του δικαστηρίου κατά τη δικάσιµο (5.2.2003), η οποία 

εξακολουθεί να συνεχίζεται σήµερα 6.2.2003) µε θυροκόλληση της αριθµ. 

322/2002 κλήσης στη θύρα της κατοικίας του (οδός Α. αρ. .., Θεσσαλονίκη) 

και επίδοση αντιγράφου της κλήσης αυτής στην αντίκλητο αυτού δικηγόρο 

Σ.Κ., για να δικαστεί, πλην όµως αυτός δεν εµφανίσθηκε, όπως όφειλε. Κατ` 

ακολουθία πρέπει το δικαστήριο να διατάξει την αναστολή της διαδικασίας 

στο ακροατήριο, τη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση του 

κατηγορουµένου για την εµφάνισή του ενώπιον του δικαστηρίου αυτού. 

 

Σηµείωση στον ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟ σελ. 865. 

 
 
 

7. ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24/2003 

 

Πρόεδρος: Γεώργ. Αποστολάκης 

Πληµ/κες: Ευάγ. Σούφλας, Αικατερίνη Σπυρέλλη 

Εισαγγελέας: Χρ. Μπαρδάκης 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ:.................................................................. 

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα 

του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) που κυρώθηκε µε το Ν∆ 52/1974 και έχει 

υπερνοµοθετική ισχύ, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, 
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αναγνωρίζεται στον κατηγορούµενο δικαίωµα για δίκαιη δίκη και στην παρ. 3 

περιπτ. γ` του άρθρου αυτού προβλέπεται ειδικότερα ότι κάθε κατηγορούµενος 

έχει δικαίωµα να υπερασπίσει ο ίδιος τον εαυτό του ή να αναθέσει την 

υπεράσπισή του σε συνήγορο της επιλογής του. Από τις παραπάνω 

υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις της Ε.Σ.∆.Α., όπως ερµηνεύθηκαν από το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (βλ. αποφάσεις του 

Ε∆∆Α της 21.1.1999 στην υπόθεση Geyseghem κατά Βελγίου, της 13.2.2001 

στην υπόθεση Krombach κατά Γαλλίας, και της 20-3-2001, στην υπόθεση 

Goedhart κατά Βελγίου καθώς και η από 28.3.2000 απόφαση του ∆ΕΚ (Ολοµ.) 

στην υπόθεση Krombach κα τά Βamberski) , προκύπτει καταρχήν ότι το 

συστατικό της δίκαιης δίκης δικαίωµα δικαστικής ακροάσεως του 

κατηγορουµένου, σε συνδυασµό µε το δικαίωµά του να έχει συνήγορο 

υπερασπίσεως, περιλαµβάνει και το δικαίωµά του να εκπροσωπηθεί από 

πληρεξούσιο δικηγόρο, αν δεν επιθυµεί να εµφανιστεί αυτοπροσώπως. Ο 

εθνικός νοµοθέτης δεν εµποδίζεται από τις εν λόγω διατάξεις να αποθαρρύνει, 

µε µέτρα που αυτός επιλέγει, την αδικαιολόγητη απουσία του 

κατηγορουµένου, ενόψει της σηµασίας που έχει για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης 

η αυτοπρόσωπη εµφάνισή του στην ποινική διαδικασία, τα µέτρα αυτά όµως 

δεν µπορούν να καταλύουν το θεµελιώδες δικαίωµα του κατηγορουµένου να 

υπερασπισθεί τον εαυτό του εκπροσωπούµενος από συνήγορο υπερασπίσεως. 

Το δικαίωµα αυτό είναι υπέρτερο από την ανάγκη αυτοπρόσωπης 

παρουσίας του κατηγορουµένου στην ποινική δίκη και συνεπώς εθνικός 

νοµοθέτης δεν δικαιούται να τιµωρεί τον κατηγορούµενο µε την 

αποστέρηση του δικαιώµατος υπερασπίσεώς του µε συνήγορο, και όταν 

ακόµα η απουσία του είναι ηθεληµένη και αδικαιολόγητη. Η 

αυτοπρόσωπη εµφάνιση του κατηγορουµένου στη δίκη είναι δυνατό να 

εξασφαλισθεί µε άλλα µέσα και όχι µε την στέρηση του δικαιώµατος 

υπερασπίσεώς του (ΑΠ ολοµ. 9-2-002). Εν προκειµένω, ο αιτών τον 

καθορισµό την συνολικής ποινής κατάδικος Β.Σ., κάτοικος Φαρσάλων, δεν 

εµφανίσθηκε αυτοπροσώπως κατά τη συζήτηση της ένδικης αιτήσεώς του, 

αλλά ζητεί να εκπροσωπηθεί από το συνήγορό του Kων/νο Αδάµο δικηγόρο 
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του ∆.Σ. Καρδίτσας που έχει την ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα δυνάµει 

του υπ` αριθ. 16.617/2003 πληρεξουσίου της συµβολαιογράφου Καρδίτσας 

Α.Μ. Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες αιτιολογίες η παράστασή του µε αυτό 

τον τρόπο πρέπει να γίνει δεκτή χωρίς, καµία άλλη προϋπόθεση, διότι σε όλη 

την ποινική διαδικασία, στάδιο της οποίας είναι η παρούσα υπόθεση αφού 

προετοιµάζει το µέρος εκείνο που αφορά την έκτιση της ποινής, το συστατικό 

της δίκαιης δίκης δικαίωµα δικαστικής ακροάσεως του κατηγορουµένου κατά 

το άρθρο 6 παρ. 1 Ε.Σ.∆.Α., σε συνδυασµό µε το δικαίωµά του να έχει 

συνήγορο υπερασπίσεως, περιλαµβάνει και το δικαίωµά του να εκπροσωπηθεί 

από πληρεξούσιο δικηγόρο, αν δεν επιθυµεί να εµφανισθεί αυτοπροσώπως. 

 

 Ωστόσο, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το δικαστήριο δεν εµποδίζεται να 

διατάξει την αυτοπρόσωπη εµφάνιση του εκπροσωπουµένου από το 

συνήγορο κατηγορουµένου όταν κρίνει αυτό αναγκαίο για την ανακάλυψη 

της αλήθειας ή γενικότερα για την έρευνα όλων των παραµέτρων της 

υπόθεσης. Μία τέτοια διαταγή δεν είναι ασυµβίβαστη µε την παραπάνω 

αρχή που πηγάζει από το άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣ∆Α για παράσταση µε 

συνήγορο διότι η ανάγκη για ανακάλυψη της αλήθειας και γενικότερα η 

διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης που σχετίζονται µε την 

προσωπικότητα του κατηγορουµένου υπηρετεί ακριβώς την ουσία αυτής 

της ίδιας της δίκαιης δίκης. Εποµένως, το δικαίωµα προς εκπροσώπηση 

από συνήγορο δεν είναι απόλυτο, αλλά υποχωρεί όταν το επιβάλλει η 

ανάγκη ανακάλυψης της αλήθειας. Η ευχέρεια του δικαστηρίου να διατάξει 

την αυτοπρόσωπη εµφάνιση θεµελιώνεται στις µεν περιπτώσεις του άρθρου 

340 παρ. 2 ΚΠ∆ στη ρητή πρόβλεψη του ίδιου του άρθρου, στις δε λοιπές 

περιπτώσεις στην αναλογική εφαρµογή του σε συνδυασµό µε την πρώτη 

παράγραφο αυτού. Εν προκειµένω, το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να διατάξει 

την αυτοπρόσωπη παράσταση του καταδίκου αιτούντος στο ακροατήριο 

προκειµένου να διαµορφώσει ασφαλή άποψη για την προσωπικότητά του και 

το σύνολο των περιστάσεων που τον αφορούν ώστε να µπορέσει ορθά πλέον 

να προβεί στον καθορισµό της συνολικής εκτιτέας ποινής, προσµετρώντας 
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στην ποινική βάση µε ορθή κρίση ανάλογο µέρος από τις συντρέχουσες ποινές. 

Για την ορθή κρίση περί αυτού του ζητήµατος αναγκαία στοιχεία είναι η 

προσωπική, οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση του καταδίκου, στη 

διερεύνηση των οποίων κατατείνει η παρουσία του στο ακροατήριο. Πρέπει 

λοιπόν να αναβληθεί η  

υπόθεση και να διαταχθεί µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 340 παρ. 2 ΚΠ∆ 

κλήτευση και προσωπική εµφάνιση του αιτούντος, όπως ορίζεται στο 

διατακτικό. 

 

............................................................................. 

 

 

 

8. Αριθµός 9/2002 

ΤΟ 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ - Α΄ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 (ΠΟΙΝΙΚΗ) 

 

 Συγκροτήθηκε από τους ∆ικαστές : Γεώργιο Κάπο, Πρόεδρο, Πέτρο 

Κακκαλή, Παναγιώτη Φιλιππόπουλο, ∆ηµήτριο Σουλτανιά και ∆ηµήτριο Λινό, 

Αντιπροέδρους, Παύλο Μεϊδάνη, Στυλιανό Μοσχολέα, Στυλιανό Πατεράκη, 

Κωνσταντίνο Βαλµαντώνη, ∆ηµήτριο Παπαµήτσο, Αθανάσιο Κρητικό, 

Ρωµύλο Κεδίκογλου, Ιωάννη Βερέτσο, Θεόδωρο Αποστολόπουλο-Εισηγητή, 

Χρήστο Μαυρογέννη, Ευριπίδη Αντωνίου, Χρήστο Μπαβέα, ∆ηµήτριο 

Γυφτάκη, ∆ηµήτριο Καπτανή, Σταµάτιο Γιακουµέλο, Ιωάννη ∆αβίλλα, 

Πολύκαρπο Βούλγαρη και Νικόλαο Συρόπουλο, Αρεοπαγίτες (κωλυοµένων 

των λοιπών Αρεοπαγιτών). 

 Με την παρουσία και του Εισαγγελέως Ευάγγελου Κρουσταλάκη και 

της Γραµµατέως Μηλιάς Αθανασοπούλου. 
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 Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριο του Καταστήµατός του, την 19 

Σεπτεµβρίου 2002 για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-

κατηγορουµένου ... κατοίκου Φαρσάλων Λάρισας, που παραστάθηκε µε τον 

πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ιαµαντή Παπανικολάου, για αναίρεση της υπ΄ 

αριθµόν 2024/2001 αποφάσεως του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λάρισας. 

 Το Τριµελές Πληµµελειοδικείο Λάρισας µε την υπ΄ αριθµ. 2024/2001 

απόφασή του, διέταξε όσα αναφέρονται σ΄ αυτή. 

 Και ο αναιρεσείων ζητάει τώρα την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για 

τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Μαϊου 2001 αίτησή του 

αναιρέσεως, που καταχωρήθηκε στο οικείο πινάκιο µε αριθµό 1421/2001. 

 Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 1357/2002 απόφαση του 

Ε΄ Ποινικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου, που παρέπεµψε την υπόθεση στην 

Τακτική Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου αυτού. 

 Αφού άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος που 

ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Εισαγγελέα που 

πρότεινε να γίνει δεκτή η κρινόµενη αίτηση αναιρέσεως. 

 

 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

 Ι. Με την 1357/2002 απόφαση του Ε΄ Ποινικού Τµήµατος  

παραπέµφθηκε στην τακτική Ολοµέλεια, σύµφωνα µε τα άρθρα 14 παρ. 7β΄ , 

23 παρ. 1 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων (Ν. 1756/1988) και 3 παρ. 2 

του Ν. 3810/1957, ο τρίτος λόγος της από 30.5.2001 αιτήσεως αναιρέσεως 

κατά της 2024/2001 αποφάσεως του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Λάρισας, 

σχετικά µε το ζήτηµα αν η διάταξη του άρθρου 501 παρ. 3 του ΚΠοιν∆ 

παραβιάζει το δικαίωµα του κατηγορουµένου σε δίκαιη δίκη και 

αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 3  εδ. γ΄ της Ε.Σ.∆.Α., 

διότι κρίθηκε ότι το ζήτηµα αυτό είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. 

 

 ΙΙ. Κατά την παρ. 1 του άρθρου 501 του ΚΠοιν∆ , αν κατά τη 

συζήτηση της υποθέσεως ο εκκαλών δεν εµφανιστεί αυτοπροσώπως ή δια 
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συνηγόρου, όταν αυτό επιτρέπεται, η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη, 

ενώ κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, αν το δικαστήριο πειστεί ότι ο εκκαλών 

δεν µπόρεσε να εµφανιστεί αυτοπροσώπως για λόγους ανώτερης βίας ή για 

άλλα ανυπέρβλητα αίτια, µπορεί µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του  να 

επιτρέψει την εκπροσώπησή του από συνήγορο που έχει ειδική 

πληρεξουσιότητα , οπότε ο εκκαλών θεωρείται ότι δικάζεται σαν να ήταν 

παρών και ο συνήγορός του τον εκπροσωπεί πλήρως. Εξάλλου µε το άρθρο 6 

παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) 

που κυρώθηκε µε το Ν∆ 52/1974 και έχει υπερνοµοθετική ισχύ, κατά το άρθρο 

28 παρ. 1 του Συντάγµατος, αναγνωρίζεται στον κατηγορούµενο δικαίωµα για 

δίκαιη δίκη και στην παρ. 3 περιπτ. γ΄ του άρθρου αυτού προβλέπεται 

ειδικότερα ότι κάθε κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να υπερασπίσει ο ίδιος τον 

εαυτό του ή να αναθέσει την υπεράσπισή του σε συνήγορο της επιλογής του. 

Από τις παραπάνω υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις της Ε.Σ.∆.Α., όπως 

ερµηνεύτηκαν από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου (Ε∆∆Α), προκύπτει καταρχήν ότι  το συστατικό της δίκαιης δίκης 

δικαίωµα δικαστικής ακροάσεως του κατηγορουµένου, σε συνδυασµό µε το 

δικαίωµά του να έχει συνήγορο υπερασπίσεως, περιλαµβάνει και το δικαίωµά 

του να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο, αν δεν επιθυµεί να 

εµφανιστεί αυτοπροσώπως. Ο εθνικός νοµοθέτης δεν εµποδίζεται από τις εν 

λόγω διατάξεις να αποθαρρύνει, µε µέτρα που αυτός επιλέγει, την 

αδικαιολόγητη απουσία του κατηγορουµένου, ενόψει της σηµασίας που έχει 

για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης η αυτοπρόσωπη εµφάνισή του στην ποινική 

διαδικασία, τα µέτρα αυτά όµως δεν µπορούν να καταλύουν το θεµελιώδες 

δικαίωµα του κατηγορουµένου να υπερασπισθεί τον εαυτό του, 

εκπροσωπούµενος από συνήγορο υπερασπίσεως. Το δικαίωµα αυτό είναι 

υπέρτερο από την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας του κατηγορουµένου 

στην ποινική δίκη και συνεπώς ο εθνικός νοµοθέτης δεν δικαιούται να τιµωρεί 

τον  κατηγορούµενο µε την αποστέρηση του δικαιώµατος υπερασπίσεώς του 

µε συνήγορο και όταν ακόµη η απουσία του είναι ηθεληµένη και 

αδικαιολόγητη. Η αυτοπρόσωπη εµφάνιση του κατηγορουµένου στη δίκη είναι 



 70

δυνατό να εξασφαλισθεί µε άλλα µέσα και όχι µε την στέρηση του 

δικαιώµατος υπερασπίσεώς του (αποφάσεις του Ε∆∆Α της 21.1.1999 στην 

υπόθεση Geyseghem κατά Βελγίου, της 13.2.2001 στην υπόθεση Krombach 

κατά Γαλλίας, και της 20-3-2001, στην υπόθεση Goedhart κατά Βελγίου καθώς 

και η  από 28.3.2000 απόφαση  του ∆ΕΚ (Ολοµ.) στην υπόθεση Krombach 

κατά   Bamberski). Στην προκείµενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την 

προσβαλλόµενη απόφαση, ο αναιρεσείων κατηγορούµενος, που είχε 

καταδικαστεί µε την 219/2000 απόφαση του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου 

Φαρσάλων σε φυλάκιση 2 ετών και χρηµατική ποινή 2.000.000 δραχµών για 

έκδοση ακάλυπτων επιταγών (άρθρο 79 του Ν. 5960/1933), δεν εµφανίστηκε 

αυτοπροσώπως κατά τη συζήτηση της εφέσεως που άσκησε κατά της 

παραπάνω αποφάσεως, αλλά ζήτησε να εκπροσωπηθεί από συνήγορο που είχε 

ειδική πληρεξουσιότητα, επικαλούµενος γι΄ αυτό τη συνδροµή ανυπέρβλητων 

αιτίων. Το Τριµελές Πληµµελειοδικείο Λάρισας, που δίκασε ως δευτεροβάθµιο 

δικαστήριο, έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε το επικαλούµενο ανυπέρβλητο 

κώλυµα του εκκαλούντος κατηγορουµένου και για το λόγο αυτό απέρριψε 

κατ΄ άρθρο 501 παρ. 3 Κ.Π.∆. το αίτηµά του να εκπροσωπηθεί από 

συνήγορο, στη συνέχεια δε απέρριψε την έφεσή του ως ανυποστήρικτη, 

σύµφωνα µε το άρθρο 501 παρ. 1 του ΚΠοιν∆. Η απόρριψη όµως του 

παραπάνω αιτήµατος του απόντος κατηγορουµένου παραβιάζει τις 

προαναφερόµενες υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 

και 3γ΄ της ΕΣ∆Α και ειδικότερα το συστατικό της δίκαιης δίκης 

δικαίωµα δικαστικής ακροάσεως και υπερασπίσεως του κατηγορουµένου 

και συνεπώς το  Τριµελές Πληµµελειοδικείο,  µε το να απορρίψει το αίτηµα 

εκπροσωπήσεως του εκκαλούντος-κατηγορουµένου από συνήγορο, κατά την 

εκδίκαση της εφέσεώς του κατά της ανωτέρω αποφάσεως του Μονοµελούς 

Πληµµελειοδικείου, παραβίασε το δικαίωµα υπερασπίσεως αυτού και υπέπεσε  

σε απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 παρ. 1 δ΄ ΚΠ∆), που ιδρύει το λόγο 

αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 Α΄ του ΚΠ∆. Ο λόγος αυτός εξετάζεται 

και αυτεπαγγέλτως , εφόσον η αίτηση είναι παραδεκτή και εµφανίστηκε ο 

αναιρεσείων (άρθρ. 511 ΚΠ∆), και πρέπει γι΄ αυτό να αναιρεθεί η 
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προσβαλλόµενη απόφαση ως προς την απορριπτική  του πιο πάνω αιτήµατος  

του εκκαλούντος διάταξη. Ακολούθως πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη 

απόφαση και ως προς τη διάταξη αυτής  για απόρριψη της εφέσεως ως 

ανυποστήρικτης, διότι µε το να αποφανθεί  το Τριµελές Πληµµελειοδικείο ότι 

η έφεση ήταν ανυποκτήρικτη, στηριζόµενο  στην αναιρούµενη για απόλυτη 

ακυρότητα διάταξη της αποφάσεώς του που απέρριψε το αίτηµα 

εκπροσωπήσεως του εκκαλούντος-κατηγορουµένου από συνήγορο, υπερέβη 

την εξουσία του. Εποµένως ο παραπεµφθείς στην Ολοµέλεια τρίτος λόγος της 

αναιρέσεως κατά το µέρος που στηρίζεται σε πληµµέλεια από το άρθρο 510 

παρ. 1 Θ΄ του ΚΠ∆, είναι βάσιµος. Κατόπιν αυτών πρέπει να αναιρεθεί στο 

σύνολό της η προσβαλλόµενη απόφαση και να παραπεµφθεί η υπόθεση για νέα 

συζήτηση στο ίδιο ∆ικαστήριο, συντιθέµενο από άλλους δικαστές, σύµφωνα 

µε το άρθρο 519 του ΚΠ∆. 

 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

 Αναιρεί την 2024/2001 απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου 

Λάρισας. 

 Παραπέµπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο ∆ικαστήριο που θα 

συγκροτηθεί από άλλους δικαστές. 

 Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 24 Οκτωβρίου 2002 και 

δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 5 Νοεµβρίου 

2002. 

    

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

10. ΒουλΣυµβΕφΘεσ 1785/2002 

 

Πρόεδρος: Χρήστος Ηλιάδης 

∆ικαστές: Α. Μηλιόπουλος, Κ. Γιαννόπουλος 
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Εισαγγελέας: Πέτρος Ραπτόπουλος 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ:.................................................................. 

 

 Η εισαγγελική πρόταση, που έγινε δεκτή από το Συµβούλιο, έχει ως εξής: 

 

 Εισάγω στο Συµβούλιό Σας, σύµφωνα µε το άρθρο 481 παρ. 1 του ΚΠ∆, µαζί 

µε τη σχετική δικογραφία, την µε αριθµό 20/20.9.2002 έκθεση έφεσης της 

φεροµένης ως πολιτικώς ενάγουσας Μ. συζύγου Χ. Λ., το γένος Ι.Μ., κατοίκου 

Θεσσαλονίκης (Αρµενοπούλου ..), που στρέφεται κατά του βουλεύµατος του 

Συµβουλίου Πληµµελειοδικών Χαλκιδικής µε αριθµό 351/2002, το οποίο 

αποφαίνεται να µη γίνει κατηγορία κατά των 1) Χ.∆. του Α., ∆ικαστικού 

επιµελητή, κατοίκου Πολυγύρου, 2) Α.Α. του Β., συµβολαιογράφου Ν. Χ., 

κατοίκου οµοίως, για τις πράξεις της παράβασης καθήκοντος και της ψευδούς 

βεβαίωσης (άρθρα 259 και 242 παρ. 1 του ΠΚ), που φέρονται ότι τέλεσαν ο 

µεν πρώτος στον Π. στις 26.11.1999, η δε δεύτερη στη Ν. στις 15.12.1999, 3) 

Ι.Κ. του Ζ., κατοίκου Θ. και 4) Π.Μ. του Σ., κατοίκου Θ. για τις πράξεις της 

ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση, που 

φέρονται ότι τελέσθηκαν στον Πολύγυρο και στη Νικήτη στις 26.11.1999 και 

στις 15.12.1999, και σας εκθέτω τα ακόλουθα: ΙΑ`) Επειδή, κατά το άρθρο 73 

παρ. 1, 4 και 5 του ΕισΝΚΠολ∆, αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου, 

συµβολαιογράφου, διαιτητή, ∆ικαστικού γραµµατέα και ∆ικαστικού 

Επιµελητή υπάγεται στο κατά τόπον αρµόδιο, κατά τις διατάξεις του ΚΠολ∆, 

Πολυµελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία. Αγωγή 

κακοδικίας επιτρέπεται µόνον αν στηρίζεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια ή 

αρνησιδικία και ο ενάγων ζηµιώθηκε από τις τέτοιες πράξεις ή παραλείψεις. 

Αντικείµενο της αγωγής αυτής µπορεί να είναι και η επιδίκαση χρηµατικής 

ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (ΑΚ 932), η οποία δεν αποκλείεται να 

επιδιωχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 66, 68 και 82 του 

ΚΠ∆ και ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου και δη µε δήλωση παράστασης 

πολιτικής αγωγής κατά την ποινική διαδικασία. ∆εν επιτρέπεται αγωγή 
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κακοδικίας όταν περάσουν έξι µήνες από την πράξη ή παράλειψη που 

επικαλείται ο ενάγων. Σύµφωνα µε την παλαιότερη πάγια νοµολογία του 

Αρείου Πάγου (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 409/1999 Ποιν Χρον Ν 38, ΑΠ 455/2000 

Ποιν∆ικ 2000.499, ΑΠ 1560/1999 ΝοΒ 48.337 και Υπερ. 2000.545, ΑΠ 1496/ 

1998 ΠοινΧρον ΜΘ 837, ΑΠ 1112/1995 ΠοινΧρον ΜΣΤ 253, ΑΠ 1754/1994 

ΠοινΧρον Μ∆ 1442, ΑΠ 1455/1994 ΠοινΧρον Μ∆ 812, ΑΠ 20/1989 

ΠοινΧρον ΛΘ 647, ΑΠ 1178/1988 ΠοινΧρον ΛΘ 105, ΕφΑθ 1059/1989 

ΠοινΧρον Μ 472), η αφετηρία για τον υπολογισµό της εξάµηνης 

αποσβεστικής προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει ν` ασκήσει η αγωγή 

κακοδικίας κατά συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών, δικηγόρων, 

διαιτητών και δικαστικών γραµµατέων, αρχίζει από την επικαλούµενη πράξη ή 

παράλειψή τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους που είχε ως 

συνέπεια την πρόκληση ζηµίας, χωρίς ν` απαιτείται, για την έναρξη της 

προθεσµίας αυτής, και το στοιχείο της γνώσης της παράνοµης πράξης ή 

παράλειψης, διότι κάτι τέτοιο θα οριζόταν ρητώς. Αν η επιδίωξη αυτή δεν 

εγένετο εντός της εξάµηνης αποκλειστικής προθεσµίας, από την επικαλούµενη 

πράξη ή παράλειψη, επερχόταν απόσβεση του δικαιώµατος του ζηµιωθέντος, ο 

οποίος έκτοτε δεν νοµιµοποιούνταν ενεργητικώς και δεν µπορούσε να 

παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων για αξίωση αποζηµίωσης ή χρηµατικής 

ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, κατά του υπαιτίου της πράξης, εκ της 

οποίας η ζηµία ή η ηθική βλάβη. Στην περίπτωση αυτήν, µια και ο ζηµιωθείς 

δεν αποκτούσε την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος, δεν εδικαιούτο ν` 

ασκήσει και ένδικα µέσα κατά των σχετικών βουλευµάτων, τυχόν δε, παρά 

ταύτα, άσκησή τους παρ` αυτού καθιστούσε αυτά (ένδικα µέσα) απαράδεκτα 

ως ασκηθέντα παρά µη δικαιουµένου. ΙΒ`) Στο άρθρο 20 παρ. 1 του 

Συντάγµατος ορίζεται ότι καθένας έχει δικαίωµα στην παροχή έννοµης 

προστασίας από τα ∆ικαστήρια και µπορεί να αναπτύξει σ` αυτά τις απόψεις 

του για τα δικαιώµατα ή συµφέροντά του, όπως νόµος ορίζει. Παρόµοια είναι 

και η διατύπωση του άρθρου 5 παρ. 1 της από 4.11.1950 Σύµβασης για την 

προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών 

(ν.δ. 53/1974), που κατοχυρώνει το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, παν πρόσωπο 
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έχει δικαίωµα όπως η υπόθεσή του δικασθεί δικαίως ... επί των 

αµφισβητήσεων, επί των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του αστικής 

φύσεως.... Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ο κοινός νοµοθέτης δεν 

κωλύεται να θεσπίζει προϋποθέσεις και περιορισµούς για την άσκηση της 

αγωγής και τη διεξαγωγή της δίκης, οι οποίες όµως δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνουν τα όρια εκείνα πέραν των οποίων ισοδυναµούν µε άµεση ή 

έµµεση κατάλυση του δικαιώµατος παροχής έννοµης προστασίας. 

 

 Τέτοιοι περιορισµοί είναι και αυτοί που επιβάλλονται από την 

προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 73 του ΕισΝΚ Πολ∆, κατά την οποία η 

αγωγή κακοδικίας, κατά των εν αυτή αναφεροµένων προσώπων, δεν 

επιτρέπεται όταν περάσουν έξι µήνες από την πράξη ή παράλειψη που 

επικαλείται ο ενάγων. Και η µεν σύντοµη προθεσµία που τίθεται για την 

άσκηση της αγωγής, η οποία δικαιολογείται από ιδιαίτερους λόγους και 

µάλιστα κοινωνικού και δηµοσίου συµφέροντος (ολ.ΑΠ 18/1999), δεν 

καταλύει το δικαίωµα για την παροχή έννοµης προστασίας. Η τοποθέτηση 

όµως της αφετηρίας της αποκλειστικής αυτής προθεσµίας στο χρόνο 

τέλεσης της ζηµιογόνας πράξης ή παράλειψης και όχι σ` αυτόν της γνώσης 

από τον παθόντα, έχει αποτέλεσµα, στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, 

να επέρχεται απόσβεση του δικαιώµατος πολύ πριν ο ζηµιωθείς λάβει 

γνώση αυτού. Το ίδιο ισχύει και όταν αντικείµενο της αγωγής αυτής είναι η 

επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (άρθρο 932 ΑΚ), η 

οποία µπορεί να επιδιωχθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 66, 

68 και 82 του ΚΠ∆, και ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, µε δήλωση 

παράστασης πολιτικής αγωγής κατά την ποινική διαδικασία. Εποµένως ο 

περιορισµός εκείνος, που αναφέρεται στο εναρκτήριο σηµείο της 

αποκλειστικής αυτής προθεσµίας, ισοδυναµεί µε έµµεση κατάλυση του 

δικαιώµατος για παροχή έννοµης προστασίας. Με αυτήν την έννοια, είναι 

αντίθετος (ο πιο πάνω περιορισµός) προς την προαναφερθείσα 

συνταγµατική διάταξη και την άλλη, υπερνοµοθετικής ισχύος (άρθρο 6 

παρ. 1 της ΕΣ∆Α), που αναφέρθηκε στην αρχή αυτής της σκέψης. Αυτά 
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δέχτηκε ο Άρειος Πάγος εσχάτως, µεταβάλλοντας την παλαιότερη πάγια 

νοµολογία του (βλ. ολ.ΑΠ 20/2000 ΝοΒ 49/702, ΑΠ 1832/2000 ΠοινΧρον Ν 

812, ΑΠ 173/2001 Ποιν Χρον ΝΑ 911, ΑΠ 400/2001). ΙΙ) Στην προκείµενη 

περίπτωση, οι αποδοθείσες στους 1ο (δικαστικόν επιµελητή Χ.∆.) και 2η 

(συµβολαιογράφο Α.Α.) αξιόποινες πράξεις της παράβασης καθήκοντος (δι` 

αµφοτέρους) και της ψευδούς βεβαίωσης (για τη δεύτερη) φέρονται ως 

τελεσθείσες στις 26.11.1999 και στις 15.12.1999, αντιστοίχως. Η έγκληση της 

εγκαλούσας και ήδη εκκαλούσας Μ. συζύγου Χ.Λ., θυγατέρας Ι. Μ., 

υποβλήθηκε στις 26.7.2000 και δηλώθηκε µ` αυ τήν πολιτική αγωγή (βλ. την 

από 26.7.2000 και µε Α.Β.Μ. (Θεσ/νίκης) ΣΤ 2000/Εγχ/791). Από την 

ανάγνωση της έγκλησης και µόνον προκύπτει αναντιλέκτως ότι η εγκαλούσα 

και ήδη εκκαλούσα έλαβε γνώση των φεροµένων ως τελεσθεισών αξιοποίνων 

πράξεων εκ µέρους των προαναφερθέντων κατηγορουµένων στις 26.11.1999 

και στις 15.12.1999, δηλαδή κατά τον χρόνο τέλεσής τους. Ετσι όµως η 

δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής υποβλήθηκε µετά την πάροδο της 

προαναφερθείσας εξάµηνης προθεσµίας από του χρόνου γνώσης (που ενταύθα 

ταυτίζεται µε τον χρόνο τέλεσης) των άνω αξιοποίνων πράξεων και, συνεπώς, 

επήλθε απόσβεση της απαίτησής της για χρηµατική ικανοποίηση κατά των 

κατηγορουµένων δικαστικού επιµελητή και συµβολαιογράφου, πράγµα που 

σηµαίνει ότι αυτή (εγκαλούσα) δεν απέκτησε την ιδιότητα της πολιτικώς 

ενάγουσας και, εποµένως, δεν νοµιµοποιείται σε άσκηση έφεσης κατά του 

προσβαλλοµένου βουλεύµατος, καθ` ό µέρος αυτό αναφέρεται στους 

προαναφεροµένους κατηγορουµένους δικαστικόν επιµελητή και 

συµβολαιογράφο. Εν συµπεράσµατι λοιπόν, η κρινόµενη έφεση της 

εκκαλούσας καθ` ό µέρος στρέφεται κατά του προσβαλλοµένου βουλεύµατος, 

που αφορά τους κατηγορουµένους Χ.∆. (δικαστικόν επιµελητή) και Α.Α. 

(συµβολαιογράφο), είναι απαράδεκτη, ως ασκηθείσα παρά µη δικαιουµένου 

και πρέπει ν` απορριφθεί ως τέτοια, σύµφωνα και µε το άρθρο 476 παρ. 1 του 

ΚΠ∆. ΙΙΙ) Η κρινόµενη έφεση είναι επίσης απαράδεκτη στο σύνολό της και, 

ανεξαρτήτως των προεκτεθέντων στις προηγούµενες παραγράφους, για τους 

ακόλουθους λόγους: Σύµφωνα µε το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠ∆, ως αντικ. µε 
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άρθρο 2 παρ. 18 του ν. 2408/1996, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από 

πρόσωπο που δεν είχε δικαίωµα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύµατος για τα 

οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσµα ή χωρίς να τηρηθούν οι 

διατυπώσεις που ορίζονται από το νόµο για την άσκησή του, καθώς και όταν 

έγινε νόµιµα παραίτηση από το ένδικο µέσο, ή σε κάθε άλλη περίπτωση, που ο 

νόµος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο, το ∆ικαστικό 

συµβούλιο ή το ∆ικαστήριο (ως συµβούλιο), που είναι αρµόδιο να κρίνει 

σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους 

διαδίκους που εµφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και 

διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί 

και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο µέσο. 

 

 Ο Εισαγγελέας οφείλει να ειδοποιήσει τον διάδικο που άσκησε το ένδικο µέσο 

ή τον αντίκλητό του για να προσέλθει στο συµβούλιο και να εκθέσει τις 

απόψεις του είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από την εισαγωγή της 

υπόθεσης στο δικαστήριο (συµβούλιο). Την ειδοποίηση ενεργεί ο γραµµατέας 

της εισαγγελίας µε οποιοδήποτε µέσο (και προφορικώς και τηλεφωνικώς) στην 

αναγραφόµενη στο ένδικο µέσο διεύθυνση και σηµειώνει τούτο στο φάκελλο 

της δικογραφίας. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 463 του ΚΠ∆, ένδικο µέσο 

µπορεί να ασκήσει µόνο εκείνος που ο νόµος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωµα. 

Σε κάθε όµως περίπτωση είναι απαραίτητο ο δικαιούµενος να έχει συµφέρον 

για την άσκηση του ένδικου µέσου, ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 480 του ίδιου 

Κώδικα, 1. Στον πολιτικώς ενάγοντα παρέχεται το δικαίωµα να ασκήσει έφεση 

κατά βουλευµάτων του συµβουλίου πληµµελειοδικών στις περιπτώσεις του 

άρθρου 478 παρ. 1 στοιχεία α, β, δ και ακόµη όταν τα βουλεύµατα 

αποφαίνονται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία ή παύουν οριστικά την ποινική 

δίωξη, ή την κηρύσσουν απαράδεκτη. 2. Το δικαίωµα αυτό της έφεσης το έχει 

ο πολιτικώς ενάγων, αν πριν από την έκδοση του βουλεύµατος δήλωσε ότι 

παρίσταται µε την ιδιότητά του αυτήν και δεν έχει αποβληθεί (άρθρα 82-88). 

Κατ` άρθρον 63 του ΚΠ∆, Η πολιτική αγωγή για την αποζηµίωση και την 

αποκατάσταση από το έγκληµα και για την χρηµατική ικανοποίηση λόγω 
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ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης µπορεί να ασκηθεί στο ποινικό δικαστήριο 

από τους δικαιουµένους σύµφωνα µε τον αστικό κώδικα, ενώ, σύµφωνα µε το 

άρθρο 82 παρ. 1 του ΚΠ∆, Οποιος έχει το δικαίωµα να ασκήσει την πολιτική 

αγωγή στο ποινικό δικαστήριο (άρθρο 63) µπορεί να δηλώσει ότι παρίσταται 

ως πολιτικώς ενάγων στην ποινική διαδικασία, κατά δε το άρθρο 83 του ίδιου 

Κώδικα, η δήλωση αυτή γίνεται από τον νοµιµοποιούµενο προς τούτο είτε µε 

την έγκληση είτε µε άλλο έγγραφο, µέχρι να περατωθεί η ανάκριση προς τον 

αρµόδιο εισαγγελέα ή προς εκείνον που ενεργεί την ανάκριση και κατά τον 

χρόνο που εξετάζεται ως µάρτυρας. Η δήλωση, κατά το αµέσως επόµενο 

άρθρο 84, πρέπει να περιέχει, µε ποινή απαραδέκτου αυτής, συνοπτική έκθεση 

της υπόθεσης για την οποία παρίσταται ο δηλών, ως πολιτικώς ενάγων, τους 

λόγους στους οποίους στηρίζει το δικαίωµά του, δηλαδή της παράστασής του, 

καθώς και το διορισµό αντικλήτου στην έδρα του ∆ικαστηρίου, αν δεν 

διαµένει µόνιµα εκεί. Ως έδρα του ∆ικαστηρίου θεωρείται η πόλη στην οποία 

εδρεύει το ∆ικαστήριο, κατά τα φυσικά της όρια, µε τους συνοικισµούς της 

που αποτελούν συνέχεια ή προέκτασή της, εις τρόπον ώστε µαζί µ` αυτούς να 

εµφανίζεται ως µία πόλη, ασχέτως αν οι συνοικισµοί αυτοί έχουν 

αναγνωρισθεί ως ιδιαίτεροι ∆ήµοι ή Κοινότητες (ΑΠ 49/1995 895/1995 Ποιν 

Χρον ΜΕ 323, 1430, ΑΠ 1132/1996 ΠοινΧρον ΜΖ 785, Π 1612/2000, 

285/2001, ΠοινΧρον ΝΑ 704, 970). Ως ∆ικαστήριο δε, στην έδρα του οποίου 

πρέπει να γίνει ο διορισµός αντικλήτου, θεωρείται το κατά τόπον αρµόδιο 

∆ικαστήριο, στο οποίο διεξάγεται η ανάκριση ή προανάκριση και από το οποίο 

εκδόθηκε το προσβαλλόµενο βούλευµα (ΑΠ 326/1965 ΠοινΧρον ΙΕ 613, ΑΠ 

590/1970 ΠοινΧρον ΚΑ 162, ΑΠ 99/1977 ΠοινΧρον ΚΖ 546, ΑΠ 341/1984 

ΠοινΧρον Λ∆ 821) και όχι εκείνο στο οποίο υποβλήθηκε (ενεχειρίσθη) 

αρχικώς η έγκληση (ΑΠ 1639/1988 Ποιν Χρον ΛΘ 499, ΕφΠατρ 241/1997 

ΠοινΧρον ΜΗ 183). Εξάλλου, ως µόνιµη διαµονή νοείται ο τόπος της 

κατοικίας, κατά την έννοια των άρθρων 5156 του ΑΚ, του αµέσως παθόντος 

από την αξιόποινη πράξη (ΑΠ 1612/2000 ΠοινΧρον ΝΑ 704, ΑΠ 395/1971 

ΠοινΧρον ΚΑ 767). Εποµένως, είναι απαράδεκτη η δήλωση παράστασης 

πολιτικής αγωγής που γίνεται από τον πολιτικώς ενάγοντα, ο οποίος δεν 
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διαµένει µονίµως στην έδρα του αρµοδίου δικαστηρίου, αν αυτή (δήλωση) δεν 

περιέχει διορισµό αντικλήτου στην έδρα του παραπάνω ∆ικαστηρίου. Εκείνος 

δε που προβαίνει σε τέτοια παράτυπη δήλωση, δεν αποκτά την ιδιότητα του 

πολιτικώς ενάγοντος και, κατ` επέκταση, δεν δικαιούται να ασκήσει έφεση 

κατά του βουλεύµατος του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών που αποφαίνεται ότι 

δεν πρέπει να γίνει κατηγορία, ή κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη (βλ. 

ΑΠ 1612/2000 Ποιν Χρον ΝΑ 704, ΑΠ 49/1995 ΠοινΧρον ΜΕ 323, ΑΠ 

463/1990 ΠοινΧρον Μ 1139, ΑΠ 1639/1988, 16/1989 οινΧρον  

ΛΘ 499, 646, ΑΠ 1207/1985 ΠοινΧρον ΛΣΤ 196). 

 

 Η διαδικαστική δε αυτή προϋπόθεση ερευνάται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση 

της ποινικής διαδικασίας από τα Συµβούλια Πληµµελειοδικών και Εφετών, 

ακόµη και ενώπιον του Αρείου Πάγου (ΑΠ 1754/1994 ΠοινΧρον Μ∆ 1442, 

ΑΠ 270/1998 ΠοινΧρον ΜΗ 900, ΑΠ 72/1999 Ποιν Χρον ΜΘ 315). Η 

επισύναψη στην έγκληση τριπλοτύπου (ή παραβόλου) είσπραξης τελών 

πολιτικής αγωγής δεν θεωρείται ως δήλωση τοιαύτης, ούτε αναπληρώνει την 

κατά τα άνω έλλειψη νοµότυπης περί ταύτης δήλωσης (ΑΠ 1454/2000 

ΠοινΧρον ΝΑ 537, ΑΠ 16/1989 ΠοινΧρον ΛΘ 646, ΑΠ 162/ 1984 ΠοινΧρον 

Λ∆ 734, ΑΠ 502/1980 ΠοινΧρον Λ 671, ΕφΘεσ 15/1982 Ελλ∆νη 1982.264, 

ΕφΘεσ 478/2001, αδηµοσίευτη στο νοµικό τύπο), ώστε να προσδώσει την 

ιδιότητά του πολιτικώς ενάγοντος στον προσκοµίσαντα το παράβολο 

εγκαλούντα. Επίσης, η χορήγηση αντιγράφου της έγκλησης και η κοινοποίηση 

αντιγράφου της έγκλησης και η κοινοποίηση αντιγράφου του βουλεύµατος 

στον εγκαλούντα, δεν του προσδίδουν την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος, 

χω ρίς νοµότυπη κατά τα ανωτέρω δήλωση (ΑΠ 914/1977 ΠοινΧρον ΚΗ 209, 

ΑΠ 16/1989 ό.π., ΑΠ 1454/2000 ό.π., ΕφΘεσ 15/1982 ό.π., ΕφΘεσ 478/2001), 

ούτε η έλλειψη νοµότυπης δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής 

αναπληρούται εκ του ότι ο εγκαλών δήλωσε στην έγκλησή του ότι επιθυµεί 

την ποινική δίωξη του δράστη (ΑΠ 412/1978 ΠοινΧρον ΚΗ 979, ΕφΘεσ 

15/1982 ό.π., ΕφΘεσ 1340/200, αδηµοσ.). IV) Στην προκείµενη περίπτωση η 

εγκαλούσα Μ. σύζυγος Χ.Λ., θυγατέρα Ι.Μ., είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης 
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(Αρµενοπούλου ..) (βλ. την µε Α.Β.Μ. ΣΤ2000/εγχ/791 έγκλησή της, ως και 

την από 20.11.2000 ανώµοτη κατάθεσή της στην Πταισµατοδίκη Α` Τµήµατος 

Θεσσαλονίκης). Με την προαναφερθείσα έγκλησή της εγκαλεί τους ήδη 

κατηγορουµένους και δηλώνει ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα εις 

βάρος των τελευταίων για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που 

υπέστη από την παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά τους για το ποσό των 

15.000 δρχ., µε τη ρητή επιφύλαξη επιδίωξης µείζονος ποσού, καθώς και κάθε 

άλλης ζηµίας που έχει υποστεί, από τα αρµόδια πολιτικά δικαστήρια (βλ. 

έγκληση). Ταυτοχρόνως, διορίζει αντίκλητο τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Κ.Μ. 

(ΑΜ ..), κάτοικο Θεσσαλονίκης (∆. 7). Την έγκλησή της αυτήν την απηύθυνε 

στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου την 

ενεχείρισε στις 26.7.2000, οµού µε προσκοµισθέν παράβολο χαρτοσήµου 

πολιτικής αγωγής εκ δραχµών 300. Ο Εισαγγελέας Πληµµελειοδικών 

Θεσσαλονίκης, αφού κατ` αρχάς διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, µε βάση 

την πιο πάνω έγκληση, τη διαβίβασε στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών της 

Χαλκιδικής, λόγω αρµοδιότητας του τελευταίου συναγοµένης από τον τόπο 

τέλεσης των καταγγελλοµένων πράξεων (βλ. την από 10.4.2001 χειρόγραφη 

πράξη του Αντεισαγγελέα Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης Ε.Μ. επί του 

σώµατος της προκαταρκτικής δικογραφίας, ως και το από 3.5. 2001 

διαβιβαστικό της έγκλησης-δικογραφίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Θεσσαλονίκης προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής). Ο Εισαγγελέας 

Πληµµελειοδικών της Χαλκιδικής διενήργησε, κατ` αρχάς, προκαταρκτική 

εξέταση και, στη συνέχεια, άσκησε ποινική δίωξη σχηµατίσας προανακριτική 

δικογραφία µε Α.Β.Μ. ΑΟ1/1444, παραγγείλας ταυτοχρόνως προανάκριση, 

µετά το πέρας της οποίας εισήγαγε την υπόθεση, µε την κατά νόµον πρότασή 

του, στο Συµβούλιο Πληµµελειοδικών Χαλκιδικής, το οποίο εξέδωσε το ήδη 

προσβαλλόµενο βούλευµά του (βλ. φάκελλο δικογραφίας). Ετσι η εγκαλούσα 

και ήδη εκκαλούσα, καίτοι κάτοικος Θεσσαλονίκης (και όχι Πολυγύρου, ένθα 

η έδρα του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, ενώπιον του οποίου διενεργήθη η 

προανάκριση και από το οποίο εκδόθηκε το πρωτόδικο εκκαλούµενο 

βούλευµα), δεν διόρισε, µέχρι την έκδοση του εκκαλουµένου βουλεύµατος, 
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αντίκλητο στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, µε συνέπεια να µην αποκτήσει, κατά τα 

προεκτεθέντα, την ιδιότητα της πολιτικώς ενάγουσας και, κατ` επέκταση, να 

µη δικαιούται σε άσκηση έφεσης κατά του ανωτέρω προσβαλλοµένου 

βουλεύµατος, η δε ασκηθείσα και ήδη κρινόµενη έφεσή της είναι απαράδεκτη 

και πρέπει ν` απορριφθεί ως τέτοια, αφού ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε 

τέτοιο δικαίωµα. 

 

 Ως προαναφέρθηκε αναλυτικώς, ουδεµίαν, αντιθέτου νοµικού περιεχοµένου, 

επιρροήν ασκεί το ότι η εγκαλούσα δήλωσε ότι επιθυµεί την ποινική δίωξη των 

ήδη κατηγορουµένων και παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα κατ` αυτών, το 

ότι προσκόµισε παράβολο χαρτοσήµου πολιτικής αγωγής, ως και το ότι της 

κοινοποιήθηκε το πρωτόδικο και ήδη εκκαλούµενο βούλευµα. Κατ` ακολουθία 

των προεκτεθέντων, η κρινόµενη έφεση είναι απαράδεκτη και, ως τέτοια, 

πρέπει ν` απορριφθεί, χωρίς να παρίσταται ανάγκη επιβολής εξόδων της 

παρούσας ποινικής διαδικασίας από το Συµβούλιό Σας, διότι, σε περίπτωση 

απόρριψης της έφεσης ως απαράδεκτης, δεν επιβάλλονται έξοδα (ΑΠ 

1236/1998 ΠοινΧρον ΜΘ 680, ΑΠ 604/1995 Ποιν Χρον ΜΕ 935, ΕφΠειρ 

246/1997 ΠοινΧρον ΜΖ 440, ΕφΑθ 1026/1999, ΠοινΧρον ΜΘ 72). 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Καταλήγοντας, ο ορισµός µιας δίκαιης δίκης που αναφέρθηκε εισαγωγικά, 

πρέπει να συµπληρωθεί, αφού αυτή εξασφαλίζει την πλήρη και 

αποτελεσµατική υπεράσπιση των διαδίκων ανεξάρτητα από το αν η ισχύουσα 

νοµοθεσία καθιερώνει το αντίστοιχο αναγκαίο πλέγµα δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεων, δηλαδή µε βάση την αρχή της δίκαιης διεξαγωγής της δίκης 

µπορούν να διαµορφώνονται ή να διευρύνονται συγκεκριµένα δικαιώµατα 

των διαδίκων και συγκεκριµένες υποχρεώσεις των οργάνων της δικαιοσύνης, 

µολονότι δεν προβλέπονται στην απαιτούµενη έκταση από την ισχύουσα 

νοµοθεσία25. 

  Αν η ανάγκη κοινωνικού-ανθρωπιστικού κράτους26 αποτελεί την κοινή 

συνισταµένη µιας µακραίωνης εξελικτικής πορείας των ανθρωπίνων 

κοινωνιών, το δικαίωµα δίκαιης δίκης αποτελεί την κυριότερη εκ των 

συνιστωσών της δυνάµεων, εφόσον το σύνολο των αρχών που την 

συναποτελούν υπηρετούν το θεµελιώδες δικαίωµα της προστασίας της 

ανθρώπινης αξίας. Αποτελεί η δίκαιη δίκη ίσως την λυδία λίθο του 

πολιτισµικού µας επιπέδου, γιατί ενισχύει τη λειτουργία του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος. Το τεκµήριο της αθωότητας, η επιτάχυνση της απονοµής 

δικαιοσύνης καθώς και η πρόσβαση σε αυτήν, η ισότητα των όπλων, η 

δηµοσιότητα της δίκης, η δικαστική ελευθερία και άλλες αρχές που καθιστούν 

την δίκη δίκαιη,  πραγµατώνουν και την ηθική αξία της δικαιοσύνης ως 

λειτουργία. 

   Στις µέρες µας ο συνεχώς διογκούµενος φόβος είτε επιβολής αστυνοµικού 

κράτους υπό την απειλή της διεθνούς τροµοκρατίας και αποσταθεροποίησης 

είτε υποταγής των κρατικών εξουσιών στην αδιαµφισβήτητη και 

καταστροφική εν πολλοίς κυριαρχία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης καθιστά 

τον καθορισµό του δικαιώµατος για δίκαιη δίκη εξαιρετικά επίκαιρο.   

 
 

                                                 
25Καρράς, Αργ: Ποινικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1998. 
26 ∆ηµητρόπουλος, Ανδρ.: Γενική Συνταγµατική Θεωρία,Θ’Έκδοση, Αθήνα 2001.     
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