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Αξηζκόο 86/2018
ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ
Σ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ
πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνύινπ, Αληηπξόεδξν
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Γεκήηξην Υνλδξνγηάλλε, Αξηεκηζία Παλαγηώηνπ - Δηζεγήηξηα,
Γεώξγην
Αλαζηαζηάθν
θαη
Μαξία
Γεσξγίνπ,
Αξενπαγίηεο.
πλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 2017, κε
ηελ παξνπζία ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Βαζίιεηνπ Πιηώηα (γηαηί
θσιύεηαη ε Δηζαγγειέαο) θαη ηνπ Γξακκαηέα Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ, γηα λα
δηθάζεη ηελ αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο-θαηεγνξνπκέλνπ A. L. ηνπ T., θξαηνύκελνπ
ζην θαηάζηεκα Κξάηεζεο Μαιαλδξίλνπ, πνπ εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην
δηθεγόξν ηνπ Υξήζην Μαπξνκάηε, γηα αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζ. 350, 416/2015 θαη
305/2016 απόθαζεο ηνπ Μηθηνύ Οξθσηνύ Δθεηείνπ Αζελώλ θαη κε πνιηηηθώο
ελάγνπζα ηελ N. B. ηνπ K., θάηνηθν ..., πνπ δελ παξέζηε.
Σν Μηθηό Οξθσηό Δθεηείν Αζελώλ, κε ηελ σο άλσ απόθαζή ηνπ δηέηαμε όζα
ιεπηνκεξώο αλαθέξνληαη ζ’ απηή, θαη ν αλαηξεζείσλ-θαηεγνξνύκελνο δεηεί ηελ
αλαίξεζε απηήο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. .../27-42017 αίηεζή ηνπ αλαηξέζεσο θαη ζηνπο από 27 Οθησβξίνπ 2017 πξνζζέηνπο ιόγνπο,
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθό δηθόγξαθν, πνπ θαηαρσξίζηεθαλ ζην νηθείν
πηλάθην κε ηνλ αξηζκό ...2017.
Αθνύ άθνπζε
Σνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ αλαηξεζείνληνο, πνπ δήηεζε όζα αλαθέξνληαη ζηα
ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξόηεηλε λα αλαηξεζεί ελ κέξεη ε
πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαη δε θαηά ην ζθέινο ηεο πνπ αθνξά ηελ θαηαδίθε ηνπ
αλαηξεζείνληα-θαηεγνξνπκέλνπ γηα ηελ πξάμε ηεο αλζξσπνθηνλίαο κε πξόζεζε θαη
λα παξαπεκθζεί ε ππόζεζε, θαηά ην κέξνο απηό, γηα λέα ζπδήηεζε.
ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ
Καηά ην άξζξν 513 παξ. 1 εδ. γ’ θαη 3 ΚΠΓ, ν Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
θιεηεύεη ηνλ αλαηξεζείνληα θαη ηνπο ινηπνύο δηαδίθνπο ζην αθξναηήξην ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Η θιήζε απηή γίλεηαη κε επίδνζε ζύκθσλα κε ηα
άξζξα 155-161 θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 166. Οη δηάδηθνη παξίζηαληαη
ζηε ζπδήηεζε κε ζπλήγνξν, ελώ, θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 515 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα,
αλ εκθαληζηεί ν αλαηξεζείσλ, ε ζπδήηεζε γίλεηαη ζαλ λα ήηαλ παξόληεο όινη νη
δηάδηθνη, αθόκα θαη αλ θάπνηνο από απηνύο δελ εκθαλίζηεθε. ηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε, όπσο πξνθύπηεη από ην από 17-7-2017 απνδεηθηηθό επηδόζεσο ηνπ
Αξρ/θα ηνπ Α.Σ άκεο Π. Κ., ε πνιηηηθώο ελάγνπζα ηεο θξηλόκελεο ππόζεζεο Ν. B.
ηνπ K., κε αλαηξεζείνληα ηνλ A. L. ηνπ T., θιεηεύζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα από
ηελ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 155 παξ. 2 εδ. β’ ηνπ
σο άλσ Κώδηθα, γηα λα εκθαληζηεί ζηελ αλαθεξόκελε ζηελ αξρή ηεο απνθάζεσο
απηήο ζπλεδξίαζε, πνπ είρε νξηζηεί γηα λα ζπδεηεζεί ε από 26-4-2017 θαη κε αξηζκό
γεληθνύ πξσηνθόιινπ .../27-4-2017 αίηεζε ηνπ σο άλσ αλαηξεζείνληα γηα αλαίξεζε
ηεο ππ’ αξηζκ. 350, 416/2015 θαη 305/2016 θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ηνπ Μηθηνύ

Οξθσηνύ Δθεηείνπ Αζελώλ, πιελ απηή δελ εκθαλίζηεθε θαηά ηελ εθθώλεζε ηεο
ππνζέζεσο ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ. Μεηά από απηά, εθόζνλ ε θξηλόκελε
αίηεζε αλαίξεζεο θαζώο θαη νη, ζπλεθδηθαδόκελνη κε απηήλ ιόγσ ζπλαθείαο, από 126-2017 πξόζζεηνη ιόγνη, πνπ θαηαηέζεθαλ κε ρσξηζηό δηθόγξαθν ζηηο 27-10-2017,
έρνπλ αζθεζεί λνκόηππα θαη εκπξόζεζκα, πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε ζπδήηεζε ηεο
ππνζέζεσο παξά ηελ απνπζία ηεο ζαλ λα ήηαλ θαη απηή παξνύζα.
Καηά ην άξζξν 63 εδ. βΛ θαη γ’ ηνπ ΚΠΓ, όπσο ην β’ εδάθην πξνζηέζεθε κε ην άξζξ.
34 παξ.3 Ν. 3346/2005, αληηθαηαζηάζεθε από 8-6-2008 κε ην άξζξ. 69 παξ.2 Ν.
3659/2008 θαη έθηνηε ηζρύεη, "σο ηέινο πνιηηηθήο αγσγήο, κε πνηλή ην απαξάδεθην
απηήο, νξίδεηαη ην πνζό ησλ δέθα (10) επξώ, πνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κε παξάβνιν
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ είηε θαηά ηελ πξνδηθαζία είηε θαηά ηελ θύξηα δηαδηθαζία θαη
θαιύπηεη ηελ παξάζηαζε ηνπ πνιηηηθώο ελάγνληα κέρξη ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο
απόθαζεο. Σν ύςνο ηνπ αλσηέξσ ηέινπο αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή απόθαζε ησλ
Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη Γηθαηνζύλεο". Ήδε δε, ζύκθσλα κε ηελ
παξ. 3 ηεο ΤΑ 123827/23-12-2010 (ΦΔΚ Β’ 1991/23-12-2010), ε νπνία άξρηζε λα
ηζρύεη έλα κήλα κεηά ηε δεκνζίεπζή ηεο, ην ηέινο πνιηηηθήο αγσγήο
αλαπξνζαξκόζηεθε από δέθα (10) ζε πελήληα (50) επξώ. Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 171 παξ. 2 ΚΠΓ, απόιπηε αθπξόηεηα, πνπ δεκηνπξγεί ηνλ
πξνβιεπόκελν από ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Α’ ηνπ ίδηνπ Κώδηθα ιόγν
αλαηξέζεσο, ε νπνία ιακβάλεηαη ππόςε απηεπαγγέιησο ζε θάζε ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο, αθόκε θαη ζηνλ Άξεην Πάγν, επηθέξεη θαη ε παξάλνκε παξάζηαζε ηνπ
πνιηηηθώο ελάγνληνο ζηε δηαδηθαζία ηνπ αθξναηεξίνπ. Σέηνηα αθπξόηεηα ππάξρεη
κόλν όηαλ δελ ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπν ηνπ πνιηηηθώο ελάγνληνο νη όξνη ηεο
ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο λνκηκνπνηήζεσο γηα ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο αγσγήο,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63 θαη 64 ηνπ ΚΠΓ, θαζώο θαη όηαλ
παξαβηάζηεθε ε δηαδηθαζία, πνπ έπξεπε λα ηεξεζεί ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαη ην
ρξόλν αζθήζεσο θαη ππνβνιήο απηήο (πνιηηηθήο αγσγήο) θαηά ην άξζξν 68 ηνπ ίδηνπ
Κώδηθα (Οι.Α.Π. 762/1992), ν νπνίνο εμηθλείηαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο απνδεηθηηθήο
δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηνπ πξσηνβάζκηνπ πνηληθνύ δηθαζηεξίνπ. Δηδηθόηεξα, από ην
άξζξν 68 παξ.2 ΚΠΓ, κε ην νπνίν νξίδεηαη, όηη "θαη’ εμαίξεζε, εθείλνο πνπ θαηά ηνλ
αζηηθό θώδηθα δηθαηνύηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε εμαηηίαο εζηθήο βιάβεο ή ςπρηθήο
νδύλεο κπνξεί λα ππνβάιιεη ηελ απαίηεζή ηνπ ζην πνηληθό δηθαζηήξην, σζόηνπ
αξρίζεη ε απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο έγγξαθε πξνδηθαζία", ζε ζπλδπαζκό κε ηα
πξνεθηεζέληα, πξνθύπηεη όηη ε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο πξέπεη λα δεισζεί
λνκνηύπσο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηνπ
πξσηνβάζκηνπ δηθαζηεξίνπ θαη όρη γηα πξώηε θνξά ζην Δθεηείν, άιισο ππάξρεη
απόιπηε αθπξόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Με βάζε ηα πξνεθηεζέληα, ην απαξάδεθην ηεο
πνιηηηθήο αγσγήο, ιόγσ κε θαηαβνιήο ηνπ πξναλαθεξζέληνο παξαβόινπ, πνπ
πξνβιέπεηαη από ην άξζξ. 63 εδ. β’ ΚΠΓ, σο ηέινπο πνιηηηθήο αγσγήο, είηε θαηά ηελ
πξνδηθαζία είηε ην αξγόηεξν κέρξη ηελ έλαξμε ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο ζην
πξσηνβάζκην δηθαζηήξην, θαζηζηά ηελ παξάζηαζε ηεο πνιηηηθήο αγσγήο (από ηεο
θαηά ηελ 8-6-2008 θαζηεξώζεσο ηνπ ζρεηηθνύ απαξαδέθηνπ θαη εθεμήο) παξάλνκε,
επεξρνκέλεο, εληεύζελ, απόιπηεο αθπξόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ζην αθξναηήξην, πνπ
ζπληζηά ηνλ πξνεθηεζέληα ιόγν αλαηξέζεσο από ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Α’ ΚΠΓ.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζε ηνπ ΜΟΔ Αζελώλ, ν
αλαηξεζείσλ θεξύρζεθε έλνρνο ηνπ όηη: "Α. ηελ Αζήλα θαη επί ηεο νδνύ ... ζηηο 1512-2012 θαη πεξί ώξα 08.30’ π.κ., ελεξγώληαο κε πξόζεζε θαη επξηζθόκελνο ζε
ήξεκε ςπρηθή θαηάζηαζε, ζηόρεπζε πξνο ηε ζύδπγν ηνπ L. P. κε πηζηόιη κάξθαο
EKOL TUNA θαη ππξνβόιεζε ελαληίνλ ηεο ζηε δεμηά θξνηαθηθή ρώξα, κε ζπλέπεηα
απηή λα ππνζηεί βαξηέο θαθώζεηο θεθαιήο από βνιίδα ηνπ όπινπ, εθ ησλ νπνίσλ, σο

κόλεο
ελεξγνύ
αηηίαο
επήιζε
ν
ζάλαηνο
ηεο
ζηηο
20-12-2012.
Β. ηνλ πην πάλσ ηόπν θαη ρξόλν έθεξε καδί ηνπ παξάλνκα, δειαδή άλεπ αδείαο ηεο
αξκόδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο, όπιν ππό ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2168/93,
δειαδή
ην
ππ’
αξηζκ.
...
πηζηόιη
κάξθαο
EKOL
TUNA.
Γ. ηνλ ίδην πην πάλσ ηόπν θαη ρξόλν έθαλε ρξήζε ηνπ πξνπεξηγξαθέληνο ππό ζηνηρ.
Β όπινπ, κε ην νπνίν ππξνβόιεζε ηε ζύδπγν ηνπ L. P. θαη ηέιεζε ζε βάξνο ηεο ηελ
αμηόπνηλε πξάμε ηεο αλζξσπνθηνλίαο από πξόζεζε, ζύκθσλα κε ηα πξνεθεηεζέληα
ππό ζηνηρείν Α".
Πεξαηηέξσ, από ηελ, παξαδεθηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αλαηξεηηθνύ ειέγρνπ,
επηζθόπεζε ησλ εγγξάθσλ ηεο δηθνγξαθίαο, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα : Η N. B. ηνπ
K., αδειθή ηεο σο άλσ ζαλνύζαο από ηελ αμηόπνηλε πξάμε ηεο αλζξσπνθηνλίαο από
πξόζεζε L. P., κε ηελ από 14-2-2013 θαηάζεζή ηεο ζηελ Αλαθξίηξηα ηνπ 24νπ
ηκήκαηνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, δήισζε παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο θαηά ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ θαη ήδε αλαηξεζείνληα γηα ην πνζό ησλ 45 επξώ κε επηθύιαμε "γηα
ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε", ρσξίο όκσο λα πξνθύπηεη
όηη γηα ηε δεισζείζα σο άλσ παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο θαηέβαιε θαηά ηελ
πξνδηθαζία ην ζρεηηθό ηέινο. ηε ζπλέρεηα, ελώπηνλ ηνπ Μηθηνύ Οξθσηνύ
Γηθαζηεξίνπ Αζελώλ, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο θαηά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπαλαηξεζείνληα θαηεγνξίαο γηα ηελ αλσηέξσ αμηόπνηλε πξάμε ηεο αλζξσπνθηνλίαο
από πξόζεζε θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 29-11-2013 (κεηά από δηαθνπή από ηε δηθάζηκν
ηεο 27-11-2013), ε ίδηα σο άλσ πνιηηηθώο ελάγνπζα, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο
απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο, δήισζε ηελ απηή σο άλσ παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο
θαηά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο ππ’
αξηζκ. 892, 945, 946, 947/2013 απόθαζεο ηνπ σο άλσ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ,
δήισζε όηη "παξίζηαηαη σο πνιηηηθώο ελάγνπζα θαηά ηνπ πξναλαθεξζέληνο
θαηεγνξνπκέλνπ ιόγσ ηεο ςπρηθήο νδύλεο πνπ έρεη ππνζηεί από ηελ εηο βάξνο ηεο
αδειθήο ηεο πξάμε ηεο αλζξσπνθηνλίαο από πξόζεζε πνπ ηέιεζε ν θαηεγνξνύκελνο
γηα 45 επξώ κε επηθύιαμε θαη δήισζε όηη δηνξίδεη ζπλήγνξν ηεο ηε . Π. ηνπ Υ.,
δηθεγόξν Αζελώλ, κε ΑΜΓΑ ..., απνδέρηεθε ην δηνξηζκό ηεο θαη πξνζθόκηζε ηα
λνκηκνπνηεηηθά ηεο έγγξαθα, ην κε αξηζκό ... γξακκάηην πξνείζπξαμεο δηθεγνξηθήο
ακνηβήο θαη ην κε ζηνηρείν ... (ρσξίο δειαδή λα αλαθέξεηαη θάπνηνο αξηζκόο)
παξάβνιν ηνπ Διιελ. Γεκνζίνπ". Σν πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην έθαλε δεθηή ηε
δήισζε απηή θαη κε ηελ παξαπάλσ θαηαδηθαζηηθή απόθαζή ηνπ επηδίθαζε ζηελ
πξναλαθεξζείζα πνιηηηθώο ελάγνπζα ην αηηεζέλ πνζό ησλ 45 επξώ σο ρξεκαηηθή ηεο
ηθαλνπνίεζε ιόγσ ςπρηθήο νδύλεο. ηε ζπλέρεηα, επί εθέζεσο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ
θαη ήδε αλαηξεζείνληα θαηά ηεο αλσηέξσ πξσηνβάζκηαο θαηαδηθαζηηθήο ζε βάξνο
ηνπ απόθαζεο, εθδόζεθε ζε δεύηεξν βαζκό ε πξνζβαιινκέλε ππ’ αξηζκ. 350,
416/2015, 305/2016 απόθαζε ηνπ Μηθηνύ Οξθσηνύ Δθεηείνπ Αζελώλ, ε νπνία
δέρηεθε σο λνκόηππε ηελ επαλαιεθζείζα ελώπηνλ ηνπ παξάζηαζε ηεο πνιηηηθήο
αγσγήο, ρσξίο όκσο πνηέ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ επηζθόπεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηεο δηθνγξαθίαο, λα θαηαβιεζεί ην σο άλσ λόκηκν παξάβνιν
νύηε θαηά ηελ πξνδηθαζία αιι’ νύηε θαη θαηά ηελ επ’ αθξναηεξίσ δηαδηθαζία
ελώπηνλ ηνπ πξσηνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ, κε απνηέιεζκα ην απαξάδεθην ηεο
δήισζεο παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο. Δλ όςεη δε ηνπ όηη, σο ήδε εηπώζεθε, ε
έλαξμε ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο ελώπηνλ ηνπ πξσηνβαζκίνπ δηθαζηεξίνπ,
απνηειεί ην ύζηαην ρξνληθό ζεκείν λνκόηππεο δήισζεο ηεο πνιηηηθήο αγσγήο γηα
ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο ή, σο ελ πξνθεηκέλσ, ςπρηθήο νδύλεο,
νκνίσο απαξάδεθηε ήηαλ θαη ε ελώπηνλ ηνπ δεπηεξνβαζκίνπ Γηθαζηεξίνπ δεισζείζα
θαηά ηα αλσηέξσ παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο. Καηά ζπλέπεηα, κε ην λα δερηεί ην

Γηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζε σο λόκηκε ηελ ελ ιόγσ
παξάζηαζε, ππέπεζε ζηελ πιεκκέιεηα ηεο απόιπηεο αθπξόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ζην
αθξναηήξην, θαηά ην βάζηκν πεξί ηνύηνπ, από ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Α’ ΚΠΓ,
κνλαδηθό θύξην ιόγν αλαίξεζεο, ν νπνίνο πξέπεη λα γίλεη δεθηόο. Μεηά ηαύηα,
παξειθνύζεο ηεο έξεπλαο ησλ πξνζζέησλ ιόγσλ αλαίξεζεο, πξέπεη λα αλαηξεζεί ελ
κέξεη ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε θαη δε θαηά ην πιεηηόκελν ζθέινο ηεο πνπ αθνξά
ηελ θαηαδίθε ηνπ αλαηξεζείνληα γηα ηελ πξάμε ηεο αλζξσπνθηνλίαο από πξόζεζε θαη
ζπλαθόινπζα θαη θαηά ηελ πεξί πνηλήο γηα ηελ πξάμε απηή δηάηαμή ηεο θαη λα
παξαπεκθζεί ε ππόζεζε, θαηά ην αλαηξνύκελν κέξνο ηεο, γηα λέα ζπδήηεζε ζην ίδην
Γηθαζηήξην, αθνύ είλαη δπλαηή ε ζπγθξόηεζε ηνπ από δηθαζηέο άιινπο εθηόο από
εθείλνπο πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο (αξζξ. 519 ΚΠΓ).
ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Αλαηξεί ελ κέξεη ηελ κε αξηζκό 350, 416/2015, 305/2016 απόθαζε ηνπ Μηθηνύ
Οξθσηνύ Γηθαζηεξίνπ Αζελώλ θαη δε κόλν θαηά ην ζθέινο ηεο πνπ αθνξά ηελ
θαηαδίθε ηνπ αλαηξεζείνληα A. L. ηνπ T. γηα ηελ πξάμε ηεο αλζξσπνθηνλίαο από
πξόζεζε θαη ζπλαθόινπζα θαη θαηά ηελ πεξί πνηλήο γηα ηελ πξάμε απηή δηάηαμή ηεο.
Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε θαηά ην αλαηξνύκελν κέξνο ηεο γηα λέα ζπδήηεζε ζην ίδην
Γηθαζηήξην, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί από δηθαζηέο άιινπο εθηόο από εθείλνπο πνπ
δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο.
Κξίζεθε θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 16 Ιαλνπαξίνπ 2018.
Γεκνζηεύζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 19
Ιαλνπαξίνπ 2018.
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