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Παράνοµη υλοτοµία – Δήµευση αντικειµένων εγκλήµατος – Αναιρεί εν µέρει ως προς τα δηµευθέντα 
αντικείµενα, διότι η απαιτούµενη αιτιολογία δεν µπορεί να εξαντλείται στην επανάληψη του νόµου χωρίς 
περαιτέρω να αναφέρεται ειδικότερα ο τρόπος µε τον οποίο τα παραπάνω µεταφορικά µέσα 
χρησιµοποιήθηκαν για την τέλεση της ανωτέρω αξιόποινης πράξης. 

Περίληψη: Παράνοµη υλοτοµία (άρ. 85 § 1 εδ. α', 268 §§ 1 και 2 ν.δ. 86/1969 - όπως τροπ. µε το άρ. 38 παρ. 2 του 
ν. 4055/12 - σε συνδυασµό µε το άρ. 381 §1 του ΠΚ και το άρ. 3 παρ. 1 του ν. 998/79) - Δεν απαιτείται ειδική αναφορά 
σε πραγµατικά περιστατικά αδιαµφισβήτητης κατοχής του Δηµοσίου επί της εκτάσεως επί της οποίας έλαβε χώρα η 
υλοτοµία, αφού αυτή η προϋπόθεση δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος της 
παράνοµης υλοτοµίας αλλ' αυτού της παράβασης του άρθρου 23 παρ. 1 α.ν. 1539/38 (αυθαίρετη κατάληψη δηµόσιας 
έκτασης) - Ορθή η απόρριψη του ελαφρυντικού του προτέρου εντίµου βίου (άρ. 84 παρ. 2α ΠΚ) αφού για τη χορήγησή 
του δεν αρκεί µόνο η επίκληση του λευκού ποινικού µητρώου, η απουσία επίµεµπτης δραστηριότητας ή η µέχρι τότε 
συνήθης ανθρώπινη συµπεριφορά µε την άσκηση επαγγέλµατος προς βιοπορισµό, αλλά απαιτείται θετική και 
επωφελής για την κοινωνία δράση και συµπεριφορά - Ορθή η απόρριψη του ισχυρισµού περί συγγνωστής νοµικής 
πλάνης (άρ. 31 παρ. 2 του ΠΚ) αφού ουδόλως αναφέρθηκαν υποκειµενικά στοιχεία θεµελιωτικά του συγγνωστού της 
πλάνης του κατηγορουµένου (ηλικία, επάγγελµα, πνευµατικές ικανότητες, προσπάθεια ενηµέρωσης), ήτοι της 
αδυναµίας του, µε βάση τις ιδιότητες που συνθέτουν την προσωπικότητα του, να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του. 
Ενόψει δε του επαγγέλµατος του ως εµπόρου δασικών προϊόντων η εν λόγω πλανηµένη πεποίθηση του δεν δύναται 
να θεωρηθεί σε καµία περίπτωση συγγνωστή, προεχόντως λόγω και της συνεπεία αυτού υποχρέωσης του να γνωρίζει 
τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, πράγµα το οποίο ευχερώς µπορούσε να πράξει αν επιδείκνυε τη στοιχειώδη 
επιµέλεια, την οποία όφειλε και µπορούσε να επιδείξει ώστε να ενηµερωθεί σχετικά - Όµως η περί δηµεύσεως (άρ. 76 
§ 1 εδ. α' ΠΚ και άρ. 271 § 3 εδ. α' του ν.δ. 86/1969) διάταξη της προσβαλλοµένης στερείται της απαιτούµενης από το 
Σύνταγµα (άρθρο 93) και τον ΚΠΔ (άρθρο 139) ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και τούτο διότι η 
απαιτούµενη αυτή αιτιολογία δεν µπορεί να εξαντλείται στην επανάληψη του νόµου χωρίς περαιτέρω να αναφέρεται 
ειδικότερα ο τρόπος µε τον οποίο τα παραπάνω µεταφορικά µέσα (γερανός, συρρόµενη πλατφόρµα φορτηγού και 
φορτηγό αυτοκίνητο) χρησιµοποιήθηκαν για την τέλεση της ανωτέρω αξιόποινης πράξης. Ο λόγος αυτός εξετάζεται 
αυτεπαγγέλτως, (άρθρο 511 σε συνδ. µε άρ. 510 παρ. 1 Δ' ΚΠΔ) – Αναιρεί εν µέρει την προσβαλλοµένη απόφαση και 
δη µόνο κατά τη διάταξη της περί δηµεύσεως των ανωτέρω µεταφορικών µέσων - Παραπέµπει κατά το αναιρούµενο 
µέρος της για εκδίκαση στο ίδιο Δικαστήριο, κατά το άρθρο 519 ΚΠΔ – Απορρίπτει κατά τα λοιπά. 

Πηγή: http://spyridonadamnet.blogspot.com 

 Αριθµός 20/2015 
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 Συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στο Κατάστηµά του 
στις 7 Οκτωβρίου 2014, µε την παρουσία του 
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή 
(γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραµµατέα 
Χαράλαµπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση του 
αναιρεσείοντος-κατηγορουµένου Θ. Π. του Π., 
κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο 
δικηγόρο του Στέργιο Γιαλάογλου, για αναίρεση της υπ' 
αρ ιθ . 728 /2013 αποφάσεως του Τρ ιµελούς 
Πληµµελειοδικείου Ξάνθης, µε πολιτικώς ενάγων το 
Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο εκπροσωπείται νόµιµα και 
που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από τον 
Παναγιώτη Αθανασούλη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. 
 Το Τριµελές Πληµµελειοδικείο Ξάνθης µε την ως άνω 
απόφασή του διέταξε όσα λεπτοµερώς αναφέρονται σ' 
αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούµενος ζητεί την 
αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην 
υπ ' αριθµ. πρωτ . 5760/1-8-2013 αίτησή του 
αναιρέσεως, το οποίο καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο 
µε τον αριθµό 969/2013. 
 Αφού άκουσε Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των 
διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά 
πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει 
δεκτή η προκείµενη αίτηση αναίρεσης. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 Η κρινόµενη από 30-7-2013 και µε αριθµ. πρωτ. 
5760/1-8-13 αίτηση του Θ. Π. του Π. για αναίρεση της 
υπ'αριθµ. 728/2013 καταδικαστικής απόφασης του 
Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ξάνθης, έχει ασκηθεί 

νοµότυπα και εµπρόθεσµα. Εποµένως, είναι παραδεκτή 
και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω. 
 Κατά τη διάταξη του άρθρου 85 § 1 εδ. α' του ν.δ 
86/1969 "Δασικός Κώδικας", "ουδείς υλοτόµος 
δύναται να υλοτοµήση, κατασκευάση ή συλλέξη 
δασικά προϊόντα εκ δηµοσίων ή µη δασών, προς 
εµπορίαν ή ατοµικάς ανάγκας εάν δεν εφοδιασθή 
προηγουµένως δι' αδείας υλοτοµίας". Κατά δε τη 
διάταξη του άρθρου 268 §§ 1 και 2 του ίδιου νόµου, 
ως ίσχυε µετά την τροποποίηση της µε το άρθρο 38 
παρ. 2 του ν. 4055/12, η οποία, ως ισχύσασα 
ευµενέστερη διάταξη από το χρόνο τέλεσης της ένδικης 
πράξης µέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, εφαρµόζεται 
στην προκειµένη περίπτωση : 1. Ο οπωσδήποτε 
βλάπτων δάσος ή δασικήν έκτασιν ή προξένων 
οιανδήποτε φθοράν, ο άνευ αδείας υλοτοµίας ή 
προκειµένου περί ατελών υλοτοµιών, ο άνευ εγκρίσεως 
ή εγκαταστάσεως ή παρά τας υποδείξεις των αρµοδίων 
δασικών οργάνων, όπου απαιτούνται τοιαύται, ή, 
προκειµένου περί µη δηµοσίων δασών, ο άνευ αδείας 
και του ιδιοκτήτου ή του διακατόχου του δάσους, 
υλοτόµων, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα, 
εφ' όσον ειδικαί διατάξεις του παρόντος κωδικός δεν 
ορίζουν άλλως τιµωρούνται διά προστίµου ή κρατήσεως 
ή και δι' αµφοτέρων των ποινών τούτων, εάν ουδεµία εκ 
της παραβάσεως επήλθε ζηµία, ή η προξενηθείσα 
τοιαύτη δεν υπερβαίνη τα εξακόσια (600) ευρώ. 2. Εάν η 
ζηµία υπερβαίνη τα εξακόσια (600) ευρώ, ο παραβάτης 
τιµωρείται κατά τας διατάξεις των άρθρων 381 και 382 
του ποινικού κωδικός. Ως επιβαρυντική περίπτωσις 
θεωρείται, εάν το δάσος είναι δηµόσιον.” 
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 Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την 
απαιτουµένη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος 
και 139 του ΚΠΔ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, 
η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της από 
το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ, όταν 
αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν 
από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε 
η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών 
στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό 
της αποφάσεως, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ως 
προς τα αποδεικτικά µέσα, που ελήφθησαν υπόψη από 
το δικαστήριο για την καταδικαστική του κρίση, για την 
πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ ' είδος 
προσδιορισµός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτική 
παράθεση τους και µνεία του τι προκύπτει από το 
καθένα χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, ότι το 
δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίµησε όλα και 
όχι µόνο µερικά από αυτά. Ακόµη, δεν είναι απαραίτητη 
η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων 
αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων 
µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε 
περισσότερο για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. 
Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από τα αποδεικτικά µέσα, 
δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε 
ανακύπτει ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα 
άλλα. Δεν αποτελεί, όµως, λόγο αναιρέσεως η 
εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η 
εσφαλµένη εκτίµηση των µαρτυρικών καταθέσεων, η 
παράλειψη αξιολογήσεως και αναφοράς κάθε 
αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη 
συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως 
αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση 
του δικαστηρίου της ουσίας. 
 Περαιτέρω, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του 
ΚΠΔ, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως 
υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτήν 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, 
εσφαλµένη δε εφαρµογή συντρέχει όταν το δικαστήριο 
δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική 
διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε. Περίπτωση 
εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως υπάρχει και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν 
στο πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του διατακτικού µε το σκεπτικό αυτής και 
ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου 
εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις 
ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο 
έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (Ολ. ΑΠ 2/2011, 
3/2008). 
 Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από 
την προσβαλλόµενη απόφαση του, το Τριµελές 
Πληµµελειοδικείο Ξάνθης, που δίκασε σε δεύτερο 
βαθµό, µετά από εκτίµηση και αξιολόγηση όλων των 
µνηµονευοµένων, κατά το είδος τους, αποδεικτικών 
µέσων (ένορκες καταθέσεις µαρτύρων κατηγορίας και 
υπεράσπισης, αναγνωσθέντα έγγραφα και απολογία 
κατηγορουµένου), δέχθηκε, ανελέγκτως, κατά λέξη, τα 
εξής: 

"Στις 12-7-2011 και περί ώρα 10:00 µετά από 
καταγγελίες που έγιναν στο Δασαρχείο Ξάνθης για 
παράνοµη υλοτοµία στη θέση "..." της δασικής 
περιοχής "..." Ξάνθης, µετέβησαν στο χώρο οι 
δασοπόνοι του δασαρχείου Ξάνθης Γ. Τ. και Α. Χ. 
µαζί µε τον οδηγό της υπηρεσίας Σ. Π.. Όταν 
έφθασαν στο δασικό δρόµο ... είδαν ένα γερανοφόρο 
όχηµα σταθµευµένο στην άκρη του δρόµου και 
ακριβώς από δίπλα υλοτοµηµένα παράνοµα 9 
µεγάλα άτοµα οξιάς. Συνέχισαν τον έλεγχο στους 
γύρω δασικούς δρόµους και διαπίστωσαν ότι σε 
ακτίνα 3 χιλιοµέτρων περίπου είχαν υλοτοµηθεί 
παράνοµα 62 άτοµα οξιάς ακόµη και µέσα στο 
προστατευόµενο µνηµείο της φύσης. Σύµφωνα µε 
την από 12-8-2011 εκτίµηση προκληθείσας ζηµίας ο 
συνολικός όγκος των 62 παρανόµως υλοτοµηθέντων 
δένδρων υπολογίζεται σε 247,94 κυβικά µέτρα και το 
βάρος τους σε 198,35 τόνους. Όταν επέστρεψαν στο 
σηµείο που ήταν σταθµευµένο το γερανοφόρο όχηµα 
διαπίστωσαν ότι το όχηµα αυτό έλειπε αλλά ήταν 
σταθµευµένη στον ίδιο χώρο µία µεγάλη συρόµενη 
καρότσα µε τα στοιχεία του κατηγορηµένου 
κατοίκου ..., εµπόρου δασικών προϊόντων. Μόλις 
κατέβηκαν από το αυτοκίνητο άκουσαν το 
χαρακτηριστικό ήχο µεγάλων οχηµάτων και ένα 
αλυσοπρίονο να υλοτοµεί και αποφάσισαν να 
ζητήσουν τη συνδροµή και άλλων συναδέλφων τους 
γ ια τ ί δεν γνώρ ιζαν ούτε τον αρ ιθµό τον 
λαθροϋλοτόµων, ούτε ποια θα ήταν η αντίδραση τους 
σε περίπτωση που επιχειρούσαν να τους συλλάβουν. 
Όσο ανέµεναν την άφιξη των συναδέλφων τους, ο 
δεύτερος µάρτυρας (Γ. Τ.), κρυµµένος µέσα στο 
δάσος, είδε το παραπάνω γερανοφόρο όχηµα µαζί 
µε ένα τριαξονικό φορτηγό που ήταν γεµάτο µε 
κορµούς να πλησιάζουν τη συρόµενη καρότσα, τον 
κατηγορούµενο και άλλα δύο άγνωστα άτοµα που 
επέβαιναν στα οχήµατα να µεταφορτώνουν τους 
παράνοµα υλοτοµηµένους κορµούς στην καρότσα και 
στη συνέχε ι α να αποµακρύνον τα ι . Όταν 
αποµακρύνθηκαν, ο ίδιος µάρτυρας πλησίασε την 
καρότσα και είδε ότι στο µπροστινό µέρος είχαν 
φορτώσει τους χλωρούς κορµούς που είχαν 
υλοτοµήσει παράνοµα και στο πίσω µέρος είχαν 
τοποθετήσει κορµούς που είχε νόµιµα αγοράσει από 
το δασαρχείο Ξάνθης ο κατηγορούµενος. Όταν 
κατέφθασαν στην περιοχή ο δασολόγος Π. Β., ο 
δασοφύλακας Λ. Α. και ο οδηγός της υπηρεσίας Σ. 
Μ., όλοι µαζί κατευθύνθηκαν στο µέρος που 
ακουγόταν το αλυσοπρίονο και τα οχήµατα και 
κατέλαβαν επ' αυτοφώρω τον κατηγορούµενο και 
δύο υπηκόους Βουλγαρίας οι οποίοι αρνήθηκαν να 
δώσουν τα στοιχεία τους, να υλοτοµούν παράνοµα. 
Ο κατηγορούµενος επικαλέστηκε για την παράνοµη 
ενέργεια του οικονοµικά προβλήµατα και οµολόγησε 
ότι υλοτόµησε παράνοµα 100 τόνους ξυλείας που 
είχε ήδη µεταφέρει από το χώρο εκείνο. 
 Συνεπώς, µε βάση όσα προαναφέρθηκαν, 
αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούµενος στον ανωτέρω 
τόπο και χρόνο, από πρόθεση έβλαψε δηµόσιο 
δάσος και προξένησε φθορά σ' αυτό, υλοτοµώντας 
παράνοµα και χωρίς άδεια της δασικής αρχής άτοµα 
οξιάς συνολικού βάρους 100 τόνων. Λαµβανοµένου 
υπόψη ότι η εµπορική αξία ενός τόνου ξυλείας οξιάς, 
σύµφωνα µε την κατάθεση της δασοπόνου Α. Χ. 
αλλά και την από 12-8-2011 εκτίµηση προκληθείσας 
ζηµίας, ανέρχεται στο ποσό των 110 Ευρώ, η 
συνολική ζηµία που προξενήθηκε στο πολιτικώς 
ενάγον Ελληνικό Δηµόσιο από την παράνοµη 
ενέργεια του κατηγορουµένου ανέρχεται στο ποσό 
των (100tn Χ 110€) = 11.000 Ευρώ. Για την 
υπολειπόµενη ποσότητα των 98,35 τόνων 
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παρανόµως υλοτοµηθέντων δένδρων που 
επιµέτρησαν οι υπάλληλοι του Δασαρχείου Ξάνθης 
προέκυψαν αµφιβολίες όσον αφορά την ενοχή του 
κατηγορουµένου. Περαιτέρω, πρέπει να απορριφθεί 
ως αβάσιµος ο ισχυρισµός του κατηγορουµένου περί 
νοµικής πλάνης, λόγω άγνοιας, όπως ισχυρίζεται, 
των περιορισµών του άρθρου 177 σε συνδυασµό µε 
τα άρθρα 85' και 66 του Ν. 86/1969 (δασικού κώδικα) 
σχετικά µε την επιτρεπόµενη να συλλέγεται ποσότητα 
ξυλείας προορισµένης για εµπορία, καθώς κι αν 
ακόµη ήθελε γίνει δεκτό ότι ο κατηγορούµενος 
πίστευε πεπλανηµένα ότι ως έµπορος ξυλείας είχε 
δικαίωµα να υλοτοµήσει και να συλλέξει καυσόξυλα 
προοριζόµενα για εµπορία χωρίς ποσοτικό ηµερήσιο 
περιορισµό κατ' άτοµο (ισχυρισµός που δεν κρίνεται 
πειστικός από το Δικαστήριο), η εν λόγω πλανηµένη 
πεποίθηση του δεν δύναται να θεωρηθεί σε καµία 
περίπτωση συγγνωστή, προεχόντως λόγω του 
επαγγέλµατος του ως εµπόρου δασικών προϊόντων 
και της συνεπεία αυτού υποχρέωσης του να γνωρίζει 
τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, πράγµα το οποίο 
ευχερώς µπορούσε να πράξει αν επιδείκνυε τη 
στοιχειώδη επιµέλεια, την οποία όφειλε και µπορούσε 
να επιδείξει ώστε να ενηµερωθεί σχετικά. 
 Τέλος , από τα αποδεικτικά στοιχεία που 
προαναφέρθηκαν δεν αποδε ίχθηκε ότ ι ο 
κατηγορούµενος έζησε µέχρι τη διάπραξη της ως 
άνω πράξης έντιµη ατοµ ική , οικογενειακή , 
επαγγελµατική και γενικά κοινωνική ζωή, ούτε αρκεί 
γι' αυτό µόνο η επίκληση του λευκού ποινικού 
µητρώου, η απουσία επίµεµπτης δραστηριότητας ή η 
µέχρι τότε συνήθης ανθρώπινη συµπεριφορά µε την 
άσκηση επαγγέλµατος προς βιοπορισµό, αλλά 
απαιτείται θετική και επωφελής για την κοινωνία 
δράση και συµπεριφορά, που δεν αποδείχθηκε εν 
προκειµένω. Εξάλλου, από το γεγονός ότι ο 
κατηγορούµενος έχει χρηµατικές οφειλές προς 
τρίτους για τις οποίες διώκεται και µόνο από αυτό, 
δεν προκύπτει ότι ο ίδιος τελεί υπό µεγάλη ένδεια, 
ούτε ότι ωθήθηκε στην πράξη του από µη ταπεινά 
αίτια. Αντιθέτως, η τέλεση από τον κατηγορούµενο 
της πράξης που του αποδίδεται, προκειµένου αυτός 
να αντιµετωπίσει τα οικονοµικά προβλήµατα που 
επικαλείται, λαµβανοµένης υπόψη της µεγάλης 
ζηµίας που προκάλεσε στο δηµόσιο αλλά και της 
µ ε γ ά λ η ς φ θ ο ρ ά ς δ η µ ο σ ί ο υ δ ά σ ο υ ς , 
προστατευόµενου από διεθνείς συµβάσεις, δεν 
δικαιολογεί την αναγνώριση ελαφρυντικού. 
 Συνεπώς , πρέπει να κηρυχθεί ένοχος ο 
κατηγορούµενος για την πράξη της παράνοµης 
υλοτοµ ίας 100 τόνων οξιάς, χωρίς να του 
αναγνωρισθεί το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2 
α' ή β' ΠΚ." Στη συνέχεια το Δικαστήριο κήρυξε ένοχο 
τον αναιρεσείοντα παράνοµης υλοτοµίας και τον 
καταδίκασε σε ποινή φυλακίσεως οκτώ (8) µηνών, 
ανασταλείσα επί τριετία. Ειδικότερα, τον κήρυξε 
ένοχο του ότι : "στη θέση ... της αγροτικής 
περιοχής ... του Δήµου Ξάνθης την 12-7-2011, από 
πρόθεση έβλαψε δηµόσιο δάσος και προξένησε 
φθορά σε αυτό υλοτοµώντας παράνοµα και χωρίς 
άδεια υλοτοµίας της Δασικής Αρχής και συγκεκριµένα 
υλοτόµησε άτοµα οξιάς συνολικού όγκου 100 τόνων, 
προξενώντας στο Δηµόσιο ζηµία αξίας 11.000 ευρώ". 

 Με αυτά που δέχθηκε, το Δικαστήριο της ουσίας, 
διέλαβε στην προσβαλλόµενη απόφαση του την 
απαιτούµενη από τις αναφερόµενες διατάξεις του 
Συντάγµατος και του ΚΠΔ ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτή, µε σαφήνεια, 
πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα 

πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από 
την ακροαµατική διαδικασία και συγκροτούν την 
αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος της παράνοµης υλοτοµίας, για το οποίο 
καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις 
οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους 
συλλογισµούς µε βάση τους οποίους έκανε την 
υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των 
άρθρων 85 § 1 και 268 §§ 2 και 1 του ν.δ. 86/1969 σε 
συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 381 §1 του ΠΚ, 
τις οποίες ορθά ερµήνευσε και εφάρµοσε και δεν 
παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου, µε ελλιπή, δηλαδή, ή 
αντιφατική αιτιολογία. Συγκεκριµένα, εκτίθεται στην 
απόφαση ότι ο αναιρεσείων - κατηγορούµενος, χωρίς 
άδεια της αρµόδιας δασικής Αρχής, εντός δηµοσίου 
δάσους υλοτόµησε άτοµα οξιάς συνολικού όγκου 100 
τόνων και ότι η θετική ζηµία, που προέκυψε από την 
πράξη αυτή, ανέρχεται σε 11.000 ευρώ, από την 
ανωτέρω δε παραδοχή, ότι υλοτοµήθηκαν 100 τόνοι 
ατόµων οξιάς, προκύπτει σαφώς και το είδος της 
βλάστησης επί της έκτασης, όπου έλαβε χώρα η 
παράνοµη υλοτοµία και κατά συνέπεια η φύση αυτής ως 
δάσους κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 
998/79, ενώ, παρά τις περί του αντιθέτου αιτιάσεις, δεν 
ήταν απαραίτητο για την πληρότητα της αιτιολογίας : α) 
να αναφέρεται σε πόσα άτοµα-δέντρα αντιστοιχούν οι 
υλοτοµηθέντες 100 τόνοι, εφόσον η προξενηθείσα 
ζηµία, από την οποία εξαρτάται ο χαρακτηρισµός της 
πράξεως ως πταίσµατος ή πληµµελήµατος , 
υπολογίστηκε µε βάση την εµπορική αξία της ξυλείας 
οξιάς ανά τόνο και β) πραγµατικά περιστατικά 
αδιαµφισβήτητης κατοχής του Δηµοσίου επί της 
εκτάσεως, όπου έλαβε χώρα η υλοτοµία, αφού η 
τοιαύτη προϋπόθεση δεν αποτελεί στοιχείο της 
αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος της 
παράνοµης υλοτοµίας αλλ' αυτού της παράβασης του 
άρθρου 23 παρ. 1 α.ν. 1539/38 (αυθαίρετη κατάληψη 
δηµόσιας έκτασης). Εποµένως, οι, από το άρθρο 510 § 
1 στοιχ. Δ' και Ε' του ΚΠΔ, δεύτερος και τρίτος λόγοι 
ανα ιρ έσεως , µ ε τους οπο ίους πλή τ τ ε τα ι η 
προσβαλλοµένη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας και 
για εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή, ευθεία ή εκ 
πλαγίου, των ως άνω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων 
που εφαρµόσθηκαν (αρθρ. 85 § 1 και 268 §§ 2 και 1 του 
ν.δ. 86/1969), είναι αβάσιµοι και απορριπτέοι. Οι 
εκτιθέµενες στον δεύτερο λόγο λοιπές αιτιάσεις περί 
δήθεν αντιφατικών παραδοχών, ασαφειών και 
αντιφάσεων µεταξύ σκεπτικού και διατακτικού, είναι 
απαράδεκτες καθόσον αφορούν την αναιρετικά 
ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, την οποία 
και επιχειρούν να πλήξουν µε την επίφαση της έλλειψης 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και της 
έλλειψης νόµ ιµης βάσης της προσβαλλοµένης 
αποφάσεως. 
 Η κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' 
ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, πρέπει να υπάρχει όχι µόνο ως 
προς τα περιστατικά που απαρτίζουν την κατηγορία, 
αλλά να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς. 
Είναι δε αυτοτελείς, εκείνοι οι ισχυρισµοί που 
προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 
ΚΠΔ , µε σαφήνε ια κα ι πληρότητα από τον 
κατηγορούµενο ή το συνήγορο του και τείνουν στην 
άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή της 
ικανότητας προς καταλογισµό ή τη µείωση αυτής καθώς 
και στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή τη µείωση της 
ποινής. Τέτοιοι αυτοτελείς ισχυρισµοί είναι και οι 
προβλεπόµενες από το άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ 
ελαφρυντικές περιστάσεις όπως επίσης και ο 
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ισχυρισµός περί συγγνωστής νοµικής πλάνης του 
άρθρου 31 παρ. 2 του ΠΚ. 
 Στην προκειµένη περίπτωση, το Δικαστήριο που 
εξέδωσε την προσβαλλοµένη απόφαση µε την 
προαναφερθείσα ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία 
απέρρ ιψε τους αυτοτελε ίς ισχυρ ισµούς του 
αναιρεσείοντα περί αναγνώρισης στο πρόσωπο του της 
ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2α ΠΚ 
και περί συγγνωστής νοµικής πλάνης, καίτοι δεν 
υπήρχε σχετική υποχρέωση του, εφόσον οι εν λόγω 
ισχυρισµοί υποβλήθηκαν αόριστα, ο µεν πρώτος µόνο 
δια της αναφοράς ότι "Δεν υπάρχουν προηγούµενες 
αµετάκλητες καταδίκες µου για οµοειδείς πράξεις ή 
έστω προηγούµενη εµπλοκή µου σε οµοειδή αδικήµατα. 
Αντιθέτως, ζω µία έντιµη, ατοµική, οικογενειακή, 
επαγγελµατική και κοινωνική ζωή, όπως επικυρώνεται 
από το λευκό ποινικό µητρώο µου. Δεν υπήρξα ποτέ 
φυγόποινος ή φυγόδικος κατά το παρελθόν", στοιχεία 
όµως µη επαρκή για το ορισµένο του εν λόγω 
ισχυρισµού, αφού για τη χορήγηση του ελαφρυντικού 
του προτέρου εντίµου βίου δεν αρκεί µόνο η 
επίκληση του λευκού ποινικού µητρώου, η απουσία 
επίµεµπτης δραστηριότητας ή η µέχρι τότε συνήθης 
ανθρώπινη συµπεριφορά µε την άσκηση 
επαγγέλµατος προς βιοπορισµό, αλλά απαιτείται 
θετική και επωφελής για την κοινωνία δράση και 
συµπεριφορά, ενώ, όσον αφορά τον δεύτερο εκ των 
παραπάνω ισχυρισµών, ουδόλως αναφέρθηκαν 
υποκειµενικά στοιχεία θεµελιωτικά του συγγνωστού 
της πλάνης του κατηγορουµένου (ηλικία , 
επάγγελµα, πνευµατικές ικανότητες, προσπάθεια 
ενηµέρωσης), ήτοι της αδυναµίας του, µε βάση τις 
ιδιότητες που συνθέτουν την προσωπικότητα του, 
να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του, αρκέσθηκε 
δε µόνο στην αναφορά ότι "πίστευα λόγω πλάνης 
εσφαλµένα ότι ως έµπορος ξυλείας είχα δικαίωµα 
να υλοτοµήσω και να συλλέξω καυσόξυλα ατελώς 
και χωρίς άδεια της δασικής αρχής αγνοώντας ότι η 
ποσότητα των καυσόξυλων που προορίζονται για 
εµπορία δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία φορτία ή 
500 χιλ/µα την κάθε ηµέρα κατά άτοµο, όπως ορίζει 
το άρθρο 177 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 85 και 66 
του Δ.Κ". 
 Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 270 του 
ν.δ 86/1969, όπως ισχύουν: "1. Η υλοτοµία, µεταφορά 
και διακίνηση δενδρυλλίων ή κορυφών ελάτης ... και 
άλλων δασοπονικών ειδών από δηµόσια και ιδιωτικά 
δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις απαγορεύεται. 2. Η 
υλοτοµία, µεταφορά και διακίνηση κλάδων όλων των 
δασοπονικών ειδών για χρήση και διακόσµηση κατά την 
περίοδο των Χριστουγέννων, από δηµόσια και ιδιωτικά 
δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, επιτρέπεται ύστερα 
από άδεια της αρµόδιας δασικής αρχής. 3. Η υλοτοµία, 
µεταφορά και διακίνηση δενδρυλλίων και κλάδων όλων 
τ ω ν δ α σ ο π ο ν ι κ ώ ν ε ι δ ώ ν α π ό ι δ ι ό κ τ η τ α 
καστανοπερίβολα, καστανοτεµάχια ή άλλα αγροκτήµατα 
που υφίστανται δενδροκοµική περιποίηση, από 
ιδιόκτητους δασωµένους ... επιτρέπεται, µετά από άδεια, 
που εκδίδεται ατελώς από την οικεία δασική αρχή, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 176. 4. Για 
τον έλεγχο της νόµιµης προέλευσης και διακίνησης των 
εν λόγω δενδρυλλίων και κλάδων, η αρµόδια δασική 
υπηρεσία µετά την έκδοση της άδειας προβαίνει στην 
κατάλληλη σήµανση των διατιθέµενων στο εµπόριο 
δενδρυλλίων και κλάδων. 5. Όσοι υλοτοµούν, 
µεταφέρουν ή διακινούν δενδρύλλια ή άλλα δασικά είδη 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 χωρίς την 
κατά τα ανωτέρω άδεια ή σήµανση, τιµωρούνται µε τις 
ποινές του άρθρου 268. Τα δενδρύλλια και οι κλάδοι 
κατάσχονται και καταστρέφονται από το αρµόδιο δασικό 
όργανο, που συντάσσει έκθεση κατάσχεσης και 

πρωτόκολλο καταστροφής τους. Τα αντικείµενα που 
χρησιµοποίησαν οι παραβάτες για την τέλεση των 
ανωτέρω αξιόποινων πράξεων κατάσχονται και 
δηµεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 
3 έως και 8 του άρθρου 271". 
 Τέλος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Κανονιστικού Διατάγµατος της 15/30 Σεπτ. 1941 "περί 
µεταφοράς δασικών προϊόντων" όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 1 του β. δ. 697/1968, το οποίο διατηρήθηκε 
σε ισχύ µε το άρθρο 316 του ν.δ 86/1969: "1. ... 5. 
Δασικά προϊόντα µεταφερόµενα προ της ενεργείας της 
εξελέγξεως ή µετά ταύτην από του τόπου της εξελέγξεως 
εις τον τόπον της πρώτης αποθηκεύσεως ή από τούτου 
αλλαχού, άνευ της, κατά τα ανωτέρω καθορισθέντα, 
θεωρήσεως ή εξοφλήσεως του πρωτοκόλλου 
εξελέγξεως, του δελτίου µεταφοράς δασικών προϊόντων 
ή αδείας υλοτοµίας, εις ας περιπτώσεις δεν συντάσσεται 
πρωτόκολλον εξελέγξεως, δια το µεταφερόµενον ποσόν, 
θεωρούνται ως παρανόµως µεταφερόµενα και 
υπόκεινται εις κατάσχεσιν και δήµευσιν, του κατόχου των 
προϊόντων και του ενεργούντος την µεταφοραν 
διωκοµένου κατά τας διατάξεις ...". 
 Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών, σαφώς 
συνάγεται ότι η παράνοµη µεταφορά δασικών 
προϊόντων, η οποία τιµωρείται µε τις ποινές που 
προβλέπονται για την υλοτοµ ία χωρίς άδεια , 
προϋποθέτει νόµιµη υλοτοµία, δηλαδή αυτή που έχει 
ενεργηθεί µετά από προηγούµενη άδεια, αφού στοιχείο 
του αδικήµατος της παράνοµης µεταφοράς είναι η 
ενέργεια αυτής πριν από την, µε τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου, πιστοποιούµενη εξέλεγξη της υλοτοµίας 
ή µετά από αυτήν, αλλά χωρίς δελτίο µεταφοράς, το 
οποίο εκδίδεται από το αρµόδιο δασικό όργανο, µετά 
από έλεγχο του αν τα προς µεταφοράν δασικά προϊόντα 
δεν υπερβαίνουν την ποσότητα που είχε επιτραπεί να 
υλοτοµηθεί, η οποία αναγράφεται στο πρωτόκολλο 
εξελέγξεως ή την άδεια υλοτοµίας. 
 Εποµένως, επί παράνοµης υλοτοµίας, η µεταφορά 
δεν τιµωρείται ως ίδιο αυτοτελές έγκληµα, αλλά, στην 
περίπτωση αυτή, επιβάλλεται µία και µόνο ποινή για την 
παράνοµη υλοτοµία. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 76 § 1 εδ. α' του ΠΚ, "αντικείµενα που είναι 
προϊόντα κακουργήµατος ή πληµµελήµατος το οποίο 
πηγάζει από δόλο, καθώς και το τίµηµα τους, και όσα 
αποκτήθηκαν µε αυτά, επίσης και αντικείµενα που 
χρησίµευσαν ή προορίζονταν για την εκτέλεση τέτοιας 
πράξης µπορούν να δηµευθούν αν αυτό ανήκουν στον 
αυτουργό ή σε κάποιον από τους συµµέτοχους". Κατά δε 
τη διάταξη του άρθρου 271 § 3 εδ. α' του ν.δ. 86/1969, 
"κατάσχονται και δηµεύονται τα παντός είδους εργαλεία, 
όργανα και σκεύη, των οποίων ο παραβάτης ποιείται 
χρήσιν προς εκτέλεσιν του αδικήµατος, καθώς και τα 
µεταφορικά µέσα, τα οποία χρησιµοποιούνται κατά την 
παράνοµον υλοτοµίαν ή µεταφοράν". Κατά την έννοια 
της τελευταίας αυτής ειδικής περί δηµεύσεως 
διατάξεως, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 
466 του ΠΚ και υπερισχύει της ως άνω γενικής 
διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 76 ΠΚ, τα µεταφορικά 
µέσα, τα οποία ο δράστης χρησιµοποίησε κατά την 
παράνοµη υλοτοµία ή την παράνοµη µεταφορά δασικών 
προϊόντων κατάσχονται και δηµεύονται υποχρεωτικώς 
και µάλιστα ανεξαρτήτως αν αυτά ανήκουν ή όχι στον 
αυτουργό ή σε κάποιον από τους συµµέτοχους και µόνο 
αν τα εν λόγω µέσα έλαβε στην κατοχή του ο δράστης 
µέσω αδικήµατος, αποδίδονται αυτά στον δικαιούχο και 
επιβάλλεται στον ένοχο αντί της δηµεύσεως χρηµατική 
ποινή ίση προς την αξία των αποδιδόµενων. Αν, όµως, 
ο δράστης της παράνοµης υλοτοµίας κηρύσσεται αθώος 
για τη µεταφορά των δασικών προϊόντων που 
υλοτόµησε, γιατί δεν στοιχειοθετείται το αδίκηµα της 
µεταφοράς, ή δεν διώκεται γι' αυτό, δεν µπορεί να 
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δηµευθεί το όχηµα που χρησιµοποίησε αυτός µόνο για 
τη µεταφορά, όχι όµως και για την υλοτοµία. 
 Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από 
την προσβαλλοµένη απόφαση του, το Τριµελές 
Πληµµελειοδικείο Ξάνθης, αφού κήρυξε ένοχο τον 
κατηγορούµενο-αναιρεσείοντα παράνοµης υλοτοµίας 
και του επέβαλε την ανωτέρω ποινή, διέταξε περαιτέρω 
τη δήµευση, µεταξύ άλλων και : 1) ενός φορτηγού 
αυτοκινήτου µάρκας MAN και αριθµό κυκλοφορίας ..., 2) 
ενός φορτηγού αυτοκινήτου µάρκας MAN, τύπου 19281 
γερανού φόρτωσης, χωρίς αριθµό κυκλοφορίας και 3) 
µίας πλατφόρµας συρόµενης του φορτηγού µε αριθµό 
κυκλοφορίας ..., κρίνοντας ότι αυτά χρησιµοποιήθηκαν 
για την τέλεση του εγκλήµατος της παράνοµης 
υλοτοµίας για την οποία καταδικάστηκε. Το σκεπτικό της 
προσβαλλοµένης απόφασης, αναφορικά µε τη διάταξη 
της περί δηµεύσεως των ανωτέρω µεταφορικών µέσων 
έχει, κατά λέξη, ως εξής: 
 " . . .Στην υπό κρίση περίπτωση , κατά του 
κατηγορουµένου ασκήθηκε ποινική δίωξη για την πράξη 
της παράνοµης υλοτοµίας σε δηµόσιο δάσος, για την 
οποία κρίθηκε ένοχος κατά τα ανωτέρω, και όχι για το 
αδίκηµα της παράνοµης µεταφοράς δασικών προϊόντων, 
που σύµφωνα µε όσα προεκτέθηκαν, διωκώµενο 
αυτοτελώς, προϋποθέτει νόµιµη υλοτοµία, αποδείχθηκε 
δε ότι ο κατηγορούµενος, κατά την πράξη της 
παράνοµης υλοτοµίας που τέλεσε, χρησιµοποίησε, 
µεταξύ άλλων, και τα κατασχεθέντα µε την από 
12-7-2011 έκθεση κατάσχεσης του δασοφύλακα, Λ. Α. 
µεταφορικά µέσα, τα οποία, σύµφωνα µε την 
προρρηθεισα διάταξη του άρθρου 271 του νδ 86/1969, 
ορθώς κατασχέθηκαν, απορριπτόµενων ως αβάσιµων 
των όσων αντίθετων ισχυρίζεται ο κατηγορούµενος. Κατ' 
ακολουθία των παραπάνω, πρέπει να επικυρωθεί η 
έκθεση κατάσχεσης και να διαταχθεί η δήµευση όλων 
των αντικειµένων που κατασχέθηκαν." 
 Κατά συνέπεια, εφόσον η προσβαλλοµένη δέχτηκε 
ότι τα δηµευθέντα ανωτέρω µεταφορικά µέσα 
χρησιµοποιήθηκαν για την τέλεση του εγκλήµατος της 
παράνοµης υλοτοµίας ορθά το νόµο εφάρµοσε και 
ερµήνευεσε και συγκεκριµένα την προρρηθείσα διάταξη 
του άρθρου 271 του ν.δ 86/69, ο δε περί του αντιθέτου 
πρώτος, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠΔ, λόγος 
αναιρέσεως είναι αβάσιµος και ως εκ τούτου 
απορριπτέος. 
 Η ίδια όµως περί δηµεύσεως διάταξη της 
προσβαλλοµένης, ως προς την αµέσως ανωτέρω 
παραδοχή της, ότι δηλαδή τα δηµευθέντα µεταφορικά 
µέσα χρησιµοποιήθηκαν για την τέλεση του εγκλήµατος 
της παράνοµης υλοτοµίας, στερείται της απαιτούµενης 
από το Σύνταγµα (άρθρο 93) και τον ΚΠΔ (άρθρο 139) 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και τούτο διότι 
η απαιτούµενη αυτή αιτιολογία δεν µπορεί να εξαντλείται 
στην επανάληψη του νόµου ότ ι δηλαδή "ο 
κατηγορούµενος κατά την πράξη της παράνοµης 
υλοτοµίας που τέλεσε, χρησιµοποίησε, µεταξύ άλλων, 
και τα κατασχεθέντα.... µεταφορικά µέσα.." χωρίς 
περαιτέρω να αναφέρεται ειδικότερα ο τρόπος µε τον 
οποίο τα παραπάνω µεταφορικά µέσα (γερανός, 
συρρόµενη πλατφόρµα φορτηγού και φορτηγό 
αυτοκίνητο) χρησιµοποιήθηκαν για την τέλεση της 
ανωτέρω αξιόποινης πράξης. Εποµένως, κατά τον 
αυτεπαγγέλτως, κατ' άρθρο 511 ΚΠΔ, εξεταζόµενο εκ 
του άρθρου 510 παρ. 1 Δ' ιδίου Κώδικα λόγο, πρέπει να 
αναιρεθεί εν µέρει η προσβαλλοµένη απόφαση και δη 
µόνο κατά τη διάταξη της περί δηµεύσεως των ανωτέρω 
µεταφορικών µέσων και να παραπεµφθεί η υπόθεση 
κατά το αναιρούµενο µέρος της για εκδίκαση στο ίδιο 
Δικαστήριο, κατά το άρθρο 519 ΚΠΔ, αφού είναι δυνατή 
η σύνθεση του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους 

που δίκασαν προηγουµένως, απορριπτόµενης της 
αιτήσεως αναιρέσεως κατά τα λοιπά. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 Αναιρεί εν µέρει την υπ' αριθµ. 728/2013 απόφαση 
του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ξάνθης, σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται στο σκεπτικό. 
 Παραπέµπει την υπόθεση κατά το αναιρούµενο 
µέρος της για νέα εκδίκαση στο ίδιο Δικαστήριο, 
συγκροτούµενο από άλλους δικαστές, εκτός από 
εκείνους που δίκασαν προηγουµένως. 
 Απορρίπτει κατά τα λοιπά την από 30-7-2013 και µε 
αριθµ. πρωτ. 5760/1-8-13 αίτηση του Θ. Π. του Π. για 
αναίρεση της υπ' αριθµ. 728/2013 καταδικαστικής 
απόφασης του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ξάνθης. 
 Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 
11Νοεµβρίου 2014. 

 Δηµοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δηµόσια συνεδρίαση 
στο ακροατήριό του στις 13 Ιανουαρίου 2015. 

Πηγή: http://spyridonadamnet.blogspot.com
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