
 Άρθρο 341. - Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας. 
 
1. Αν ο κατηγορούμενος που καταδικάστηκε από λόγους ανώτερης βίας ή από άλλα ανυπέρβλητα αίτια δεν μπόρεσε εγκαί-
ρως να γνωστοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο στο δικαστήριο ανυπέρβλητο κώλυμα εμφάνισής του στη δίκη και να ζητήσει 
την αναβολή της συζήτησης (άρθρο 349), μπορεί να υποβάλει αίτηση για ακύρωση της διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε 
χωρίς την παρουσία του ή την εκπροσώπησή του από συνήγορο. Η αίτηση υποβάλλεται στο γραμματέα του δικαστηρίου που 
εξέδωσε την απόφαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την έκδοσή της και αναφέρει τους λόγους 
ανώτερης βίας ήτο ανυπέρβλητο κώλυμα. Νέα αίτηση για ακύρωση της ίδιας διαδικασίας είναι απαράδεκτη σε οποιουσδή-
ποτε λόγους και αν στηρίζεται. (η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 25 Ν.3160/2003,     ΦΕΚ Α 165/30.6.2003. 
 
2.   Η  αίτηση  αυτή  επιτρέπεται μόνο για πλημμελήματα για τα  οποία εκδόθηκε ανέκκλητη  απόφαση  δεν  αναστέλλει  την  
εκτέλεση  της  απόφασης και είναι απαράδεκτη, αν ο κατηγορούμενος δεν υποβλήθηκε στην  εκτέλεσή  της. Μπορεί  όμως ο 
εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε  την απόφαση, μόλις υποβληθεί η αίτηση για  ακύρωση,  να  διατάξει  την  ανασ-
τολή  της  εκτέλεσης,  ωσότου  εκδικαστεί η αίτηση. Σε περίπτωση μη  χορηγήσεως της αναστολής, ο αιτών δύναται να προσ-
φύγει  στο  δικαστικό  συμβούλιο μέσα σε δύο ημέρες. Η  αίτηση για ακύρωση εισάγεται, χωρίς να  κλητευθεί εκείνος που 
την  υπέβαλε, στην πρώτη δικάσιμο του  δικαστηρίου  που  δίκασε,  το  οποίο  αποφασίζει αμετάκλητα.  Το δικαστήριο όμως 
είναι δυνατό να αναβάλει τη  συζήτηση  για  την  αίτηση  σε  μεταγενέστερη  ορισμένη  δικάσιμο,  αν  προβάλλονται λόγοι 
ανώτερης βίας ή άλλα  ανυπέρβλητα  αίτια,  εξαιτίας των  οποίων  εκείνος  που  υπέβαλε την αίτηση δεν μπορεί να εμφανισ-
τεί  στην συζήτηση της αίτησης  για  ακύρωση.  Αν  γίνει  δεκτή  η  αίτηση,  ακυρώνεται  η  απόφαση που προσβάλλεται και 
διατάσσεται η νέα συζήτηση της υπόθεσης σε ρητή δικάσιμο,  κατά  την  οποία  ο  κατηγορούμενος  οφείλει  να  προσέλθει  
χωρίς  να  κλητευθεί.   Κατά  της απόφασης που  εκδίδεται δεν του επιτρέπεται για κανένα λόγο αίτηση ακύρωσης.(Το δεύτε-
ρο εδάφιο της παρ. 2 αντικατεστάθη με το άρθρο 11 παρ. 7 του Ν. 1941/1991, ΦΕΚ Α 41. 
 
Άρθρο 428. - Κλήτευση στο ακροατήριο. 
 
Αν  ο  κατηγορούμενος  για  πλημμέλημα  έχει  παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου  δικαστηρίου,  απουσιάζει όμως 
από τον τόπο της κατοικίας του και είναι άγνωστη η διαμονή του, ο εισαγγελέας τον καλεί στην ορισμένη  δικάσιμο  σύμφω-
να με τα άρθρα 320 και 321. Η επίδοση γίνεται κατά το άρθρο 156. 
(η πρώτη περίοδος  αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 33 Ν.3160/2003, ΦΕΚ Α 165/30.6.2003. 
 
Άρθρο 430. - Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης. 
 
1. Ο κατηγορούμενος που δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από συνήγορο, εφόσον δεν άσκησε ένδικο μέσο που επιτ-
ρέπεται από το νόμο κατά της καταδικαστικής αποφάσεως, μπορεί να ζητήσει την ακύρωσή της για το λόγο ότι κατά την επί-
δοση του κλητηρίου θεσπίσματος δεν συνέτρεχαν οι όροι του άρθρου 428, καθορίζοντας συγχρόνως και τον τόπο στον οποίο 
τότε διέμενε, διαφορετικά η αίτησή του είναι απαράδεκτη. Η  αίτηση γίνεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία οκτώ ημερών 
από την εκτέλεση της  απόφασης  ή  και  πριν  από  αυτή,  με  έκθεση που συντάσσεται από τον  γραμματέα του δικαστηρίου 
που εξέδωσε την απόφαση  ή  του  δικαστηρίου  του  τόπου  εκτέλεσης.  Στην  έκθεση  εκείνος  που  υπέβαλε την αίτηση  ο-
φείλει να δηλώσει την τωρινή διαμονή του και να ορίσει αντίκλητο στην  έδρα του δικαστηρίου, προς τον οποίο θα γίνονται 
όλες οι επιδόσεις και  οι κοινοποιήσεις που αφορούν τον κατηγορούμενο, διαφορετικά, η  αίτησή  του  είναι απαράδεκτη.  Η 
αίτηση εισάγεται για συζήτηση στο δικαστήριο  που εξέδωσε την απόφαση, την πρώτη δικάσιμο ύστερα  από  τρεις  ημέρες  
από τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, χωρίς να προσκαλείται εκείνος που  υπέβαλε  την  αίτηση. Αν αυτός κρατείται στη φυ-
λακή για την έκτιση της  ποινής που του επιβλήθηκε, εφαρμόζεται η διάταξη  του  άρθρου  346.  Ο  αρμόδιος  εισαγγελέας  
οφείλει  να  κλητεύσει,  χωρίς να τηρήσει καμιά  προθεσμία, τους μάρτυρες που τυχόν  του  προτάθηκαν  από  εκείνον  που  
υπέβαλε την αίτηση. (το πρώτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 35 Ν.3160/2003,ΦΕΚ Α 
165/30.6.2003). 
2. Ο εισαγγελέας που είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση  της  απόφασης,  μπορεί,  μόλις  πληροφορηθεί  ότι  ασκήθηκε  η  
αίτηση  για  ακύρωση, να διατάξει την αναβολή ή τη διακοπή της εκτέλεσης σύμφωνα με  
 το άρθρο 556 στοιχ. γ' και 557, αν κρίνει ότι εκείνος που υπέβαλε  την  αίτηση δεν είναι ύποπτος για απόδραση.  
 


