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πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Δηξήλε Κηνπξθηζόγινπ - Πεηξνπιάθε, Αληηπξόεδξν ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ, Γεκεηξνύια Τθαληή, Υαξάιακπν Καιακαηηαλό, Δηξήλε Καινύ θαη Μαξία
Σδαλαθάθε,
Αξενπαγίηεο.
πλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ, ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 2017, κε ηελ
παξνπζία θαη ηνπ Γξακκαηέα Αζαλαζίνπ Ληάπε, γηα λα δηθάζεη κεηαμύ:
Σνπ αλαηξεζείνληνο: Α. Η. ηνπ ., θαηνίθνπ ..., ν νπνίνο εθπξνζσπήζεθε από ηνλ
πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Υξήζην Οηθνλνκάθε κε δήισζε ηνπ άξζξνπ 242 παξ. 2 ΚΠνιΓ.
Σσλ αλαηξεζηβιήησλ: 1) Αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "..." (...), πνπ εδξεύεη ζηελ …
θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαη 2) αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "..." θαη δηαθξηηηθό
ηίηιν "... ΑΔ", πνπ εδξεύεη ζην ... θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα, εθ ησλ νπνίσλ ε 1ε
εθπξνζσπήζεθε από ηελ πιεξεμνύζηα δηθεγόξν ηεο Αλαζηαζία Απνζηόινπ κε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 242 παξ. 2 ΚΠνιΓ θαη ε 2ε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο
Υξήζην
Γεκεξνύθα
κε
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242
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ΚΠνιΓ.
Η έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηηο από 26-9-2011 θαη 25-9-2012 αγσγέο ηεο 1εο ησλ ήδε
αλαηξεζηβιήησλ, πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ θαη
ζπλεθδηθάζηεθαλ κε ηελ από 22-3-2012 αλαθνίλσζε δίθεο - πξνζεπίθιεζε ζε παξέκβαζε
ηεο "...", κε δηαδίθνπ ζηελ παξνύζα δίθε, ηελ από 1-11-2012 αλαθνίλσζε δίθεο κεηά
πξνζεπηθιήζεσο ζε αλαγθαζηηθή παξέκβαζε - παξεκπίπηνπζα αγσγή ηεο 2εο ησλ ήδε
αλαηξεζηβιήησλ θαη άιισλ πξνζώπσλ, κε δηαδίθσλ ζηελ παξνύζα δίθε, κε ηηο από 19-92013 πξόζζεηεο (δηά ησλ πξνηάζεσλ) παξεκβάζεηο ηεο "... ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ", επίζεο
κε δηαδίθνπ ζηελ παξνύζα δίθε, θαζώο θαη κε ηελ από 20-9-2013 πξόζζεηε (δηά ησλ
πξνηάζεσλ) παξέκβαζε ηνπ ήδε αλαηξεζείνληνο. Δθδόζεθαλ νη απνθάζεηο: 3062/2013
νξηζηηθή ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη 5250/2015 ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ.
Σελ αλαίξεζε ηεο ηειεπηαίαο απόθαζεο δεηεί ν αλαηξεζείσλ κε ηελ από 18-5-2016 αίηεζή
ηνπ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο απηήο, κε Δηζεγήηξηα ηελ Αξενπαγίηε Μαξία Σδαλαθάθε,
πνπ εθθσλήζεθε από ην πηλάθην, νη δηάδηθνη παξαζηάζεθαλ όπσο ζεκεηώλεηαη πην πάλσ.
ΚΔΦΘΗΚΔ
ΤΜΦΩΝΑ
ΜΔ
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Η θξηλόκελε από 18-5-2016 (αξ. θαη. ...2016) αίηεζε γηα ηελ αλαίξεζε ηεο ππ’ αξ.
5250/2015 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ, πνπ εθδόζεθε κε ηελ
εηδηθή δηαδηθαζία ησλ δεκηώλ από απηνθίλεηα θαζώο θαη από ηε ζύκβαζε αζθάιηζεο απηώλ
(άξζξ. 681Α ΚΠνιΓ) έρεη αζθεζεί λόκηκα θαη πξέπεη λα εξεπλεζεί σο πξνο ην παξαδεθηό θαη
βάζηκν ησλ θαη’ ηδίαλ ιόγσλ απηήο (άξζξ. 577 παξ. 1 θαη 3 ΚΠνιΓ).
Από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 297, 298, 299, 300, 330 εδ. β’ θαη 914 ΑΚ ζπλάγεηαη, όηη ε
αδηθνπξαθηηθή επζύλε πξνο απνδεκίσζε πξνϋπνζέηεη ζπκπεξηθνξά παξάλνκε θαη ππαίηηα,

επέιεπζε δεκίαο θαη αηηηώδε ζύλδεζκν κεηαμύ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δξάζηε θαη ηεο δεκίαο.
Παξάλνκε είλαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ αληίθεηηαη ζε απαγνξεπηηθό ή επηηαθηηθό θαλόλα
δηθαίνπ, ν νπνίνο απνλέκεη δηθαίσκα ή πξνζηαηεύεη ζπγθεθξηκέλν ζπκθέξνλ ηνπ
δεκησζέληνο, κπνξεί δε ε ζπκπεξηθνξά απηή λα ζπλίζηαηαη ζε ζεηηθή ελέξγεηα ή ζε
παξάιεηςε νξηζκέλεο ελέξγεηαο. Μνξθή ππαηηηόηεηαο είλαη θαη ε ακέιεηα, ε νπνία ππάξρεη,
όηαλ δελ θαηαβάιιεηαη ε επηκέιεηα, πνπ απαηηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο, δειαδή απηή, πνπ αλ
θαηαβαιιόηαλ, κε κέηξν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζνπ ζπλεηνύ θαη επηκεινύο αλζξώπνπ ηνπ
θύθινπ δξαζηεξηόηεηαο ηνπ δεκηώζαληνο, ζα θαζηζηνύζε δπλαηή ηελ απνηξνπή ηνπ
παξάλνκνπ θαη δεκηνγόλνπ απνηειέζκαηνο. Αηηηώδεο ζύλδεζκνο ππάξρεη, όηαλ ε παξάλνκε
θαη ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε ήηαλ, ζύκθσλα κε ηα δηδάγκαηα ηεο- θνηλήο πείξαο,
ηθαλή, θαηά ηε ζπλεζηζκέλε θαη θαλνληθή πνξεία ησλ πξαγκάησλ, λα επηθέξεη ηε δεκία θαη
ηελ επέθεξε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Η θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, όηη ηα
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ δέρζεθε σο απνδεηρζέληα, επηηξέπνπλ ην ζπκπέξαζκα λα
ζεσξεζεί, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, νξηζκέλν γεγνλόο σο πξόζθνξε αηηία ηεο
δεκίαο ππόθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, γηαηί είλαη θξίζε λνκηθή, αλαγόκελε ζηελ
νξζή ή κε ππαγσγή από ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ησλ δηδαγκάησλ ηεο θνηλήο πείξαο ζηελ
αόξηζηε λνκηθή έλλνηα ηεο αηηηώδνπο ζπλάθεηαο. Γελ απνθιείεηαη θαηαξρήλ ε ύπαξμε ηνπ
αηηηώδνπο ζπλδέζκνπ από ην γεγνλόο, όηη ζην απνηέιεζκα ζπλεηέιεζε θαη ζπλππαηηηόηεηα
ηνπ βιαβέληνο, εθόζνλ δελ δηαθόπηεηαη ν αηηηώδεο ζύλδεζκνο. Δηδηθόηεξα, από ηηο δηαηάμεηο
απηέο ζπλάγεηαη, όηη νη έλλνηεο ηεο ακέιεηαο θαη ηεο ζπλππαηηηόηεηαο είλαη λνκηθέο θαη
επνκέλσο ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο σο πξνο ηε ζπλδξνκή ή όρη ζπληξέρνληνο
πηαίζκαηνο ηνπ δεκησζέληνο θαηά ηελ επέιεπζε ηεο δεκίαο, ππόθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ σο πξνο ην εάλ ηα πεξηζηαηηθά, πνπ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δέρεηαη
αλειέγθησο σο απνδεηρζέληα, ζπγθξνηνύλ ηελ έλλνηα ηνπ ζπληξέρνληνο πηαίζκαηνο.
Αληηζέησο, ν θαζνξηζκόο ηεο βαξύηεηαο ηνπ πηαίζκαηνο θαη ηνπ πνζνζηνύ, θαηά ην νπνίν
πξέπεη λα κεησζεί ε απνδεκίσζε, αθνξά εθηίκεζε πξαγκάησλ, πνπ δελ ειέγρεηαη
αθπξσηηθώο. Σα πην πάλσ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.
ΓΠΝ/1911, σο πξνο ηελ ππαηηηόηεηα ησλ νδεγώλ ησλ ζπγθξνπζζέλησλ απηνθηλήησλ, θαηά ην
νπνίν είλαη εθαξκνζηέα ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 914 ΑΚ. Δμάιινπ, ε παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ
ΚΟΚ δελ ζεκειηώλεη απηή θαζεαπηή ππαηηηόηεηα ζηελ επέιεπζε απηνθηλεηηθνύ αηπρήκαηνο,
απνηειεί όκσο ζηνηρείν, ε ζηάζκηζε ηνπ νπνίνπ από ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ζα θξηζεί ζε
ζρέζε κε ηελ ύπαξμε αηηηώδνπο ζπλδέζκνπ κεηαμύ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο θαη ηνπ
επειζόληνο απνηειέζκαηνο (ΑΠ 52/2016, ΑΠ 848/2015, ΑΠ 869/2013), ελώ κόλε ε ηήξεζε
ησλ ειαρίζησλ ππνρξεώζεσλ πνπ επηβάιιεη ν ΚΟΚ, ζηνπο νδεγνύο ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ
νδήγεζή ηνπο, δελ αίξεη ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα ζπκπεξηθέξνληαη θαη πέξαλ ησλ νξίσλ
ηνύησλ, όηαλ νη πεξηζηάζεηο ην επηβάιινπλ γηα ηελ απνηξνπή δεκηνγόλνπ γεγνλόηνο ή ηε
κείσζε
ησλ
επηδήκησλ
ζπλεπεηώλ
(ΑΠ
1500/2002,
ΑΠ
1070/2001).
Δμάιινπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 2696/1999
(ΚΟΚ), όπσο ην άξζξν ηνύην ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 2963/2001, νξίδεηαη όηη "απαγνξεύεηαη ε νδήγεζε θάζε νδηθνύ νρήκαηνο
από νδεγό, ν νπνίνο θαηά ηελ νδήγεζε ηνπ νρήκαηνο βξίζθεηαη ππό ηελ επίδξαζε
νηλνπλεύκαηνο, ηνμηθώλ νπζηώλ ή θαξκάθσλ πνπ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπο
ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ νδεγνύ. Ο ειεγρόκελνο νδεγόο ζεσξείηαη όηη
βξίζθεηαη ππό ηελ επίδξαζε νηλνπλεύκαηνο όηαλ ην πνζνζηό απηνύ ζηνλ νξγαληζκό είλαη

0,50 γξακκάξηα αλά ιίηξν αίκαηνο (0,50 gr/l) θαη άλσ, κεηξνύκελν κε ηελ κέζνδν ηεο
αηκνιεςίαο ή από 0,25 ρηιηνζηά ηνπ γξακκαξίνπ αλά ιίηξν εθπλεόκελνπ αέξα θαη άλσ, όηαλ
ε κέηξεζε γίλεηαη ζηνλ εθπλεόκελν αέξα κε αληίζηνηρε ζπζθεπή αιθννινκέηξνπ" (παξ. 1)
θαη "ζε πεξίπησζε ζαλαηεθόξνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ν έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε ύπαξμεο
ζηνλ νξγαληζκό νηλνπλεύκαηνο, ηνμηθώλ νπζηώλ ή θαξκάθσλ, θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
παξόληνο άξζξνπ, γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αηκνιεςία από ηα ζαλόληα πξόζσπα, σο θαη από
ηνπο δώληεο..." (παξ. 3). ηε ζπλέρεηα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6β’ παξάγξαθνο 1 πεξ. β’ ηνπ
Ν. 489/1976 "πεξί ηεο ππνρξεσηηθήο αζθαιίζεσο ηεο εμ αηπρεκάησλ απηνθηλήησλ αζηηθήο
επζύλεο", πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3557/2007 θαη πνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 18
ηνπ ηειεπηαίνπ απηνύ λόκνπ άξρηζε λα ηζρύεη από ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 100 η. Α’ /14.5.2007), νξίδεηαη όηη "εμαηξνύληαη από ηελ αζθάιηζε νη
δεκίεο πνπ πξνθαινύληαη: α)..., β) από νδεγό ν νπνίνο, θαηά ην ρξόλν ηνπ αηπρήκαηνο,
ηεινύζε ππό ηελ επίδξαζε νηλνπλεύκαηνο ή ηνμηθώλ νπζηώλ, θαηά παξάβαζε ηνπ Κώδηθα
Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Ν. 2696/1999), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, εθόζνλ ε ελ ιόγσ παξάβαζε
ηειεί ζε αηηηώδε ζπλάθεηα κε ηελ πξόθιεζε ηνπ αηπρήκαηνο". Δμάιινπ, όπσο πξνθύπηεη από
ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 1 ηνπ Ν. 489/1976, ν πεξηιεθζείο ζηε ζύκβαζε αζθάιηζεο
ηεο αζηηθήο επζύλεο από απηνθηλεηηθά αηπρήκαηα όξνο, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν απνθιείνληαη
ηεο αζθάιηζεο δεκίεο πξνμελνύκελεο ζε ρξόλν πνπ ν νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ ηεινύζε ππό
ηελ επίδξαζε νηλνπλεύκαηνο ή ηνμηθώλ νπζηώλ, θαηά ηελ έλλνηα θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ σο
άλσ άξζξνπ 42 ηνπ ΚΟΚ, δελ απαιιάζζεη κελ ηνλ αζθαιηζηή από ηελ επζύλε πξνο
απνδεκίσζε ηνπ δεκησζέληνο ηξίηνπ, αιιά παξέρεη ζ’ απηόλ ην δηθαίσκα λα ελαγάγεη ηνλ
αζθαιηζκέλν θαη λα αμηώζεη από απηόλ, είηε κε απηνηειή, είηε κε παξεκπίπηνπζα αγσγή, ηελ
απνδεκίσζε πνπ θαηέβαιε ή ζα θαηαβάιεη ζηνλ ηξίην, κε ηελ πξνϋπόζεζε βέβαηα όηη ε
παξάβαζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ απηνύ όξνπ από ηνλ αζθαιηζκέλν ζπλέρεηαη αηηησδώο κε ηελ
επέιεπζε ηνπ δεκηνγόλνπ αηπρήκαηνο (ΑΠ 158/2015, ΑΠ 323/2011). Πεξαηηέξσ, από ηελ
αξρή ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ (ΑΚ 361) πξνθύπηεη ε δπλαηόηεηα ησλ κεξώλ ζηε
ζύκβαζε αζθάιηζεο αζηηθήο επζύλεο από αηπρήκαηα απηνθηλήησλ λα ζπκθσλήζνπλ
πεξηπηώζεηο απαιιαγήο ηνπ αζθαιηζηή. Δμάιινπ, κε ηελ 13382/Φ705.11/45/ 25-11-1977
θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ πγθνηλσληώλ θαη Γεκόζηαο Σάμεο, πνπ εθδόζεθε θαη’
εμνπζηνδόηεζε ηνπ άλσ άξζξνπ 42 ηνπ Κ.Ο.Κ. νξίδνληαη νη δηαηππώζεηο γηα ηε δηαπίζησζε
ηεο κέζεο. Η θνηλή απηή ππνπξγηθή απόθαζε θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 7 ηεο .../24-7-2002
άιιεο θνηλήο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο -Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ
θαη Γεκόζηαο Σάμεο, αιιά ζηελ ππόζεζε πνπ εμεηάδεηαη ίζρπζε, γηαηί ην απηνθηλεηηθό
αηύρεκα έγηλε ζηηο 26-3-2001. Όκσο, νη δηαηάμεηο ηεο πξνζδηνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία, πνπ
πξέπεη λα ηεξείηαη γηα λα δηαπηζησζεί ζηελ πνηληθή δίθε, αλ ν δξάζηεο ηεινύζε ππό ηελ
επίδξαζε ηνμηθώλ νπζηώλ θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο. Γελ είλαη ζεκειησηηθέο ηεο
ζρεηηθήο αζηηθήο αγσγήο θαη γη’ απηό ε απόδεημε όηη ν νδεγόο ηνπ δεκηνγόλνπ απηνθηλήηνπ
ηεινύζε θαηά ην αηύρεκα ππό ηελ επίδξαζε ηνμηθώλ νπζηώλ κπνξεί λα πξνθύςεη θαη από
άιια απνδεηθηηθά κέζα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, όπσο ν
ηξόπνο νκηιίαο, νζκή νηλνπλεύκαηνο, βάδηζε θ.α. Σηο ηπρόλ ζπληαρζείζεο εθζέζεηο εμέηαζεο
αίκαηνο ηνπ ελαγόκελνπ νδεγνύ θαη αλίρλεπζεο νηλνπλεύκαηνο, παξά ηε κε ηήξεζε ησλ
δηαηππώζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ πην πάλσ θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε, κπνξεί λα
ζπλεθηηκήζεη ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, σο δηθαζηηθά ηεθκήξηα. Η εθαξκνγή ηεο θνηλήο
απηήο απόθαζεο δελ απνηειεί δειαδή απνθιεηζηηθό ηξόπν δηάγλσζεο, όηη ν νδεγόο ηνπ

δεκηνγόλνπ νρήκαηνο ηεινύζε ππό ηελ επίδξαζε ηνμηθώλ νπζηώλ. Έηζη δελ πάζρεη ην
απνηέιεζκα ηεο δηάγλσζεο, αλ ζηεξίρηεθε ζε άιια απνδεηθηηθά κέζα θαη δελ
γλσζηνπνηήζεθε ζηνλ ελδηαθεξόκελν, πξνθεηκέλνπ απηόο λα δεηήζεη ηελ εμέηαζε ησλ
αληηδεηγκάησλ, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ θνηλή απηή ππνπξγηθή απόθαζε. Δθηόο ηνύηνπ, αλ
ζπληαρζεί έθζεζε εμέηαζεο αίκαηνο ηνπ ειεγρόκελνπ νδεγνύ, ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ
δηαηππώζεσλ ηεο ίδηαο ππνπξγηθήο απόθαζεο, απηή δελ είλαη νύηε αλππόζηαην, νύηε άθπξν
απνδεηθηηθό κέζν, αιιά είλαη έγθπξν θαη επηηξεπόκελν από ην λόκν απνδεηθηηθό κέζν πνπ
εθηηκάηαη ειεύζεξα από ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο σο δηθαζηηθό ηεθκήξην θαη’ άξζξν 336
Κ.Πνι.Γηθ. Παξέπεηαη απ’ όια απηά, όηη ην δηθαζηήξην, ηε δηαπίζησζε ηεο κέζεο νδεγνύ,
δύλαηαη λα ζηεξίμεη θαη ζε άιια απνδεηθηηθά κέζα, όπσο ζηνπο κάξηπξεο, ζηελ άξλεζε ηνπ
νδεγνύ απηνθηλήηνπ λα ππνβιεζεί ζε αηκνιεςία θ.α. Σέινο, θαηά ην άξζξν 671 παξ. 1 εδ. α’
Κ.Πνι.Γηθ., πνπ εθαξκόδεηαη (άξζξν 681Α ίδηνπ Κώδηθα) θαη ζηελ εηδηθή δηαδηθαζία ησλ
δηαθνξώλ γηα δεκηέο από απηνθίλεην, θαζώο θαη από ηε ζύκβαζε ηεο αζθάιηζήο ηνπ, ην
δηθαζηήξην ιακβάλεη ππόςε θαη απνδεηθηηθά κέζα πνπ δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ λόκνπ
(ΑΠ
130/2009,
ΑΠ
1354/2008,
ΑΠ
1749/2006).
Με ην άξζξν 559 αξηζ. 1 ηνπ Κ.Πνι.Γ., ηδξύεηαη ιόγνο αλαίξεζεο αλ παξαβηάζηεθε θαλόλαο
ηνπ νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξκελεπηηθνί θαλόλεο ησλ
δηθαηνπξαμηώλ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο, ν θαλόλαο δηθαίνπ παξαβηάδεηαη, αλ δελ
εθαξκνζηεί, ελώ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, ή αλ εθαξκνζηεί, ελώ
δελ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο απηέο, θαζώο θαη αλ εθαξκνζηεί εζθαικέλα, ε δε
παξαβίαζε εθδειώλεηαη, είηε κε ςεπδή εξκελεία, είηε κε θαθή εθαξκνγή, δειαδή κε
εζθαικέλε ππαγσγή (Οι.ΑΠ 7/2006, 4/2005). Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιόγν αλαίξεζεο
ειέγρνληαη ηα ζθάικαηα ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ λόκσ βαζίκνπ ηεο αγσγήο
ή ησλ ηζρπξηζκώλ ησλ δηαδίθσλ, θαζώο θαη ηα λνκηθά ζθάικαηα θαηά ηελ έξεπλα ηεο νπζίαο
ηεο δηαθνξάο. Διέγρεηαη, δειαδή, αλ ε αγσγή, έλζηαζε θ.ιπ. νξζώο απνξξίθζεθε σο κε
λόκηκε ή αλ, θαηά παξάβαζε νπζηαζηηθνύ θαλόλνο δηθαίνπ, έγηλε δεθηή σο λόκηκε ή
απνξξίθζεθε ή έγηλε δεθηή θαη’ νπζίαλ (Οι.ΑΠ 27 θαη 28/1998, ΑΠ 349/2014, ΑΠ
466/2013).
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξ. 559 αξηζ. 19 ΚΠνιΓ, ε απόθαζε δελ έρεη λόκηκε βάζε θαη
ηδξύεηαη ν αληίζηνηρνο ιόγνο αλαίξεζεο, όηαλ από ηηο παξαδνρέο ηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ειάζζνλα πξόηαζε ηνπ λνκηθνύ ζπιινγηζκνύ ηεο θαη απνηεινύλ ην αηηηνινγηθό ηεο, δελ
πξνθύπηνπλ θαζόινπ ή αλαθέξνληαη αλεπαξθώο ή αληηθαηηθώο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά,
ζηα νπνία ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ζηήξημε ηελ θξίζε ηνπ γηα δήηεκα κε νπζηώδε επίδξαζε
ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο, κε απνηέιεζκα, λα κελ κπνξεί λα ειεγρζεί, αλ ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε ζπλέηξεραλ νη όξνη ηνπ θαλόλα νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ, πνπ εθαξκόζζεθε ή δελ
ζπλέηξεραλ νη όξνη εθείλνπ, πνπ δελ εθαξκόζζεθε (Οι.ΑΠ 1/1999). Δηδηθόηεξα, αληηθαηηθέο
αηηηνινγίεο έρεη ε απόθαζε, όηαλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πνπ ζηεξίδνπλ ην απνδεηθηηθό
πόξηζκά ηεο γηα θξίζηκν δήηεκα, δειαδή γηα δήηεκα αλαθνξηθά κε ηζρπξηζκό ησλ δηαδίθσλ,
πνπ ηείλεη ζηε ζεκειίσζε ή ζηελ θαηάιπζε ηνπ επίδηθνπ δηθαηώκαηνο, ζπγθξνύνληαη κεηαμύ
ηνπο θαη αιιειναλαηξνύληαη, απνδπλακώλνληαο έηζη ηελ θξίζε ηεο απόθαζεο γηα ηελ
ππαγσγή ή κε ηεο αηνκηθήο πεξίπησζεο ζην πξαγκαηηθό ζπγθεθξηκέλνπ θαλόλα νπζηαζηηθνύ
δηθαίνπ, πνπ ζπληζηά θαη ην λνκηθό ραξαθηεξηζκό ηεο αηνκηθήο πεξίπησζεο. Αληίζηνηρα,
αλεπάξθεηα αηηηνινγίαο ππάξρεη, όηαλ από ηελ απόθαζε δελ πξνθύπηνπλ ζαθώο ηα
πεξηζηαηηθά, πνπ, είηε είλαη θαηά ην λόκν αλαγθαία γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε

πεξίπησζε, ηεο δηάηαμεο νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ, πνπ εθαξκόζζεθε, είηε απνθιείνπλ ηελ
εθαξκνγή ηεο, όρη δε θαη όηαλ πθίζηαληαη ειιείςεηο ζηελ αλάιπζε, ζηάζκηζε θαη γεληθώο
ζηελ εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ, εθόζνλ ην πόξηζκα από ηελ εθηίκεζε απηή εθηίζεηαη κε
ζαθήλεηα θαη πιεξόηεηα (Οι.ΑΠ 15/2006). Γειαδή, δελ ππάξρεη αλεπάξθεηα αηηηνινγίαο,
όηαλ ε απόθαζε πεξηέρεη ζπλνπηηθή, αιιά πιήξε αηηηνινγία, αθνύ, αλαγθαίν λα εθηίζεηαη
ζαθώο ζηελ απόθαζε είλαη κόλν ην ηη απνδείρζεθε ή δελ απνδείρζεθε θαη όρη ν ιόγνο γηα ηνλ
νπνίν απνδείρζεθε ή δελ απνδείρζεθε. πλαθόινπζα, ηα επηρεηξήκαηα ηνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε απιώο ησλ απνδείμεσλ, δελ ζπληζηνύλ παξαδνρέο
δηακνξθσηηθέο ηνπ απνδεηθηηθνύ πνξίζκαηόο ηνπ θαη, επνκέλσο, δελ ζπληζηνύλ αηηηνινγία
ηεο απόθαζεο, ηθαλή λα ειεγρζεί αλαηξεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ ιόγν γηα αλεπάξθεηα ή
αληηθαηηθόηεηα, νύηε ηδξύεηαη ν ιόγνο απηόο αλαίξεζεο από ην άξζξ. 559 αξηζ. 19 ΚΠνιΓ,
αλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ αλέιπζε ηδηαηηέξσο ή δηεμνδηθά ηα επηρεηξήκαηα ησλ
δηαδίθσλ, πνπ δελ ζπληζηνύλ απηνηειείο ηζρπξηζκνύο ηνπο (ΑΠ 804/2017, ΑΠ 174/2015, ΑΠ
198/2015). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ηνλ 1ν ιόγν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο ν
αλαηξεζείσλ απνδίδεη ζηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε ηελ πιεκκέιεηα εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ.
1 πεξ. α’ ΚΠνιΓ (όπσο νξζά εθηηκάηαη θαη όρη θαη ηεο πεξ. β’ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, όπσο
εζθαικέλα ππνιακβάλεη ν αλαηξεζείσλ), κε ηελ αηηίαζε όηη ην Δθεηείν παξαβίαζε επζέσο ηηο
νπζηαζηηθνύ θαλόλα δηθαίνπ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 914 ζε ζπλδπαζκό 297-298, 300, 330 ΑΚ
θαη απηέο ησλ άξζξσλ 42 παξ. 1 θαη 3 Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) θαη άξζξα 6β’ παξ. 1 πεξ. β’ θαη
11 παξ. 1 ηνπ Ν. 489/1976, κε εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή απηώλ, αμηώλνληαο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπο ιηγόηεξα ζηνηρεία, από όζα ν λόκνο απαηηεί γηα ηελ ππαγσγή ησλ
πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ, πνπ ην Δθεηείν δέρζεθε όηη απνδείρζεθαλ ζην πξαγκαηηθό ησλ
αλσηέξσ νπζηαζηηθώλ δηαηάμεσλ θαη έηζη θαηέιεμε ζην εζθαικέλν απνδεηθηηθό πόξηζκα, όηη
δήζελ απηόο ηεινύζε ππό ηελ επίδξαζε ηνμηθώλ νπζηώλ, πνπ αλεπξέζεζαλ ζηα νύξα ηνπ θαη
όρη θαη ζην αίκα ηνπ, νη νπνίεο, δήζελ, επεξέαζαλ αηηησδώο ηελ νδεγηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά σο
πξνο ην νπζηώδεο, γηα ηελ έθβαζε ηεο δίθεο, δήηεκα ηεο ππαηηηόηεηάο ηνπ, σο νδεγνύ ηνπ
δεκηνγόλνπ απηνθηλήηνπ θαη ζπλαθόινπζα ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο απηνύ από ηελ 1ε
αλαηξεζίβιεηε αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Δπίζεο, κε ηνλ ζπλαθή 3ν ιόγν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο
ν αλαηξεζείσλ απνδίδεη ζηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε ηελ πιεκκέιεηα εθ ηνπ άξζξνπ 559
αξ. 19 ΚΠνιΓ, κε ηελ αηηίαζε όηη παξαβίαζε θαη εθ πιαγίνπ ηηο ίδηεο σο άλσ νπζηαζηηθέο
δηαηάμεηο δηθαίνπ, δηόηη, (ζύκθσλα κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ αλαιπηηθώλ αηηηάζεώλ ηνπ):
α) δελ πξνθύπηεη ε αηηηώδεο ζπλάθεηα κεηαμύ ηεο νδήγεζεο ππό ηελ επήξεηα ηνμηθώλ νπζηώλ
θαη ηεο επίδξαζεο απηήο ζηελ νδεγηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, β) ε θξίζε ηνπ Δθεηείνπ ζηεξίδεηαη
κόλν ζην απνηέιεζκα ηεο ηνμηθνινγηθήο έθζεζεο, γ) δελ αηηηνινγείηαη ε απόξξηςε ηνπ
αηηήκαηνο δηθαζηηθήο πξαγκαηνγλσκνζύλεο, δ) δελ εθηίζεληαη ηα πεξηζηαηηθά από ηα νπνία
πξνθύπηεη όηη ν όξνο εμαίξεζεο από ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε θαηέζηε, θαηά λόκηκν ηξόπν,
πεξηερόκελν ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο θαη ε) δελ εθηίζεηαη ε ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα
ηνμηθώλ νπζηώλ πνπ αληρλεύζεθε θαη έηζη ην Δθεηείν, θαηέζηεζε ηελ απόθαζή ηνπ αλαηξεηέα
κε ειιηπείο, αζαθείο θαη αληηθαηηθέο αηηηνινγίεο σο πξνο ην θξίζηκν δήηεκα ηεο ππαηηηόηεηάο
ηνπ ζηελ πξόθιεζε ηνπ ηξνραίνπ δπζηπρήκαηνο ππό ηελ επήξεηα ηνμηθώλ νπζηώλ. ηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε από ηελ παξαδεθηή επηζθόπεζε (άξζξ. 561 αξ. 2 ΚΠνιΓ) ηεο
πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο θαη ησλ ινηπώλ δηαδηθαζηηθώλ εγγξάθσλ ηεο δίθεο πνπ, επίζεο,
επηζθνπνύληαη παξαδεθηά, πξνθύπηεη όηη ζε ηξνραίν δπζηύρεκα, πνπ ζπλέβε ζηηο 7-7-2010
ζηελ Αζήλα, ζηε ..., κε θαηεύζπλζε από Βνύια πξνο Αζήλα, ζπγθξνύζηεθε, κε

κνηνζπθιέηα, ην ΙΥΔ απηνθίλεην πνπ νδεγνύζε ν αλαηξεζείσλ ηνλ νπνίν είρε πξνζηήζεη
ζηελ νδήγεζή ηνπ ε αλώλπκε εηαηξεία κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν ... ΑΔ θαη ήδε 2ε
αλαηξεζίβιεηε, κε ηελ ηδηόηεηά ηεο, σο θαηόρνπ ηνπ απηνθηλήηνπ κε ζύκβαζε κίζζσζεο, πνπ
είρε θαηαξηίζεη κε ηελ ηδηνθηήηξηα απηνύ αλώλπκε εηαηξεία κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν ... ΑΔ
(κε δηάδηθν ζήκεξα), ηνπ νπνίνπ ηελ αζηηθή επζύλε έλαληη ησλ ηξίησλ δεκηνύκελσλ θάιππηε
ε 1ε αλαηξεζίβιεηε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν .... Οη ζπγγελείο ηνπ
απνβηώζαληνο κνηνζπθιεηηζηή άζθεζαλ αγσγή θαηά ηνπ νδεγνύ θαη ηεο αζθαιηζηηθήο
εηαηξείαο ηνπ απηνθηλήηνπ, κε ηελ νπνία αμίσλαλ ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ ςπρηθήο
νδύλεο, κεηά ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαηέβαιε ζηελ νηθνγέλεηα, κε
εμώδηθν ζπκβηβαζκό, ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 204.000 επξώ. Αθνινύζσο, κεηά ηελ
ηθαλνπνίεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ζηα πιαίζηα ηνπ εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ, ε αζθαιηζηηθή
εηαηξεία άζθεζε ηελ έλδηθε από 26-9-2011 (αξ. θαη. .../2011) απηνηειή αγσγή θαηά ηνπ
νδεγνύ θαη ήδε αλαηξεζείνληα, θαηά ηεο θπξίαο ηνπ δεκηνγόλνπ απηνθηλήηνπ θαη θαηά ηεο
θαηόρνπ απηνύ θαη ήδε 2εο αλαηξεζίβιεηεο, σο πξνο ηελ νπνία όκσο, ζηε ζπλέρεηα,
παξαηηήζεθε θαη’ άξζξ. 297 ΚΠνιΓ. Με ηελ αγσγή απηή ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία αμίσλε ην
σο άλσ πνζό, δηόηη όπσο ηζρπξηδόηαλ, ελεξγνπνηήζεθε ν όξνο εμαίξεζεο από ηελ
αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ απηνθηλήηνπ, δηόηη ν νδεγόο ηνπ ηεινύζε θαηά ηελ ζύγθξνπζε ππό
ηελ επήξεηα ηνμηθώλ νπζηώλ, πνπ ζπλεηέιεζε αηηησδώο ζηελ πξόθιεζε ηνπ ηξνραίνπ
δπζηπρήκαηνο. Η αγσγή απηή ζπλεθδηθάζηεθε ζην πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην, κεηαμύ άιισλ
δηθνγξάθσλ, πνπ δελ αθνξνύλ ηελ παξνύζα αλαηξεηηθή δίθε (ζπλαθήο αγσγή ηεο
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαηά ηεο ππνκηζζώηξηαο ηνπ απηνθηλήηνπ, αλαγσγή ηεο θπξίαο,
πξόζζεηε παξέκβαζε ηνπ νδεγνύ θαη δύν πξόζζεηεο παξεκβάζεηο ηεο ππνκηζζώηξηαο) κε ηελ
από 1-11-2012 (αξ. θαη. .../2012) αλαθνίλσζε δίθεο κε πξνζεπίθιεζε ζε αλαγθαζηηθή
παξέκβαζε κε ελσκέλε παξεκπίπηνπζα αγσγή απνδεκίσζεο ηεο ήδε 2εο αλαηξεζίβιεηεο θαηόρνπ (αιιά θαη άιισλ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ δελ είλαη ζήκεξα δηάδηθνη). Η αλαγσγή
απηή απεπζπλόηαλ θαηά ηνπ νδεγνύ θαη ήδε αλαηξεζείνληα θαη θαηά ηεο ππνκηζζώηξηαο ηνπ
απηνθηλήηνπ (πνπ δελ είλαη ζήκεξα δηάδηθνο). Δπί ηεο αλσηέξσ αγσγήο θαη ηεο αλαγσγήο
(πνπ αθνξνύλ ηελ παξνύζα αλαηξεηηθή δίθε) εθδόζεθε ε ππ’ αξ. 3062/2013 νξηζηηθή
απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε θύξηα
απηνηειήο αγσγή ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο (ήδε 1ε αλαηξεζίβιεηε) θαη αλαγλσξίζηεθε όηη
ν νδεγόο θαη ήδε αλαηξεζείσλ νθείιεη λα ηεο θαηαβάιεη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 204.000
επξώ. Σν πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην επίζεο δέρηεθε θαη ηελ αλαγσγή ηεο θαηόρνπ κηζζώηξηαο ηνπ νρήκαηνο θαη ήδε 2εο αλαηξεζίβιεηεο θαη αλαγλώξηζε, όηη ν νδεγόο αλαηξεζείσλ νθείιεη λα ηεο θαηαβάιεη νπνηνδήπνηε ηπρόλ πνζό απηή (θάηνρνο) ζα θαηαβάιεη
ζηελ θπξία ηνπ απηνθηλήηνπ. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο ν αλαηξεζείσλ άζθεζε ηελ από 1612-2013 (αξ. θαη. .../ 2013) έθεζε θαη ηνπο από 30-7-2015 (αξ. θαη. ...2015) πξόζζεηνπο
ιόγνπο απηήο, επί ησλ νπνίσλ εθδόζεθε ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε, ε νπνία, αθνύ
εμαθάληζε ηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε, θαηά νπζηαζηηθή παξαδνρή ηνπ 7νπ επηθνπξηθνύ
ιόγνπ ηεο έθεζεο (σο πξνο ην ύςνο ησλ θνλδπιίσλ), δέρηεθε ελ κέξεη ηελ θύξηα απηνηειή
αλαγσγή ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πεξηνξίδνληαο ην πξσηνδίθσο επηδηθαζζέλ πνζό ζε
163.100 επξώ (από 204.000 επξώ), ελώ απέξξηςε ηνπο ινηπνύο ιόγνπο έθεζεο (1ν έσο 6ν)
θαη ηνπο πξόζζεηνπο ιόγνπο απηήο, πνπ αθνξνύζαλ ην θεθάιαην ηεο ππαηηηόηεηαο ηνπ
αλαηξεζείνληα ζηελ πξόθιεζε ηνπ δπζηπρήκαηνο θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ όξνπ εμαίξεζεο
από ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ θάιπςε, επηθπξώλνληαο ηελ πξσηόδηθε απόθαζε σο πξνο ην

θεθάιαην απηό θαη ηελ επζύλε ηνπ αλαηξεζείνληα έλαληη ακθνηέξσλ ησλ αλαηξεζηβιήησλ
θαη, εηδηθόηεξα, έλαληη ηεο 1εο ηνύησλ αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ηνπ δεκηνγόλνπ απηνθηλήηνπ απηνηειώο ελάγνπζαο εμ αλαγσγήο θαη έλαληη ηεο 2εο αλαηξεζίβιεηεο - παξεπηκπηόλησο
ελάγνπζαο, σο θαηόρνπ ηνπ απηνθηλήηνπ, θαηά ησλ νπνίσλ σο ληθεζάλησλ αληηδίθσλ ηνπ
αλαηξεζείνληα απεπζύλεηαη παξαδεθηά ε αίηεζε αλαίξεζεο θαη’ άξζξ. 558 ΚΠνιΓ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο, πνπ αθνξνύλ ηελ
ππαηηηόηεηα ηνπ αλαηξεζείνληα νδεγνύ ζηελ πξόθιεζε ηνπ δπζηπρήκαηνο θαη ζηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ όξνπ ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο γηα ηελ εμαίξεζε ηεο αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο ηνπ δεκηνγόλνπ απηνθηλήηνπ, πνπ αθνξά ην εξεπλώκελν δήηεκα, κε ηνπο 1ν θαη 3ν
ιόγνπο ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο, κε ηνπο νπνίνπο επαλαθέξνληαη παξαδεθηά νη 1νο έσο 6νο
ιόγνη ηεο έθεζεο θαη νη πξόζζεηνη ιόγνη απηήο (άξζξ. 562 παξ. 2 ΚΠνιΓ), ην Δθεηείν, θαηά
ηελ αλέιεγθηε πεξί ησλ πξαγκάησλ θξίζε ηνπ, δέρζεθε όηη απνδείρζεθαλ ηα αθόινπζα:
"Από ηελ επαλεθηίκεζε ησλ ελόξθσλ θαηαζέζεσλ ησλ καξηύξσλ, πνπ λνκόηππα
εμεηάζζεθαλ ζην αθξναηήξην ηνπ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ, νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηα
ηαπηάξηζκα κε ηελ εθθαινύκελε πξαθηηθά δεκνζίαο ζπλεδξηάζεσο ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ
θαζώο
θαη
από ηα έγγξαθα πνπ επηθαινύληαη θαη πξνζθνκίδνπλ νη δηάδηθνη, είηε γηα λα ιεθζνύλ ππόςε,
σο απηνηειή απνδεηθηηθά κέζα είηε γηα λα ρξεζηκεύζνπλ σο δηθαζηηθά ηεθκήξηα
απνδεηθλύνληαη ηα αθόινπζα: ηηο 7/7/2010 θαη πεξί ώξα 21.40 ν πξώηνο ελαγόκελνο εθθαιώλ, νδεγώληαο ην κε αξηηζκό θπθινθνξίαο ... ΙΥΔ απηνθίλεην θπξηόηεηαο ηεο εηαηξίαο
κε ηελ επσλπκία "... Α.Δ." εθηλείην επί ηεο ιεσθόξνπ Πνζεηδώλνο κε θαηεύζπλζε πξνο
Βνύια. ην ύςνο ηεο δηαζηαύξσζεο ηεο ιεσθόξνπ Πνζεηδώλνο κε ηελ πιαηεία Φιέκηλγθ,
όπνπ ε πξώηε έρεη δύν ξεύκαηα πνξείαο, πνπ ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε δηαρσξηζηηθή
λεζίδα, ε νπνία δηαθόπηεηαη ιόγσ ηεο δηαζηαύξσζεο κε ηελ πιαηεία Φιέκηλγθ, ν πην πάλσ
νδεγόο επηζπκώληαο λα θαηεπζπλζεί αξηζηεξά θαη λα εηζέιζεη ζηελ πιαηεία Φιέκηλγθ, αλ θαη
ππήξρε εξπζξόο ζεκαηνδόηεο ζηελ πνξεία ηνπ δελ ζηάζκεπζε πξνζσξηλά ην απηνθίλεηό ηνπ
ζε ζεκείν, πνπ λα είλαη νξαηόο ν ζεκαηνδόηεο, αιιά ην ζηάζκεπζε ζην δηάθελν ηεο
ιεσθόξνπ πνπ ρσξίδεη ηα δύν ξεύκαηα θπθινθνξίαο κε ζπλέπεηα, έρνληαο πξνζπεξάζεη ηνλ
ζεκαηνδόηε λα κελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη, πόηε απηόο ζα είρε πξάζηλε έλδεημε, ώζηε λα
εηζέιζεη ζηελ πιαηεία Φιέκηλγθ απξόζθνπηα. Όκσο ν ίδηνο νδεγόο, αλ θαη ν ζεκαηνδόηεο
πνπ ππήξρε ζηελ πνξεία ηνπ ζπλέρηζε, λα έρεη θόθθηλε έλδεημε, εηζήιζε θάζεηα ζην αληίζεην
ξεύκα θπθινθνξίαο ηεο Λεσθόξνπ Πνζεηδώλνο κε απνηέιεζκα λα παξεκβιεζεί ζηελ νκαιή
πνξεία ηεο κε αξηζκό θπθινθνξίαο ... δίθπθιεο κνηνζηθιέηαο, πνπ νδεγνύζε ζην αληίζεην
ξεύκα θπθινθνξίαο ν Β. Κ., ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νπνίαο επέπεζε κε ζθνδξόηεηα,
παξαζύξνληαο ηε κνηνζηθιέηα θαη ηνλ νδεγό ηεο γηα ιίγα κέηξα. πλεπεία ηνπ ελδίθνπ
αηπρήκαηνο ν νδεγόο ηεο κνηνζηθιέηαο ππέζηε θαηάγκαηα ησλ πιεπξώλ ηνπ ζώξαθόο ηνπ,
ηνπ δεμηνύ θαη αξηζηεξνύ εκηζσξαθίνπ, αηκνζώξαθα, δηαηνκή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζην
ύςνο ηνπ δεύηεξνπ ζσξαθηθνύ ζπνλδύινπ, δηαηνκή ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο, δηαζρίζεηο
πλεπκόλσλ θαη πνιιαπιέο ξήμεηο ακθνηέξσλ ησλ ινβώλ ηνπ ήπαηνο, νη νπνίεο είραλ σο
απνηέιεζκα ηνλ ζάλαηό ηνπ. Απνθιεηζηηθά ππαίηηνο γηα ην έλδηθν αηύρεκα είλαη ν νδεγόο
ηνπ απηνθηλήηνπ Α. Η., ν νπνίνο από έιιεηςε ηεο πξνζνρήο, πνπ όθεηιε θαη κπνξνύζε λα
θαηαβάιεη, έρνληαο θαηαλαιώζεη ηνμηθέο νπζίεο ςεπδαηζζεζηνγόλα - παξαηζζεζηνγόλα θαη
εηδηθόηεξα ...-θαξβνμπιηθό νμύ, πνπ είλαη κεηαβνιίηεο ηεο Γ9 ηεηξαϋδξνθαλλαβηλόιεο, δελ
ελήξγεζε σο κέζνο ζπλεηόο νδεγόο, αλακέλνληαο ηε αθή ηνπ πξάζηλνπ θσηόο ηνπ

ζεκαηνδόηε, πνπ ππήξρε ζηελ πνξεία ηνπ, πξηλ δηαζρίζεη ηε δηαζηαύξσζε. Αληίζεηα,
νπδεκία ζπλππαηηηόηεο βαξύλεη ηνλ νδεγό ηεο κνηνζηθιέηαο, ν νπνίνο παξαζύξζεθε
αηθληδηαζηηθά από ην απηνθίλεην, κε έρνληαο ηε δπλαηόηεηα λα αληηδξάζεη,
πξαγκαηνπνηώληαο απνθεπθηηθό ειηγκό.... Πεξαηηέξσ απνδείρζεθε από ην πξνζθνκηδόκελν
αζθαιηζηήξην - ζπκθσλεηηθό όηη ε ζύκβαζε αζθαιίζεσο, πνπ θαηαξηίζζεθε κεηαμύ ηεο
ελάγνπζάο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θαη ηνπ ελαγνκέλνπ - εθθαινύληα δηέπεηαη από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 489/1976. ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6β’ παξ. 1 εδ. β’ ηνπ Ν.
489/1976, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3557/2007, εμαηξνύληαη από ηελ αζθάιηζε δεκηέο
πνπ πξνθαινύληαη από νδεγό, ν νπνίνο θαηά ην ρξόλν ηνπ αηπρήκαηνο ηεινύζε ππό ηελ
επίδξαζε νηλνπλεύκαηνο ή ηνμηθώλ νπζηώλ θαηά παξάβαζε ηνπ Ν. 2629/1999 ηνπ ΚΟΚ,
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν. 2963/2001, εθόζνλ ε ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε
ηειεί ζε αηηηώδε ζπλάθεηα κε ηελ πξόθιεζε ηνπ αηπρήκαηνο. Ο όξνο απηόο ηζρύεη γηα όινπο,
όζνπο θαιύπηεη ε έλδηθε ζύκβαζε αζθαιίζεσο δηόηη κε ηε ξεηή αλαθνξά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
λόκνπ απέθηεζε ζπκβαηηθή ηζρύ. Δπίζεο, απνδείρζεθε όηη ηελ ίδηα εκέξα πνπ ζπλέβε ην
έλδηθν αηύρεκα ζηηο 7/7/2010 θαη πεξί ώξα 21.55 ειήθζε από ηνλ νδεγό ηνπ απηνθίλεηνπ Α.
Η. πνζόηεηα αίκαηνο θαη νύξσλ γηα αλίρλεπζε αιθνόιεο θαη ηνμηθώλ νπζηώλ, όπσο
πξνθύπηεη από ηε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ...30-7-2010 έθζεζε εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο
αίκαηνο δελ πξνέθπςε όηη ην αίκα ηνπ νδεγνύ ηνπ δεκηνγόλνπ απηνθηλήηνπ Α. Η. πεξηείρε
νηλόπλεπκα. Αληίζεηα, όπσο πξνθύπηεη από ην εξγαζηήξην ηνμηθνινγίαο ηεο ΓΔΔ βξέζεθε
ζηα νύξα ηνπ νδεγνύ ηνπ δεκηνγόλνπ απηνθίλεηνπ Α. Η. πνζόηεηα ςεπδαηζζεζηνγόλσλ παξαηζζεζηνγόλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ...-θαξβoμπιηθό νμύ, πνπ είλαη κεηαβνιίηεο ηεο Γ9
ηεηξαϋδξνθαλλαβηλόιεο. Καη λαη κελ ε πνζόηεηα ησλ νύξσλ πνπ ειήθζε δελ ήηαλ επαξθήο
θαη γηα δεύηεξν έιεγρν, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ
Τπνπξγώλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο, Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ θαη Γεκνζίαο Σάμεσο
.../2002, ελώ ζε αίηεζε ηνπ πην πάλσ νδεγνύ, ήηαλ αδύλαην λα δηεξεπλεζεί εθ λένπ δείγκα
νύξσλ ηνπ, όπσο ζρεηηθά επηζεκαίλεη θαη ν ίδηνο, πιελ όκσο ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
αθνξά ηελ εγθπξόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηα πιαίζηα πνηληθήο δίθεο
γηα λα δηαπηζησζεί, εάλ ν νδεγόο ηεινύζε ππό ηελ επίδξαζε ηνμηθώλ νπζηώλ (βι. ΑΠ
386/2002 ΔιιΓλε 2003.426) θαη δελ αθνξά ηελ απόδεημε ζηα πιαίζηα αζηηθήο δίθεο, ε νπνία
κπνξεί λα ζηεξηρζεί θαη ζε άιιεο απνδείμεηο. Δηδηθόηεξα, νη πην πάλσ δηαηάμεηο, πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία, πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη γηα λα δηαπηζησζεί ζηε πνηληθή δίθε, αλ
ν δξάζηεο ηεινύζε ππό ηελ επίδξαζε ηνμηθώλ νπζηώλ θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο δελ
είλαη ζεκειησηηθέο ηεο ζρεηηθήο αζηηθήο αγσγήο θαη γη’ απηό ε απόδεημε, όηη ν νδεγόο ηνπ
δεκηνγόλνπ απηνθηλήηνπ ηεινύζε θαηά ην αηύρεκα ππό ηελ επίδξαζε ηνμηθώλ νπζηώλ κπνξεί
λα πξνθύςεη θαη από άιια απνδεηθηηθά κέζα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, ελώ ηελ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε γηα αλίρλεπζε ηνμηθώλ νπζηώλ
κπνξεί λα ζπλεθηηκήζεη ην Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο θαη σο δηθαζηηθό ηεθκήξην. Η ζπληαρζείζα
έθζεζε αλίρλεπζεο ηνμηθώλ νπζηώλ, ρσξίο ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ δηαηππώζεσλ δελ είλαη
αλππόζηαην ή άθπξν απνδεηθηηθό κέζν αιιά έγθπξν πνπ εθηηκάηαη ειεύζεξα από ην
Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο θαη σο δηθαζηηθό ηεθκήξην θαη’ άξζξν 336 ΚΠνιΓ, ελώ ην
Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππόςε ηνπ θαη απνδεηθηηθά κέζα πνπ δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ
λόκνπ (βι. ΑΠ 1046/2011, ΝνΒ 60 339, ΑΠ 1749/2006 ΝνΒ 55 441, ΑΠ 386/2002 ΔιιΓλε
2003 426). Δπηπιένλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη δελ πξνθύπηεη από θάπνηα λνκνζεηηθή
δηάηαμε ή ηε Ννκνινγία όηη πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ θξηλόκελε αγσγή ηεο αζθαιηζηηθήο

εηαηξίαο "....",. γηα λα είλαη νξηζκέλε από πνηα απνδεηθηηθά κέζα πξνθύπηεη όηη ν νδεγόο ηνπ
δεκηνγόλνπ απηνθηλήηνπ νδεγνύζε ππό ηελ επήξεηα ηνμηθώλ νπζηώλ, αθνύ ην ζηνηρείν απηό
πξέπεη
λα
πξνθύςεη
από
ηηο
απνδείμεηο.
πλεπώο, ε εθθαινύκελε απόθαζε πνπ έθξηλε θαηά ηνλ ίδην ηξόπν γηα ηηο πην πάλσ αηηίεο,
νξζά ην λόκν εθάξκνζε θαη ηηο απνδείμεηο εθηίκεζε, είλαη δε αβάζηκα θαη απνξξηπηέα, όζα
δηαθνξεηηθά ππνζηεξίδνληαη κε ηνπο πξώην θαη ηέηαξην ιόγνπο ηεο θξηλνκέλεο εθέζεσο.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθηηκώληαο ηηο πεξηζηάζεηο ηνπ ελδίθνπ αηπρήκαηνο θαη
εηδηθόηεξα ηελ παξαβίαζε εθ κέξνπο ηνπ νδεγνύ ηνπ δεκηνγόλνπ απηνθηλήηνπ, ηνπ εξπζξνύ
ζεκαηνδόηε θαζώο θαη ηελ είζνδό ηνπ ζην αληίζεην ξεύκα ηεο ιεσθόξνπ Πνζεηδώλνο κε
κεγάιε θπθινθνξία νρεκάησλ, ελώ ηα νρήκαηα πνπ εθηλνύλην ζην αληίζεην ξεύκα
θπθινθνξίαο είραλ θσηεηλό ζεκαηνδόηε κε πξάζηλε έλδεημε, ην Γηθαζηήξην άγεηαη ζηελ
θξίζε όηη ν εθθαιώλ - πξώηνο ελαγόκελνο ήηαλ ππό ηελ επήξεηα ηεο λαξθσηηθήο νπζίαο, πνπ
πξναλαθέξζεθε, ε νπνία θαη επεξέαζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, σο νδεγνύ κε ζπλέπεηα νη
αγσγηθέο αμηώζεηο, πνπ απνξξένπλ από ηνλ ζαλάζηκν ηξαπκαηηζκό ηνπ νδεγνύ ηεο
κνηνζηθιέηαο λα κελ θαιύπηovηαη από ηελ αζθαιηζηηθή ζύκβαζε. Σν γεγνλόο όηη από ηελ
έθζεζε εμέηαζεο αίκαηνο ηνπ ππαηηίνπ νδεγνύ πξνθύπηεη όηη δελ βξέζεθε νηλόπλεπκα ζην
αίκα ηνπ δελ αξθεί, ώζηε ην Γηθαζηήξην λα αρζεί ζε αληίζεηε θξίζε, αθνύ ε πην πάλσ
εμέηαζε αθνξά απνθιεηζηηθά ηε δηεξεύλεζε ππάξμεσο νηλνπλεύκαηνο ζην αίκα ηνπ ππαηηίνπ
νδεγνύ, ρσξίο ζε θάζε πεξίπησζε λα πξνθύπηεη όηη δηεξεπλήζεθε ε ύπαξμε λαξθσηηθώλ
νπζηώλ
ζην
αίκα
ηνπ.
πλεπώο, ε εθθαινύκελε απόθαζε, πνπ έθξηλε θαηά ηνλ ίδην ηξόπν γηα ηηο πην πάλσ αηηίεο,
νξζά ην λόκν εθάξκνζε θαη ηηο απνδείμεηο εθηίκεζε, είλαη δε αβάζηκα θαη απνξξηπηέα, όζα
δηαθνξεηηθά ππνζηεξίδνληαη κε ηνπο δεύηεξν, ηξίην, πέκπην, έθην θαη ηνπο πξόζζεηνπο
ιόγνπο ηεο θξηλνκέλεο εθέζεσο...". Με ηηο παξαδνρέο ηνπ απηέο, ζην απνδεηθηηθό ηνπ
πόξηζκα, ην Δθεηείν, νξζά εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε ηηο νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
914, 297 - 298, 300, 330 ΑΚ ζε ζπλδ. άξζξ. 42 παξ. 1 θαη 3 Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) θαη απηέο
ζε ζπλδ. κε άξζξ. 6β’ παξ. 1 πεξ. β’ θαη 11 παξ. 1 ηνπ Ν. 489/1976, κε νξζή ππαγσγή ησλ
πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ, πνπ δέρζεθε όηη απνδείρζεθαλ ζην πξαγκαηηθό ησλ αλσηέξσ
δηαηάμεσλ, ηηο νπνίεο δελ παξαβίαζε επζέσο θαη εθ πιαγίνπ σο πξνο ην θξίζηκν δήηεκα ηεο
εμαίξεζεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, δηόηη ην δπζηύρεκα πξνθιήζεθε από νδεγό, πνπ ηεινύζε
ππό ηελ επίδξαζε ηνμηθήο νπζίαο, πνπ ζπλεηέιεζε αηηησδώο ζηελ νδεγηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Δθεηείν κε ζαθείο θαη ρσξίο αληηθάζεηο αηηηνινγίεο, πνπ θαζηζηνύλ
εθηθηό ηνλ αλαηξεηηθό έιεγρν γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ νπζηαζηηθώλ δηαηάμεσλ
δέρζεθε όηη ν νδεγόο, θαηά ηε ζύγθξνπζε, ηεινύζε ππό ηελ επήξεηα ηεο ηνμηθήο νπζίαο ...θαξβoμπιηθό νμύ, κεηαβνιίηεο ηεο Γ9 ηεηξαϋδξνθαλλαβηλόιεο, πνπ αληρλεύζεθε ζηα νύξα
ηνπ θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ςεπδαηζζεζηνγόλσλ - παξαηζζεζηνγόλσλ, από έλα δείγκα
νύξσλ, πνπ ιήθζεθε ζηηο 21:55 (ην αηύρεκα ζπλέβε 21:40) από ηνπο αζηπλνκηθνύο ηεο
Σξνραίαο θαη ζπλεηέιεζε αηηησδώο ζηελ νδεγηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ πξόθιεζε ηεο
ζύγθξνπζεο, ζπλεθηηκσκέλσλ πξνο ηνύην ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ππό ηα νπνία
ζπληειέζηεθε ην αηύρεκα, δηόηη ην είδνο ησλ παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2696/1999ΚΟΚ από ηνλ νδεγό δελ ζπληζηνύλ απιέο ηππηθέο θπθινθνξηαθέο παξαβάζεηο, πνπ ζπλήζσο
δηαπξάηηνληαη από ηνύο νδεγνύο, αιιά είλαη ζνβαξέο θπθινθνξηαθέο παξαβάζεηο θαη
ππνδειώλνπλ παξάηνικε ζπκπεξηθνξά, κε ππεξεθηίκεζε ησλ ζπλζεθώλ θπθινθνξίαο θαη
ησλ ηθαλνηήησλ ζηελ νδήγεζε, δειαδή, πεξίπησζε αηπρήκαηνο πνπ δηθαηνινγείηαη λα

ζπκβεί από νδεγό ππό ηελ επίδξαζε ηνμηθήο νπζίαο, εθόζνλ εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηηο
παξαδνρέο, απηόο παξαβίαζε ηνλ εξπζξό ζεκαηνδόηε θαη εηζήιζε ζην αληίζεην ξεύκα
θπθινθνξίαο ηεο ιεσθόξνπ Πνζεηδώλνο, πξνο Αζήλα, ζε ώξα αηρκήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
λύθηαο, δειαδή, ζε νδό κεγάιεο θπθινθνξίαο, ελώ ηα θηλνύκελα νρήκαηα, ζην αληίζεην
ξεύκα απηήο, είραλ πξάζηλν ζεκαηνδόηε ζηελ πνξεία ηνπο. Καη είλαη κελ αιεζέο, όηη ε
δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ηεο σο άλσ ηνμηθήο νπζίαο είλαη πιεκκειήο, δηόηη δελ ηεξήζεθαλ νη
δηαηππώζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΚΤΑ 43500/2002, πνπ ίζρπε θαηά ην αηύρεκα, εθόζνλ έγηλε
έιεγρνο κόλν ζηα νύξα ηνπ νδεγνύ θαη όρη θαη ζην αίκα ηνπ, ρσξίο λα ελεξγεζεί
επαλεμέηαζε, δηόηη ε πνζόηεηα ησλ νύξσλ θξίζεθε όηη δελ ήηαλ ε επαξθήο, πιελ όκσο ε
δηαδηθαζία αλίρλεπζεο δελ είλαη απνθιεηζηηθόο ηξόπνο δηάγλσζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ
νδεγνύ ζηελ αζηηθή δίθε, (όπσο αληηζέησο απαηηείηαη ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία), αιιά ην
Δθεηείν ζπλεθηίκεζε ηελ έθζεζε ηνμηθνινγηθήο εμέηαζεο ηεο Γηεύζπλζεο
Δγθιεκαηνινγηθώλ Δξεπλώλ σο δηθαζηηθό ηεθκήξην, καδί κε ηα ινηπά απνδεηθηηθά κέζα,
όπσο ηνύην είλαη επηηξεπηό ζηελ παξνύζα εηδηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξ. 681Α ΚΠνιΓ,
ζύκθσλα κε ξεηή παξαδνρή ηεο απόθαζήο ηνπ, ζην ηέινο ηεο ζειίδαο 2β θαη ζηελ αξρή ηεο
ζειίδαο 3α, όπσο έρεη πξνεθηεζεί, θαη θαηέιεμε ζην αλσηέξσ απνδεηθηηθό ηνπ πόξηζκα, όηη
δειαδή ν νδεγόο ηεινύζε ππό ηελ επίδξαζε ηεο αλσηέξσ ηνμηθήο νπζίαο, ελώ δελ ήηαλ
αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηνύλ ηηκέο αλαθνξάο θαη ζπγθέληξσζεο απηήο, όπσο αβάζηκα
αηηηάηαη ν αλαηξεζείσλ, κε ηνλ 3ν αλαηξεηηθό ιόγν, δηόηη ζην λόκν (άξζξν 42 ηνπ Ν.
2696/1999) δελ αλαγξάθνληαη ηα όξηα ησλ ηνμηθώλ νπζηώλ, πέξαλ ησλ νπνίσλ ν ειεγρόκελνο
νδεγόο ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ππό ηελ επίδξαζε απηώλ θαη δελ είλαη ηθαλόο ζε νδήγεζε,
όπσο αληίζεηα θαζνξίδεηαη γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ νηλνπλεύκαηνο. Σνύην κάιηζηα εμεγείηαη,
δηόηη ε επηζηήκε ζήκεξα θαη ζε δηεζλέο επίπεδν δελ έρεη θζάζεη αθόκε ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε
λα θαζνξίζεη όξηα πέξαλ ησλ νπνίσλ ν νδεγόο ζεσξείηαη, όηη ηειεί ππό ηελ επίδξαζε ηνμηθήο
νπζίαο θαη δελ είλαη ηθαλόο πξνο αζθαιή νδήγεζε. Δμάιινπ, αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε
ηνπ αλσηέξσ όξνπ εμαίξεζεο από ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηελ αζθαιηζηηθή ζύκβαζε, ην
Δθεηείν, κε ζαθή θαη πιήξε αηηηνινγία δέρηεθε, όηη από ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην πνπ
πξνζθνκίζηεθε λόκηκα από ηνπο δηαδίθνπο, πξνέθπςε όηη ε έλδηθε ζύκβαζε αζθάιηζεο
δηέπεηαη από ηνλ Ν. 489/1976 θαη όηη ν όξνο ηνπ άξζξνπ 6β’ παξ. 1β’ ηνπ Ν. 489/1976
απέθηεζε ζπκβαηηθή ηζρύ θαη ηζρύεη γηα όινπο, όζνπο θαιύπηεη ε έλδηθε ζύκβαζε
αζθάιηζεο, ε νπνία ιόγσ ελεξγνπνίεζεο ηνπ όξνπ εμαίξεζεο από ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε,
δελ θαιύπηεη πιένλ ηελ αζηηθή επζύλε ηνπ νδεγνύ έλαληη ησλ ηξίησλ δεκηνύκελσλ θαη
εηδηθόηεξα, ζηελ έλδηθε ππόζεζε, έλαληη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζύκαηνο. Δπνκέλσο, ζηελ
πξνζβαιιόκελε απόθαζε παξαηίζεληαη κε επάξθεηα ηα πεξηζηαηηθά από ηα νπνία πξνθύπηεη,
όηη ν πεξί απαιιαγήο ηνπ αζθαιηζηή όξνο ηνπ άξζξνπ 6β’ παξ. 1β’ Ν. 489/ 1976 θαηέζηε κε
λόκηκν ηξόπν πεξηερόκελν ηεο ζύκβαζεο αζθάιηζεο θαη όζα αληίζεηα αηηηάηαη ν
αλαηξεζείσλ, κε ηνλ 3ν αλαηξεηηθό ιόγν, πξέπεη λα απνξξηθζνύλ σο νπζηαζηηθά αβάζηκα.
Δπνκέλσο, κε βάζε όιεο ηηο αλσηέξσ παξαδνρέο ηεο ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε έρεη λόκηκε
βάζε θαη είλαη εθηθηόο ν αλαηξεηηθόο έιεγρνο γηα ηελ νξζή ππαγσγή ησλ πξαγκαηηθώλ
πεξηζηαηηθώλ, πνπ ην Δθεηείν δέρεηαη όηη απνδείρζεθαλ ζην πξαγκαηηθό ησλ θαλόλσλ
δηθαίνπ
πνπ
νξζά
εξκήλεπζε
θαη
εθάξκνζε.
πλεπώο, νη ζρεηηθνί 1νο θαη 3νο αλαηξεηηθνί ιόγνη εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 1 θαη 19 ΚΠνιΓ
γηα ηελ επζεία θαη εθ πιαγίνπ παξαβίαζε ησλ νπζηαζηηθώλ θαλόλσλ δηθαίνπ πνπ
πξναλαθέξζεθαλ,
πξέπεη
λα
απνξξηθζνύλ
σο
νπζηαζηηθά
αβάζηκνη.

Από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 559 αξηζ. 10 πεξ. α’ ηνπ Κ.Πνι.Γ., πνπ νξίδεη όηη "αλαίξεζε
επηηξέπεηαη αλ ην δηθαζηήξην παξά ην λόκν δέρηεθε πξάγκαηα πνπ έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε
ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο, σο αιεζηλά, ρσξίο απόδεημε", πξνθύπηεη όηη ν ιόγνο απηόο
αλαηξέζεσο ηδξύεηαη, όηαλ ην δηθαζηήξην δέρεηαη πξάγκαηα, δειαδή απηνηειείο
πξαγκαηηθνύο ηζρπξηζκνύο, νη νπνίνη ηείλνπλ ζε ζεκειίσζε, θαηάιπζε ή παξαθώιπζε ηνπ
δηθαηώκαηνο, πνπ αζθείηαη κε ηελ αγσγή, έλζηαζε ή αληέλζηαζε, ρσξίο λα έρεη πξνζαρζεί
νπνηαδήπνηε απόδεημε γηα ηα πξάγκαηα απηά, ή όηαλ δελ εθζέηεη από πνηά απνδεηθηηθά
ζηνηρεία άληιεζε ηελ απόδεημε γη’ απηά (ΑΠ 224/2015, ΑΠ 1479/2014, ΑΠ 43/2012).
Δμάιινπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 368 ΚΠνιΓ "Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηνξίζεη έλα
ή πεξηζζόηεξνπο πξαγκαηνγλώκνλεο, αλ θξίλεη, όηη πξόθεηηαη γηα δεηήκαηα πνπ απαηηνύλ γηα
λα γίλνπλ αληηιεπηά εηδηθέο γλώζεηο επηζηήκεο ή ηέρλεο" (παξ. 1). "Σν δηθαζηήξην νθείιεη λα
δηνξίζεη πξαγκαηνγλώκνλεο, αλ ην δεηήζεη θάπνηνο δηάδηθνο θαη θξίλεη πσο ρξεηάδνληαη
ηδηάδνπζεο γλώζεηο επηζηήκεο ή ηέρλεο" (παξ. 2, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3994/2011). Δθ ηνύησλ ζπλάγεηαη, όηη ε ζπκπιήξσζε ησλ απνδείμεσλ κε
ηε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζύλεο ελαπόθεηηαη ζηελ θπξηαξρηθή θαη κε ειεγρόκελε
αλαηξεηηθώο θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, ην νπνίν ειεπζέξσο εθηηκά ηελ αλάγθε ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ απνδεηθηηθνύ απηνύ κέζνπ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία
θάπνηνο από ηνπο δηαδίθνπο δεηήζεη ηε δηεμαγσγή πξαγκαηνγλσκνζύλεο θαη ην δηθαζηήξην
θξίλεη όηη ρξεηάδνληαη όρη απιώο "εηδηθέο" γλώζεηο επηζηήκεο ή ηέρλεο, όπσο αλαθέξεηαη
ζηελ παξ. 1 ηνπ άλσ άξζξνπ 368 ΚΠνιΓ, αιιά "ηδηάδνπζεο" ηέηνηεο γλώζεηο, όπσο
αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, νπόηε νθείιεη, ζηελ πεξίπησζε απηή, λα δηνξίζεη
πξαγκαηνγλώκνλα ή πξαγκαηνγλώκνλεο. Δπνκέλσο, εάλ δελ ππάξρεη παξαδνρή ηνπ
Γηθαζηεξίνπ, όηη πξόθεηηαη γηα δεηήκαηα πνπ απαηηνύλ, γηα λα γίλνπλ αληηιεπηά, ηδηάδνπζεο
γλώζεηο επηζηήκεο ή ηέρλεο, ε κε ιήςε ππόςε ηζρπξηζκνύ ηνπ δηαδίθνπ γηα αλάγθε
δηελέξγεηαο πξαγκαηνγλσκνζύλεο ή ε απόξξηςε, ξεηώο ή ζησπεξώο, ζρεηηθνύ αηηήκαηνο
απηνύ, δελ δεκηνπξγεί ιόγν αλαίξεζεο θαηά ην άξζξν 559 ΚΠνιΓ (ΑΠ 86/2015, ΑΠ
89/2013,
ΑΠ
632/2010).
Με ηνλ 2ν ιόγν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο ν αλαηξεζείσλ απνδίδεη ζηελ πξνζβαιιόκελε
απόθαζε ηελ πιεκκέιεηα εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 10 ΚΠνιΓ, κε ηελ αηηίαζε όηη ην Δθεηείν
κε ην λα απνξξίςεη ζησπεξά ην αίηεκά ηνπ γηα ηε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζύλεο, ην νπνίν
απηόο είρε ππνβάιεη κε ηνπο πξόζζεηνπο ιόγνπο ηεο έθεζήο ηνπ θαη θαηαιήγνληαο ζην
εζθαικέλν απνδεηθηηθό πόξηζκα, όηη δήζελ απηόο ηεινύζε ππό ηελ επήξεηα ηνμηθήο νπζίαο,
πνπ ζπλεηέιεζε αηηησδώο ζηελ πξόθιεζε ηνπ ηξνραίνπ δπζηπρήκαηνο, δέρζεθε σο αιεζηλά
πξάγκαηα, πνπ έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηε δίθε ρσξίο απόδεημε. Ο ιόγνο απηόο όκσο θαη’
αξρήλ δελ ηδξύεηαη θαη ζπλεπώο είλαη απαξάδεθηνο ζηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο, όπσο ε παξνύζα
εηδηθή δηαδηθαζία ησλ απηνθηλήησλ, θαηά ηηο νπνίεο ην Γηθαζηήξην δελ έρεη ππνρξέσζε λα
δηαηάμεη απνδείμεηο θαη ε ζπδήηεζε νινθιεξώλεηαη θαηά θαλόλα ζε κηα ζπλεδξίαζε ζην
αθξναηήξην, όπνπ εμεηάδνληαη κάξηπξεο θαη πξνζθνκίδνληαη ηα ινηπά απνδεηθηηθά κέζα (ΑΠ
226/2014). Δμάιινπ, εθηόο ηνύηνπ, από ηηο παξαδνρέο ηνπ Δθεηείνπ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο
απνξξίθζεθαλ νη πξόζζεηνη ιόγνη ηεο έθεζεο, κε ηνπο νπνίνπο, επηθνπξηθά, ν αλαηξεζείσλ
ππέβαιε αίηεκα γηα δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζύλεο θαη νη νπνίνη παξαδεθηά επηζθνπνύληαη
επίζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξεπλώκελνπ αλαηξεηηθνύ ιόγνπ, πξνθύπηεη όηη ην Δθεηείν
απέξξηςε ζηγή ην αίηεκα απηό, ρσξίο ζπγρξόλσο λα ππάξρεη παξαδνρή, όηη πξόθεηηαη γηα
δήηεκα, πνπ γηα λα γίλεη αληηιεπηό απαηηνύληαη ηδηάδνπζεο γλώζεηο επηζηήκεο ή ηέρλεο.

Δπνκέλσο, ε ζηγή απόξξηςε ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο δελ δεκηνπξγεί ιόγν αλαίξεζεο εθ ηνπ
άξζξνπ 559 αξ. 10 ΚΠνιΓ, ν νπνίνο ζπλαθόινπζα θαη γηα ηνλ αλσηέξσ ιόγν, πξέπεη λα
απνξξηθζεί σο απαξάδεθηνο, άιισο σο νπζηαζηηθά αβάζηκνο, δηόηη, αλεμάξηεηα από ηα
παξαπάλσ, ην Δθεηείν δελ θαηέιεμε ζην απνδεηθηηθό ηνπ πόξηζκα ρσξίο απόδεημε, αιιά από
όια αλεμαηξέησο ηα απνδεηθηηθά κέζα, ηα νπνία ζπλεθηίκεζε θαηά ηελ αλέιεγθηε αλαηξεηηθά
θξίζε ηνπ. Δηδηθόηεξα, από ηελ επηηξεπηή επηζθόπεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο θαη
ζύκθσλα κε όζα έρνπλ εθηεζεί αλαιπηηθά κε αθνξκή ηνλ 1ν θαη 3ν αλαηξεηηθό ιόγν, γηα ηελ
απνθπγή άζθνπσλ επαλαιήςεσλ, πξνθύπηεη όηη ην Δθεηείν θαηέιεμε ζην απνδεηθηηθό ηνπ
πόξηζκα, ζύκθσλα κε ην νπνίν ν αλαηξεζείσλ ηεινύζε ππό ηελ επίδξαζε ηεο σο άλσ ηνμηθήο
νπζίαο, ύζηεξα από ζπλεθηίκεζε, όπσο ξεηά αλαθέξεη, ησλ καξηπξηθώλ θαηαζέζεσλ
ελώπηνλ ηνπ πξσηνβάζκηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ νη δηάδηθνη πξνζθόκηζαλ κε
λόκηκε επίθιεζε θαη ηα νπνία εθηηκήζεθαλ, είηε σο απηνηειή απνδεηθηηθά κέζα, είηε γηα
ζπλαγσγή δηθαζηηθώλ ηεθκεξίσλ σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ηέιεζεο ηνπ ηξνραίνπ δπζηπρήκαηνο
θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ ηνπ δεκηνγόλνπ απηνθηλήηνπ -αλαηξεζείνληνο.
Καηά ην άξζξν 559 αξ. 11 πεξ. γ’ ΚΠνιΓ, αλαίξεζε επηηξέπεηαη, αλ ην δηθαζηήξην, παξά ην
λόκν, δελ έιαβε ππόςε απνδεηθηηθά κέζα, πνπ νη δηάδηθνη επηθαιέζζεθαλ θαη πξνζθόκηζαλ.
Από ηε δηάηαμε απηή, ζπλδπαδόκελε κε εθείλεο ησλ άξζξσλ 335, 338 έσο 340 θαη 346 ηνπ
ίδηνπ θώδηθα, πξνθύπηεη, όηη ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεη δηθαληθή
πεπνίζεζε γηα ηε βαζηκόηεηα ησλ πξαγκαηηθώλ ηζρπξηζκώλ ησλ δηαδίθσλ, πνπ έρνπλ
νπζηώδε επηξξνή ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο, πνπ επηδξνύλ δειαδή ζην δηαηαθηηθό ηεο
απνθάζεσο (Οι.ΑΠ 2/2008), νθείιεη λα ιάβεη ππόςε ηα λνκίκσο πξνζθνκηζζέληα, είηε πξνο
άκεζε απόδεημε, είηε γηα ηε ζπλαγσγή δηθαζηηθώλ ηεθκεξίσλ απνδεηθηηθά κέζα, εθόζνλ
γίλεηαη ζαθήο θαη νξηζκέλε επίθιεζε απηώλ από ην δηάδηθν. Δίλαη δε ζαθήο θαη νξηζκέλε ε
επίθιεζε, όηαλ είλαη εηδηθή θαη από απηήλ πξνθύπηεη ε ηαπηόηεηά ηνπ. Κακκηά σζηόζν
δηάηαμε δελ επηβάιιεη ηελ εηδηθή κλεία θαη ηε ρσξηζηή αμηνιόγεζε θαζελόο από ηα
απνδεηθηηθά κέζα, πνπ επηθαιέζζεθαλ θαη πξνζθόκηζαλ νη δηάδηθνη, αιιά αξθεί ε γεληθή
κλεία ησλ θαη’ είδνο απνδεηθηηθώλ κέζσλ. Έηζη, απαηηείηαη εηδηθή κλεία ηεο έθζεζεο
πξαγκαηνγλσκνζύλεο, γηαηί απνηειεί ηδηαίηεξν απνδεηθηηθό κέζν, ελώ νη θαη’ άξζξν 390
ΚΠνιΓ γλσκνδνηήζεηο πξνζώπσλ κε εηδηθέο γλώζεηο, δελ είλαη ηδηαίηεξα απνδεηθηηθά κέζα,
αιιά έγγξαθα κε ηδηάδνπζα ξύζκηζε θαη γη’ απηό ε κλεία ηεο απόθαζεο πεξί ιήςεο ππόςε
ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εγγξάθσλ πεξηιακβάλεη θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο απηέο (Οι.ΑΠ 8,
12/2005). Μόλν αλ από ηε γεληθή ή θαη ξεηή αθόκε αλαθνξά, ζε ζπλδπαζκό κε ην
πεξηερόκελν ηεο απόθαζεο, δελ πξνθύπηεη θαηά ηξόπν αλακθίβνιν (Οι.ΑΠ 2/2008) ή θαη’
άιιε έθθξαζε αδηζηάθησο βέβαην (Οι.ΑΠ 14/2005), όηη ιήθζεθε ππόςε θάπνην
ζπγθεθξηκέλν απνδεηθηηθό κέζν, ζηνηρεηνζεηείηαη ν αλαηξεηηθόο απηόο ιόγνο (ΑΠ 145/2015,
ΑΠ 224/2015). Με ηνλ 4ν αλαηξεηηθό ιόγν ν αλαηξεζείσλ απνδίδεη ζηελ πξνζβαιιόκελε
απόθαζε ηελ πιεκκέιεηα εθ ηνπ άξζξνπ 559 παξ. 11 πεξ. γ’ ΚΠνιΓ, κε ηελ αηηίαζε όηη ην
Δθεηείν δελ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ από 25-5-2015 ηαηξνδηθαζηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Δηδηθνύ
Ιαηξνδηθαζηή, . Μ., ηελ νπνία ν αλαηξεζείσλ είρε επηθαιεζηεί θαη πξνζθνκίζεη λόκηκα κε
ηηο θαη’ έθεζε πξνηάζεηο ηνπ θαη αζθνύζε νπζηώδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο, ηελ
νπνία ην Δθεηείν εάλ ειάκβαλε ππόςε ηνπ, ζα θαηέιεγε ζην νξζό, θαηά ηνλ αλαηξεζείνληα,
απνδεηθηηθό πόξηζκα, όηη απηόο δελ ηεινύζε ππό ηελ επήξεηα ηνμηθώλ νπζηώλ θαηά ηελ
νδήγεζε ηνπ δεκηνγόλνπ απηνθηλήηνπ, δηόηη ε νπζία αληρλεύζεθε ζην ζηάδην, πνπ απηή
απνβάιιεηαη
από
ηνλ
νξγαληζκό.

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε από ηελ επηηξεπηή επηζθόπεζε ησλ από 13-10- 2015 πξνηάζεσλ
ηνπ αλαηξεζείνληα ελώπηνλ ηνπ Δθεηείνπ (γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 4νπ αλαηξεηηθνύ ιόγνπ)
πξνθύπηεη, όηη ν αλαηξεζείσλ είρε πξνζθνκίζεη, σο ζρεηηθό κε αξηζκό 9, ηελ από 25-5-2015
ηαηξνδηθαζηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Δηδηθνύ Ιαηξνδηθαζηή, . Μ., ζύκθσλα κε ηελ νπνία, όηαλ
ε ηνμηθή νπζία αληρλεπζεί ζηα νύξα, βξίζθεηαη πιένλ ζην ζηάδην απνβνιήο από ηνλ
νξγαληζκό θαη ε ρξήζε ηεο ηλδηθήο θάλλαβεο κπνξεί λα αλάγεηαη θαη εβδνκάδεο πξηλ ηνλ
έιεγρν θαη δελ κπνξεί λα θαηαζηείιεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ. Όκσο, ην Δθεηείν,
ζύκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηνπ, αλαθέξεη ζηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζή ηνπ όηη, γηα λα
θαηαιήμεη ζην απνδεηθηηθό ηνπ πόξηζκα, έιαβε ππόςε ηνπ όια ηα έγγξαθα, πνπ νη δηάδηθνη
πξνζθόκηζαλ ελώπηόλ ηνπ κε λόκηκε επίθιεζε θαη εθηηκώληαο ηηο πεξηζηάζεηο ηνπ
δπζηπρήκαηνο θαη ηηο ζνβαξέο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2696/1999 - ΚΟΚ από ηνλ
νδεγό, θαηέιεμε ζηελ αλέιεγθηε αλαηξεηηθά θξίζε ηνπ, όηη ν αλαηξεζείσλ ηεινύζε θαηά ηελ
ζύγθξνπζε ππό ηελ επίδξαζε ηεο ηνμηθήο σο άλσ νπζίαο. Καη είλαη κελ αιεζέο όηη ην
Δθεηείν δελ κλεκνλεύεη εηδηθά, νύηε αμηνινγεί ην αλσηέξσ έγγξαθν, εθόζνλ άιισζηε, δελ
έρεη ηέηνηα ππνρξέσζε, δηόηη ε γλσκνδόηεζε ηερληθνύ ζπκβνύινπ ηνπ αλαηξεζείνληα δελ
απνηειεί ηδηαίηεξν απνδεηθηηθό κέζν ώζηε λα ρξήδεη εηδηθήο κλείαο αιιά σο έγγξαθν
ζπλεθηηκάηαη ειεύζεξα, καδί κε ηα άιια απνδεηθηηθά κέζα θαη’ άξζξ. 390 ΚΠνιΓ, όκσο,
από ην ζύλνιν ησλ παξαδνρώλ ηεο απόθαζήο ηνπ, πξνθύπηεη, κε βεβαηόηεηα θαη ρσξίο
ακθηβνιία, δειαδή θαζίζηαηαη αδηζηάθησο βέβαην, όηη ην Δθεηείν ζπλεθηίκεζε θαη ηελ
αλσηέξσ ηαηξνδηθαζηηθή γλσκνδόηεζε θαη θαηέιεμε ζε αληίζεην πόξηζκα, από εθείλν πνπ ν
αλαηξεζείσλ ζεσξεί σο νξζό. Δπνκέλσο, ν 4νο ιόγνο ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο πξέπεη λα
απνξξηθζεί σο νπζηαζηηθά αβάζηκνο, άιισο σο απαξάδεθηνο, δηόηη ε αηηίαζε όηη, εάλ ην
Γηθαζηήξην εθηηκνύζε δηαθνξεηηθά ην αλσηέξσ απνδεηθηηθό κέζν, ζα θαηέιεγε ζε
δηαθνξεηηθό απνηέιεζκα, νδεγεί ζε έιεγρν ηεο απόθαζεο γηα πιεκκέιεηεο από θαθή
εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ θαη ζπλαθόινπζα, ζε επαλεθηίκεζε ηεο νπζίαο ηεο ππόζεζεο,
δειαδή ζε απνηέιεζκα πνπ έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηε ζεκειηώδε επηηαγή ηεο
δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 561 παξ. 1 ΚΠνιΓ, πεξί ηνπ αλαηξεηηθά αλέιεγθηνπ ησλ πξαγκαηηθώλ
παξαδνρώλ ηεο πξνζβαιινκέλεο απόθαζεο. Καηόπηλ όισλ απηώλ θαη κε ππάξρνληνο άιινπ
ιόγνπ αλαίξεζεο πξνο έξεπλα, ε θξηλόκελε αίηεζε αλαίξεζεο πξέπεη λα απνξξηθζεί ζην
ζύλνιό ηεο. Δπίζεο, πξέπεη λα δηαηαρζεί ε εηζαγσγή ηνπ παξαβόινπ, πνπ έρεη θαηαζέζεη ν
αλαηξεζείσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο ζην Γεκόζην Σακείν (άξζξν 495 παξ. 3
εδ. Β’ δ’ ΚΠνιΓ). Σέινο, πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί αλαηξεζείσλ, πνπ εηηήζεθε (άξζξν 176,
183 ΚΠνιΓ), ζηα δηθαζηηθά έμνδα θάζε αλαηξεζίβιεηεο, πνπ παξαζηάζεθε θαη θαηέζεζε
μερσξηζηά πξνηάζεηο ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ, όπσο εηδηθόηεξα, νξίδεηαη ζην
δηαηαθηηθό.
ΓΙΑ
ΣΟΤ
ΛΟΓΟΤ
ΑΤΣΟΤ
Απνξξίπηεη ηελ από 18-5-2016 (αξ. θαη. ...2016) αίηεζε γηα ηελ αλαίξεζε ηεο νξηζηηθήο ππ’
αξ. 5250/2015 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Αζελώλ (εηδηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ
681Α
ΚΠνιΓ).
Γηαηάζζεη ηελ εηζαγσγή ηνπ παξαβόινπ πνπ έρεη θαηαηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο
αλαίξεζεο
ζην
Γεκόζην
Σακείν.
Καη
Καηαδηθάδεη ηνλ αλαηξεζείνληα ζηα δηθαζηηθά έμνδα ηεο θάζε αλαηξεζίβιεηεο, πνπ νξίδεη ζε
δύν
ρηιηάδεο
επηαθόζηα
(2.700)
επξώ.
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