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Αξηζκόο 302/2018  

 

ΣΟ ΔΘΚΑΣΗΡΘΟ ΣΟΤ ΑΡΕΘΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Δ’ Πνιηηηθό Σκήκα  

 

πγθξνηήζεθε από ηνπο Δηθαζηέο: Εηξήλε Κηνπξθηζόγινπ - Πεηξνπιάθε, Αληηπξόεδξν ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, Δεκεηξνύια Τθαληή, Υαξάιακπν Καιακαηηαλό, Εηξήλε Καινύ θαη νθία 

Νηάληνπ, 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: ΝΠΘΔ κε ηελ επσλπκία "ΕΠΘΚΟΤΡΘΚΟ ΚΕΦΑΛΑΘΟ ΑΦΑΛΘΗ 

ΕΤΘΤΝΗ ΑΠΟ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΩΝ", πνπ εδξεύεη ζηελ … θαη 

εθπξνζσπείηαη λόκηκα, σο εηδηθνύ δηαδόρνπ ηεο αλώλπκεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο κε ηελ 

επσλπκία "... ΑΕ", ηεο νπνίαο ε άδεηα ιεηηνπξγίαο αλαθιήζεθε, ην νπνίν εθπξνζσπήζεθε 

από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Γεώξγην Μαλνπζάθε. 

Σνπ αλαηξεζηβιήηνπ: Π. Θ. ηνπ Μ., θαηνίθνπ ..., ν νπνίνο εθπξνζσπήζεθε από ηνλ 

πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Αλδξέα Κακβύζε κε δήισζε ηνπ άξζξνπ 242 παξ. 2 ΚΠνιΔ. 

Η έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηηο από 23-2-2009 θαη 10-11-2009 αγσγέο ηνπ ήδε 

αλαηξεζηβιήηνπ, πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ θαη 

ζπλεθδηθάζηεθαλ.  

Εθδόζεθαλ νη απνθάζεηο: α) 3650/2011 κε νξηζηηθή, β) 3842/2012 ελ κέξεη νξηζηηθή θαη ελ 

κέξεη κε νξηζηηθή θαη γ) 743/2014 νξηζηηθή ηνπ ίδηνπ Δηθαζηεξίνπ θαη 3690/2015 ηνπ 

Μνλνκεινύο Εθεηείνπ Αζελώλ.  

Σελ αλαίξεζε ηεο ηειεπηαίαο απόθαζεο δεηεί ην αλαηξεζείνλ κε ηελ από 10-6-2016 αίηεζή 

ηνπ. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο απηήο, κε Εηζεγήηξηα ηελ Αξενπαγίηε Δεκεηξνύια 

Τθαληή, πνπ εθθσλήζεθε από ην πηλάθην, νη δηάδηθνη παξαζηάζεθαλ όπσο ζεκεηώλεηαη πην 

πάλσ.  

Ο πιεξεμνύζηνο ηνπ αλαηξεζείνληνο δήηεζε ηελ παξαδνρή ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο θαη ηελ 

θαηαδίθε ηνπ αληηδίθνπ κέξνπο ζηε δηθαζηηθή δαπάλε. 

 

ΚΕΦΘΗΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Με ηελ θξηλόκελε από 10-6-2016 αίηεζε αλαίξεζεο πξνζβάιιεηαη ε 3690/2015 ηειεζίδηθε 

απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Εθεηείνπ Αζελώλ, πνπ εθδόζεθε αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ, θαηά 

ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ησλ δηαθνξώλ γηα δεκίεο από απηνθίλεην θαη από ηε ζύκβαζε 

αζθάιηζεο απηνύ (άξζξ. 681Α Κ.Πνι.Δ.), κε ηελ νπνία ζπλεθδηθάζζεθαλ αληίζεηεο εθέζεηο 

ησλ δηαδίθσλ ηεο πξνθεηκέλεο δίθεο, έγηλαλ δεθηέο θαη’ νπζίαλ νη ζπλεθδηθαζζείζεο εθέζεηο 

θαη ε αληέθεζε ηεο ηόηε εθεζίβιεηεο Ρ. Υ. θαηά ηεο εθθιεζείζαο πξσηνβάζκηαο απόθαζεο 

κε αξηζ. 3842/2012 πνπ αθνξά ηελ από 23-2-2009 αγσγή ηνπ ελάγνληνο -αλαηξεζίβιεηνπ, ε 

νπνία εμαθαλίζηεθε θαη αθνινύζσο έγηλε δεθηή θαηά έλα κέξνο ε ίδηα αγσγή ηνπ 

αλαηξεζηβιήηνπ σο νπζηαζηηθά βάζηκε, γηα ηελ επηδίθαζε απνδεκίσζεο γηα ηελ 



απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο, ηελ νπνίαλ ππέζηε από απηνθηλεηηθό αηύρεκα θαη ρξεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο ιόγσ εζηθήο βιάβεο, πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα νδεγνύ απηνθηλήηνπ ηεο 

θπξηόηεηαο ηεο αξρηθά ελαγνκέλεο πην πάλσ Ρ. Υ., κε δηαδίθνπ ζηελ πξνθείκελε δίθε, 

αζθαιηζκέλνπ γηα δεκηέο ηξίησλ ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "..." θαη αξρηθά 

ελαγνκέλε, ηεο νπνίαο αλαθιήζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηδηθίαο θαη 

ζηε δηθνλνκηθή ζέζε ηεο ππεηζήιζε σο εθ ηνπ λόκνπ δηάδνρνο απηήο ην αλαηξεζείνλ λνκηθό 

πξόζσπν ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία "ΕΠΘΚΟΤΡΘΚΟ ΚΕΦΑΛΑΘΟ". 

I. Καηά ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 559 αξηζ. 1 ηνπ ΚΠνιΔ, αλαίξεζε επηηξέπεηαη κόλνλ αλ 

παξαβηάζηεθε θαλόλαο ηνπ νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

εξκελεπηηθνί θαλόλεο ησλ δηθαηνπξαμηώλ. Ο θαλόλαο δηθαίνπ παξαβηάδεηαη, αλ δελ 

εθαξκνζηεί ελώ ζπλέηξεραλ νη πξαγκαηηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, ή αλ 

εθαξκνζηεί ελώ δελ ζπλέηξεραλ 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 ην ιόγν αλαίξεζεο από ηνλ 

αξηζκό 1 ηνπ άξζξνπ 559 ΚΠνιΔ (παξαβίαζε θαλόλα ηνπ νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ) ειέγρνληαη 

ηα ζθάικαηα ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ λόκσ βάζηκνπ ηεο αγσγήο ή ησλ 

ηζρπξηζκώλ ησλ δηαδίθσλ, θαζώο θαη ηα λνκηθά ζθάικαηα θαηά ηελ έξεπλα ηεο νπζίαο ηεο 

δηαθνξάο. Ειέγρεηαη, δειαδή, αλ ε αγσγή, έλζηαζε θ.ιπ. νξζώο απνξξίθζεθε σο κε λόκηκε 

ή αλ, θαηά παξάβαζε νπζηαζηηθνύ θαλόλα δηθαίνπ, έγηλε δεθηή σο λόκηκε ή απνξξίθζεθε ή 

έγηλε δεθηή θαη’ νπζίαλ (Οι.ΑΠ 27 θαη 28/1998). Καηά δε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 559 αξηζ. 

19 ηνπ ΚΠνιΔ, αλαίξεζε επηηξέπεηαη αλ ε απόθαζε δελ έρεη λόκηκε βάζε θαη ηδίσο αλ δελ 

έρεη θαζόινπ αηηηνινγίεο, ή έρεη αηηηνινγίεο αληηθαηηθέο ή αλεπαξθείο ζε δεηήκαηα πνπ 

αζθνύλ νπζηώδε επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο. Από ηελ ππόςε δηάηαμε, πνπ απνηειεί 

θύξσζε ηεο παξάβαζεο ηνπ άξζξνπ 93 παξάγξαθνο 3 ηνπ πληάγκαηνο πξνθύπηεη όηη ν 

πξνβιεπόκελνο απ’ απηή ιόγνο αλαίξεζεο ηδξύεηαη όηαλ ζηελ ειάζζνλα πξόηαζε ηνπ 

λνκηθνύ ζπιινγηζκνύ δελ εθηίζεληαη θαζόινπ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά (έιιεηςε 

αηηηνινγίαο), ή όηαλ ηα εθηηζέκελα δελ θαιύπηνπλ όια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη βάζεη ηνπ 

πξαγκαηηθνύ ηνπ εθαξκνζηένπ θαλόλα δηθαίνπ γηα ηελ επέιεπζε ηεο έλλνκεο ζπλέπεηαο πνπ 

απαγγέιζεθε ή ηελ άξλεζή ηνπ (αλεπαξθήο αηηηνινγία), ή όηαλ αληηθάζθνπλ κεηαμύ ηνπο 

(αληηθαηηθή αηηηνινγία) (Οι.ΑΠ 1/1999). Ο πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 559 αξηζ. 19 ιόγνο 

αλαίξεζεο γηα έιιεηςε λόκηκεο βάζεο κε ηελ έλλνηα ηεο αλεπαξθνύο αηηηνινγίαο αθνξά 

ειιείςεηο αλαγόκελεο απνθιεηζηηθά ζηε δηαηύπσζε ηνπ αηηηνινγηθνύ πνξίζκαηνο αλαθνξηθά 

κε ηε ζπλδξνκή ή κε γεγνλόησλ, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπγθξνηνύλ ην 

πξαγκαηηθό ηνπ εθαξκνζηένπ θαλόλα νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ, έηζη ώζηε, από ηελ αλεπαξθή ή 

αληηθαηηθή έθζεζή ηνπο, λα κελ κπνξεί λα θξηζεί αλ ε απόθαζε ζηεξίδεηαη ή όρη λνκηθώο 

(Οι.ΑΠ 13/1995). Η ύπαξμε λόκηκεο βάζεο θαη ε αληίζηνηρε έιιεηςή ηεο πξέπεη λα 

πξνθύπηνπλ ακέζσο από ηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε, ν δε Άξεηνο Πάγνο δηαπηζηώλεη ηελ 

ύπαξμε ή ηελ αλππαξμία ηνπ πξνθεηκέλνπ ιόγνπ αλαίξεζεο, ειέγρνληαο κόλν ηελ 

πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαη ην αηηηνινγηθό ηεο θαη όρη ην πεξηερόκελν άιισλ εγγξάθσλ ή 

απνθάζεσλ ζε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 561 παξ. 2 ηνπ ΚΠνιΔ. Αληίζεηα, δελ 

ππάξρεη έιιεηςε λόκηκεο βάζεο όηαλ πξόθεηηαη γηα ειιείςεηο αλαγόκελεο ζηελ εθηίκεζε ησλ 

απνδείμεσλ θαη κάιηζηα ζηελ αλάιπζε, ζηάζκηζε θαη αηηηνιόγεζε ηνπ εμαγόκελνπ από απηέο 

πνξίζκαηνο, γηαηί ζηελ θξίζε ηνπ απηή ην δηθαζηήξην πξνβαίλεη αλέιεγθηα, θαηά ην άξζξν 

561 παξ. 1 ΚΠνιΔ, εθηόο αλ δελ είλαη ζαθέο ην πόξηζκα θαη γηα ην ιόγν απηό γίλεηαη 



αδύλαηνο ν αλαηξεηηθόο έιεγρνο. Πεξαηηέξσ, από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 297, 298, 300, 

330 θαη 914 ΑΚ ζπλάγεηαη όηη πξνϋπόζεζε ηεο επζύλεο γηα απνδεκίσζε από αδηθνπξαμία 

είλαη ε ππαηηηόηεηα ηνπ ππόρξενπ, ε νπνία ππάξρεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ακέιεηαο, δειαδή 

όηαλ δελ θαηαβάιιεηαη ε επηκέιεηα πνπ απαηηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο, ε παξάλνκε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ππόρξενπ ζε απνδεκίσζε έλαληη εθείλνπ πνπ δεκηώζεθε θαη ε ύπαξμε 

αηηηώδνπο ζπλάθεηαο κεηαμύ ηεο παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δεκίαο. Η παξάλνκε 

ζπκπεξηθνξά σο όξνο ηεο αδηθνπξαμίαο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη όρη κόλν ζε ζεηηθή πξάμε, 

αιιά θαη ζε παξάιεηςε, εθόζνλ ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε εθείλνο πνπ ππέπεζε ζηελ 

παξάιεηςε ήηαλ ππνρξεσκέλνο ζε πξάμε από ην λόκν ή ηε δηθαηνπξαμία, είηε από ηελ θαιή 

πίζηε, θαηά ηελ θξαηνύζα θνηλσληθή αληίιεςε. Αηηηώδεο δε ζπλάθεηα ππάξρεη, όηαλ ε πξάμε 

ή ε παξάιεηςε ηνπ επζπλόκελνπ πξνζώπνπ, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ν δεκησζείο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζπλεηέιεζε θαη ν ίδηνο ζηελ πξόθιεζε ή ηελ επαύμεζε ηεο δεκηάο, ήηαλ θαηά 

ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο ηθαλή θαη κπνξνύζε λα επηθέξεη, θαηά ηε ζπλεζηζκέλε 

πνξεία ησλ πξαγκάησλ, ην επηδήκην απνηέιεζκα. 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 θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 559 αξηζ. 1 θαη 

19 ΚΠνιΔ 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. Αληίζεηα, ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, πεξί ηνπ όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

(έλδηθε) πεξίπησζε ε πξάμε ή ε παξάιεηςε εθείλε απνηέιεζε ή δελ απνηέιεζε ηελ αηηία ηνπ 

επηδήκηνπ απνηειέζκαηνο, πεξί ηνπ όηη δειαδή ην δεκηνγόλν γεγνλόο ζε ζρέζε κε ηε δεκία 

βξίζθεηαη ή δελ βξίζθεηαη ζε ζρέζε αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο, σο αλαγόκελε ζε εθηίκεζε 

πξαγκαηηθώλ γεγνλόησλ (άξζξ. 561 παξ. 1 ΚΠνιΔ), δελ ππόθεηηαη ζε αλαηξεηηθό έιεγρν. 

Σέινο, ε παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ ΚΟΚ δελ ζεκειηώλεη απηή θαζεαπηή ππαηηηόηεηα ζηελ 

επέιεπζε ηνπ 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 468/2003). 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ηελ πξνζβαιιόκελε ππ’ αξηζ. 3690/2015 απόθαζε ηνπ 

Μνλνκεινύο Εθεηείνπ Αζελώλ έγηλαλ δεθηά ηα αθόινπζα, θαηά ηελ αλέιεγθηε επί ηεο 

νπζίαο εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ: "Σελ 28/5/2008 θαη ώξα 18.05’ πεξίπνπ, ε ελαγνκέλε Ρ. 

Υ., νδεγώληαο ην ππ’ αξηζκ. θπθινθ. ... Θ.Υ.Ε. απηνθίλεην, πνπ ήηαλ αζθαιηζκέλν, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ Ν. 489/1976, ζηελ ελαγνκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξία, κε ηελ επσλπκία "... ΑΕΑΖ", 

ζηε ζέζε ηεο νπνίαο ππεηζήιζε εθ ηνπ λόκνπ ην Επηθνπξηθό Κεθάιαην, ιόγσ αλαθιήζεσο 

ηεο αδείαο ιεηηνπξγίαο ηεο (δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 156/2009 απνθάζεσο ηεο ...), έβαηλε ζηελ 

πεξηνρή ... θαη δε ζηε ιεσθόξν ..., κε θαηεύζπλζε από Εθάιε πξνο Νέα Μάθξε. Όπηζζελ 

ηνύηνπ θαη νκνξξόπσο έβαηλε άιιν απηνθίλεην, νδεγνύκελν από ηελ Θ. Υ. θαη αθνινπζνύζε 

κε ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, ν ελάγσλ, νδεγώληαο ηελ κεγάινπ θπβηζκνύ, ππ’ αξηζκ. ... 

κνηνζηθιέηα. Η σο άλσ ιεσθόξνο είλαη δηπιήο θαηεύζπλζεο, κε κία ισξίδα θπθινθνξίαο 

αλά θαηεύζπλζε, κε ζπλνιηθό πιάηνο νδνζηξώκαηνο 8,90 κέηξσλ, ήηνη 4,45 κέηξα ην θάζε 

ξεύκα, ηα δύν ξεύκαηα θπθινθνξίαο ρσξίδνληαη κε ζπλερή δηπιή δηαρσξηζηηθή γξακκή, ελώ 

ην νδόζηξσκα παξνπζηάδεη αλσθέξεηα θαηά ηελ θαηεύζπλζε πνξείαο ησλ σο άλσ νρεκάησλ. 

Εμάιινπ, θαηά ηελ ώξα εθείλε επηθξαηνύζε θπζηθό θσο εκέξαο, ε νξαηόηεηα δελ 

πεξηνξηδόηαλ από θπζηθά ή άιια εκπόδηα, ην νδόζηξσκα ήηαλ μεξό, ε θίλεζε ησλ νρεκάησλ 



αξαηή, ην επηηξεπόκελν αλώηαην όξην ηαρύηεηαο ξπζκίδεηαη κε εηδηθή πηλαθίδα, ζε 50 

ρικ./ώξα γηα όια ηα νρήκαηα, ελώ δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ νδνζηξώκαηνο, ππάξρεη ηζνϋςέο 

κε ην επίπεδν ηνύηνπ έξεηζκα, θπκαηλόκελνπ πιάηνπο. Όηαλ ην πξώην όρεκα πξνζέγγηζε ζην 

ύςνο ηνπ νηθνδνκηθνύ ..., θηλνύκελν ζην αξηζηεξό άθξν ηνπ ξεύκαηνο πνξείαο ηνπ, πιεζίνλ 

ηεο δηπιήο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο, ε νδεγόο ηνπ ελεξγνπνίεζε ηνλ αξηζηεξό δείθηε 

θαηεύζπλζεο, αλέθνςε θαηά πνιύ ηελ ηαρύηεηά ηεο θαη άξρηζε λα πξαγκαηνπνηεί ειηγκό 

πνξείαο πξνο η’ αξηζηεξά, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζεί ζε παξόδην ρώξν ζηάζκεπζεο, πνπ 

βξίζθεηαη ζε επαθή κε ην νδόζηξσκα ηνπ αληηζέηνπ ξεύκαηνο πνξείαο, ζην πξναύιην ησλ 

θξνληηζηεξίσλ κε ηελ επσλπκία "...". Η ελέξγεηά ηεο απηή, όρη κόλν ήηαλ αλεπίηξεπηε, αθνύ 

ζην νδόζηξσκα ππήξρε δηπιή δηαρσξηζηηθή γξακκή, πνπ απαγόξεπε ηελ θίλεζε απηή (άξζξν 

5 § 8 εδ. α’ Ν. 2696/1999), αιιά επηπιένλ ζηελ ελέξγεηά ηεο απηή πξνέβε, ρσξίο λα επηδείμεη 

ηελ επηβαιινκέλε θξόλεζε θαη εηδηθόηεξα, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα βεβαησζεί όηη δελ 

ππήξρε ελδερόκελν λα δεκηνπξγήζεη θίλδπλν θαη παξαθώιπζε ζηνπο ινηπνύο ρξήζηεο ηεο 

νδνύ, νη νπνίνη θηλνύλην πίζσ ηεο ή εηνηκάδνληαλ λα ηελ πξνζπεξάζνπλ, ελώ ε παξαπάλσ 

αιιαγή πνξείαο δελ ήηαλ επρεξώο αληηιεπηή από ηνπο νδεγνύο πνπ αθνινπζνύζαλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα από ηνλ νδεγό ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ δηθύθινπ, εθόζνλ παξεκβάιιεην ην 

απηνθίλεην ηεο Θ. Υ., ην νπνίν θηλνύκελν θαη απηό ζην αξηζηεξό άθξν ηνπ ξεύκαηνο 

πνξείαο, πίζσ αθξηβώο από ην όρεκα ηεο ελαγνκέλεο παξεκπόδηδε ηελ νξαηόηεηα ηνπ 

κνηνζηθιεηηζηή, ν νπνίνο κόλν όηαλ ην απηνθίλεην άξρηζε λα θηλείηαη πξνο η’ αξηζηεξά, 

ππεξβαίλνληαο ηε δηπιή δηαρσξηζηηθή γξακκή, κπόξεζε λα αληηιεθζεί ηελ θίλεζή ηνπ. Καηά 

ηε ζηηγκή αθξηβώο πνπ ε ελαγνκέλε νδεγόο άξρηζε λα πξαγκαηνπνηεί ηελ αιιαγή 

θαηεύζπλζεο, ν ελάγσλ πνπ θαηά ηα πξνιερζέληα δελ είρε αληηιεθζεί ηελ πξόζεζή ηεο απηή, 

θαζόζνλ, ιόγσ ηεο παξεκβνιήο ηνπ ελδηάκεζνπ νρήκαηνο δελ κπνξνύζε λα αληηιεθζεί νύηε 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δείθηε θαηεύζπλζεο, επηηαρύλνληαο ην όρεκά ηνπ, άξρηζε λα 

πξαγκαηνπνηεί από αξηζηεξά ππέξβαζε ησλ δύν νρεκάησλ πνπ έβαηλαλ εκπξόο ηνπ κε κηθξή 

ηαρύηεηα, κε απνηέιεζκα ηα δύν νρήκαηα λα ζπγθξνπζηνύλ. πγθεθξηκέλα, ε κνηνζηθιέηα 

επέπεζε κε ηελ εκπξόζζηα δεμηά πιεπξά ζην πιάγην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ απηνθηλήηνπ, ζην 

ύςνο ηεο αληίζηνηρεο εκπξόζζηαο πόξηαο, κε ζπλέπεηα λα αλαηξαπεί πξνο η’ αξηζηεξά, λα 

πξνζθξνύζεη εθ λένπ κε ηνλ νπίζζην ηξνρό, ζην απηνθίλεην, ην νπνίν ζπλέρηδε ηελ πνξεία 

ηνπ (βι. από 6/7/2008 έλνξθε θαηάζεζε Θ. Υ.) θαη ζπξόκελε ζην νδόζηξσκα ζε απόζηαζε 

πεξίπνπ 12 κέηξσλ, κε πνξεία δηαγσλίσο πξνο η’ αξηζηεξά, εληόο ηνπ αληηζέηνπ ξεύκαηνο, 

καδί κε ηνλ αλαβάηε ηεο, πξνζέθξνπζε πάλσ ζε δηαθεκηζηηθή πηλαθίδα πνπ βξίζθεηαη ζε 

απόζηαζε 1,50 κέηξσλ πέξαλ ηεο νξηνγξακκήο ηνπ νδνζηξώκαηνο, εληόο ηνπ ρώξνπ 

ζηάζκεπζεο ησλ θξνληηζηεξίσλ "..." θαη αθνινύζσο αθνύ απέξξηςε ηνλ αλαβάηε κε νξκή 

πάλσ ζηνλ θνξκό παξαθείκελνπ δέλδξνπ, ζύξζεθε ζε απόζηαζε 4,10 κέηξσλ αθόκε, εληόο 

ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο θαη πξνζέθξνπζε ηειηθώο ζην νπίζζην ηκήκα ηνπ ππ’ αξηζκ. θπθινθ. 

... Θ.Υ.Ε. απηνθηλήηνπ, πνπ ήηαλ ζηαζκεπκέλν ζηνλ ίδην ρώξν, κε θνξά θάζεηε πξνο ηνλ 

άμνλα ηνπ νδνζηξώκαηνο. Απνηέιεζκα ηνπ ζπκβάληνο ήηαλ ν βαξύο ηξαπκαηηζκόο ηνπ 

ελάγνληνο θαη ε επέιεπζε πιηθώλ δεκηώλ. Σα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά απνδεηθλύνληαη από ην 

ζύλνιν ησλ πξνζθνκηζζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ηδίσο ηελ έθζεζε απηνςίαο θαη ην ζπλνδεπηηθό 

ζρεδηάγξακκα πνπ ζπλέηαμαλ ηα αξκόδηα αζηπλνκηθά όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο 

Κεθηζηάο πνπ πξνζέηξεμαλ ζηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο, από ηα νπνία πξνθύπηνπλ, νη 

ζπλζήθεο ηεο θπθινθνξίαο, ε δηακόξθσζε ηεο νδνύ, νη ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο, νη αξρηθέο 

πνξείεο ησλ νρεκάησλ, νη ζπγθξνπζζείζεο επηθάλεηεο, ηα ζηεξεά θαη πγξά επξήκαηα 



(ζξαύζκαηα εμαξηήκαηα, έιαηα) ηεο ζύγθξνπζεο, πνπ αλεπξέζεζαλ ζην άθξν ηνπ 

νδνζηξώκαηνο ηνπ αληηζέηνπ ξεύκαηνο θπθινθνξίαο, ε ηειηθή ζέζε ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ παξαθείκελν ρώξν ζηάζκεπζεο θαζώο θαη ηα ίρλε απόμεζεο πνπ θαηέιεηπε ην 

δίθπθιν κεηά ηελ αλαηξνπή ηνπ, επί ηνπ νδνζηξώκαηνο, ηα νπνία αθεηεξηάδνληαη ζε 

απόζηαζε 1,50 κ. κεηά ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή (ζην αληίζεην ξεύκα) θαη δηαγξάθνληαο 

πνξεία δηαγώληα πξνο η’ αξηζηεξά κήθνπο 12 πεξίπνπ κέηξσλ, δηαηξέρνπλ όιν ην εύξνο ηνπ 

αληηζέηνπ ξεύκαηνο θαη απνιήγνπλ πάλσ ζηε δηαθεκηζηηθή πηλαθίδα, εθηόο νδνζηξώκαηνο, 

ζε απόζηαζε 1,50 κέηξσλ πέξαλ ηεο νξηνγξακκήο ηνύηνπ. Σν πηζαλό ζεκείν ζπγθξνύζεσο 

δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ έθζεζε απηνςίαο, ελώ ε απηόπηεο κάξηπο Θ. Υ., ζηελ από 6/7/2008 

έλνξθε πξναλαθξηηηθή θαηάζεζή ηεο, βεβαηώλεη όηη "ε κνηνζηθιέηα δελ βγήθε ζην αληίζεην 

ξεύκα θπθινθνξίαο". Από ηελ θαηάζεζε απηή, ζε ζπλδπαζκό κε ην όηη ηα ίρλε απόμεζεο επί 

ηνπ νδνζηξώκαηνο αξρίδνπλ 1,50 κ. πέξαλ ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο θαη ιακβαλνκέλνπ 

ππόςε όηη ε κνηνζηθιέηα αλεηξάπε πξνο η’ αξηζηεξά, ην δηθαζηήξην εθηηκά όηη ε ζύγθξνπζε 

έιαβε ρώξα επί ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο πεξίπνπ, ζηνηρείν πνπ ππνδειώλεη όηη ε πνξεία 

ηεο κνηνζηθιέηαο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ππέξβαζεο, ήηαλ ηππαζηί επί ηεο δηαρσξηζηηθήο 

γξακκήο, θίλεζε πνπ απαγνξεύεη ν λόκνο (άξζξν 5 § 8 εδ. δ’ Ν. 2696/1999). Εμάιινπ, ε 

ηαρύηεηα κε ηελ νπνία έβαηλε ε κνηνζηθιέηα δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα δηαθξηβσζεί ειιείςεη 

ηρλώλ ηξνρνπέδεζεο. Ωζηόζν, ην δηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ έλνξθε 

πξναλαθξηηηθή θαηάζεζε ηεο σο άλσ απηόπηνπ κάξηπξνο, θαη’ αθξηβή δηαηύπσζε ηεο νπνίαο 

"...άθνπζα ηε κνηνζηθιέηα λα γθαδώλεη, πξνθαλώο γηα λα πξνζπεξάζεη απ’ αξηζηεξά... 

Πηζηεύσ όηη γηα ην αηύρεκα επζύλεηαη θαη ε νδεγόο ηνπ ΘΥΕ, ελώ θαη ν δηθπθιηζηήο έηξερε 

γξήγνξα..." ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζθνδξόηεηα ηεο ζύγθξνπζεο θαη ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά 

ηνπ δηθύθινπ κεηά ηε ζύγθξνπζε (ζύξζε επί 16 κ. πεξίπνπ -12+4- δηαγσλίσο θαηά ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο αξρηθήο ηνπ πνξείαο), νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ηαρύηεηά ηνπ 

ππεξέβαηλε νπσζδήπνηε ην αλώηαην όξην ηεο επηηξεπνκέλεο, πξνζδηνξηδόκελεο ηνπιάρηζηνλ 

ζε 60-70 ρηιηόκεηξα σξηαίσο. Ο σο άλσ νδεγόο όθεηιε λα ιάβεη ππόςε ηνπ όηη ηα 

πξνπνξεπόκελα νρήκαηα έβαηλαλ ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ ξεύκαηόο ηνπο θαη όηη ε 

νξαηόηεηά ηνπ πεξηνξηδόηαλ από ην όρεκα πνπ έβαηλε εκπξόο ηνπ θαη λα κελ επηρεηξήζεη 

ππέξβαζε θαη ησλ δύν νρεκάησλ ηππεύνληαο επί ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο, δηόηη κε ηηο 

ζπλζήθεο απηέο δελ κπνξνύζε, θαη’ αληηθεηκεληθή θξίζε ερέθξνλνο νδεγνύ, λα είλαη βέβαηνο 

όηη ε ελέξγεηά ηνπ απηή δελ ζα δεκηνπξγνύζε θίλδπλν. Επηπξνζζέησο δε, όθεηιε, θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ππέξβαζεο ησλ πξνπνξεπνκέλσλ, λα θηλείηαη κε κηθξόηεξε ηαρύηεηα, ώζηε λα 

αζθεί ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηόο ηνπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί ηνπο απαηηνύκελνπο 

ρεηξηζκνύο θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο λα δηαθόςεη ηελ πνξεία ηνπ. Αλ έβαηλε κε κηθξόηεξε 

ηαρύηεηα ζα κπνξνύζε, επεκβαίλνληαο ζην ζύζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηόο ηνπ, λα 

απνηξέςεη ην αηύρεκα ή λα πεξηνξίζεη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ, αθνύ από ηε ζηηγκή πνπ εθθίλεζε 

λα πξαγκαηνπνηεί ηελ ππέξβαζε -νπόηε εμεξρόκελνο από ηε ζεηξά ζηνίρηζεο, κπνξνύζε λα 

αληηιεθζεί ηνλ ελεξγνπνηεκέλν δείθηε θαηεύζπλζεο ηνπ ππ’ αξηζκ. ... ΘΥΕ νρήκαηνο- θαη 

κέρξη λα πξνζπεξάζεη ην πξώην όρεκα, κεζνιαβνύζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 40-50 κέηξσλ. 

Με βάζε, ινηπόλ, ηηο αλσηέξσ νπζηαζηηθέο παξαδνρέο, ην έλδηθν αηύρεκα θαη νη ζπλέπεηεο 

ηνύηνπ, απνδίδνληαη ζε ζπγθιίλνπζα ππαηηηόηεηα θαη ησλ δύν νδεγώλ. Εηδηθόηεξα, ε ακέιεηα 

ηεο ελαγνκέλεο νδεγνύ, αλεξρνκέλε ζε 70%, ζπλίζηαηαη ζην όηη δελ νδεγνύζε κε ηελ 

επηβαιινκέλε επηκέιεηα θαη ζύλεζε ηνπ κέζνπ ζπλεηνύ νδεγνύ (άξζξν 330 εδ. β’ Α.Κ.), 

νδεγώληαο δε ζηε ιεσθόξν ... επηρείξεζε αλεπίηξεπηα αιιαγή θαηεύζπλζεο πξνο η’ 



αξηζηεξά, ππεξβαίλνληαο ηε δηπιή δηαρσξηζηηθή γξακκή, όρη κόλν θαηά παξάβαζε ηεο 

ππάξρνπζαο θπθινθνξηαθήο ζήκαλζεο, αιι’ επηπιένλ θαη ρσξίο λα ειέγμεη πξνεγνπκέλσο 

ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ όπηζζελ απηήο, κε απνηέιεζκα λα παξεκβιεζεί αηθληδίσο ζηελ 

πνξεία ηεο κνηνζηθιέηαο, πνπ θαη’ εθείλε ηε ζηηγκή επηρεηξνύζε πξνζπέξαζε θαη λα γίλεη 

έηζη πξόμελνο ηνπ έλδηθνπ ηξνραίνπ ζπκβάληνο. Σν όηη ε σο άλσ νδεγόο δελ είρε ηεηακέλε 

ηελ πξνζνρή ηεο, θαηά ηε ζηηγκή πνπ επηρεηξνύζε ηνλ απαγνξεπκέλν ειηγκό, πξνθύπηεη από 

ην όηη, πξν ηεο ζπγθξνύζεσο δελ είρε αληηιεθζεί θαζόινπ ηελ θίλεζε ηεο κνηνζηθιέηαο (βι. 

από 30/6/2008 έλνξθε πξναλαθξηηηθή θαηάζεζε ηεο απηόπηνπ κάξηπξνο Κ. Υ., πνπ ήηαλ 

ζπλνδεγόο ζην αθνινπζνύλ όρεκα), ελώ αλ θαηέβαιε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα, κπνξνύζε 

νπσζδήπνηε από ηνπο θαζξέθηεο ηνπ νρήκαηόο ηεο λα επνπηεύζεη ην ρώξν όπηζζελ ηνύηνπ, 

νπόηε ζα αληηιακβαλόηαλ ην δίθπθιν λα θηλείηαη πίζσ από ην απηνθίλεην ηεο Θ. Υ., θαζόζνλ 

ε νδόο είλαη επζεία. 

πλεπώο, ε ππαηηηόηεηά ηεο επαξθώο ζεκειηώλεηαη θαη ζηελ παξάβαζε ησλ επηηαθηηθώλ 

θαλόλσλ νδήγεζεο πνπ ζέηνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 § 8 εδ. α’ , 12 § 1, 21 § 1 θαη 23 § 

4 Ν. 2696/1999, ε νπνία (παξάβαζε ηνύησλ) ζπλδέεηαη αηηησδώο κε ην επειζόλ αηύρεκα. Η 

ακέιεηα δε ηνπ ελάγνληνο, θαζνξηδνκέλε ζε 30%, ζπλίζηαηαη ζην όηη απηόο, θαηά ηελ 

νδήγεζε ηνπ νρήκαηόο ηνπ, δελ επέδεημε ηελ, ελόςεη ησλ πεξηζηάζεσλ, επηβαιινκέλε 

επηκέιεηα πνπ ζα επηδείθλπε ν κέζνο ζπλεηόο νδεγόο, επξηζθόκελνο θάησ από αλάινγεο 

ζπλζήθεο, επηρείξεζε δε απεξίζθεπηα ππέξβαζε ησλ πξνπνξεπνκέλσλ νρεκάησλ, ρσξίο 

πξνεγνπκέλσο λα βεβαησζεί όηη ε ελέξγεηά ηνπ απηή δελ ζα δεκηνπξγήζεη θίλδπλν ζηνπο 

ινηπνύο ρξήζηεο ηεο νδνύ θαη κνινλόηη δελ ππήξρε επαξθήο ρώξνο εληόο ηνπ ξεύκαηνο 

πνξείαο ηνπ, επηπξνζζέησο δε, έβαηλε κε ηαρύηεηα άλσ ηνπ επηηξεπνκέλνπ νξίνπ θαη έηζη δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα αζθεί ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηόο ηνπ. Με ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απηή, πνπ 

ππνιείπεηαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κεηξίσο ζπλεηνύ νδεγνύ (άξζξν 330 εδ. β’ ΑΚ) έζεζε έλα 

από ηνπο αλαγθαίνπο όξνπο επειεύζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επηπιένλ παξέβε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 § 8 εδ. δ’ , 12 § 1, 19 §§ 1, 2 θαη 17 §§ 1, 3 εδ. γ’ Ν. 2696/1999, κε 

ζπλέπεηα, θαη’ αηηηώδε ζπλάθεηα ηεο παξαβάζεσο ηνύησλ, λα επέιζεη ην αηύρεκα. Σν 

πξσηνβάζκην δηθαζηήξην πνπ έθξηλε νκνίσο θαη δέρζεθε ελ κέξεη ηελ πξνηαζείζα εθ κέξνπο 

ησλ ελαγνκέλσλ, έλζηαζε, πεξί ζπλππαηηηόηεηνο ηνπ παζόληνο (άξζξν 300 ΑΚ), 

θαηαλέκνληαο ηα πνζνζηά ππαηηηόηεηνο θαηά ηνλ ίδην ηξόπν, νξζώο εθηίκεζε ηηο απνδείμεηο 

θαη πξέπεη λα απνξξηθζνύλ νη ζπλαθείο ιόγνη ησλ εθέζεσλ θαη ηεο αληέθεζεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηα αληίζεηα". Σν Εθεηείν κε ην λα απνξξίςεη κε ηηο αλσηέξσ ζθέςεηο ηνπο 

αληίζηνηρνπο ινγνύο ησλ εθέζεσλ ησλ δηαδίθσλ θαηά ηεο νκνίσο θξίλαζαο πξσηόδηθεο 

απόθαζεο, κε ηελ νπνία θξίζεθαλ ηόηε νη αληίδηθνη νδεγνί πνπ ελεπιάθεζαλ ζην έλδηθν 

αηύρεκα, θαηά ην νπνίν ηξαπκαηίζζεθε ν αλαηξεζίβιεηνο, ζπλππαίηηνη, ε κελ νδεγόο ηνπ ππ’ 

αξηζ. ... ΘΥΕ νρήκαηνο Ρ. Υ. θαηά πνζνζηό 70%, ν δε αλαηξεζίβιεηνο ελάγσλ θαηά πνζνζηό 

30%, νξζά εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε θαη δελ παξαβίαζε ηηο εθαξκνζζείζεο σο άλσ 

νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 297, 298, 300, 330, 914 θαη 932 ηνπ Α.Κ. θαη 5 παξ. 8 εδ. 

α’ , 12 παξ. 1, 21 παξ. 1 θαη 23 παξ. 4 ηνπ ΚΟΚ γηα ηελ νδεγό ηνπ απηνθηλήηνπ Ρ. Υ. θαη 5 

παξ. 8 εδ. δ’ , 12 παξ. 1, 19 παξ. 1, 2 θαη 17 παξ. 1, 3 εδ. γ’ ηνπ ΚΟΚ γηα ηνλ αλαηξεζίβιεην 

νδεγό, θαζόζνλ ηα αλειέγθησο πην πάλσ δεθηά γελόκελα σο απνδεηρζέληα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά γηα ηε ζπγθιίλνπζα ππαηηηόηεηα ησλ δύν εκπιαθέλησλ νδεγώλ ζε ηξόπν ώζηε 

θάζε κία από ηηο δύν ππαίηηεο ζπκπεξηθνξέο λα βξίζθεηαη ζε πξόζθνξε αηηηώδε ζπλάθεηα 

πξνο ην επειζόλ δεκηνγόλν απνηέιεζκα, θαη κάιηζηα θαηά ηξόπν αλεμάξηεην θάζε κία από 



ηηο δύν ζπκπεξηθνξέο, πιεξνύλ ην πξαγκαηηθό ησλ λνκηθώλ ελλνηώλ ηεο ππαίηηαο θαη 

ζπλππαίηηαο αληίζηνηρα ακεινύο αδηθνπξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζπλεηέιεζε αηηησδώο 

ζην επειζόλ δεκηνγόλν απνηέιεζκα, θαηά ηξόπν ώζηε θάζε κία από ηηο δύν ακειείο 

ζπκπεξηθνξέο λα κελ εμαξηάηαη θαη λα κελ αλαηξείηαη νινθιεξσηηθά από ηελ άιιε, θαη 

δηθαηνινγνύλ ηελ παξαδνρή ηεο αγσγήο ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ θαηά έλα κέξνο θαη ηεο 

έλζηαζεο ζπλππαηηηόηεηαο ηνπ αλαηξεζείνληνο. Επνκέλσο, ηα όζα αληίζεηα ππνζηεξίδεη ην 

αλαηξεζείνλ κε ηνλ πξώην ιόγν ηνπ αλαηξεηεξίνπ, θαηά ην πξώην κέξνο ηνπ, κε ην νπνίν 

απνδίδεηαη ζηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε ε πιεκκέιεηα από ηνλ αξηζ. 1 ηνπ άξζξ. 559 ηνπ 

ΚΠνιΔ θξίλνληαη αβάζηκα θαη απνξξηπηέα, όπσο θαη ν αληίζηνηρνο ιόγνο αλαίξεζεο. 

Από ηηο ίδηεο πην πάλσ παξαδνρέο ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο ζην απνδεηθηηθό ηεο 

πόξηζκα κε ηηο νπνίεο ην Εθεηείν, αθνύ έθξηλε κε ηηο πην πάλσ ζπλζήθεο ζπλππαίηηνπο 

αληίζηνηρα θαηά πνζνζηό 70% θαη 30% αληίζηνηρα ηνπο δύν εκπιαθέληεο νδεγνύο (ηνπ ΘΥ 

απηνθηλήηνπ γηα ην νπνίν επζύλεηαη ην αλαηξεζείνλ Επηθνπξηθό Κεθάιαην θαη ηνπ 

αλαηξεζίβιεηνπ νδεγνύ), πξνθύπηεη όηη έρεη λόκηκε βάζε θαη δε ηελ απαηηνύκελε αηηηνινγία, 

γηαηί θαιύπηεηαη ρσξίο ινγηθά θελά θαη αληηθάζεηο θαη κε πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα, ην 

πξαγκαηηθό ησλ εθαξκνζηέσλ εδώ θαλόλσλ νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ ησλ άξζξσλ 297, 298, 300, 

330, 914, 932 ηνπ ΑΚ θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαλόλσλ ηνπ ΚΟΚ, ηνπο νπνίνπο ε 

πξνζβαιιόκελε απόθαζε δελ παξαβίαζε εθ πιαγίνπ κε αλεπαξθείο αηηηνινγίεο, ελώ δελ ήηαλ 

αλαγθαία ε παξάζεζε θαη άιισλ γηα λα αηηηνινγεζεί ρσξίο ακθηβνιία ε ζπληξέρνπζα 

ζπλππαηηηόηεηα ηνπ παζόληνο θαη ηεο νδεγνύ ηνπ ΘΥΕ απηνθηλήηνπ πνπ θαιύπηεη 

αζθαιηζηηθά ην αλαηξεζείνλ Επηθνπξηθό Κεθάιαην θαη ν αηηηώδεο ζύλδεζκνο ηεο ππαίηηαο 

απηήο ζπκπεξηθνξάο αληίζηνηρα κε ην δεκηνγόλν απνηέιεζκα πνπ δελ δηαθόπεθε κε ηελ 

κεζνιαβήζαζα ζπλππαηηηόηεηα ησλ δύν εκπιαθέλησλ νδεγώλ θάζε κία ησλ νπνίσλ δελ 

αλαηξεί ηελ άιιε. Επνκέλσο, ηα όζα αληίζεηα ππνζηεξίδεη ην αλαηξεζείνλ κε ηνλ πξώην ιόγν 

ηνπ αλαηξεηεξίνπ, θαηά ην δεύηεξν κέξνο ηνπ, κε ην νπνίν απνδίδεηαη ζηελ πξνζβαιιόκελε 

απόθαζε ε πιεκκέιεηα από ηνλ αξηζ. 19 ηνπ άξζξ. 559 ηνπ Κ.Πνι.Δ. θξίλνληαη αβάζηκα θαη 

απνξξηπηέα, όπσο θαη ν αληίζηνηρνο ιόγνο αλαίξεζεο, σο πξνο όια ηα κέξε ηνπ, εθόζνλ 

άιισζηε ε ππαγσγή όισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ ζηνπο θαλόλεο 

δηθαίνπ πεξί αδηθνπξαμηώλ θαη ηνπ ΚΟΚ πνπ εθαξκόζζεθαλ, δελ βξίζθεηαη ζε θακκία 

απνιύησο αληίζεζε κε ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο. Εμάιινπ, ν ίδηνο πξώηνο ιόγνο ηεο 

αλαίξεζεο θαηά ηελ ζ’ απηόλ, θαηά ην ηξίην κέξνο ηνπ, πεξηιακβαλόκελε αηηίαζε από ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 559 αξηζ. 19 θαη 561 παξ. 1 ηνπ ΚΠνιΔ όηη ππάξρεη έιιεηςε λόκηκεο 

βάζεο ή αλεπάξθεηα ησλ αηηηνινγηώλ ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο, ζρεηηθά κε ηελ 

εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ, πνπ αθνξνύλ ην ίδην πην πάλσ πξναλαθεξόκελν θξίζηκν δήηεκα 

πεξί ηεο ζπληξέρνπζαο ζπλππαηηηόηεηαο ησλ δύν εκπιαθέλησλ νδεγώλ κε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, θαη ηα αληίζηνηρα επηρεηξήκαηα ηνπ αλαηξεζείνληνο θαη ηα πεξί ηνπ 

αληηζέηνπ επηρεηξήκαηα ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ηειηθό απνδεηθηηθό 

πόξηζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ην δηθαζηήξην, θαη βξίζθνληαη θαηά ην αλαηξεζείνλ, ζε 

αληίζεζε κε ην όηη: α) ν αλαηξεζίβιεηνο νδεγόο δελ νδεγνύζε ηε κνηνζηθιέηα ηνπ ζην άθξν 

δεμηό ηνπ νδνζηξώκαηνο, β) δελ ηεξνύζε ηελ θαλνληθή απόζηαζε αζθαιείαο από ην 

πξνπνξεπόκελν απηνθίλεην πνπ νδεγνύζε ε Θ. Υ., γ) ν αλαηξεζίβιεηνο πξνζπάζεζε λα 

πξνζπεξάζεη από αξηζηεξά ηα δύν πξνπνξεπόκελα απηνθίλεηα ρσξίο λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία 

ηνλ αξηζηεξό δείθηε θαηεύζπλζεο, δ) δηάβεθε αλεπίηξεπηα ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή ησλ δύν 

ξεπκάησλ θπθινθνξίαο θαη εηζήιζε ζην αληίζεην ξεύκα παξαβηάδνληαο, θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ 



άξζξσλ 5 § 8 εδ. α’ , 16 §§ 1, 4, 17 § 1 θαη 2, 19 § 7 θαη 21 § 1 ηνπ ΚΟΚ, είλαη απνξξηπηένο 

σο απαξάδεθηνο, αθνύ θαηά ηα πξνεθηηζέκελα, ην από ηηο απνδείμεηο πόξηζκα εθηίζεηαη κε 

ζαθήλεηα, πεηζηηθόηεηα θαη θαηά ινγηθή αθνινπζία ηξόπν ζηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε, 

όπνπ εθηίζεηαη θαη όηη ν αλαηξεζίβιεηνο νδεγόο δελ ππεξέβε ηελ δηαρσξηζηηθή γξακκή ησλ 

δύν ξεπκάησλ θπθινθνξίαο, όηη ε αιιαγή πνξείαο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ νδεγνύζε ε Ρ. Υ. 

πξνο η’ αξηζηεξά δελ ήηαλ επρεξώο αληηιεπηή από ηνλ αλαηξεζίβιεην πξηλ λ’ αξρίζεη λα 

πξαγκαηνπνηεί ηελ ππέξβαζε ηνπ πξνπνξεπνκέλνπ απηνθηλήηνπ ηεο Θ. Υ., αιιά θαη όηη ην 

γεγνλόο όηη ηα ίρλε απνμέζεσο επί ηνπ νδνζηξώκαηνο πνπ άθεζε ε αλαηξαπείζα κνη/ηα ηνπ 

αλαηξεζίβιεηνπ αξρίδνπλ 1,50 κ. πέξαλ ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο δηθαηνινγνύληαη από ην 

γεγνλόο όηη ιόγσ ηεο ζύγθξνπζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο ηεο κνη/ηαο απηή εθηηλάρζεθε από ην 

ζεκείν ηεο ζύγθξνπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζύξζεθε επί ηνπ νδνζηξώκαηνο, κε ηνλ ίδην δε ιόγν 

θαηά ηα ινηπά, εθ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ νπνίνπ δελ ζπληξέρεη εμαηξεηηθή πεξίπησζε από 

εθείλεο ηνπ άξζξ. 561 παξ. 1 ηνπ ΚΠνιΔ, πιήηηεηαη πιένλ, κέζσ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

επηρεηξεκάησλ ηνπ αλαηξεζείνληνο ε νπζία απνθιεηζηηθά ηεο ππόζεζεο, πνπ δελ ππόθεηηαη ζε 

αλαηξεηηθό έιεγρν. 

ΘΘ. Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 563 παξάγξαθνο 2 πεξίπησζε β’ εδ. γ’ θαη δ’ ηνπ ΚΠνιΔ ην 

ηκήκα (ηνπ Α.Π.) πνπ δηθάδεη είλαη ππνρξεσκέλν λα παξαπέκςεη ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο 

ζηελ Οινκέιεηα αλ... αξλείηαη λα εθαξκόζεη λόκν σο αληηζπληαγκαηηθό. Αλ όκσο ην δήηεκα 

ηεο αληηζπληαγκαηηθόηεηαο έρεη ήδε θξηζεί κε απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο, ε παξαπνκπή είλαη 

δπλεηηθή. Καηά δε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 578 ΚΠνιΔ αλ ην αηηηνινγηθό ηεο 

πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο θξίλεηαη εζθαικέλν αιιά ην δηαηαθηηθό ηεο νξζό ν Άξεηνο 

Πάγνο απνξξίπηεη ηελ αλαίξεζε. Πεξαηηέξσ κε ην άξζξν 19 παξ. 2 εδ. β’ ηνπ σο άλσ λόκνπ, 

πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 10 παξ. 5 πεξ. ζ’ ηνπ λ. 2741/1999 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ λ. 2837/2000 νξίζζεθε όηη: "Οη ηόθνη πνπ ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ηνπ παξόληνο άξζξνπ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ην Επηθνπξηθό 

Κεθάιαην ππνινγίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε κε επηηόθην έμη ηνηο εθαηό (6%) εηεζίσο". Η ίδηα 

ξύζκηζε επαλαιήθζεθε κε ην άξζξν 4 παξ. 3 εδ. ζη’ παξ. 5 ηνπ λεόηεξνπ λόκνπ 4092/2012. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ην δεύηεξν ιόγν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά ην νηθείν κέξνο 

ηνπ, απνδίδεηαη ζηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε ε πιεκκέιεηα από ηνλ αξηζ. 1 ηνπ άξζξ. 559 

ΚΠνιΔ, ηεο επζείαο, δειαδή παξαβίαζεο κε εζθαικέλε εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο 

παξαπάλσ νπζηαζηηθήο δηάηαμεο, θαηά ην κέξνο πνπ πεξηνξίδεη ην νθεηιόκελν από ην 

αλαηξεζείνλ Επηθνπξηθό Κεθάιαην επηηόθην ζε πνζνζηό 6% γηα ηνπο πάζεο θύζεσο ηόθνπο 

πνπ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζηνπο δαλεηζηέο ηνπ, θαη κε ην λα δηαηάμεη ηειηθά ην 

αλαηξεζείνλ λα θαηαβάιεη ηα επηδηθαζζέληα πνζά κε ην λόκηκν ηόθν κε ηελ αηηηνινγία όηη 

πξόθεηηαη γηα απαηηήζεηο, πνπ είραλ γελλεζεί πξηλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4092/2012. 

Ήδε όκσο όπσο θξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 3/2017 απόθαζε ηεο Πιήξνπο Οινκέιεηαο ηνπ 

Δηθαζηεξίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ επί άιιεο ζπλαθνύο ππνζέζεσο, νη πξναλαθεξζείζεο 

δηαηάμεηο γηα ην ύςνο ηνπ επηηνθίνπ πνπ βαξύλεη ην αλαηξεζείνλ, θξίζεθαλ αλεθάξκνζηεο σο 

αληίζεηεο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 § 1, 2 θαη 20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, 6 παξ. 1 ηεο 

ΕΔΑ, 1 ηνπ Πξώηνπ Πξόζζεηνπ Πξσηνθόιινπ ηεο ΕΔΑ, 14 ηνπ Δηεζλνύο πκθώλνπ γηα 

ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα θαη ηελ πληαγκαηηθώο θαηνρπξσκέλε κε ην άξζξν 25 

παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο. Καη θαηά ηελ νκόθσλε δε γλώκε ησλ 

κειώλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνύηνπ, νη ίδηεο απηέο δηαηάμεηο σο πξνο ην νθεηιόκελν επηηόθην από 

ην Επηθνπξηθό Κεθάιαην είλαη αληίζεηεο κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ 



Κνηλνηηθνύ Δηθαίνπ, παξέιθεη δε ε παξαπνκπή ηνπ αληίζηνηρνπ δεηήκαηνο θαη πάιη ζηελ 

Οινκέιεηα ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, αθνύ ήδε ην ίδην δήηεκα θξίζεθε κε ηελ 

πξναλαθεξζείζα πξόζθαηε απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο. 

πλεπώο, ην Εθεηείν, ην νπνίν επηιακβαλόκελν ηνπ ειέγρνπ ηεο πληαγκαηηθόηεηαο ή κε 

ησλ πξναλαθεξνκέλσλ νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ δηαηάμεσλ, θαη ην νπνίν δελ εθάξκνζε απηέο κε 

ηελ αηηηνινγία όηη νη επίδηθεο αμηώζεηο ήηαλ ήδε εθθξεκείο ζηνλ πξώην βαζκό θαηά ηελ 

έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ 4092/2012 (8-11-2012), έζθαιε κελ σο πξνο ηελ αηηηνινγία, πιελ 

όκσο νξζώο θαη’ απνηέιεζκα έθξηλε. Πξέπεη ινηπόλ λα αληηθαηαζηαζεί ην αηηηνινγηθό ηεο 

πξνζβαιινκέλεο απόθαζεο, γηα ηελ επηδίθαζε ησλ πνζώλ πνπ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ην 

αλαηξεζείνλ λνκηκνηόθσο κε ηελ πξναλαθεξόκελε αηηηνινγία πεξί κε εθαξκνγήο ζηελ 

πξνθεηκέλε ππόζεζε ησλ επίκαρσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξ. 19 παξ. 2 εδ. β’ ηνπ λ. 489/1976, 

πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξ. 10 παξ. 5 πεξ. ζ’ ηνπ λ. 2741/1999 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ λόκνπ 2837/2000, όπσο ε ίδηα ξύζκηζε επαλαιήθζεθε θαη κε ην άξζξν 4 

παξ. 3 εδ. ζη’ παξ. 5 ηνπ λ. 4092/2012 σο αληηθεηκέλσλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ηνπ 

πληάγκαηνο θαη ηνπ Κνηλνηηθνύ Δηθαίνπ, θαη λα απνξξηθζεί ν αληίζηνηρνο αλαηξεηηθόο 

ιόγνο σο αβάζηκνο. 

ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 249 εδ. α’ Κ.Πνι.Δ., αλ ε δηάγλσζε ηεο δηαθνξάο 

εμαξηάηαη νιηθά ή ελ κέξεη από ηελ ύπαξμε ή αλππαξμία κηαο έλλνκεο ζρέζεο ή ηελ 

αθπξόηεηα, ή ηελ δηάξξεμε κηαο δηθαηνπξαμίαο πνπ ζπληζηά αληηθείκελν άιιεο δίθεο 

εθθξεκνύο ζε πνιηηηθό ή δηνηθεηηθό δηθαζηήξην, ή από δήηεκα πνπ πξόθεηηαη λα θξηζεί ή 

θξίλεηαη από δηνηθεηηθή αξρή, ην δηθαζηήξην κπνξεί απηεπαγγέιησο, ή ύζηεξα από αίηεζε 

θάπνηνπ δηαδίθνπ λα δηαηάμεη ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο έσο όηνπ πεξαησζεί ηειεζίδηθα ή 

ακεηάθιεηα ε άιιε δίθε ή έσο όηνπ εθδνζεί από ηελ δηνηθεηηθή αξρή απόθαζε πνπ δελ 

κπνξεί λα πξνζβιεζεί. Από ηε δηαηύπσζε θαη ην ζθνπό ηεο δηάηαμεο απηήο, ε νπνία έρεη 

ζεζπηζζεί πξνο εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη δαπάλεο θαη πξνο απνθπγή έθδνζεο αληηθαηηθώλ 

απνθάζεσλ, ζπλάγεηαη όηη ε εθαξκνγή ηεο δελ είλαη εθ πξννηκίνπ αζπκβίβαζηε κε ηελ 

αλαηξεηηθή δίθε. Δηόηη, παξά ηελ κε εηδηθή αλαθνξά ηεο ζην άξζξν 573 § 1 Κ.Πνι.Δ., όπνπ 

γίλεηαη ελδεηθηηθή κλεία κηαο ζεηξάο από δηαηάμεηο ηνπ γεληθνύ κέξνπο ηνπ Κ.Πνι.Δ. πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ αλαηξεηηθή δηαδηθαζία, δελ απνθιείεηαη, ζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε δηαθξηηηθή επρέξεηα πνπ παξέρεηαη από ην άξζξν 249 Κ.Πνι.Δ. 

λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζθνξόηεξε ιύζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνύ. Απηό 

ζπκβαίλεη, πξνερόλησο, όηαλ θάπνην ζνβαξό λνκηθό δήηεκα, ην νπνίν πξέπεη λα επηιπζεί από 

ην νηθείν αλαηξεηηθό ηκήκα, έρεη παξαπεκθζεί ήδε ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πνπ 

έρεη ζρέζε κε αληηζπληαγκαηηθόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ λνκηθώλ δηαηάμεσλ, όπνπ θαη εθθξεκεί 

(ΑΠ 1948/2017). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, από ηελ επηζθόπεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο 

απόθαζεο πξνθύπηεη όηη ην Εθεηείν δέρζεθε κεηά από εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ όηη από 

ζπληξέρνπζα ζπλππαηηηόηεηα ηεο Ρ. Υ. θαηά ηελ νδήγεζε από απηήλ νρήκαηνο ηελ επζύλε 

ηνπ νπνίνπ θάιππηε αζθαιηζηηθά ε εηαηξεία "... ΑΕ" θαη ηεο νπνίαο αλαθιήζεθε ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηδηθίαο θαη έηζη ππεηζήιζε σο εθ ηνπ λόκνπ δηάδνρνο 

απηήο ην αλαηξεζείνλ Επηθνπξηθό Κεθάιαην θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ ελάγνληνο, 

ηξαπκαηίζζεθε ν ηειεπηαίνο θαη επηδηθάζζεθαλ ζ’ απηόλ γηα δηάθνξεο αηηίεο απνδεκησηηθήο 

θύζεσο, αιιά θαη γηα ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαηαςεθηζηηθά ην πνζό ησλ 151.409,75 € θαη 

αλαγλσξηζηηθά ην πνζό ησλ 116.883,03 € εηο νιόθιεξν ζε βάξνο ηεο πξναλαθεξζείζεο 

νδεγνύ θαη ηνπ αλαηξεζείνληνο Επηθνπξηθνύ Κεθαιαίνπ. Παξάιιεια ην Εθεηείν απέξξηςε 



ζρεηηθό ιόγν ηεο έθεζεο ηνπ αλαηξεζείνληνο κε ηνλ νπνίν δηαηύπσλε κεηαμύ άιισλ 

παξάπνλν θαηά ηεο εθθιεζείζαο πξσηνβάζκηαο απόθαζεο, πνπ επίζεο δελ εθάξκνζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. γ’ ηνπ λ. 4092/2012 κε ηελ νπνία πεξηνξίδεηαη ην όξην ηεο 

επζύλεο ηνπ Επηθνπξηθνύ Κεθαιαίνπ λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε, γηα ηε δεκία πνπ 

πξνθιήζεθε από απηνθίλεην θαιππηόκελν από αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ηεο νπνίαο κεηαμύ 

άιισλ αλαθιήζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο. Με ηνλ δεύηεξν ιόγν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά 

ην πξώην κέξνο ηνπ, απνδίδεηαη ζηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζε ε πιεκκέιεηα από ηνλ 

αξηζκό 1 ηνπ άξζξνπ 559 Κ.Πνι.Δ. ηεο επζείαο δειαδή παξαβίαζεο κε εζθαικέλε εξκελεία 

θαη εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ νπζηαζηηθήο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. γ’ ηνπ λ. 4092/2012, 

ηελ νπνία αξλήζεθε λα εθαξκόζεη, κε ηελ αηηηνινγία όηη πξόθεηηαη γηα ππόζεζε πνπ ήηαλ 

εθθξεκήο θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ 4092/2012 (8-11-2012). Παξάιιεια, ν 

αλαηξεζίβιεηνο ζην πξσηνβάζκην δηθαζηήξην αιιά θαη ζην Εθεηείν, αιιά θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε δίθε ζην δηθαζηήξην ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, επαλαθέξεη ηνλ ηζρπξηζκό όηη ε ίδηα πην 

πάλσ δηάηαμε ηνπ λ. 4092/2012 είλαη αληίζεηε κε ηελ ζπληαγκαηηθώο θαηνρπξσκέλε αξρή 

ηεο αλαινγηθόηεηαο (άξζξ. 25 παξ. 1 εδ. δ’ ηνπ πληάγκαηνο), ην άξζξν 1 ηνπ Πξώηνπ 

Πξόζζεηνπ Πξσηνθόιινπ ηεο ΕΔΑ, ην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη ην άξζξν 14 

ηνπ Δηεζλνύο πκθώλνπ γηα ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα. Σν δήηεκα απηό, αθνύ 

ραξαθηεξίζηεθε εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, έρεη ήδε παξαπεκθζεί ζηελ ηαθηηθή Οινκέιεηα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 563 παξ. 2 εδ. β’ ηνπ Κ.Πνι.Δ. θαη 23 παξ. 2 εδ. 

γ’ θαη δ’ ηνπ Οξγαληζκνύ ησλ Δηθαζηεξίσλ (λόκνο 1756/1988) κε ηελ 1780/2017 απόθαζε 

ηνπ ίδηνπ απηνύ ηκήκαηνο (Δ’ ), πνπ ήηαλ ήδε γλσζηή όηαλ έγηλε ε δηάζθεςε γηα ηελ επίδηθε 

ππόζεζε. Επνκέλσο, γηα ηελ ελόηεηα ηεο λνκνινγίαο, θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

έθδνζε αληηθαηηθώλ απνθάζεσλ, ζπληξέρεη εύινγα πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 249 Κ.Πνι.Δ., ζύκθσλα κε όζα αλαπηύρζεθαλ ζηε κείδνλα ζθέςε. 

Καηόπηλ απηνύ, πξέπεη λα αλαζηαιεί ε πξόνδνο ηεο παξνύζαο δίθεο σο πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν δεύηεξν αλαηξεηηθό ιόγν θαηά ην πξώην κέξνο ηνπ, κέρξη λα εθδνζεί νξηζηηθή 

απόθαζε από ηελ Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ επί ηεο πην πάλσ ζπλαθνύο ππνζέζεσο. 

Επεηδή ε πξνθεηκέλε απόθαζε δελ είλαη νξηζηηθή ζην ζύλνιό ηεο, επηθπιάζζεηαη ην 

δηθαζηήξην γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ θαηαηεζέληνο παξαβόινπ θαη ηελ επηβιεηέα δηθαζηηθή 

δαπάλε. 

 

ΓΘΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Απνξξίπηεη ηα σο απνξξηπηέα θξηζέληα. 

Αλαβάιιεη θαηά ηα ινηπά ηε ζπδήηεζε επί ηνπ δεπηέξνπ ιόγνπ ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά 

ην πξώην κέξνο ηνπ, κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απόθαζεο από ηελ Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ, γηα ηελ ππόζεζε πνπ έρεη παξαπεκθζεί ζ’ απηήλ κε ηελ απόθαζε 1780/2017 ηνπ Δ’ 

Σκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. 

ΚΡΘΘΗΚΕ θαη απνθαζίζηεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 12 Θαλνπαξίνπ 2018. 

ΔΗΜΟΘΕΤΣΗΚΕ ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 9 

Φεβξνπαξίνπ 2018. 

Η ΑΝΣΘΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 


