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ΣΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Δ’ Πολιτικό Σμιμα  

 

υγκροτικθκε από τουσ Δικαςτζσ: Ειρινθ Κιουρκτςόγλου - Πετρουλάκθ, Αντιπρόεδρο του 

Αρείου Πάγου, Δθμθτροφλα Τφαντι, Χαράλαμπο Καλαματιανό, Ειρινθ Καλοφ και οφία 

Ντάντου, Αρεοπαγίτεσ. 

υνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Κατάςτθμά του, ςτισ 17 Νοεμβρίου 2017, με τθν 

παρουςία και του Γραμματζα Ακαναςίου Λιάπθ, για να δικάςει μεταξφ: 

Σων αναιρεςειόντων: 1) Χ. Α. - Μ. του Α. και 2) Ι. Σ. του Α., κατοίκων ..., οι οποίοι 

εκπροςωπικθκαν από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο τουσ Κωνςταντίνο Λουίηο με διλωςθ του 

άρκρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ. 

Σων αναιρεςιβλιτων: 1) Α. Μ. του Γ., κατοίκου ... και 2) αλλοδαπισ ανϊνυμθσ αςφαλιςτικισ 

εταιρείασ με τθν επωνυμία "... A/S", που εδρεφει ςτθ … και εκπροςωπείται νόμιμα, διατθρεί 

υποκατάςτθμα ςτθν Ελλάδα (... ...) και εκπροςωπείται από τθν ανϊνυμθ εταιρεία με τθν 

επωνυμία "... ΑΕ", που εδρεφει ςτο ... και εκπροςωπείται νόμιμα, εκ των οποίων ο 1οσ 

παραςτάκθκε με τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο του Γεϊργιο Καρπιδάκθ και θ 2θ 

εκπροςωπικθκε από τον ίδιο πλθρεξοφςιο δικθγόρο τθσ Γεϊργιο Καρπιδάκθ, που δεν 

κατζκεςε προτάςεισ. 

Η ζνδικθ διαφορά άρχιςε με τθν από 24-9-2012 αγωγι του 1ου των ιδθ αναιρεςιβλιτων, 

που κατατζκθκε ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο Ακθνϊν και ςυνεκδικάςτθκε με τθν από 8-10-

2013 αγωγι των ιδθ αναιρεςειόντων.  

Εκδόκθκαν οι αποφάςεισ: 3530/2014 οριςτικι του ίδιου Δικαςτθρίου και 2287/2016 του 

Μονομελοφσ Εφετείου Ακθνϊν.  

Σθν αναίρεςθ τθσ τελευταίασ απόφαςθσ ηθτοφν οι αναιρεςείοντεσ με τθν από 27-10-2016 

αίτθςι τουσ. 

Κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ αυτισ, με Ειςθγθτι τον Αρεοπαγίτθ Χαράλαμπο 

Καλαματιανό, που εκφωνικθκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραςτάκθκαν όπωσ 

ςθμειϊνεται πιο πάνω.  

Ο πλθρεξοφςιοσ των αναιρεςιβλιτων ηιτθςε τθν απόρριψθ τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ και τθν 

καταδίκθ του αντιδίκου μζρουσ ςτθ δικαςτικι δαπάνθ.  

 

ΚΕΦΘΗΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Κατά τθν ζννοια τθσ διάταξθσ του άρκρου 559 αρ. 19 Κ.Πολ.Δ., θ απόφαςθ δεν ζχει νόμιμθ 

βάςθ όταν ςτο αιτιολογικό που ςυνιςτά τθν ελάςςονα πρόταςθ του δικανικοφ ςυλλογιςμοφ 

δεν αναφζρονται κακόλου ι αναφζρονται ανεπαρκϊσ ι αντιφατικϊσ τα πραγματικά 

περιςτατικά ςτα οποία το δικαςτιριο τθσ ουςίασ ςτιριξε τθν κρίςθ του επί ηθτιματοσ με 

ουςιϊδθ επίδραςθ ςτθν ζκβαςθ τθσ δίκθσ και ζτςι δεν μπορεί να ελεγχκεί αν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςυνζτρεχαν οι όροι του κανόνα ουςιαςτικοφ δικαίου που δεν 



εφαρμόςκθκε ι δεν ςυνζτρεχαν οι όροι εκείνου που εφαρμόςκθκε. Ιδρφεται, δθλαδι, ο 

λόγοσ αυτόσ αναίρεςθσ, όταν από τισ παραδοχζσ τθσ απόφαςθσ δθμιουργοφνται 

αμφιβολίεσ για το αν παραβιάςκθκε ι όχι ουςιαςτικι διάταξθ νόμου. Αναφζρεται ςε 

πλθμμζλειεσ αναγόμενεσ ςτθ διατφπωςθ του αποδεικτικοφ πορίςματοσ και δεν ιδρφεται 

όταν υπάρχουν ελλείψεισ ποφ ανάγονται ςτθν εκτίμθςθ των αποδείξεων και ειδικότερα 

ςτθν ανάλυςθ, ςτάκμιςθ και αξιολόγθςθ αυτϊν και ςτθν αιτιολόγθςθ του πορίςματοσ που 

ζχει εξαχκεί από αυτζσ, αρκεί τοφτο να εκτίκεται πλιρωσ, ςαφϊσ και χωρίσ αντιφάςεισ 

(Ολ.ΑΠ 24/1992). Περαιτζρω, Από το ςυνδυαςμό των διατάξεων των άρκρων 297, 298, 330 

και 914 ΑΚ ςυνάγεται ότι προχπόκεςθ τθσ ευκφνθσ για αποηθμίωςθ από αδικοπραξία είναι 

θ υπαιτιότθτα του υπόχρεου, θ οποία υπάρχει και ςτθν περίπτωςθ τθσ αμζλειασ δθλαδι 

όταν δεν καταβάλλεται θ επιμζλεια που απαιτείται ςτισ ςυναλλαγζσ, θ παράνομθ 

ςυμπεριφορά του υπόχρεου ςε αποηθμίωςθ ζναντι εκείνου που ηθμιϊκθκε και θ φπαρξθ 

αιτιϊδουσ ςυνάφειασ μεταξφ τθσ παράνομθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ ηθμίασ. Η παράνομθ 

ςυμπεριφορά ωσ όροσ τθσ αδικοπραξίασ, μπορεί να ςυνίςταται όχι μόνο ςε κετικι πράξθ 

αλλά και ςε παράλειψθ, εφόςον ςτθν τελευταία αυτι περίπτωςθ εκείνοσ που υπζπεςε ςτθν 

παράλειψθ ιταν υποχρεωμζνοσ ςε πράξθ από το νόμο ι τθ δικαιοπραξία είτε από τθν καλι 

πίςτθ και τθν κρατοφςα κοινωνικι αντίλθψθ. Αιτιϊδθσ δε ςυνάφεια υπάρχει, όταν θ πράξθ 

ι θ παράλειψθ του ευκυνόμενου προςϊπου ιταν κατά τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ 

ικανι και μποροφςε αντικειμενικά να επιφζρει κατά τθ ςυνθκιςμζνθ και κανονικι πορεία 

των πραγμάτων το επιηιμιο αποτζλεςμα. Η κρίςθ του δικαςτθρίου τθσ ουςίασ ότι τα 

πραγματικά περιςτατικά που δζχκθκε κυριαρχικϊσ ωσ αποδειχκζντα επιτρζπουν το 

ςυμπζραςμα να κεωρθκεί κατά τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ οριςμζνο γεγονόσ ωσ 

πρόςφορθ αιτία τθσ ηθμίασ υπόκειται ςτον ζλεγχο του Αρείου Πάγου, γιατί είναι κρίςθ 

νομικι αναγόμενθ ςτθν ορκι ι μθ υπαγωγι από το δικαςτιριο τθσ ουςίασ των διδαγμάτων 

τθσ κοινισ πείρασ ςτθν αόριςτθ νομικι ζννοια τθσ αιτιϊδουσ ςυνάφειασ, θ ευκεία ι εκ 

πλαγίου παράβαςθ των οποίων ιδρφει, αντίςτοιχα, τουσ αναιρετικοφσ λόγουσ του άρκρου 

559 αρικ. 1 και 19 Κ.Πολ.Δ. Αντίκετα θ κρίςθ ότι θ πράξθ ι θ παράλειψθ υπιρξε ζνασ από 

τουσ αναγκαίουσ όρουσ του αποτελζςματοσ αφορά πράγματα και δεν ελζγχεται 

ακυρωτικϊσ. Επίςθσ, οι ζννoιεσ τθσ αμζλειασ και τθσ ςυνυπαιτιότθτασ είναι νομικζσ και 

επομζνωσ θ κρίςθ του δικαςτθρίου τθσ ουςίασ ωσ προσ τθ ςυνδρομι ι όχι ςυντρζχοντοσ 

πταίςματοσ του ηθμιωκζντοσ κατά τθν επζλευςθ τθσ ηθμίασ, υπόκειται ςτον ζλεγχο του 

Αρείου Πάγου ωσ προσ το εάν τα περιςτατικά, που το δικαςτιριο τθσ ουςίασ δζχεται 

ανελζγκτωσ ωσ αποδειχκζντα, ςυγκροτοφν τθν ζννοια του ςυντρζχοντοσ πταίςματοσ. 

Αντικζτωσ, ο κακοριςμόσ τθσ βαρφτθτασ του πταίςματοσ και του ποςοςτοφ, κατά το οποίο 

πρζπει να μειωκεί θ αποηθμίωςθ, αφορά εκτίμθςθ πραγμάτων, που δεν ελζγχεται 

ακυρωτικϊσ. Σα πιο πάνω ζχουν εφαρμογι και ςτθν περίπτωςθ του άρκρου 10 του ν. 

ΓΠΝ/1911, ωσ προσ τθν υπαιτιότθτα των οδθγϊν των ςυγκρουςκζντων αυτοκινιτων, κατά 

το οποίο είναι εφαρμοςτζα θ διάταξθ του άρκρου 914 ΑΚ. Περαιτζρω, από τθ διάταξθ του 

άρκρου 300 ΑΚ, θ οποία εφαρμόηεται ςε κάκε περίπτωςθ ηθμίασ και επομζνωσ και ςε αυτι 

από αδικοπραξία των άρκρων 914 επ. ΑΚ προκφπτει, ότι όταν ςτθ γζνεςθ ι ςτθν επζλευςθ 

τθσ ηθμίασ ςυντζλεςε και πταίςμα του ηθμιωκζντοσ, κατά τθν ζννοια τθσ διάταξθσ του 

άρκρου 330 ΑΚ, το δικαςτιριο τθσ ουςίασ μπορεί κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ του, αφοφ 

ςτακμίςει τισ περιςτάςεισ και ιδιαίτερα το βακμό του πταίςματοσ του ηθμιωκζντοσ και του 

ηθμιϊςαντοσ, να μθν επιδικάςει αποηθμίωςθ ι να μειϊςει το ποςό αυτισ. ε κάκε 



περίπτωςθ θ παράβαςθ των διατάξεων του ΚΟΚ δεν κεμελιϊνει αυτι κακεαυτι 

υπαιτιότθτα ςτθν επζλευςθ του αυτοκινθτικοφ ατυχιματοσ, αποτελεί όμωσ ςτοιχείο θ 

ςτάκμιςθ του οποίου από το δικαςτιριο τθσ ουςίασ κρίνεται ςε ςχζςθ με τθν φπαρξθ 

αιτιϊδουσ ςυνδζςμου μεταξφ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξεωσ και του επελκόντοσ 

αποτελζςματοσ. Η κρίςθ του δικαςτθρίου τθσ ουςίασ για τθ ςυνδρομι ι όχι πταίςματοσ του 

ηθμιωκζντοσ είναι κρίςθ ςχετικι με νομικι ζννοια κατά τα προεκτεκζντα και υπόκειται ςε 

αναιρετικό ζλεγχο κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 559 αρικ. 1 και 19 Κ.Πολ.Δ. Εξάλλου, κατά 

τισ διατάξεισ του άρκρου 6 παρ. 1 εδαφ. β’ και γ’ του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) "1. Οι οδθγοί των 

οδικϊν οχθμάτων υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τισ πιο κάτω ενδείξεισ των 

φωτεινϊν ςθματοδοτϊν ρφκμιςθσ τθσ κυκλοφορίασ, εκτόσ αν θ ρφκμιςθ αυτισ γίνεται από 

τροχονόμο κατά διάφορο τρόπο.... β) Ερυκρό ςτακερό φωσ κυκλικισ μορφισ: Ο οδθγόσ 

υποχρεοφται να ςταματιςει προ τθσ ειδικισ γραμμισ διακοπισ αυτισ ι, αν δεν υπάρχει 

τζτοια, ςε αρκετι απόςταςθ από το ςθματοδότθ, ϊςτε θ ςθματοδότθςθ να είναι ςε αυτόν 

ευχερϊσ ορατι, να παραμζνει δε ςε ςτάςθ μζχρισ ότου ανάψει το πράςινο φωσ. Επίςθσ 

υποχρεοφται να μθν ειςζρχεται ςτον οδικό κόμβο οφτε να κινείται πάνω ςτισ διαβάςεισ 

πεηϊν, εάν ο ςθματοδότθσ είναι τοποκετθμζνοσ ςτο μζςο ι ςτθν απζναντι πλευρά του 

κόμβου. γ) Κίτρινο ςτακερό φωσ κυκλικισ μορφισ: Ο οδθγόσ υποχρεοφται να ςταματιςει, 

όπωσ και προ ερυκροφ φωτόσ, εκτόσ αν βρίςκεται τόςο κοντά ςτο ςθματοδότθ, ϊςτε να 

μθν μπορεί να κάμει αυτό αςφαλϊσ". Κατά τθ διάταξθ του άρκρου 12 παρ. 1 του ίδιου 

νόμου "Οι οδθγοί υποχρεοφνται να οδθγοφν με ςφνεςθ και με διαρκϊσ τεταμζνθ τθν 

προςοχι...". Σζλοσ, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 26 παρ. 1, 4 και 6 του ωσ άνω νόμου "1. 

Ο οδθγόσ που πλθςιάηει ςε ιςόπεδο οδικό κόμβο υποχρεοφται να καταβάλλει ιδιαίτερθ 

προςοχι για να μθν προκαλζςει επί του κόμβου κίνδυνο ι παρακϊλυςθ τθσ κυκλοφορίασ, 

ρυκμίηοντασ τθν ταχφτθτα του οχιματόσ του, ϊςτε να μπορεί να διακόψει τθν πορεία 

αυτοφ, για να διζλκουν τα οχιματα που ζχουν προτεραιότθτα... 4. τουσ κόμβουσ θ 

προτεραιότθτα ορίηεται με κατάλλθλθ ςιμανςθ.... 6. Οι ενδείξεισ των φωτεινϊν 

ςθματοδοτϊν κυκλοφορίασ υπεριςχφουν των ενδείξεων των πινακίδων ςιμανςθσ, οι 

οποίεσ κακορίηουν τθν προτεραιότθτα". 

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ ςυνεκδικάςκθκαν πρωτόδικα αγωγι των αναιρεςειόντων κατά 

των αναιρεςιβλιτων και αγωγι του πρϊτου των αναιρεςιβλιτων και κατά τθσ, μθ διαδίκου 

ςτθν αναιρετικι δίκθ, ..., οι οποίεσ ζγιναν εν μζρει δεκτζσ και επιδικάςκθκαν ςτουσ 

ενάγοντεσ τα διαλαμβανόμενα ς’ αυτι ποςά, ωσ αποηθμιϊςεισ και χρθματικζσ 

ικανοποιιςεισ, για τθ ηθμία και τθν θκικι βλάβθ που υπζςτθςαν από το αυτοκινθτικό 

ατφχθμα, ςτο οποίο ενεπλάκθςαν δφο μοτοςικλζτεσ, θ πρϊτθ με οδθγό και ιδιοκτιτθ τον 

πρϊτο των αναιρεςειόντων (και ςυνεπιβαίνουςα τθν δεφτερθ τοφτων) και θ δεφτερθ, 

αςφαλιςμζνθ για τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων ςτθν δεφτερθ αναιρεςίβλθτθ, με οδθγό 

τον κφριο αυτισ πρϊτο αναιρεςίβλθτο, οι οποίοι κρίκθκαν ςυνυπαίτιοι. Σο Εφετείο, που 

δίκαςε τισ αντίκετεσ εφζςεισ, με τθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ απζρριψε κατ’ ουςίαν τθν 

ζφεςθ των αναιρεςειόντων, δζχκθκε κατ’ ουςίαν τθν ζφεςθ των αναιρεςιβλιτων, 

εξαφάνιςε τθν πρωτόδικθ, κράτθςε τθν υπόκεςθ και, δικάηοντάσ τθν, απζρριψε τθν αγωγι 

των αναιρεςειόντων και δζχκθκε εν μζρει τθν αγωγι του πρϊτου των αναιρεςιβλιτων. 

Όπωσ προκφπτει δε από τθν επιςκόπθςθ τθσ αναιρεςιβαλλομζνθσ, δζχκθκε κατά τθν 

ανζλεγκτθ αναιρετικά κρίςθ του, ωσ αποδειχκζντα, αναφορικά με τα κρίςιμα και ουςιϊδθ 

ηθτιματα τθσ υπαιτιότθτασ των δφο οδθγϊν των μοτοςικλετϊν, κακϊσ και τθσ φπαρξθσ ι 



μθ αιτιϊδουσ ςυναφείασ μεταξφ τθσ ςυμπεριφοράσ ενόσ εκάςτου και του επελκόντοσ 

ηθμιογόνου αποτελζςματοσ, τα εξισ πραγματικά περιςτατικά: "τισ 21-4-2012 και περί ϊρα 

17.15’ ο ενάγων τθσ 1θσ αγωγισ - πρϊτοσ εναγόμενοσ τθσ 2θσ, οδθγϊντασ τθν υπ’ αρικ. 

κυκλοφ. ... δίκυκλθ μοτοςυκλζτα, ιδιοκτθςίασ του, θ οποία ιταν αςφαλιςμζνθ για τθν 

ζναντι τρίτων αςτικι ευκφνθ ςτθ δεφτερθ εναγομζνθ τθσ 2θσ αγωγισ, εκινείτο επί τθσ οδοφ 

... ςτο ..., με κατεφκυνςθ από το Ν. Ηράκλειο προσ το Χαλάνδρι. Η οδόσ ... είναι διπλισ 

κατεφκυνςθσ, με δφο λωρίδεσ κυκλοφορίασ ςτο ρεφμα προσ το Χαλάνδρι ςυν μία επιπλζον 

για τα πραγματοποιοφντα αριςτερι ςτροφι προσ τθν Πεφκθ οχιματα, ζχει πλάτοσ 

οδοςτρϊματοσ 10,80 μζτρα ςτο ρεφμα προσ το Χαλάνδρι και είναι ευκεία, το όριο δε 

ταχφτθτασ είναι 50 χιλιόμετρα ανά ϊρα, ωσ κατοικθμζνθ περιοχι, ςφμφωνα με τθ 

ςυνταχκείςα ζκκεςθ αυτοψίασ τροχαίου ατυχιματοσ. τον ίδιο τόπο και χρόνο ο πρϊτοσ 

ενάγων τθσ 2θσ αγωγισ, οδθγϊντασ τθν υπ’ αρικ. κυκλοφ. ... δίκυκλθ μοτοςυκλζτα, 

ιδιοκτθςίασ του, θ οποία ιταν αςφαλιςμζνθ για τθν ζναντι τρίτων αςτικι ευκφνθ ςτθν 

εναγομζνθ τθσ 1θσ αγωγισ, και με ςυνεπιβαίνουςα τθ δεφτερθ ενάγουςα τθσ ίδιασ αγωγισ, 

εκινείτο επί τθσ παράλλθλθσ οδοφ τθσ Λεωφόρου Κφμθσ, με κατεφκυνςθ από τθν Πεφκθ 

προσ το Γαλάτςι. Η προαναφερκείςα παράλλθλθ τθσ Λεωφόρου Κφμθσ οδόσ είναι διπλισ 

κατεφκυνςθσ, με τρεισ λωρίδεσ κυκλοφορίασ, μία προσ το Γαλάτςι, μία δεξιόςτροφθ προσ το 

Ν. Ηράκλειο και μία αριςτερόςτροφθ προσ το Χαλάνδρι, ζχει πλάτοσ οδοςτρϊματοσ 9,00 

μζτρα ςτο ρεφμα προσ το Γαλάτςι και είναι ευκεία. τθ διαςταφρωςθ των ωσ άνω οδϊν θ 

κυκλοφορία των οχθμάτων ρυκμίηεται με φωτεινοφσ ςθματοδότεσ, οι οποίοι, κατά τον 

χρόνο του ενδίκου ατυχιματοσ, λειτουργοφςαν κανονικά. Όταν ο φωτεινόσ ςθματοδότθσ 

για τα κινοφμενα ςτθν οδό ... οχιματα δείχνει πράςινο ςτακερό φωσ κυκλικισ μορφισ, ο 

φωτεινόσ ςθματοδότθσ για τα κινοφμενα ςτθν παράλλθλθ τθσ Λεωφόρου Κφμθσ οδό 

οχιματα δείχνει ερυκρό και αντιςτρόφωσ. Όταν ο ενάγων τθσ 1θσ αγωγισ ζφκαςε ςτθ 

διαςταφρωςθ τθσ ωσ άνω οδοφ ... με τθν παράλλθλθ τθσ Λεωφόρου Κφμθσ οδό, θ ζνδειξθ 

του φωτεινοφ ςθματοδότθ, που υπιρχε ςτθν πορεία του, τράπθκε από πράςινο ςτακερό 

φωσ κυκλικισ μορφισ ςε κίτρινο ςτακερό φωσ κυκλικισ μορφισ, αλλά ο ίδιοσ ςυνζχιςε, 

διότι ευρίςκετο τόςο κοντά ςτο ςθματοδότθ, που δεν μποροφςε να ςταματιςει αςφαλϊσ 

(άρκρο 6 παρ. 1 περ. γ’ Κ.Ο.Κ.). ε απόςταςθ 10 μζτρων περίπου από τθ διαςταφρωςθ 

επζπεςε επί τθσ δίκυκλθσ μοτοςυκλζτασ που οδθγοφςε ο πρϊτοσ ενάγων τθσ 2θσ αγωγισ, 

που παρεμβλικθκε τθσ πορείασ του, διότι ο τελευταίοσ ξεκίνθςε από το φωτεινό 

ςθματοδότθ που ευρίςκετο επί τθσ παράλλθλθσ οδοφ τθσ Λεωφόρου Κφμθσ όταν θ ζνδειξθ 

για τουσ πεηοφσ τράπθκε ςε ερυκρό ςτακερό φωσ με ςφμβολο άτομο ςε ςτάςθ, 

προκειμζνου να διαςχίςει τθν οδό ... και να ςυνεχίςει προσ το Γαλάτςι, παραβιάηοντασ, 

όμωσ, με τον τρόπο αυτό το ςθματοδότθ που υπιρχε ςτθν πορεία του, ο οποίοσ ζδειχνε 

ακόμθ ερυκρό ςτακερό φωσ κυκλικισ μορφισ για τα οχιματα, με αποτζλεςμα τον 

τραυματιςμό των επιβαινόντων ςτθν υπ’ αρικμ. κυκλοφ. ... μοτοςυκλζτα εναγόντων τθσ 2θσ 

αγωγισ και τθν πρόκλθςθ βλαβϊν ςθσ δφο μοτοςυκλζτεσ. Οι ωσ άνω ςυνκικεσ υπό τισ 

οποίεσ ζλαβε χϊρα θ ςφγκρουςθ των ωσ άνω δίκυκλων μοτοςυκλετϊν προκφπτουν από τθ 

ςυνεκτίμθςθ των ςτοιχείων τθσ προανακριτικισ δικογραφίασ και ιδία από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ και το ςυνθμμζνο ςε αυτι ςχεδιάγραμμα, ςε ςυνδυαςμό με τισ προανακριτικζσ 

ζνορκεσ κατακζςεισ των αυτοπτϊν μαρτφρων . Κ. και . Κ., οδθγϊν ςταματθμζνων ςτον 

ίδιο ςθματοδότθ με τον πρϊτο ενάγοντα τθσ 2θσ αγωγισ οχθμάτων και όπιςκεν αυτοφ, οι 

οποίοι κατθγορθματικά κατζκεςαν ότι ο τελευταίοσ εκκίνθςε από το φωτεινό ςθματοδότθ 



τθσ παράλλθλθσ τθσ Λεωφόρου Κφμθσ οδοφ, ςτον οποίο ιταν ςταματθμζνοσ, όταν θ 

ζνδειξθ για τουσ πεηοφσ τράπθκε ςε ερυκρό ςτακερό φωσ. Η αλλαγι, όμωσ, αυτι, ςφμφωνα 

με τθν από 27-9-2015 τεχνικι ζκκεςθ του Ε. Κ., μθχανολόγου μθχανικοφ, που προςκομίηουν 

οι ενάγοντεσ τθσ 2θσ αγωγισ, προθγείται τθσ αλλαγισ του ςθματοδότθ για τα οχιματα κατά 

οκτϊ (8) δευτερόλεπτα. Ο χρόνοσ αυτόσ των οκτϊ δευτερολζπτων ιταν, ςφμφωνα με τθν 

ίδια τεχνικι ζκκεςθ, υπεραρκετόσ ϊςτε ο πρϊτοσ ενάγων τθσ 2θσ αγωγισ, οδθγϊντασ τθν 

προαναφερκείςα δίκυκλθ μοτοςυκλζτα του και με ςυνεπιβαίνουςα τθ δεφτερθ ενάγουςα, 

να φκάςει ςτο ςθμείο ςφγκρουςθσ των δφο μοτοςυκλετϊν, το οποίο απζχει περί τα 21 

μζτρα από το ςθμείο εκκίνθςθσ, εφόςον, ςφμφωνα με τον προαναφερκζντα τεχνικό 

ςφμβουλο των εναγόντων τθσ 2θσ αγωγισ, Ε. Κ., που πραγματοποίθςε αυτοψία ςτον τόπο 

του ατυχιματοσ και δοκιμι, με μοτοςυκλζτα ακριβϊσ ίδιου τφπου και παλαιότθτασ με αυτι 

του ενάγοντοσ τθσ 2θσ αγωγισ ςτθν οποία επζβαιναν δφο άτομα, θ δίκυκλθ μοτοςυκλζτα 

του πρϊτου ενάγοντοσ τθσ 2θσ αγωγισ χρειαηόταν πζντε (5) δευτερόλεπτα για να διανφςει 

τθν απόςταςθ των 21 μζτρων από το ςθμείο εκκίνθςισ τθσ ζωσ το ςθμείο ςφγκρουςθσ (ςελ. 

5 τθσ ζκκεςθσ). Χαρακτθριςτικά ο οριςκείσ από τουσ ενάγοντεσ τθσ 2θσ αγωγισ τεχνικόσ 

ςφμβουλοσ αναγράφει ςτθν προςκομιςκείςα ζκκεςι του ότι: "υνεπϊσ μόνον αν θ 1θ 

μοτοςυκλζτα (ςθμ. του πρϊτου ενάγοντοσ τθσ 2θσ αγωγισ) ξεκινοφςε πάνω από 5 

δευτερόλεπτα πριν ανάψει πράςινο ςτθν πορεία τθσ κα μποροφςε να ςυμβεί το ατφχθμα, 

αλλά και ςτθν περίπτωςθ αυτι θ 2θ μοτοςυκλζτα (ςθμ. του ενάγοντοσ τθσ 1θσ αγωγισ) κα 

ζπρεπε να ζχει περάςει οριακά ςτο τζλοσ του πορτοκαλί ςτθν πορεία τθσ". Από τα 

προαναφερκζντα πραγματικά περιςτατικά, επομζνωσ, προζκυψε ότι ο πρϊτοσ ενάγων τθσ 

2θσ αγωγισ ξεκίνθςε οκτϊ (8) δευτερόλεπτα πριν ο φωτεινόσ ςθματοδότθσ για τα οχιματα 

τραπεί ςε πράςινο και, εφόςον απαιτοφνταν πζντε (5) δευτερόλεπτα για να φτάςει ςτο 

ςθμείο ςφγκρουςθσ, ο ενάγων τθσ 1θσ αγωγισ, δεδομζνου ότι ςε διαςταφρωςθ θ ρφκμιςθ 

των ςθματοδοτϊν γίνεται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε τότε μόνο ανάβει πράςινο, όταν για τα 

αυτοκίνθτα τθσ άλλθσ οδοφ ο ςθματοδότθσ γίνει ερυκρόσ και αντιςτρόφωσ (Ακ. Κρθτικοφ, 

Κϊδικασ Οδικισ Κυκλοφορίασ, ζκδοςθ 2009, άρκρο 6, αρικμ. 11), πζραςε το ςθμείο όπου 

ευρίςκετο ο φωτεινόσ ςθματοδότθσ τθσ πορείασ του τθ ςτιγμι ακριβϊσ που τρεπόταν από 

πράςινο ςε πορτοκαλί και κα τρεπόταν ςε ερυκρό μετά τθν πάροδο τριϊν (3) 

δευτερολζπτων, ςφμφωνα με τθν ωσ άνω τεχνικι ζκκεςθ, ϊςτε βάςιμα να υποςτθρίηει ότι 

δεν μποροφςε να ςταματιςει ςτθ διαςταφρωςθ με αςφάλεια, χρειάςτθκε δε λιγότερο από 

ζνα (1) δευτερόλεπτο για να φκάςει ςτο ςθμείο ςφγκρουςθσ, λαμβανομζνου υπόψθ ότι θ 

ταχφτθτά του ιταν περί τα 50 χλμ./ανά ϊρα, ιτοι εντόσ του ορίου ταχφτθτασ για τθν 

περιοχι, και θ απόςταςθ από το φωτεινό ςθματοδότθ τθσ πορείασ του ζωσ το ςθμείο 

ςφγκρουςθσ ιταν περί τα 10 μζτρα. Επομζνωσ, ο αγωγικόσ ιςχυριςμόσ των εναγόντων τθσ 

2θσ αγωγισ και ο ιςχυριςμόσ τθσ εναγομζνθσ τθσ 1θσ ότι, κατά το χρόνο του ενδίκου 

ατυχιματοσ, ο ευριςκόμενοσ ςτθν πορεία του πρϊτου εναγομζνου - ενάγοντοσ, 

αντιςτοίχωσ, φωτεινόσ ςθματοδότθσ είχε ζνδειξθ ερυκρό φωσ, ςτθν οποία δεν 

ςυμμορφϊκθκε, δεν αποδεικνφεται από κάποιο αξιόπιςτο αποδεικτικό ςτοιχείο. Αντικζτωσ 

αναιρείται από τισ ςαφείσ κατακζςεισ των προαναφερκζντων αυτοπτϊν μαρτφρων, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ωσ άνω προςκομιςκείςα από τουσ ίδιουσ τουσ ενάγοντεσ τθσ 2θσ αγωγισ 

τεχνικι ζκκεςθ. Με βάςθ τα ωσ άνω πραγματικά περιςτατικά, αποκλειςτικά υπαίτιοσ του 

ενδίκου αυτοκινθτικοφ ατυχιματοσ είναι ο πρϊτοσ ενάγων τθσ 2θσ αγωγισ, οδθγόσ τθσ 

αςφαλιςμζνθσ ςτθν εναγομζνθ τθσ 1θσ αγωγισ αςφαλιςτικι εταιρεία δίκυκλθσ 



μοτοςυκλζτασ, ο οποίοσ, από ζλλειψθ τθσ επιμζλειασ και προςοχισ που κάκε μετρίωσ 

ςυνετόσ και ευςυνείδθτοσ οδθγόσ κα κατζβαλε κάτω από τισ ίδιεσ περιςτάςεισ, κατά τουσ 

κανόνεσ τθσ οδιγθςθσ, τθσ κοινισ πείρασ και τθσ λογικισ, ενϊ όφειλε να αναμείνει τθν αφι 

τθσ πράςινθσ ζνδειξθσ του φωτεινοφ ςθματοδότθ για τα κινοφμενα με τθ δικι του 

κατεφκυνςθ οχιματα, δεν ζπραξε τοφτο, αλλά εκκίνθςε νωρίτερα, με αποτζλεςμα θ 

δίκυκλθ μοτοςυκλζτα που οδθγοφςε να παρεμβλθκεί τθσ πορείασ τθσ κανονικϊσ 

κινουμζνθσ επί του κόμβου δίκυκλθσ μοτοςυκλζτασ του ενάγοντοσ τθσ 1θσ αγωγισ και να 

προκλθκεί θ ζνδικθ ςφγκρουςθ, κατά παράβαςθ των διατάξεων των άρκρων 6 παρ. 1 περ. 

β’ , 12 παρ. 1, 26 παρ. 1, 4 και 6 ν. 2696/1999 (ΚΟΚ). τοιχεία που να κεμελιϊνουν 

οποιαςδιποτε μορφισ ςυνυπαιτιότθτα του ενάγοντοσ τθσ 1θσ αγωγισ δεν αποδεικνφονται. 

Ο τελευταίοσ δεν ςταμάτθςε ςτθ διαςταφρωςθ, διότι, όπωσ. προελζχκθ, θ αλλαγι του 

φωτεινοφ ςθματοδότθ τθσ πορείασ του πραγματοποιικθκε τθ ςτιγμι ακριβϊσ που ζφκαςε 

ςτθ διαςταφρωςθ και δεν μποροφςε να ςταματιςει με αςφάλεια και εκινείτο κανονικά, με 

ταχφτθτα που δεν υπερζβαινε το όριο για τθν περιοχι, λόγω δε τθσ αιφνίδιασ κίνθςθσ του 

ενάγοντοσ τθσ 2θσ αγωγισ, ο οποίοσ παραβίαςε το ςθματοδότθ τθσ πορείασ του που 

ζδειχνε ερυκρό φωσ, δεν μποροφςε να προβεί ςε οποιοδιποτε αποφευκτικό ελιγμό". Σο 

Εφετείο, με το να οδθγθκεί ςτθν προαναφερκείςα κρίςθ δεν παραβίαςε εκ πλαγίου τισ 

ανωτζρω διατάξεισ ουςιαςτικοφ δικαίου του Α.Κ., του ν. ΓΠΝ/1911 και του ν. 2696/1999, τισ 

οποίεσ ερμινευςε και εφάρμοςε ορκϊσ, ενϊ διζλαβε ςτθν απόφαςι του πλιρεισ, ςαφείσ, 

χωρίσ αντιφάςεισ ι λογικά κενά αιτιολογίεσ, ωσ προσ όλα τα ηθτιματα που ζχουν ουςιϊδθ 

επίδραςθ ςτθν ζκβαςθ τθσ δίκθσ, οι οποίεσ κακιςτοφν εφικτό τον αναιρετικό ζλεγχο, ωσ 

προσ τθν ορκι ι μθ εφαρμογι των ωσ άνω διατάξεων και ςυνεπϊσ δεν ςτερείται νόμιμθσ 

βάςθσ. Ειδικότερα το Εφετείο διζλαβε πλιρθ και εμπεριςτατωμζνθ αιτιολογία, τόςο ωσ 

προσ τθν αποκλειςτικι υπαιτιότθτα του αναιρεςείοντοσ οδθγοφ τθσ υπ’ αρικ. κυκλοφορίασ 

... μοτοςικλζτασ όςο και ωσ προσ τθν ζλλειψθ οποιαςδιποτε μορφισ ςυνυπαιτιότθτασ του 

αναιρεςίβλθτου οδθγοφ τθσ υπ’ αρ. κυκλοφορίασ ... μοτοςικλζτασ, διαλαμβάνοντασ με 

ςαφινεια και πλθρότθτα τα ςυγκροτοφντα τθν ζννοια τθσ αμελείασ περιςτατικά, που 

επζδειξε ο πρϊτοσ ςε ςυνδυαςμό με τισ παραβάςεισ διατάξεων του Κ.Ο.Κ., οι οποίεσ 

βρίςκονται ςε αιτιϊδθ ςυνάφεια με το επελκόν αποτζλεςμα. Ήτοι, ανζφερε ότι αυτόσ δεν 

επζδειξε τθν επιμζλεια που κάκε μζςοσ ςυνετόσ οδθγόσ κα κατζβαλλε κάτω από τισ ίδιεσ 

περιςτάςεισ, ότι δεν ανζμενε να ανάψει θ πράςινθ ζνδειξθ του φωτεινοφ ςθματοδότθ για 

τα κινοφμενα με τθν δικι του κατεφκυνςθ οχιματα, αλλά εκκίνθςε νωρίτερα, με 

αποτζλεςμα θ δίκυκλθ μοτοςικλζτα του να παρεμβλθκεί ςτθν πορεία τθσ δίκυκλθσ 

μοτοςικλζτασ του πρϊτου αναιρεςιβλιτου, που εκινείτο κανονικά. Για τον τελευταίο 

παρζκεςε, ότι, τθν ϊρα που ζφκαςε ςτθ διαςταφρωςθ κινοφμενοσ με κανονικι ταχφτθτα 

εντόσ του επιτρεπομζνου για τθν περιοχι ορίου, ζγινε θ αλλαγι του φωτεινοφ ςθματοδότθ 

τθσ πορείασ του από πράςινου ςε κίτρινο, οπότε αυτόσ νομίμωσ ςυνζχιςε τθν πορεία του. 

Δεν απαιτείτο δε να προςδιορίηει τθν ταχφτθτα τθσ μοτοςικλζτασ του πρϊτου 

αναιρεςείοντοσ, δεδομζνου ότι δεν καταλογίηεται ς’ αυτόν υπερβολικι ταχφτθτα, αλλά 

παραβίαςθ ερυκροφ ςθματοδότθ. Επομζνωσ, το Εφετείο δεν υπζπεςε ςτθν από το άρκρο 

559 αρ. 19 Κ.Πολ.Δ. προβλεπόμενθ πλθμμζλεια, που αποδίδεται με τον πρϊτο λόγο 

αναίρεςθσ, ο οποίοσ πρζπει να απορριφκεί, ωσ αβάςιμοσ. Περαιτζρω, με το λόγο αυτό 

προβάλλονται και αιτιάςεισ από το άρκρο 559 αρικ. 19 Κ.Πολ.Δ., με παράκεςθ ςτο 

αναιρετιριο των κατά τθν άποψθ των αναιρεςειόντων αποδειχκζντων περιςτατικϊν, 



ςχετικά με τισ ςυνκικεσ του ζνδικου ατυχιματοσ. Κατά τισ εν λόγω αιτιάςεισ ο λόγοσ αυτόσ 

αναίρεςθσ είναι απορριπτζοσ ωσ απαράδεκτοσ, διότι υπό τθν επίφαςθ τθσ ζλλειψθσ 

νόμιμθσ βάςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ, πλιττεται αποκλειςτικά θ εκτίμθςθ από το 

Εφετείο πραγματικϊν γεγονότων και αποδείξεων, θ οποία, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του 

άρκρου 561 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., δεν υπόκειται ςτον ζλεγχο του Αρείου Πάγου. 

Από το ςυνδυαςμό των διατάξεων των άρκρων 335, 338, 339, 340, 591 § 1 και 681Α’ του 

Κ.Πολ.Δ., προκφπτει ότι το δικαςτιριο για να ςχθματίςει τθ δικανικι του πεποίκθςθ, πρζπει 

να λαμβάνει υπόψθ όλα τα αποδεικτικά μζςα, τα οποία επικαλοφνται και προςκομίηουν οι 

διάδικοι προσ απόδειξθ των ιςχυριςμϊν τουσ που αςκοφν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτθν ζκβαςθ 

τθσ δίκθσ και περιζχονται ςτθν αγωγι ι ζνςταςθ ι χρθςιμεφουν προσ αντίκρουςθ τθσ 

αγωγισ. Ο λόγοσ αναίρεςθσ από τον αρικμό 11 περίπτ. γ’ ?του άρκρου 559 Κ.Πολ.Δ., κατά 

τον οποίο επιτρζπεται αναίρεςθ αν το δικαςτιριο δεν ζλαβε υπόψθ αποδεικτικά μζςα που 

οι διάδικοι επικαλζςτθκαν και προςκόμιςαν, ελζγχεται ουςιαςτικά αβάςιμοσ, αν 

αποδεικνφεται από τθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ, ότι το δικαςτιριο τθσ ουςίασ ζλαβε 

υπόψθ όλα τα αποδεικτικά μζςα που επικαλζςτθκαν και προςκόμιςαν οι διάδικοι προσ 

απόδειξθ των ιςχυριςμϊν τουσ. Προσ τοφτο αρκεί θ γενικι αναφορά του είδουσ του 

αποδεικτικοφ μζςου (μάρτυρεσ, ζγγραφα κ.λπ.) που ζλαβε υπόψθ του το δικαςτιριο, χωρίσ 

τθν ανάγκθ ειδικισ μνείασ και αξιολόγθςθσ εκάςτου και χωρίσ διάκριςθ από ποια 

αποδεικτικά μζςα προκφπτει άμεςθ και από ποια ζμμεςθ απόδειξθ. τθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ το Εφετείο, όπωσ προκφπτει από τθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ, για να 

καταλιξει ςτο αποδεικτικό πόριςμα, βεβαιϊνει ότι ζλαβε υπόψθ, τισ ζνορκεσ κατακζςεισ 

των μαρτφρων απόδειξθσ και ανταπόδειξθσ, που περιζχονται ςτα πρακτικά του πρωτόδικου 

Δικαςτθρίου, τα ζγγραφα που οι διάδικοι επαναπροςκόμιςαν με νόμιμθ επίκλθςθ και όςα 

προςκομίςκθκαν παραδεκτϊσ για πρϊτθ φορά ενϊπιόν του, μεταξφ των οποίων ρθτϊσ 

μνθμονεφονται οι ζνορκεσ κατακζςεισ των μαρτφρων ςτα πλαίςια τθσ ποινικισ διαδικαςίασ, 

που ςχετίηεται με το ζνδικο ατφχθμα, ακόμθ και των διαδίκων, αλλά και τα εν γζνει 

ζγγραφα τθσ ποινικισ δικογραφίασ, που ςχθματίςκθκε από τουσ αρμόδιουσ 

προανακριτικοφσ υπαλλιλουσ, θ με θμερομθνία 27-9-2015 τεχνικι ζκκεςθ του Ε. Κ., 

μθχανολόγου - μθχανικοφ και οι φωτογραφίεσ, θ γνθςιότθτα των οποίων δεν 

αμφιςβθτείται, χωρίσ να παραλείπεται κάποιο εξ αυτϊν, ζςτω και αν για οριςμζνα γίνεται 

ειδικι αναφορά ςτθν απόφαςθ. Από τθν ανωτζρω βεβαίωςθ και το όλο περιεχόμενο τθσ 

προςβαλλομζνθσ δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι το Εφετείο ζλαβε υπόψθ του και 

τα προαναφερόμενα ζγγραφα. Κατά ςυνζπεια, ο εκ του άρκρου 559 αρ. 11γ’ Κ.Πολ.Δ. 

αντίκετοσ δεφτεροσ λόγοσ τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ, με τον οποίο οι αναιρεςείοντεσ 

διατείνονται ότι δεν λιφκθκαν υπόψθ οι εκκζςεισ ζνορκθσ εξζταςθσ όλων των μαρτφρων 

που εξετάςκθκαν ςτθν ποινικι διαδικαςία, το απολογθτικό υπόμνθμα του πρϊτου 

αναιρεςιβλιτου, τα πρακτικά τθσ εκκαλουμζνθσ και θ από 27-9-2015 τεχνικι ζκκεςθ του Ε. 

Κ., είναι απορριπτζοσ ωσ αβάςιμοσ. Περαιτζρω, κατά τθν αιτίαςι του, υπό τθν επίκλθςθ τθσ 

πλθμμζλειασ του άρκρου 559 αρ. 11γ’ Κ.Πολ.Δ., ότι δεν λιφκθκε υπόψθ θ ζνδικθ αγωγι, 

κακϊσ και θ ζνδικθ ζφεςθ του Α. Μ., ο λόγοσ αυτόσ πρζπει να απορριφκεί, ωσ 

απαράδεκτοσ, διότι τα ανωτζρω ζγγραφα είναι διαδικαςτικά και δεν αποτελοφν 

αποδεικτικά μζςα. Κατά ςυνζπεια, πρζπει να απορριφκεί θ ζνδικθ αίτθςθ αναίρεςθσ, να 

καταδικαςκοφν οι αναιρεςείοντεσ ςτα δικαςτικά ζξοδα των αναιρεςιβλιτων, που δεν 

κατζκεςαν προτάςεισ, τα οποία ορίηει ςτο ποςό των 1.800 ευρϊ (άρκρο 183 Κ.Πολ.Δ.), και 



να διαταχκεί θ ειςαγωγι του καταβλθκζντοσ παραβόλου ςτο δθμόςιο ταμείο (άρκρο 495 

παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.). 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Απορρίπτει τθν υπό γεν. αρ. εκκ. κατάκεςθσ .../2016 και ειδ. αρικ. εκκ. κατάκεςθσ ...2016 

αίτθςθ για αναίρεςθ τθσ 2287/2016 απόφαςθσ του Μονομελοφσ Εφετείου Ακθνϊν. 

Καταδικάηει τουσ αναιρεςείοντεσ ςτα δικαςτικά ζξοδα των αναιρεςιβλιτων, τα οποία ορίηει 

ςτο ποςό των χιλίων οκτακοςίων (1.800) ευρϊ.  

Και  

Διατάςςει τθν ειςαγωγι του καταβλθκζντοσ παραβόλου ςτο δθμόςιο ταμείο. 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφαςίςκθκε ςτθν Ακινα ςτισ 8 Δεκεμβρίου 2017. 

ΔΗΜΟΙΕΤΘΗΚΕ ςτθν Ακινα ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο ακροατιριό του ςτισ 29 

Ιανουαρίου 2018. 

Η ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 


