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Αρικμόσ 199/2018  

 

ΣΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Δ’ Πολιτικό Σμιμα  

 

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

Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Καλαματιανό, Ειρινθ Καλοφ, οφία Ντάντου και Μαρία 

Σηανακάκθ, Αρεοπαγίτεσ. 

υνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Κατάςτθμά του, ςτισ 6 Οκτωβρίου 2017, με τθν 

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

Σου αναιρεςείοντοσ: Α. Μ. του Χ., κατοίκου ..., ο οποίοσ εκπροςωπικθκε από τον 

πλθρεξοφςιο δικθγόρο του Δθμιτριο Ντοκατηι.  

Σων αναιρεςιβλιτων: 1) Φ. Π. του Α., 2) Α. Π. του Θ., κατοίκων ..., οι οποίοι δεν 

παραςτάκθκαν, οφτε εκπροςωπικθκαν ςτο ακροατιριο και 3) ανϊνυμθσ αςφαλιςτικισ 

εταιρίασ με τθν επωνυμία "...", που εδρεφει ςτθν ... και εκπροςωπείται νόμιμα, θ οποία 

εκπροςωπικθκε από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο τθσ Χαράλαμπο Δρακόπουλο με διλωςθ 

του άρκρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ. 

Η ζνδικθ διαφορά άρχιςε με τθν από 6-7-2010 αγωγι του ιδθ αναιρεςείοντοσ, που 

κατατζκθκε ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο Θεςςαλονίκθσ.  

Εκδόκθκαν οι αποφάςεισ: 16679/2012 εν μζρει οριςτικι και 7749/2014 οριςτικι του ίδιου 

Δικαςτθρίου και 1996/2015 του Μονομελοφσ Εφετείου Θεςςαλονίκθσ.  

Σθν αναίρεςθ τθσ τελευταίασ απόφαςθσ ηθτεί ο αναιρεςείων με τθν από 15-2-2016 αίτθςι 

του. 

Κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ αυτισ, με Ειςθγιτρια τθν Αρεοπαγίτθ Μαρία Σηανακάκθ, 

που εκφωνικθκε από το πινάκιο, παραςτάκθκαν μόνο ο αναιρεςείων και θ 3θ των 

αναιρεςιβλιτων όπωσ ςθμειϊνεται πιο πάνω.  

Ο πλθρεξοφςιοσ του αναιρεςείοντοσ ηιτθςε τθν παραδοχι τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ και τθν 

καταδίκθ του αντιδίκου μζρουσ ςτθ δικαςτικι δαπάνθ. 

 

ΚΕΦΘΗΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 576 παρ. 2 ΚΠολΔ, αν κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ αναίρεςθσ δεν 

εμφανιςκεί ι εμφανιςκεί αλλά δεν λάβει μζροσ με τον τρόπο που ορίηει ο νόμοσ κάποιοσ 

από τουσ διαδίκουσ, ο Άρειοσ Πάγοσ ερευνά αυτεπαγγζλτωσ, αν ο απολειπόμενοσ διάδικοσ 

επζςπευςε εγκφρωσ τθ ςυηιτθςθ, οπότε ςυηθτεί τθν υπόκεςθ ςαν να ιταν παρόντεσ οι 

διάδικοι, ι, αν τθ ςυηιτθςθ επζςπευςε ο αντίδικοσ του απολειπομζνου διαδίκου, οπότε 

εξετάηει αυτεπαγγζλτωσ, αν κλθτεφκθκε νόμιμα και εμπρόκεςμα. Αν θ κλιςθ για ςυηιτθςθ 

δεν επιδόκθκε νόμιμα και εμπρόκεςμα ο Άρειοσ Πάγοσ κθρφςςει απαράδεκτθ τθ ςυηιτθςθ 

και θ υπόκεςθ επαναφζρεται για ςυηιτθςθ με νζα κλιτευςθ. τθν αντίκετθ περίπτωςθ 

προχωρεί ςτθ ςυηιτθςθ παρά τθν απουςία εκείνου που ζχει κλθτευκεί (ΑΠ 242/2015, ΑΠ 

546/2015, ΑΠ 1726/ 2013). τθν προκειμζνθ περίπτωςθ από τα πρακτικά τθσ δίκθσ και τα 



διαδικαςτικά ζγγραφα προκφπτει ότι θ κρινόμενθ από 15-2-2016 (αρ. .../2016) αίτθςθ για 

τθν αναίρεςθ τθσ υπ’ αρ. 1996/2015 οριςτικισ απόφαςθσ του Μονομελοφσ Εφετείου 

Θεςςαλονίκθσ, που εκδόκθκε με τθν ειδικι διαδικαςία των διαφορϊν για ηθμίεσ από 

αυτοκίνθτο, κακϊσ και από τθ ςφμβαςθ αςφάλιςθσ αυτοφ (άρκρ. 681Α ΚΠολΔ), είχε 

προςδιοριςτεί για τθ ςθμερινι δικάςιμο, με αρικμό πινακίου …, ςφμφωνα με τθν κάτω από 

αυτιν Πράξθ τθσ Προζδρου του Σμιματοσ (άρκρ. 568 παρ. 2 - 4 ΚΠολΔ). Εξάλλου, από τισ 

υπ’ αρ. ... /20-1-2017 εκκζςεισ επίδοςθσ του αρμόδιου δικαςτικοφ επιμελθτι του 

Πρωτοδικείου Καρδίτςασ, . Μ., τισ οποίεσ προςκομίηει και επικαλείται νόμιμα ο 

αναιρεςείων, προκφπτει ότι, μετά από ζγγραφθ παραγγελία του πλθρεξουςίου δικθγόρου 

του αναιρεςείοντα, ο οποίοσ επιςπεφδει τθ ςυηιτθςθ τθσ αναίρεςθσ, αυτι κοινοποιικθκε 

νόμιμα και εμπρόκεςμα, κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 124 παρ. 1 και 128 παρ. 1 ΚΠολΔ, 

ςτουσ 1ο και 2ο των αναιρεςιβλιτων, Φ. Π. και Α. Π., αντίςτοιχα, για να παραςτοφν κατά 

τθν ανωτζρω δικάςιμο. Ωςτόςο, όπωσ προκφπτει από τα ταυτάρικμα με τθν απόφαςθ αυτι 

πρακτικά δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ του Δικαςτθρίου τοφτου, κατά τθν εκφϊνθςθ τθσ 

υπόκεςθσ με τθ ςειρά τθσ από το οικείο πινάκιο, δεν εμφανίςτθκαν οι ανωτζρω 1οσ και 2οσ 

των αναιρεςιβλιτων, οφτε και κατζκεςαν διλωςθ μθ παράςταςθσ, κατ’ άρκρ. 242 παρ. 2 

ΚΠολΔ, αλλά παραςτάκθκαν νομίμωσ και προςθκόντωσ μόνον ο επιςπεφδων τθ ςυηιτθςθ 

τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ αναιρεςείων και 3θ αναιρεςίβλθτθ αςφαλιςτικι εταιρεία. 

Επομζνωσ, αφοφ οι 1οσ και 2οσ των αναιρεςιβλιτων δεν εμφανίςτθκαν ενϊπιον του 

Δικαςτθρίου τοφτου, αν και κλθτεφτθκαν νόμιμα και εμπρόκεςμα, πρζπει, ςφμφωνα με τθν 

προαναφερόμενθ διάταξθ του άρκρου 576 παρ. 2 περ. α’ και γ’ ΚΠολΔ, να προχωριςει θ 

ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ, ωσ προσ τουσ λοιποφσ διαδίκουσ, που εκπροςωποφνται 

νόμιμα από πλθρεξοφςιο δικθγόρο και παρά τθν απουςία αυτϊν. 

Η κρινόμενθ από 15-2-2016 (αρ. .../2016) αίτθςθ για τθν αναίρεςθ τθσ υπ’ αρ. 1996/2015 

οριςτικισ ωσ άνω απόφαςθσ του Μονομελοφσ Εφετείου Θεςςαλονίκθσ ζχει αςκθκεί 

νόμιμα, εμπρόκεςμα και πρζπει να ερευνθκεί ωσ προσ το παραδεκτό και βάςιμο των κατ’ 

ιδίαν λόγων αυτισ (άρκρο 577 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ). 

Από τισ διατάξεισ των άρκρων 297, 298, 299, 300, 330 εδ. β’ και 914 ΑΚ ςυνάγεται, ότι θ 

αδικοπρακτικι ευκφνθ προσ αποηθμίωςθ προχποκζτει ςυμπεριφορά παράνομθ και 

υπαίτια, επζλευςθ ηθμίασ και αιτιϊδθ ςφνδεςμο μεταξφ τθσ ςυμπεριφοράσ του δράςτθ και 

τθσ ηθμίασ. Παράνομθ είναι θ ςυμπεριφορά που αντίκειται ςε απαγορευτικό ι επιτακτικό 

κανόνα δικαίου, ο οποίοσ απονζμει δικαίωμα ι προςτατεφει ςυγκεκριμζνο ςυμφζρον του 

ηθμιωκζντοσ, μπορεί δε θ ςυμπεριφορά αυτι να ςυνίςταται ςε κετικι ενζργεια ι ςε 

παράλειψθ οριςμζνθσ ενζργειασ. Μορφι υπαιτιότθτασ είναι και θ αμζλεια, θ οποία 

υπάρχει, όταν δεν καταβάλλεται θ επιμζλεια, που απαιτείται ςτισ ςυναλλαγζσ, δθλαδι 

αυτι, που αν καταβαλλόταν, με μζτρο τθ ςυμπεριφορά του μζςου ςυνετοφ και επιμελοφσ 

ανκρϊπου του κφκλου δραςτθριότθτασ του ηθμιϊςαντοσ, κα κακιςτοφςε δυνατι τθν 

αποτροπι του παράνομου και ηθμιογόνου αποτελζςματοσ. Αιτιϊδθσ ςφνδεςμοσ υπάρχει, 

όταν θ παράνομθ και υπαίτια ςυμπεριφορά του δράςτθ ιταν, ςφμφωνα με τα διδάγματα 

τθσ κοινισ πείρασ, ικανι, κατά τθ ςυνθκιςμζνθ και κανονικι πορεία των πραγμάτων, να 

επιφζρει τθ ηθμία και τθν επζφερε ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Η κρίςθ του δικαςτθρίου 

τθσ ουςίασ, ότι τα πραγματικά περιςτατικά που δζχκθκε 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. Δεν 

αποκλείεται καταρχιν θ φπαρξθ του αιτιϊδουσ ςυνδζςμου από το γεγονόσ, ότι ςτο 

αποτζλεςμα ςυνετζλεςε και ςυνυπαιτιότθτα του βλαβζντοσ, εφόςον δεν διακόπτεται ο 

αιτιϊδθσ ςφνδεςμοσ. Ειδικότερα, από τισ διατάξεισ αυτζσ ςυνάγεται, ότι οι ζννοιεσ 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. Εξάλλου, θ παράβαςθ διατάξεων του ΚΟΚ δεν 

κεμελιϊνει αυτι κακεαυτι υπαιτιότθτα ςτθν επζλευςθ αυτοκινθτικοφ ατυχιματοσ, 

αποτελεί όμωσ ςτοιχείο, θ ςτάκμιςθ του οποίου από το δικαςτιριο τθσ ουςίασ κα κρικεί ςε 

ςχζςθ με τθν φπαρξθ αιτιϊδουσ ςυνδζςμου μεταξφ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ και του 

επελκόντοσ αποτελζςματοσ (ΑΠ 52/2016, ΑΠ 848/2015, ΑΠ 869/2013), ενϊ μόνθ θ τιρθςθ 

των ελαχίςτων υποχρεϊςεων που επιβάλλει ο ΚΟΚ, ςτουσ οδθγοφσ των οχθμάτων κατά τθν 

οδιγθςι τουσ, δεν αίρει τθν υποχρζωςι τουσ να ςυμπεριφζρονται και πζραν των ορίων 

τοφτων, όταν οι περιςτάςεισ το επιβάλλουν για τθν αποτροπι ηθμιογόνου γεγονότοσ ι τθ 

μείωςθ των επιηιμιων ςυνεπειϊν (ΑΠ 1500/2002, ΑΠ 1070/2001). Περαιτζρω, από τα 

άρκρα 12 και 19 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), ορίηονται υποχρεϊςεισ και κανόνεσ προσ τουσ 

οποίουσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται ο οδθγόσ κάκε οχιματοσ, προκειμζνου να 

αποφεφγονται, κατά το δυνατόν, ατυχιματα πεηϊν και οχθμάτων. Ειδικότερα: κατά το 

άρκρ. 12 παρ. 1, "οι χρθςιμοποιοφντεσ τισ οδοφσ, πρζπει, να αποφεφγουν οποιαδιποτε 

ςυμπεριφορά, θ οποία είναι ενδεχόμενο μεταξφ άλλων να εκκζςει ςε κίνδυνο πρόςωπα, 

ενϊ οι οδθγοί υποχρεοφνται να οδθγοφν με ςφνεςθ και διαρκϊσ τεταμζνθ τθν προςοχι 

τουσ...". Επίςθσ, α) κατά το άρκρ. 19 παρ. 1 "ο οδθγόσ του οδικοφ οχιματοσ, επιβάλλεται να 

ζχει τον ζλεγχο του οχιματόσ του, ϊςτε να μπορεί ςε κάκε ςτιγμι να εκτελζςει τουσ 

απαιτοφμενουσ χειριςμοφσ", β) κατά το άρκρ. 19 παρ. 2, "ο οδθγόσ επιβάλλεται να ζχει τον 

ζλεγχο του οχιματόσ του και πρζπει να ζχει τθν επιβαλλόμενθ από τισ περιςτάςεισ 

ταχφτθτα, θ οποία μπορεί να είναι και κατϊτερθ τθσ προβλεπόμενθσ από το νόμο, κυρίωσ 

ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ και ζχει υποχρζωςθ να τθ μειϊνει μζχρι διακοπισ τθσ πορείασ 

του, όταν οι περιςτάςεισ το επιβάλλουν κατά δε τθν παρ. 3, "ιδιαίτερα ο οδθγόσ 

επιβάλλεται να μειϊνει τθν ταχφτθτα του οχιματόσ του ςε τμιματα τθσ οδοφ με 

περιοριςμζνο πεδίο ορατότθτασ... πλθςίον των ιςόπεδων οδικϊν κόμβων...". φμφωνα με 

το άρκρο 2 παρ. 1 του Ν. 2696/ 1999 - ΚΟΚ για τθν εφαρμογι του Κϊδικα αυτοφ, νοείται ωσ 

ιςόπεδοσ οδικόσ κόμβοσ "κάκε ιςόπεδθ ςυμβολι, διακλάδωςθ ι διαςταφρωςθ οδϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ελεφκερων χϊρων που ςχθματίηονται από αυτζσ". Εξάλλου, 

παραχϊρθςθ προτεραιότθτασ, κατά το ίδιο άρκρο 2 του Ν. 2696/1999 - ΚΟΚ, είναι "θ 

υποχρζωςθ οδθγοφ οχιματοσ να μθ ςυνεχίςει ι επαναλάβει τθν κίνθςθ ι τουσ ελιγμοφσ 

του, εάν, ενεργϊντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να υποχρεϊςει τουσ οδθγοφσ άλλων 



οχθμάτων να μεταβάλλουν απότομα τθν κατεφκυνςθ ι τθν ταχφτθτα των οχθμάτων τουσ" 

(ΑΠ 144/2017). Κατά δε τθ διάταξθ του άρκρου 16 παρ. 1 του παραπάνω νόμου ορίηεται 

ότι, "ςτο οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ ιςχφει θ δεξιά κατεφκυνςθ κυκλοφορίασ...", κατά δε τθν 

παρ. 4 του ίδιου άρκρου ορίηεται ότι "ο οδθγόσ δεν επιτρζπεται να κυκλοφορεί ςε 

οδόςτρωμα που προορίηεται για τθν αντίκετθ προσ τθν κατεφκυνςι του κυκλοφορία...". 

Επίςθσ, κατά το άρκρο 4 παρ. 3 ορίηεται ότι "οι ρυκμιςτικζσ τθσ κυκλοφορίασ πινακίδεσ ... 

μζχρι ... τοποκετοφνται για να πλθροφοροφν αυτοφσ που χρθςιμοποιοφν τισ οδοφσ για τισ 

ειδικζσ υποχρεϊςεισ, περιοριςμοφσ ι απαγορεφςεισ, προσ τισ οποίεσ πρζπει αυτοί να 

ςυμμορφϊνονται. Η ςθμαςία των πινακίδων είναι: ... Τποχρεωτικι παραχϊρθςθ 

προτεραιότθτασ. Η πινακίδα αυτι ςθμαίνει ότι ςτον κόμβο προ του οποίου τοποκετείται οι 

οδθγοί πρζπει να παραχωροφν τθν προτεραιότθτα ςτα οχιματα, τα οποία κινοφνται ςτθν 

άλλθ οδό.... ... υποχρεωτικι διακοπι πορείασ. 1) Η πινακίδα αυτι που τοποκετείται πριν 

από τον κόμβο ςθμαίνει υποχρεωτικι διακοπι πορείασ του οχιματοσ πριν από τθν είςοδο 

ςτον κόμβο και παραχϊρθςθ προτεραιότθτασ ςτα οχιματα τα οποία κινοφνται ςτθν οδό, 

προσ τθν οποία πλθςιάηει. 2) Η αυτι πινακίδα που τοποκετείται ςε άλλα ςθμεία, πλθν 

κόμβου, ςθμαίνει υποχρεωτικι διακοπι πορείασ του οχιματοσ ςτθ κζςθ τθσ πινακίδασ και 

μθ εκ νζου εκκίνθςθ μζχρισ ότου βεβαιωκεί ο οδθγόσ του ότι μπορεί να το πράξει χωρίσ 

κίνδυνο". Περαιτζρω, με τθ διάταξθ του άρκρου 26 παρ. 1 του ιδίου κϊδικα ορίηεται ότι "ο 

οδθγόσ που πλθςιάηει ςε ιςόπεδο οδικό κόμβο υποχρεοφται να καταβάλει 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". Επομζνωσ, δεν αποκλείεται 

κατά τισ περιςτάςεισ να κρικεί ςυνυπαίτιοσ και ο οδθγόσ, ο οποίοσ πλθςιάηοντασ ςε 

ιςόπεδο κόμβο, αν και είχε προτεραιότθτα, κατά παράβαςθ των ωσ άνω διατάξεων των 

άρκρων 12 και 19 ΚΟΚ, δεν οδθγοφςε το όχθμά του με ςφνεςθ και τεταμζνθ τθν προςοχι 

του, ρυκμίηοντασ τθν ταχφτθτά του, ϊςτε να αποφφγει τυχόν ατφχθμα επί του κόμβου, 

εφόςον θ προτεραιότθτα του τελευταίου δεν είναι απόλυτθ (ΑΠ 1658/2002). Επίςθσ, θ 

διάταξθ του άρκρου 27 παρ. 1 περ. 1 του ίδιου νόμου Ν. 2696/1999 ορίηει ότι "αυτοί που 

χρθςιμοποιοφν τισ οδοφσ οφείλουν να καταβάλλουν ιδιαίτερθ προςοχι όταν πλθςιάηουν ι 

διαςχίηουν ςιδθροδρομικζσ διαβάςεισ και να τθροφν τουσ πιο κάτω κανόνεσ: α)..., β) προ 

ιςόπεδθσ ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ χωρίσ κινθτά φράγματα ι φωτεινι ςθματοδότθςθ, που 

επιςθμαίνεται με πινακίδεσ υποχρεωτικισ διακοπισ πορείασ ... και πλθςίον 

ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ με πινακίδα ..., ο οδθγόσ υποχρεοφται να διακόπτει τθν πορεία 

του ςτθν ειδικι προσ τοφτο γραμμι ι ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει τζτοια, ςτθ κζςθ που 

βρίςκονται οι πινακίδεσ και να μθν εκκινεί, αν δεν βεβαιωκεί ότι δεν πλθςιάηει 

ςιδθροδρομικόσ ςυρμόσ". Εξάλλου, κατά το άρκρο 2 του ίδιου κϊδικα θ πινακίδα ... 

προειδοποιεί για "κίνδυνο λόγω άμεςθσ γειτονίασ ιςόπεδθσ ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ, 

χωρίσ κινθτά φράγματα, διπλισ ι πολλαπλισ ςιδθροδρομικισ γραμμισ". Σζλοσ, κατά το 

άρκρο 42 παρ. 1 του ίδιου Ν. 2696/1999 ορίηεται ότι "απαγορεφεται θ οδιγθςθ κάκε 

οδικοφ οχιματοσ ςε οδθγό, ο οποίοσ βρίςκεται υπό τθν επίδραςθ οινοπνεφματοσ, τοξικϊν 

ουςιϊν ι φαρμάκων, που ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ χριςθσ τουσ ενδζχεται να επθρεάηουν 

τθν οδθγθτικι ικανότθτα του οδθγοφ", ενϊ κατά τθν παράγραφο 6 του άρκρου αυτοφ 

ορίηεται ότι "όποιοσ διαπιςτϊνεται ότι οδθγεί όχθμα υπό τθν επίδραςθ οινοπνεφματοσ 

τιμωρείται με πρόςτιμο... εάν θ μεγίςτθ ςυγκζντρωςθ οινοπνεφματοσ ςτο αίμα του 



κυμαίνεται από 0,50 γρ/ανά λίτρο". 

Με το άρκρο 559 αρικ. 1 του Κ.Πολ.Δ., ιδρφεται λόγοσ αναίρεςθσ αν παραβιάςτθκε κανόνασ 

του ουςιαςτικοφ δικαίου, ςτον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμθνευτικοί κανόνεσ των 

δικαιοπραξιϊν. Κατά τθν ζννοια τθσ διάταξθσ αυτισ, ο κανόνασ δικαίου παραβιάηεται, αν 

δεν εφαρμοςτεί, ενϊ ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι του, ι αν εφαρμοςτεί, 

ενϊ δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ αυτζσ, κακϊσ και αν εφαρμοςτεί εςφαλμζνα, θ δε 

παραβίαςθ εκδθλϊνεται, είτε με ψευδι ερμθνεία, είτε με κακι εφαρμογι, δθλαδι με 

εςφαλμζνθ υπαγωγι (Ολ.ΑΠ 7/2006, 4/2005). Με τον ςυγκεκριμζνο λόγο αναίρεςθσ 

ελζγχονται τα ςφάλματα του δικαςτθρίου κατά τθν εκτίμθςθ του νόμω βαςίμου τθσ αγωγισ 

ι των ιςχυριςμϊν των διαδίκων, κακϊσ και τα νομικά ςφάλματα κατά τθν ζρευνα τθσ 

ουςίασ τθσ διαφοράσ. Ελζγχεται, δθλαδι, αν θ αγωγι, ζνςταςθ κ.λπ. ορκϊσ απορρίφκθκε 

ωσ μθ νόμιμθ ι αν, κατά παράβαςθ ουςιαςτικοφ κανόνοσ δικαίου, ζγινε δεκτι ωσ νόμιμθ ι 

απορρίφκθκε ι ζγινε δεκτι κατ’ ουςίαν (Ολ.ΑΠ 27 και 28/1998, ΑΠ 466/2013, ΑΠ 382/2013, 

ΑΠ 349/2014). Αντίκετα θ ζλλειψθ μείηονοσ πρόταςθσ ςτθν απόφαςθ ι οι εςφαλμζνεσ 

κρίςεισ του δικαςτθρίου ς’ αυτι ωσ προσ τθν ζννοια διάταξθσ ουςιαςτικοφ δικαίου δεν 

αρκοφν από μόνεσ τουσ για να ιδρφςουν το λόγο αναίρεςθσ από τον αρικμό 1 του άρκρ. 

559 ΚΠολΔ, αν κατά τα λοιπά δεν ςυνζχονται με τθν ουςιαςτικι κρίςθ του δικαςτθρίου, 

αφοφ το διατακτικό τθσ απόφαςθσ δεν ςτθρίηεται ςτισ νομικζσ αναλφςεισ του δικαςτθρίου, 

αλλά ςτισ ουςιαςτικζσ παραδοχζσ του, που διατυπϊνονται ςτθν ελάςςονα πρόταςθ του 

δικανικοφ ςυλλογιςμοφ του. Η παράλειψθ δθλαδι του δικαςτθρίου να παρακζςει ςτθν 

απόφαςι του τισ διατάξεισ, ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται το αγωγικό αίτθμα, δεν κακιςτά 

αναιρετζα τθν απόφαςι του, αρκεί να υφίςτανται τζτοιεσ διατάξεισ, που να ςτθρίηουν τθν 

αγωγι, οπότε ο Άρειοσ Πάγοσ επιτρεπτά ςυμπλθρϊνει μ’ αυτζσ, κατά το άρκρ. 578 ΚΠολΔ, 

τθν αναιρεςιβαλλόμενθ απόφαςθ, αφοφ θ μεν ςυνταγματικι επιταγι τθσ ειδικισ και 

εμπεριςτατωμζνθσ αιτιολόγθςθσ των αποφάςεων (άρκρ. 93 § 3 του υντάγματοσ) δεν 

κακιερϊνει οφτε επιβάλλει αντίςτοιχο αναιρετικό ζλεγχο, ενϊ, ωσ αντιφατικζσ ι 

ανεπαρκείσ αιτιολογίεσ ςτθ διάταξθ του άρκρ. 559 αρικ. 19 ΚΠολΔ, που ιδρφει ωσ λόγο 

αναίρεςθσ τθν ζλλειψθ νόμιμθσ βάςθσ τθσ απόφαςθσ, νοοφνται μόνον οι αντιφατικζσ ι 

ανεπαρκείσ ουςιαςτικζσ παραδοχζσ τθσ απόφαςθσ. Παρζπεται, ότι και θ πλεοναςτικι 

παράκεςθ ςτθν απόφαςθ διατάξεων, που δεν ζχουν εφαρμογι ςτθ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ, 

δεν κακιςτά αναιρετζα τθν απόφαςθ, εφόςον οι διατάξεισ αυτζσ παρζμειναν ςτθν ουςία 

ανεφάρμοςτεσ και δεν οδθγικθκε τελικϊσ με βάςθ τισ διατάξεισ αυτζσ θ απόφαςθ ςε 

εςφαλμζνο νομικό ςυλλογιςμό και κατ’ επζκταςθ ςε εςφαλμζνθ εφαρμογι του δικαίου (ΑΠ 

684/2013, πρβλ. επίςθσ, ΑΠ 176/2011). 

Κατά τθν ζννοια του άρκρ. 559 αρικ. 19 ΚΠολΔ, θ απόφαςθ δεν ζχει νόμιμθ βάςθ και 

ιδρφεται ο αντίςτοιχοσ λόγοσ αναίρεςθσ, όταν από τισ παραδοχζσ τθσ, που 

περιλαμβάνονται ςτθν ελάςςονα πρόταςθ του νομικοφ ςυλλογιςμοφ τθσ και αποτελοφν το 

αιτιολογικό τθσ, δεν προκφπτουν κακόλου ι αναφζρονται ανεπαρκϊσ ι αντιφατικϊσ τα 

πραγματικά περιςτατικά, ςτα οποία το δικαςτιριο τθσ ουςίασ ςτιριξε τθν κρίςθ του για 

ηιτθμα με ουςιϊδθ επίδραςθ ςτθν ζκβαςθ τθσ δίκθσ, με αποτζλεςμα, να μθν μπορεί να 

ελεγχκεί, αν ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςυνζτρεχαν οι όροι του κανόνα ουςιαςτικοφ 

δικαίου, που εφαρμόςκθκε ι δεν ςυνζτρεχαν οι όροι εκείνου, που δεν εφαρμόςκθκε 

(Ολ.ΑΠ 1/1999). Ειδικότερα, αντιφατικζσ αιτιολογίεσ ζχει θ απόφαςθ, όταν τα πραγματικά 

περιςτατικά, που ςτθρίηουν το αποδεικτικό πόριςμά τθσ για κρίςιμο ηιτθμα, δθλαδι για 



ηιτθμα αναφορικά με ιςχυριςμό των διαδίκων, που τείνει ςτθ κεμελίωςθ ι ςτθν κατάλυςθ 

του επίδικου δικαιϊματοσ, ςυγκροφονται μεταξφ τουσ και αλλθλοαναιροφνται, 

αποδυναμϊνοντασ ζτςι τθν κρίςθ τθσ απόφαςθσ για τθν υπαγωγι ι μθ τθσ ατομικισ 

περίπτωςθσ ςτο πραγματικό ςυγκεκριμζνου κανόνα ουςιαςτικοφ δικαίου, που ςυνιςτά και 

το νομικό χαρακτθριςμό τθσ ατομικισ περίπτωςθσ. Αντίςτοιχα, ανεπάρκεια αιτιολογίασ 

υπάρχει, όταν από τθν απόφαςθ δεν προκφπτουν ςαφϊσ τα περιςτατικά, που, είτε είναι 

κατά το νόμο αναγκαία για τθ ςτοιχειοκζτθςθ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, τθσ διάταξθσ 

ουςιαςτικοφ δικαίου, που εφαρμόςκθκε, είτε αποκλείουν τθν εφαρμογι τθσ, όχι δε και 

όταν υφίςτανται ελλείψεισ ςτθν ανάλυςθ, ςτάκμιςθ και γενικϊσ ςτθν εκτίμθςθ των 

αποδείξεων, εφόςον το πόριςμα από τθν εκτίμθςθ αυτι εκτίκεται με ςαφινεια και 

πλθρότθτα (Ολ.ΑΠ 15/2006). Δθλαδι, δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίασ, όταν θ 

απόφαςθ περιζχει ςυνοπτικι, αλλά πλιρθ αιτιολογία, αφοφ, αναγκαίο να εκτίκεται ςαφϊσ 

ςτθν απόφαςθ είναι μόνο το τι αποδείχκθκε ι δεν αποδείχκθκε και όχι ο λόγοσ για τον 

οποίο αποδείχκθκε ι δεν αποδείχκθκε. υνακόλουκα, τα επιχειριματα του δικαςτθρίου, 

που ςχετίηονται με τθν εκτίμθςθ απλϊσ των αποδείξεων, δεν ςυνιςτοφν παραδοχζσ 

διαμορφωτικζσ του αποδεικτικοφ πορίςματόσ του και, επομζνωσ, δεν ςυνιςτοφν αιτιολογία 

τθσ απόφαςθσ, ικανι να ελεγχκεί αναιρετικά με τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ι 

αντιφατικότθτα, οφτε ιδρφεται ο λόγοσ αυτόσ αναίρεςθσ από το άρκρ. 559 αρικ. 19 ΚΠολΔ, 

αν το δικαςτιριο τθσ ουςίασ δεν ανζλυςε ιδιαιτζρωσ ι διεξοδικά τα επιχειριματα των 

διαδίκων, που δεν ςυνιςτοφν αυτοτελείσ ιςχυριςμοφσ τουσ (ΑΠ 174/2015, ΑΠ 198/2015, ΑΠ 

845/2012). τθν προκειμζνθ περίπτωςθ με τον 1ο λόγο τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ ο 

αναιρεςείων αποδίδει ςτθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ τθν πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 

αρ. 1 ΚΠολΔ με τθν αιτίαςθ ότι το Εφετείο παραβίαςε ευκζωσ τισ ουςιαςτικζσ διατάξεισ των 

άρκρων 297, 298, 300, 330, 914 ΑΚ ςε ςυνδ. με τθ διάταξθ του άρκρου 27 παρ. 1 περ. β’ του 

Ν. 2696/1999, ωσ προσ τισ ςυνκικεσ τζλεςθσ του ατυχιματοσ και τθ ςυμπεριφορά των 

εμπλακζντων οδθγϊν, που επιδροφν ςτο ουςιϊδεσ ηιτθμα του ςυντρζχοντοσ πταίςματοσ 

αυτοφ, ςφμφωνα με τθν ζνςταςθ ςυνυπαιτιότθτασ τθν οποία είχαν προτείνει ςτο 

πρωτοβάκμιο Δικαςτιριο οι αναιρεςίβλθτοι ωσ εναγόμενοι - ενιςτάμενοι και επανζφεραν 

ςτο Εφετείο με τθν αςκθκείςα διά των προτάςεϊν τουσ αντζφεςθ, με τθν ειδικότερθ 

αιτίαςθ, ότι το Εφετείο προκειμζνου να καταλογίςει ςε βάροσ του ςυνυπαιτιότθτα 

εφάρμοςε τθ διάταξθ του άρκρου 27 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 2696/ 1999, αν και ςφμφωνα με 

τισ παραδοχζσ του δεν ςυνζτρεχαν ςι προχποκζςεισ για να εφαρμοςτεί, διότι ωσ ειδικι 

διάταξθ εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ μεταξφ οδικοφ οχιματοσ και 

ςιδθροδρομικοφ ςυρμοφ. Επίςθσ, με τον ςυναφι 2ο αναιρετικό λόγο κατά το Α’ ςκζλοσ 

αυτοφ από τθν ίδια αναιρετικι πλθμμζλεια ο αναιρεςείων αιτιάται ότι το Εφετείο 

παραβίαςε ευκζωσ τθν ουςιαςτικοφ κανόνα δικαίου διάταξθ του άρκρου 4 παρ. 3 (κατ’ 

ορκι εκτίμθςθ και όχι τθσ παραγράφου 4, που εςφαλμζνα υπολαμβάνει ο αναιρεςείων), με 

τθν αιτίαςθ ότι το Εφετείο εφάρμοςε τθν ωσ άνω διάταξθ για να καταλογίςει ς’ αυτόν 

ςυνυπαιτιότθτα, αν και δεν ςυνζτρεχαν οι προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι τθσ, διότι τα 

πραγματικά περιςτατικά που δζχκθκε ότι αποδείχκθκαν (παραβίαςθ εκ μζρουσ του 

αναιρεςείοντα των ρυκμιςτικϊν πινακίδων κυκλοφορίασ ... και ...) δεν υπάγονται ςτο 

πραγματικό τθσ ωσ άνω διάταξθσ, θ οποία εφαρμόηεται ςε ςυνδυαςμό με τθν πινακίδα ... 

και επιβάλλει υποχρεωτικι διακοπι πορείασ του οδικοφ οχιματοσ και παραχϊρθςθ 

προτεραιότθτασ ςτο ςιδθροδρομικό ςυρμό και όχι ςε άλλο οδικό όχθμα. Με τον ςυναφι 



ίδιο 2ο αναιρετικό λόγο και κατά το Β’ ςκζλοσ του ο αναιρεςείων επίςθσ αποδίδει ςτθν 

προςβαλλόμενθ απόφαςθ τθν πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 19 ΚΠολΔ για τθν εκ 

πλαγίου παραβίαςθ τθσ ίδιασ ωσ άνω ουςιαςτικισ διάταξθσ του άρκρου 4 παρ. 3 Ν. 

2696/1999, με τθν αιτίαςθ ότι το Εφετείο διζλαβε αςαφείσ και αντιφατικζσ αιτιολογίεσ ωσ 

προσ το κρίςιμο ηιτθμα τθσ ςυνυπαιτιότθτασ αυτοφ ςτθν πρόκλθςθ του ατυχιματοσ, με το 

να καταλιξει ςτο εςφαλμζνο αποδεικτικό πόριςμα, ότι δικεν αυτόσ παραβίαςε τθν 

πινακίδα ... STOP, αν και δζχεται ότι ο αναιρεςείων είχε προτεραιότθτα και ότι θ πινακίδα 

... αφοροφςε κυρίωσ τθν αφφλακτθ ςιδθροδρομικι διάβαςθ και ζτςι ςτζρθςε τθν απόφαςι 

του από νόμιμθ βάςθ. Με τον 3ο λόγο τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ κατά το Β’ ςκζλοσ αυτοφ και 

με τον ςυναφι 4ο αναιρετικό λόγο ο αναιρεςείων αποδίδει ςτθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ 

τθν πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 1 ΚΠολΔ, με τθν αιτίαςθ ότι το Εφετείο παραβίαςε 

ευκζωσ τισ ουςιαςτικζσ διατάξεισ των άρκρων 12 παρ. 1 και 42 παρ. 1 του ίδιου νόμου, τισ 

οποίεσ εφάρμοςε, αν και δεν ςυνδζονται αιτιωδϊσ με τθ ςφγκρουςθ και εςφαλμζνα 

καταλόγιςε ςε βάροσ του ςυνυπαιτιότθτα, διότι, κατ’ αντικειμενικό τρόπο αυτόσ δεν 

μποροφςε να αποφφγει τθ ςφγκρουςθ. Σζλοσ, με τον επίςθσ ςυναφι 5ο αναιρετικό λόγο και 

κατά τθν περίπτωςθ ε’ αυτοφ αποδίδεται ςτθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ θ ίδια αναιρετικι 

πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 19 ΚΠολΔ, με τθν αιτίαςθ, ότι παραβίαςε εκ πλαγίου 

τθν ουςιαςτικοφ δικαίου διάταξθ του άρκρου 26 παρ. 1 του Ν. 2696/1999, διότι διζλαβε 

αντιφατικζσ αιτιολογίεσ ωσ προσ το ουςιϊδεσ ηιτθμα τθσ ςυνυπαιτιότθτασ αυτοφ, κακόςον, 

ενϊ δζχεται ότι ο αναιρεςείων εκινείτο ςε οδό, που είχε προτεραιότθτα, εντελϊσ 

αντιφατικά κατζλθξε ςτο πόριςμα, ότι ο αναιρεςείων όφειλε να ελζγξει από δεξιά και να 

ακινθτοποιιςει το όχθμά του πριν από τθ διαςταφρωςθ. 

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ από τθν παραδεκτι επιςκόπθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 

απόφαςθσ και από τα διαδικαςτικά ζγγραφα τθσ δίκθσ για τισ ανάγκεσ των ερευνϊμενων 

ωσ άνω ςυναφϊν αναιρετικϊν λόγων (άρκρο 561 αρ. 2 ΚΠολΔ) προκφπτει, ότι με τθν από 6-

7-2010 (αρ. κατ. .../2010) αγωγι ο αναιρεςείων ιςχυρίςτθκε ότι, ςτισ 15-8-2009, ςτθν πόλθ 

τθσ Καρδίτςασ, οδθγϊντασ δίκυκλθ μοτοςυκλζτα ςυγκροφςτθκε με ΙΧΕ αυτοκίνθτο, που 

οδθγοφςε ο 1οσ αναιρεςίβλθτοσ, ιδιοκτθςίασ του 2ου αναιρεςίβλθτου, του οποίου τθν 

αςτικι ευκφνθ ζναντι των τρίτων ηθμιοφμενων κάλυπτε θ 3θ αναιρεςίβλθτθ αςφαλιςτικι 

εταιρεία, ότι κατά το ατφχθμα αυτό ο αναιρεςείων - ενάγων τραυματίςτθκε ςοβαρά και 

αξίωνε αποηθμίωςθ για κετικζσ και αποκετικζσ ηθμίεσ, αποηθμίωςθ του άρκρου 931 ΑΚ και 

χρθματικι ικανοποίθςθ λόγω θκικισ βλάβθσ. Επί τθσ αγωγισ αυτισ εκδόκθκε αρχικά θ εν 

μζρει οριςτικι υπ’ αρ. 16679/2012 απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου 

Θεςςαλονίκθσ, που διζταξε δικαςτικι ιατρικι πραγματογνωμοςφνθ και ακολοφκωσ θ 

οριςτικι υπ’ αρ. 7749/2014 απόφαςθ του ίδιου Δικαςτθρίου, με τισ οποίεσ κρίκθκαν 

ςυνυπαίτιοι οι εμπλακζντεσ οδθγοί και ειδικότερα, ο πακϊν - ενάγων ςε ποςοςτό 70%, ενϊ 

ζγινε εν μζρει δεκτι ωσ ουςιαςτικά βάςιμθ θ αγωγι του. Ακολοφκωσ, ο ενάγων άςκθςε ςε 

βάροσ τθσ απόφαςθσ του πρωτοβάκμιου Δικαςτθρίου τθν από 14-5-2014 (αρ. κατ. .../2014) 

ζφεςθ και οι εναγόμενοι αντζφεςθ, διά των από 5-2-2015 προτάςεϊν τουσ, οι οποίεσ 

ςυνεκδικάςτθκαν και εκδόκθκε θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ, θ οποία απζρριψε κατ’ ουςίαν 

τθν αντζφεςθ και δζχτθκε κατ’ ουςίαν τθν ζφεςθ και, αφοφ εξαφάνιςε τθν εκκαλουμζνθ 

απόφαςθ δζχτθκε ότι ο πακϊν και ιδθ αναιρεςείων είναι ςυνυπαίτιοσ ςε ποςοςτό 40% του 

τροχαίου ατυχιματοσ και του επιδίκαςε το ποςό των 128.899,24 ευρϊ, εκ των οποίων 

35.000 ωσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του άρκρ. 931 ΑΚ και 45.000 ωσ χρθματικι ικανοποίθςθ 



λόγω θκικισ βλάβθσ, ενϊ απζρριψε ωσ πρόωρα τα κονδφλια μζλλουςασ ηθμίασ για το 

χρονικό διάςτθμα από Αφγουςτο 2019 ζωσ Αφγουςτο 2047. Πιο ςυγκεκριμζνα, το Εφετείο, 

ςφμφωνα με τθν ανζλεγκτθ αναιρετικά κρίςθ του ωσ προσ το ερευνϊμενο ηιτθμα τθσ 

ςυνυπαιτιότθτασ, δζχτθκε τα ακόλουκα: 

"τισ 15-8-2009 και ϊρα 02.55’ ο ενάγων και ιδθ εκκαλϊν, Α. Μ., οδθγοφςε τθ με αρικμό 

κυκλοφορίασ ... μοτοςικλζτα, ιδιοκτθςίασ του, εργοςταςίου καταςκευισ ..., και τφπου ΧΣ 

660, 660 κ.ε., και κινοφνταν ςτθν πόλθ τθσ Καρδίτςασ επί τθσ οδοφ ..., με κατεφκυνςθ (από 

Καρδίτςα) προσ .... Σθν ίδια ςτιγμι ο πρϊτοσ εναγόμενοσ, Φ. Π. οδθγοφςε το με αρικμό 

κυκλοφορίασ ... ΙΧΕ αυτοκίνθτο, εργοςταςίου καταςκευισ BMW 1997, ιδιοκτθςίασ του 

δευτζρου εναγομζνου, Α. Π., ο οποίοσ τον είχε προςτιςει ςτθν οδιγθςι του, και το οποίο 

ιταν αςφαλιςμζνο για τισ ζναντι τρίτων προκλθκείςεσ ηθμίεσ ςτθν τρίτθ εναγομζνθ 

αςφαλιςτικι εταιρία με τθν επωνυμία "... ΑΕ" και κινοφνταν επί τθσ ΒΔ ..., παράλλθλα με τισ 

ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ, ζχοντασ τθν πρόκεςθ με ελιγμό προσ τ’ αριςτερά να ειςζλκει 

ςτθν ανωτζρω οδό ... (ςτο προσ Καρδίτςα ρεφμα κυκλοφορίασ τθσ). Οι ανωτζρω οδοί 

διαςταυρϊνονται μεταξφ τουσ και είναι αμφότεροι διπλισ κατεφκυνςθσ με μία λωρίδα 

κυκλοφορίασ ανά κατεφκυνςθ και με ςυνολικό πλάτοσ οδοςτρϊματοσ 6,40 μ. Από άποψθ 

κάκετθσ ςιμανςθσ, τόςο επί τθσ οδοφ ... (ςτθν πορεία του ενάγοντοσ), όςο και επί τθσ ΒΔ 

Περιμετρικισ οδοφ (ςτθν πορεία του 1ου εναγομζνου οδθγοφ) υφίςτανται πινακίδεσ 

ρυκμιςτικζσ τθσ κυκλοφορίασ ... (ΣΟΠ) με τισ οποίεσ επιβάλλεται υποχρεωτικι διακοπι 

πορείασ των επ’ αυτϊν κινοφμενων οχθμάτων. Και θ μεν υποχρεωτικι διακοπι τθσ πορείασ 

των οχθμάτων που κινοφνται επί τθσ οδοφ ... επιβάλλεται κυρίωσ λόγω τθσ εκεί 

υπάρχουςασ αφφλακτθσ ιςόπεδθσ ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ, θ δε υποχρεωτικι διακοπι 

τθσ πορείασ των οχθμάτων που κινοφνται επί τθσ Β.Δ. Περιμετρικισ οδοφ επιβάλλεται λόγω 

του ιςόπεδου οδικοφ κόμβου αλλά και τθσ προτεραιότθτασ τθσ οδοφ .... Επιπλζον ςτθ μεν 

οδό ... υπάρχει πινακίδα αναγγελίασ κινδφνου ... λόγω τθσ ιςόπεδθσ ςιδθροδρομικισ 

διάβαςθσ, ςτθ δε ΒΔ Περιμετρικι οδό πινακίδα ρυκμιςτικι τθσ κυκλοφορίασ ..., που 

υποδθλϊνει παραχϊρθςθ προτεραιότθτασ ςτα κινοφμενα επί τθσ οδοφ ... οχιματα. Η 

πρϊτθ από τισ ωσ άνω οδοφσ (...) αποτελεί το πρωτεφον επαρχιακό οδικό δίκτυο, τθν 

επαρχιακι οδό ... (ΦΕΚ 293 Β/1995 - βλ. για όλα τα ανωτζρω το με αρικ. πρωτ. .../10/2011 

ζγγραφο τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ). Σο ανϊτατο όριο ταχφτθτασ ιταν για μεν τθν πορεία 

του ενάγοντοσ 60 ΧΑΩ, για δε τθν πορεία του 1ου εναγομζνου 40 ΧΑΩ, επικρατοφςε δε 

ςκοτάδι με επαρκι όμωσ τεχνθτό φωτιςμό, θ κατάςταςθ τθσ οδοφ ιταν ξθρά και θ 

κυκλοφορία των οχθμάτων αραιι ςτθν Β.Δ. Περιμετρικι οδό και κανονικι ςτθν οδό .... 

Αποδείχκθκε ότι ο 1οσ των εναγομζνων, Φ. Π., μολονότι ςτθν πορεία του υπιρχε θ 

προμνθςκείςα πινακίδα, (ΣΟΠ), που του επζβαλε υποχρεωτικι διακοπι πορείασ και 

ζλεγχο του οδοςτρϊματοσ τθσ ζχουςασ προτεραιότθτα κινιςεωσ οδοφ ..., (υποχρζωςθ θ 

οποία ιταν ζτι περαιτζρω επιτακτικι εκ του γεγονότοσ ότι θ οδόσ ... ιταν οδόσ 

προτεραιότθτασ), δεν ακινθτοποίθςε το όχθμα που οδθγοφςε προτοφ ειςζλκει ςτθν οδό ..., 

πλθν αναπτφςςοντασ αυξθμζνθ για τισ περιςτάςεισ ταχφτθτα, που υπερζβαινε, κατά τθν 

κρίςθ του παρόντοσ δικαςτθρίου, -ενόψει του ςοβαροφ τραυματιςμοφ του ενάγοντοσ και 

των εκτεταμζνων ηθμιϊν αμφοτζρων των οχθμάτων (εκ των οποίων θ μοτοςικλζτα 

καταςτράφθκε)- τα 80 ΧΑΩ, πάντωσ ιταν κατά πολφ ανϊτερθ από τα 40 ΧΑΩ, με τθν οποία 

όφειλε αυτόσ, ενόψει του ωσ άνω ανϊτατου ορίου ταχφτθτασ, να κινείται, και ζτςι 

κινικθκε, χωρίσ ουδεμία διακοπι τθσ πορείασ του, και ειςιλκε ςτθν ωσ άνω ζχουςα 



προτεραιότθτα οδό ..., τθ ςτιγμι ακριβϊσ που θ, εξ αριςτερϊν του κινοφμενθ μοτοςικλζτα 

βριςκόταν εντόσ τθσ διαςταφρωςθσ. Ζτςι τα δφο οχιματα ςυγκροφςτθκαν ςτο μζςον τθσ 

διαςταφρωςθσ και θ μεν μοτοςικλζτα εκτινάχκθκε διαγϊνια και προσ τ’ αριςτερά ςε ςχζςθ 

με τθν πορεία τθσ (παρά το βάροσ τθσ, γεγονόσ που αποδεικνφει τθν αυξθμζνθ ταχφτθτα 

του 1ου εναγομζνου) και ο οδθγόσ τθσ ενάγων, αρκετά μζτρα από αυτιν (ο ίδιοσ αναφζρει 

περί τα 30 μζτρα μακριά, πάνω από τθ ςιδθροδρομικι γραμμι, ο εναγόμενοσ όμωσ και ο 

μάρτυρασ . δεν προςδιορίηουν τθν απόςταςθ, ο τελευταίοσ μόνο αναφζρει ότι ιταν 

ςφοδρι θ ςφγκρουςθ). Σο ΙΧΕ αυτοκίνθτο του εναγομζνου φζρει βλάβεσ ςε όλο το 

εμπρόςκιο τμιμα του, ενϊ θ μοτοςικλζτα ςτθν δεξιά τθσ πλευρά. Περαιτζρω αποδείχκθκε 

ότι ο μοτοςικλετιςτισ ενάγων οδθγοφςε τθν μοτοςικλζτα του υπό τθν επίδραςθ 

οινοπνεφματοσ, αφοφ ςτο αίμα του βρζκθκε ποςοςτό οινοπνεφματοσ 1,15‰ (βλ. τθν υπ’ 

αρικμό πρωτ. .../13-11-2009 ανακοίνωςθ αποτελζςματοσ του Σμιματοσ Σροχαίασ 

Καρδίτςασ), το οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίςταςθ επθρζαςε τθν οδθγικι του 

ςυμπεριφορά, αφοφ αυτόσ αφενόσ μεν δεν διζκοψε αλλά οφτε και ελάττωςε τθν ταχφτθτά 

του (που εκτιμάται πάντωσ ότι δεν υπερζβαινε τα 60 ΧΑΩ) ενόψει τθσ διαςταφρωςθσ και 

των πινακίδων ... (ΣΟΠ) και ... που είχε ςτθν πορεία του, μολονότι κινοφνταν ςε οδό που 

είχε προτεραιότθτα, αφετζρου δε κινοφνταν ςτο μζςον και εν μζρει εντόσ του αντικζτου 

ρεφματοσ τθσ οδοφ ... (προσ Καρδίτςα), ςτο οποίο ικελε να ειςζλκει ο 1οσ εναγόμενοσ (βλ. 

τθν κατάκεςθ αυτοφ αναφορικά με το ηιτθμα αυτό αλλά και τθ κζςθ ςτο οδόςτρωμα που 

εντοπίηεται το ςθμείο τθσ ςφγκρουςθσ από τα επιλθφκζντα αρμοδίωσ όργανα τθσ 

Σροχαίασ). Επίςθσ λόγω και τθσ μζκθσ του αυτόσ αιφνιδιάςτθκε απόλυτα από τθν 

παράνομθ παρεμβολι του ΙΧΕ αυτοκινιτου και ζτςι δεν μπόρεςε να ενεργιςει κάποιον 

ελιγμό προκειμζνου ν’ αποφφγει τθν ςφγκρουςθ. Οι ωσ άνω ςυνκικεσ ςυγκροφςεωσ των 

οχθμάτων εκτόσ του ότι αποδεικνφονται από τθν ανωτζρω κατάκεςθ και τα λοιπά μζςα 

αποδείξεωσ, καταγράφονται και ςτθν ζκκεςθ αυτοψίασ και το ςυνοδεφον αυτι 

ςχεδιάγραμμα τροχαίου ατυχιματοσ. Η εν λόγω ζκκεςθ, για τα ανωτζρω γεγονότα που 

βεβαιϊνει, αποτελεί δθμόςιο ζγγραφο και παρζχει πλιρθ απόδειξθ αυτϊν, δοκζντοσ ότι 

ςυντάχκθκε από τθν αρμόδια αςτυνομικι αρχι, που όφειλε να διαπιςτϊςει τθν αλικεια 

τοφτων. Ενόψει των παραπάνω αποδειχκζντων πραγματικϊν περιςτατικϊν, προκφπτει ότι θ 

προπεριγραφείςα ςφγκρουςθ οφείλεται ςε ςυγκλίνουςα αμζλεια αμφοτζρων των ωσ άνω 

εμπλεκομζνων οδθγϊν (άρκρ. 330 παρ. 2 ΑΚ), οι οποίοι δεν προείδαν το αποτζλεςμα τθσ 

ςυμπεριφοράσ τουσ, εξαιτίασ μθ καταβολισ τθσ προςοχισ και επιμζλειασ που με 

αντικειμενικι κρίςθ μποροφςε και ζπρεπε να καταβάλει, με τισ ίδιεσ περιςτάςεισ, ο μζςοσ, 

ςυνετόσ και ευςυνείδθτοσ οδθγόσ οχιματοσ, με βάςθ τουσ νομικοφσ κανόνεσ, τθν κοινι 

πείρα και τισ κατά τα άνω επικρατοφςεσ οδικζσ και κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ, τθν οποία, 

τζλοσ (επιμζλεια) αν επεδείκνυαν, κα μποροφςαν να τθν προβλζψουν και να τθν 

αποφφγουν...... Απ’ τθν άλλθ, το πταίςμα του ενάγοντοσ ςυνίςταται ςτο ότι κατά παράβαςθ 

των διατάξεων των άρκρων 12 παρ. 1, 26 παρ. 1, 4 παρ. 3 (...), 27 παρ. 1β’ και 42 του ΚΟΚ 

(παραβάςεισ που τελοφν ςε αιτιϊδθ ςφνδεςμο με το ωσ άνω ηθμιογόνο αποτζλεςμα), όπωσ 

αναπτφςςονται ςτθν προθγθκείςα νομικι ςκζψθ, οδθγοφςε τθ μοτοςικλζτα του υπό τθν 

επίδραςθ οινοπνεφματοσ, και ενϊ πλθςίαηε ςε ιςόπεδο οδικό κόμβο, και προ ιςόπεδθσ 

ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ, δεν οδθγοφςε το ανωτζρω δίκυκλό του με ςφνεςθ και τθ 

δζουςα προςοχι για να μθν προκαλζςει κίνδυνο και παρακϊλυςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτον εν 

λόγω κόμβο και όταν ζφκαςε ςτθ ςυμβολι των ωσ άνω οδϊν, ανεξάρτθτα από τθν 



προτεραιότθτα διελεφςεωσ που είχε ςτθν ανωτζρω διαςταφρωςθ, δεν μείωςε τθν ταχφτθτά 

του πριν ειςζλκει ς’ αυτιν, ϊςτε να ελζγξει με αυξθμζνθ προςοχι τθν κίνθςθ των 

υπολοίπων οχθμάτων και από τα δεξιά του, με ςυνζπεια να μθν είναι ςε κζςθ να προβεί 

ςτθν ζγκαιρθ τροχοπζδθςθ τθσ μοτοςικλζτασ του ι ςτθ διενζργεια αποφευκτικοφ ελιγμοφ 

ςε κάκε προβλζψιμο εμπόδιο που κα του εμφανιηόταν, όπωσ πράγματι δεν αντιλιφκθκε 

τθν είςοδο ςτθν οδό του ΙΧΕ αυτοκινιτου του 1ου εναγομζνου, αν και κα μποροφςε αν είχε 

και αυτόσ ακινθτοποιιςει το όχθμά του προ τθσ διαςταυρϊςεωσ και ζβαινε με μειωμζνθ 

ενόψει των ωσ άνω περιςτάςεων ταχφτθτα...". Με τισ παραδοχζσ του αυτζσ το Εφετείο 

ορκά ερμινευςε και εφάρμοςε τισ ουςιαςτικοφ κανόνα δικαίου διατάξεισ του ΑΚ, που 

προαναφζρκθκαν, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρκρων 12 παρ. 1, 42 παρ. 1 του Ν. 

2696/1999, τισ οποίεσ ρθτά μνθμονεφει αρικμθτικά, αλλά και τισ ουςιαςτικζσ διατάξεισ των 

άρκρων 16 παρ. 1 και 4, 19 παρ. 1 ζωσ 3 του ίδιου ωσ άνω νόμου (ΚΟΚ), τισ οποίεσ, αν και 

δεν μνθμονεφει αρικμθτικά, αναλφει επαρκϊσ το πραγματικό τουσ, που πλθροφται με βάςθ 

τα πραγματικά περιςτατικά, που δζχεται ότι αποδείχκθκαν και τα οποία δικαιολογοφν το 

διατακτικό τθσ απόφαςισ του. Ειδικότερα, το Εφετείο ζλαβε υπόψθ του όλουσ τουσ 

προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ του τροχαίου ατυχιματοσ (ςυνκικεσ κυκλοφορίασ, 

κατάςταςθ οδοφ, καιρικζσ ςυνκικεσ, ςυμπεριφορά των εμπλακζντων οδθγϊν), οι οποίοι 

επαρκοφςαν για το ςχθματιςμό τθσ δικανικισ του κρίςθσ και κατζλθξε ςε ςαφζσ πόριςμα 

αναφορικά με τισ ςυνκικεσ πρόκλθςθσ του τροχαίου ατυχιματοσ με ορκι υπαγωγι των 

αποδειχκζντων πραγματικϊν περιςτατικϊν ςτο πραγματικό των ανωτζρω κανόνων δικαίου, 

που εφάρμοςε, τουσ οποίουσ δεν παραβίαςε ευκζωσ, ενϊ διζλαβε ςαφείσ και χωρίσ 

αντιφάςεισ αιτιολογίεσ, που κακιςτοφν εφικτό τον αναιρετικό ζλεγχο, χωρίσ να απαιτοφνται 

επί πλζον αιτιολογίεσ και ζτςι δεν ςτζρθςε τθν απόφαςι του από νόμιμθ βάςθ. Πιο 

ςυγκεκριμζνα το Εφετείο με πλιρθ και ςαφι αιτιολογία και χωρίσ λογικά κενά διευκρινίηει 

ότι ο αναιρεςείων - πακϊν δεν επζδειξε, κατ’ αντικειμενικι κρίςθ, τθ ςφνεςθ και προςοχι 

του μζςου επιμελοφσ οδθγοφ (άρκρ. 12 παρ. 1 ΚΟΚ), αλλά, ςε κατάςταςθ μζκθσ, υπό τθν 

επίδραςθ οινοπνεφματοσ ςε τριπλάςια ποςότθτα του επιτρεπόμενου ορίου, θ οποία 

επθρζαςε τθν οδθγικι του ςυμπεριφορά (άρκρ. 42 παρ. 1 ΚΟΚ), αμβλφνοντασ τθν κρίςθ του 

για τθν επικινδυνότθτα του ιςόπεδου οδικοφ κόμβου, ςτον οποίο προςιγγιηε, διότι πζραν 

αυτοφ υπιρχε αφφλακτθ ςιδθροδρομικι διάβαςθ, όταν ζφκαςε ςτθ ςυμβολι τθσ οδοφ ... 

με τθν περιμετρικι οδό Καρδίτςασ, που ςχθμάτιηαν ιςόπεδο οδικό κόμβο και πζραν αυτοφ 

ιςόπεδθ ςιδθροδρομικι διάβαςθ, παρά το γεγονόσ, ότι εκινείτο ςε οδό που είχε 

προτεραιότθτα, διότι θ οδόσ ... αποτελεί το πρωτεφον επαρχιακό οδικό δίκτυο, δεν μείωςε 

τθν ταχφτθτα τθσ μοτοςυκλζτασ, όπωσ όφειλε, ενόψει των ειδικϊν ςυνκθκϊν κυκλοφορίασ 

και κάτω του ορίου ταχφτθτασ (άρκρ. 19 παρ. 1-3 ΚΟΚ), ϊςτε να ελζγξει τθν κίνθςθ από 

δεξιά του, πριν ειςζλκει ςτον ιςόπεδο οδικό κόμβο, που είχε αυξθμζνθ επικινδυνότθτα, 

αλλά κατά παράβαςθ των ανωτζρω διατάξεων, που ςυνδζονται αιτιωδϊσ με τθν επζλευςθ 

τθσ ςφγκρουςθσ, ςυνζχιςε τθν απρόςεκτθ πορεία του, εν μζρει εντόσ του αντικζτου 

ρεφματοσ τθσ οδοφ ... προσ Καρδίτςα (άρκρ. 16 παρ. 1 και 4 του ΚΟΚ), όπου είχε ςκοπό να 

ειςζλκει το ΙΧΕ αυτοκίνθτο, με ςυνζπεια τα δφο οχιματα να ςυγκρουςκοφν ςτο μζςον τθσ 

διαςταφρωςθσ και ότι θ ςφγκρουςθ αυτι, κατ’ αντικειμενικι κρίςθ κα μποροφςε να είχε 

αποφευχκεί, εάν και ο αναιρεςείων είχε επιδείξει τθν δζουςα προςοχι ενόψει των ειδικϊν 

ςυνκθκϊν κυκλοφορίασ, που επζβαλαν, ανεξάρτθτα από τθν προτεραιότθτά του, 

μετριαςμό τθσ ταχφτθτασ και κάτω του ορίου, οπότε κα είχε τθ δυνατότθτα να αντιλθφκεί 



ζγκαιρα το ΙΧΕ αυτοκίνθτο και, είτε να διακόψει τθν πορεία του, πριν να ειςζλκει ςτον 

κόμβο, είτε να εκτελζςει αποφευκτικό ελιγμό. Επιςθμαίνεται, ότι θ πλεοναςτικι παράκεςθ 

ςτθν απόφαςθ των ουςιαςτικϊν διατάξεων των άρκρων 27 παρ. 1 περ. β’ και 4 παρ. 3 (...) 

του Ν. 2699/1999 -ΚΟΚ, οι οποίεσ εφαρμόηονται προ ιςόπεδθσ ςιδθροδρομικισ διάβαςθσ 

χωρίσ κινθτά φράγματα ι ςθματοδότθςθ και προειδοποιοφν για τον κίνδυνο λόγω τθσ 

άμεςθσ γειτονίασ με ιςόπεδθ ςιδθροδρομικι διάβαςθ χωρίσ κινθτά φράγματα, που 

επιςθμαίνεται με τθν πινακίδα ... ςε ςυνδ. ... (υποχρεωτικι διακοπι πορείασ πριν τον 

κόμβο και παραχϊρθςθ προτεραιότθτασ), δθλαδι, ςιμανςθ που υποχρεϊνει τον οδθγό να 

διακόψει τθν πορεία του και να μθν εκκινεί, αν δεν βεβαιωκεί ότι δεν πλθςιάηει ο 

ςιδθροδρομικόσ ςυρμόσ, δεν κακιςτά αναιρετζα τθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ εκ μόνου 

του λόγου αυτοφ, κακόςον το Εφετείο δεν οδθγικθκε ςτο αποδεικτικό του πόριςμα με 

βάςθ αποκλειςτικά και μόνο τισ ανωτζρω ουςιαςτικζσ διατάξεισ, που αφοροφςαν τθν 

ιςόπεδθ ςιδθροδρομικι διάβαςθ, αλλά αντίκετα, το αποδεικτικό του πόριςμα ςτθρίχκθκε 

και ςτισ λοιπζσ ωσ άνω διατάξεισ που εφάρμοςε, το πραγματικό των οποίων αρκοφςε από 

μόνο του για να ςτθρίξει το διατακτικό τθσ απόφαςισ του ωσ προσ το κρίςιμο ηιτθμα τθσ 

ςυνυπαιτιότθτασ του αναιρεςείοντα ςτθν πρόκλθςθ του τροχαίου ατυχιματοσ. Ειδικότερα, 

όπωσ προεκτζκθκε το Εφετείο παρακζτει ρθτά τισ ουςιαςτικζσ διατάξεισ των αρκρ. 12 παρ. 

1 και 42 παρ. 1 του Ν. 2696/1999, αλλά και με πλθρότθτα αναλφει τα πραγματικά 

περιςτατικά που πλθροφν το πραγματικό των διατάξεων των άρκρ. 19 παρ. 1-3 και 16 παρ. 

1 και 4 του Ν. 2696/1999 (οδιγθςθ με αυξθμζνθ ταχφτθτα ενόψει των ειδικϊν ςυνκθκϊν ςε 

ιςόπεδο οδικό κόμβο, χωρίσ τουσ ενδεδειγμζνουσ αποφευκτικοφσ ελιγμοφσ ι τροχοπζδθ), 

τισ οποίεσ παρζλειψε να παρακζςει αρικμθτικά. Η παράλειψθ αυτι όμωσ δεν κακιςτά 

αναιρετζα τθν απόφαςι του, εφόςον το διατακτικό τθσ δεν ςτθρίηεται ςτισ νομικζσ 

αναλφςεισ, αλλά ςτισ ουςιαςτικζσ παραδοχζσ, που διατυπϊνονται ςτθν ελάςςονα πρόταςθ 

του δικανικοφ ςυλλογιςμοφ και ςυνεπϊσ, ο Άρειοσ Πάγοσ επιτρεπτά ςυμπλθρϊνει αυτζσ τισ 

διατάξεισ κατ’ άρκρ. 578 ΚΠολΔ, οι οποίεσ ςτθρίηουν το διατακτικό τθσ απόφαςθσ. Κατόπιν 

αυτϊν, όςα αντίκετα υποςτθρίηει ο αναιρεςείων με τουσ ςυναφείσ αναιρετικοφσ λόγουσ, 

1ο, 2ο κατά το Α’ ςκζλοσ (ευκεία παραβίαςθ των άρκρ. 27 παρ. 1 περ. β’ και 4 παρ. 3 του Ν. 

2696/1999), με τουσ ςυναφείσ 2ο κατά το Β’ ςκζλοσ και 5ο περ. ε’ (εκ πλαγίου παραβίαςθ 

τθσ διάταξθσ του άρκρ. 4 παρ. 3 (...) του ίδιου ωσ άνω νόμου) και με τον 3ο κατά το Β’ 

ςκζλοσ και τον ςυναφι αυτοφ 4ο αναιρετικό λόγο (ευκεία παραβίαςθ των διατάξεων των 

άρκρων 12 παρ. 1 και 42 παρ. 1 του ωσ άνω νόμου - ΚΟΚ) πρζπει να απορριφκοφν ωσ 

ουςιαςτικά αβάςιμα και ςυνακόλουκα πρζπει να απορριφκοφν κατ’ ουςίαν οι ωσ άνω 

αναιρετικοί λόγοι. 

Με τον 3ο λόγο τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ, κατά το Α’ ςκζλοσ αυτοφ, ο αναιρεςείων αποδίδει 

ςτθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ τθν πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 1 ΚΠολΔ με τθν 

αιτίαςθ ότι παραβίαςε ευκζωσ Α) τθν ουςιαςτικι διάταξθ του άρκρου 26 παρ. 1 του Ν. 

2699/1999, τθν οποία εφάρμοςε, αν και δεν ςυνζτρεχαν οι προχποκζςεισ για τθν 

εφαρμογι τθσ, εφόςον, ςφμφωνα με τισ παραδοχζσ τθσ ο αναιρεςείων εκινείτο ςε οδό που 

είχε προτεραιότθτα. Και ο λόγοσ αυτόσ όμωσ πρζπει να απορριφκεί ωσ ουςιαςτικά 

αβάςιμοσ, διότι, ςφμφωνα με όςα προαναφζρκθκαν με αφορμι τουσ προθγοφμενουσ 

αναιρετικοφσ λόγουσ, προσ αποφυγι άςκοπθσ επανάλθψθσ, το Εφετείο ορκά υπιγαγε τα 

πραγματικά περιςτατικά που δζχκθκε ότι αποδείχκθκαν ςτο πραγματικό των ουςιαςτικϊν 

διατάξεων που εφάρμοςε κατά τα ανωτζρω. Η πλεοναςτικι παράκεςθ τθσ διάταξθσ του 



άρκρ. 26 παρ. 1 Ν. 2696/1999, που εφαρμόηεται, όταν ο οδθγόσ κινείται ςε οδό που δεν 

ζχει προτεραιότθτα και οφείλει να τθν παραχωριςει ςτα οχιματα που ζχουν 

προτεραιότθτα, περίπτωςθ που δεν ίςχυε ςτθν ζνδικθ υπόκεςθ, διότι ςφμφωνα με τισ 

παραδοχζσ του Εφετείου ο αναιρεςείων εκινείτο ςτθν οδό ..., που είχε προτεραιότθτα, δεν 

κακιςτά τθν απόφαςι του αναιρετζα, διότι θ ςυνυπαιτιότθτα του αναιρεςείοντα 

κεμελιϊκθκε ςτισ λοιπζσ διατάξεισ που προαναφζρκθκαν (άρκρ. 12 παρ. 1, 19 παρ. 1-3, 16 

παρ. 1 και 4 και 42 παρ. 1 Ν. 2696/1999), το πραγματικό των οποίων με επάρκεια 

πλθροφςαν τα πραγματικά περιςτατικά, που ανζλυε διεξοδικά θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ 

και ςτιριηαν το διατακτικό τθσ. 

Με τον τελευταίο 5ο αναιρετικό λόγο ο αναιρεςείων αποδίδει ςτθν προςβαλλόμενθ 

απόφαςθ τθν πλθμμζλεια εκ του άρκρου 559 αρ. 19 ΚΠολΔ με τθν αιτίαςθ ότι δεν ζχει 

νόμιμθ βάςθ, διότι διζλαβε ελλιπι αιτιολογία, κακόςον δεν διευκρινίηει, ςφμφωνα με τθν 

αρίκμθςθ του αναιρεςείοντα, α) ποιον αποφευκτικό ελιγμό κα μποροφςε να ενεργιςει 

αυτόσ, εάν κα ιταν νθφάλιοσ, γ) εάν το ατφχθμα ςυνζβθ ςε κατοικθμζνθ ι μθ περιοχι, δ) 

τθν ακριβι ταχφτθτα τθσ μοτοςυκλζτασ, αλλά και αντιφατικι αιτιολογία, διότι β) αν και 

δζχεται ότι τα ςθμεία ςφγκρουςθσ ιταν για μεν το αυτοκίνθτο θ εμπρόςκια πλευρά, για δε 

τθ μοτοςυκλζτα θ δεξιά πλευρά τθσ, εντοφτοισ χαρακτθρίηει τθν είςοδο του αυτοκινιτου ωσ 

παρεμβολι ςτθν πορεία τθσ μοτοςυκλζτασ. Σονίηεται ςτο ςθμείο αυτό, ότι, αν και ο 

αναιρεςείων δεν προςδιορίηει τισ παραβιαςκείςεσ ουςιαςτικζσ διατάξεισ κανόνων δικαίου, 

ο 5οσ αναιρετικόσ λόγοσ κρίνεται κατ’ αρχιν οριςμζνοσ, εφόςον αυτζσ αναλφονται ςτουσ 

προθγοφμενουσ αναιρετικοφσ λόγουσ, πλθν όμωσ πρζπει να απορριφκεί πρωτίςτωσ ωσ 

απαράδεκτοσ, διότι υπό τθν επίφαςθ τθσ αναιρετικισ πλθμμζλειασ τθσ ζλλειψθσ νόμιμθσ 

βάςθσ πλιττεται θ ανζλεγκτθ αναιρετικά κρίςθ του Δικαςτθρίου ουςίασ ωσ προσ τθν 

εκτίμθςθ του αποδεικτικοφ υλικοφ (άρκρ. 561 αρ. 1 ΚΠολΔ). ε κάκε περίπτωςθ όμωσ είναι 

και ουςιαςτικά αβάςιμοσ, διότι το Εφετείο ρθτά αναφζρει, ότι ο αναιρεςείων κα μποροφςε 

να τροχοπεδιςει, εάν οδθγοφςε ωσ ο μζςοσ επιμελισ οδθγόσ (βλ. ςελ. 21 προςβαλλόμενθσ 

απόφαςθσ), ότι το ατφχθμα ςυνζβθ ςτθν πόλθ τθσ Καρδίτςασ, δθλαδι ςε κατοικθμζνθ 

περιοχι (βλ. ςελ. 13), προςδιορίηει τθν ταχφτθτα τθσ μοτοςυκλζτασ όχι άνω των 60 χλμ. ανά 

ϊρα, με ανϊτατο όριο τα 60 χλμ. ανά ϊρα, ενϊ περιγράφει αναλυτικά τα ςθμεία 

ςφγκρουςθσ των δφο οχθμάτων (βλ. ςελ. 17). Οι παραδοχζσ αυτζσ κακιςτοφν εφικτό τον 

αναιρετικό ζλεγχο για τθν ορκι θ μθ υπαγωγι των πραγματικϊν περιςτατικϊν, που 

δζχκθκε ωσ αποδειχκζντα το Εφετείο, ςτουσ ανωτζρω ουςιαςτικοφσ κανόνεσ δικαίου και 

ζτςι δεν ςτζρθςε τθν απόφαςι του από νόμιμθ βάςθ. Κατά τα λοιπά θ παραδοχι 

"παράνομθ παρεμβολι του ΙΧΕ αυτοκινιτου" (ςελ. 18) αποτελεί αξιολογικι κρίςθ και 

εκφεφγει του αναιρετικοφ ελζγχου. Κατόπιν τοφτων ο 5οσ λόγοσ τθσ αίτθςθσ αναίρεςθσ 

πρζπει να απορριφκεί ωσ απαράδεκτοσ, άλλωσ ωσ ουςιαςτικά αβάςιμοσ. 

Κατόπιν όλων αυτϊν και μθ υπάρχοντοσ άλλου λόγου προσ ζρευνα πρζπει να απορριφκεί θ 

αίτθςθ αναίρεςθσ ςτο ςφνολό τθσ. Επίςθσ, πρζπει να διαταχκεί θ ειςαγωγι του 

παραβόλου, που ζχει κατακζςει ο αναιρεςείων για τθν άςκθςθ τθσ αναίρεςθσ ςτο Δθμόςιο 

Σαμείο (άρκρ. 495 παρ. 3 εδ. Βδ’ ΚΠολΔ). Σζλοσ, πρζπει να καταδικαςτεί ο αναιρεςείων ςτα 

δικαςτικά ζξοδα τθσ 3θσ αναιρεςίβλθτθσ, που παραςτάκθκε και κατζκεςε προτάςεισ 

ενϊπιον του Δικαςτθρίου τοφτου (άρκρ. 176, 183 ΚΠολΔ) κατά το νόμιμο αίτθμα αυτισ, 

ενϊ δεν πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτθν παροφςα απόφαςθ διάταξθ περί δικαςτικϊν 

εξόδων υπζρ του 1ου και του 2ου των αναιρεςιβλιτων και ςε βάροσ του αναιρεςείοντα, 



διότι αυτοί, λόγω τθσ ερθμοδικίασ τουσ, δεν ζχουν υποβλθκεί ςε δικαςτικά ζξοδα, όπωσ 

ειδικότερα ορίηεται ςτο διατακτικό. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Απορρίπτει τθν από 15-2-2016 (αρ. .../2016) αίτθςθ για τθν αναίρεςθ τθσ υπ’ αρ. 1996/2015 

οριςτικισ απόφαςθσ του Μονομελοφσ Εφετείου Θεςςαλονίκθσ (ειδικι διαδικαςία του 

άρκρου 681Α ΚΠολΔ). 

Διατάςςει τθν ειςαγωγι του παραβόλου που ζχει κατατεκεί για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ 

αναίρεςθσ ςτο Δθμόςιο Σαμείο. Και  

Καταδικάηει τον αναιρεςείοντα ςτα δικαςτικά ζξοδα τθσ 3θσ αναιρεςίβλθτθσ αςφαλιςτικισ 

εταιρείασ, που ορίηει ςε δφο χιλιάδεσ επτακόςια (2.700) ευρϊ. 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφαςίςκθκε ςτθν Ακινα ςτισ 12 Ιανουαρίου 2018. 

ΔΗΜΟΙΕΤΘΗΚΕ ςτθν Ακινα ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο ακροατιριό του ςτισ 29 

Ιανουαρίου 2018. 

H ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 


