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Αξηζκόο 301/2018  

 

ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Γ’ Πνιηηηθό Σκήκα  

 

πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Δηξήλε Κηνπξθηζόγινπ - Πεηξνπιάθε, Αληηπξόεδξν ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, Γεκεηξνύια Τθαληή, Υαξάιακπν Καιακαηηαλό, Δηξήλε Καινύ θαη Μαξία 

Σδαλαθάθε, Αξενπαγίηεο. 

πλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ, ζηηο 3 Ννεκβξίνπ 2017, κε ηελ 

παξνπζία θαη ηνπ Γξακκαηέα Αζαλαζίνπ Ληάπε, γηα λα δηθάζεη κεηαμύ: 

Σνπ αλαηξεζείνληνο: Γ. Α. ηνπ Δ., θαηνίθνπ ..., ν νπνίνο εθπξνζσπήζεθε από ηνλ 

πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Αλαζηάζην Γνύθα, πνπ δήισζε ζην αθξναηήξην όηη αλαθαιεί ηελ 

από 2-11-2017 δήισζε ηνπ άξζξνπ 242 παξ. 2 ΚΠνιΓ θαη παξίζηαηαη. 

Σσλ αλαηξεζηβιήησλ: 1) Οκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "Σ. θαη ία ΟΔ", πνπ εδξεύεη 

ζην ... θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα, 2) Γ. Μ. ηνπ Ν., θαηνίθνπ ..., νη νπνίνη δελ παξαζηάζεθαλ, 

νύηε εθπξνζσπήζεθαλ ζην αθξναηήξην θαη 3) ΝΠΙΓ κε ηελ επσλπκία "ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΤΘΤΝΗ ΑΠΟ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ" θαη 

ζπληεηκεκέλα ""ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ", πνπ εδξεύεη ζηελ … θαη εθπξνζσπείηαη 

λόκηκα, σο εηδηθνύ εθ ηνπ λόκνπ δηαδόρνπ ηεο αλώλπκεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο κε ηελ 

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

ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Ισάλλε Παληειίδε κε δήισζε ηνπ άξζξνπ 242 παξ. 2 ΚΠνιΓ. 

Η έλδηθε δηαθνξά άξρηζε κε ηελ από 20-12-2004 αγσγή ηνπ ήδε αλαηξεζείνληνο, πνπ 

θαηαηέζεθε ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Καβάιαο.  

Δθδόζεθαλ νη απνθάζεηο: 228/2005 νξηζηηθή ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη 659/2006 ηνπ 

Σξηκεινύο Δθεηείνπ Θξάθεο.  

Σελ αλαίξεζε ηεο ηειεπηαίαο απόθαζεο δεηεί ν αλαηξεζείσλ κε ηελ από 3-9-2007 αίηεζή 

ηνπ. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο απηήο, πνπ εθθσλήζεθε από ην πηλάθην, παξαζηάζεθαλ 

κόλν ν αλαηξεζείσλ θαη ην 3ν ησλ αλαηξεζηβιήησλ όπσο ζεκεηώλεηαη πην πάλσ.  

Η Δηζεγήηξηα Αξενπαγίηεο Μαξία Σδαλαθάθε δηάβαζε ηελ από 26-10-2017 έθζεζή ηεο, κε 

ηελ νπνία εηζεγήζεθε ηελ παξαδνρή θαη ησλ δύν αλαηξεηηθώλ ιόγσλ ηεο από 3-9-2007 (αξ. 

θαηαζ. 60/2007) αίηεζεο γηα ηελ αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 659/2006 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ 

Σξηκεινύο Δθεηείνπ Θξάθεο, πνπ εθδόζεθε κε ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξ. 681Α ΚΠνιΓ 

θαη εηδηθόηεξα, ηνπ 1νπ αλαηξεηηθνύ ιόγνπ εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 1 ΚΠνιΓ θαη ηνπ 2νπ 

αλαηξεηηθνύ ιόγνπ εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 19 ΚΠνιΓ.  

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

αληηδίθνπ κέξνπο ζηε δηθαζηηθή δαπάλε. 

 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ 

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 576 παξ. 2 ΚΠνιΓ, αλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αλαίξεζεο δελ 

εκθαληζζεί ή εκθαληζζεί αιιά δελ ιάβεη κέξνο κε ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεη ν λόκνο θάπνηνο από 



ηνπο δηαδίθνπο, ν Άξεηνο Πάγνο εξεπλά απηεπαγγέιησο, αλ ν απνιεηπόκελνο δηάδηθνο 

επέζπεπζε εγθύξσο ηε ζπδήηεζε, νπόηε ζπδεηεί ηελ ππόζεζε ζαλ λα ήηαλ παξόληεο νη 

δηάδηθνη, ή, αλ ηε ζπδήηεζε επέζπεπζε ν αληίδηθνο ηνπ απνιεηπνκέλνπ δηαδίθνπ, νπόηε 

εμεηάδεη απηεπαγγέιησο, αλ θιεηεύζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα. Αλ ε θιήζε γηα ζπδήηεζε 

δελ επηδόζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ν Άξεηνο Πάγνο θεξύζζεη απαξάδεθηε ηε ζπδήηεζε 

θαη ε ππόζεζε επαλαθέξεηαη γηα ζπδήηεζε κε λέα θιήηεπζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

πξνρσξεί ζηε ζπδήηεζε παξά ηελ απνπζία εθείλνπ πνπ έρεη θιεηεπζεί (ΑΠ 242/2015, ΑΠ 

546/2015, ΑΠ 1726/2013). 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε από ηα πξαθηηθά ηεο δίθεο θαη ηα δηαδηθαζηηθά έγγξαθα 

πξνθύπηεη όηη ε θξηλόκελε από 3-9-2007 (αξ. .../2007) αίηεζε αλαίξεζεο θαηά ηεο ππ’ αξ. 

659/2006 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Θξάθεο, είρε πξνζδηνξηζηεί γηα ηε 

ζεκεξηλή δηθάζηκν, κε αξηζκό πηλαθίνπ 5, ζύκθσλα κε ηελ θάησ από απηήλ Πξάμε ηεο 

Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο (άξζξ. 568 παξ. 2-4 ΚΠνιΓ). Δμάιινπ, από ηηο ππ’ αξ. ... /29-8-

2017 εθζέζεηο επίδνζεο ηεο αξκόδηαο δηθαζηηθήο επηκειήηξηαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καβάιαο, 

Κ. Α.-Ν., ηηο νπνίεο πξνζθνκίδεη θαη επηθαιείηαη λόκηκα ν αλαηξεζείσλ, πξνθύπηεη όηη, κεηά 

από έγγξαθε παξαγγειία ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ ηνπ αλαηξεζείνληα, ν νπνίνο 

επηζπεύδεη ηε ζπδήηεζε ηεο αλαίξεζεο, απηή θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα θαη’ 

άξζξ. 130 παξ. 1 ΚΠνιΓ ζηελ 1ε αλαηξεζίβιεηε, νκόξξπζκε εηαηξεία θαη θαη’ άξζξ. 128 

παξ. 4 ΚΠνιΓ, κε ζπξνθόιιεζε, ζηνλ 2ν αλαηξεζίβιεην, γηα λα παξαζηνύλ θαηά ηελ 

αλσηέξσ δηθάζηκν (βι. επίζεο ζπλεκκέλε ζηελ ππ’ αξ. ...29-8-2017 έθζεζε επίδνζεο ηελ κε 

ίδηα εκεξνκελία απόδεημε παξαιαβήο εγγξάθνπ από ηνλ Αμησκαηηθό Τπεξεζίαο ηνπ AT 

Υξπζνύπνιεο Καβάιαο θαη ηελ από 30-8-2017 βεβαίσζε παξαιαβήο ησλ ΔΛΣΑ Καβάιαο). 

Ωζηόζν, όπσο πξνθύπηεη από ηα ηαπηάξηζκα κε ηελ απόθαζε απηή πξαθηηθά δεκόζηαο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ, θαηά ηελ εθθώλεζε ηεο ππόζεζεο κε ηε ζεηξά ηεο από 

ην νηθείν πηλάθην, δελ εκθαλίζηεθαλ ε 1ε θαη ν 2νο ησλ αλαηξεζηβιήησλ, νύηε θαη θαηέζεζαλ 

δήισζε κε παξάζηαζεο, θαη’ άξζξ. 242 παξ. 2 ΚΠνιΓ, αιιά παξαζηάζεθαλ λνκίκσο θαη 

πξνζεθόλησο κόλνλ ν επηζπεύδσλ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο αλαηξεζείσλ θαη ην 

3ν αλαηξεζίβιεην ΝΠΙΓ κε ηελ επσλπκία ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ θαη ράξηλ ζπληνκίαο 

ΔΚ. Δπνκέλσο, αθνύ ε 1ε θαη ν 2νο αλαηξεζίβιεηνη δελ εκθαλίζηεθαλ ελώπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ, αλ θαη θιεηεύηεθαλ λόκηκα θαη εκπξόζεζκα, πξέπεη, ζύκθσλα κε ηηο 

πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 576 παξ. 2 πεξ. α’ θαη γ’ ΚΠνιΓ λα πξνρσξήζεη ε 

ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο σο πξνο ηνπο ινηπνύο δηαδίθνπο, πνπ εθπξνζσπνύληαη 

λόκηκα από πιεξεμνύζην δηθεγόξν θαη παξά ηελ απνπζία απηώλ. 

Δμάιινπ,ε θξηλόκελε από 3-9-2007 (αξ. .../2007) αίηεζε γηα ηελ αλαίξεζε ηεο παξαπάλσ ππ’ 

αξηζκ. 659/2006 νξηζηηθήο απόθαζεο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Θξάθεο, πνπ εθδόζεθε κε ηελ 

εηδηθή δηαδηθαζία ησλ δηαθνξώλ γηα δεκίεο από απηνθίλεην θαζώο θαη από ηε ύκβαζε 

αζθάιηζεο απηνύ (άξζξ. 681Α ΚΠνιΓ), έρεη αζθεζεί λόκηκα θαη πξέπεη λα εξεπλεζεί σο 

πξνο ην παξαδεθηό θαη βάζηκν ησλ θαη’ ηδίαλ ιόγσλ απηήο (άξζξν 577 παξ. 1 θαη 3 ΚΠνιΓ). 

Από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 297, 298, 299, 300, 330 εδ. β’ θαη 914 ΑΚ ζπλάγεηαη, όηη ε 

αδηθνπξαθηηθή επζύλε πξνο απνδεκίσζε πξνϋπνζέηεη ζπκπεξηθνξά παξάλνκε θαη ππαίηηα, 

επέιεπζε δεκίαο θαη αηηηώδε ζύλδεζκν κεηαμύ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δξάζηε θαη ηεο δεκίαο. 

Παξάλνκε είλαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ αληίθεηηαη ζε απαγνξεπηηθό ή επηηαθηηθό θαλόλα 

δηθαίνπ, ν νπνίνο απνλέκεη δηθαίσκα ή πξνζηαηεύεη ζπγθεθξηκέλν ζπκθέξνλ ηνπ 

δεκησζέληνο, κπνξεί δε ε ζπκπεξηθνξά απηή λα ζπλίζηαηαη ζε ζεηηθή ελέξγεηα ή ζε 



παξάιεηςε νξηζκέλεο ελέξγεηαο. Μνξθή ππαηηηόηεηαο είλαη θαη ε ακέιεηα, ε νπνία ππάξρεη, 

όηαλ δελ θαηαβάιιεηαη ε επηκέιεηα, πνπ απαηηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο, δειαδή απηή, πνπ αλ 

θαηαβαιιόηαλ, κε κέηξν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζνπ ζπλεηνύ θαη επηκεινύο αλζξώπνπ ηνπ 

θύθινπ δξαζηεξηόηεηαο ηνπ δεκηώζαληνο, ζα θαζηζηνύζε δπλαηή ηελ απνηξνπή ηνπ 

παξάλνκνπ θαη δεκηνγόλνπ απνηειέζκαηνο. Αηηηώδεο ζύλδεζκνο ππάξρεη, όηαλ ε παξάλνκε 

θαη ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε ήηαλ, ζύκθσλα κε ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, 

ηθαλή, θαηά ηε ζπλεζηζκέλε θαη θαλνληθή πνξεία ησλ πξαγκάησλ, λα επηθέξεη ηε δεκία θαη 

ηελ επέθεξε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Η θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο, όηη ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ δέρζεθε σο απνδεηρζέληα, επηηξέπνπλ ην ζπκπέξαζκα λα 

ζεσξεζεί, θαηά ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, νξηζκέλν γεγνλόο σο πξόζθνξε αηηία ηεο 

δεκίαο ππόθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, γηαηί είλαη θξίζε λνκηθή, αλαγόκελε ζηελ 

νξζή ή κε ππαγσγή από ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ησλ δηδαγκάησλ ηεο θνηλήο πείξαο ζηελ 

αόξηζηε λνκηθή έλλνηα ηεο αηηηώδνπο ζπλάθεηαο. Γελ απνθιείεηαη θαηαξρήλ ε ύπαξμε ηνπ 

αηηηώδνπο ζπλδέζκνπ από ην γεγνλόο, όηη ζην απνηέιεζκα ζπλεηέιεζε θαη ζπλππαηηηόηεηα 

ηνπ βιαβέληνο, εθόζνλ δελ δηαθόπηεηαη ν αηηηώδεο ζύλδεζκνο. Δηδηθόηεξα, από ηηο δηαηάμεηο 

απηέο ζπλάγεηαη, όηη νη έλλνηεο ηεο ακέιεηαο θαη ηεο ζπλππαηηηόηεηαο είλαη λνκηθέο θαη 

επνκέλσο ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο σο πξνο ηε ζπλδξνκή ή όρη ζπληξέρνληνο 

πηαίζκαηνο ηνπ δεκησζέληνο θαηά ηελ επέιεπζε ηεο δεκίαο, ππόθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ σο πξνο ην εάλ ηα πεξηζηαηηθά, πνπ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δέρεηαη 

αλειέγθησο σο απνδεηρζέληα, ζπγθξνηνύλ ηελ έλλνηα ηνπ ζπληξέρνληνο πηαίζκαηνο. 

Αληηζέησο, ν θαζνξηζκόο ηεο βαξύηεηαο ηνπ πηαίζκαηνο θαη ηνπ πνζνζηνύ, θαηά ην νπνίν 

πξέπεη λα κεησζεί ε απνδεκίσζε, αθνξά εθηίκεζε πξαγκάησλ, πνπ δελ ειέγρεηαη 

αθπξσηηθώο. Σα πην πάλσ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

ΓΠΝ/1911, σο πξνο ηελ ππαηηηόηεηα ησλ νδεγώλ ησλ ζπγθξνπζζέλησλ απηνθηλήησλ, θαηά ην 

νπνίν είλαη εθαξκνζηέα ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 914 ΑΚ. Δμάιινπ, ε παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ 

ΚΟΚ δελ ζεκειηώλεη απηή θαζεαπηή ππαηηηόηεηα ζηελ επέιεπζε απηνθηλεηηθνύ αηπρήκαηνο, 

απνηειεί όκσο ζηνηρείν, ε ζηάζκηζε ηνπ νπνίνπ από ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ζα θξηζεί ζε 

ζρέζε κε ηελ ύπαξμε αηηηώδνπο ζπλδέζκνπ κεηαμύ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο θαη ηνπ 

επειζόληνο απνηειέζκαηνο (ΑΠ 52/2016, ΑΠ 848/2015, ΑΠ 869/2013), ελώ κόλε ε ηήξεζε 

ησλ ειαρίζησλ ππνρξεώζεσλ πνπ επηβάιιεη ν ΚΟΚ, ζηνπο νδεγνύο ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ 

νδήγεζή ηνπο, δελ αίξεη ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα ζπκπεξηθέξνληαη θαη πέξαλ ησλ νξίσλ 

ηνύησλ, όηαλ νη πεξηζηάζεηο ην επηβάιινπλ γηα ηελ απνηξνπή δεκηνγόλνπ γεγνλόηνο ή ηε 

κείσζε ησλ επηδήκησλ ζπλεπεηώλ (ΑΠ 1500/2002, ΑΠ 1070/2001). 

Πεξαηηέξσ, από ην άξζξν 12 θαη 19 ηνπ Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), νξίδνληαη ππνρξεώζεηο θαη 

θαλόλεο πξνο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη ν νδεγόο θάζε νρήκαηνο, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεύγνληαη, θαηά ην δπλαηόλ, αηπρήκαηα πεδώλ θαη νρεκάησλ. Δηδηθόηεξα, θαηά ην 

άξζξν 12 παξ. 1, νξίδεηαη όηη "νη ρξεζηκνπνηνύληεο ηηο νδνύο, πξέπεη, λα απνθεύγνπλ 

νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία είλαη ελδερόκελν κεηαμύ άιισλ λα εθζέζεη ζε θίλδπλν 

πξόζσπα, ελώ νη νδεγνί ππνρξενύληαη λα νδεγνύλ κε ζύλεζε θαη δηαξθώο ηεηακέλε ηελ 

πξνζνρή ηνπο". Δπίζεο, α) θαηά ην άξζξ. 19 παξ. 1 "ν νδεγόο ηνπ νδηθνύ νρήκαηνο, 

επηβάιιεηαη λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηόο ηνπ, ώζηε λα κπνξεί ζε θάζε ζηηγκή λα 

εθηειέζεη ηνπο απαηηνύκελνπο ρεηξηζκνύο", β) θαηά ην άξζξ. 19 παξ. 2, "ν νδεγόο 

επηβάιιεηαη λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηόο ηνπ θαη πξέπεη λα έρεη ηελ επηβαιιόκελε από 

ηηο πεξηζηάζεηο ηαρύηεηα, ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαη θαηώηεξε ηεο πξνβιεπόκελεο από ην 



λόκν, θπξίσο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη έρεη ππνρξέσζε λα ηε κεηώλεη κέρξη δηαθνπήο ηεο 

πνξείαο ηνπ, όηαλ νη πεξηζηάζεηο ην επηβάιινπλ, θαηά δε ηελ παξ. 3, "ηδηαίηεξα ν νδεγόο 

επηβάιιεηαη λα κεηώλεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηόο ηνπ ζε ηκήκαηα ηεο νδνύ κε 

πεξηνξηζκέλν πεδίν νξαηόηεηαο..., πιεζίνλ ησλ ηζόπεδσλ νδηθώλ θόκβσλ...". ύκθσλα κε ην 

άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Ν. 2696/ 1999-ΚΟΚ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κώδηθα απηνύ, λνείηαη σο 

ηζόπεδνο νδηθόο θόκβνο "θάζε ηζόπεδε ζπκβνιή, δηαθιάδσζε ή δηαζηαύξσζε νδώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειεύζεξσλ ρώξσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη από απηέο". Δμάιινπ, 

παξαρώξεζε πξνηεξαηόηεηαο θαηά ην ίδην άξζξν 2 ηνπ ΚΟΚ είλαη "ε ππνρξέσζε νδεγνύ 

νρήκαηνο λα κε ζπλερίζεη ή επαλαιάβεη ηελ θίλεζε ή ηνπο ειηγκνύο ηνπ, εάλ, ελεξγώληαο 

θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξεί λα ππνρξεώζεη ηνπο νδεγνύο άιισλ νρεκάησλ λα κεηαβάιινπλ 

απόηνκα ηελ θαηεύζπλζε ή ηελ ηαρύηεηα ησλ νρεκάησλ ηνπο..." (ΑΠ 144/2017). Πεξαηηέξσ, 

κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 1 θαη 5 ηνπ ηδίνπ θώδηθα νξίδεηαη όηη "ν νδεγόο πνπ 

πιεζηάδεη ζε ηζόπεδν νδηθό θόκβν ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα κελ 

πξνθαιέζεη επί ηνπ θόκβνπ θίλδπλν ή παξαθώιπζε ηεο θπθινθνξίαο, ξπζκίδνληαο ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηόο ηνπ, ώζηε λα κπνξεί λα δηαθόςεη ηελ πνξεία απηνύ γηα λα δηέιζνπλ 

ηα νρήκαηα πνπ έρνπλ πξνηεξαηόηεηα, ζηνπο θόκβνπο δε ρσξίο ηέηνηα ζήκαλζε ε 

πξνηεξαηόηεηα αλήθεη ζ’ απηόλ πνπ έξρεηαη από ηα δεμηά...". Από ην ζπλδπαζκό ησλ 

δηαηάμεσλ απηώλ θαη εθείλσλ ησλ άξζξσλ 330 θαη 914 ΑΚ πξνθύπηεη όηη ζε δηαζηαύξσζε 

νδώλ, όπνπ δελ ππάξρνπλ θσηεηλνί ζεκαηνδόηεο νύηε ζήκαλζε, ε πξνηεξαηόηεηα αλήθεη κελ 

ζηνλ νδεγό πνπ έξρεηαη από δεμηά, ν δε νδεγόο πνπ θηλείηαη από αξηζηεξά θαη πιεζηάδεη ζε 

δηαζηαύξσζε ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα κεηώζεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ 

νρήκαηόο ηνπ γηα λα κελ πξνθαιέζεη ζηε δηαζηαύξσζε θίλδπλν. Έηζη, ε ππαηηηόηεηα ηνπ 

νδεγνύ ζηελ επέιεπζε ηνπ απηνθηλεηηθνύ αηπρήκαηνο, εθόζνλ ππάξρεη αηηηώδεο ζπλάθεηα 

κεηαμύ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαβάζεσο ηνπ ΚΟΚ θαη ηνπ επειζόληνο απνηειέζκαηνο ζα 

θξηζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο απηέο (ΑΠ 1651/2001), δελ απνθιείεηαη δε θαηά ηηο πεξηζηάζεηο 

λα θξηζεί ζπλππαίηηνο θαη ν νδεγόο, ν νπνίνο πιεζηάδνληαο ζε ηζόπεδν θόκβν, αλ θαη είρε 

πξνηεξαηόηεηα, θαηά παξάβαζε ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 12 θαη 19 ΚΟΚ, δελ 

νδεγνύζε ην όρεκά ηνπ κε ζύλεζε θαη ηεηακέλε ηελ πξνζνρή ηνπ, ξπζκίδνληαο ηελ ηαρύηεηά 

ηνπ, ώζηε λα απνθύγεη ηπρόλ αηύρεκα επί ηνπ θόκβνπ (ΑΠ 1658/2002). Δπνκέλσο, ε 

πξνηεξαηόηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ δελ είλαη απόιπηε, δειαδή δελ ηνπ αλήθεη ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε από ηεο δηαζηαπξώζεσο θαη αλ επξίζθεηαη ηελ ζηηγκή ηεο πξνβνιήο ηνπ 

εμεξρόκελνπ εθ ηεο δεπηεξεύνπζαο νδνύ απηνθηλήηνπ. Καη ηνύην γηαηί είλαη πξνθαλέο, όηη 

θάπνηε δηθαηνύηαη λα δηέιζεη από ηε δηαζηαύξσζε θαη ν εμ αξηζηεξώλ θηλνύκελνο νδεγόο, 

όηαλ δειαδή κεηά από έιεγρν ζα δηαπηζηώζεη όηη ε δηαζηαύξσζε είλαη ειεύζεξε. "Διεύζεξε" 

λνείηαη ε δηαζηαύξσζε όηαλ ηα εθ δεμηώλ θηλνύκελα νρήκαηα (δει. ηα έρνληα 

πξνηεξαηόηεηα) βξίζθνληαη ζε ηέηνηα απόζηαζε απ’ απηήλ, πνπ κε ην επηηξεπόκελν εθάζηνηε 

αλώηαην όξην ηαρύηεηαο λα κελ πξνιαβαίλνπλ λα θηάζνπλ ζ’ απηήλ, ελώ αληηζέησο ν εμ 

αξηζηεξώλ θηλνύκελνο νδεγόο (θαη κε έρσλ πξνηεξαηόηεηα) πξνιαβαίλεη λα δηέιζεη (ΑΠ 

641/2014, ΑΠ 2142/2013). 

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξ. 559 αξηζ. 19 ΚΠνιΓ, ε απόθαζε δελ έρεη λόκηκε βάζε θαη 

ηδξύεηαη ν αληίζηνηρνο ιόγνο αλαίξεζεο, όηαλ από ηηο παξαδνρέο ηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ειάζζνλα πξόηαζε ηνπ λνκηθνύ ζπιινγηζκνύ ηεο θαη απνηεινύλ ην αηηηνινγηθό ηεο, δελ 

πξνθύπηνπλ θαζόινπ ή αλαθέξνληαη αλεπαξθώο ή αληηθαηηθώο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, 

ζηα νπνία ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ζηήξημε ηελ θξίζε ηνπ γηα δήηεκα κε νπζηώδε επίδξαζε 



ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο, κε απνηέιεζκα, λα κελ κπνξεί λα ειεγρζεί, αλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ζπλέηξεραλ νη όξνη ηνπ θαλόλα νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ, πνπ εθαξκόζζεθε ή δελ 

ζπλέηξεραλ νη όξνη εθείλνπ, πνπ δελ εθαξκόζζεθε (Οι.ΑΠ 1/1999). Δηδηθόηεξα, αληηθαηηθέο 

αηηηνινγίεο έρεη ε απόθαζε, όηαλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πνπ ζηεξίδνπλ ην απνδεηθηηθό 

πόξηζκά ηεο γηα θξίζηκν δήηεκα, δειαδή γηα δήηεκα αλαθνξηθά κε ηζρπξηζκό ησλ δηαδίθσλ, 

πνπ ηείλεη ζηε ζεκειίσζε ή ζηελ θαηάιπζε ηνπ επίδηθνπ δηθαηώκαηνο, ζπγθξνύνληαη κεηαμύ 

ηνπο θαη αιιειναλαηξνύληαη, απνδπλακώλνληαο έηζη ηελ θξίζε ηεο απόθαζεο γηα ηελ 

ππαγσγή ή κε ηεο αηνκηθήο πεξίπησζεο ζην πξαγκαηηθό ζπγθεθξηκέλνπ θαλόλα νπζηαζηηθνύ 

δηθαίνπ, πνπ ζπληζηά θαη ην λνκηθό ραξαθηεξηζκό ηεο αηνκηθήο πεξίπησζεο. Αληίζηνηρα, 

αλεπάξθεηα αηηηνινγίαο ππάξρεη, όηαλ από ηελ απόθαζε δελ πξνθύπηνπλ ζαθώο ηα 

πεξηζηαηηθά, πνπ, είηε είλαη θαηά ην λόκν αλαγθαία γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ηεο δηάηαμεο νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ, πνπ εθαξκόζζεθε, είηε απνθιείνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο, όρη δε θαη όηαλ πθίζηαληαη ειιείςεηο ζηελ αλάιπζε, ζηάζκηζε θαη γεληθώο 

ζηελ εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ, εθόζνλ ην πόξηζκα από ηελ εθηίκεζε απηή εθηίζεηαη κε 

ζαθήλεηα θαη πιεξόηεηα (Οι.ΑΠ 15/2006). Γειαδή, δελ ππάξρεη αλεπάξθεηα αηηηνινγίαο, 

όηαλ ε απόθαζε πεξηέρεη ζπλνπηηθή, αιιά πιήξε αηηηνινγία, αθνύ, αλαγθαίν λα εθηίζεηαη 

ζαθώο ζηελ απόθαζε είλαη κόλν ην ηη απνδείρζεθε ή δελ απνδείρζεθε θαη όρη ν ιόγνο γηα ηνλ 

νπνίν απνδείρζεθε ή δελ απνδείρζεθε. πλαθόινπζα, ηα επηρεηξήκαηα ηνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε απιώο ησλ απνδείμεσλ, δελ ζπληζηνύλ παξαδνρέο 

δηακνξθσηηθέο ηνπ απνδεηθηηθνύ πνξίζκαηόο ηνπ θαη, επνκέλσο, δελ ζπληζηνύλ αηηηνινγία 

ηεο απόθαζεο, ηθαλή λα ειεγρζεί αλαηξεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ ιόγν γηα αλεπάξθεηα ή 

αληηθαηηθόηεηα, νύηε ηδξύεηαη ν ιόγνο απηόο αλαίξεζεο από ην άξζξ. 559 αξηζ. 19 ΚΠνιΓ, 

αλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο δελ αλέιπζε ηδηαηηέξσο ή δηεμνδηθά ηα επηρεηξήκαηα ησλ 

δηαδίθσλ, πνπ δελ ζπληζηνύλ απηνηειείο ηζρπξηζκνύο ηνπο (ΑΠ 174/2015, ΑΠ 198/2015, ΑΠ 

845/2012). Με ηνλ 2ν ιόγν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο ν αλαηξεζείσλ απνδίδεη ζηελ 

πξνζβαιιόκελε απόθαζε ηελ πιεκκέιεηα εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 19 ΚΠνιΓ, κε ηελ αηηίαζε 

όηη ην Δθεηείν παξαβίαζε εθ πιαγίνπ ηηο νπζηαζηηθνύ θαλόλα δηθαίνπ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

297, 298, 300, 330, 914 ΑΚ, άξζξν 10 Ν. ΓΠΝ/1911 ζε ζπλδπαζκό 12 παξ. 1, 19 παξ. 1-3, 

26 παξ. 1 θαη 5 ηνπ Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), θαζώο θαη ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο, ρσξίο 

αηηηνινγίεο, άιισο κε αλεπαξθείο θαη αληηθαηηθέο αηηηνινγίεο, σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ηέιεζεο 

ηεο ζύγθξνπζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εκπιαθέλησλ ζ’ απηήλ νδεγώλ, κε ζπλέπεηα λα 

θαηαιήμεη ζην εζθαικέλν απνδεηθηηθό πόξηζκα, όηη απνθιεηζηηθά ππαίηηνο ηνπ αηπρήκαηνο 

είλαη ν αλαηξεζείσλ, ελώ, εάλ εθάξκνδε ζσζηά ηνπο αλσηέξσ νπζηαζηηθνύο θαλόλεο δηθαίνπ, 

κε νξζή ππαγσγή ζ’ απηνύο ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ, πνπ δέρζεθε όηη απνδείρζεθαλ, 

ζα θαηέιεγε ζην νξζό απνδεηθηηθό πόξηζκα, όηη ε εθ κέξνπο ηνπ 2νπ αλαηξεζηβιήηνπ, 

νδεγνύ ηνπ ΙΥΦ απηνθηλήηνπ, παξαβίαζε ηεο εθ δεμηώλ πξνηεξαηόηεηαο, ηελ νπνία είρε εθ 

ηνπ λόκνπ ν αλαηξεζείσλ, απνηεινύζε αληηθεηκεληθά πξόζθνξε αηηία ηεο επέιεπζεο ηεο 

επίδηθεο ζύγθξνπζεο, έζησ θαη κε ηε κνξθή ζπλππαηηηόηεηαο, δήηεκα πνπ αζθεί νπζηώδε 

επίδξαζε ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο, αλαθνξηθά κε ηελ ππαηηηόηεηα - ζπλππαηηηόηεηα ζηελ 

πξόθιεζε ηνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο από ηνπο εκπιαθέληεο ζ’ απηό νδεγνύο θαη έηζη ζηέξεζε 

ηελ απόθαζή ηνπ από λόκηκε βάζε. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε από ηελ παξαδεθηή επηζθόπεζε ησλ δηαδηθαζηηθώλ εγγξάθσλ 

ηεο δίθεο (άξζξ. 561 παξ. 2 ΚΠνιΓ) πξνθύπηεη, όηη ζε ηξνραίν αηύρεκα, πνπ ζπλέβε ζηηο 29-

7-2003, ζε ηζόπεδν θόκβν - δηαζηαύξσζε αλώλπκεο νδνύ κε ηελ νδό ..., ζηελ θσκόπνιε ... 



ηνπ Ν. Καβάιαο, ζπγθξνύζηεθε ΙΥΦ απηνθίλεην, πνπ νδεγνύζε ν 2νο αλαηξεζίβιεηνο θαη 

είρε πξνζηεζεί ζηελ νδήγεζε απηνύ από ηελ 1ε αλαηξεζίβιεηε, νκόξξπζκε εηαηξεία, 

ηδηνθηήηξηα ηνπ νρήκαηνο, ην νπνίν αζθάιηδε ε αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "...", ζηελ 

δηθνλνκηθή θαη νπζηαζηηθή ζέζε ηεο νπνίαο έρεη ππεηζέιζεη ην ΝΠΙΓ, κε ηελ επσλπκία 

ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ θαη ράξηλ ζπληνκίαο ΔΚ, σο εηδηθόο δηάδνρνο (άξζξ. 25 παξ. 4 

ηνπ Ν. 489/1976) ιόγσ αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο απηήο, ήδε 3ν αλαηξεζίβιεην, 

θαηά ην νπνίν αηύρεκα ν αλαηξεζείσλ, νδεγόο κνηνζπθιέηαο ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά, δηόηη 

ππέζηε ηεηξαπάξεζε θαη κεηαθηλείηαη πιένλ κε αλαπεξηθό ακαμίδην. Ο παζώλ θαη ήδε 

αλαηξεζείσλ άζθεζε ηελ από 20-12-2004 (αξ. θαη. 431/2004) αγσγή, κε ηελ νπνία δεηνύζε 

απνδεκίσζε γηα πιηθέο δεκίεο θαη ζσκαηηθέο βιάβεο, πξόζζεηε απνδεκίσζε ηνπ άξζξνπ 931 

ΑΚ θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο θαη ζπλνιηθά ην πνζό ησλ 534.863,74 

επξώ. Δπί ηεο αγσγήο απηήο εθδόζεθε ε ππ’ αξ. 228/2005 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Καβάιαο, ε νπνία έθξηλε απνθιεηζηηθά ππαίηην ηνλ ελάγνληα θαη 

απέξξηςε ηελ αγσγή σο νπζηαζηηθά αβάζηκε. Ο ελάγσλ άζθεζε ηελ από 11-11-2005 (αξ. 

θαη. 1030/2005) έθεζε, επί ηεο νπνίαο εθδόζεθε ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε, ε νπνία 

απέξξηςε ηελ έθεζε σο νπζηαζηηθά αβάζηκε επηθπξώλνληαο ηελ πξσηόδηθε απόθαζε. 

Πεξαηηέξσ, από ηελ επηηξεπηή, θαη’ άξζξ. 561 παξ. 2 ΚΠνιΓ, επηζθόπεζε ηεο 

πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο πξνθύπηεη όηη ην Δθεηείν, θαηά ηελ αλέιεγθηε αλαηξεηηθά θξίζε 

ηνπ, σο πξνο ην νπζηώδεο δήηεκα ηεο ππαηηηόηεηαο δέρζεθε ηα αθόινπζα: "Σελ 29-7-2003 

θαη πεξί ώξα 18:00 ν 2νο ελαγόκελνο, νδεγώληαο ην ππ’ αξ. θπθι. ... ΙΥΦ απηνθίλεην ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηεο 1εο ελαγνκέλεο, ζηελ νδήγεζε ηνπ νπνίνπ είρε πξνζηεζεί από ηελ ηειεπηαία 

θαη ην νπνίν ήηαλ αζθαιηζκέλν ζηελ 3ε ελαγνκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξία "... Α.Δ.Γ.Α.", γηα 

ηηο πιηθέο δεκίεο θαη ζσκαηηθέο βιάβεο, πνπ ζα πξνμελνύζε ζε ηξίηνπο από ηελ θπθινθνξία 

ηνπ, έβαηλε θαλνληθά, ήηνη κε κηθξή ηαρύηεηα επί ηεο αλσλύκνπ νδνύ ηεο ...ο Ν. Καβάιαο, 

πξνεξρόκελνο από ην ιηκάλη ηεο ... απ’ όπνπ είρε μεθνξηώζεη άκκν. Όηαλ έθζαζε ζηε 

δηαζηαύξσζε ηεο νδνύ επί ηεο νπνίαο εθηλείην κε ηελ παξαιηαθή νδό ... ...ο, αθηλεηνπνίεζε 

ην όρεκά ηνπ, πξνθεηκέλνπ, αθνύ ειέγμεη ηελ θίλεζε επί ηεο δηαζηαύξσζεο, ε νπνία 

ζηεξείηαη ζήκαλζεο, λα δηαζρίζεη απηήλ θαη θαηεπζπλζεί πξνο ηελ απέλαληη πιεπξά ηεο 

αλσλύκνπ απηήο νδνύ θαη εθείζελ ζηελ επηρείξεζή ηνπ (κάλδξα). Πξέπεη όκσο λα ζεκεησζεί 

εδώ θαη πσο ε νδόο ... είλαη δηπιήο θαηεύζπλζεο, έρεη πιάηνο 8,10 κ., ε θαηάζηαζε απηήο 

ήηαλ μεξά, ππήξρε πνιύ θαιή νξαηόηεηα, ιόγσ ηνπ επαξθνύο θσηηζκνύ ηεο εκέξαο, ε 

θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ήηαλ θαιή θαη ην αλώηαην επηηξεπόκελν όξην ηαρύηεηνο είλαη 50 

ρηι. αλά ώξα, σο θαηνηθεκέλε πεξηνρή, γεγνλόηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ από 29.7.2003 

έθζεζε απηνςίαο ηνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. Έηζη ελεξγώληαο ν 2νο ελαγόκελνο δηεπίζησζε 

όηη από δεμηά ηνπ θηλνύληαλ ην ππ’ αξηζκ. θπθι. ... Ι.Υ.Δ. απη/ην, νδεγνύκελν από ηνλ Α. Π., 

ην νπνίν είρε αλάςεη ην αξηζηεξό θιαο, πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεη, ζηελ αλώλπκε νδό πνπ 

θηλνύληαλ απηόο (2νο ελαγόκελνο). Δλόςεη όκσο ηνπ γεγνλόηνο, όηη ην ελ ιόγσ όρεκα 

θηλνύληαλ κε κηθξή ηαρύηεηα ζηελ νδό ... θαη βξηζθόηαλ ζε απόζηαζε 20 πεξίπνπ κέηξσλ 

από ην θέληξν ηεο δηαζηαύξσζεο, ν 2νο ελαγόκελνο, αθνύ είδε όηη θαλέλα άιιν όρεκα δελ 

θηλνύληαλ ζηελ αλσηέξσ νδό, εηζήιζε ζηε δηαζηαύξσζε, επηρεηξώληαο λα ηελ δηαζρίζεη κε 

πνιύ κηθξή ηαρύηεηα, ήηνη 22 ρηι. αλά ώξα θαηά ηελ έλδεημε ηνπ ηαρνγξάθνπ ηνπ νρήκαηόο 

ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη απέλαληη. Καζόλ ρξόλν όκσο ην απη/ην ηνπ 2νπ ελαγνκέλνπ 

είρε εηζέιζεη πιένλ νιόθιεξν ζηε δηαζηαύξσζε, δηαλύζαλ αξθεηά κέηξα απηήο, σο απηό 

πξνθύπηεη από ην ζπληαρζέλ αξκνδίσο ζρεηηθό ζρεδηάγξακκα, ν ελάγσλ, νδεγώληαο θαη κε 



ρσξίο θξάλνο ηελ ππ’ αξηζκ. θπθι. ... δίθπθιε κνηνζπθιέηα ηνπ επί ηεο αλσηέξσ νδνύ ... κε 

θαηεύζπλζε από ην δάζνο ...ο πξνο ην θέληξν ηνπ νηθηζκνύ κε ππεξβνιηθή ηαρύηεηα, ήηνη 

άλσ ησλ 80 ρηι. αλά ώξα, έλαληη ηεο επηηξεπόκελεο ησλ 50 ρηι. αλά ώξα θαη επηρεηξώληαο, 

ρσξίο ζύλεζε θαη πξνζνρή (άξζξ. 12 ΚΟΚ) λα πξνζπεξάζεη από αξηζηεξά ην 

πξνπνξεπόκελν απ’ απηόλ πην πάλσ ππ’ αξηζκ. θπθι. ... Ι.Υ.Δ. απη/ην ηνπ Α. Π., εηζήιζε ζ’ 

απηήλ (δηαζηαύξσζε) κε απνηέιεζκα, ρσξίο λα ηξνρνπεδήζεη θαη ρσξίο λα ελεξγήζεη 

νπνηνλδήπνηε ειηγκό, λα πξνζθξνύζεη κε απηήλ (κνηνζηθιέηα ηνπ) θαη κε ζθνδξόηεηα, ζηνλ 

εκπξόζζην δεμηό ηξνρό ηνπ άλσ Ι.Υ.Φ. απη/ηνπ. Σα ελ ιόγσ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, σο πξνο 

ηηο ζπλζήθεο ηνπ αηπρήκαηνο πξνθύπηνπλ ηδία 1) από ηελ θαηάζεζε ηνπ απηόπηε κάξηπξα Α. 

Π., πνπ ιήθζεθε θαηά ηελ πξνδηθαζία θαη ν νπνίνο κεηαμύ άιισλ, ζαθώο, θαηέζεζε όηη "...ην 

θνξηεγό είρε ζηαζκεύζεη λα ειέγμεη. Αθνύ είδε εκέλα λα αλάβσ θιαο γηα λα ζηξίςσ 

αξηζηεξά... πξνρώξεζε επζεία... Αθνύσ έλα κεγάιν ζόξπβν από ηε κεραλή ε νπνία κε 

πξνζπέξαζε από αξηζηεξά κε κεγάιε ηαρύηεηα... πάλσ από 80 ρηι..." ε δε θαηάζεζε απηή δελ 

αληηθάζθεη πξνο ηελ αλσκνηί θαηάζεζε ηνπ 2νπ ελαγνκέλνπ ζηελ πξσηόδηθε δίθε θαη 2) από 

ηελ από 29.7.2003 έθζεζε απηνςίαο Σξνραίνπ αηπρήκαηνο, πνπ ζπλέηαμε ν 

Ληκελνζηαζκάξρεο ...ο. Αληίζεηα 1) ε θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα ηνπ ελάγνληνο θαη αδειθνύ 

απηνύ, ν νπνίνο ζηελ πξνδηθαζία νπδέλ είπε πεξί ησλ ζπλζεθώλ ηνπ αηπρήκαηνο, ηηο νπνίεο 

ζήκεξα γλσξίδεη θαη κεηαθέξεη ζην Γηθαζηήξην, ηα όζα άθνπζε από ηελ κάξηπξα . Σ. θαη 2) 

ε έλνξθε βεβαίσζε ηεο κάξηπξνο ηνπ ελάγνληνο . Σ., νηθνγελεηαθήο ηνπ θίιεο, ε νπνία 

ζηελ πξναλαθεξόκελε έλνξθή ηεο βεβαίσζε, ιεθζείζα κεηά πάξνδν 18κήλνπ από ηνπ 

αηπρήκαηνο, βεβαηώλεη κεηαμύ άιισλ όηη "...θνίηαδε από ην ζπίηη ηεο ζην δξόκν, πίλνληαο 

θαθέ... ην Ι.Υ.Δ. απη/ην λα κπαίλεη ζην αληίζεην ξεύκα θπθινθνξίαο, ηεο νδνύ ..., δειαδή, 

ζην ξεύκα πνπ ήηαλ γηα θίλεζε ησλ νρεκάησλ κε θαηεύζπλζε από ην θέληξν ηεο ...ο πξνο ην 

δάζνο απηήο... ε κνηνζηθιέηα έηξερε κε 50-60ρηι. ηελ ώξα... ν νδεγόο ηνπ Ι.Υ.Φ. απη/ηνπ 

κπήθε ζηελ νδό ... ρσξίο λα ζηακαηήζεη θαζόινπ, ελώ ε κνηνζηθιέηα απείρε ειάρηζηε 

απόζηαζε απ’ απηό..." δελ είλαη πεηζηηθέο, δηόηη έξρνληαη ζε νμεία αληίζεζε, κε ηελ θαηάζεζε 

ηνπ άλσ απηόπηε κάξηπξα ηνπ 2νπ ελαγνκέλνπ θαη ηελ αλσκνηί θαηάζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, 

θαζώο θαη κε ηελ άλσ έθζεζε απηνςίαο θαη ην ζπληαρζέλ ζρεηηθό ζρεδηάγξακκα ηξνραίνπ 

αηπρήκαηνο, αιιά θαη δηόηη ν πξώηνο κάξηπξαο ηνπ ελάγνληνο ζπλδέεηαη κε απηόλ κε ζηελή 

ζπγγεληθή ζρέζε. Η θξίζε απηή ηνπ Γηθαζηεξίνπ εληζρύεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν θαη από ηελ 

γελόκελε νινζρεξή θαηαζηξνθή ηεο κνηνζηθιέηαο θαη ηνλ ζνβαξό ηξαπκαηηζκό ηνπ 

ελάγνληνο, ην νπνίν θαη νκνινγεί. Καηά ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηα εθηεζέληα ζηε 

κείδνλα ζθέςε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε επέιεπζε ηεο ζύγθξνπζεο ησλ νρεκάησλ 

νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηόηεηα ηνπ ελάγνληνο, δηόηη δελ είρε ξπζκίζεη ηελ ηαρύηεηα 

ηεο κνηνζπθιέηαο ηνπ ζύκθσλα κε ην αλώηαην επηηξεπόκελν όξην ηαρύηεηνο θαη νδεγνύζε 

ρσξίο ζύλεζε θαη κε δηαξθώο ηεηακέλε ηελ πξνζνρή ηνπ, παξαβηάδνληαο, ηελ πξνηεξαηόηεηα 

ηνπ 2νπ ελαγνκέλνπ, ν νπνίνο αλ θαη θηλνύκελνο από αξηζηεξά ζε ζρέζε κε ηνλ ελάγνληα 

νδεγό, είρε εηζέιζεη πξώηνο ζηελ ελ ιόγσ δηαζηαύξσζε θαη κάιηζηα είρε δηαλύζεη ην 

κεγαιύηεξν κέξνο απηήο (άξζξ. 12, 19 θαη 20 ηνπ ΚΟΚ). Αληίζεηα ζηνηρεία πνπ λα 

ζεκειηώλνπλ νπνηαδήπνηε ζπλππαηηηόηεηα ηνπ 2νπ ελαγνκέλνπ νδεγνύ ζηελ επέιεπζε ηνπ 

αηπρήκαηνο δελ πξνέθπςαλ. Καη’ αθνινπζίαλ όισλ ησλ παξαπάλσ ε αγσγή, ε νπνία είλαη 

λόκηκε (άξζξ. 914, 922, 926, 297, 298, 930, 931, 932, 330, 340, 341, 346, 481 ΑΚ 2, 4, 9, 10 

ηνπ Ν. ΓΠΝ/1911, 1, 2, 5 § 2, 10 § 1 Ν. 489/1976, 1047 ΑΚ), πξέπεη λα απνξξηθζεί, σο θαη’ 

νπζίαλ αβάζηκε". Κξίλνληαο έηζη ην Δθεηείν παξαβίαζε εθ πιαγίνπ ηηο αλσηέξσ νπζηαζηηθνύ 



θαλόλα δηθαίνπ δηαηάμεηο θαη εηδηθόηεξα, ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 5 ηνπ Ν. 

2696/1999, κε εζθαικέλε ππαγσγή ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ, πνπ δέρζεθε όηη 

απνδείρζεθαλ, ζηνπο αλσηέξσ θαλόλεο δηθαίνπ, πνπ εθάξκνζε, κε ειιηπείο θαη αληηθαηηθέο 

αηηηνινγίεο, σο πξνο ην νπζηώδεο δήηεκα ηεο ππαηηηόηεηαο-ζπλππαηηηόηεηαο, κε ζπλέπεηα λα 

ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, εάλ ζπλέηξεραλ νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ θαλόλσλ δηθαίνπ θαη ηδίσο, πεξί ηεο πξνηεξαηόηεηαο ζε ηζόπεδν νδηθό θόκβν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηηο αλέιεγθηα αλαηξεηηθά παξαδνρέο ηνπ ην Δθεηείν δέρηεθε, όηη 

ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο ππήξρε θαιή νξαηόηεηα ιόγσ θσηηζκνύ εκέξαο θαη θαιέο 

ζπλζήθεο θπθινθνξίαο. Δληνύηνηο έρεη ειιηπή αηηηνινγία σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ηεο 

ζύγθξνπζεο, δηόηη δελ αλαθέξεη, 1) εάλ ε νδόο ... ήηαλ επζεία ζην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο θαη 

ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, ζε πόζα κέηξα πξνο ηα δεμηά ηνπ δεκηνγόλνπ θνξηεγνύ 

απηνθηλήηνπ, ώζηε λα ειεγρζεί, εάλ ν νδεγόο ηνπ θνξηεγνύ απηνθηλήηνπ, ελόςεη θαη ηεο 

ππεξπςσκέλεο ζέζεο ζηελ νπνία βξηζθόηαλ, είρε ηε δπλαηόηεηα λα αληηιεθζεί ηε 

κνηνζπθιέηα ή όρη θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, από πόζε απόζηαζε ηελ είδε ν νδεγόο ηνπ 

θνξηεγνύ ή κπνξνύζε λα ηελ αληηιεθζεί, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ζηε ζπλέρεηα, εάλ κεηά 

ηελ είζνδό ηνπ ζηε δηαζηαύξσζε, αληηθεηκεληθά ήηαλ δπλαηόλ λα αθηλεηνπνηήζεη ην ΙΥΦ 

απηνθίλεην κε ηξνρνπέδε ή λα εθηειέζεη απνθεπθηηθό ειηγκό πξνο ηα αξηζηεξά, πνπ ζα 

απέηξεπε ηελ ζύγθξνπζε ή ζα κείσλε ηηο ζπλέπεηέο ηεο, 2) δελ θαζνξίδεη ην ζεκείν ηεο 

ζύγθξνπζεο, εληόο ηεο δηαζηαύξσζεο θαη εηδηθόηεξα, ζε πνην ξεύκα θπθινθνξίαο ηεο νδνύ 

... εληνπίδεηαη ηνύην, ώζηε λα ειεγρζεί αθελόο κελ, εάλ ήηαλ δπλαηό ην ΙΥΦ απηνθίλεην λα 

ειηρζεί εληόο ηεο δηαζηαύξσζεο, είηε κε απνθεπθηηθό ειηγκό ή κε έγθαηξε ηξνρνπέδε, 

αθεηέξνπ δε εάλ ν παζώλ-νδεγόο ηεο κνηνζπθιέηαο θαη ήδε αλαηξεζείσλ είρε ηε δπλαηόηεηα, 

κε ειηγκό ή ηξνρνπέδε, λα απνθύγεη ηε ζύγθξνπζε, 3) έρεη αληηθαηηθή αηηηνινγία σο πξνο ην 

δήηεκα ηεο παξαβίαζεο παξαρώξεζεο πξνηεξαηόηεηαο ζηνλ ηζόπεδν νδηθό θόκβν, πνπ είλαη 

δήηεκα νπζηώδεο γηα ηελ δηάγλσζε ηεο ύπαξμεο αηηηώδνπο ζπλδέζκνπ κεηαμύ ηεο σο άλσ 

παξάβαζεο ηνπ άξζξ. 26 παξ. 1 θαη 5 ηνπ Ν. 2696/1999 θαη ηνπ απνηειέζκαηνο, πνπ επήιζε 

(δει. ηεο ζύγθξνπζεο). Δηδηθόηεξα, ελώ ην Δθεηείν δέρεηαη όηη ην ΙΥΦ εθηλείην από αξηζηεξά 

ηεο κνηνζπθιέηαο θαη εηζεξρόηαλ ζε ηζόπεδν θόκβν, ρσξίο ζήκαλζε, όπνπ ζπλεπώο ηζρύεη ε 

εθ δεμηώλ πξνηεξαηόηεηα (άξζξ. 26 παξ. 5), ε παξάβαζε ηεο νπνίαο αληηθεηκεληθά απνηειεί 

πξόζθνξε αηηία ηεο ζύγθξνπζεο, αλεμάξηεηα από ηπρόλ ζπλππαηηηόηεηα ηνπ παζόληα θαη 

ήδε αλαηξεζείνληνο, πνπ εθηλείην από δεμηά θαη ζπλεπώο είρε εθ ηνπ λόκνπ ηελ 

πξνηεξαηόηεηα, πνπ βέβαηα δελ είλαη πάληα απόιπηε θαη κπνξεί θαηά ηηο πεξηζηάζεηο λα 

ζηνηρεηνζεηεζεί θαη ζπλππαηηηόηεηα ηνπ έρνληνο ηελ πξνηεξαηόηεηα, εληνύηνηο ην Δθεηείν 

εληειώο αληηθαηηθά δέρεηαη, όηη ν νδεγόο ηεο κνηνζπθιέηαο-αλαηξεζείσλ παξαβίαζε ηελ 

πξνηεξαηόηεηα, πνπ είρε ην ΙΥΦ, δηόηη ηνύην (ΙΥΦ) είρε εηζέιζεη πξώην ζηε δηαζηαύξσζε, 

εξκελεία πνπ δελ ζπλάγεηαη από ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 5 ηνπ Ν. 2696/1999, αλ θαη 

ην ΙΥΦ εθηλείην από αξηζηεξά ηεο κνηνζπθιέηαο, ζύκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηεο απόθαζεο 

θαη ζπλεπώο, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηελ κείδνλα ζθέςε, όθεηιε θαη’ αξρήλ ν 

νδεγόο ηνπ ΙΥΦ απηνθηλήηνπ λα παξαρσξήζεη ηελ πξνηεξαηόηεηα ζηελ κνηνζπθιέηα. ηε 

ζπλέρεηα, ην Δθεηείν, κε ηελ εζθαικέλε παξαδνρή όηη πξνηεξαηόηεηα είρε ην ΙΥΦ 

απηνθίλεην, θαηέιεμε ζην απνδεηθηηθό ηνπ πόξηζκα, όηη απνθιεηζηηθά ππαίηηνο ήηαλ ν 

νδεγόο ηεο κνηνζπθιέηαο, πνπ είρε αλαπηύμεη ππεξβνιηθή ηαρύηεηα άλσ ησλ 80 ρικ/ώξα, 

πνπ ππεξέβαηλε ην επηηξεπόκελν όξην ησλ 50 ρικ/ώξα ιόγσ θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο. Με ηηο 

αλσηέξσ όκσο ειιηπείο θαη αληηθαηηθέο αηηηνινγίεο θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ν αλαηξεηηθόο 



έιεγρνο, εάλ ν νδεγόο ηνπ δεκηνγόλνπ ΙΥΦ απηνθηλήηνπ, ήδε 2νο αλαηξεζίβιεηνο είρε 

αληηθεηκεληθή αδπλακία λα αληηιεθζεί ηε κνηνζπθιέηα ή δελ ηελ αληηιήθζεθε, δηόηη δελ 

επέδεημε ηελ πξνζνρή θαη επηκέιεηα ζπλεηνύ νδεγνύ, πνπ πιεζηάδεη ζε ηζόπεδν νδηθό θόκβν 

ρσξίο ζήκαλζε θαη ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη "ηδηαίηεξε" πξνζνρή, γηα λα κελ πξνθαιέζεη 

θίλδπλν ή παξαθώιπζε ηεο θπθινθνξίαο ζηνπο ινηπνύο ρξήζηεο ηεο νδνύ θαη θπξίσο ζηνπο 

θηλνύκελνπο από δεμηά ηνπ, όπσο ν αλαηξεζείσλ, ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα παξαρσξήζεη 

πξνηεξαηόηεηα, αλεμάξηεηα από ηελ ηπρόλ ζπλππαηηηόηεηα ηνπ αλαηξεζείνληα, πνπ θαηά ηελ 

αλέιεγθηε παξαδνρή ηνπ Δθεηείνπ είρε ππεξβεί ην όξην ηαρύηεηαο ηεο θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρήο. Δπνκέλσο, ην Δθεηείν παξαβίαζε εθ πιαγίνπ ηηο αλσηέξσ νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 297, 298, 300, 330, 914 ΑΚ, 10 Ν. ΓΠΝ/1911, 12 παξ. 1, 19 παξ. 1-3 θαη θπξίσο 

ην άξζξν 26 παξ. 1 θαη 5 ηνπ Ν. 2696/1999-ΚΟΚ, κε εζθαικέλε ππαγσγή ζην πξαγκαηηθό 

ησλ αλσηέξσ νπζηαζηηθώλ θαλόλσλ δηθαίνπ, ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ, πνπ δέρζεθε 

όηη απνδείρζεθαλ κε ειιηπή θαη αληηθαηηθή αηηηνινγία, πνπ δελ θαζηζηά εθηθηό ηνλ 

αλαηξεηηθό έιεγρν, εάλ ζπλέηξεμαλ ή όρη νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

πιεξόηεηα ηνπ πξαγκαηηθνύ ησλ αλσηέξσ νπζηαζηηθώλ θαλόλσλ δηθαίνπ, πνπ εθάξκνζε, θαη 

έηζη θαηέζηεζε ηελ απόθαζή ηνπ αλαηξεηέα γηα έιιεηςε λόκηκεο βάζεο. Δπνκέλσο ν 2νο 

αλαηξεηηθόο ιόγνο εθ ηνπ άξζξνπ 559 αξ. 19 ΚΠνιΓ πξέπεη λα γίλεη δεθηόο σο νπζηαζηηθά 

βάζηκνο. εκεηώλεηαη, όηη ε πεξαηηέξσ αηηίαζε ηνπ αλαηξεζείνληα, όηη παξαβηάζηεθε ην 

δίδαγκα θνηλήο πείξαο, ζύκθσλα κε ην νπνίν ιόγσ ηνπ όγθνπ θαη ηνπ βάξνπο ηνπ ΙΥΦ 

απηνθηλήηνπ, εάλ ηνύην είρε αθηλεηνπνηεζεί πξηλ ηελ είζνδό ηνπ ζηε δηαζηαύξσζε, δελ ζα 

πξνιάβαηλε λα αλαπηύμεη ηαρύηεηα 22 ρικ/ώξα, όπσο δέρεηαη ε πξνζβαιιόκελε θαη όηη 

ζπλεπώο πξνθύπηεη, όηη ηνύην δελ είρε αθηλεηνπνηεζεί πξηλ ηελ δηαζηαύξσζε, όπσο αληίζεηα 

δέρζεθε ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε, είλαη απνξξηπηέα σο απαξάδεθηε, δηόηη ε παξαβίαζε 

απηή δελ αθνξά εξκελεία θαλόλσλ δηθαίνπ ή ηελ ππαγσγή πξαγκαηηθώλ γεγνλόησλ ζε 

θαλόλα δηθαίνπ, όπσο απαηηεί ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 559 παξ. 1β’ ΚΠνιΓ, αιιά αλαθέξεηαη 

ζηελ εθηίκεζε επηρεηξήκαηνο ηνπ αλαηξεζείνληα θαη ζπλεπώο, εθθεύγεη ηνπ αλαηξεηηθνύ 

ειέγρνπ θαη’ άξζξ. 561 παξ. 2 ΚΠνιΓ. Δπίζεο, ε αηηίαζε ηνπ αλαηξεζείνληα, όηη ην Δθεηείν 

δελ αηηηνιόγεζε επαξθώο ηελ θξίζε ηνπ, πεξί ππεξβνιηθήο δήζελ ηαρύηεηαο, πνπ απηόο είρε 

αλαπηύμεη, δηόηη, αξθέζηεθε κόλν ζην γεγνλόο όηη ε κνηνζπθιέηα είρε θαηαζηξαθεί 

νινζρεξώο, πξέπεη λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε, δηόηη δελ αθνξά απηνηειή ηζρπξηζκό, 

αιιά επηρείξεκα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, εληζρπηηθό ηεο θξίζεο ηνπ, γηα ηελ ππεξβνιηθή ηαρύηεηα 

ηεο κνηνζπθιέηαο, πνπ αληιήζεθε από ηηο απνδείμεηο θαη δελ ειέγρεηαη αλαηξεηηθά (άξζξ. 

561 παξ. 2 ΚΠνιΓ). 

Πεξαηηέξσ, κε δεδνκέλν όηη ε αλαηξεηηθή εκβέιεηα ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ γελώκελνπ δεθηνύ 

2νπ ιόγνπ ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο νδεγεί ζηελ παξαδνρή ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο, θαζίζηαηαη 

πιένλ αιπζηηειήο, άιισο παξέιθεη ε εμέηαζε ηνπ 1νπ αλαηξεηηθνύ ιόγνπ εθ ηνπ άξζξνπ 559 

αξ. 1 ΚΠνιΓ, πνπ επίζεο απνβιέπεη ζηελ απνδνρή ηεο αλαίξεζεο γηα ηελ επζεία παξαβίαζε 

ησλ αλσηέξσ νπζηαζηηθώλ θαλόλσλ δηθαίνπ θαη πιήηηεη ην ίδην θεθάιαην ηεο ππαηηηόηεηαο - 

ζπλππαηηηόηεηαο ζηελ πξόθιεζε ηνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. 

πκπεξαζκαηηθά, θαηόπηλ όισλ απηώλ, πξέπεη λα αλαηξεζεί ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαη 

λα παξαπεκθζεί ε ππόζεζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην Γηθαζηήξην, πνπ εμέδσζε ηελ 

πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαη ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ζπγθξόηεζε από άιινπο Γηθαζηέο 

(άξζξν 580 παξ. 3 ΚΠνιΓ). Δπίζεο, πξέπεη λα δηαηαρζεί ε επηζηξνθή ηνπ παξαβόινπ πνπ 

έρεη θαηαζέζεη ν αλαηξεζείσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο (άξζξν 495 παξ. 3 πεξ. 



Β’ δ’ ΚΠνιΓ) θαη λα θαηαδηθαζηνύλ νη αλαηξεζίβιεηνη ιόγσ ηεο ήηηαο ηνπο (άξζξα 176, 183 

ΚΠνιΓ) ζηα δηθαζηηθά έμνδα ηνπ αλαηξεζείνληα, πνπ θαηέζεζε πξνηάζεηο, θαηά ην λόκηκν 

αίηεκα απηνύ, όπσο εηδηθόηεξα, νξίδεηαη ζην δηαηαθηηθό. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

Αλαηξεί ηελ ππ’ αξ. 659/2006 νξηζηηθή απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Θξάθεο (εηδηθή 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 681Α ΚΠνιΓ). 

Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε πξνο πεξαηηέξσ εθδίθαζε ζην ίδην σο άλσ Γηθαζηήξην, πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί από άιινπο Γηθαζηέο. 

Γηαηάζζεη λα επηζηξαθεί ζηνλ αλαηξεζείνληα ην παξάβνιν, πνπ έρεη θαηαηεζεί γηα ηελ 

άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο.  

Καη  

Καηαδηθάδεη ηνπο αλαηξεζηβιήηνπο ζηα δηθαζηηθά έμνδα ηνπ αλαηξεζείνληα, πνπ νξίδεη ζε 

ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξώ. 

ΚΡΙΘΗΚΔ θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 2018. 

ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 9 

Φεβξνπαξίνπ 2018. 

H ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ειίδα 20 ηεο 301/2018 πνιηηηθήο απόθαζεο ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ Θ.Π.  

 


