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1 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

1.1 Αυτοκίνητο επιχειρεί να στρίψει δεξιά 

1.1.1 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Τροχαίο ατύχημα ― Απόδοση αποκλειστικής ευθύνης για πρόκληση 

τροχαίου ατυχήματος σε οδηγό αυτοκινήτου ο οποίος οδηγώντας επικίνδυνα 

επεχείρησε να προσπεράσει από δεξιά άλλο όχημα το οποίο εκινείτο διαγωνίως προς 

το κέντρο του δρόμου με πρόθεση να στρίψει δεξιά για να εισέλθει σε χώρο 

στάθμευσης, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του με το δείκτη πορείας ― Επικύρωση 

της πρωτόδικης απόφασης, κατά πλειοψηφία. 

Πανίκος Χρυσοστόμου v. Andrew Joseph Cameron, Πολιτική Έφεση Αρ. 71/2008 , 

21 Δεκεμβρίου 2010 

1.1.2 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Τροχαίο ατύχημα ― Απόδοση αποκλειστικής ευθύνης σε οδηγό 

αυτοκινήτου (τριτοδιάδικο), για την πρόκληση σύγκρουσης του οχήματος του 

ενάγοντος το οποίο οδηγούσε, με το οπίσθιο μέρος του οχήματος του εναγόμενου 

το οποίο προπορευόταν και το οποίο σταμάτησε μέχρις ότου περάσουν τα εξ 

αντιθέτου επερχόμενα οχήματα ώστε να έχει τη δυνατότητα να στρίψει σε δεξιά 

πάροδο ― Επικύρωση πρωτόδικης απόφασης κατ’ έφεση. 

Ανδρέας Ορθοδόξου v. Μιχαήλ Ηλίας, Πολιτική Έφεση Αρ. 244/2007 , 14 Απριλίου 

2010 

1.1.3 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Τροχαίο ατύχημα ― Απόδοση αποκλειστικής ευθύνης για πρόκληση 

του ατυχήματος στον εφεσείοντα του οποίου το φορτηγό συγκρούστηκε με 

προπορευόμενο όχημα το οποίο έδειξε με το σηματοδότη του έξοδό του από το 

δρόμο προς τα δεξιά ― Εφετείο επιμέρισε την ευθύνη σε ποσοστό 80% στον οδηγό 

του φορτηγού και σε ποσοστό 20% στον οδηγό του άλλου οχήματος. 

Ανθούλης Παπούτα v. Κυριάκου Τούμπα κ.α., Πολιτική Έφεση Αρ. 159/2007 , 10 

Σεπτεμβρίου 2009 
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1.1.4 Υπόθεση 

Στις 17.11.2002 γύρω στις 10.30 το πρωί επεσυνέβη τροχαίο ατύχημα στο 

δρόμο Περιστερώνας-Πλατανιστάσας,  παρά το χωρίο Κάτω Μονή με ενεχόμενα 

οχήματα τα υπ΄ αριθμό εγγραφής SA 254 το οποίο οδηγούσε η εναγομένη και το 

VW 804 το οποίο οδηγούσε ο ενάγων.   

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του λοχία 3988 Χαράλαμπου Ιωάννου ο οποίος ήταν 

ο εξεταστής του δυστυχήματος και ο οποίος κατέθεσε σχέδιο της σκηνής του 

δυστυχήματος, το όχημα SA 254 το οποίο οδηγείτο υπό της 

εναγομένης,  επροπορεύετο στον κύριο δρόμο Περιστερώνας με κατεύθυνση την 

Πλατανιστάσα, του οχήματος VW 804 το οποίο οδηγούσε ο ενάγων.  Ο δρόμος στο 

σημείο είναι ευθύς, η άσφαλτος ξηρή, είναι δύο κατευθύνσεων με διακεκομμένη 

άσπρη γραμμή στο μέσον, με ορατότητα από την κατεύθυνση των δύο οχημάτων 

γύρω στα 500 μέτρα ή και περισσότερη.  Του οχήματος της εναγομένης 

επροπορεύετο άλλο αυτοκίνητο το οποίο οδηγείτο από το σύζυγο της ο οποίος ήταν 

και ο ουσιωδέστερος μάρτυρας στις δύο συνενωμένες αγωγές αφού η εναγομένη 

λόγω της κατάστασης της υγείας της δεν μπόρεσε να καταθέσει ενώπιον του 

δικαστηρίου. 

Ο σύζυγος της εναγομένης σε κάποιο σημείο του δρόμου οδήγησε το 

αυτοκίνητο του δεξιά και εισήλθε σε χωμάτινη πάροδο με πρόθεση να πάει σε 

χωράφι με ελιές που έχει στην περιοχή, κάνοντας-σύμφωνα με τη μαρτυρία του 

ιδίου- σήμα με το χέρι προς τα ακολουθούντα αυτόν οχήματα και γνωστοποιώντας 

την πρόθεση του να στρίψει δεξιά.  Επίσης υπέδειξε - πάντοτε σύμφωνα με τη 

μαρτυρία του - στην ακολουθούσα με το SA 254 σύζυγο του το σημείο που 

ευρίσκετο η πάροδος  για να τον ακολουθήσει.  Πράγματι, η σύζυγος του οδήγησε 

το   SA 254 στο κέντρο του δρόμου με πρόθεση να στρίψει δεξιά, πριν όμως 

προλάβει να εισέλθει στην πάροδο ο ενάγων επέπεσε με το αριστερό μπροστινό 

μέρος του οχήματος του στο δεξιό πίσω μέρος του αυτοκινήτου της εναγομένης με 

αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να περιστραφούν και να βρεθούν από το μάρτυρα ΜΕ1 

λοχία 1988 Χαράλαμπο Ιωάννου στην τελική τους θέση με κατεύθυνση προς 

Περιστερώνα.   Συνεπεία του δυστυχήματος αμφότεροι οι οδηγοί των δύο οχημάτων 

τραυματίστηκαν και τα δύο οχήματα υπέστησαν ζημιές.  Ο ενάγων καταχώρησε την 

αγωγή 2711/03 ζητώντας αποζημιώσεις για τον τραυματισμό του και ζημιές που 

υπέστη το όχημα του όπως επίσης και απώλεια απολαβών.   Η εναγομένη 

καταχώρησε ανταπαίτηση στην αγωγή 2711/03, διεκδικώντας επίσης αποζημιώσεις 

για τον τραυματισμό της όπως επίσης και άλλες ειδικές ζημιές που υπέστη. 

Ο σύζυγος της εναγομένης, ιδιοκτήτης του οχήματος SA 254  ήγειρε την 

αγωγή 4868/05 με την οποία απαιτεί την καταβολή της ζημιάς του οχήματος του, SA 
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254 το οποίο οδηγείτο υπό της συζύγου του - εναγομένης, εναντίον του 

ενάγοντος.  Στην αγωγή αυτή προσετέθη ως τριτοδιάδικος από τον ενάγοντα 

(εναγόμενο στην αγωγή 4868/05), η εναγομένη στην αγωγή 2711/03, σύζυγος του 

ενάγοντος στην αγωγή 4868/05 από την οποία ο ενάγων (στην παρούσα αγωγή) 

ζητά τον καταμερισμό αποκλειστικής ευθύνης του δυστυχήματος. 

ΕΥΘΥΝΗ 

Σε σχέση με την ευθύνη υπάρχει η αντικειμενική μαρτυρία του λοχία 3988 

Χαράλαμπου Ιωάννου και οι αλληλοσυγκρουόμενες μαρτυρίες ενάγοντος και του 

συζύγου της εναγομένης Χρίστου Χατζηχριστοδούλου πρώην αξιωματικού της 

αστυνομίας. 

Σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης το σημείο συγκρούσεως βρίσκεται 

ενάμισι μέτρο από την άσπρη διακεκομμένη γραμμή στην αντίθετη λωρίδα 

κυκλοφορίας από τη λωρίδα που τα δύο οχήματα χρησιμοποιούσαν κατά τον 

ουσιώδη χρόνο και 3.30 μέτρα πιο πίσω από την αρχή της παρόδου.  Όπως έχω ήδη 

αναφέρει ο εξεταστής ανέφερε ότι το όριο ταχύτητος είναι 80 χλμ και δεν υπήρχε 

οποιαδήποτε ένδειξη ότι στην περιοχή υπήρχε χωμάτινος αγροτικός δρόμος στα 

δεξιά.  Για το δυστύχημα κατηγόρησε τον ενάγοντα για αμελές οδήγημα ο οποίος 

καταδικάστηκε σε ποινική δίκη.  Τα ίχνη τροχοπέδησης του VW 804 είναι διαγώνια, 

ξεκινούν τα αριστερά ίχνη τροχοπέδησης από την αριστερή πλευρά του δρόμου και 

είναι 34 μέτρα.  Στη σκηνή του δυστυχήματος ο σύζυγος της εναγομένης τον οποίο 

ο Λοχίας 3988 Ιωάννου εγνώριζε, αφού ήταν συνταξιούχος αξιωματικός της 

Αστυνομίας όπως και την εναγομένη που ήταν εν ενεργεία αστυνομικός, του 

υπέδειξε ότι στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ίδιος δεν λειτουργούσε ηλεκτρονικό 

όργανο για την πρόθεση του να στρίψει δεξιά και γι΄αυτόν το λόγο έβγαλε το χέρι 

του για να δείξει την πρόθεση του να εισέλθει στην πάροδο.  Πράγματι, ανέφερε, 

όταν το αυτοκίνητο ήρθε στο σταθμό, το εξέτασε και διαπίστωσε ότι δεν άναβε το 

τραφικέϊτορ του.  Οι ζημιές στο SA 254 εντοπίζονται εντονότερα στην πίσω δεξιά 

γωνία ενώ στο VW 804 εντοπίζονται εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρο το μπροστινό 

μέρος, περισσότερο στην αριστερή μπροστινή γωνία. 

Σε σχέση με την ευθύνη ο ενάγων ανέφερε ότι τη συγκεκριμένη ημέρα, 

δηλαδή στις 17.11.2002, ξεκίνησε από την Κοράκου για να μεταβεί στο στρατόπεδο 

που υπηρετεί ως ΕΠΥ στην Κλήρου.  Είχε καθυστερήσει γιατί θα έπρεπε να ήταν η 

ώρα 9 στο στρατόπεδο.  Τηλεφωνικώς επήρε άδεια να πάει αργότερα και το 

δυστύχημα επεσυνέβη γύρω στις 10.  Η ταχύτητα του, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν 

90 χαω και αφού εξήλθε από το χωρίο Ορούντα μπροστά του διαπίστωσε ότι υπήρχε 

ένα άσπρο αυτοκίνητο και πιο μπροστά δύο άλλα αυτοκίνητα ένα μερσεντές γκρίζο 

και ένα άλλο μπλέ.  Τα δύο προπορευόμενα αυτοκίνητα είχαν κάποια απόσταση από 
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το άσπρο που βρισκόταν μπροστά του (Kadett) γύρω στα 10-15 μέτρα ενώ τα δύο 

προπορευόμενα ήταν γύρω στα 300-400 μέτρα πιο μπροστά και ήταν σε πολύ 

κοντινή απόσταση μεταξύ τους.  Πριν φτάσει στο δρόμο που οδηγεί στο χωριό Κάτω 

Μονή, προσπέρασε το άσπρο Kadett.   Επανήλθε στην αριστερή πλευρά του δρόμου 

αλλά δεν θυμόταν σ΄ αυτό το σημείο σε ποια απόσταση βρίσκονταν τα δύο 

προπορευόμενα οχήματα.  Ήταν σίγουρος όμως ότι τα δύο προπορευόμενα οχήματα 

ήταν πολύ κοντά το ένα στο άλλο σε απόσταση 5-10 μέτρα.  Ο ίδιος υπολογίζει την 

απόσταση του σε 80-100 μέτρα πίσω από τα δύο οχήματα.  Εκείνη τη στιγμή 

αντελήφθη το προπορευόμενο όχημα να στρίβει δεξιά αφού προηγουμένως είδε ότι 

έκαμε γνωστή την πρόθεση του με το τραφικέϊτορ του.  Όταν του υπεβλήθη ότι το 

όχημα που έστριψε δεξιά δεν είχε τραφικέϊτορ αλλά ο οδηγός του έκανε γνωστή την 

πρόθεση του δείχνοντας με το χέρι, επέμενε ότι έδειχνε με το τραφικέϊτορ του και 

ήταν πιο δεξιά μέσα στο δρόμο και μ΄ αυτό τον τρόπο έδειχνε την πρόθεση του να 

στρίψει δεξιά.  Όταν το πρώτο αυτοκίνητο εισήλθε στο χωματόδρομο 5-10 μέτρα, ο 

ενάγων αντελήφθη ότι ο δρόμος ήταν καθαρός αφού το μοναδικό πλέον 

προπορευόμενο αυτοκίνητο του βρισκόταν στην αριστερή πλευρά του δρόμου, χωρίς 

να μπορεί να προσδιορίσει σε ποιαν απόσταση, και ξεκίνησε τη διαδικασία 

προσπεράσματος, όταν βρισκόταν πίσω από το όχημα της εναγομένης 5-10 

μέτρα.  Αφού διαπίστωσε ότι ο δρόμος ήταν καθαρός, «έβαλα το δείκτη μου, 

ανέπτυξα ταχύτητα για να το προσπεράσω, κινούμενος λοξώς δεξιά, και συνάμα 

εκόντεφκα στο χωματόδρομο και χωρίς πρόθεση μπήκε -σιηστά- και έκοψεν μου το 

δρόμο», ανάφερε.  Αρνήθηκε ότι η εναγομένη έδειξε με το τραφικέϊτορ της ότι θα 

έστριβε δεξιά,  δεν αντελήφθηκε επίσης ότι το μπροστινό όχημα ελάττωσε ταχύτητα 

ούτε ότι αυτό εκινήθηκε προς τα δεξιά.  Διευκρίνισε ότι δεν υπέγραψε το τεκμήριο 9 

(σχεδιάγραμμα της σκηνής του δυστυχήματος) γιατί δεν συμφωνεί με τα ίχνη 

τροχοπέδησης που έβαλε ο αστυνομικός.  Kατά τη διαδικασία προσπεράσματος που 

επεχείρησε έλεγξε πίσω του και διαπίστωσε ότι ερχόταν το άσπρο Kadett το οποίο 

οδηγούσε κάποιος Μηνάς Γεωργίου ο οποίος όμως, παρά το γεγονός ότι έδωσε δύο 

καταθέσεις στην αστυνομία, δεν προσήλθε στο δικαστήριο για να 

καταθέσει.  Επέμενε επίσης ότι στη σκηνή του δυστυχήματος, ο σύζυγος της 

εναγομένης δεν του ανέφερε ότι το τραφικέϊτορ του αυτοκινήτου του δεν 

λειτουργούσε.  Αρνήθηκεν ότι έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, και αρνήθηκε επίσης 

ότι χρησιμοποίησε τα φρένα του ενώ βρισκόταν στην αριστερή πλευρά του δρόμου 

όπως επίσης αρνήθηκε σε υποβολή ότι το προπορευόμενο όχημα ελάττωσε ταχύτητα 

ή εκινήθηκε προς τα δεξιά.  Επίσης αρνήθηκεν ότι συνεπεία του δυστυχήματος δεν 

υπέστη τραυματισμό αλλά είχε προβλήματα υγείας πριν το ατύχημα. 

Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η ευθύνη θα πρέπει να καταμερισθεί όπως και στις 

πιο πάνω αποφάσεις, δηλαδή δύο τρίτα εις τον ενάγοντα και ένα τρίτο στην 

εναγομένη. 
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Γαβριήλ Γαβριήλ v. Γεωργία Χ"Χριστοδούλου , Συνενωμένες Αγωγές:  αριθ. 

2711/2003 , Αγωγή αριθ. 4868/05 , Ε.Δ. Λευκωσίας , 30.9.2009 

1.1.5 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Συντρέχουσα αμέλεια ― Τροχαίο ατύχημα ― Απόδοση 

αποκλειστικής ευθύνης σε οδηγό αυτοκινήτου για τη σύγκρουση του αυτοκινήτου 

του με προπορευόμενο αυτοκίνητο το οποίο μείωσε την ταχύτητά του επιχειρώντας 

να στρίψει σε δεξιά πάροδο ― Κατ’ έφεση καταλογίστηκε συντρέχουσα αμέλεια 30% 

στον οδηγό του προπορευόμενου αυτοκινήτου. 

Τσαρτσίδης ν. Ιατρικού διαγνωστικού κέντρου, Πολιτική Έφεση Αρ. 55/2007 , 20 

Νοεμβρίου 2008 

1.1.6 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Τροχαίο ατύχημα ― Απόδοση αποκλειστικής ευθύνης σε οδηγό 

αυτοκινήτου στον κύριο δρόμο, η οποία στην προσπάθειά της να στρίψει δεξιά για να 

εισέλθει σε πάροδο, ανέκοψε την πορεία εξ αντιθέτου επερχομένου αυτοκινήτου και 

συγκρούστηκε βίαια με αυτό ― Επικύρωση πρωτόδικης απόφασης κατ’ έφεση. 

Susan Hickey v. Χρυσοστόμου, Πολιτική Έφεση Αρ. 12028 , 20 Μαρτίου 2007 

1.1.7 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Τροχαίο ατύχημα ― Οδηγός οχήματος ο οποίος οδηγούσε στη δεξιά 

πλευρά δρόμου με συνεχή άσπρη γραμμή, επιχείρησε να προσπεράσει 

προπορευόμενο όχημα, όταν αυτό εκινείτο με χαμηλή ταχύτητα και άρχισε να στρίβει 

για να εισέλθει σε πάροδο προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να 

συγκρουστούν ― Η οδήγηση του οχήματος που προσπερνούσε, στη δεξιά πλευρά 

του δρόμου, συνιστούσε από μόνη της αμέλεια. 

Δημητρίου v. Ζήνωνος, Πολιτική Έφεση Αρ. 12217 , 21 Ιουνίου 2006 

1.1.8 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Τροχαίο ατύχημα ― Απόδοση αποκλειστικής ευθύνης για πρόκληση 

τροχαίου ατυχήματος σε οδηγό γεωργικού ελκυστήρα ο οποίος επιχειρώντας στροφή 

προς δεξιά πάροδο ανέκοψε την πορεία οχήματος που τον προσπερνούσε ― 

Επικύρωση της πρωτόδικης απόφασης κατ’ έφεση. 

Ανδρόνικος v. Ευαγόρου, Πολιτική Έφεση Αρ. 11643 , 7 Ιουνίου 2005 
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1.1.9 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Τροχαίο ατύχημα ― Ανακοπή πορείας οχήματος από εξ αντιθέτου 

επερχόμενο όχημα το οποίο εισήλθε ξαφνικά στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας σε 

σχέση με την πορεία του, επιχειρώντας να στρίψει σε πάροδο δεξιά ― Ο οδηγός του 

οχήματος που εισήλθε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, κρίθηκε αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την πρόκληση του ατυχήματος. 

Δαυίδ Γεωργίου v. Κυριακού Αντωνίου, Πολιτική Έφεση Αρ. 11583 , 7 Ιουλίου 2005 

1.1.10 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Τροχαίο ατύχημα ― Οδηγός μπετονιέρας, στην προσπάθειά του να 

εισέλθει σε πάροδο στα δεξιά σε σχέση με την πορεία του χωρίς να λάβει προς τούτο 

τα δέοντα μέτρα για να καταστήσει ασφαλή την ενέργειά του, ανέκοψε την 

ελεύθερη πορεία της ενάγουσας, η οποία εκείνη τη στιγμή ανέπτυξε ταχύτητα για να 

προσπεράσει τη μπετονιέρα ― Οδηγός μπετονιέρας κρίθηκε αποκλειστικά υπεύθυνος 

για το ατύχημα. 

Δημητράκης Ζαχαρία κ.α. v. Παναγιώτας Καραολή, Πολιτική Έφεση Αρ. 11219 , 23 

Ιανουαρίου 2004 

1.1.11 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Τροχαίο ατύχημα ― Οδηγός οχήματος επιχειρώντας στροφή δεξιά 

και χωρίς να γνωστοποιήσει προς τούτο την πρόθεσή του, ανέκοψε την πορεία 

οχήματος που ακολουθούσε και που τη δεδομένη εκείνη στιγμή επεχείρησε 

κανονικά να προσπεράσει το προπορευόμενο όχημα ύστερα από κατάλληλη 

προειδοποίηση με το σηματοδότη του ― Οδηγός που επιχείρησε τη στροφή δεξιά 

κρίθηκε αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόκληση του ατυχήματος. 

Χρυσόστομος Ψηλογένης v. Πέτρου Κεττένη, Πολιτική Έφεση Αρ. 11545 , 6 

Σεπτεμβρίου 2004 

1.1.12 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Τροχαίο ατύχημα ― Απόδοση αποκλειστικής ευθύνης σε οδηγό 

οχήματος ο οποίος, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, έστριψε με σκοπό να 

εισέλθει σε πάροδο δεξιά σε σχέση με την πορεία του, ανακόπτοντας την πορεία 

οχήματος το οποίο το ακολουθούσε και το οποίο επιχείρησε να το προσπεράσει ― 

Επικύρωση πρωτόδικης απόφασης κατ’ έφεση. 

Ανδρέας Κλεάνθους ν. Έλενας Βανέλλη, Πολιτική Έφεση Αρ. 11603 , 18 Οκτωβρίου 

2004 
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1.1.13 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Τροχαίο ατύχημα ― Οδηγός αυτοκινήτου που επιχείρησε στροφή 

δεξιά αποκόπτοντας την πορεία εξ αντιθέτου επερχόμενου αυτοκινήτου κρίθηκε 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόκληση του ατυχήματος. 

Κώστας Τολμάς κ.α. v. Αιμίλιου Χ’’Χαραλάμπους, Πολιτική Έφεση Αρ. 11341 , 23 

Δεκεμβρίου 2003 

1.1.14 Υπόθεση 

Αμέλεια ― Τροχαίο ατύχημα ― Αυτοκίνητο οδηγούμενο σε λεωφόρο με 

τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας σταμάτησε στη δεξιά λωρίδα σε σχέση με την πορεία 

του δείχνοντας την πρόθεση του να στρίψει δεξιά ― Αυτοκίνητο που το 

ακολουθούσε συγκρούσθηκε στο πίσω του μέρος ― Γενεσιουργός αιτία του 

ατυχήματος ήταν η ταχύτητα και η μη έγκαιρη λήψη μέτρων από τον οδηγό του 

οχήματος που ακολουθούσε στον οποίο και αποδόθηκε πλήρης ευθύνη για την 

πρόκληση του ατυχήματος. 

Σταύρου Ιωάννου v. Άντρη Ασσιώτης v. Σωκράτη Ι. Ιωάννου,  Πολιτική Έφεση Αρ. 

10233 , 1 Φεβρουαρίου 2000 

1.1.15 Υπόθεση 

Σύμφωνα με τον Ενάγοντα περί τις 23.09.10 ο ίδιος οδηγούσε το όχημα του 

στην οδό Χαριλάου Τρικούπη με κατεύθυνση το κέντρο της Πάφου όταν ο 

Εναγόμενος 1 χρησιμοποιώντας την είσοδο-έξοδο συνεργείου οχημάτων, στο οποίο 

βρισκόταν προηγουμένως, εισήλθε στην πιο πάνω οδό χωρίς να σταματήσει και 

παραλείποντας να ελέγξει επαρκώς την τροχαία κίνηση που υπήρχε στην εν λόγω 

οδό με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη δεξιά μπροστινή πλευρά του οχήματος του 

Ενάγοντα που ο τελευταίος οδηγούσε με επιμέλεια με αποτέλεσμα να του προκαλέσει 

ζημιές στο όχημα και σωματικές βλάβες, πόνο και ταλαιπωρία στον ίδιο. 

Ενδεχόμενη αμέλεια Εναγομένου 1 

Η παρούσα περίπτωση αφορά όχημα που κατά τον ουσιώδη χρόνο κινείτο στον 

επίμαχο κύριο δρόμο χρησιμοποιώντας την λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση 

Χλώρακα-Πάφου και όχημα που επιχείρησε να εισέλθει από σημείο 'εισόδου-εξόδου' 

σε επαγγελματικό χώρο εντός του εν λόγω κύριου δρόμου για να χρησιμοποιήσει την 

ίδια λωρίδα κυκλοφορίας. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πρόκειται για κλασσική 

περίπτωση εισόδου οχήματος σε κύριο δρόμο από πάροδο τη στιγμή που άλλα 

οχήματα χρησιμοποιούσαν τον κύριο δρόμο. Επ' αυτού υπάρχει νομολογία. 



Σύγκρουση αυτοκίνητο με αυτοκίνητο - Αυτοκίνητο επιχειρεί να στρίψει δεξιά 

 19 | 597 

Στην προκειμένη περίπτωση το όχημα του Ενάγοντα είχε προτεραιότητα 

χρήσης της επίμαχης κύριας οδού σε αντίθεση με το όχημα του Εναγομένου 1 που 

είχε καθήκον να βεβαιωθεί ότι ήταν ασφαλές να επιχειρήσει να εισέλθει στον κύριο 

δρόμο για να χρησιμοποιήσει την ίδια λωρίδα κυκλοφορίας που εκείνη τη στιγμή 

χρησιμοποιούσε το όχημα του Ενάγοντα. Ο Εναγόμενος 1 είχε υποχρέωση να 

διασφαλίσει ότι θα χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη λωρίδα κυκλοφορίας όταν η 

τροχαία κίνηση τη δεδομένη στιγμή το επέτρεπε. Από το ενώπιον μου μαρτυρικό 

υλικό και με βάση τα ευρήματα στα οποία έχω καταλήξει παρατηρώ ότι η σύγκρουση 

των δύο ενεχομένων οχημάτων επήλθε εντός της λωρίδας κυκλοφορίας που 

χρησιμοποιούσε και κινείτο το όχημα του Ενάγοντα. Το σημείο σύγκρουσης 

βρισκόταν σε απόσταση 1,45 μέτρα από το κέντρο του δρόμου προς τα αριστερά και 

2 μέτρα από την άκρη του αριστερού πεζοδρομίου, πάντοτε εντός της λωρίδας 

κυκλοφορίας που χρησιμοποιούσε το όχημα του Ενάγοντα, της οποίας το πλάτος 

ήταν 3,45 μέτρα σε σύνολο 6,90 μέτρα πλάτος ολόκληρου του κύριου δρόμου. 

Επομένως τη στιγμή της σύγκρουσης το όχημα του Εναγομένου 1 βρισκόταν κατά 

1,45 μέτρα εντός της λωρίδας κυκλοφορίας που χρησιμοποιούσε ο Ενάγοντας από το 

κέντρο του δρόμου προς τα αριστερά. 

Τη στιγμή της σύγκρουσης το όχημα του Ενάγοντα κινείτο νόμιμα και 

κανονικά κατά μήκος της λωρίδας κυκλοφορίας που είχε προτεραιότητα χρήσης όταν 

συγκρούστηκε με το όχημα του Εναγομένου 1 που εκείνη τη στιγμή εισερχόταν στην 

ίδια λωρίδα κυκλοφορίας. Η παράλειψη του Εναγομένου 1 να βεβαιωθεί ότι τη 

στιγμή που θα επιχειρούσε να εισέλθει στη λωρίδα κυκλοφορίας του επίμαχου 

δρόμου με κατεύθυνση Χλώρακα-Πάφου ερχόμενος από το σημείο της παρόδου ο 

δρόμος ήταν καθαρός, προκάλεσε απόφραξη της πορείας του οχήματος του 

Ενάγοντα. Ο Εναγόμενος 1 παρέλειψε να λάβει τέτοια μέτρα που θα διασφάλιζαν την 

είσοδο του οχήματος του στην επίμαχη λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς να αποκόψει την 

νόμιμη και κανονική πορεία των οχημάτων που είχαν προτεραιότητα χρήσης της, 

όπως είχε το όχημα του Ενάγοντα. Για παράδειγμα ένα τέτοιο μέτρο που μπορούσε 

να είχε ληφθεί από τον Εναγόμενο 1 θα ήταν, με τη βοήθεια άλλου ατόμου/οδηγού 

που θα έκανε χρήση σινιάλων, να ειδοποιήσει τους οδηγούς οχημάτων που εκείνη τη 

στιγμή είχαν προτεραιότητα χρήσης της επίμαχης λωρίδας κυκλοφορίας ότι θα 

επιχειρούσε να εισέλθει σ' αυτήν, πετυχαίνοντας έτσι ασφαλή πρόσβαση εντός 

αυτής, κατ' ανάλογο τρόπο όπως έπραξε όταν εισήλθε από το σημείο της παρόδου 

στη λωρίδα κατεύθυνσης Πάφου-Χλώρακας. Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίον ο 

Εναγόμενος 1 θα έπρεπε να είχε λάβει μέτρα που θα διασφάλιζαν την ασφαλή είσοδο 

του οχήματος του στην επίμαχη λωρίδα κυκλοφορίας ήταν η αναφορά από τον ίδιο 

ότι το πεδίο ορατότητας του ήταν 1,5 μέτρα προς τα αριστερά που ήταν η 

κατεύθυνση πορείας του οχήματος του Ενάγοντα και γενικότερα των οχημάτων που 

χρησιμοποιούσαν την επίμαχη λωρίδα κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι το όχημα του 
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Εναγομένου 1 είχε σταματήσει στο σημείο της παρόδου και μετά εισήλθε με αργό 

ρυθμό στην αντίθετη με την επίμαχη λωρίδα κυκλοφορίας δεν διαγράφει την 

υποχρέωση που είχε να βεβαιωνόταν ότι τη στιγμή που θα επιχειρούσε να εισέλθει 

στη λωρίδα κυκλοφορίας του επίμαχου δρόμου με κατεύθυνση Χλώρακα-Πάφου 

ερχόμενος από το σημείο της παρόδου, ο δρόμος ήταν καθαρός.  

Συνεπώς καταλήγω στο συμπέρασμα ότι γενεσιουργός αιτία του δυστυχήματος 

ήταν η αποκοπή της νόμιμης και κανονικής πορείας του οχήματος του Ενάγοντα από 

το όχημα του Εναγομένου 1. Κατ' επέκταση καταλήγω ακόμη στο συμπέρασμα ότι 

ένεκα των πιο πάνω παραλείψεων ο Εναγόμενος 1 παραβίασε το καθήκον επιμέλειας 

που είχε ως συνετός οδηγός απέναντι στον Ενάγοντα και έτσι κρίνεται αμελής για 

την πρόκληση του επιδίκου δυστυχήματος. 

Τυχόν παράβαση θεσμοθετημένου καθήκοντος 

από τον Εναγόμενο 1 

Παρόλο ότι στην έκθεση απαίτησης δικογραφείται ισχυρισμός του Ενάγοντα 

για παράβαση εκ του νόμου καθηκόντων του Εναγομένου 1 ως βάση αγωγής, 

εντούτοις ο Ενάγοντας παρέλειψε να την προωθήσει κατά την ακρόαση της 

υπόθεσης αυτής μέσω της παρουσίασης σχετικών αποδεικτικών στοιχείων με 

αποτέλεσμα ο εν λόγω ισχυρισμός του να παραμείνει μετέωρος. Ούτε στην τελική 

αγόρευση του η ευπαίδευτη συνήγορος του Ενάγοντα παρέπεμψε το Δικαστήριο σε 

ποιες νομοθεσίες και σε ποια άρθρα αυτών θεωρεί ότι υπάρχει παράβαση 

υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές για οποιονδήποτε Εναγόμενο. Ως εκ 

τούτου, ο Ενάγοντας απέτυχε να αποδείξει αυτή τη βάση αγωγής, την οποία θεωρώ 

ότι εγκατέλειψε. 

Ενδεχόμενη συντρέχουσα αμέλεια από μέρους του Ενάγοντα 

Ο Εναγόμενος 1 ισχυρίζεται ότι το εν λόγω ατύχημα προκλήθηκε λόγω της 

αποκλειστικής αμέλειας και/ή συντρέχουσας ευθύνης του Ενάγοντα, λεπτομέρειες 

των οποίων εκτίθενται μέσα από τα σημεία (α)-(λ) της παραγράφου 5 της 

υπεράσπισης του. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου δεν υπήρχαν ίχνη τροχοπέδησης 

επί του οδοστρώματος του πεδίου σύγκρουσης. Η απουσία ιχνών τροχοπέδησης στο 

οδόστρωμα του πεδίου σύγκρουσης φανερώνει μη αντίδραση τόσο από τον 

Ενάγοντα όσο και από τον Εναγόμενο 1. Η απουσία μαρτυρίας ως προς το ύψος της 

ταχύτητας με την οποίαν κινείτο το όχημα του Ενάγοντα σε συνδυασμό με την μη 

προώθηση από μέρους του Εναγομένου 1 θέσης στη βάση μαρτυρίας ότι η ταχύτητα 

του οχήματος του Ενάγοντα διαδραμάτισε ρόλο στη σύγκρουση που επήλθε, δεν 
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μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο παράγοντας ταχύτητα σχετίζεται με την 

πρόκληση του δυστυχήματος. 

Επίσης αποτελεί εύρημα του Δικαστηρίου ότι το πεδίο ορατότητας της 

επίμαχης λωρίδας κυκλοφορίας από το σημείο που αρχίζει η καμπύλη δεξιόστροφα 

μέχρι το σημείο σύγκρουσης είναι 25-28 μέτρα. Ωστόσο, με αναντίλεκτο δεδομένο 

την πυκνή τροχαία που υπήρχε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας από την οποίαν 

το όχημα του Εναγομένου 1 εισήλθε στην επίμαχη λωρίδα κυκλοφορίας, δεν 

παρουσιάστηκε μαρτυρία που να υποδεικνύει ότι το όχημα του Εναγομένου 1 ήταν 

ορατό από το σημείο που επιχείρησε να εισέλθει. Το γεγονός ότι η σκηνή ήταν 

ιδιόμορφη και ότι ο Εναγόμενος 1 δεν είχε ορατότητα προς τα αριστερά πέραν των 

1,5 μέτρα από το σημείο που εισήλθε στην επίμαχη λωρίδα κυκλοφορίας δεν είναι 

στοιχεία που θα μπορούσαν να επιδράσουν στο δικαίωμα που ο Ενάγοντας είχε για 

χρήση του δρόμου κατά προτεραιότητα και να του επέβαλλε έτσι επιπρόσθετο 

καθήκον για λήψη προληπτικών μέτρων έναντι της πιθανότητας εκδήλωσης αμέλειας 

από τον Εναγόμενο 1 που θα παρεμβαλλόταν στην πορεία του από πάροδο 

(Χρίστου v. Χρίστου και άλλος, Πολιτική Έφεση Αρ. 250/10 ημερ. 07.07.15). 

Περαιτέρω αποτελεί εύρημα του Δικαστηρίου ότι το σημείο σύγκρουσης απέχει 2 

μέτρα από την άκρη του αριστερού πεζοδρομίου. Με δεδομένο ότι το πλάτος 

οχήματος του Ενάγοντα είναι 1,70 μέτρα, το οποίο επίσης αποτελεί μέρος των 

ευρημάτων του Δικαστηρίου, προκύπτει ότι το όχημα του Ενάγοντα δεν ήταν επ' 

ακριβώς στην αριστερή πλευρά του δρόμου αλλά κατά 30 εκατοστά δεξιότερα, 

πάντοτε στην επίμαχη λωρίδα κυκλοφορίας που χρησιμοποιούσε. Ωστόσο καταλήγω 

στο συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο δεν καταδεικνύει ότι ο Ενάγοντας υπήρξε αμελής ως 

προς τον τρόπο που οδηγούσε με γνώμονα ότι η πορεία του οχήματος του Ενάγοντα 

δεν είναι τέτοια που μπορεί να θεωρηθεί ότι κινείτο στο κέντρο του δρόμου. Εν 

κατακλείδι θα σημείωνα ότι λαμβανομένου υπόψη των πιο πάνω, η απουσία ιχνών 

τροχοπέδησης από το οδόστρωμα του πεδίου σύγκρουσης με οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι ο Ενάγοντας δεν μπορούσε να αντιδράσει όταν αντιλήφθηκε την 

πορεία του οχήματος του Εναγομένου 1, πράγμα που δείχνει ότι τέτοια αντίληψη του 

οχήματος έγινε ξαφνικά χωρίς έτσι ο Ενάγοντας να έχει τη δυνατότητα να λάβει 

οποιαδήποτε μέτρα προς αποφυγή της σύγκρουσης. 

Κατά συνέπεια, δεν βρίσκω πως, υπό τις περιστάσεις, θα μπορούσε να 

αποδοθεί ευθύνη και κατ' επέκταση αποκλειστική ή συντρέχουσα αμέλεια στον 

Ενάγοντα. Ως εκ τούτου, η θέση αυτή του Εναγομένου 1 απορρίπτεται ως 

ατεκμηρίωτη. Επομένως κρίνω ότι ο Εναγόμενος 1 ευθύνεται αποκλειστικά και εξ' 

ολοκλήρου για την πρόκληση του επιδίκου δυστυχήματος. 

Ανδρέα Παπαγεωργίου v. Χριστάκη Πετρακκίδη κ.α. , Αρ. Αγωγής  1075/2011 , Ε.Δ. 

Πάφου , 18.09.17 
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1.1.16 Υπόθεση 

Το ατύχημα οφειλόταν στη λανθασμένη αυτή εκτίμηση του Εναγομένου (σε 

συνάρτηση με την ταχύτητα του και την μικρή απόσταση που τηρούσε από το 

προπορευόμενο όχημα) ότι η Ενάγουσα θα εισέρχετο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας 

και έτσι δεν θα απέκοπτε την ελεύθερη και απρόσκοπτη χρήση της αριστερής 

λωρίδας από τον ίδιο. Η μαρτυρία της Ενάγουσας όσον αφορά τον τρόπο που 

επεσυνέβη το ατύχημα δεν γίνεται δεκτή από το Δικαστήριο. Είναι ασαφής και 

αόριστη όχι μόνο ως συγκρουόμενη με την αντικειμενική μαρτυρία (π.χ. ότι έδειξε με 

το trafficator 200 μ. πριν την πάροδο ή ότι ήταν σε απόσταση 10 μ. από την πάροδο 

όταν αντελήφθη τη μπετονιέρα) αφού όπως είπε δεν μπορεί να καθορίσει αποστάσεις 

αλλά και αναληθής ως προς το ότι έδειξε με το traficcator την πρόθεση της να 

στρίψει δεξιά και/ή ότι ήλεγξε από το καθρεφτάκι και δεν την ακολουθούσε 

οποιοδήποτε αυτοκίνητο και κατά συνέπεια δεν γίνεται πιστευτή. Καταλήγω στο 

συμπέρασμα ότι αφού είχε ίδια αντίληψη ο Εναγόμενος (από το γεγονός ότι η 

Ενάγουσα ελάττωσε ταχύτητα, το αυτοκίνητο της επήρε κλίση προς τα δεξιά και 

εφρέναρε) ότι η Ενάγουσα οδήγησε δεξιότερα προς τη δεξιά λωρίδα με πρόθεση να 

εισέλθει στη δεξιά πάροδο, ο ίδιος δεν ελάττωσε ως όφειλε ταχύτητα όπως ο ίδιος 

διατείνεται αλλά συνέχισε με την ίδια ταχύτητα αφού θα ελευθερώνετο η αριστερή 

λωρίδα κυκλοφορίας που χρησιμοποιούσε και εχρησιμοποίησε τα φρένα του 

οχήματος του όταν πλέον η απόσταση των δύο οχημάτων μηδενίστηκε (ανεξάρτητα 

από το γεγονός ότι το όχημα της Εναγόμενης εκινείτο ελαφρά ή σταμάτησε εντελώς) 

από τη διαφορά ταχύτητος που αυτά κινούντο (αφού δέχομαι ότι όντως το όχημα 

της Ενάγουσας εκινείτο ελαφρά και δεν ήταν εντελώς σταματημένο κατά την ώρα 

της σύγκρουσης). Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγω και από την αντικειμενική 

μαρτυρία και συγκεκριμένα τα ίχνη τροχοπέδησης του οχήματος του Εναγομένου 

που είναι 14.20 μ. μέχρι το σημείο σύγκρουσης Χ και 26.50μ. - 27μ. μέχρι την 

τελική θέση του οχήματος του αλλά και τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Ο 

Εναγόμενος όφειλε να ακολουθεί το όχημα της Ενάγουσας από ασφαλή απόσταση 

(ιδιαίτερα όταν πλησίαζε πάροδο σε κύριο δρόμο) και όχι την απόσταση των 30 

μέτρων και με ταχύτητα 70-80 χλμ την ώρα για να είχε τη δυνατότητα όταν 

αντελήφθη την πρόθεση της να στρίψει δεξιά, είτε να σταματήσει ή κάμνοντας 

χρήση του αριστερού παγκέτου να αποφύγει τη σύγκρουση. Αν τέλος η απόσταση 

που τον εχώριζε από το προπορευόμενο όχημα της Ενάγουσας ήταν 30 μ. (κατά τον 

ίδιο στην κατάθεση του και στην ενώπιον του Δικαστηρίου μαρτυρία του) ήταν 

ορατή από τον ίδιο η εξ αντιθέτου ερχόμενη μπετονιέρα και κατά συνέπεια 

προβλέψιμη η συμπεριφορά αναμονής (από την ελαττωμένη ταχύτητα) της 

Ενάγουσας, της διέλευσης της για να επιχειρήσει να στρίψει δεξιά. 

Κατά συνέπεια θεωρώ ως αποκλειστικό υπεύθυνο του ατυχήματος  τον 

Εναγόμενο ο οποίος είχε την πρώτη και αποκλειστική ευθύνη για τον έλεγχο της 
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τροχαίας κίνησης που προπορεύετο και την οποία ακολουθούσε από πολύ μικρή 

απόσταση και σχετικά με αυξημένη ταχύτητα (70-80 χλμ την ώρα). 

Άννα Κυριάκου v. Κυριάκος Χ" Μιχαήλ v. Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας κ.α. , Αρ. Αγωγής 8208/07 , Ε.Δ. Λευκωσίας , 2.2.2016 

1.1.17 Υπόθεση 

Ως προς τις συνθήκες του δυστυχήματος με βάση την αποδεκτή μαρτυρία και 

τα γεγονότα που παραδέχθηκε η εναγομένη 1 στο ποινικό δικαστήριο βρίσκω ότι η 

εναγομένη 1 στην 10.7.2006 και ώρα 23.05 οδηγούσε το διπλοκάμπινο αυτοκίνητο 

με αρ. εγγραφής VK529 με ανατολική κατεύθυνση επί της οδού Μισιαούλη και 

Καβάζογλου στη Λεμεσό και ο ενάγων οδηγούσε μοτοποδήλατο επί της ιδίας οδού με 

αντίθετη κατεύθυνση.  Η εναγόμενη 1 αφού έδειξε την πρόθεση της με τον 

σηματοδότη του αυτοκινήτου της ότι θα επιχειρούσε στροφή δεξιά, χωρίς να 

σταματήσει έστριψε δεξιά να εισέλθει σε πάροδο, στην οδό Ίωνος Δραγούμη, με 

αποτέλεσμα να ανακόψει την πορεία του εξ' αντιθέτου ερχόμενου μοτοποδηλάτου το 

οποίο οδηγούσε ο ενάγων, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν στο 

σημείο Χ το οποίο βρίσκεται 6.50 μέτρα από την βόρεια πλευρά του 10.40 μέτρων 

πλάτους δρόμο.  Δηλαδή το σημείο σύγκρουσης βρίσκεται 1.30 μέτρα εντός της 

αντίθετης λωρίδας σύμφωνα με την πορεία της εναγόμενης 1.  Από την θέση του 

σημείου σύγκρουσης φαίνεται ότι η εναγόμενη 1 έκαμε βεβιασμένη στροφή δεξιά για 

να εισέλθει στην οδό Ίωνος Δραγούμη.  Η σύγκρουση μεταξύ των δύο οχημάτων 

έγινε μεταξύ της πόρτας του συνοδηγού και του αριστερού μπροστινού μέρους του 

αυτοκινήτου με το μπροστινό μέρος του μοτοποδηλάτου.  Με την σύγκρουση το 

μπροστινό φανάρι και η λάμπα του μοτοποδηλάτου που πριν το δυστύχημα 

λειτουργούσαν έσπασαν.  Στη σκηνή του δυστυχήματος υπήρχε πολύ καλός 

φωτισμός, ο δρόμος είναι ευθύς για απόσταση πέραν των 100 μέτρων και οι δύο 

οδηγοί μπορούσαν να δουν ο ένας τον άλλο. 

 Υπό το φως των πιο πάνω ευρημάτων μου και των νομικών αρχών πιστεύω η 

γενεσιουργός αιτία του δυστυχήματος ήταν η ενέργεια της εναγομένης 1 να στρίψει 

απότομα δεξιά και να εισέλθει στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, σχεδόν κάθετα στο 

δρόμο χωρίς να λάβει προς τούτο τα δέοντα μέτρα για να καταστήσει ασφαλή την 

ενέργεια της, με αποτέλεσμα να αποκόψει την ελεύθερη πορεία του ενάγοντος και 

να επέλθει η σύγκρουση.  Το γεγονός ότι δεν άσκησε καλή παρατηρητικότητα ώστε 

να αντιληφθεί την παρουσία του ενάγοντος στο δρόμο, ενώ μπορούσε, υποδηλώνει 

επίσης ότι η εναγόμενη 1 ήταν αμελής και ευθύνεται για το δυστύχημα και τον 

τραυματισμό του ενάγοντος έναντι του οποίου είχε καθήκον επιμέλειας.  Προφανώς 

η απόσταση από την οποία ο ενάγων είδε την εναγόμενη 1 να του αποκόπτει το 

δρόμο ήταν μικρή γιατί δεν είχε την ευχέρεια να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια 
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προς αποφυγή της σύγκρουσης.  Η ξαφνική είσοδος της εναγομένης 1 στην δεξιά 

λωρίδα κυκλοφορίας σε σχέση με την πορεία της ήταν η μοναδική αιτία της 

σύγκρουσης των δύο οχημάτων. 

 Ο ενάγων δεν συνέβαλε καθόλου στην πρόκληση του δυστυχήματος και των 

ζημιών.  Η αλλαγή πορείας του αυτοκινήτου ήταν κατά λογική πρόβλεψη 

απροσδόκητη.  Πριν από την αλλαγή πορείας ο ενάγων δεν είχε καθήκον επιμέλειας 

έναντι της εναγομένης.  Το καθήκον αυτό ηγέρθη όταν η εναγομένη 1 άρχισε να 

κατευθύνεται προς την πλευρά του ενάγοντος.  Ο προσεκτικός οδηγός δεν έχει 

καθήκον να λάβει αποτρεπτικά μέτρα πριν την εκδήλωση του κινδύνου.  Η μικρή 

απόσταση που χώριζε τα δύο οχήματα ήταν τέτοια που εκμηδένιζε τις δυνατότητες 

του ενάγοντος να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για αποφυγή της 

σύγκρουσης.  Λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι και τα δύο οχήματα εκινούντο σε 

συνάρτηση με την αγωνία της επικείμενης σύγκρουσης.   

Στην προκειμένη υπόθεση το συμπέρασμα το οποίο μπορεί να εξαχθεί από την 

συγκατάθεση για οδήγηση του αυτοκινήτου του από την σύζυγο (εναγόμενη 1) ενώ 

ο ίδιος βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου σαν συνοδηγός, στην απουσία μαρτυρίας 

περί του αντιθέτου, ο έλεγχος του αυτοκινήτου παρέμεινε στον ίδιο τον εναγόμενο 2 

ο οποίος είναι υπεύθυνος εκ προστήσεως για τη ζημιά που προκάλεσε η σύζυγος του 

που οδηγούσε με την συγκατάθεση του. 

Παναγιώτη Ιωάννου v.  Ειρήνη Αριστοκλέους κ.α. , Αρ. Αγωγής  5639/07 , E.Δ. 

Λεμεσού , 22.10.2015 

1.1.18 Υπόθεση 

Η Πρώτη Κατηγορία αφορά το αδίκημα της αμελούς οδήγησης, κατά παράβαση 

του Άρθρου 8 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου του 

1972, Ν.86/72, όπως τροποποιήθηκε. Ειδικότερα, κατηγορείται ότι στις 7/7/2010, 

στο δρόμο Λευκωσίας - Παλαιχωρίου, παρά τη Δευτερά της Επαρχίας Λευκωσίας, 

οδηγούσε το μηχανοκίνητο όχημα με αρ. εγγραφής KBX708, χωρίς την προσήκουσα 

επιμέλεια και προσοχή. 

Η Τρίτη Κατηγορία αφορά το αδίκημα του προσπεράσματος οχήματος σε 

διασταύρωση οδών, κατά παράβαση των Καν. 2, 58(4)(α) και 72 των περί 

Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984, όπως 

τροποποιήθηκαν. Ειδικότερα, κατηγορείται ότι κατά τον τόπο και χρόνο που 

αναφέρεται στην Πρώτη Κατηγορία οδηγούσε το ίδιο μηχανοκίνητο όχημα και 

προσπέρασε άλλο όχημα στη συμβολή με την οδό Φιλοπάππου.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα της παρούσας, δεν χωρεί αμφιβολίας ότι η 

Κατηγορούσα Αρχή απέδειξε πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας όλα τα συστατικά 

στοιχεία του αδικήματος της Τρίτης Κατηγορίας, εφόσον ο Κατηγορούμενος 

επιχείρησε να προσπεράσει το Αυτοκίνητο, το οποίο προπορευόταν του δικού του 

στην ίδια κατεύθυνση, στη συμβολή του δρόμου Λευκωσίας- Παλαιχωρίου με την 

οδό Φιλοπάππου, η οποία βρίσκεται στη Πάνω Δευτερά. Η μη ύπαρξη πινακίδας, ως 

η πορεία του Κατηγορουμένου, η οποία να προειδοποιούσε για την ύπαρξη της εν 

λόγω συμβολής, ή η απαγόρευση της εισόδου εντός της παρόδου των οχημάτων που 

κινούνταν στον κύριο δρόμο, ως η αρχική κατεύθυνση και των δύο ενεχόμενων 

οχημάτων, δεν διαφοροποιεί το ζητούμενο. Πρώτον, πρόκειται για αδίκημα αυστηρής 

ευθύνης και, κατά δεύτερον, δεν υπάρχει ο,τιδήποτε στο λεκτικό της εν λόγω 

κανονιστικής διάταξης που να εισηγείται την απόδοση στον όρο «συμβολή δρόμων» 

οποιασδήποτε ερμηνείας, άλλης από τη συνήθη.  

Συνεπώς, ο Κατηγορούμενος κρίνεται ένοχος στην Τρίτη Κατηγορία. 

Όσον αφορά, όμως, το αδίκημα της Πρώτης Κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη 

τα γεγονότα της παρούσας και έχοντας κατά νου τις πιο πάνω νομικές αρχές, κρίνω 

ότι δεν έχει αποδειχθεί στον απαιτούμενο βαθμό ότι οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη 

του Κατηγορουμένου συνέτεινε στην πρόκληση ή στην αποφυγή πρόκλησης του 

επίδικου δυστυχήματος. 

Ομολογουμένως, ο Κατηγορούμενος παρέλειψε να συμμορφωθεί με δύο 

κανονισμούς τροχαίας, ήτοι επιχείρησε να προσπεράσει το προπορευόμενο 

Αυτοκίνητο σε σημείο που υπήρχε στη μέση του οδοστρώματος συνεχής άσπρη 

γραμμή και σε συμβολή δρόμων εντός δημοτικών ορίων. Δεν έχει, όμως, καταδειχθεί 

ότι η παράλειψη συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανονισμούς συνέτεινε με 

οποιοδήποτε τρόπο στην πρόκληση του επίδικου δυστυχήματος. Τουναντίον, 

γενεσιουργός αιτία πρόκλησης του δυστυχήματος ήταν η οδική συμπεριφορά του 

Μ.Κ.1, ο οποίος, χωρίς οποιοδήποτε σήμα ή προειδοποίηση, επιχείρησε ξαφνικά 

δεξιά στροφή εντός της οδού Φιλοπάππου, ανακόπτοντας έτσι την πορεία του 

Κατηγορουμένου, ο οποίος είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του προσπεράσματος και 

είχε ήδη εισέλθει στην εξ αντιθέτου λωρίδα κυκλοφορίας για το σκοπό αυτό. 

Περαιτέρω, ο Κατηγορούμενος βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με κίνδυνο μη εμφανή 

ή αναμενόμενο και υπό αυτές τις περιστάσεις δεν μπορούσε, ούτε είχε περιθώριο 

χρόνου να λάβει οποιαδήποτε μέτρα αποφυγής της σύγκρουσης. Βλ., μεταξύ άλλων, 

Ζαχαρία κ.ά. ν. Καραολή (2004) 1(Α) Α.Α.Δ. 72, Ψηλογένης ν. Κεττένη (2004) 1(Γ) 

Α.Α.Δ.1511, Κλεάνθους ν. Βενέλλη (2004) 1(Γ) Α.Α.Δ. 1672 και Πολυκάρπου ν. 

Ευαγόρου (2005) 1(Α) Α.Α.Δ. 719. Στις εν λόγω υποθέσεις, κρίθηκε ότι 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση του δυστυχήματος έφερε ο οδηγός που 

επιχείρησε να στρίψει δεξιά σε πάροδο και ουχί ο οδηγός που επιχείρησε να 
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προσπεράσει. Τα γεγονότα της παρούσας διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τα 

γεγονότα της υπόθεσης Χριστοδούλου ν. Αστυνομίας (2007) 2 Α.Α.Δ. 389, όπου το 

προπορευόμενο όχημα έδειξε με το δείκτη του την πρόθεσή του να στρίψει δεξιά.  

Υπό αυτές τις περιστάσεις, δεν δύναται να αποδοθεί οποιαδήποτε σημαίνουσα 

βαρύτητα στην αναφορά του Κατηγορουμένου στην ανακριτική του κατάθεση ότι 

αντιλαμβάνεται ότι έχει κάποια ευθύνη για το δυστύχημα.    

Ως εκ των ανωτέρω, αποτελεί αναπόδραστη κατάληξή μου ότι η Κατηγορούσα 

Αρχή απέτυχε να αποδείξει πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας την ενοχή του 

Κατηγορουμένου στο αδίκημα της Πρώτης Κατηγορίας. Συνεπώς, ο Κατηγορούμενος 

αθωώνεται και απαλλάσσεται στην Πρώτη Κατηγορία. 

Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας v. Μιχαλάκης Χατζηνικολάου, Αρ.Υπόθεσης 

40324/2011 , Ε.Δ. Λευκωσίας , 2 Απριλίου 2014 

1.1.19 Υπόθεση 

Οι Κατηγορούμενοι 1 και 2 αντιμετωπίζουν τρεις συνολικά κατηγορίες. 

Συγκεκριμένα, ο Κατηγορούμενος 1 στην πρώτη κατηγορία αντιμετωπίζει το αδίκημα 

της αμελούς οδήγησης και στην δεύτερη κατηγορία το αδίκημα της χρήσης 

μηχανοκίνητου οχήματος άνευ ασφάλειας έναντι κινδύνου τρίτου μέρους. Ο δε 

Κατηγορούμενος 2 στην τρίτη κατηγορία κατηγορείται ότι επέτρεψε την χρήση 

μηχανοκίνητου οχήματος άνευ ασφάλειας έναντι κινδύνου τρίτου μέρους. 

 Έχοντας μελετήσει και αξιολογήσει την μαρτυρία που προσάχθηκε ενώπιον 

μου και τα τεκμήρια που κατατέθηκαν, καταλήγω στα ακόλουθα ευρήματα: 

 Στις 08.10.11 και περί ώρα 14.40 το όχημα με αρ. εγγραφής KJJ070 οδηγείτο 

από την Παραπονούμενη στον κύριο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχού με κατεύθυνση 

προς την Πόλη Χρυσοχού. Το εν λόγω όχημα ακολουθείτο από το όχημα με αρ. 

εγγραφής ΤΗΜΡ843 που οδηγούσε ο Κατηγορούμενος 1. Σε κάποιο σημείο του πιο 

πάνω αναφερόμενου δρόμου η Παραπονούμενη σταμάτησε το όχημα της εντός της 

δικής της λωρίδας κυκλοφορίας με ελαφρά κλίση προς τα δεξιά και έδειξε με το 

σηματοδότη του οχήματος της την πρόθεση της να στρίψει δεξιά, προκειμένου να 

εισέλθει σε πάροδο που βρισκόταν στα δεξιά της σύμφωνα με την πορεία που 

ακολουθούσε. Η Παραπονούμενη σταμάτησε το όχημα, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, 

διότι ανέμενε την διέλευση του οχήματος με αρ. εγγραφής ΕΖΗ850 το οποίο 

οδηγείτο από τον ΜΚ3 στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας. Το όχημα που οδηγούσε 

ο Κατηγορούμενος 1 συγκρούστηκε με το πίσω μέρος του οχήματος της 

Παραπονούμενης, με αποτέλεσμα αυτό να μετακινηθεί, να εισέλθει στην αντίθετη 

λωρίδα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί με το όχημα με αρ. εγγραφής ΕΖΗ850. 
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Ακολούθως, το όχημα της Παραπονούμενης περιστράφηκε εντός του δρόμου και 

συγκρούστηκε με το μπροστινό του μέρος στην πισινή πόρτα του οχήματος που 

οδηγούσε ο Κατηγορούμενος 1. Το όχημα με αρ. εγγραφής ΕΖΗ850 μετά την 

σύγκρουση του με το όχημα της Παραπονούμενης, κατευθύνθηκε προς τα αριστερά, 

σύμφωνα με την πορεία που ακολουθούσε, βγήκε εκτός του δρόμου, χτύπησε σε 

κούγκρινο τοίχο και αφού διένυσε λίγη απόσταση ακινητοποιήθηκε. Το όχημα της 

Παραπονούμενης υπέστη ζημιές σε όλα του τα μέρη, το όχημα με αρ. εγγραφής 

ΤΗΜΡ843 στο δεξί μπροστινό μέρος και τη δεξιά πισινή πόρτα και το όχημα με αρ. 

εγγραφής ΕΖΗ850 στο μπροστινό του μέρος. 

Ο δρόμος, ήταν καθαρός, ο καιρός αίθριος, δεν γίνονταν οποιαδήποτε οδικά 

έργα τα οποία να εμποδίζουν την τροχαία κίνηση, το όριο ταχύτητας είναι 50 ΧΑΩ 

και το δυστύχημα έγινε περί ώρα 14.40, δηλαδή κατά την διάρκεια της ημέρας. 

 Το όχημα με αρ. εγγραφής ΤΗΜΡ843 ανήκει στην εταιρεία Space Guard Ltd, 

της οποίας διοικητικός σύμβουλος και μοναδικός μέτοχος είναι ο Κατηγορούμενος 2 

ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση των οχημάτων που ανήκουν στην εν 

λόγω εταιρεία. Κατά τον επίδικο χρόνο ο Κατηγορούμενος 1 οδηγούσε το όχημα με 

αρ. εγγραφής ΤΗΜΡ843 στα πλαίσια της εργοδότησης του από την εταιρεία Space 

Guard Ltd. 

 Κατά τον επίδικο χρόνο δεν υπήρχε σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη σε σχέση με 

το όχημα με αρ. εγγραφής ΤΗΜΡ843, καθώς η ασφαλιστική κάλυψη έληξε στις 

06.10.11 και η ανανέωση έγινε στις 14.50 της 08.10.11. 

Έχοντας υπόψη μου όλα τα πιο πάνω, δηλαδή την μαρτυρία που έχω κρίνει ως 

αποδεκτή, την νομική πτυχή, το βάρος απόδειξης και τα ευρήματα, καταλήγω ότι η 

Κατηγορούσα Αρχή απέδειξε πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας τις κατηγορίες υπ' αρ. 

1 και 3.  

Εν προκειμένω ο Κατηγορούμενος 1 υπήρξε αμελής, αφού, όπως και ο ίδιος 

παραδέχθηκε, ενώ είδε σε απόσταση 100-200 μέτρων το προπορευόμενο όχημα της 

Παραπονούμενης ότι σταμάτησε με σκοπό να στρίψει δεξιά σύμφωνα με την πορεία 

που ακολουθούσαν, εντούτοις δεν έλαβε έγκαιρα ως όφειλε και μπορούσε τα 

απαραίτητα μέτρα  για αποφυγή του κινδύνου που υπήρχε ενώπιον του με 

αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το πίσω μέρος του οχήματος της Παραπονούμενης. Ο 

Κατηγορούμενος 1 παρέλειψε δηλαδή να τηρήσει το καθήκον της πρέπουσας 

προσοχής και παρατήρησης. 

 Υπό το φως των πιο πάνω η Κατηγορούσα Αρχή απέδειξε πέραν πάσης 

λογικής αμφιβολίας τις κατηγορίες 1 και 3 και επομένως ο μεν Κατηγορούμενος 1 

κρίνεται ένοχος στην κατηγορία υπ' αρ, 1, ο δε Κατηγορούμενος 2 κρίνεται ένοχος 
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στην κατηγορία υπ' αρ. 3. Όσον αφορά την κατηγορία υπ' αρ. 2, ο Κατηγορούμενος 

1 αθωώνεται και απαλλάσσεται σε σχέση με αυτήν. 

Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου v. Γεώργιου Ευσταθίου κ.α. , Αρ.Υπόθεσης  9430/12 

, Ε.Δ. Πάφου ,   24 Ιουνίου  2014 

1.1.20 Υποθέση 

Καταλήγω, λοιπόν, ότι τα γεγονότα είχαν εξελιχθεί ως ακολούθως: Ο 

Εναγόμενος οδηγούσε το όχημά του με αριθμούς εγγραφής ΒΑΧ098, ημιφορτηγό, 

στο δρόμο Φρενάρου-Αυγόρου με κατεύθυνση το Αυγόρου. Σε κάποιο σημείο δεξιά 

του δρόμου, σε σχέση με την πορεία του, όπου υπήρχε χωμάτινη πάροδος δεξιά είχε 

αποφασίσει να στρίψει. Είδε από απέναντι τον Ενάγοντα να έρχεται, όμως, στην 

προσπάθειά του να το στρίψει δεξιά, είχε κατευθυνθεί διαγώνια, δεν είχε υπολογίσει 

σωστά την απόσταση του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο Ενάγοντας, το οποίο ερχόταν 

από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο του Ενάγοντα, με 

αριθμούς εγγραφής ΚΗΜ166, να συγκρουστεί με το πίσω μέρος του αυτοκινήτου του 

Εναγόμενου. Λόγω του ότι ο Ενάγοντας οδηγούσε με κάποια ταχύτητα, είχε χτυπήσει 

στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του Εναγόμενου στο μέσω του δρόμου της δικής 

του πορείας και ακολούθως βρέθηκε στην αντίθετη πλευρά του δρόμου, ο 

Ενάγοντας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο το οποίο εκείνη την 

στιγμή οδηγείτο στη συγκεκριμένη πορεία του δρόμου νόμιμα. Λόγω της 

σύγκρουσης ο Ενάγοντας είχε υποστεί μώλωπες και είχε παραμείνει για προληπτικά 

για παρακολούθηση στο Νοσοκομείο για ένα βράδυ. 

Από την προσκομισθείσα μαρτυρία προκύπτει ότι η σύγκρουση ήταν σφοδρή. 

Το μόνο λογικό συμπέρασμα που μπορεί να συναχθεί έχοντας υπόψη τη μεγάλη 

ορατότητα που υπήρχε στο συγκεκριμένο δρόμο είναι ότι η ταχύτητα του Ενάγοντα 

ήταν τέτοια που δεν του επέτρεψε να λάβει οποιαδήποτε αποτρεπτικά μέτρα ή ακόμα 

ότι δεν πρόσεξε έγκαιρα την παρουσία του αυτοκινήτου του Εναγόμενου στο δρόμο, 

δεν είχε τη δέουσα παρατηρητικότητα στο δρόμο, ώστε να προσπαθήσει να τον 

αποφύγει γι' αυτό και τον είχε χτυπήσει στο πίσω μέρος του οχήματος. Αυτή η 

παράλειψη λήψης οποιωνδήποτε μέτρων προς αποφυγή του δυστυχήματος οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι έχει και ο Ενάγοντας κάποια ευθύνη για το δυστύχημα την 

οποία θα καθόριζα στο ποσοστό του 20%. 

Αντρέα Ν. Κόνια v. Λούκα Νικόλα Τσαούσιη , Αρ. Αγωγής 961/10 , E.Δ. Αμμοχώστου 

, 14 Νοεμβρίου  2014 
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1.1.21 Υπόθεση 

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου λόγω 

απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης κατά παράβαση του άρθρου 210 του Ποινικού 

Κώδικα Κεφ.154. 

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του αδικήματος η κατηγορούμενη στις 23/9/09 

και περί ώρα 15:30 στη Λεωφόρο Ελλάδος στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας 

οδηγούσε το μηχανοκίνητο όχημα με αριθμούς εγγραφής KQC463 και κατά την 

οδήγηση λόγω επικίνδυνης πράξης που δεν ανάγεται σε υπαίτιο αμέλεια χωρίς 

πρόθεση, επέφερε τον θάνατο στην Κυριακού Σάββα, 64 ετών, τέως από το 

Συνοικισμό Κόκκινων στη Λάρνακα.  

Στις 23/9/09 περί η ώρα 15:15 η κατηγορούμενη οδηγούσε το αυτοκίνητο με 

αριθμούς εγγραφής KQC463 στη Λεωφόρο Ελλάδος στη Λάρνακα με κατεύθυνση 

προς τη Λεωφόρο Ελευθερίας.  Η Λεωφόρος Ελλάδας είναι δρόμος διπλής 

κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας στη κάθε κατεύθυνση.  Η μία κατεύθυνση 

οδηγεί προς τη Λεωφόρο Ελευθερίας και η άλλη προς το κυκλικό κόμβο Καλού 

Χωριού.  Στο σημείο που ο δρόμος συναντά την πάροδο της οδού Αρχιεπισκόπου 

Παισίου, στη κατεύθυνση που ακολουθούσε η κατηγορούμενη σχηματίζεται και τρίτη 

λωρίδα κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα που θα στρίψουν δεξιά.  Η κατηγορούμενη 

στο σημείο αυτό του δρόμου εισήλθε στη τρίτη λωρίδα κυκλοφορίας και 

ελαττώνοντας ταχύτητα χωρίς να ελέγξει επαρκώς το δρόμο έστριψε δεξιά και 

εισήλθε εντός της αντίθετης κατεύθυνσης του δρόμου για να κατευθυνθεί προς την 

οδό Αρχιεπισκόπου Παισίου, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το αυτοκίνητο με 

αριθμούς εγγραφής KLQ755 που οδηγούσε η ΜΚ5 στην αριστερή λωρίδα 

κυκλοφορίας  με κατεύθυνση προς το κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού.  Το σημείο 

σύγκρουσης βρίσκεται εντός της πορείας που ακολουθούσε η ΜΚ5 και σημειώνεται 

στο τεκμήριο 3 με το γράμμα Χ.  Η ορατότητα της κατηγορούμενης προς την 

κατεύθυνση που εκινείτο η ΜΚ5 ήταν 510 μέτρα.  Από τη σύγκρουση τα δύο 

οχήματα υπέστησαν ζημιές και τραυματίσθηκαν οι δύο ενεχόμενοι οδηγοί και οι 

επιβάτες του οχήματος υπ' αριθμούς εγγραφής ΚLQ755.  Μεταξύ αυτών και η 

Κυριακού Σάββα η οποία μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και 

στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.  Κατά τη παραμονή της στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκωσίας παρουσίασε πνευμονία και περιτονίτιδα.  Στις 14/12/09 η 

Κυριακού Σάββα απεβίωσε και ο Δρ. Άγγελος Ρήγας εξέδωσε πιστοποιητικό 

θανάτου.   Στις 15/12/09 και ώρα 10:15 στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου 

Λευκωσίας, στη παρουσία της Δρ. Ελένης Αντωνίου, ιατροδικαστή και της 

αστυφύλακας 4056 Μάρθας Δημητρίου, ο Γρηγόρης Γρηγορίου γιος της Κυριακούς 

Σάββα είδε και αναγνώρισε την σορό της Κυριακούς Σάββα.  Στις 15/12/09 και ώρα 

10:15 η Δρ. Ελένη Αντωνίου διενήργησε τη νενομισμένη νεκροψία στη σορό της 
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Κυριακούς Σάββα και στη συνέχεια,  αφού έλαβε τα αποτελέσματα των ιστολογικών 

εξετάσεων από τα δείγματα που λήφθησαν από όργανα του θύματος, ετοίμασε 

ιατροδικαστική έκθεση σύμφωνα με την οποία ο θάνατος προήλθε από πνευμονία και 

περιτονίτιδα. 

 Υπό το φως των όσων αναφέρω πιο πάνω καταλήγω ότι η Κατηγορούσα Αρχή 

απέδειξε στον απαιτούμενο βαθμό τόσο την επικίνδυνη οδήγηση της 

κατηγορούμενης όσο και το ότι ο θάνατος του θύματος επήλθε συνεπεία του 

τραυματισμού της κατά το επίδικο τροχαίο δυστύχημα.  Η κατηγορούμενη κρίνεται 

ένοχη πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.  

Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακος ν. Αθηνούλλα Παπαπέτρου, Αρ. Υπόθεσης 

12059/10 , Ε.Δ. Λάρνακας , 23 Σεπτεμβρίου 2011 

1.1.22 Υπόθεση 

Η παρούσα αγωγή έχει ως αντικείμενο την απαίτηση του ενάγοντα για ειδικές 

ζημιές πλέον τόκους και έξοδα προερχόμενες από τροχαίο δυστύχημα το οποίο ως 

ισχυρίζεται προκάλεσε ο εναγόμενος.  Όπως προκύπτει πιο συγκεκριμένα από την 

έκθεση απαίτησης ο ενάγοντας ισχυρίζεται ότι στις 13.10.2003 ενώ το όχημα του 

εναγόμενου (ΗΑΝ 443) ήταν αρχικά σταθμευμένο επί της οδού Πάφου στο χωριό 

Ερήμη, εκκίνησε απότομα και/ή ο εναγόμενος οδήγησε το όχημα του τόσον αμελώς 

και/ή κατά παράβαση των εκ του Νόμου και Κανονισμών απορρεόντων καθηκόντων 

του και/ή ότι αιφνίδια εισήλθε επί της οδού Πάφου έχοντας ανατολική κατεύθυνση 

οπότε αμέσως αιφνίδια επιχείρησε στροφή δεξιά παραβιάζοντας άσπρη συνεχή 

διαχωριστική γραμμή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το όχημα ΕΝΗ 829 που 

κατευθυνόταν επίσης ανατολικά.  Ο οδηγός του τελευταίου οχήματος επειδή 

προσπάθησε να παρακάμψει από δεξιά το όχημα του εναγόμενου, μετά τη 

σύγκρουση μετατοπίστηκε δεξιά και συγκρούστηκε με το όχημα του ενάγοντα (CAK 

484) το οποίο ήταν σταθμευμένο δεξιότερα σε ανοικτό χώρο. Ακολούθως και τα δύο 

οχήματα, δηλαδή του ενάγοντα και το ΕΝΗ 829 (που ως θα διαφανεί οδηγός του 

είναι ο τριτοδιάδικος στην παρούσα υπόθεση) σπρώχθηκαν και συγκρούστηκαν σε 

εμπορεύματα υλικών οικοδομής που βρίσκονταν στο χώρο. 

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση και μη αμφισβητούμενη μαρτυρία το 

Δικαστήριο διαπιστώνει πως τα ουσιώδη πραγματικά γεγονότα της παρούσας 

υπόθεσης και τα οποία αποτελούν ευρήματα του Δικαστηρίου έχουν ως ακολούθως:  

Ο εναγόμενος ήταν στις 13.10.2003 κάτοχος του οχήματος ΗΑΝ 443, 

βρισκόταν αρχικά ακινητοποιημένο στην αριστερή πλευρά και εκτός του παλαιού 

δρόμου Λεμεσού-Πάφου παρά το χωριό Ερήμη με ανατολική κατεύθυνση.  Ο δρόμος 

στο σημείο όπου βρισκόταν είναι διπλής κατεύθυνσης με μια λωρίδα κυκλοφορίας 
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για την κάθε κατεύθυνση, είχε συνολικό πλάτος 7 μέτρα, οι δύο λωρίδες χωρίζονταν 

με άσπρη συνεχή γραμμή.  

Σε κάποια στιγμή ο εναγόμενος κινήθηκε εντός του δρόμου με ανατολική 

κατεύθυνση κρατώντας τη λωρίδα κυκλοφορίας του, κινήθηκε και διένυσε περί τα 

100 μέτρα και είχε πρόθεση να στρίψει δεξιά και να εξέλθει του δρόμου προκειμένου 

να εισέλθει σε ανοικτό χώρο στάθμευσης καταστήματος πώλησης υλικών οικοδομής 

το οποίο υπήρχε στην περιοχή.  Κατά τη διάνυση των 100 μέτρων περίπου είναι 

εύρημα πως ο εναγόμενος σε καμία περίπτωση έλεγξε κατά πόσο υπήρχε τροχαία 

κίνηση προς τα πίσω του, και αυτό το έπραξε μόνο όταν άρχισε να στρίβει δεξιά 

οπότε όντας ήδη μερικώς μέσα στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας αντιλήφθηκε από 

το καθρεφτάκι του ότι ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα ως εκτίμησε ο ίδιος το όχημα 

του τριτοδιάδικου, οπότε ακινητοποίησε αμέσως το όχημα του, ωστόσο το όχημα του 

τριτοδιάδικου κτύπησε ερχόμενο προς το μέρος του στο μπροστινό δεξιό μέρος του 

οχήματος του και το όχημα του μετακινήθηκε σε κάποια απόσταση ενώ το όχημα του 

τριτοδιάδικου ξέφυγε της πορείας του και κατέληξε στην δεξιά πλευρά εκτός του 

δρόμου όπου και συγκρούστηκε με το όχημα του ενάγοντα το οποίο ήταν 

σταθμευμένο και ακινητοποιημένο στον ανοικτό χώρο στάθμευσης καταστήματος 

πώλησης υλικών οικοδομής.   

Είναι δε εύρημα του Δικαστηρίου πως η ορατότητα του εναγόμενου από το 

σημείο σύγκρουσης προς τα εμπρός αλλά και προς τα πίσω ως η κατεύθυνση του 

ήταν πολύ καλή (προς τα πίσω περί τα 200-250 μέτρα όπως ο ίδιος την καθόρισε) 

ως επίσης ο εναγόμενος πριν στρίψει ή επιχειρήσει να κάνει στροφή δεξιά στο σημείο 

όπου επήλθε η σύγκρουση του με το όχημα του τριτοδιάδικου δεν έδειξε με το 

δείκτη του την πρόθεση του ότι θα έστριβε δεξιά.   

Περαιτέρω διαπιστώνεται πως μετά τις δύο συγκρούσεις ειδοποιήθηκε 

αστυνομία οπότε στο μέρος και στη σκηνή του δυστυχήματος έφθασαν ο ΜΕ μαζί με 

ακόμη ένα συνάδελφο του.  Λήφθηκαν μετρήσεις και ο ΜΕ ετοίμασε αρχικά πρόχειρο 

σχέδιο (τεκμήριο 1) το οποίο υπέγραψαν οι εναγόμενος και ο 

τριτοδιάδικος.  Αργότερα στη βάση του τεκμηρίου 1 ετοιμάστηκε από το ΜΕ το 

(τεκμήριο 2) συμμετρικό σχέδιο της σκηνής δυστυχήματος με όλα τα ευρήματα του 

τα οποία αποτελούν και μέρος των ευρημάτων του Δικαστηρίου.   

Το Δικαστήριο έχει διέλθει με κάθε δυνατή προσοχή την εν λόγω υπόθεση 

κρίνεται αφ΄ ενός μεν ότι τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης είναι διαφορετικά 

καθ΄ ότι δεν έγινε αποδεκτή η μαρτυρία ότι ο εναγόμενος έδωσε οποιοδήποτε σήμα 

ότι θα έστριβε δεξιά αφ΄ ετέρου στην πιο πάνω έφεση το Εφετείο ανέτρεψε την 

πρωτόδικη απόφαση και επέρριψε ευθύνη στην εφεσίβλητη η οποία είχε ορατότητα 

πέραν των 100 μέτρων και δεν αντιλήφθηκε μοτοσικλέτα η οποία την ακολουθούσε 
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πριν στρίψει δεξιά.  Συνακόλουθα η εν λόγω έφεση κρίνεται πως δεν ενισχύει με 

οποιονδήποτε τρόπο την εισήγηση της Υπεράσπισης αντίθετα την ανατρέπει και ως 

εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή.   

Περαιτέρω συμπεραίνεται πως τα πραγματικά γεγονότα που διέπουν την 

παρούσα υπόθεση, αναμφίβολα δεν επιτρέπουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες 

επιδίκαση συντρέχουσας αμέλειας και/ή ευθύνης στον ενάγοντα του οποίου το 

όχημα ήταν ακινητοποιημένο εκτός δρόμου χωρίς οδηγό χειριστή και ως εκ τούτου 

δεν δύναται να επιρριφθεί οποιαδήποτε συντρέχουσα αμέλεια για την πρόκληση είτε 

της πρώτης σύγκρουσης μεταξύ των οχημάτων του εναγόμενου και τριτοδιαδίκου 

αλλά και στη σύγκρουση του οχήματος του με το όχημα του Τριτοδιάδικου.   

Μέσα από τις πιο πάνω διατάξεις είναι προφανές πως δίδεται και η απάντηση 

στο ερώτημα που καλείται το Δικαστήριο να αποφανθεί.  Η μη καταχώριση 

οποιασδήποτε είτε μονομερούς αίτησης είτε διά κλήσεως όπως προβλέπεται στον Κ.6 

της Δ.10 εκ μέρους του εναγόμενου ενώπιον του Δικαστηρίου για έκδοση απόφασης 

εναντίον του Τριτοδιάδικου κρίνεται πως συνιστά έλλειψη του αναγκαίου 

διαδικαστικού διαβήματος για να προβεί το Δικαστήριο σε τυχόν επιδίκαση ευθύνης 

και κατ΄ ακολουθία οποιασδήποτε απόφασης περί συνεισφοράς εκ μέρους του 

Τριτοδιαδίκου.  Συνακόλουθα το Δικαστήριο δεν νομιμοποιείται στην έκδοση 

οποιαδήποτε απόφασης στη Διαδικασία Τριτοδιαδίκου.   

Άριστος Χαραλάμπους v. Andrew Joseph Camerou v. Πανίκου Χρυσοστόμου, Αρ. 

Αγωγής  5235/05 , Ε.Δ. Λεμεσού , 10.04.2009  

1.1.23 Υπόθεση 

Η παρούσα υπόθεση είναι η κατάληξη διαφοράς που προέκυψε από τροχαίο 

δυστύχημα σε σχέση μόνο με την ευθύνη αφού οι συνήγοροι των διαδίκων πριν την 

έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας δήλωσαν τις ειδικές αποζημιώσεις. 

Ενόψει της πιο πάνω αξιολόγησης τα ευρήματα μου είναι τα ακόλουθα:   Στις 

24/6/01 και περί ώρα 15.45 ο Μ.Ε.2 οδηγούσε το όχημα με αρ. εγγραφής ΗΒΤ701, 

ιδιοκτησίας της Ενάγουσας, στην αριστερή λωρίδα του δρόμου Φρενάρου - Αυγόρου 

με κατεύθυνση το Αυγόρου, με συνεπιβάτες δύο άλλα πρόσωπα με σκοπό να 

μεταβούν στο περιβόλι του το οποίο βρίσκεται στο ενδιάμεσο των δύο 

αναφερθέντων χωριών και στη δεξιά πλευρά σε σχέση με την πορεία του. 

Κατά τον ίδιο τόπο και χρόνο ο Εναγόμενος οδηγούσε το όχημα ΗΒΝ518 και 

ακολουθούσε το όχημα ΗΒΤ701 εβρισκόμενο πίσω απ'  αυτό περί τα 20 μέτρα, όχι 

όμως περισσότερο, όπως ήταν και η μαρτυρία του. 



Σύγκρουση αυτοκίνητο με αυτοκίνητο - Αυτοκίνητο επιχειρεί να στρίψει δεξιά 

 33 | 597 

        Οι οδηγοί των δύο οχημάτων ήρθαν σε οπτική επαφή για πρώτη φορά όταν 

εβρίσκοντο μεταξύ τους περί τα 150 μέτρα.  Όταν το όχημα που οδηγούσε ο Μ.Ε.2 

εβρίσκετο περί τα 10 μέτρα, από τη δεξιά χωμάτινη πάροδο, ο Μ.Ε.2 έθεσε σε 

λειτουργία τον δεξιό σηματοδότη του οχήματος για να φανερώσει την πρόθεση του 

ότι θα έστριβε δεξιά και ταυτόχρονα ελάττωσε ταχύτητα και αφού κοίταξε από το 

δεξιό εξωτερικό καθρεπτάκι του όταν θα έστριβε δεξιά και είδε ότι δεν τον 

προσπερνούσε οποιοδήποτε όχημα, ούτε και έρχετο οιονδήποτε όχημα από την 

αντίθετη κατεύθυνση έστριψε δεξιά για να εισέλθει στην δεξιά πάροδο.   

Την ίδια ώρα ο Εναγόμενος που εβρίσκετο περί τα 20 μέτρα αλλά όχι 

περισσότερο, πίσω από το όχημα ΗΒΤ701, επειδή δεν μπορούσε να ακινητοποιήσει 

το όχημα του ΗΒΝ518 χωρίς να συγκρουστεί με το εμπρόσθιο του μέρος επί του 

οπίσθιου μέρους του οχήματος HBT 701 και επειδή αριστερά υπήρχε προστατευτικό 

κιγκλίδωμα έστριψε δεξιά για να προσπεράσει το προπορευόμενο του όχημα HBT 

701. Στη συνέχεια αν και χρησιμοποίησε τα φρένα του οχήματος του και άφησε ίχνη 

τροχοπέδησης 6.5 μέτρα ως το γράμμα Α επί του τεκ.1 εντούτοις επήλθε σύγκρουση 

των δύο οχημάτων ΗΒΤ701 και ΗΒΝ518, ήτοι του εμπρόσθιου μέρους του ΗΒΝ518 

με το δεξιό εμπρόσθιο φτερό και προς την πόρτα του οδηγού του οχήματος ΗΒΤ701, 

στο σημείο Χ1 επί του τεκ.1 το οποίο εβρίσκετο 5 μέτρα από την αριστερή άκρη του 

δρόμου σε σχέση με την πορεία των δύο οχημάτων, που αποτελεί και την γραμμή 

μέτρησης  του Μ.Ε.1, και περί το μέσο της δεξιάς λωρίδας.   

Από την σύγκρουση των δύο οχημάτων, το όχημα με αρ. εγγραφής ΗΒΤ701 

αφού διάνυσε μια απόσταση 52 μέτρων από το Χ1 ακινητοποιήθηκε στην τελική του 

θέση ως φαίνεται στο τεκμήριο 1 ενώ το όχημα με αρ. εγγραφής ΗΒΝ518 που 

προσέκρουσε και στο δεξιό προστατευτικό κιγκλίδωμα που βρίσκεται δεξιά σε σχέση 

με την πορεία του και σημειώνεται ως Χ2 στο τεκμήριο 1 ακινητοποιήθηκε στην 

τελική του θέση ως εμφαίνεται στο τεκμήριο 1. 

Τα δύο οχήματα ένεκα της σύγκρουσης υπέστησαν ζημιές.  Το μεν όχημα με 

αρ. εγγραφής ΗΒΤ701, στο δεξιό εμπρόσθιο φτερό, τη δεξιά εμπρόσθια πόρτα, δεξιό 

εμπρόσθιο φανάρι, δεξιό εμπρόσθιο τροχό, εμπρόσθιο καπό και εμπρόσθιο 

προφυλακτήρα συνολικής ζημιάς ύψους £3,300, του δε οχήματος με αρ. εγγραφής 

ΗΒΝ518 καταστράφηκε ολοσχερώς το εμπρόσθιο μέρος, όπως ο ανεμοθώρακας, 

κόπηκε ο εμπρόσθιος αριστερός τροχός, αριστερό φτερό και η πόρτα του 

συνοδηγού, συνολικής ζημιάς ύψους £4500.-. 

Ο δρόμος είναι πλάτους 6.40 μέτρα, χωρίζεται με διακεκομμένη άσπρη 

γραμμή, ασφάλτινος, με καλή επιφάνεια και ελαφρώς κατηφορικός.  Κατά την ώρα 

του δυστυχήματος ήταν ξηρός.  Το όριο ταχύτητας ήταν 80 χ.α.ω.    Η ορατότητα 

ήταν περί τα 150-200 μέτρα.  Η δεξιά χωμάτινη πάροδος είναι ευδιάκριτη και 
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αριστερά και δεξιά του δρόμου πριν την πάροδο αυτή που οδηγεί στον 

σκουπιδότοπο, περί τα 150 μέτρα υπήρχαν και άλλες πάροδοι. 

Μετά τη σύγκρουση μετέβη στη σκηνή του δυστυχήματος ο Μ.Ε.1 

εκπαιδευμένος στην εξέταση δυστυχημάτων ο οποίος στην παρουσία των δύο 

οδηγών αφού έλαβε τα αναγκαία μέτρα ετοίμασε πρόχειρο σχέδιο με το οποίο 

συμφώνησαν και το οποίο αργότερα το μετέτρεψε σε τελικό σχέδιο, τεκ.1 με 

επεξηγηματικό ευρετήριο 

Ο εναγόμενος όφειλε και είχε υποχρέωση να οδηγεί με τέτοια ταχύτητα, σε 

τέτοια απόσταση,  τέτοια θέση και γενικά με τέτοιο τρόπο από το προπορευόμενο 

όχημα που να του παρείχετο η δυνατότητα να αντιμετώπιζε με επιτυχία όλες τις 

ανάγκες της τροχαίας οι οποίες εύλογα μπορούν να προβλεθούν, όπως είναι και η 

στροφή δεξιά σε πάροδο οχήματος που προπορεύεται ως η συγκεκριμένη 

περίπτωση.  Ας σημειωθεί ότι ήταν ευκρινής η δεξιά πάροδος την οποία επιπλέον ο 

εναγόμενος γνώριζε αφού ήταν η διαδρομή που ακολουθούσε από το Αυγόρου όπου 

διέμενε προς την εργασία του στο δρόμο Πρωταρά - Παραλιμνίου. 

Ο εναγόμενος ο οποίος εβρίσκετο όχι περισσότερο από 20 μέτρα από το 

προπορεύομενο όχημα μόνος του έθεσε το όχημα του σε τέτοια θέση, τέτοια 

απόσταση και οδηγούσε με τέτοια ταχύτητα και γενικά οδηγούσε με τέτοιο τρόπο 

που, όπως ομολόγησε, δεν μπορούσε να σταματήσει το όχημα του πίσω από το 

προπορευόμενο του όχημα χωρίς να συγκρουστεί στο οπίσθιο μέρος αυτού.  Η 

γενεσιουργός αιτία του δυστυχήματος δεν ήταν η εκδήλωση της πρόθεσης του Μ.Ε.2 

να στρίψει δεξιά όταν το όχημα που οδηγούσε εβρίσκετο 10 μέτρα από τον 

χωματόδρομο αλλά ο τρόπος οδήγησης του εναγομένου όπως τον περιέγραψα 

ανωτέρω.  Ο εναγόμενος δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση του που είχε έναντι του 

Μ.Ε.2 όπως την περιέγραψα πιο πάνω και παρέβη το καθήκον για επιμέλεια και 

φροντίδα έναντι του οδηγού του προπορεύομενου οχήματος με αρ. εγγραφής ΗΒΤ 

701, ήτοι του Μ.Ε.2. 

Για όλους τους λόγους που ανέφερα πιο πάνω ο εναγόμενος κρίνεται αμελής. 

Ο Μ.Ε.2 όταν θα έστριβε δεξιά, αφού φανέρωσε την πρόθεση του αυτή με τον 

δεξιό σηματοδότη του οχήματος και αφού κοίταξε από το εξωτερικό καθρεπτάκι του 

και δεν είδε κανένα όχημα να τον προσπερνά τότε άρχισε να στρίβει 

δεξιά.  Επομένως έπραξε ότι θα έπραττε ένας λογικός και συνετός οδηγός. 

Με όλα όσα πιο πάνω έχω εξηγήσει και αναλύσει κρίνω ότι ο Εναγόμενος 

φέρει εξ΄ ολοκλήρου την ευθύνη για το δυστύχημα. 
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Ιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου Μαγνητικής Τομογραφίας Αγ. Θέρισσος Λτδ. v. 

Κυριάκου Τσαρτσιδη, Αρ. Αγωγής   414/03 , Ε.Δ. Αμμοχώστου,  23  Ιανουαρίου  

2007 

1.1.24 Υπόθεση 

          Οι ενάγοντες αξιώνουν από τον εναγόμενο ειδικές αποζημιώσεις για 

ζημιές στο αυτοκίνητο του ενάγοντα 1 και αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες και 

ζημιές που υπέστη ο ενάγοντας 2 συνεπεία τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη στις 

11.12.2004.  Οι ενάγοντες επιρρίπτουν στον εναγόμενο την ευθύνη του 

δυστυχήματος ο οποίος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους έστριψε δεξιά και 

απέκοψε την πορεία του ενάγοντα 2.  Θα σταθώ στις λεπτομέρειες αμέλειας που 

αποδίδονται στον εναγόμενο όπου ήθελε κριθεί αναγκαίο.  Ο εναγόμενος στην 

υπεράσπιση του αρνείται ότι ευθύνεται για το δυστύχημα και ισχυρίζεται ότι το 

δυστύχημα συνέβη λόγω της αμέλειας του ενάγοντα 2.   

Με βάση τη μαρτυρία που έχει τεθεί ενώπιον μου καταλήγω ότι στις 

11.12.2004 ο εναγόμενος οδηγούσε το αυτοκίνητο με αρ. εγγραφής ΑΒΜ440 στο 

δρόμο Αυγόρου - Λιοπετρίου που προς Αυγόρου με πρόθεση να στρίψει δεξιά στο 

χώρο στάθμευσης της αίθουσας «ΖΗΔΗΠΑ».  Πενήντα μέτρα πριν την αίθουσα 

ελάττωσε ταχύτητα και έδειξε την πρόθεση του να στρίψει δεξιά.  Προτού προλάβει 

να στρίψει, σε κλάσματα δευτερολέπτου είδε τα φώτα του αυτοκινήτου που 

οδηγούσε ο ενάγοντας 2 να έρχονται κατά πάνω του, με αποτέλεσμα τα δύο 

αυτοκίνητα να συγκρουστούν στη λωρίδα του εναγόμενου.  Δεν είχε χρόνο να 

αντιδράσει.  Τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.  Όλα τα αποδεκτά ευρήματα των 

Μ.Ε.1 και Μ.Υ.2 καθίστανται και ευρήματα του Δικαστηρίου.  Τόσο ο εναγόμενος και 

η σύζυγος του όσο και ο ενάγοντας 2 τραυματίστηκαν. 

Έχοντας υπόψη μου τα πιο πάνω ευρήματα και τις νομικές αρχές που 

εφαρμόζονται κρίνω ότι η οδική συμπεριφορά του εναγόμενου δεν δείχνει ούτε την 

έλλειψη της δέουσας προσοχής και επιμέλειας υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης ούτε 

απέχει από αυτή του λογικού και συνετού οδηγού.  Προϋπόθεση για την απόδοση 

αμέλειας αποτελεί η επενέργεια αμελούς πράξης στην πρόκληση του δυστυχήματος 

ως θέμα άμεσης αιτιώδους σχέσης μεταξύ της πράξης και του δυστυχήματος. 

Ο εναγόμενος εδώ οδηγούσε στο δρόμο κρατώντας τη λωρίδα του έχοντας 

ελαττώσει ταχύτητα αφού είχε πρόθεση να στρίψει δεξιά, βρέθηκε αντιμέτωπος με το 

αυτοκίνητο του ενάγοντα 2 το οποίο οδηγείτο κατά πάνω του, στη λανθασμένη 

πλευρά του δρόμου.  Δεν είχε χρόνο να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να 

συγκρουστούν.  Ο εναγόμενος δεν μπορούσε να προβλέψει ότι ο ενάγοντας 2 θα 

οδηγούσε στην αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας ούτε και είχε τη δυνατότητα να 
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λάβει οποιαδήποτε μέτρα να αποφύγει τη σύγκρουση όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με 

το αυτοκίνητο του ενάγοντα (βλ. Κουμή v. Χίνη (2000) 1 Α.Α.Δ. 383). 

Περαιτέρω, κρίνω ότι δεν έχει αποδειχθεί πως η συμπεριφορά του εναγόμενου 

υπήρξε η γενεσιουργός αιτία της σύγκρουσης. 

Γεωργίου Καστανά κ.α. v. Λάμπρου Αντωνίου , Αρ. Αγωγής   456/05 , Ε.Δ. 

Αμμοχώστου , 19 Σεπτεμβρίου 2007 

1.1.25  Υπόθεση 

Στις 26.6.1999 και περί ώρα 04:00 ο Ρούμπας οδηγούσε το όχημα με αρ. εγγ. 

ΒΑΒ 593, ιδιοκτησίας του Ενάγοντος 2 κατά μήκος της Λεωφ. Αγλαντζιάς στην 

Αγλαντζιά με δυτική κατεύθυνση. Η προαναφερθείσα λεωφόρος στο σημείο που 

ενδιαφέρει αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας, μια για οχήματα που 

κινούνται δυτικά, αυτή δηλαδή που κρατούσε ο Ρούμπας και μια για οχήματα που 

κινούνται ανατολικά. Οι εν λόγω λωρίδες χωρίζονται μεταξύ τους από άσπρη συνεχή 

γραμμή. Σε κάποια στιγμή και ενώ ο Ρούμπας πλησίασε σε απόσταση 50μ-70μ το 

σημείο όπου παραπλεύρως της αντίθετης σε σχέση με την πορεία του λωρίδας, ήταν 

η είσοδος του χώρου στάθμευσης της πολυκατοικίας όπου διαμένει, έθεσε σε 

λειτουργία τον δεξιό δείκτη του οχήματος του και ξεκίνησε να στρίβει δεξιά ακριβώς 

για να εισέλθει στον προαναφερθέντα χώρο στάθμευσης. Προηγουμένως είχε 

κοιτάξει από το καθρεφτάκι του οχήματος του και είδε ότι παρά τα φώτα τροχαίας 

που βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 150μ πίσω του υπήρχε κάποιο όχημα. 

Την ώρα που ο Ρούμπας έστριβε δεξιά, παραβιάζοντας την άσπρη συνεχή 

γραμμή, το όχημα του δέχτηκε δυνατό κτύπημα στο μέσο περίπου της δεξιάς 

πλευράς από το όχημα 23V98 που οδηγούσε ο Μακρυγιάννης και ο οποίος τη 

συγκεκριμένη στιγμή επιχειρούσε να προσπεράσει το όχημα του Ρούμπα από δεξιά, 

επίσης παραβιάζοντας την άσπρη συνεχή γραμμή. Η σύγκρουση των δύο οχημάτων 

που ήταν ιδιαίτερα σφοδρή έγινε στο σημείο Χ που τοποθετήθηκε στο τεκμήριο 1 και 

το οποίο βρίσκεται 1.20εκ εντός της λωρίδας που είναι για οχήματα που κινούνται 

ανατολικά, την αντίθετη λωρίδα δηλαδή σε σχέση με την πορεία και των δύο 

εμπλεκομένων οχημάτων. 

Από τα πιο πάνω γεγονότα προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα πως η κύρια και 

γενεσιουργός αιτία του δυστυχήματος ήταν η αμελής οδική συμπεριφορά του 

Μακρυγιάννη. Ο Μακρυγιάννης παραγνωρίζοντας την ένδειξη από τον δείκτη του 

οχήματος του Ρούμπα ότι επρόκειτο να στρίψει δεξιά και παραβιάζοντας την άσπρη 

συνεχή γραμμή που απαγόρευε το προσπέρασμα αλλά και κινούμενος προφανώς με 

αυξημένη ταχύτητα, γεγονός που συνάγεται από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και 

την έκταση των υλικών ζημιών (βλ Shiakolas v. Agathangelou and another 
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(1983) 1(B) C.L.R. 1007, Σπύρου v. Χριστοδούλου (1996) 1 (B) Α.Α.Δ. 1193 και 

Σάββα v. Αστυνομίας (2000) 2 Α.Α.Δ.115), αμελώς και απερίσκεπτα εισήλθε στην 

αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, επιχειρώντας να προσπεράσει το όχημα του Ρούμπα. 

Τούτο έγινε κατά παράβαση του καθήκοντος επιμέλειας και προσοχής που όφειλε 

στον Ρούμπα και τον καθιστά υπεύθυνο για το αστικό αδίκημα της αμέλειας, που 

είναι και η βάση της αγωγής. 

Μετά την πιο πάνω κατάληξη απομένει να εξετασθεί κατά ποσό μπορεί, ως 

εκτυλίχθηκε η δίκη, να καταλογισθεί συντρέχουσα αμέλεια στον Ρούμπα. Και αν 

μπορεί, ποιον είναι το ποσοστό της ευθύνης του. Στα ερωτήματα αυτά απαντώ 

επισημαίνοντας κατ' αρχάς ότι το βάρος απόδειξης συντρέχουσας αμέλειας φέρει ο 

Εναγόμενος. Ωστόσο το Δικαστήριο μπορεί να συμπεράνει την ύπαρξη συντρέχουσας 

αμέλειας από τη μαρτυρία του ίδιου του Ενάγοντος ή από τα γεγονότα που 

στοιχειοθετούν το συμβάν όπως διαπιστώνεται από το Δικαστήριο (βλ. Μιχαήλ 

v.  Ιωάννου & Παρασκευαϊδης Λτδ (1998) 1(Γ) 1494, 1502). Συνεπώς το 

γεγονός ότι δεν κατάθεσε ο Μακρυγιάννης δεν αποστερεί αφ' εαυτού, τη δυνατότητα 

του Δικαστηρίου να αποδώσει, αν δικαιολογείται, ποσοστό ευθύνης και στον Ρούμπα.  

Το θέμα είναι αν δικαιολογείται. Σε ότι αφορά τη θέση του κ. Γεωργίου ότι ο 

Ρούμπας παρέλειψε να κοιτάξει ή να κοιτάξει εγκαίρως ή επαρκώς πίσω του προτού 

επιχειρήσει να στρίψει ή και κατά τη στιγμή που έστριβε, φρονώ πως τέτοια 

κατάληξη δεν μπορεί να υπάρξει. Κατ' αρχάς δέχτηκα πως σε κάποια στιγμή κοίταξε. 

Απ' εκεί και πέρα ελλείψει αντίθετης εκδοχής που θα επέτρεπε στο Δικαστήριο να 

ιχνηλατήσει με περισσότερη ακρίβεια τις αποστάσεις μεταξύ των δύο οχημάτων και 

γενικά την πορεία που ακολούθησαν προ του δυστυχήματος, δεν μπορεί να εξαχθεί 

τέτοιο συμπέρασμα εκτός εάν το Δικαστήριο καταφύγει σε υποθέσεις και εικασίες, 

πράγμα που δεν επιτρέπεται. Παραμένει συνεπώς η παράβαση της άσπρης συνεχής 

γραμμής. Ως σωστά έχει επισημανθεί από τον κ. Βραχίμη η παράβαση σήματος 

τροχαίας δεν συνιστά αφ' εαυτής αμέλεια. Στην προκειμένη όμως περίπτωση η 

παράβαση του σήματος τροχαίας δεν ήταν ένα άσχετο ή ουδέτερο γεγονός. Είχε 

άμεση συμβολή στο δυστύχημα. Παραβιάζοντας το εν λόγω σήμα, ο Ρούμπας 

βρέθηκε  στην  (παράνομη) πορεία του Μακρυγιάννη, συμβάλλοντας έτσι με την 

έλλειψη φροντίδας που επέδειξε στη ζημιά του. Εξάλλου υπενθυμίζω πως ένας από 

τους λόγους αμέλειας του Μακρυγιάννη ήταν επίσης η παράβαση του ιδίου ακριβώς 

σήματος τροχαίας. 

Αυτή η παράβαση του Ρούμπα κατά την κρίση μου συνέβαλε στο δυστύχημα, 

σε ποσοστό που θα προσδιόριζα σε 20%. Ωστόσο δεν θα αποδώσει συντρέχουσα 

αμέλεια στον Ρούμπα για τον απλούστατο λόγο πως το συγκεκριμένο ζήτημα δεν 

καλύπτεται από τα δικόγραφα αφού δεν περιλαμβάνεται στις "λεπτομέρειες 

συντρέχουσας αμέλειας" που παρατίθενται στην Έκθεση Υπεράσπισης. Οι 
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