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1 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΕΥΘΥΝΗ 

1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

1.1.1 Υπόθεση 

Π. ΠΑΝΑΓΗ, Δ.:-  Τα γεγονότα των ενώπιον μας εφέσεων σχετίζονται 

με ατύχημα το οποίο συνέβη στις 4.7.2007 και είναι αδιαμφισβήτητα.  Κατά 

τον ουσιώδη χρόνο, ο εφεσίβλητος, ενάγων πρωτόδικα, βρισκόταν στην 

οροφή δωματίου διαστάσεων 6,00 Χ 3,65m και ύψος 4,20m, στην 

πραγματικότητα εσωτερική στέγη (στο εξής «η στέγη»), στο υπό ανέγερση 

εργοστάσιο της εταιρείας J.P.S. Eurobakers Ltd, εφεσείουσας στην Πολιτική 

Έφεση αρ.383/2012, (στο εξής «η ιδιοκτήτρια του εργοστασίου»), για 

σκοπούς ηλεκτρικής σύνδεσης ενός εξαεριστήρα μέρος του συστήματος 

κλιματισμού του εργοστασίου. Η στέγη, ήταν κατασκευασμένη από μεταλλικά 

πλαίσια και μονωτικό υλικό από πετροβάμβακα. Ενώ ο εφεσίβλητος 

εργαζόταν, τον πλησίασε κάποιος συνάδελφος του και καθώς συνομιλούσαν 

για την εργασία τους πατώντας και οι δύο στη στέγη,  αυτή 

κατάρρευσε  παρασύροντας τον εφεσίβλητο στο ισόγειο με αποτέλεσμα τον 

τραυματισμό του. Κατά τον ουσιώδη χρόνο, ο εφεσίβλητος ήταν 

εργοδοτούμενος της εταιρείας G.S.K. Mechanical Services, εφεσείοντες στην 

Πολιτική Έφεση Αρ.377/2012, (στο εξής «οι εργοδότες») οι οποίοι είχαν 

αναλάβει να εγκαταστήσουν την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση του 

εργοστασίου.   

Ο εφεσίβλητος καταχώρησε την αγωγή υπ. αρ. 819/2008 του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, διεκδικώντας αποζημιώσεις, γενικές 

και ειδικές, τόσο από την ιδιοκτήτρια του εργοστασίου όσο από τους 

εργοδότες του, στη βάση ότι υπήρξαν αμελείς.  
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Το πρωτόδικο Δικαστήριο οδηγήθηκε στην πιο πάνω κατάληξη, 

αναφορικά με την ευθύνη, μετά από συνεκτίμηση των εκατέρωθεν πράξεων 

και παραλείψεων των εφεσειόντων «οι οποίες αποτέλεσαν και τη γενεσιουργό 

αιτία του ατυχήματος και σε συνάρτηση προς τα αντίστοιχα καθήκοντα» 

τους.  Θεώρησε ότι οι εργοδότες, ως υπεύθυνοι να επιλέξουν σύστημα και 

χώρο εργασίας για τον εφεσίβλητο, όφειλαν να λάβουν όλα τα δέοντα μέτρα 

ούτως ώστε αυτά να ήταν ασφαλή για τον εργοδοτούμενο τους.  Αυτοί, όμως 

προχώρησαν στην εφαρμογή της μηχανολογικής εγκατάστασης 

χρησιμοποιώντας ως δάπεδο τη στέγη, η οποία ήταν κατασκευασμένη από 

μεταλλικό πλαίσιο με μονωτικό υλικό από πετροβάμβακα, χωρίς να 

εκτιμήσουν τον κίνδυνο κατάρρευσης της και χωρίς να λάβουν προληπτικά 

μέτρα έναντι του κινδύνου πτώσης των εργοδοτούμενων τους και να τους 

δώσουν οδηγίες για τον κίνδυνο και τη λήψη προστατευτικών μέτρων.  Κατά 

το Δικαστήριο, ήταν ευθύνη των εργοδοτών να υποδείξουν τον ασφαλή 

τρόπο εφαρμογής της μηχανολογικής εγκατάστασης και απέτυχαν να το 

πράξουν.  Ήταν περαιτέρω διαπίστωση του, ότι στο τέλος της ημέρας  οι 

εργοδότες δεν έδωσαν οποιαδήποτε μαρτυρία που να εξηγεί το λόγο του 

ατυχήματος. 

Μη ικανοποιηθέντες από την πρωτόδικη απόφαση, εργοδότες και 

ιδιοκτήτρια του εργοστασίου άσκησαν έφεση, προσβάλλοντας ο καθ' ένας την 

ορθότητα των ευρημάτων του Δικαστηρίου σχετικά με την ευθύνη στο βαθμό 

που τον αφορούσαν.  Οι εργοδότες πρόσβαλαν και τα ευρήματα του 

Δικαστηρίου αναφορικά με τις σωματικές βλάβες που υπέστηκε ο εφεσίβλητος 

συνεπεία του ατυχήματος και το ύψος των επιδικασθέντων σε αυτόν 

αποζημιώσεων, απέσυραν όμως τους σχετικούς λόγους έφεσης κατά την επ' 

ακροατηρίω συζήτηση των εφέσεων.    

Ακούσαμε τις εφέσεις μαζί αφού σε αυτές εγείρονται κοινά 

θέματα.  Βασικό παράπονο των εργοδοτών είναι ότι το Δικαστήριο 

λανθασμένα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο εφεσίβλητος κατάφερε να 
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αποσείσει το βάρος απόδειξης αμέλειας εναντίον τους, αποδίδοντας σε αυτούς 

ποσοστό 50% ευθύνης για την πρόκληση του ατυχήματος.  Προέβη, 

υποστηρίζουν, στο εν λόγω εύρημα χωρίς να εξετάσει κατά πόσο 

«ικανοποιείτο το test της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της τυχόν αδυναμίας 

του συστήματος εργασίας ή της τυχόν παράλειψης μέριμνας από τους 

[εργοδότες] με το ζημιογόνο αποτέλεσμα».  Τονίζουν την απουσία 

επιστημονικής μαρτυρίας, ότι η στέγη δεν ήταν ασφαλής και το υλικό από το 

οποίο ήταν κατασκευασμένη ασταθές, επισημαίνοντας ταυτοχρόνως την 

απουσία μαρτυρίας για γνώση των εργοδοτών περί τούτου και της στατικής 

δομής του επίδικου κτιρίου και ότι όντες γνώστες παρέλειψαν να λάβουν 

μέτρα για την προστασία των εργοδοτουμένων τους.  Το πρωτόδικο 

Δικαστήριο, εισηγούνται, μετέτρεψε τον εαυτό του σε εμπειρογνώμονα, 

εξάγοντας συμπεράσματα στη βάση ανεπαρκούς μαρτυρίας ή και από μόνο 

του ότι η στέγη κατάρρευσε «υπό το βάρος» των δύο εργαζομένων. Δεν 

προσκομίστηκε, εξάλλου, οποιαδήποτε μαρτυρία  για εύλογο τρόπο 

διαπίστωσης από τους εργοδότες  ενδεχόμενου ή πιθανού προβλήματος ή 

κινδύνου για τον εφεσίβλητο ή για ενδείξεις που θα έπρεπε να τους ωθήσουν, 

όντες υπεργολάβοι του έργου, να ερευνήσουν θέματα ασφάλειας σε σχέση με 

την στατική κατάσταση του κτιρίου.  Το Δικαστήριο καθοδηγήθηκε και 

λειτούργησε λανθασμένα ως προς το βάρος απόδειξης, παραγνωρίζοντας ότι 

η απόδειξη αμέλειας, ως προς όλες τις πτυχές της, βάρυνε τον ενάγοντα.     

 Ο ευπαίδευτος συνήγορος των εργοδοτών υποστήριξε κατά την επ' 

ακροατηρίω συζήτηση της έφεσης ότι ο εφεσίβλητος δεν επικαλέστηκε 

τον  κανόνα res ipsa loquitur πρωτόδικα  παρά μόνο για πρώτη φορά στο 

περίγραμμα αγόρευσης του στην έφεση.  Είναι γεγονός ότι στη γραπτή 

αγόρευση του εφεσίβλητου ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου απουσιάζει 

οποιαδήποτε ρητή αναφορά στον όρο.  Ωστόσο, ο εφεσίβλητος, παρέπεμψε 

σε νομολογία και αναφέρθηκε σε απόσπασμα από σύγγραμμα, σχετικό με το 

βάρος απόδειξης,  σύμφωνα με το οποίο ο ενάγων δεν εμποδίζεται στη 
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διεκδίκηση αποζημιώσεων εάν η αιτία του ατυχήματος είναι άγνωστη και οι 

περιβάλλουσες περιστάσεις του ατυχήματος επιτρέπουν την εξαγωγή 

συμπεράσματος (inference) για την ύπαρξη αμέλειας.  Θεώρηση, η οποία, 

όπως θα δούμε κατωτέρω, συνάδει με τη σύγχρονη θεώρηση για τον κανόνα 

res ipsa loquitur. Η ευπαίδευτη συνήγορος της ιδιοκτήτριας του εργοστασίου, 

κινούμενη στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε στη δική της αγόρευση ενώπιον του 

πρωτόδικου Δικαστηρίου, ότι ο εφεσίβλητος δεν μπορούσε να ισχυρίζεται ότι 

εφαρμόζεται το άρθρο 55 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, Κεφ 148 

σε συνάρτηση με τον κανόνα, για τους λόγους που 

εξήγησε.                                        

Η κλασσική περιγραφή του κανόνα res ipsa loquitur εντοπίζεται στην 

απόφαση του δικαστή Earle C.J.στην υπόθεση Scott v London & St 

Katherine's Docks (1865) 3 H & C 596, 601: 

«There must be reasonable evidence of negligence. But where the 

thing is shown to be under the management of the defendant or his 

servants, and the accident is such as in the ordinary course of things does 

not happen if those who have the management use proper care, it affords 

reasonable evidence, in the absence of explanation by the defendants, that 

the accident arose from want of care.» 

Το άρθρο 55 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, Κεφ.148 

καθιερώνει τον κανόνα του αγγλικού κοινοδικαίου res ipsa loquitur ως μέρος 

και του Κυπριακού δικαίου (Morides v. Ioannou (1973) 1  C.L.R. 177) και η 

Κυπριακή νομολογία δέχεται την εφαρμογή του κατά τρόπο ανάλογο προς 

εκείνο που ισχύει στο Αγγλικό δίκαιο ( Αθανασίου κ.ά ν Κουνούνη (1997) 

1 ΑΑΔ 614).  Δεν απαιτείται η δικογράφησή του, αρκεί να προκύπτει από τα 

δικογραφημένα και αποδεδειγμένα γεγονότα ότι το ατύχημα προκλήθηκε, εκ 

πρώτης όψεως, λόγω αμέλειας εκ μέρους του εναγομένου. Όπως λέχθηκε 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_0614.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_0614.htm
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από το δικαστή Davies LJ, στην υπόθεση Bennett v. Chemical 

Construction (G.B.) Ltd, [1971] 1 W.L.R. 1571» 

«I have said that in my opinion it is not necessary to plead res ipsa 

loquitur. If the facts pleaded and the facts proved show that the cause of the 

accident was apparently and on its face due to some negligence, that is 

sufficient ...» 

Περιγράφοντας τον κανόνα στη Lloyde v West Midlands Gas Board 

[1971] 1 WLR 749, η οποία έχει υιοθετηθεί από την κυπριακή νομολογία,  ο 

δικαστής Megaw, LJ παρατήρησε τα ακόλουθα: 

«I doubt whether it is right to describe res ipsa loquitur as a 

"doctrine." I think that it is no more that an exotic, although convenient, 

phrase to describe what is in essence no more than a common sense 

approach, not limited by technical rules, to the assessment of the effect of 

evidence in certain circumstances. It means that a plaintiff prima facie 

establishes negligence where: (i) it is not possible for him to prove precisely 

what was the relevant act or omission which set in train the events leading 

to the accident; but (ii) on the evidence as it stands at the relevant time it is 

more likely than not that the effective cause of the accident was some act or 

omission of the defendant or of someone for whom the defendant is 

responsible, which act or omission constitutes a failure to take proper care 

for the plaintiff's safety.» 

Επί του ιδίου θέματος αναφέρεται στο σύγγραμμα Clerk & Lindsell on 

Torts (22η έκδοση) παρά.8-195: 

«It is only a convenient label to apply to a set of circumstances in 

which a claimant proves a case so as to call for a rebuttal from the 

defendant without having to allege and prove any specific act or omission on 

the part of the defendant.  He merely proves a result, not any particular act 

or omission producing the result». 
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Η φράση res ipsa loquitur δεν παραπέμπει σε αρχή δικαίου, γεγονός 

που επισημαίνεται και στη πιο σύγχρονη αγγλική νομολογία, όπως και η 

υπόθεση O'Connor v Pennine Acute Hospitals NHS [2015] EWCA Civ 

1244 στην οποία επισημάνθηκαν τα ακόλουθα: 

«More recent authority has tended to the view that 

res ipsa loquitur is not a principle of law at all. There is no reversal of the 

burden of proof. The so-called res ipsa loquitur cases are merely cases in 

which, on the totality of the evidence, the court was able to make a finding 

of negligence. It has always been the position that courts can make findings 

of fact by means of inference when there is no direct evidence of the events 

in issue.» 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, το αποδεικτικό βάρος της αμέλειας 

παραμένει στους ώμους του ενάγοντα (βλ. επίσης Lloyde (ανωτέρω) και  Ng 

Chun Pui v Lee Chuen Tat and Another [1988] R.T.R 298). Θεωρούμε ότι 

χρήσιμη αναφορά για το ζήτημα μπορεί να γίνει στο ακόλουθο απόσπασμα 

από την απόφαση του δικαστή Hobson LJ στην υπόθεση Ratcliffe v 

Playmouth & Torbay Health Authority; Exeter & North Devon Health 

Authority [1998] P.I.Q.R. 170: 

«Res ipsa loquitur is no more than a convenient Latin phrase used to 

describe the proof of facts which are sufficient to support an inference that a 

defendant was negligent and therefore to establish a prima facie case 

against him. 

[..] 

The burden of proving the negligence of the defendant remains 

throughout upon the plaintiff. The burden is on the plaintiff at the start of 

the trial and absent an admission by the defendant is still upon the plaintiff 

at the conclusion of the trial. At the conclusion of the trial the judge has to 

decide whether upon all the evidence adduced at the trial he is satisfied 
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upon the balance of probabilities that the defendant was negligent and that 

his negligence caused the plaintiff's injury. If he is so satisfied he gives 

judgment for the plaintiff: if not, he gives judgment for the 

defendant. *p187 

Whether or not the plaintiff has at some earlier stage relied upon a 

prima facie case does not alter this position. The plaintiff may or may not 

have needed to call evidence to establish a prima facie case. The admitted 

facts may suffice for that purpose. Conversely, the defendant may have 

chosen to call no evidence, in which case the court will have to decide 

whether the evidence adduced by the plaintiff suffices to satisfy the court, in 

the absence of any evidence to contradict it, that the defendant was 

negligent and that his negligence caused the plaintiff's injury. In all these 

situations the task of the judge at the end of the trial is the same. The only 

difference is that he may be left without direct evidence of what occurred 

and may have to act upon inferences to be drawn from incomplete evidence. 

Where the defendant is in a position to adduce evidence as to what occurred 

but has refrained from doing so, the court will be more willing to draw 

inferences adverse to the defendant than might otherwise be the case. 

Where the plaintiff is not in a position himself to give an account himself of 

what occurred and where the relevant situation was under the control of the 

defendant and the relevant facts are known to the defendant, the case may 

come fairly and squarely within the statement of Erle C.J. quoted above. But 

it does so because the facts proved have given rise to an inference that the 

defendant was negligent. Where there is direct evidence as to what occurred 

there is no need to rely upon inferences ( Barkway v. South Wales Transport 

[1950] 1 All E.R. 392 ).» 

Το κενό στη μαρτυρία για τα πραγματικά αίτια του ατυχήματος μόνο 

συμπερασματικά μπορούσε να συμπληρωθεί. Σε υποθέσεις εργατικών 

ατυχημάτων λόγω ελαττωματικών εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, το 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I6F713AC1E42711DA8FC2A0F0355337E9/View/FullText.html?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I6F713AC1E42711DA8FC2A0F0355337E9/View/FullText.html?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
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συμπέρασμα περί αμέλειας εξαγάγεται με λιγότερη δυσκολία (βλ. Ballard v 

North British Railway Co [1923] SC (H.L.)).  Στην υπόθεση McQueen v 

Ballater Golf Club (1975) SLT 160, το Δικαστήριο θεώρησε ότι η εισήγηση 

του εναγομένου ότι δεν μπορεί να συναχθεί αμέλεια από το γεγονός και μόνο 

ότι το ατύχημα προκλήθηκε λόγω της ελαττωματικής κατάστασης της 

οικοδομής «may be going too far». 

Όσον αφορά τη θέση των εργοδοτών περί αδυναμίας τους να προβούν 

σε συγκεκριμένους ελέγχους του επίδικου χώρου γιατί, όπως ισχυρίζονται, η 

στατική κατάσταση και η δομή του υποστατικού ήταν εκτός του ελέγχου τους, 

αυτό και οτιδήποτε άλλο που κατά την άποψη τους έτεινε να τους απαλλάξει 

από οποιαδήποτε ευθύνη για το ατύχημα, εφόσον δεν ήταν παραδεκτό στη 

δικογραφία, έπρεπε να είχε προωθηθεί με την προσκόμιση κατάλληλης 

μαρτυρίας, κάτι που δεν έγινε.   Ήταν για τους εφεσείοντες να αποδείξουν 

την ύπαρξη γεγονότων μη συναδόντων με την ύπαρξη 

αμέλειας.  Σημειώνουμε εδώ ότι στην υπόθεση Walsh v Holst & Co Ltd 

[1958] 1 WLR 800 ο ενάγων τραυματίστηκε από τούβλο που έπεσε από 

οικοδομή την οποία κατείχε ο ιδιοκτήτης της εναγόμενος 3.  Στην οικοδομή 

διεξάγονταν οικοδομικές εργασίες από τον εναγόμενο 1 εργολάβο.  Ο 

δικαστής Hodson, L.J.  θεώρησε ότι «Once it is found that the third 

defendants were in occupation while the first defendants employed by them 

as contractors were carrying on work involving the dislodgment of bricks, I 

think there is a prima facie case against both".  Παρόμοια ήταν και η 

προσέγγιση του δικαστή Sellers, L.J. «Once it is postulated or accepted that 

the plaintiff was hit by a brick and that brick came from the building in 

question, it set up a prima facie case of liability, at least against the first and 

third defendants». Εν προκειμένω, οι εργοδότες, όπως ορθά σημείωσε το 

πρωτόδικο Δικαστήριο, ήταν υπεύθυνοι  να επιλέξουν σύστημα και χώρο 

εργασίας για τον εφεσίβλητο λαμβάνοντας όλα τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε 

αυτά να είναι ασφαλή για τον εργοδοτούμενο τους, κάτι το οποίο όπως 
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συνάγεται από τη μαρτυρία, παρέλειψαν να πράξουν με αποτέλεσμα την 

πρόκληση σε αυτόν σωματικής βλάβης.  

Όσον αφορά τον καταμερισμό της ευθύνης, μας βρίσκει σύμφωνους η 

κατάληξη του πρωτόδικου Δικαστηρίου για το ζήτημα.  Ο καταμερισμός της 

ευθύνης έχει ως συνισταμένη την συμβολή του καθενός από τα μέρη στην 

πρόκληση της ζημιάς και το μέτρο είναι η λογική πρόβλεψη των συνεπειών 

που θα προκύψουν εξαιτίας της παρέκκλισης από το καθήκον επιμέλειας που 

αναλογεί στο κάθε ένα από τα μέρη.  Έχοντας επιλέξει να μη προσφέρουν 

μαρτυρία, το Δικαστήριο δεν είχε ενώπιον του οποιαδήποτε άλλα γεγονότα τα 

οποία θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν διαφορετική κατάληξη από αυτή 

στην οποία οδηγήθηκε. 

Κρίνουμε ότι δεν έχει θεμελιωθεί λόγος που να δικαιολογεί την 

παρέμβασή μας προς ανατροπή της εφεσιβαλλόμενης απόφασης.  

Οι εφέσεις απορρίπτονται με έξοδα εις βάρος των εφεσειόντων και υπέρ 

του εφεσιβλήτου, όπως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 383/2012  

377/2012 

J.P.S. EUROBAKERS LTD v. χχχ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ,  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 

383/2012 (Σχ. με 377/2012 , 20 Σεπτεμβρίου  2019 

1.1.2 Yπόθεση 

ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ, Δ.  Ο Εφεσείων κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν δασικός 

εργάτης και εργοδοτείτο από τη Δημοκρατία ως έκτακτος εργάτης στο 

Δασονομείο Σταυρού της Ψώκας.  Ανάμεσα στα καθήκοντα του ήταν και η 

οριοθέτηση δασικών δρόμων σε δύσβατες περιοχές.  Τραυματίστηκε ενώ 

περπατούσε για σκοπούς οριοθέτησης δρόμου στην τοποθεσία "Δόξα σοι ο 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201909-377-12PolEfEtc.htm&qstring=383%20w%2F1%202012
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201909-377-12PolEfEtc.htm&qstring=383%20w%2F1%202012
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Θεός" στο χωριό Μηλικούρι της Επαρχίας Λευκωσίας.  Με αγωγή του απέδωσε 

αμέλεια στον εργοδότη του και παράβαση των νομικών του καθηκόντων 

επειδή ανάμεσα Ήταν η κατάληξη του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι ο 

Εφεσείων δεν απέδειξε ότι η πρόκληση του ατυχήματος οφείλετο σε 

οτιδήποτε παρά στο ότι αυτός περπατούσε στο δάσος σε ορεινή 

περιοχή.  Επίσης ότι απέτυχε να αποδείξει ότι ο εργοδότης του δεν του 

παρείχε κατάλληλο εξοπλισμό για περπάτημα σε δασική ορεινή περιοχή ή ότι 

όφειλε να του δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα πρέπει να περπατά 

στο δάσος σε ορεινή περιοχή.  Κατέληξε δε ότι ο Εφεσείων απέτυχε να 

αποδείξει ευθύνη του Εφεσίβλητου για το ατύχημα με βάση το αστικό 

αδίκημα της αμέλειας ή επί άλλης δικογραφημένης βάσης και ως εκ τούτου 

απέρριψε την αγωγή του.   

Ο Εφεσείων με έξι λόγους Έφεσης προσβάλλει την πρωτόδικη απόφαση 

ως εσφαλμένη επί τη βάσει εσφαλμένης αξιολόγησης της μαρτυρίας του 

Εφεσείοντα την οποία απέρριψε, του Μ.Υ.1 την οποία αποδέκτηκε και της μη 

κατάληξης του "πώς έγινε το εργατικό ατύχημα ενώ είχε ενώπιον του την 

αξιόπιστη μαρτυρία του Ενάγοντα".  Επίσης θεωρεί την κατάληξη του 

πρωτόδικου Δικαστηρίου να μην αποδώσει αμέλεια στον Εφεσίβλητο και ότι ο 

Εφεσείων αποδέχθηκε το συγκεκριμένο κίνδυνο που εγκυμονούσε η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία είχε εμπλοκή και τέλος ότι 

εσφαλμένα δεν έκρινε τον Εφεσίβλητο ως εξ'  ολοκλήρου υπεύθυνο για το 

ατύχημα με αποτέλεσμα την μη επιδίκαση αποζημιώσεων. 

Οι λόγοι Έφεσης 1 και 3 θα πρέπει να συνεξεταστούν ενόψει του ότι 

αμφότεροι αφορούν την αξιολόγηση της μαρτυρίας.  Το νομικό πλαίσιο μέσα 

στο οποίο εξετάζεται το θέμα αυτό έχει κατ'  επανάληψη αναφερθεί από το 

Εφετείο.  Πρόσφατα, στην απόφαση μας Καραολή ν. Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος Κύπρου κ.α. Π.Ε. 148/2011 ημερ. 15.2.2018 αναφέραμε τα 

ακόλουθα: 
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«Σταθερή είναι η νομολογία ότι το Εφετείο δεν επεμβαίνει με ευκολία 

στην πρωτόδικη αξιολόγηση.  Αυτή συναποτελεί το αποτέλεσμα της κρίσης 

του Δικαστηρίου επί της μαρτυρίας που δίδεται ενώπιον του δια ζώσης (viva 

voce).  Στην Tekinder Pal κ.α. ν. Δημοκρατίας (2010) 2 Α.Α.Δ. 551, 

555 λέχθηκαν τ' ακόλουθα από το Εφετείο: 

«Η εντύπωση που αποκομίζει από τους μάρτυρες το πρωτόδικο 

Δικαστήριο φέρει μαζί της το ευεργέτημα της επισταμένης παρακολούθησης 

των όσων οι μάρτυρες καταθέτουν, τον τρόπο με τον οποίο καταθέτουν, τη 

λογική που η μαρτυρία τους εκπέμπει και όλα αυτά σε συνδυασμό με την 

ανάλογη αντιπαραβολή με τη δικογραφία στις πολιτικές υποθέσεις ή τις 

καταθέσεις στις ποινικές υποθέσεις και τα εν γένει τεκμήρια.  Η ανθρώπινη 

εμπειρία εν πολλοίς είναι οδηγός ως προς τη λογική των πραγμάτων (δέστε 

Baloise Insurance Co Ltd ν. Kατωμονιάτη κ.α. (2008) 1 Α.Α.Δ. 

1275).» 

Παρ' όλα ταύτα επέμβαση είναι δυνατή όταν τα ευρήματα που κατέληξε 

το πρωτόδικο Δικαστήριο αντιστρατεύονται τη λογική των πραγμάτων ή 

συγκρούονται με άλλη αποδεκτή μαρτυρία ή διαπιστώνεται ότι η αξιολόγηση 

των δεδομένων ήταν πλημμελής (βλ. Bullows v.  Νεοφύτου (1994) 1 

Α.Α.Δ. 41, Αδαμίδης & Συνεργάτες ν. Δ. Κυθρεώτη & Συνεργάτες 

(2011) 1 Α.Α.Δ. 2106, Στ. Αττεσλή κ.α. ν. Τράπεζας Κύπρου Δημόσια 

Εταιρεία Λτδ., Π.Ε. 231/2009, ημερ. 25/10/13)»   

(βλ.  Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd "Υπό Εξυγίανση 

Δυνάμει των προνοιών του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων 

Ιδρυμάτων Νόμου Του 2013, Ν. 17(1)/2013 (Ενεργώντας μέσω της 

Ειδικής Διαχειρίστριας της Άντρης Αντωνιάδου ν. Otis Elevators 

(Cyprus) Ltd κ.α., Π.Ε. 371/2009 ημερ. 16.2.2015, C. Roushias 

Trading and Development Ltd v. Μωσαϊκού, Π.Ε. 98/2010 ημερ. 

8.12.2014.) 
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