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1 ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 

1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

1.1.1 Yπόθεση 

ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ, Δ:  Η εφεσείουσα στις 29/3/2007 ενώ περπατούσε στη 

Λεωφόρο Ελευθερίας στη Χλώρακα,  μόλις είχε  προσπεράσει τα γραφεία 

του εφεσίβλητου/εναγόμενου, με το φύσημα δυνατού αέρα μια πλαστική 

κορδέλα μπλέχτηκε στα πόδια της με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και 

να τραυματιστεί.   

Με την αγωγή της υπ' αρ. 1774/2008 στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

Πάφου αξίωνε γενικές και ειδικές αποζημιώσεις εναντίον του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Χλώρακας, εφεσίβλητου, λόγω αμέλειας και/ή παράβασης των 

θέσμιων καθηκόντων και/ή των υποχρεώσεων του και/ή λόγω δημόσιας 

οχληρίας και/ή ιδιωτικής οχληρίας.   

Με την Υπεράσπιση του ο εφεσίβλητος αρνείτο οποιαδήποτε ευθύνη 

για το ατύχημα το οποίο, όπως υποστήριζε, ήταν αποτέλεσμα της 

αποκλειστικής ευθύνης της εφεσείουσας η οποία θα έπρεπε να ήταν 

προσεκτική ενόψει του αέρα που φυσούσε και των διαφόρων αντικειμένων 

που κινούντο προς το μέρος της.     

 Στην υπόθεση  Μ. Σ. Ιακωβίδης Λτδ κ.ά. ν. Γενικού Εισαγγελέα 

της Δημοκρατίας, Πολ. Έφ. 378/2009, ημερ. 10/7/2015 που επίσης 

αφορούσε σε αμέλεια, τονίστηκε ότι: 

«...ως αστικό αδίκημα  είναι βεβαίως πασίγνωστη ως έννοια και έχει 

αρχή στην υπόθεση Donoghue v. Stevenson (1932) A.C. 562.  Αφορά 

τη νομική αναγκαιότητα λήψης εύλογης επιμέλειας ώστε να αποφευχθούν 

πράξεις ή παραλείψεις που προβλεπτώς μπορούν να επιφέρουν ζημία στο 

γείτονα. Ως «γείτονας» θεωρούνται όλα εκείνα τα πρόσωπα που είναι σε 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/apofasi.pl?number=378/2009&year=2015
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επαρκή σχέση εγγύτητας ή γειτονίας με το πρόσωπο που επιφέρει τη ζημία 

ώστε το τελευταίο να έπρεπε λογικά να γνώριζε ή να προέβλεπε ότι οι 

πράξεις του θα επηρέαζαν το άλλο μέρος.    

Το άρθρο 51 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, Κεφ. 148, 

αποτελεί την κωδικοποίηση των αρχών του Κοινοδικαίου, (Στρατμάρκο 

Λτδ ν. Μιχαήλ (1989) 1 Α.Α.Δ. 393).  Έχει λεχθεί στην υπόθεση αυτή ότι 

το βασικό χαρακτηριστικό της αμέλειας είναι η έλλειψη της προσήκουσας 

προσοχής, η οποία θα έπρεπε στις δοσμένες περιστάσεις να καταβληθεί 

από τον δράστη ώστε να μην προκληθεί ζημία στον πλησίον. Το όριο της 

επιμέλειας διαγράφεται από την επίδειξη της ανάλογης προσοχής από τον 

υποθετικό μέσο συνετό άνθρωπο.   

Στο σύγγραμμα «Street on Torts» 11η έκδ. σελ. 200 κ.ε., 

αναφέρεται ότι δεν υπάρχει γενικός κανόνας που να εξαιρεί τις δημόσιες 

αρχές από οποιαδήποτε ευθύνη λόγω αμελείας, απλώς και μόνο διότι είναι 

δημόσιες και όχι ιδιωτικές αρχές ή σώματα, (Mersey Docks and Harbour 

Board Trustees v. Gibbs (1866) LR 1 HL 93).  Δεν υπάρχει με άλλα 

λόγια ασυλία εναντίον των δημοσίων αρχών ή του κράτους. Τα κριτήρια 

επιβολής καθήκοντος αμέλειας είναι τα ίδια όπως και στην περίπτωση των 

ιδιωτών.  Στην υπόθεση Home Office v. Dorset Yacht Co Ltd (1970) AC 

1004, HL, η Δικαστική Επιτροπή της Βουλής των Λόρδων αναφέρθηκε στο 

ότι η πιθανότητα της ζημιάς πρέπει να είναι εύλογα προβλεπτή.  Όπου 

υπάρχει διακριτική ευχέρεια από το δημόσιο όργανο, ευχέρεια που 

δυνατόν να ασκείται καλόπιστα, αλλά κατά λανθασμένο τρόπο, δεν 

δημιουργεί κατ΄ ανάγκη δικαίωμα σε αποζημίωση.  Στην υπόθεση Anns v. 

Merton London Borough Council (1978) AC 728, HL, λέχθηκε ότι εκεί 

όπου η άσκηση νομίμου δημοσίου καθήκοντως απορρέει από μια ευρεία 

άσκηση πολιτικής απόφασης, η εναπόθεση στοιχείου αμέλειας κατά το 

αστικό δίκαιο δεν επαφίεται κατά κανόνα στα πολιτικά Δικαστήρια.  Όμως, 

τέτοιο καθήκον επιμέλειας μπορεί να εναποτεθεί στο στάδιο της εφαρμογής 

της πολιτικής αυτής του κράτους, («operational sphere»).» 
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Η έφεση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του εφεσίβλητου και εναντίον 

της εφεσείουσας, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

Δειτέ εδώ την αποφάση στο cylaw ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 214/2013   

xxx ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ v. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 214/2013 , 24 Ιουνίου  2019 

1.1.2 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.   

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201906-214-13PolEf.htm&qstring=214%20w%2F1%202013
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Με το δικόγραφο τους, οι εργοδότες ισχυρίστηκαν ότι το ατύχημα 

επεσυνέβη συνεπεία της αποκλειστικής και/ή συντρέχουσας αμέλειας της 

ιδιοκτήτριας του εργοστασίου και της εταιρείας G.C.Deco Casa Ltd, η οποία 

κατασκεύασε τη στέγη.  Αμφότεροι οι εναγόμενοι-εφεσείοντες, απέδωσαν 

ευθύνη και στον εφεσίβλητο, αποκλειστική και ή συντρέχουσα, για τις 

σωματικές βλάβες που αυτός υπέστη, ενώ οι εργοδότες εξασφάλισαν και 

διάταγμα για την έκδοση και επίδοση Ειδοποίησης Τριτοδιαδίκου στην 

κατασκευάστρια εταιρεία της στέγης.  Η Τριτοδιάδικος, με την υπεράσπισή 

της,  απέδωσε την ευθύνη για την κατασκευή της στέγης στους εργοδότες 

ισχυριζόμενη, μεταξύ άλλων, ότι οι σύμβουλοι τους αποφάσισαν για την 

τοποθέτηση πετροβάμβακα, υλικό που η Τριτοδιάδικος υπέδειξε στους 

εργοδότες ότι δεν ήταν ανθεκτικό όταν πατήσει κάποιος πάνω του.  Και οι 

δύο εφεσείοντες-εναγόμενοι καταχώρησαν Ειδοποιήση Συνεναγομένου 

έναντι αλλήλων, βάσει της Δ.10 των περί Πολιτικής Δικονομίας 

Διαδικαστικών Κανονισμών, δεν προχώρησαν, όμως, στην ανταλλαγή 

δικογράφων. 

Οι εφεσείοντες στην προκειμένη υπόθεση δεν φαίνεται να 

αμφισβητούν ότι υπείχαν καθήκον επιμέλειας έναντι του εφεσίβλητου και 

ειδικά τις υποχρεώσεις που εξειδικεύονται στην πρωτόδικη 

απόφαση.   Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η εισήγηση της ευπαίδευτης 

συνηγόρου της ιδιοκτήτριας του εργοστασίου, κατά τη συζήτηση της 

έφεσης, πως η τελευταία δεν είχε εναχθεί ως εργολάβος αλλά ως 

ιδιοκτήτρια, δεν μας βρίσκει σύμφωνους.   Κατ' αρχάς, η προσέγγιση του 

πρωτόδικου Δικαστηρίου, να εξετάσει και να αποδώσει στην ιδιοκτήτρια 

του εργοστασίου αμέλεια υπό δύο ιδιότητες, ήτοι του «κύριου του έργου» 

και του κατόχου της οικοδομής, δεν έχει αμφισβητηθεί με την 

έφεση.  Επομένως, δεν μπορεί να τύχει εξέτασης.  Παρατηρούμε, 

ωστόσο,  ότι στην έκθεση απαίτησης της αποδίδονται παραλείψεις όπως 

αυτές που διαπίστωσε ο κ. Τριταίος, καθώς και άλλες ενέργειες και 

παραλείψεις, μεταξύ άλλων ότι προέβη σε ελλαττωματικές και ή μη 

ασφαλείς και ή επικίνδυνες κατασκευές στο υπό ανέγερση εργοστάσιό της 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=10
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εκθέτοντας τον εφεσίβλητο στον κίνδυνο πρόκλησης σε αυτόν σωματικής 

βλάβης. Η νομική προσέγγιση του πρωτόδικου Δικαστηρίου αναφορικά με 

τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις των εφεσειόντων  προς τον εφεσίβλητο είναι 

ορθή, τόσο στη βάση των αρχών του κοινοδικαίου που κωδικοποιούνται 

στο άρθρο 51 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, Κεφ.148 όσο των 

άλλων νομοθετικών προνοιών στις οποίες αναφέρθηκε, οι οποίες 

επιβάλλουν παρόμοιες υποχρεώσεις.  

ο κενό στη μαρτυρία για τα πραγματικά αίτια του ατυχήματος μόνο 

συμπερασματικά μπορούσε να συμπληρωθεί. Σε υποθέσεις εργατικών 

ατυχημάτων λόγω ελαττωματικών εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, το 

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».  

Εν προκειμένω, θεωρούμε ότι το γεγονός του ατυχήματος, με την 

κατάρρευση της στέγης «σε ανύποπτο χρόνο» και τη πτώση και 

τραυματισμό του εφεσίβλητου, θεμελίωναν εκ πρώτης όψεως υπόθεση 

αμέλειας.  Στέγες οι οποίες είναι ασφαλείς δεν καταρρέουν.   Πρόσθετα, 

υπήρχε,  μαρτυρία ότι η ιδιοκτήτρια του εργοστασίου, ούσα  «ο κύριος του 

έργου»  δεν μερίμνησε για τη λήψη αριθμού μέτρων ασφαλείας, μεταξύ 

άλλων, για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας πριν την έναρξη 

λειτουργίας του εργοταξίου και για τον ορισμό για θέματα Ασφάλειας και 

Υγείας κατά την εκτέλεση ολόκληρου του έργου και άλλων. Αυτό δε το 

χώρο είχαν υποδείξει οι εργοδότες στον εφεσίβλητο για την εκτέλεση της 

εργασίας την οποία του ανάθεσαν. Τα στοιχεία που είχε ενώπιον του το 

πρωτόδικο Δικαστήριο  αναδείκνυαν ότι ήταν πιο πιθανό να είναι παρά να 

μην είναι γενεσιουργός αιτία του ατυχήματος κάποια ενέργεια ή παράλειψη 

των εφεσειόντων, η οποία συνιστούσε παράλειψη λήψης κατάλληλων 

μέτρων επιμέλειας για την ασφάλεια του εφεσίβλητου.  Συναγόταν δε 
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λογικά, από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο εφεσίβλητος βρισκόταν 

στο υπό ανέγερση εργοστάσιο και τον τρόπο που εξελίχθηκε το ατύχημα, 

ότι αυτός στερείτο γνώσης και της δυνατότητας να αποδείξει το 

πραγματικό γεγονός ή την παράλειψη που προκάλεσε το συμβάν. 

 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 συνάγεται από τη μαρτυρία, 

παρέλειψαν να πράξουν με αποτέλεσμα την πρόκληση σε αυτόν σωματικής 

βλάβης.   
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Οι εφέσεις απορρίπτονται με έξοδα εις βάρος των εφεσειόντων και 

υπέρ του εφεσιβλήτου, όπως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

Δειτέ εδώ την αποφάση στο cylaw ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 

377/2012(Σχ. με 383/2012) 

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

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

1.1.3 Υπόθεση 

ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Δ.:   Με τις ως άνω αιτήσεις, οι εφεσίβλητοι 

ζητούν έκδοση διατάγματος που να απορρίπτει την εξέταση των 

ειδοποιήσεων εφέσεων των εφεσειόντων-καθ΄ων η αίτηση σε σχέση με 

την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας (Αλέξανδρος 

Παναγιώτου Π.Ε.Δ., ημερ. 29.12.17) για τους εξής 3 λόγος:  

Α)  Η εν λόγω απόφαση δεν είναι τελική 

Β)  Η έφεση είναι ασυμβίβαστη με την υποχρέωση των Δικαστηρίων 

για σύντομη εκδίκαση των υποθέσεων, 

Γ)  Η εν λόγω απόφαση δεν είναι εφέσιμη, αφού δεν αποτελεί τελική 

απόφαση.  

Η νομική βάση των αιτήσεων αίτησης παρουσιάζεται να είναι το 

άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου, 14/60, οι συμφυείς εξουσίες και 

πρακτική του Δικαστηρίου με βάση νομολογία που επίσης 

αναφέρεται.  Στηρίζονται δε αντίστοιχα στην ένορκη δήλωση του Χρίστου - 

εφεσίβλητου/ενάγοντα στην αγωγή 4567/10 με την οποία αναφέρεται ότι 

με συγκατάθεση των αντιδίκων σε όλες τις πιο πάνω αγωγές που 

συνεκδικάζονταν το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα 7.3.2014 για να 

εξεταστεί το κοινό θέμα ευθύνης ή μη των εναγομένων από ένα δικαστή 

και η απόφαση να δεσμεύει όλους τους διαδίκους στις εν λόγω 

υποθέσεις.  Η απόφαση για την ευθύνη εξεδόθη τελικώς στις 29.12.2017 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201909-377-12PolEfEtc.htm&qstring=377%20w%2F1%202012
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201909-377-12PolEfEtc.htm&qstring=377%20w%2F1%202012
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αφού ολοκληρώθηκε η εκδίκαση των υποθέσεων όσον αφορά την ευθύνη 

και ενώ το Δικαστήριο άκουσε μαρτυρία και των δύο πλευρών.  Σύμφωνα 

με την απόφαση το Δικαστήριο «απέδωσε ευθύνη για πρόκληση καρκίνου 

λόγω ενεργειών ή παραλείψεων» εναντίον των εφεσειόντων-εναγομένων 

3, 4 και 6, δηλαδή του Λιασή, ΑΣΤΡΑΣΟΛ ΛΤΔ και του Γενικού 

Εισαγγελέα.  Ταυτόχρονα απάλλαξε με την ίδια απόφαση τους 

εναγομένους 1, 2, 5 και 7.  Σύμφωνα δε με την ίδια ένορκη δήλωση, 

κατόπιν της απόφασης του Δικαστηρίου, οι αγωγές αποσυνδέθησαν για να 

εκδικαστεί και αποφασιστεί το ύψος των αποζημιώσεων από το δικαστή της 

κάθε αγωγής ξεχωριστά.  Στις 9.2.2018 κατεχωρήθησαν από τους ως άνω 

εναγομένους, ειδοποιήσεις εφεσέων.  Ακολούθησε η καταχώρηση των υπό 

εκδίκαση δύο αιτήσεων, στις οποίες προβλήθηκε ένσταση εκ μέρους του 

Γενικού Εισαγγελέα και των λοιπών εφεσειόντων.  Προβάλλονται ως κοινά 

θέματα και στις δύο ενστάσεις ότι οι αιτήσεις είναι νόμω και ουσία 

αβάσιμες, στερούνται πραγματικού και νομικού ερείσματος, ενώ 

προβάλλεται πως είναι δικαίωμα των εφεσειόντων να καταχωρήσουν και 

προωθήσουν τις εφέσεις τους και οι επίδικες αιτήσεις καθυστερούν τη 

διαδικασία.  Εν πάση περιπτώσει οι εφέσεις μπορούν να προωθηθούν 

εφόσον η εν λόγω απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας είναι 

εφέσιμη, ως καθορίζουσα σε ουσιαστικό βαθμό τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις όλων των διαδίκων.  Οι ενστάσεις στηρίζονται και σε 

ενόρκους δηλώσεις του κ.Θ.Παπαθεοδώρου και της κας Νεοφύτου οι 

οποίες επίσης αναφέρονται στα πραγματικά περιστατικά της εκδίκασης της 

υπόθεσης πρωτοδίκως αλλά και της εξέλιξης της διαδικασίας στις 

καταχωρηθείσες εφέσεις.   

Στη M.Χαραλάμπους ν. Χ΄Παναγιώτου (2013)1 A.A.Δ. 205 με 

αναφορά στην προηγούμενη νομολογία αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: 

 «Όσον αφορά το θέμα της ευθύνης του εφεσείοντος για το 

δυστύχημα, παρατηρούμε ότι αυτό δεν είναι εφέσιμο για το λόγο ότι η περί 

τούτου απόφαση δεν είναι αφ' εαυτής καθοριστική των δικαιωμάτων των 

διαδίκων.  Εφόσον η περί ευθύνης απόφαση θα επηρεάσει, όπως 
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αναμένεται, το τελικό αποτέλεσμα, αυτή θα μπορεί να αναθεωρηθεί μόνο 

στα πλαίσια έφεσης κατά της τελικής απόφασης του Δικαστηρίου. 

(Βλ. Evand Promotions v. Rutman [1997] 1 Α.Α.Δ. 1787 με αναφορά 

στη Χάσικος κ.ά. ν. Χαραλαμπίδη (1990) 1 Α.Α.Δ. 389). Άμεσα 

σχετικό είναι και το ακόλουθο απόσπασμα από την απόφαση του Πική, Π. 

στην Πάφος Στόουν Εστ. Λτδ ν. Βαλαωρίτη κ.ά. (1997) 1 Α.Α.Δ. 

220, 225: 

«Η απαίτηση για αποζημιώσεις, λόγω αμέλειας ή άλλου αστικού 

αδικήματος, συνιστά αγώγιμο δικαίωμα, η επίλυση του οποίου συναρτάται 

τόσο με τον καθορισμό της ευθύνης όσο και της ζημίας. Μόνο μετά τον 

καθορισμό της ζημίας διαπιστώνονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και 

δικαιώματα.» 

Διαπιστώνεται ότι με την τελευταία αυθεντία το θέμα έχει πλήρως 

διευκρινιστεί, πως δηλαδή η απόφαση επί της ευθύνης χωρίς την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας σε σχέση με τις ζημιές, δεν είναι εφέσιμη.   

Μας τονίστηκε - ιδιαίτερα από τον κ.Χριστοφόρου - πως η παρούσα 

υπόθεση διαφοροποιείται από την πιο πάνω νομολογία ενόψει της 

«τελειωτικής απόφασης» περί απόρριψης της αγωγής για ορισμένους 

εναγόμενους.   Είναι γεγονός πως οι αγωγές απορρίφθηκαν, με την 

εκκαλούμενη απόφαση, για αριθμό εναγομένων.  Μεταξύ αυτών - 

σύμφωνα με την απόφαση - υπήρξε καταχώρηση ειδοποιήσεων 

συνεναγομένων δυνάμει της Δ.10 θ.12 των Θεσμών Πολιτικής 

Δικονομίας.  Το πρωτόδικο Δικαστήριο με επίκληση της Γ.Ιωαννίδης ν. 

Ν.Χαραλάμπους (1992)1Α Α.Α.Δ. 558 έκρινε πως επειδή oι εναγόμενοι 

δεν αντάλλαξαν μεταξύ τους δικόγραφα, δεν τίθεται θέμα επιμερισμού της 

ευθύνης μεταξύ τους.  Στο εφετήριο του Γενικού Εισαγγελέα ως 

εναγομένου 6 διατυπώνεται ως 10ος λόγος έφεσης ότι «το πρωτόδικο 

Δικαστήριο λανθασμένα δεν κατένειμε την ευθύνη μεταξύ των 

εναγομένων». Επίσης ως 11ος λόγος πως «το πρωτόδικο Δικαστήριο 

παρεμπόδισε τον εναγόμενο 6 από του να αντεξετάσει τους μάρτυρες των 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1990/rep/1990_1_0389.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_0220.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_0220.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/rules.pl?order=10
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1992/rep/1992_1_0558.htm
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υπολοίπων εναγομένων με το αιτιολογικό ότι οι εναγόμενοι δεν 

αντάλλαξαν μεταξύ τους δικόγραφα». 

΄Εχουμε προβληματιστεί και επ΄αυτής της πτυχής.  Παρά το 

φαινομενικά βάσιμο της θέσης του κ.Χριστοφόρου, εάν ελεγχθεί το 

επιχείρημα του στα πραγματικά γεγονότα, όπως έχουν εξελιχθεί δεν μπορεί 

να διαφοροποιηθεί η παρούσα από την πιο πάνω νομολογιακή 

αρχή.  Εφόσον οι εφεσείοντες δεν προσβάλλουν αυτήν καθ΄εαυτήν την 

απόρριψη της αγωγής εναντίον κάποιων εναγομένων, δεν μπορεί να έχει 

σημασία ο μη καταμερισμός μεταξύ τους, ευθύνης.  Αφού για να 

κατανεμηθεί ευθύνη πρέπει να προηγηθεί εύρημα ευθύνης.  Αυτό εν 

σχέσει με το 10ο λόγο έφεσης ανωτέρω.  Σε σχέση με τον 11ο λόγο έφεσης 

είναι αρκετό να λεχθεί ότι το θέμα θα πρέπει να κριθεί μετά και την 

απόφαση επί του θέματος των ζημιών. 

Με βάση τους λόγους που εξηγήσαμε θεωρούμε ότι η δικανική κρίση 

παραμένει ατελής και μη καθοριστική των δικαιωμάτων των διαδίκων ώστε 

να μην είναι εφέσιμη.  Εφέσιμη θα καταστεί με την τελείωση της δικανικής 

κρίσης αφού αποφασιστεί και το θέμα των ζημιών.   

Συνεπώς οι αιτήσεις επιτυγχάνουν και οι εφέσεις 

απορρίπτονται.  ΄Εξοδα υπέρ εφεσιβλήτων/αιτητών ως θα υπολογιστούν 

από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

Δειτέ εδώ την αποφάση στο cylaw Πολιτική ΄Εφεση αρ.33/18 , σχ. 

με 32/18 

ΛΙΑΣΗ v. Χρυσάνθου , Πολιτική ΄Εφεση αρ.33/18 , σχ. με 32/18 , 24 

Ιουλίου  2018 

1.1.4 Υπόθεση 

ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ, Δ:  Η εφεσείουσα στις 16/12/03 ενώ βρισκόταν στην 

υπηρεσία της εφεσίβλητης, υπέστη πτώση στην προσπάθεια της να εξέλθει 

του σχολικού κτιρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2018/1-201807-32-18etc-anony.htm&qstring=32%20w%2F1%2018
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2018/1-201807-32-18etc-anony.htm&qstring=32%20w%2F1%2018
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Σύμφωνα με τα ευρήματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου ως προς τις 

συνθήκες του ατυχήματος, η εφεσείουσα που εργαζόταν ως καθηγήτρια 

της Φυσικής στο Γυμνάσιο Θεοδότου και Διανέλλου, στη Λευκωσία, καθώς 

εξερχόταν του σχολικού κτιρίου από την οπίσθια θύρα προς την αυλή, 

έπεσε κάτω σε κάποιο σημείο του πλατύσκαλου, που ήταν κατά 20 εκ. 

χαμηλότερο του επιπέδου του κτιρίου και ακολουθούσε άλλο σκαλοπάτι 

ύψους 14 εκ.  Το δάπεδο στο σημείο του ατυχήματος ήταν καμωμένο  από 

οπλισμένο σκυρόδεμα με επίπεδη και λεία επιφάνεια, ενώ της αυλής από 

τσιμεντόπλακες διαστάσεων 40 εκ. Χ 40 εκ.  Η εφεσείουσα συνεπεία του 

ατυχήματος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου 

διαγνώσθηκε «συντριπτικό κάταγμα κάτω επίφυσης κερκίδας ενδοαρθρικό 

τύπου Barton αριστερά». 

Με την αγωγή της με αρ. 7134/05 στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

Λευκωσίας αξίωνε ειδικές και γενικές αποζημιώσεις εναντίον της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, εφεσίβλητης, λόγω έλλειψης διασφάλισης προς την 

εφεσείουσα ασφαλών συνθηκών, τόπου, συστήματος και μέσων εργασίας 

και/ή αμέλειας και/ή παράβασης των εκ του Νόμου και Κανονισμών 

καθηκόντων της ως εργοδότης.  Με την Υπεράσπιση της η Δημοκρατία 

αρνείτο οποιαδήποτε ευθύνη για το ατύχημα το οποίο, όπως 

υποστήριζε,  ήταν αποτέλεσμα της αποκλειστικής και/ή συντρέχουσας 

αμέλειας της εφεσείουσας. 

Κατά την πρωτόδικη διαδικασία δηλώθηκαν ως παραδεκτά γεγονότα 

επί πλήρους ευθύνης το ύψος των ειδικών αποζημιώσεων εκ €1.138,78 

(Λ.Κ.666.50) και των γενικών αποζημιώσεων εκ €14.000 και ότι 

οποιοδήποτε επιδικασθεισόμενο ποσό, είτε υπό τύπον  ειδικών, είτε 

γενικών αποζημιώσεων, θα φέρει νόμιμο τόκο από την έκδοση της 

απόφασης.  

Ενόψει της πιο πάνω δήλωσης, η ακροαματική διαδικασία διεξήχθη 

σ΄ όσον αφορά την ευθύνη για το ατύχημα. 
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Μετά την καταγραφή των ευρημάτων της που αναφέραμε πιο πάνω, 

η πρωτόδικος Δικαστής ασχολήθηκε με τη νομική πτυχή του ζητήματος της 

υποχρέωσης επιμέλειας του εργοδότη προς τους εργοδοτούμενους του, 

που πηγάζει από το άρθρο 51 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, Κεφ. 

148, παραπέμποντας σε νομολογία, και κατέληξε στα εξής στην απόφαση 

της: 

«Στην υπό εξέταση υπόθεση, έχοντας κατά νουν το σύνολο της 

ενώπιόν μου μαρτυρίας, όπως έχει αξιολογηθεί πιο πάνω, καθώς και τα 

ευρήματα στα οποία έχω καταλήξει, κρίνω ότι η ενάγουσα έχει αποτύχει να 

αποδείξει στο βαθμό που απαιτείται ότι η εναγομένη ως εργοδότρια παρέβη 

την υποχρέωσή της να παρέχει στην ενάγουσα εργοδοτούμενή της ασφαλή 

χώρο εργασίας, ή ότι την εξέθεσε σε περιττούς κινδύνους.  Συναφώς, δεν 

έχει αποδειχθεί στον απαιτούμενο βαθμό ότι η εναγομένη υπήρξε αμελής 

κατά τους αναφερθέντες στην Έκθεση Απαίτησης ή οποιουσδήποτε άλλους 

τρόπους. 

Ειδικότερα, τόσο η Μ.Ε.2 όσο και η Μ.Υ., τη μαρτυρία των οποίων 

έχω αποδεχθεί ως πλήρως αξιόπιστη και αντικειμενική, κατέθεσαν σαφώς 

ότι τα επίδικα σκαλοπάτια και γενικότερα ο χώρος όπου επεσυνέβη το 

ατύχημα δεν παρουσίαζαν οποιαδήποτε επικινδυνότητα ή έλλειψη 

ασφάλειας, αιτιολογώντας με κάθε συνέπεια και λογική τη θέση τους 

αυτή.  Επεξήγησαν δεόντως τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν 

αναγκαία η τοποθέτηση χειρολαβής ή προειδοποιητικής σήμανσης κ.ο.κ., 

καταρρίπτοντας με μεγάλη ευκρίνεια τις αντίθετες θέσεις της 

ενάγουσας.  Όσον αφορά το ύψος της συγκεκριμένης βαθμίδας, ναι μεν 

ήταν λίγα εκατοστά περισσότερο από το σύνηθες ή το ιδανικό, χωρίς όμως 

αυτό να αποτελεί να προκαλεί αφ' εαυτού οποιοδήποτε κίνδυνο.  Ούτε και 

καταδείχθηκε οποιαδήποτε παράβαση του σχετικού Νόμου και των 

Κανονισμών, εφόσον δεν επρόκειτο περί κλίμακας με πέραν των τριών 

συνεχόμενων σε ευθείες σειρές σκαλιών, όπου επιβάλλεται όπως όλες οι 

βαθμίδες έχουν το ίδιο ύψος.  Άλλωστε, η ενάγουσα δεν ισχυρίστηκε ότι 

κατέβηκε το πρώτο σκαλί και μετά σκόνταψε ή έχασε την ισορροπία της 
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στο δεύτερο, επειδή ανέμενε ότι θα ήταν το ίδιο ύψος με το πρώτο και δεν 

ήταν.  Οπόταν το γεγονός ότι οι δύο βαθμίδες είχαν διαφορετικό ύψος δεν 

έχει καμία σχέση με το ατύχημα.  Εξάλλου, η ενάγουσα γνώριζε πολύ καλά 

τη διαρρύθμιση του συγκεκριμένου σημείου, αφού διακινείτο στο χώρο, 

όπως διακινούνταν εκατοντάδες μαθητές και καθηγητές, για χρόνια, χωρίς 

οποιοδήποτε πρόβλημα. 

Ως εκ των ανωτέρω, δεν έχει καταδειχθεί οποιοσδήποτε περιττός και 

προβλεπτός κίνδυνος από τον οποίο η εναγομένη ως εργοδότρια είχε 

υποχρέωση να προφυλάξει τους εργοδοτουμένους της.  Όπως κατέθεσαν 

οι Μ.Κ.2 και Μ.Υ., η διαμόρφωση του επίδικου σημείου μπορεί να μην ήταν 

η απόλυτα ιδανική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να θεωρηθεί 

επικίνδυνη ή μη ασφαλής και συνεπώς δεν απαιτούσε τη λήψη 

οποιωνδήποτε προφυλακτικών μέτρων." 

Ενόψει της πιο πάνω κατάληξης της επί του ζητήματος της ευθύνης 

απέρριψε την αγωγή με έξοδα σε βάρος της ενάγουσας.  Εναντίον της 

απορριπτικής απόφασης καταχωρήθηκε εκ μέρους της 

εφεσείουσας/ενάγουσας έφεση με την οποία πρόβαλλε αρχικά 

τέσσερις  λόγους έφεσης και στη συνέχεια πρόσθεσε άλλους δυο.  Όλοι οι 

λόγοι έφεσης είναι συναφείς και αφορούν ουσιαστικά στον τρόπο 

αξιολόγησης της μαρτυρίας από το πρωτόδικο Δικαστήριο και στα 

συμπεράσματα που κατέληξε, ενόψει της αξιολόγησης, που είχαν ως 

αποτέλεσμα την απαλλαγή της εφεσίβλητης απ' οποιαδήποτε ευθύνη για το 

ατύχημα. 

Η εφεσίβλητη από την άλλη πρόβαλε τη θέση ότι ορθά το Δικαστήριο 

δεν επέρριψε ευθύνη για το ατύχημα στην ίδια, ενόψει της διαπίστωσης 

του ότι τα σκαλοπάτια δεν αποτελούσαν οποιασδήποτε μορφής ή βαθμού 

κίνδυνο για εκείνους που τα χρησιμοποιούσαν. 

Η υποχρέωση επιμέλειας ενός εργοδότη προς τους εργοδοτούμενους 

του πηγάζει από το άρθρο 51 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, Κεφ. 

148 το οποίο βασίζεται στις αρχές του κοινού δικαίου.  Ο εργοδότης έχει 
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βασική υποχρέωση να μην εκθέτει τους εργοδοτούμενους του σε περιττούς 

ή μη αναγκαίους κινδύνους, να εργοδοτεί ικανό προσωπικό, να παρέχει 

ασφαλή εξοπλισμό, ασφαλές σύστημα εργασίας και ασφαλή χώρο εργασίας 

(βλ. Χριστοφή κ.α. ν. Θεοδούλου κ.α. (2007) 1 ΑΑΔ 512 και L.P. 

Transbeton Ltd v. Σταύρου κ.α. (2009) 1 ΑΑΔ 304, 313).  Η φύση 

του καθήκοντος επιμέλειας του εργοδότη προς τους εργοδοτουμένους του 

αναλύεται και στο σύγγραμμα Clerk & Lindsel on Torts, 14η έκδοση, 

παραγ. 965-971, σελ. 578-592. 

Στην υπόθεση ΑΗΚ ν. Χριστοφόρου, Πολ. Εφ. 82/10, 82Α/10 

ημερ. 5/2/15, αναφέρθηκαν τα εξής ως προς την υποχρέωση του 

εργοδότη παροχής ασφαλούς χώρου και συστήματος εργασίας: 

«Τα συστατικά στοιχεία του αστικού αδικήματος της αμέλειας, οι 

συσχετισμοί τους με τα εργατικά ατυχήματα, η ευθύνη εργοδότη προς τους 

εργοδοτούμενούς του, το εύρος του καθήκοντος επιμέλειας που υπέχει ο 

εργοδότης, η υποχρέωσή του να μην εκθέτει τον εργοδοτούμενό του σε 

«περιττό κίνδυνο» και να παρέχει και διατηρεί ασφαλή χώρο εργασίας, το 

καθήκον του για παροχή ασφαλούς συστήματος διεξαγωγής εργασίας και η 

υποχρέωση του να καθοδηγεί τους εργοδοτούμενούς του ως προς τα 

μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν για αποφυγή ατυχημάτων, έχουν γίνει 

αντικείμενο εκτενούς ανάλυσης σε σειρά αποφάσεων του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου. (Δήμος Λεμεσού ν. Χαραλάμπους (1989) 1 ΑΑΔ (Ε) 

423, Στρατμάρκο Λτδ ν. Μιχαήλ (1989) 1 ΑΑΔ (Ε) 453, Metalco 

Heaters Ltd v. Νεοφύτου κ.ά. (1997) 1 ΑΑΔ 211, Αλεξάνδρου ν. 

Θεόδωρος Κυριάκου & Υιοί Λτδ (1997) 1 ΑΑΔ 506, Μεταφορική 

Εταιρεία Γ. και Μ. Περικλέους Λτδ ν. Μιχαήλ κ.ά. (2000) 1 ΑΑΔ 

1661, Σκυροποιία Λεωνίκ Λτδ ν. Παπαδόπουλου (2000) 1 ΑΑΔ 

1855, Κυριάκου ν. Caramondani Bros Limited (2001) 1 ΑΑΔ 219, 

Ευαγγελίδης ν. Aegeas Navigation Ltd κ.ά. (2002) 1 ΑΑΔ 709, 

Ανάγνου ν. Alco Filters (Cyprus) Ltd (2002) 1 ΑΑΔ 918, Ράλλης 

Μακρίδης και Υιοί Λτδ ν. Λουκά (2003) 1 ΑΑΔ 447, Λαμπής ν. 

Shiptrans Ship. and Trad. Agency Ltd (2004) 1 ΑΑΔ 370, 
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