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1 ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

1.1.1 Υπόθεση 

ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ, Δ.  Οι Εφεσείοντες προσβάλλουν ως εσφαλμένη την πρωτόδικη 

απόφαση με την οποία επιδικάσθηκαν προς όφελος του Εφεσίβλητου τα ποσά των €20.000 

ως γενικές αποζημιώσεις και €8.972,04 ως ειδικές αποζημιώσεις πλέον τόκο δια σωματικά 

τραύματα και ειδικές ζημιές τις οποίες υπέστη ως αποτέλεσμα εργατικού ατυχήματος το οποίο 

επεσυνέβη στις 8.9.2003 και ενώ εργάζετο ως καλουψιής σε οικοδομή, ως εργοδοτούμενος 

των Εφεσειόντων.   

Παρέμειναν για εξέταση επτά λόγοι Έφεσης.  Όγδοος λόγος απεσύρθη και 

απερρίφθη.  Με τον πρώτο λόγο Έφεσης προβάλλεται ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο 

εσφαλμένα προέβη το ίδιο σε ανασκευή και διόρθωση της μαρτυρίας του Εφεσίβλητου 

αντίθετα με τους δικογραφημένους ισχυρισμούς και μαρτυρία ενώπιον του, ώστε να κρίνει 

αυτόν ως αξιόπιστο και στη βάση της εν λόγω διόρθωσης και ανασκευασμένης μαρτυρίας να 

εκδώσει απόφαση υπέρ του. 

Είναι η εισήγηση του ευπαίδευτου συνήγορου των Εφεσειόντων ότι η φράση "και 

διορθώνοντας τα" που συναντάται στο πιο πάνω απόσπασμα,  καταδεικνύει ότι ο πρωτόδικος 

Δικαστής τελούσε υπό έκδηλη πλάνη και σύγχυση σε σχέση με τα γεγονότα της υπόθεσης και 

ανασκεύασε και διόρθωσε την ενώπιον του μαρτυρία σε ουσιώδη και καθοριστικά σημεία 

προς όφελος του Εφεσίβλητου προκειμένου να κρίνει αυτόν αξιόπιστο και με βάση την 

ανασκευασμένη και διορθωμένη υπ'  αυτού μαρτυρία να εκδώσει απόφαση υπέρ του. 

Αντίθετη βέβαια ήταν η εισήγηση της ευπαίδευτης συνηγόρου για τον Εφεσίβλητο η 

οποία απαντώντας προβάλλει ότι η χρήση της λέξης "διορθώνοντας τα"  ως άνω, έγινε 

προκειμένου το Δικαστήριο να καταδείξει ότι δεν αποδέχεται εκείνα τα μέρη της μαρτυρίας τα 

οποία αναφέρει κατά την αξιολόγηση της μαρτυρίας. 

Εξετάσαμε με προσοχή τα όσα μας τέθησαν από αμφότερες τις πλευρές.  Είναι 

διαπίστωση μας ότι η χρησιμοποίηση της λέξης "διορθώνοντας τα" στην πρωτόδικη απόφαση 

είναι αδόκιμη για δικαστική απόφαση και παραπέμπει σε εσφαλμένους συνειρμούς. Εξετάσαμε 

"τα προαναφερόμενα μέρη" στα οποία αναφέρεται σαν "διόρθωση" και είναι η διαπίστωση 

μας ότι εκείνο που έπραξε το πρωτόδικο Δικαστήριο είναι ότι όπου στη μαρτυρία του 

Εφεσίβλητου παρουσιάζοντο διϊστάμενοι ισχυρισμοί, προχωρούσε σε διερεύνηση τους 

συγκρίνοντας τους  είτε με άλλη προφορική μαρτυρία, είτε με μαρτυρία προερχόμενη από 

τεκμήρια ενώπιον του, και ακολούθως προχωρούσε σε επιλογή του ενός από τους δύο 

διϊστάμενους ισχυρισμούς ως ορθού, με ταυτόχρονη όμως αιτιολόγηση της ενέργειας του 

αυτής.  Εξετάσαμε ένα προς ένα τα "μέρη" αυτά και δεν διαπιστώνουμε λάθος στην 

προσέγγιση του πρωτόδικου Δικαστηρίου.  Η αποδοχή μαρτυρίας του Εφεσίβλητου έγινε 
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μέσα στα επιτρεπτά όρια της αξιολόγησης της και το πρωτόδικο Δικαστήριο έδωσε λόγους της 

επιλογής του ως όφειλε να πράξει. 

Συναφώς ο λόγος της έφεσης αναπόφευκτα απορρίπτεται. 

Με τον πέμπτο λόγο οι Εφεσείοντες προβάλλουν ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο, 

εσφαλμένα αξιολόγησε τη μαρτυρία του Ενάγοντα και Μ.Ε.2 καθότι ενυπάρχουν αντιφάσεις 

μεταξύ των δύο μαρτυριών.  

Με τον πέμπτο λόγο οι Εφεσείοντες προβάλλουν ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο, 

εσφαλμένα αξιολόγησε τη μαρτυρία του Ενάγοντα και Μ.Ε.2 καθότι ενυπάρχουν αντιφάσεις 

μεταξύ των δύο μαρτυριών.  Ως τέτοιες ανέφερε το μέρος που ευρίσκετο ο Μ.Υ.2 Μανώλη 

όταν έδιδε τις οδηγίες και τι οδηγίες έδωσε, εάν η διαδρομή που ακολούθησε ο Μ.Ε.2 την 

επόμενη μέρα ήταν ασφαλέστερη και ήταν στη διάθεση του Ενάγοντα και εάν ο Ενάγοντας 

έπεσε λόγω του ότι πάτησε στις βρεγμένες μορίνες ως ο ίδιος ισχυρίστηκε ή λόγω του βάρους 

του ως ήτο η μαρτυρία του  Μ.Ε.2.  Αναφορικά με το τελευταίο παρατηρούμε ότι ο Μ.Ε.2 

στην κυρίως εξέταση του είπε (βλ. σελ. 90 πρακτικών) ότι ο Ενάγοντας "έγλιασε και έπεσε" 

και στην αντεξέταση του (βλ. σελ. 125 των πρακτικών) ότι αυτός "έπεσε και λόγω του 

βάρους του".  Συνεπώς δεν τίθεται θέμα ουσιαστικής αντίφασης.  Όσον αφορά τα άλλα που 

τέθησαν από τους Εφεσείοντες, είμαστε της γνώμης ότι δεν είναι ουσιώδη θέματα για την 

αξιολόγηση της μαρτυρίας των δύο που εν πάση περιπτώσει απασχόλησαν το πρωτόδικο 

Δικαστήριο κατά το χρόνο αξιολόγησης της μαρτυρίας τους (βλ. σελ. 30, 31, 32, 33 και 36).  

Το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν περιορίστηκε στην αποτίμηση της αξιοπιστίας των μαρτύρων 

όπως τη διαπίστωσε κατά το χρόνο που αυτοί κατέθεταν αλλά επεκτάθηκε με αναφορά στις 

εκατέρωθεν θέσεις, προκειμένου να καταλήξει.  Υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση τόσο 

ανάλυση αλλά και επεξήγηση της μαρτυρίας συνοδευόμενης με την αναγκαία αιτιολόγηση της 

μαρτυρίας την οποία αποδέχεται.  Υπό το πρίσμα των δεδομένων αυτών δεν παρέχεται η 

δυνατότητα επέμβασης μας και ο πέμπτος λόγος Έφεσης απορρίπτεται. 

Ο έκτος λόγος Έφεσης ασχολείται με την αρχή volenti not fit injuria και 

εισηγούνται οι Εφεσείοντες ότι εσφαλμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι δεν 

"συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση" και ότι η εξέταση του έγινε αφού προηγουμένως το 

πρωτόδικο Δικαστήριο διόρθωσε μέρος της μαρτυρίας του Εφεσίβλητου και αποδέκτηκε 

αντιφάσεις που υπήρχαν στις μαρτυρίες του Εφεσίβλητου και Μ.Ε. 2. 

Δεν χρειάζεται να λεχθούν πολλά για τον λόγο αυτό καθότι υπάρχει παρανόηση 

αναφορικά με το πότε εφαρμόζεται η πιο πάνω Αρχή. 

Προϋπόθεση για την επίκληση της αρχής αυτής είναι να προβληθεί στο δικόγραφο του 

Εναγομένου και να προσαχθεί μαρτυρία η οποία τείνει να στοιχειοθετήσει την υπεράσπιση 

volenti non fit injuria (βλ. Clerk & Lindsell on Torts, 16η Έκδοση, 1989, The 

Common Law Library, No.3 σελ. 112).   

Περαιτέρω, η αρχή αυτή ισχύει εφόσον ο Ενάγων αναλαμβάνει τον κίνδυνο, 

αποποιούμενος ταυτοχρόνως, κάθε δικαίωμα για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων (βλ. Vassilico 

Cement Works v. Christo Stavrou (1978)  1 C.L.R. 389).  Η γνώση περί του κινδύνου 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1978/rep/1978_1_0389.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1978/rep/1978_1_0389.htm
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δεν αρκεί αφ'  εαυτής (βλ. Ευαγγέλου ν. Ναυτιλιακή Εταιρεία Αμαθούς Λτδ κ.α. (1997) 

1 Α.Α.Δ. 187).  

Στην παρούσα υπόθεση δεν πληρούνται οι πιο πάνω  προϋποθέσεις  και κακώς το 

πρωτόδικο Δικαστήριο ασχολήθηκε με το θέμα.  Ούτε δικογραφικά, αλλά ούτε και η 

προσαχθείσα μαρτυρία εισηγείτο έστω και κατ'  ελάχιστον εφαρμογή της Αρχής volenti non 

fit injuria.   

Το υπόλοιπο μέρος των εισηγήσεων του ευπαίδευτου συνήγορου για τους Εφεσείοντες 

εξετάστηκε όταν εξετάζαμε τους λόγους Έφεσης αρ. 1, 2, 4 και 5, συνεπώς δεν θα 

επανέλθουμε.  

O έκτος λόγος έφεσης απορρίπτεται. 

Με τον έβδομο λόγο έφεσης προσβάλλεται ως εσφαλμένη η κρίση του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου να μην αποδώσει συντρέχουσα αμέλεια στον Εφεσίβλητο για την πρόκληση του 

ατυχήματος. 

Το παράπονο των Εφεσειόντων είναι ότι δεν απεδόθη συντρέχουσα ευθύνη στον 

Εφεσίβλητο παρόλο που: 

"Η διαδρομή που ακολούθησε ο Ενάγοντας ήταν δική του επιλογή.  Εν γνώσει του 

έθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο επανειλημμένα.  Γνώριζε για την επικινδυνότητα του 

εγχειρήματος του αλλά αποφάσισε να ακολουθήσει την εν λόγω διαδρομή και χωρίς μάλιστα 

οδηγίες, με τη δικαιολογία του κινδύνου της μη απολύσεως του.  Δηλαδή ο Ενάγοντας 

αποδέχθηκε τον ενδεχόμενο τραυματισμό του ή ακόμα και τον πιθανό θάνατο του αντί  του 

ενδεχόμενου κινδύνου της απολύσεως του." 

Αντίθετη, βεβαίως, είναι η θέση της άλλης πλευράς η οποία υποστήριξε ως ορθή την 

πρωτόδικη απόφαση. 

"Ο καταμερισμός ευθύνης αποτελεί έργο του πρωτόδικου δικαστηρίου.  Το ποιος θα 

ήταν ο καταμερισμός στον οποίο εμείς θα προβαίναμε δεν είναι το ζητούμενο.  Όπως ανέφερε 

ο δικαστής Wright στην British Fame (Owners) v. Macgregor (Owners) (1943) A.C. 

197 (στη σελ. 201) σχετικά με τον καταμερισμό:  

«It involves an individual choice or discretion, as to which there may well be 

differences of opinion by different minds." 

Η επέμβαση του Εφετείου δικαιολογείται μόνο εφόσον καταδεικνύεται ότι το 

πρωτόδικο δικαστήριο είτε εφάρμοσε εσφαλμένη αρχή δικαίου είτε παραγνώρισε ουσιώδες 

γεγονός ή παράγοντα.  Έτσι ώστε να προκύπτει έκδηλο σφάλμα: (βλ. την απόφαση του 

Willmer L.J. στην Quintas v. National Smelting Co Ltd (1961) 1 All E.R. 630 η οποία 

επικροτήθηκε στην Brown v. Thompson (1968) 2 All E.R. 708, Υιοθετήθηκε στην 

Solomos Kyriacou v. Nicos Aristotelous (1970) 1 C.L.R. 172 και ακολουθήθηκε 

έκτοτε." 

(Βλ. Γεωργίου κ.α. ν. Πιερίδη (1997) 1 Α.Α.Δ. 1194) 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_0187.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_0187.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1970/rep/1970_1_0172.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1970/rep/1970_1_0172.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_1194.htm
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Στον καταμερισμό ευθύνης λαμβάνονται υπόψη δυο παράγοντες: ο βαθμός 

υπαιτιότητας και η αιτιώδης συνάφεια.  Στην παρούσα υπόθεση ο Εφεσίβλητος ήτο κατά τον 

ουσιώδη χρόνο 27 χρονών.  Ήταν έμπειρος καλουψιής με 10 έτη πείρα.  Είναι αλήθεια και 

είναι και εύρημα του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι ήταν απόφαση του Εφεσίβλητου να 

ακολουθήσει τη διαδρομή που ακολούθησε πατώντας πάνω σε βρεγμένες μορίνες αν και ο 

ίδιος γνώριζε ότι αυτό ήταν επικίνδυνο.  Αυτά ενδεχομένως να οδηγήσουν στον συλλογισμό 

ότι ευθύνεται και ο Εφεσίβλητος για την ατυχία του και συνεπώς θα πρέπει να του αποδοθεί 

 συντρέχουσα αμέλεια.  Παρόλα ταύτα όμως, η απάντηση είναι αρνητική.  Στα περιστατικά 

της παρούσας υπόθεσης, τα πιο πάνω δεν είναι αρκετά για απόδοση οποιασδήποτε ευθύνης 

στον Εφεσίβλητο.  Από την όλη μαρτυρία που τέθηκε ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου, 

διεφάνη ότι δεν υπήρχε ασφαλής διαδρομή η οποία ήταν διαθέσιμη στον Εφεσίβλητο.  

Απεναντίας, φάνηκε από την αποδεκτή μαρτυρία ότι και άλλες διαδρομές που υποδείχτηκαν 

κατά την ακροαματική διαδικασία από τον ευπαίδευτο συνήγορο των Εφεσειόντων  σε 

μάρτυρες ήταν εξίσου επικίνδυνες.  Συναφώς, το πρωτόδικο Δικαστήριο είναι ορθό ότι όλες 

οι άλλες διαδρομές ήταν αμφιβόλου ασφαλείας και ορισμένες εξ αυτών αμφιβόλου 

εφαρμογής.  Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με τις άλλες παραλείψεις των Εφεσειόντων που 

συνίσταντο, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη επίβλεψης και οδηγιών, ασφαλούς συστήματος 

εργασίας και ασφαλή χώρο εργασίας, αποκλείει την απόδοση ευθύνης στον Εφεσίβλητο.  

 Ο 7ος λόγος έφεσης απορρίπτεται. 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους που προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε, η Έφεση θα 

πρέπει να απορριφθεί. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 16/14 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΤΔ ν. xxx ΠOΥΓΙΟΥΚΚΑ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 16/14 , 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

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.   

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2021/1-202102-16-14PolEf.htm&qstring=%E5%F1%E3%E1%F4%E9%EA%2A%20%E1%F4%F5%F7%E7%EC%2A
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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.  

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 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 
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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 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 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: 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_0614.htm
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«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». 

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 
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satisfied 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 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 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I6F713AC1E42711DA8FC2A0F0355337E9/View/FullText.html?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
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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.  

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 

1.1.3 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 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 

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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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: 

«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.) 

σ'  άλλα "παρέλειψε να έχει ασφαλές σύστημα εργασίας". 

Με το πιο πάνω συμπέρασμα ασφαλώς το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν μπορούσε να 

αποδώσει οποιαδήποτε αμέλεια στον Εφεσίβλητο.  Το γεγονός ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο 

αναφέρει στην απόφαση του ότι "η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν είναι χωρίς κινδύνους" 

σε σχέση με την εργασία του Εφεσείοντα από μόνο του δεν είναι δυνατό να αποδώσει 

οιανδήποτε ευθύνη στον Εφεσίβλητο.  Πολύ ορθά αναφέρει το πρωτόδικο Δικαστήριο αμέσως 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/2010/rep/2010_2_0551.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2008/rep/2008_1_1275.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1994/rep/1994_1_0041.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2011/rep/2011_1_2106.htm


EΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2 – ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

16 | 424 

μετά την πιο πάνω διαπίστωση του, ότι δεν είχε αποδειχθεί οιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη 

του Εργοδότη που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Εφεσείοντα.  

Στην Χαράλαμπος Μιχαήλ ν. Νίκου Ττουνιά κ.α. (2005) 1 Α.Α.Δ. 19 

υιοθετήθηκε το ακόλουθο απόσπασμα από την αγγλική νομολογία. 

"Σύμφωνα με το κοινό δίκαιο κάθε εργοδότης οφείλει στους εργοδοτουμένους του 

καθήκον να λαμβάνει κάθε εύλογη φροντίδα για την ασφάλεια τους. Το καθήκον του 

εργοδότη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση ασφαλούς μέρους εργασίας, την 

εξασφάλιση και συντήρηση ικανοποιητικού εξοπλισμού και την εξασφάλιση ασφαλούς 

συστήματος εργασίας. .......... (Δέστε M' Quilter v. Goulandris Bros Ltd [1951] SLT 

(Notes) 75 (Scottish Case))." 

Στα δεδομένα της παρούσας υπόθεσης και σύμφωνα με τα ευρήματα του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου, δεν μπορούσε να αποδοθεί στον Εφεσίβλητο οιαδήποτε ευθύνη για την πτώση 

του Εφεσείοντα ενώ αυτός περπατούσε.  Εφόσον η αιτία της πτώσης του Εφεσείοντα δεν 

συνδέθηκε με οιανδήποτε ενέργεια ή παράλειψη του Εφεσίβλητου, ως εργοδότη, δεν 

μπορούσε αυτός να κριθεί υπαίτιος αμέλειας. 

Ο πέμπτος λόγος Έφεσης έχει ως αντικείμενο την αρχή volenti non fit injuria με την 

οποία ασχολήθηκε το πρωτόδικο Δικαστήριο και βρήκε ότι εφαρμόζεται στα περιστατικά της 

παρούσας υπόθεσης.  Κατά τη γνώμη μας κακώς το πρωτόδικο Δικαστήριο ασχολήθηκε με το 

θέμα αυτό.  Προϋπόθεση για την επίκληση της αρχής αυτής είναι να προβληθεί στο 

δικόγραφο του Εναγομένου και να προσαχθεί μαρτυρία η οποία τείνει να στοιχειοθετήσει την 

υπεράσπιση volenti non fit injuria (βλ. Clerk & Lindsell on Torts, 16η Έκδοση, 1989, The 

Common Law Library, No.3 σελ. 112).   

Περαιτέρω, η αρχή αυτή ισχύει εφόσον ο Ενάγων αναλαμβάνει τον κίνδυνο 

αποποιούμενος, ταυτοχρόνως, κάθε δικαίωμα για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων (βλ. 

Vassilico Cement Works v. Christo Stavrou (1978)  1 C.L.R. 389).  Η γνώση περί του 

κινδύνου δεν αρκεί αφ'  εαυτής (βλ. Ευαγγέλου ν. Ναυτιλιακή Εταιρεία Αμαθούς Λτδ 

κ.α. (1997) 1 Α.Α.Δ. 187). Εδώ δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. 

Τέτοιο θέμα δεν εγείρετο δικογραφικά στην παρούσα υπόθεση και πολύ περισσότερο 

με την μαρτυρία ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου δεν μπορούσε να επιτύχει, ως 

εσφαλμένα κατάληξε το τελευταίο. 

Συνακόλουθα όλων των πιο πάνω, δεν μπορεί να επιτύχει και ο 6ος λόγος Έφεσης.  

Δεν μπορεί επίσης να επιτύχει λόγω και της γενικότητας που προβάλλεται.  Η εκδοχή του 

Εφεσείοντα για τις συνθήκες του ατυχήματος απορρίφθηκε, ουδεμία αμέλεια ή παράβαση 

νόμιμου καθήκοντος υπό του Εφεσίβλητου αποδείχθηκε και συνεπώς ουδέν ποσό μπορούσε 

να του επιδικαστεί. 

Η Έφεση απορρίπτεται με €2.500 έξοδα εις βάρος του Εφεσείοντα και υπέρ του 

Εφεσίβλητου. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 345/11 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2005/rep/2005_1_0019.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1978/rep/1978_1_0389.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1978/rep/1978_1_0389.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1997/rep/1997_1_0187.htm
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18 ΙΟΥΛΙΟΥ 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. 

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 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 


