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1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 

1.1 Υποθέσεις με αναφορά στη ιατρική αμέλεια 

1.1.1 Υποθέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 

1.1.1.1 Υπόθεση 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Δ.: Ο ενάγων καταχώρησε στις 13.9.2008 την Αγωγή υπ΄ αρ. 

5283/2008 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας εναντίον του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αξιώνοντας αποζημιώσεις για τις σωματικές βλάβες που 

υπέστη και έξοδα συνεπεία αμέλειας των ιατρών και άλλων λειτουργών του Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας. Στις 19.3.2014 εκδόθηκε απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η 

Αγωγή. Ακολούθησε στις 17.4.2014 η καταχώρηση της έφεσης υπ΄ αρ. 98/2014 ενώπιον 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία εκδικάστηκε και εκδόθηκε τελεσίδικη απόφαση στις 

4.4.2018.  

Με την παρούσα Αγωγή, ο ενάγων αξιώνει, δυνάμει του περί Αποτελεσματικών 

Θεραπειών για Παραβίαση του Δικαιώματος σε Διάγνωση Αστικών Δικαιωμάτων και 

Υποχρεώσεων σε Εύλογο Χρόνο Νόμου του 2010, Ν.2(1)/2010 (στο εξής «ο Νόμος»), τις 

ακόλουθες θεραπείες: 

(Α) €90.000 ως ειδικές αποζημιώσεις και/ή χρηματική ζημιά και/ή απώλεια, και  

(Β) γενικές αποζημιώσεις και/ή δίκαιη και/ή εύλογη αποζημίωση και/ή άλλη δίκαιη 

θεραπεία που το Δικαστήριο ήθελε κρίνει ορθή και δίκαιη υπό τις περιστάσεις για τον 

ψυχικό πόνο και/ή την ταλαιπωρία που υπέστη, συνεπεία της παραβίασης του δικαιώματός 

του στη διάγνωση σε εύλογο χρόνο των αστικών του δικαιωμάτων στην Πολιτική Έφεση 

98/2014. 

Η αξίωση του ενάγοντα αρχικά επεκτεινόταν τόσο στην κατ΄ ισχυρισμό 

καθυστέρηση διάγνωσης των δικαιωμάτων του στην πρωτόδικη διαδικασία, όσο και στη 

διαδικασία ενώπιον του Εφετείου. Κατά την ακρόαση της υπόθεσης, όμως,  περιόρισε την 

αξίωσή του μόνο στη διαδικασία ενώπιον του Εφετείου και, συνεπώς, μόνο αυτή θα 

απασχολήσει στα πλαίσια της παρούσας. 

Με την υπεράσπιση ο εναγόμενος απορρίπτει τους ισχυρισμούς του ενάγοντα και 

ισχυρίζεται ότι ο χρόνος εκδίκασης της έφεσης ήταν εύλογος και, συνεπώς, δεν υπήρξε 

παραβίαση του δικαιώματός του σε διάγνωση των αστικών δικαιωμάτων σε εύλογο χρόνο.  

   Κατά την ακρόαση της υπόθεσης δηλώθηκαν παραδεκτά γεγονότα, τα οποία δεν 

χρειάζεται να εκτεθούν στην ολότητά τους.  Αφενός γιατί η αξίωση του ενάγοντα 

περιορίστηκε - και ορθώς - στην κατ΄ ισχυρισμό καθυστέρηση ολοκλήρωσης της έφεσης 

και αφετέρου γιατί έχει στο επίκεντρό της συνυφασμένες με την καθυστέρηση ζημίες.  

Κατά συνέπεια ό,τι χρειάζεται να παραθέσουμε για σκοπούς της παρούσης είναι τα 

ακόλουθα, τα οποία αποδίδουν και την ουσία των παραδεκτών γεγονότων. 

 Ο ενάγων ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 23.9.2006, συνεπεία του 

οποίου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου διαγνώστηκε ότι υπέστη διάστρεμμα του αυχένα και 
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εγκεφαλική διάσειση και κρατήθηκε για νοσηλεία για δύο μέρες.  Δύο μήνες όμως μετά, 

στις 29.11.2007, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία αποκάλυψε την ύπαρξη 

κατάγματος στη βάση του οδόντος του άξονα Α2.  Ακολούθησε χειρουργική επέμβαση σε 

εξειδικευμένο κέντρο στη Σουηδία όπου έτυχε οπισθίας καθήλωσης και στερεοποίησης του 

κατάγματος. Με αυτό ως δεδομένο, ο ενάγων καταχώρισε στις 13.9.2008 την υπ΄ αρ. 

5283/2008 αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον του Γενικού 

Εισαγγελέα, καταλογίζοντας στους ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας αμέλεια 

για τη μη έγκαιρη διάγνωση του κατάγματος. 

Η προαναφερθείσα αγωγή απορρίφθηκε μετά από ακροαματική διαδικασία στις 

19.3.2014 και στις 17.4.2014 ο ενάγων καταχώρισε την υπ΄ αρ. 98/2014 Πολιτική Έφεση 

ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία ορίστηκε για προδικασία στις 22.1.2016, 

οπόταν και δόθηκαν οδηγίες για την καταχώριση περιγραμμάτων εντός των 

θεσμοθετημένων προθεσμιών. 

Ο ενάγων καταχώρισε το περίγραμμά του στις 7.3.2016 και ο εναγόμενος στις 

14.7.2016, και αυτό μετά που ο ενάγοντας συγκατατέθηκε σε παράταση του χρόνου 

καταχώρισής της για 45 ημέρες. Ακολούθησε, στις 26.10.2016, επιστολή του ενάγοντα 

για επίσπευση της διαδικασίας εκδίκασης της έφεσης λόγω προβλημάτων υγείας που 

αντιμετώπιζε και, τελικά,  η έφεση ορίστηκε για ακρόαση στις 22.2.2018 και την ιδία 

ημέρα επιφυλάχθηκε απόφαση, η οποία δόθηκε 4.4.2018. Με επιτυχή για τον ενάγοντα 

κατάληξη εφόσον το Ανώτατο Δικαστήριο παραμέρισε την πρωτόδικη απόφαση, 

εκδίδοντας προς όφελος του απόφαση για (1) για το ποσό των €100.000,00 γενικές 

αποζημιώσεις για πόνο και ταλαιπωρία, με νόμιμο τόκο από τις 19.3.2014, ημερομηνία 

έκδοσης της πρωτόδικης απόφασης μέχρι εξόφλησης, (2) για το ποσό των €2.341,26 

συμφωνηθείσες ειδικές ζημιές, με νόμιμο τόκο από τις 19.3.2014 μέχρι εξόφλησης, (3) 

για το ποσό των €20.000,00 έξοδα μελλοντικής χειρουργικής επέμβασης, με νόμιμο τόκο 

από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης στην έφεση (4) για το ποσό των €100.440,00 

έξοδα φυσιοθεραπείας, υδροθεραπείας και φάρμακα από 19.3.2014 μέχρι 19.3.2041, με 

νόμιμο τόκο από 19.3.2014 μέχρι εξόφλησης, (5) για το ποσό των €161.740,00 για 

απώλεια απολαβών από 1.4.2007 μέχρι 19.3.2014, με νόμιμο τόκο από 19.3.2014 μέχρι 

εξόφλησης, (6) για το ποσό των €232.440,00 για απώλεια μελλοντικών απολαβών υπό 

τύπο γενικών αποζημιώσεων, με νόμιμο τόκο από 19.3.2014 μέχρι εξόφλησης.  

Έχουμε εξετάσει ό,τι τέθηκε ενώπιον μας, έχοντας υπόψιν ότι οι αρχές που 

διαμορφώθηκαν από το ΕΔΑΔ για χορήγηση αποζημιώσεων, λόγω παραβίασης του 

δικαιώματος ενός διαδίκου  σε διάγνωση των αστικών του δικαιωμάτων σε εύλογο χρόνο, 

κωδικοποιούνται στο άρθρο 11 του Νόμου, που έχει ως ακολούθως: 

«11. Το δικαστήριο προκειμένου να κρίνει κατά πόσο παραβιάστηκε το δικαίωμα 

του ενάγοντα ή του αιτητή σε διάγνωση σε εύλογο χρόνο αστικών του δικαιωμάτων ή 

υποχρεώσεων σε αγωγή δυνάμει των άρθρων 4 και 5 και σε πρωτογενή αίτηση δυνάμει 

των άρθρων 7 και 8, λαμβάνει υπόψη - 

(α) το συνολικό χρόνο που εκκρεμεί ή που διήρκεσε η διάγνωση των δικαιωμάτων 

ή υποχρεώσεων στην υπόθεση λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο καταχώρισής της στο 

δικαστήριο και, όπου είναι σχετικός, οποιοδήποτε προγενέστερο χρόνο, 

(β) τη φύση της υπόθεσης στην οποία κατά τον ισχυρισμό του ενάγοντα ή του 

αιτητή παραβιάστηκε το δικαίωμά του, 

(γ) την τυχόν πολυπλοκότητα της εν λόγω υπόθεσης, 
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(δ) τη συμπεριφορά του ενάγοντα ή αιτητή στη διαδικασία της υπόθεσης, 

(ε) τη συμπεριφορά των δικαστικών αρχών στα διάφορα στάδια και διαδικασίες της 

υπόθεσης, περιλαμβανομένων, όπου είναι σχετικές, των διαδικασιών εκτέλεσης, και την 

προώθηση της υπόθεσης στα εν λόγω στάδια και διαδικασίες, 

(στ) τη συμπεριφορά άλλων αρχών της Δημοκρατίας, όπου είναι σχετική, στο 

στάδιο και στις διαδικασίες εκτέλεσης, όπως και σε τυχόν σχετικά στάδια και διαδικασίες 

που προηγήθηκαν της καταχώρισης της υπόθεσης στο δικαστήριο, 

(ζ) οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες που εκάστοτε λαμβάνει υπόψη το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως σχετικούς με το υπό κρίση ζήτημα 

όπως προκύπτουν από τη σχετική με το θέμα νομολογία του.» 

Στην υπόθεση Δημητρίου ν. Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (Αρ. 1) 

(2014) 1 ΑΑΔ 716 υποδείχθηκε ότι δεν υπάρχουν στερεότυπες παράμετροι για τη 

διαπίστωση του εύλογου χρόνου. Ανάλογα με την περίσταση και τις ιδιαιτερότητες της 

υπόθεσης ο εύλογος χρόνος μπορεί να επεκτείνεται ή να σμικρύνεται. Στην εν λόγω 

απόφαση γίνεται αναφορά σε νομολογία του ΕΔΑΔ ως προς τα κριτήρια με βάση τα οποία 

κρίνεται η παραβίαση του εύλογου χρόνου ως ακολούθως: 

«Στην Frydlender v. France (2001) 31 EHRR 1152, αποφασίστηκε ότι το 

εύλογο της διάρκειας της όλης εκκρεμοδικίας πρέπει να συνεκτιμάται υπό το φως των 

όλων περιστατικών της υπόθεσης, με ειδική αναφορά στο περίπλοκο της υπόθεσης, τη 

συμπεριφορά των διαδίκων και των αρμοδίων αρχών και τι διακυβεύεται για τον αιτητή 

στην κάθε συγκεκριμένη υπόθεση. Ταυτόχρονα, έχει λεχθεί από το Δικαστήριο του 

Στρασβούργου ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

να οργανώσουν το νομικό τους σύστημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα Δικαστήρια της 

χώρας να διασφαλίζουν σε κάθε πολίτη το δικαίωμα σε τελική απόφαση εντός ευλόγου 

χρόνου. Όπως λέχθηκε και στην υπόθεση Bottazzi ν. Italy, Αppl. 34884/97, 

28.7.1999, το αντικείμενο της πρόνοιας του ΄Αρθρου 6(1) της Σύμβασης είναι να 

προστατεύει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο από του να ζει για υπέρμετρο χρόνο κάτω από το 

άγχος της αβεβαιότητας, και γενικότερα, να διασφαλίζεται ότι η δικαιοσύνη αποδίδεται 

χωρίς καθυστερήσεις, οι οποίες και θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα και την 

αξιοπιστία της. Το ΕΔΑΔ δεν αναγνωρίζει ως παράγοντα καθυστέρησης την έννοια του ότι 

οι ίδιοι οι διάδικοι είναι υπεύθυνοι για την πρόοδο της διαδικασίας, (Wemholf v. FRG A 7 

(1968)). Αποτελεί αντίθετα, υποχρέωση του κράτους να βεβαιώνει ότι η όλη διαδικασία 

έχει την αναμενόμενη πρόοδο, (Union Alimentaria Sanders SA v. Spain 12 EHRR 

24). Ο διάδικος, από την άλλη, έχει την ευθύνη να επιδείξει την αναγκαία σπουδή στην 

προώθηση της υπόθεσης του λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία διαδικαστικά βήματα, 

αποφεύγοντας ταυτόχρονα παρελκυστικές τακτικές, (Monnet v. France A 273-A 

(1993)). 

 Όπως έχει αναφερθεί ήδη δεν υπάρχουν στερεότυπα ως προς τον καθορισμό του 

ευλόγου χρόνου. Το Δικαστήριο του Στρασβούργου, ενώ αποδέχεται ότι μικρές περίοδοι 

χρόνου αναβολών δυνατόν να είναι  αναγκαίες και ενσωματωμένες σε ένα σύστημα 

δικαίου, τις θέτει ταυτόχρονα κάτω από την ευρύτερη προϋπόθεση ότι ο γενικότερος 

χρόνος εκδίκασης της υπόθεσης δεν είναι υπερβολικός. Ετσι στην Pretto v. Italy, 6 

EHRR 182, καθυστερήσεις αρκετών εβδομάδων πριν ακουστεί η έφεση και πριν την 

έκδοση της απόφασης, αν και θα μπορούσαν να αποφευχθούν, δεν ήσαν επαρκείς να 

θεμελιώσουν την κατάληξη ότι η συνολική έκταση της εκκρεμοδικίας των τριών ετών και 
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έξι μηνών, ήταν υπερβολική. Από την άλλη, ακόμη και μια μοναδική και ανεξήγητη 

καθυστέρηση επαρκούς διάρκειας, ανεξάρτητα από το συνολικό χρόνο εκδίκασης, μπορεί 

να θεμελιώσει παραβίαση, (Bunate Bunkate v. Netherlands 19 EHRR 477).»   

Αναφορικά με το τέταρτο κριτήριο που έχει καθορίσει η νομολογία του ΕΔΑΔ ως 

προς το τι διακυβεύεται για τον αιτητή, συσχετίζεται κυρίως με την αναγκαιότητα 

γρήγορης εκδίκασης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που αφορούν τον αιτητή. Τέτοιου 

είδους υποθέσεις είναι αυτές που αφορούν αποζημιώσεις των θυμάτων αυτοκινητιστικών 

ατυχημάτων, τις διαφορές που αφορούν συνταξιοδοτικές παροχές και εργατικές διαφορές 

(βλ. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερμηνεία Κατ΄άρθρο, 2η 

έκδοση, 295-296). 

Σχετικές με τα γεγονότα της παρούσας είναι οι υποθέσεις Martins Moreira ν. 

Πορτογαλίας, Αίτηση υπ΄ αρ. 11371/85, ημερομηνίας 26.10.1988, και Silva 

Pontes v. Πορτογαλίας, Αίτηση υπ΄ αρ. 14940/89, ημερομηνίας 23.3.1994, που 

αφορούσαν διαδικασίες για τον καθορισμό αποζημίωσης θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, 

όπου κρίθηκε ότι, σε τέτοιου είδους υποθέσεις, θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη 

επιμέλεια στην προώθησή τους.  

Υπό τα περιστατικά της υπόθεσης, η έφεση ολοκληρώθηκε εντός τριών ετών, 11 

μηνών και 18 ημερών. Όπως αναφέρθηκε στην υπόθεση M.D. Cyprus Soya Ltd v. 

Γενικού Εισαγγελέα Αρ. Αγωγής 1/2018, ημερομηνίας 25.2.2019, «ο συνολικός 

χρόνος εκδίκασης της έφεσης δεν είναι καθορισμένος νομοθετικά, αλλά το εύλογο του 

χρόνου εκδίκασης εξαρτάται από τα περιστατικά της κάθε υπόθεσης». Εν προκειμένω, η 

υπόθεση αφορούσε ιατρική αμέλεια και τέτοιου είδους υποθέσεις είναι αρκετά 

πολύπλοκες. Παρά ταύτα, το Εφετείο εξέδωσε την απόφασή του σε σύντομο χρόνο μετά 

την επιφύλαξή της. Ο ενάγων καταχώρισε εντός της προκαθορισθείσας ημερομηνίας το 

περίγραμμα αγόρευσής του και η καθυστέρηση στην καταχώρηση του περιγράμματος της 

Δημοκρατίας, στην οποία συγκατατέθηκε ο ενάγων, δεν ήταν μεγάλη. Με δεδομένο, 

όμως, ότι η έφεση αφορούσε απαίτηση για αποζημιώσεις θύματος αμέλειας, όπου ο 

εφεσείων ήταν ανίκανος για εργασία, ενώ υπήρχε και ανάγκη για περαιτέρω ιατρικές 

εξετάσεις, αυτά που διακυβεύοντο ήταν τα απαραίτητα για τη διαβίωση του ίδιου και της 

οικογένειάς του και, συνεπώς, θεωρούμε ότι υπό αυτές τις περιστάσεις, η διαδικασία της 

έφεσης έχει υπερβεί τον εύλογο χρόνο. Και αυτό, ανεξαρτήτως του ότι οι λόγοι που δεν 

εκδικάστηκε η έφεση προγενέστερα συναρτώνται με τον όγκο των υποθέσεων που 

εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Από την άλλη, δε θα μπορούσε ο εύλογος 

χρόνος να καθοριστεί στον πραγματικό χρόνο που χρειάστηκε για την καταχώριση των 

περιγραμμάτων και της ακρόασης μέχρι την έκδοση της απόφασης, που σύμφωνα με τον 

κ. Ιωαννίδη ανέρχεται στους επτά μήνες. Δεν μπορεί να αναμένεται από το Ανώτατο 

Δικαστήριο μίας χώρας, όπου εκκρεμεί μεγάλος όγκος υποθέσεων, να εκδικαστεί μία 

υπόθεση εντός του «πραγματικού» χρόνου εκδίκασης της έφεσης. Το γεγονός, όμως, 

παραμένει ότι, με δεδομένη τη φύση της υπόθεσης, όπως έχει προσδιοριστεί πιο πάνω, 

παρατηρείται παραβίαση του εύλογου χρόνου εκδίκασης. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, καταλήγουμε ότι ο ενάγων αυτό που δικαιούται είναι 

αποζημιώσεις για βλάβη μη χρηματικής φύσης που έχει υποστεί λόγω της παραβίασης. 

Έχοντας υπόψη τα ιδιαίτερα περιστατικά της παρούσας υπόθεσης, όπως έχουν αναλυθεί 

πιο πάνω, κρίνουμε ότι το συνολικό ποσό των €1.500 αποτελεί εύλογη και δίκαιη 

αποζημίωση. 



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2 - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - Υποθέσεις με αναφορά στη ιατρική αμέλεια 

8 | 415 

 Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw  ΑΓΩΓΗ ΑΡ. 3/2019 

Α. ΑΛΕΚΟΥ ν. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΑΓΩΓΗ ΑΡ. 3/2019 , 22 

Οκτωβρίου  2020 

1.1.1.2 Υπόθεση 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Δ.: Ο εφεσίβλητος-ενάγων με αγωγή που καταχώρησε στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο Λευκωσίας αξίωσε εναντίον του εφεσείοντα-εναγομένου γενικές και ειδικές 

αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες που υπέστη συνεπεία κυνηγετικού ατυχήματος, το 

οποίο κατ΄ ισχυρισμόν οφείλεται σε αμέλεια του εφεσείοντα. 

Η αγωγή είχε επιτυχή κατάληξη για τον εφεσίβλητο υπέρ του οποίου 

επιδικάστηκαν γενικές αποζημιώσεις ύψους €100.000, €50.000 για απώλεια σωματικής 

ικανότητας και €7.702,38 ως ειδικές αποζημιώσεις, με σχετικούς τόκους επί του κάθε 

ποσού, πλέον έξοδα.  

Σύμφωνα με την έκθεση απαίτησης, κατά ή περί τις 11.1.1998, ενώ ο ενάγων 

πήγε για κυνήγι στην τοποθεσία Άγιος Δημήτριος, παρά το χωριό Λυθροδόντα, ο 

εναγόμενος ο οποίος επίσης βρισκόταν στην ίδια περιοχή για κυνήγι, πυροβόλησε και 

τραυμάτισε σοβαρά τον ενάγοντα στο αριστερό του μάτι λόγω αμέλειας. Συνεπεία του 

ατυχήματος ο ενάγων, ο οποίος κατά τον επίδικο χρόνο ήταν ηλικίας 48 ετών και ασκούσε 

το επάγγελμα του λουστραδόρου με μηνιαίες απολαβές ΛΚ600, υπέστη σοβαρό διαμπερές 

τραύμα του βολβού του αριστερού οφθαλμού από σφαιρίδιο κυνηγετικού όπλου. 

Παρατίθενται οι θεραπείες στις οποίες έχει υποβληθεί, με αποτέλεσμα, όμως, να υποφέρει 

μόνιμα ως μονόφθαλμος ασθενής. Κρίθηκε κατά 75% ανίκανος για εργασία, με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να εργαστεί όπως προηγουμένως και τα εισοδήματά του να 

περιορίζονται στο επίδομα ανικανότητας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ΛΚ270. 

Περαιτέρω, αξιώνονται συνολικά ΛΚ37.790 ως ειδικές ζημιές.  

Ο εφεσείων, με την τροποποιημένη υπεράσπισή του, παραδέχεται ότι τόσο ο ίδιος, 

όσο και ο εφεσίβλητος βρίσκονταν για κυνήγι στην τοποθεσία Άγιος Δημήτριος, στο χωριό 

Λυθροδόντα, αρνείται όμως ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε από δικούς του 

πυροβολισμούς και ισχυρίζεται ότι προκλήθηκε από πυροβολισμούς άλλων κυνηγών που 

βρίσκονταν στην περιοχή. Άνευ βλάβης του εν λόγω ισχυρισμού ισχυρίζεται πως αν 

αποδειχθεί ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε από πυροβολισμούς του ιδίου, ο εφεσίβλητος 

έχει αποκλειστική και/ή συντρέχουσα αμέλεια στη βάση λεπτομερειών που παρατίθενται. 

Περαιτέρω, ισχυρίζεται ότι για μεγάλο μέρος των τραυματισμών, των ζημιών και της 

καταστροφής του οφθαλμού του εφεσίβλητου ευθύνονται ιατρικοί λειτουργοί της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και Έλληνες ιατροί εντολοδόχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στους οποίους παραπέμφθηκε ο εφεσίβλητος, στη βάση λεπτομερειών που παρατίθενται. 

Περαιτέρω, προβάλλονται οι ακόλουθες υπερασπίσεις: 

«5. Περαιτέρω και/ή διαζευκτικά των ως άνω ισχυρισμών που προβάλλει ο 

Εναγόμενος είναι η θέση του Εναγομένου ότι κατ΄ επίκληση του άρθρου 56 του Κεφ. 148 

και/ή της νομικής αρχής novus actus interveniens ακόμα και αν ήθελε αποδειχθεί ότι η 

πράξη του συνιστά αμέλεια η εν λόγω αμέλεια δεν ήταν η αποφασιστική αιτία του 

τραυματισμού του Ενάγοντα εφόσον ο αδελφότεκνος του Ενάγοντα προσπάθησε να 

αφαιρέσει το σφαιρίδιο από το μάτι του Ενάγοντα με αποτέλεσμα το σφαιρίδιο να 

εισχωρήσει βαθύτερα μέσα στο μάτι προκαλώντας του τον εν λόγω τραυματισμό. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2020/1-202010-3-19Ag.htm&qstring=%E9%E1%F4%F1%E9%EA%2A%20%E1%EC%E5%EB%E5%E9%2A
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6.    Περαιτέρω και/ή διαζευκτικά των ως άνω ισχυρισμών, είναι η θέση του 

Εναγομένου ότι συνίσταται σε novus actus interveniens η πράξη των ιατρών του Γενικού 

Νοσοκομείου, όπου διακομίστηκε ο Ενάγοντας στις 11/1/98, οι οποίοι παραλείποντας να 

τον υπβάλουν στην πρέπουσα χειρουργική επέμβαση αμέσως, τον παρέπεμψαν στην 

Ελλάδα, όπου υπεβλήθη σε επέμβαση αμέσως, τον παρέπεμψαν στην Ελλάδα, όπου 

υπεβλήθη σε επέμβαση ένα μήνα μετά, και συγκεκριμένα στις 14/2/98, με αποτέλεσμα 

παρά την αρχική επιτυχία, εντούτοις να υποστεί αποκόλληση του αμφισβληστροειδούς και 

αντί να λάβει άμεση θεραπεία από τους ιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο, παραπέμφθηκε εκ 

νέου στην Ελλάδα για νέα εγχείρηση, με αποτέλεσμα να υπάρξει ξανά νέα αποκόλληση 

και ολική απώλεια οράσεως. 

7.    Άνευ βλάβης των πιο πάνω ισχυρισμών του Εναγομένου είναι η θέση του 

Εναγομένου ότι κανένας λογικός κυνηγός δεν θα μπορούσε να προβλέψει ότι με την εν 

λόγω πράξη και υπό τις περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη δεδομένη 

χρονική στιγμή θα τραυματιζόταν ο Ενάγων.» 

 Κατά την ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης δόθηκε μαρτυρία για την πλευρά 

του εφεσίβλητου-ενάγοντα από τον ίδιο, τον αδελφότεκνό του κ. Λ. Λ., τον κ. Ν. Χ., τον 

έτερο αδελφότεκνό του κ. Μ. Λ. και τους οφθαλμίατρους Δρ Θ. Πο. και Δρ Α. Σ., που 

κατά τον επίδικο χρόνο ασκούσαν το λειτούργημά τους στο Μακάριο Νοσοκομείο, ενώ 

από πλευράς εφεσείοντα-εναγομένου έδωσε μαρτυρία ο ίδιος και κάλεσε ως μάρτυρες 

υπεράσπισης τον οφθαλμίατρο Δρα Κ. Πι. και τον κ. Πε. κάτοχο άδειας οπλουργού στην 

Κύπρο. Το πρωτόδικο Δικαστήριο, αξιολογώντας τη μαρτυρία τους, έκρινε τον εφεσίβλητο 

και τους μάρτυρες που κάλεσε αξιόπιστους, με μία επιφύλαξη ως προς τη μαρτυρία του 

εφεσίβλητου που σχετιζόταν με την ικανότητά του για εργασία, η οποία δεν έγινε 

αποδεκτή, ενώ θεώρησε τον εφεσείοντα και τον κ. Πε. ως αναξιόπιστους μάρτυρες. 

Αποδέχτηκε, περαιτέρω, τη μαρτυρία του Δρα Πι., ο οποίος δεν αντεξετάστηκε.  

Το πρωτόδικο Δικαστήριο εξέτασε αρχικά το ερώτημα ποιός τραυμάτισε τον 

εφεσίβλητο και, κατέληξε, με βάση την αξιόπιστη μαρτυρία, χωρίς δυσκολία, όπως 

ανέφερε, ότι τον εφεσίβλητο τον τραυμάτισε με το κυνηγετικό του όπλο ο εφεσείων.  

Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από την απόφαση: 

«Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι στις 11.1.98 τόσο ο Ενάγων (μαζί με τους δύο 

αδελφότεκνους του) όσο και ο εναγόμενος βρίσκονταν στην περιοχή Αγίου Δημητρίου 

στον Λυθροδόντα, για κυνήγι. Ο Ενάγων μαζί με τους δύο αδελφότεκνους του, ανέβηκαν 

σε ένα ύψωμα και πήραν τις θέσεις τους (πόστα). Πρώτος πήρε θέση ο Μ. Λ., στη 

συνέχεια σε απόσταση 40 περίπου μέτρων στα δεξιά του πήρε θέση ο Λ. Λ. και 40 περίπου 

στα δεξιά ο Ενάγων. Στα δεξιά του Ενάγοντα και λίγο πιο ψηλά από αυτόν πήρε το πόστο 

του ο εναγόμενος σε απόσταση περίπου 40 μέτρων από τον Ενάγοντα. Ο Ενάγων, από το 

σημείο που στεκόταν, μπορούσε να δει καθαρά τον εναγόμενο. Το ίδιο συνέβαινε και με 

τον εναγόμενο ο οποίος μπορούσε να δει καθαρά τον Ενάγοντα. Μάλιστα, ο εναγόμενος 

όταν τους είδες τους φώναξε να μην πυροβολούν χαμηλά και ο Ενάγων του απάντησε 

«εντάξει». Ο Ενάγων συνέχισε να παραμένει στο ίδιο πόστο ενώ ο εναγόμενος σταδιακά 

μετακινήθηκε από τη θέση του, όμως και από εκείνο το σημείο μπορούσε να αντιληφθεί 

τον Ενάγοντα. Μάλιστα όταν ο εναγόμενος έβλεπε κάποια τζίκλα να έρχεται προς το 

μέρος του, του φώναζε «πάνω σου η τζίκλα». Γύρω στις 08.20 το πρωί ο Ενάγων είδε μια 

τζίκλα να πετά χαμηλά, σε ύψος 1.5 μέτρων περίπου, ενδιάμεσα του ιδίου και του 

εναγόμενου. Ο Ενάγων δεν αποπειράθηκε να πυροβολήσει την τζίκλα γιατί υπήρχε 
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κίνδυνος να τραυματίσει τον εναγόμενο. Εκείνη την ώρα είδε τον εναγόμενο να 

«επωμίζει» (χρησιμοποιώ τη λέξη που χρησιμοποίησε ο Ενάγων) το όπλο του και να ρίχνει 

δύο συνεχόμενους πυροβολισμούς με το κυνηγετικό του όπλο προς την τζίκλα. Τα σκάγια 

από τον πρώτο πυροβολισμό ο Ενάγων τα ένιωσε που πέρασαν από δίπλα του και αμέσως 

μετά άκουσε τον δεύτερο πυροβολισμό. Χωρίς να έχει χρόνο να αντιδράσει ένιωσε να τον 

χτυπούν σκάγια στο μάτι, στον λαιμό και στα πόδια. Τότε φώναξε στον εναγόμενο, ο 

οποίος άρχισε να κατευθύνεται προς το μέρος του για να πιάσει την τζίκλα που είχε 

φονεύσει, «έπαιξες με ενώ το πρωί είπες να μην παίζουμε χαμηλά». Ο ισχυρισμός του 

εναγόμενου ότι προφανώς κάποιος άλλος κυνηγός ήταν στο βάθος της «λαξιάς» και 

πυροβόλησε αλλά κατά λάθος έπληξε τον Ενάγοντα, δεν υποστηρίζεται από οποιαδήποτε 

γεγονότα και ανήκει στο χώρο των εικασιών. Ο κ. Αγγελίδης στο στάδιο των αγορεύσεων 

εισηγήθηκε πως ο Ενάγων έπρεπε να είχε παρουσιάσει ως τεκμήριο το σκάγι που εισήλθε 

στον οφθαλμό του για να φανεί κατά πόσο αυτό ταυτίζεται με τα σκάγια που 

χρησιμοποίησε ο εναγόμενος στις 11.1.98. Μάλιστα προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα και 

ισχυρίστηκε ότι ο Ενάγων ενδεχομένως σκόπιμα να παρέλειψε να καταθέσει ως τεκμήριο 

το συγκεκριμένο σκάγι. Σε σχέση με το τελευταίο θα πρέπει να πω πως δεν έχει 

αποδειχθεί τέτοια σκοπιμότητα. Εν πάση περιπτώσει δεν θα ανέμενα από τον Ενάγοντα να 

ζητήσει από τον ιατρό που του αφαίρεσε το σκάγι, να του το παραδώσει για να το 

χρησιμοποιήσει σε δικαστική διαδικασία. Ούτε βεβαίως και γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση 

βρισκόταν το σκάγι μετά την αφαίρεση του. Εν πάση περιπτώσει, τα σκάγια που 

χρησιμοποίησε ο εναγόμενος δεν είναι μοναδικά, αφού τέτοια σκάγια χρησιμοποιούνται 

ευρέως από τους κυνηγούς. Συνεπώς, δεν μπορώ να δώσω βαρύτητα στον εν λόγω 

ισχυρισμό.» 

Ακολούθως, το Δικαστήριο εξέτασε κατά πόσο ο εφεσείων ήταν αμελής. 

Παρέπεμψε, ορθά κατά την κρίση μας, στην υπόθεση Δημοκρατία ν. Μιχαήλ (2002) 1 

ΑΑΔ 1595, όπου υποδεικνύεται ότι η διαπίστωση αμέλειεας δεν είναι νομικό θέμα αλλά 

κατ΄εξοχή θέμα γεγονότων που εξαρτάται από το σύνολο των περιστάσεων. Με αναφορά 

στην ΑΗΚ κ.ά. ν. Rawnsello Trading Co Ltd (2003) 1 ΑΑΔ 1570 ανέφερε πως το 

καθήκον επιμέλειας όπως και το αστικό αδίκημα της αμέλειας δεν εξηγούνται αφηρημένα 

αλλά σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο πρόσωπο που την επικαλείται και με αναφορά 

στην πράξη ή παράλειψη που κατ΄ ισχυρισμόν προκάλεσε τη ζημιά. 

Παράπεμψε, επίσης, στο ακόλουθο απόσπασμα από την απόφαση στην υπόθεση 

Ιωαννίδης ν. Τάκη Ηλιάδη (2004) 1 ΑΑΔ 51, η οποία, επίσης, αφορούσε κυνηγετικό 

ατύχημα: 

"Ο εναγόμενος πυροβόλησε προς τη κατεύθυνση της παράγκας κι ευρισκόμενος 

κοντά σε ελαιόδεντρα.  Το καλλιεργημένο της περιοχής και η παράγκα καθιστούσαν 

εύλογα ορατό το ενδεχόμενο να βρίσκεται στην περιοχή άλλος άνθρωπος. Παρά ταύτα, ο 

εναγόμενος πυροβόλησε σε χαμηλό ύψος και προς την κατεύθυνση της παράγκας, χωρίς 

να ασκήσει καμιά μέριμνα ενόψει αυτού του ενδεχομένου και ειδικότερα χωρίς να 

παρατηρήσει καθόλου προς την πλευρά που θα πυροβολούσε.  Το μόνο που παρατηρούσε 

ήταν το θήραμα, εφόσον ο ρόλος του ήταν να κυνηγά "τζίκλες", αδιαφορώντας παντελώς 

για οτιδήποτε άλλο, όπως σαφώς προκύπτει από τη μαρτυρία του." 

Και κατάληξε ως ακολούθως: 

«Τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης είναι ακόμη πιο καθαρά. Εδώ ο εναγόμενος 

έστρεψε την προσοχή του προς το θήραμα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2002/rep/2002_1_1595.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2002/rep/2002_1_1595.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2003/rep/2003_1_1570.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2004/rep/2004_1_0051.htm
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αντεξέταση του «απλά δεν τον είδα εκείνη τη στιγμή, είχα υποθέσει ότι είχε φύγει». Ο 

εναγόμενος έχοντας ως στόχο την τζίκλα πυροβόλησε δύο φορές προς την κατεύθυνση 

του Ενάγοντα, παρόλο που η απόσταση που τους χώριζε ήταν τέτοια που εγκυμονούσε 

κινδύνους τραυματισμού του Ενάγοντα. Η τζίκλα προηγουμένως είχε περάσει μπροστά 

από τον Ενάγοντα και κατευθύνετο προς τον εναγόμενο. Ο Ενάγων δεν επιχείρησε να την 

πυροβολήσει αφού υπήρχε ο κίνδυνος να τραυματίσει με τα σκάγια του όπλου του τον 

εναγόμενο. Ο εναγόμενος γνώριζε, όπως παραδέχθηκε στην αντεξέταση, ότι τα σκάγια 

εντός των φυσιγγίων του (που είναι κάποιες εκατοντάδες) ανοίγουν. Γνώριζε επίσης ότι 

στην απόσταση των 40 μέτρων (που ήταν περίπου η απόσταση που τον χώριζε από τον 

Ενάγοντα) τα σκάγια ανοίγουν ένα με ενάμισι μέτρο. Συνεπώς, όφειλε να γνωρίζει ότι 

υπήρχε κίνδυνος να τραυματιστεί ο Ενάγων ακόμη και από την άκρη της βολής του. 

Όμως, το μόνο που ενδιέφερε τον εναγόμενο ήταν να φονεύσει την τζίκλα. Σε αυτήν 

εστίασε την προσοχή του. Δυστυχώς, ένα από τα σκάγια της βολής του, έπληξε το μάτι 

του Ενάγοντα. Περισσότερα σκάγια έπληξαν τον στόχο του, την τζίκλα, η οποία έπεσε 

νεκρή σε σημείο μεταξύ Ενάγοντα και εναγομένου. 

Καταλήγω, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, ότι ο εναγόμενος υπήρξε αμελής.» 

Περαιτέρω, αφού ανέλυσε τις αρχές επί των οποίων κρίνεται η ύπαρξη 

συντρέχουσας αμέλειας, έκρινε ότι δεν υπήρχε ενώπιον του αξιόπιστη μαρτυρία που να 

καθιστά τον εφεσίβλητο υπαίτιο για συντρέχουσα αμέλεια. Όπως αναφέρει στην 

απόφαση: 

«Δεν υπάρχει ενώπιον μου αξιόπιστη μαρτυρία που να καθιστά υπαίτιο τον 

Ενάγοντα για συντρέχουσα αμέλεια. Η αξιόπιστη μαρτυρία κατέδειξε ότι ο εναγόμενος 

πριν πυροβολήσει γνώριζε ότι ο Εφεσείων είχε καταλάβει από προηγουμένως πόστο στο 

συγκεκριμενο σημείο. Μάλιστα, απευθυνόμενος προς τον Ενάγοντα και τους 

αδελφότεκνους του, τους είχε αναφέρει να μην πυροβολούν χαμηλά. Ο Ενάγων δεν 

μετακινήθηκε από το συγκεκριμένο πόστο. Μπορούσε δε να γίνει αντιληπτός από τον 

εναγόμενο κατά πάντα ουσιώδη χρόνο αφού υπήρχε, όπως ο Ενάγων ανέφερε, «καθαρή 

θέα». Ο εναγόμενος σε κατάθεση του στην αστυνομία παραδέχθηκε ότι ζήτησε συγνώμη 

από τον Ενάγοντα μετά που τον τραυμάτισε, λέγοντάς του «ενόμισα ότι δεν είσαι δαμέ».  

Τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης διαφέρουν από τα γεγονότα της υπόθεσης 

Ιωαννίδης ν. Ηλιάδη (πιο πάνω) στην οποία κρίθηκε ότι ο Ενάγων είχε συντρέχουσα 

αμέλεια αφού είχε υποχρέωση «να γνωστοποιήσει με κάποιο τρόπο φωνάζοντας ή άλλως 

πως θορυβώντας την παρουσία του». Με βάση την αξιόπιστη μαρτυρία, ο Ενάγων εδώ 

έκανε γνωστή την παρουσία του στο σημείο όπου κτυπήθηκε και ο εναγόμενος είχε 

αντιληφθεί τον Ενάγοντα από προηγουμένως. Ο εναγόμενος παραδέχθηκε στην 

αντεξέταση του, ότι υπέθεσε ότι ο Ενάγων είχε φύγει από το συγκεκριμένο σημείο. Γιατί 

όμως είχε αυτή την εντύπωση, επαναλαμβάνω, δεν διευκρίνισε αλλά ούτε και προκύπτει 

από την αξιόπιστη μαρτυρία ότι δικαιολογημένα ο εναγόμενος υπέθεσε ότι ο Ενάγων είχε 

φύγει από το συγκεκριμένο σημείο. Κατ΄ επέκταση, ο εναγόμενος φέρει αποκλειστική 

ευθύνη για το ατύχημα.» 

Εξετάζοντας κατά πόσο υπήρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του τραυματισμού του 

εφεσίβλητου και της απώλειας όρασης, ανέφερε ότι η αξιόπιστη μαρτυρία των ιατρών Πο. 

και Σ.  κατέδειξε πως «η αποκόλληση του αμφισβληστροειδούς και στη συνέχεια η 

ατροφία του ήταν αποτέλεσμα εισδοχής του ξένου σώματος (σκάγι) στον οφθαλμό». Με 

βάση δε τόσο τη μαρτυρία των ιατρών που κλήθηκαν εκ μέρους του εφεσίβλητου όσο και 
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του ιατρού που κάλεσε ο εφεσείων, κατέληξε ότι «οι χειρουργικές οπές δεν δημιουργούν 

κίνδυνο και δεν προκαλούν αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Είναι δε τόσο μικρές που μια 

ραφή στην κάθε οπή αρκεί για να τις κλείσει.».  

Εξέτασε, περαιτέρω, το Δικαστήριο τον ισχυρισμό του εφεσείοντα περί εφαρμογής 

της αρχής του novus actus interveniens, όπως τέθηκε στην υπεράσπισή του, στις 

παραγράφους 5 και 6 (πιο πάνω). Για τους ισχυρισμούς της παραγράφου 5 παρέπεμψε 

στη μαρτυρία της Δρ Πο., η οποία ανέφερε «εάν επιέζετο το σκάγι στη συγκεκριμένη 

περίπτωση για να μπει μέσα, θα έμπαινε μέσα στον πρόσθιο θάλαμο και θα το εβλέπαμε. 

Δεν μπορεί ένα σκάγι να το κουντήσεις με το δάκτυλο και να πάει 2,5 εκατοστά μέσα και 

να δημιουργήσει αιμορραγία». 

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς της παραγράφου 6 της υπεράσπισης παρατήρησε 

ότι οι ιατροί του Γενικού Νοσοκομείου απέστειλαν τον εφεσίβλητο στο εξωτερικό το 

συντομότερο δυνατό και αυτός υποβλήθηκε σε εγχείρηση στις 26.1.1998, κάτι που ο 

εφεσείων παραλείπει να αναφέρει στο δικόγραφό του. Αποτέλεσε εύρημα του Δικαστηρίου 

ότι δεν παρατηρήθηκε οιαδήποτε ολιγωρία εκ μέρους των ιατρών στην Κύπρο. 

Παρατήρησε περαιτέρω ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν διενεργούντο τετοιες επεμβάσεις 

στην Κύπρο εφόσον δεν υπήρχαν μονάδες υαλοειδεκτομής και γι΄αυτό απεστάλη στον 

ιατρό Φ. ο οποίος ήταν ένας από τους κορυφαίους υαλοειδοκτόμους της Ελλάδας. 

Σημειώνεται περαιτέρω στην απόφαση ότι η αποκόλληση έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 

1998 και ο εφεσίβλητος μετέβη σχεδόν αμέσως στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε νέα 

υαλοειδεκτομή από το Δρ Φ., κάτι που παραλείπει να αναφέρει ο εφεσείων στο δικόγραφο 

του. 

Παρατήρησε, στη συνέχεια, ότι η ακροαματική διαδικασία και η αγόρευση του κ. 

Αγγελίδη, σε συνάρτηση με την πιο πάνω αρχή, επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι ο Δρ Φ. 

έπρεπε να κλείσει με λέιζερ τις μικρές οπές και όχι με ραφές, χωρίς όμως η επίκληση της 

αρχής να γίνεται σε αυτή τη βάση, στο δικόγραφό του.  

Στη βάση της ιατρικής μαρτυρίας κατέληξε ότι οι μικρές οπές που δημιουργούνται 

δεν προκαλούν αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και ότι αυτές ράβονται. Συνακόλουθα, 

έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε ότι ο Δρ Φ. ευθύνεται για την απώλεια όρασης του 

εφεσίβλητου. 

Με πέντε λόγους έφεσης αμφισβητείται η πρωτόδικη απόφαση. Ο εφεσείων 

προβάλλει ότι (α) το εύρημα του Δικαστηρίου ότι, τόσο ο πρώτος, όσο και ο δεύτερος 

πυροβολισμός του εναγομένου, πέρασαν δίπλα ή και κτύπησαν τον ενάγοντα είναι 

απόλυτα ανασφαλές (πρώτος λόγος), (β) το εύρημα του Δικαστηρίου ότι το τραύμα 

προκλήθηκε αποκλειστικά από τον πυροβολισμό είναι απόλυτα ανασφαλές και 

λανθασμένο (δεύτερος λόγος), (γ) το εύρημα του Δικαστηρίου ότι ήταν οι επιπλοκές της 

εγχείρησης που δημιούργησαν την αποκόλληση είναι αστήρικτο με βάση τις μαρτυρίες 

(τρίτος λόγος). Περαιτέρω, προβάλλει ότι το Δικαστήριο λανθασμένα απέκλεισε στο 

σύνολο της μαρτυρίας του εμπειρογνώμονα κ. Πε. (τέταρτος λόγος) και ότι έσφαλε στην 

απόφασή του να αποδεχτεί πλήρως τη μαρτυρία του ενάγοντα (πέμπτος λόγος). 

Με τον δεύτερο και τρίτο λόγο έφεσης, που αναπτύσσονται μαζί στο περίγραμμα 

αγόρευσης, αμφισβητείται η ορθότητα του ευρήματος του Δικαστηρίου ότι το τραύμα 

προκλήθηκε αποκλειστικά από τον πυροβολισμό. Οι λόγοι έφεσης εστιάζονται στην 

ιατρική μαρτυρία, με τον εφεσείοντα να εισηγείται, με παραπομπή σε αποσπάσματα της 

ιατρικής μαρτυρίας που δόθηκε τόσο από πλευράς εφεσίβλητου, όσο και του εφεσείοντα, 
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ότι δεν μπορούσε το Δικαστήριο να αποδεχθεί τη μαρτυρία της Δρ Πο. και αυτής του Δρ 

Πι. που κλήθηκε από την υπεράσπιση, καθότι επρόκειτο για αντίθετες μαρτυρίες ως προς 

τα αίτια της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς. Η Δρ Πο. αποδίδει την αποκόλληση 

στην επικίνδυνη επέμβαση της υαλοειδεκτομής, ενώ ο Δρ Πι. υποστήριξε, χωρίς 

αμφισβήτηση, αφού δεν αντεξετάστηκε, ότι η επέμβαση της υαλοειδεκτομής δεν είναι 

καθόλου επικίνδυνη και ότι η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς δεν έχει καμία σχέση 

με τις δύο οπές που ανοίγονται για καθαρισμό του  βολβού. 

Όπως ορθά υπέδειξε ο κ. Βραχίμης, ο εφεσείων επικαλέστηκε στο δικόγραφο του 

την αρχή του novus actus interveniens, θεωρώντας ότι η απώλεια της όρασης του 

εφεσίβλητου ήταν αποτέλεσμα ιατρικής αμέλειας του Δρ Φ.. Κατέστη δε σαφές από την 

αντεξέταση των μαρτύρων Δρ Πο. και Σ. ότι το κλείσιμο των τριών οπών που είχαν 

ανοιχτεί στην pars plana για να μπορέσει να περάσει ο ιατρός τα ιατρικά εργαλεία μέσα 

στο μάτι για να πραγματοποιήσει την επέμβαση έγινε με συρραφή και όχι με laser. Όμως, 

η μαρτυρία που έδωσε η πλευρά του εφεσείοντα προσδιόρισε ότι, όχι μόνο αυτή η 

επιλογή δεν αποτελούσε σοβαρότατη αμέλεια, αλλά αυτή είναι και η μοναδική 

ενδεδειγμένη μέθοδος. 

Υπενθυμίζουμε ότι, για να στοιχειοθετηθεί η αρχή του novus actus interveniens, 

όπως τίθεται στο σύγγραμμα Clerk & Lindsell on Torts 18 η έκδοση παράγραφος 2-

55 στη σελ. 76, «only medical treatment so grossly negligent as to be a completely 

inappropriate response to the injury inflicted by the defendant should operate to break 

the chain of causation". 

Υπό το φως των πιο πάνω, η έφεση απορρίπτεται, με €2.500 έξοδα, πλέον ΦΠΑ, 

εναντίον του εφεσείοντα. 

 Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw  Πολιτική Έφεση Αρ. 501/2012 

xxx ΓΙΟΥΣΕΛΗΣ ν. xxx ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ , Πολιτική Έφεση Αρ. 501/2012 , 14 Μαΐου  2019 

1.1.1.3 Υπόθεση 

Α. ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ, Δ:  Ο εφεσείων/ενάγων ηλικίας τότε 34 ετών, στις 23/9/06 

ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα συνεπεία του οποίου τραυματίστηκε και 

μεταφέρθηκε στο Τμήμα Α΄Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.  Κατά την 

εξέταση διεγνώσθη διάστρεμμα του αυχένα και εγκεφαλική διάσειση και κρατήθηκε για 

νοσηλεία για δύο μέρες.  Συνέχισε όμως να επισκέπτεται το Γενικό Νοσοκομείο ως 

εξωτερικός ασθενής.  Στις 29/11/07 υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία η οποία 

αποκάλυψε την ύπαρξη κατάγματος «στη βάση του οδόντος του άξονα Α2 (Τύπου Π)».  

Ακολούθησε χειρουργική επέμβαση σε εξειδικευμένο κέντρο στη Σουηδία όπου έτυχε 

«οπισθίας καθήλωσης και στεροποίησης του Α1-Α2 με την τεχνική του Harms." 

Ως αποτέλεσμα, ο εφεσείων προέβη στην καταχώρηση αγωγής στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο Λευκωσίας  εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με την οποία 

καταλογίζει στη Δημοκρατία αμέλεια για τη μη έγκαιρη διάγνωση του κατάγματος και τη 

μη υποβολή του εφεσείοντα έγκαιρα σε αποτελεσματική θεραπεία και/ή χειρουργική 

επέμβαση, γεγονός που προκάλεσε αναλγειονέκρωση και άλλες ανεπανόρθωτες 

σωματικές βλάβες και επιπλοκές.  Με την αγωγή του αξίωνε αποζημιώσεις για τις 

σωματικές βλάβες που υπέστη και άλλα έξοδα και απώλειες στις οποίες υποβλήθηκε.  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201905-501-12PolEf.htm&qstring=%E9%E1%F4%F1%E9%EA%2A%20%E1%EC%E5%EB%E5%E9%2A
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Με την Έκθεση Απαίτησης ο εφεσείων αποδίδει στους ιατρούς και άλλους 

λειτουργούς του Γενικού Νοσοκομείου ότι παρέλειψαν να προβούν στις δέουσες ιατρικές 

εξετάσεις και απέτυχαν στην ορθή διάγνωση με αποτέλεσμα να παραμείνει χωρίς θεραπεία 

για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που προκάλεσε ανεπανόρθωτες σωματικές 

βλάβες και αναπηρία θέτοντας επιπρόσθετα σε κίνδυνο τη ζωή του.  

Με την Υπεράσπιση της η Δημοκρατία αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για αμέλεια ή 

παράβαση των εκ του Νόμου απορρεόντων καθηκόντων της, δίνοντας τη δική της εκδοχή 

ότι κατά την εισαγωγή του εφεσείοντα στο Νοσοκομείο οι εξετάσεις στις οποίες 

υποβλήθηκε δεν κατέδειξαν κάταγμα στον αυχένα.  Παραδέχεται όμως την παρουσία 

κατάγματος στη βάση του οδόντος του δεύτερου αυχενικού σπονδύλου το οποίο 

πορώθηκε ατελώς και παρουσίασε ανάγγεια-άσηπτη νέκρωση του οδόντα με ανάπτυξη 

ψευδάρθρωσης στην περιοχή του κατάγματος ως επίσης ρήψη των σπονδυλικών 

συνδέσμων, στένωση των Α2-Α3, Α3-Α4, την παρεκτόπιση του Α1 δίσκου και την πίεση 

του μηνιγγικού σάκκου τα οποία αποδίδει σε γεγονότα που επεσυνέβησαν μετά τις 

25/9/06 και πριν τις 19/11/07 που μόνο ο εφεσείων γνωρίζει και δεν τα ανέφερε στους 

ιατρούς.  Αποδίδει τέλος στο ίδιο τον εφεσείοντα την ευθύνη για τις βλάβες αυτές. 

Μετά τις πιο πάνω διαπιστώσεις το πρωτόδικο Δικαστήριο εξέτασε τη νομική πτυχή 

σ' όσον αφορά την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της αμέλειας που επιδείξαν οι ιατροί του 

Νοσοκομείου και των ζημιών που υπέστη ο εφεσείων και με αναφορά σε νομολογία έκρινε 

ότι στην περίπτωση που το κάταγμα εντοπιζόταν έγκαιρα η χειρουργική επέμβαση στην 

οποία θα έπρεπε να υποβληθεί προς αντιμετώπιση του, ήταν εξειδικευμένη και δεν υπήρχε 

μαρτυρία ότι μπορούσε να γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο ή σε άλλο Ιατρικό Κέντρο στην 

Κύπρο ή στη Σουηδία τον Σεπτέμβριο του 2006.  Ενόψει της απουσίας μαρτυρίας ότι ήταν 

αντικειμενικά εφικτή άμεσα ή εντός σύντομου χρονικού διαστήματος κατέληξε, με 

αναφορά σε αγγλική νομολογία, ότι δεν στοιχειοθετείτο αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της 

αμέλειας των ιατρών της Δημοκρατίας και των ανατομικών αλλοιώσεων της σπονδυλικής 

στήλης, που θα αποφεύγοντο μόνο με τη διενέργεια της συγκεκριμένης επέμβασης, με 

κοχλία. 

Έκρινε περαιτέρω ότι δεν είχε αποδειχθεί ποια θα ήταν η κατάσταση του 

εφεσείοντα αν υποβάλλετο έγκαιρα στην επέμβαση και ότι ήταν δύσκολος ο υπολογισμός 

των ζημιών.  Με αναφορά στην υπόθεση Gregg v. Scott (2005) 4 All E.R. 812, που 

έκρινε ότι τα γεγονότα της προσομοιάζουν με της παρούσας, κατέληξε ότι δεν ήταν 

πρακτικά δυνατός ο υπολογισμός των αποζημιώσεων γενικών ή ειδικών ή τιμωρητικών και 

απέρριψε την αγωγή. 

Ο εφεσείων προσβάλλει την πρωτόδικη απόφαση με οκτώ (8) λόγους έφεσης που 

μπορούν να διαχωριστούν σε ενότητες.  Οι λόγοι έφεσης 1, 2, 3, 4 και 5 προσβάλλουν ως 

λανθασμένο το συμπέρασμα του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι δεν ήταν εφικτή η άμεση 

διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης στην Κύπρο και άλλα ευρήματα ή παραλείψεις 

του. Ο λόγος έφεσης 6 αφορά στη λανθασμένη αξιολόγηση της μαρτυρίας του 

εφεσείοντα.  Οι λόγοι έφεσης 7 και 8 προσβάλλουν την παράλειψη του Δικαστηρίου να 

προβεί σε υπολογισμό των αποζημιώσεων και την καθοδήγηση που άντλησε από την 

υπόθεση Gregg ν. Scott (ανωτέρω) στο θέμα των αποζημιώσεων, ως εσφαλμένες. 

Με την πρώτη ενότητα των λόγων έφεσης (1-5)  καταλογίζεται στο πρωτόδικο 

Δικαστήριο ότι λανθασμένα διαπίστωσε ότι ο εφεσείων απέτυχε να αποδείξει στο βαθμό 

που απαιτείτο ότι ήταν εφικτή η χειρουργική επέμβαση, με τον τρόπο και κατά το χρόνο 
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που εισηγείτο ο ιατρός Νεοφύτου (Μ.Ε.2), δηλαδή τη στήριξη του οδόντα με κοχλία μέσω 

τομής στο μπροστινό μέρος του αυχένα, γεγονός που τον οδήγησε στην κατάληξη ότι δεν 

στοιχειοθετείτο αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της αμέλειας των ιατρών και των ανατομικών 

αλλοιώσεων της σπονδυλικής στήλης του εφεσείοντα (λόγοι έφεσης 1 και 2).  

Ειδικότερα είναι εισήγηση του ότι αγνόησε παντελώς τη μαρτυρία του Νεοφύτου 

ότι τέτοια επέμβαση, δηλαδή μέσω του μπροστινού μέρους του αυχένα, διενεργείτο τόσο 

από τον ίδιο όσο και από το Νευροχειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου κατά το χρόνο 

του τραυματισμού, που αν γινόταν άμεσα δεν θα παρέμενε η βλάβη που έχει σήμερα αλλ' 

ούτε και θα υπήρχε ο κίνδυνος της τετραπληγίας. 

Κατά την άποψη μας ο εφεσείων με τη μαρτυρία που είχε προσκομίσει και ιδιαίτερα 

του Νεοφύτου, που επιβεβαιώνεται από τα τεκμήρια, την οποία αποδέχθηκε το Δικαστήριο 

στα βασικά σημεία, απέδειξε στον απαιτούμενο βαθμό ότι οι βλάβες που υπέστη για τις 

οποίες κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης σπονδυλοδεσίας στην 

Σουηδία, με τα δυσμενή επακόλουθα τέτοιας επέμβασης, και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει σήμερα ήταν αποτέλεσμα της μη έγκαιρης διάγνωσης του κατάγματος και 

της μη έγκαιρης αντιμετώπισης του, που ήταν εφικτή με τον τρόπο που περιέγραψε ο 

Φωτίου στη μαρτυρία του στην Κύπρο. 

Συνεπώς οι λόγοι έφεσης 1, 2, 3, 4 και 5  επιτυγχάνουν. 

Η έφεση επιτυγχάνει. Η πρωτόδικη απόφαση παραμερίζεται. Εκδίδεται απόφαση 

υπέρ του εφεσείοντα και εναντίον της εφεσίβλητης Δημοκρατίας για τα εξής ποσά:  

1.   Για το ποσό των €100.000,00 γενικές αποζημιώσεις για πόνο και ταλαιπωρία 

με νόμιμο τόκο από τις 19.3.14, ημερομηνία έκδοσης της πρωτόδικης απόφασης μέχρι 

εξόφλησης. 

2.   Για το ποσό των €2.341,26 συμφωνηθείσες ειδικές ζημιές, με νόμιμο τόκο από 

τις 19.3.14 μέχρι εξόφλησης. 

3.   Για το ποσό των €21.700,00 έξοδα φυσιοθεραπείας, υδροθεραπείας και 

φάρμακα μέχρι 19.3.14, με νόμιμο  τόκο από 19.3.14 μέχρι εξόφλησης. 

4.   Για το ποσό των €20.000,00 έξοδα μελλοντικής χειρουργικής επέμβασης με 

νόμιμο τόκο από σήμερα. 

5.   Για το ποσό των €100.440,00 έξοδα φυσιοθεραπείας, υδροθεραπείας και 

φάρμακα από 19.3.14 μέχρι 19.3.2041, με νόμιμο τόκο από 19.3.14 μέχρι εξόφλησης. 

6.   Για το ποσό των €161.740,00 για απώλεια απολαβών από 1.4.07 μέχρι 

19.3.14 με νόμιμο τόκο από 19.3.14 μέχρι εξόφλησης. 

7.   Για το ποσό των €232.440,00 για απώλεια μελλοντικών απολαβών υπό τύπο 

γενικών αποζημιώσεων με νόμιμο τόκο από 19.3.14 μέχρι εξόφλησης. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 98/2014 

ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΚΟΥ v. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 

98/2014 , 4 Απριλίου  2018 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2018/1-201804-98-14PolEf.htm&qstring=98%20w%2F1%202014
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1.1.1.4 Υπόθεση 

ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Δ.:  Η έφεση αυτή στρέφεται κατά απόφασης του πρωτοδίκου 

Δικαστηρίου να απορρίψει την αγωγή της εφεσείουσας εναντίον του εφεσιβλήτου, αγωγή 

που αφορούσε ιατρική αμέλεια πριν, κατά ή μετά την εγχείρηση καταρράκτη στην οποία 

υποβλήθηκε η εφεσείουσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. 

Η εφεσείουσα προώθησε το θέμα της αποδιδομένης στον εφεσίβλητο αμέλειας με 

τους εξής κυρίως τρόπους: 

(α)  Είχε υψηλή τιμή σακχάρου και/ή αρρύθμιστο σάκχαρο κατά την εγχείρηση και 

συνεπώς η εγχείρηση έπρεπε να αναβληθεί.   

(β)  Λόγω της μη αναβολής και λόγω της υψηλής τιμής σακχάρου το αποτέλεσμα 

ήταν η μη επούλωση του χειρουργικού τραύματος με επακόλουθο την πρόπτωση της 

ίριδος.   

(γ)  Η πρόπτωση της ίριδος έχει επέλθει και λόγω ενδοφθάλμιας πίεσης, αιτίας που 

ανάγεται στην εγχείρηση ή στο χειρουργικό τραύμα. 

(δ)  Η εφεσείουσα θα έπρεπε να αποσταλεί για θεραπεία στο εξωτερικό ενωρίτερα.   

Διαπιστώνεται ότι οι 7 από τους 10 λόγους αφορούν συνολικά ή επιμέρους 

ευρήματα του Δικαστηρίου ως προς την μη ύπαρξη ευθύνης του εφεσίβλητου, ειδικά 

επειδή η μαρτυρία των ιατρών Ραζή και Ιωάννου έγινε αποδεκτή.  Με τον 1ο λόγο έφεσης 

πλήττεται η κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου - ότι ελλείπει ικανή και αποδεκτή 

μαρτυρία που να αποδεικνύει την αμέλεια του εφεσίβλητου.  Με το 2ο λόγο η εφεσείουσα 

αναφέρει ότι το Δικαστήριο δεν προέβη σε σαφή ευρήματα. Ακόμη θεωρείται ότι η κρίση 

του Δικαστηρίου πως η εφεσείουσα παρουσίασε επιπλοκές και πρόπτωση, 3 μήνες μετά 

την επέμβαση, είναι επισφαλής αφού δεν δικαιολογείται από τη μαρτυρία που κρίθηκε 

αξιόπιστη.  (3ος λόγος).  Είναι η θέση της εφεσείουσας ότι η κρίση αυτή δεν βρίσκει 

έρεισμα ούτε στη μαρτυρία του ιατρού Μαυρομμάτη ως προς τα γεγονότα.  Στον 4ο λόγο 

ομοίως προσβάλλονται ευρήματα του Δικαστηρίου. 

Ο 5ος λόγος αφορά το διατυπωθέν συμπέρασμα του Δικαστηρίου ότι δεν καλύπτετο 

δικογραφικά η αμέλεια ως εκ των μετεγχειρητικών επιπτώσεων λόγω της ύπαρξης 

υψηλού και ή αρρύθμιστου σακχάρου στην εφεσείουσα, θεωρώντας λανθασμένα ότι το 

θέμα δεν δικογραφείται.  Είναι η θέση της εφεσείουσας ότι ο παράγοντας του 

αρρύθμιστου σακχάρου αίματος δικογραφείται επαρκώς και εν πάση περιπτώσει ο 

εφεσίβλητος δεν ζήτησε λεπτομέρειες.   

Τέλος, δύο λόγοι έφεσης (9ος και 10ος) αφορούν το θέμα των αποζημιώσεων και θα 

μας απασχολήσουν μόνο εφόσον επιτύχει η έφεση επί της αμέλειας. 

 Εχουμε παραθέσει τις πιο πάνω κατευθύνσεις της μαρτυρίας των ιατρών, διότι το 

πρωτόδικο Δικαστήριο τους θεώρησε αξιόπιστους και δεν προέβη σε επιλογή μαρτυρίας 

ενώ όφειλε να το πράξει αφού υπήρχε σοβαρή διάσταση στις θέσεις τους. 

Παρατηρούμε ότι υπήρχε σοβαρή διάσταση στη δοθείσα μαρτυρία, σε ουσιώδη 

σημεία, όπως τα εξής: 

(α)  Στο θέμα κατά πόσο ο λόγος της τύφλωσης ήταν η αυξημένη ενδοφθάλμια 

πίεση. 
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(β)  Στο πότε παρατηρήθηκε η πρόπτωση της ίριδας και αν αυτή συσχετίζεται και 

πώς με την ενδοφθάλμια πίεση.  (Θυμίζουμε ότι ο Μ.Υ.1 απέκλεισε ως αιτία της 

πρόπτωσης της ίριδας την υψηλή ενδοφθάλμια πίεση.  Κατ΄αντίθεση με τον Μ.Ε.3).  

(γ) Στο πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί ιατρικώς το αρρύθμιστο σάκχαρο πριν από 

την εγχείρηση. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, εν μέρει, αντιμετωπίζει τις διαφορετικές θέσεις σαν 

διαφορετικές σχολές σκέψης και πρακτικής.  Όμως, το θέμα δεν ήταν έτσι.  Πρόκειται για 

αντιφάσεις ουσίας και το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν ενδιέτριψε στις αντίστοιχες - 

αντίθετες θέσεις με κατάληξη στέρεου ευρήματος. 

΄Ηταν σημαντικό το πότε επήλθε η πρόπτωση της ίριδος και ποια ήταν τα αίτια 

της.  Περαιτέρω, όπως διαφαίνεται και από τον τρίτο λόγο έφεσης η εφεσείουσα 

χαρακτηρίζει την κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι παρουσίασε επιπλοκές και 

πρόπτωση, 3 μήνες  μετά την επέμβαση, λανθασμένη.    

Προκύπτει σαφώς ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο αποδέχεται δύο αντίθετες εκδοχές 

για τα πιο πάνω θέματα, χωρίς να επιλέξει, με αιτιολογία, τις θέσεις, που με βάση τη 

μαρτυρία, ήσαν πειστικές.  Δεν μπορούσαν τα πιο πάνω σημαντικά σημεία να καλυφθούν 

επί τω ότι  απλώς οι ιατροί έδωσαν διαφορετικές θέσεις ανάλογα με τη σχολή σκέψης που 

ακολουθούσαν.  ΄Ηταν καθήκον του πρωτόδικου Δικαστηρίου να επιλέξει εκδοχή και να 

την αιτιολογήσει.  

Διάσταση υπάρχει στη θέση της ίδιας της εφεσείουσας και της κόρης της για 

φρικτούς πόνους στο μάτι μετά την εγχείρηση, με την αντίθετη θέση του ΜΥ1.  

Παρατηρούμε ότι και πάλι δεν συντελείται επαρκώς το έργο της αξιολόγησης, με επιλογή 

εκδοχής. 

Η ίδια πλημμέλεια (απουσία επιλογής εκδοχής και απουσία ευρήματος) 

παρατηρείται και για το πότε η εφεσείουσα παρουσίασε επιπλοκές. Ενώ, το πρωτόδικο 

δικαστήριο, αποδέχθηκε τη μαρτυρία της εφεσείουσας (και της κόρης της) ότι η πρώτη 

είχε πόνους και ενοχλήσεις και επισκεπτόταν το νοσοκομείο και το γιατρό της, 

ταυτόχρονα δέχεται  και την αντίθετη θέση του ΜΥ1 ότι όσες φορές την είδε δεν είχε 

επιπλοκές.  Πρόκειται για ουσιώδη διάσταση στη μαρτυρία που επίσης παραβλέπεται και 

δεν διατυπώνεται θετικό εύρημα.  Επίσης κενό παρατηρείται στο πότε ο ΜΥ1 είδε την 

εφεσείουσα - μετά τις 5.2.2004.  Ενώ η εφεσείουσα και η κόρη της κατέθεσαν για 

επίσκεψη τους στο γιατρό μετά τις 5.2.2004, αφού είχε πόνους στο μάτι, ο ΜΥ1 λέει ότι 

την είδε 2-3 μήνες μετά.  Πρόκειτο για κρίσιμο χρόνο και δεν υπάρχει επιλογή εκδοχής 

και αξιολόγηση των εκδοχών. 

Πριν τη διατύπωση της καταληκτικής διαταγής μας, θεωρούμε σκόπιμο, ενόψει της 

ιδιομορφίας της υπόθεσης, ειδικά σε συνάρτηση με το ότι η εφεσείουσα είναι ένα 

ηλικιωμένο άτομο, να προτρέψουμε τις δύο πλευρές όπως, σοβαρά και με την αίσθηση 

καθήκοντος, ως συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, προσπαθήσουν να επιτύχουν εξώδικο 

συμβιβασμό της τόσο ταλαιπωρημένης αυτής υπόθεσης.   

Για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει, η έφεση επιτυγχάνει.  Η πρωτόδικη 

απόρριψη της αγωγής και το συναφές διάταγμα για έξοδα ακυρώνονται.  Διατάσσεται η 

επανεκδίκαση της υπόθεσης από άλλο Δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ως 

άνω, το συντομότερο δυνατόν.  Τα πρωτόδικα έξοδα θα ακολουθήσουν την πορεία του 

αποτελέσματος της επανεκδίκασης.  


