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Το μάθημα των Αστικών Αδικημάτων διδάσκεται στο Δ’ Εξάμηνο
Σπουδών. Σκοπός της σειράς των διαλέξεων για τα αστικά αδικήματα
είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν επάρκεια γνώσης επί του
ουσιαστικού περιεχομένου του Νόμου ο οποίος αφορά τα δικαιώματα
και υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων κατά την άσκηση
των

διαφόρων

δραστηριοτήτων

τους

και

διεκπεραίωση

των

υποθέσεων τους. Η φύση του αδικήματος σε αντίθεση με την
διάπραξη ποινικών αδικημάτων θα πρέπει να γίνει κατανοητή ως
επίσης και οι συνέπειες για διάπραξη αστικού αδικήματος έναντι του
ποινικού αδικήματος. Η φιλοσοφία του Νόμου ο οποίος εδράζεται στο
Κοινοδίκαιο, η συμπλήρωση των κενών του από τις Αρχές του
Κοινοδικάιου αλλά και από νομοθετικές ρυθμίσεις στην Κύπρο θα
επεξηγηθούν όπως και η Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του
Δικαίου στον τομέα της δυσφήμησης και την προσαρμογή της
Νομοθεσίας και Νομολογίας με τις σχετικές Πρόνοιες της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων

και

την

εξελισσόμενη

Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε τομείς του Δικαίου όπως στα οικονομικά
αδικήματα

στον

τομέα

των

εργατικών

διαφορών,

εκβιασμού,

πρόκλησης παράβασης σύμβασης και παράνομης επέμβασης, στον
τομέα των εμπορικών σχέσεων. Η υποκλοπή εμπορικών σημάτων,
προϊόντων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα αποτελέσουν

αντικείμενο των διαλέξεων σαν εισαγωγή για περαιτέρω εκμάθηση και
μελέτη στους τομείς αυτούς. Παράλληλα, το μεγάλο κεφάλαιο της
απόδοσης αποζημιώσεων και της έκδοσης διαταγμάτων καθώς και
συγκεκριμένες υπερασπίσεις στον τομέα των αστικών αδικημάτων θα
μελετηθούν σε βάθος. Μεταξύ των στόχων είναι να διαπιστωθεί μέσα
από την μελέτη και έρευνα η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού και
βελτίωσης του δικαίου.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Αναμένεται ότι με την περάτωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα:
1. Είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τα νομικά προβλήματα που
εγείρονται μέσα από την εφαρμογή του Νόμου και να δίδουν
την κατάλληλη συμβουλή.
2. Είναι ικανοί να προβαίνουν στην απαραίτητη έρευνα αλλά και
να χρησιμοποιούν την δική τους φαντασία και γνώση για
διαπίστωση

ύπαρξης αστικού αδικήματος σε συγκεκριμένες

περιπτώσεις.
3. Αποκτήσουν επαρκή γνώση πάνω σε στέρεα βάση των
βασικών Αρχών του Δικαίου για αστικά αδικήματα όπως
εφαρμόζεται στη Κύπρο και να είναι σε θέση να συγκρίνουν και
να προσαρμόσουν ανάλογα στις Αρχές που εφαρμόζονται στην
Αγγλία.
4. Μπορούν να διαπιστώσουν πότε και σε ποιες περιπτώσεις
παράβαση του Νόμου συνιστά και την διάπραξη αστικού
αδικήματος.
5. Είναι

σε

θέση

να

υπολογίσουν

με

ορθό

τρόπο

τις

αποζημιώσεις και ή κατάλληλη θεραπεία, επιτρεπτές κατά τον
Νόμο.
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Περιεχόμενο
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Κανένα

Συναπαιτούμενα

Κανένα

Οι αρχές ευθύνης και τα προστατευόμενα συμφέροντα από το
Δίκαιο, θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης όπως και η αρχή της
αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των πράξεων και/ή παραλήψεων και
της πρόκλησης ζημίας. Παράλληλα θα εξεταστούν οι γενικές
υπερασπίσεις που άπτονται της συμπεριφοράς του ίδιου του

ενάγοντος. Θα εξεταστούν συγκεκριμένες περιπτώσεις ικανότητας
εμπλεκομένων να διαπράξουν αστικά αδικήματα όπως π.χ. ανήλικοι,
πτωχεύσαντες, διανοητικά ασθενείς, οι εταιρείες, η Κυπριακή
Δημοκρατία δυνάμει των σχετικών Διατάξεων του Συντάγματος,
συνέταιροι κλπ. Θα εξεταστεί επίσης η εκ προστήσεως ευθύνη. Οι
μεγάλες κατηγορίες των αστικών αδικημάτων όπως αμέλεια,
συμπεριλαμβανομένης και της εργατικής αμέλειας, η προστασία του
καταναλωτή, η ευθύνη κατόχων περιουσίας, επεμβάσεις σε βάρος
του ατόμου και/ή της περιουσίας, η απάτη, η κακόβουλη δίωξη, η
παράβαση νόμιμου καθήκοντος και το εξελισσόμενο Δίκαιο για την
ευθύνη των δημόσιων λειτουργών θα εξεταστούν σε βάθος. Επίσης,
θα εξεταστούν τα αστικά δικαιώματα της παράνομης επέμβασης σε
περιουσία, οχληρίας, της αυστηρής ευθύνης δυνάμει της αρχής
Rilands

& Fletcher, το δίκαιο για τη δυσφήμηση, τα οικονομικά

αστικά αδικήματα, η ευθύνη σε σχέση με ζώα, παραβιάσεις
εγγεγραμμένων σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
προϊόντων, ο τομέας της διαφύλαξης της εμπιστοσύνης και οι
θεραπείες για διάπραξη αστικού αδικήματος θα εξεταστούν όπως και
το θέμα παραγραφής.
Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Παράδοση: 20 ώρες
Συζήτηση: 12 ώρες
1. Αρτέμης και Ερωτοκρίτου, Αστικά Αδικήματα, Τόμος 1 και 2

Βιβλιογραφία

2. F. Nicolaides on Personal Injuries
3. Street on Torts 42nd ed John Murphy
4. Clerk and Lindsell on Torts, Common Law Library 20th ed.
5. Gatley on Libel and Slander Common Law Library 11th ed.
6. Charlesworth and Mercy on Negligence Common Law Library
12th ed.
7. Philippe Jougleux Στοιχεία Κυπριακού Ενοχικού Δικαίου
8. Tort Law: Erica Rackley.
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