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1 ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν.111/85 

1.1 Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστήριου 

1.1.1 Υπόθεση 

Ν Οι τέσσερις εφέσεις είναι απόλυτα σχετικές μεταξύ τους εφόσον 

αφορούν ουσιαστικά στην ερμηνεία, κατά κύριο λόγο, του άρθρου 103 του 

περί Δήμων Νόμου του 1985 (Ν. 111/85).  Οι Αναθεωρητικές Εφέσεις αρ. 

223/12 και 118/13 αφορούν επίσης και στην ερμηνεία του Άρθρου 146.1 

του Συντάγματος.  

Με την πρωτόδικη απόφαση στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 223/12 

αποφασίστηκε ουσιαστικά ότι η κατ΄ ισχυρισμόν παράλειψη του Δήμου να 

εκδώσει άδεια λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού των 

Τουβλοποιείων για το έτος 2008 δεν ήταν παράλειψη σύμφωνα με την 

έννοιαν του όρου αυτού στο Άρθρο 146.1 του Συντάγματος.  Ο 

ευπαίδευτος πρωτόδικος Δικαστής εξέτασε τα ζητήματα της παράλειψης 

οφειλόμενης ενέργειας κατά το Άρθρο 146.1, της παραβίασης του Άρθρου 

23.1 του Συντάγματος, της παραβίασης του Άρθρου 25 του Συντάγματος 

και της παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας  και του άρθρου 52 του 

Ν. 158(Ι)/99.   Το πρωτόδικο δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με 

την προσφυγή δεν προσβαλλόταν απόφαση του Δήμου για άρνηση 

έκδοσης αιτούμενης άδειας, αλλά η κατ΄ ισχυρισμόν  παράλειψη του να 

εκδώσει τέτοια άδεια για το 2008.   

Η προαναφερόμενη απόφαση προσβλήθηκε με τρεις λόγους έφεσης 

εκ των οποίων ο πρώτος αφορά στην κατ΄ ισχυρισμό εσφαλμένη ερμηνεία 

του Άρθρου 146.1 του Συντάγματος και του άρθρου 103 του Ν. 111/85, 

από το πρωτόδικο δικαστήριο.  Ο δεύτερος λόγος αφορά στην κατ΄ 

ισχυρισμόν εσφαλμένη πρωτόδικη κρίση ότι δεν υπήρχε παραβίαση του 

Άρθρου 29 του Συντάγματος.  Ο τρίτος λόγος αφορά στη μη εξέταση των 

υπόλοιπων λόγων ακυρότητας.   
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Η απόφαση που προσβάλλεται με την Αναθεωρητική Έφεση αρ. 

224/12 αφορά στην ερμηνεία του άρθρου 103 του Ν. 111/85.   Το άρθρο 

103(1) του Ν. 111/85 προνοεί ότι ουδέν πρόσωπο διατηρεί εντός των 

δημοτικών ορίων οιουδήποτε Δήμου, οιανδήποτε οικοδομήν ή χώρο εντός 

των οποίων ασκείται επιχείρηση, βιομηχανία, εμπόριο, επάγγελμα ή 

επιτήδευμα, άνευ αδείας λαμβανομένης προηγουμένως από το Συμβούλιον 

του αρμοδίου Δήμου.   Το εδάφιο (2) του ιδίου άρθρου προνοεί ότι 

οποιαδήποτε άδεια χορηγουμένη δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να 

υπόκειται εις τοιούτους όρους και προϋποθέσεις τας οποίας δύναται να 

επιβάλει το Συμβούλιον εις εκάστην περίπτωση. 

Εξετάσαμε με προσοχή τα ενώπιον μας στοιχεία και καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι η πρωτόδικη απόφαση είναι απόλυτα ορθή.   Η ερμηνεία 

του άρθρου 103 (1) και (2) του Ν. 111/85, που δόθηκε από το πρωτόδικο 

δικαστήριο, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.  Η σχετική άδεια εξετάζεται 

κατ΄ έτος από το Δήμο, κατόπιν αιτήσεως, στη βάση των γεγονότων που 

ισχύουν κατά τον κρίσιμο χρόνο της εξέτασης της αίτησης.   Δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κλπ. χορηγείται σε κάποιο 

χρονικό διάστημα και ισχύει εσαεί ή ότι δεν χρειάζεται να ανανεώνεται 

κατ΄ έτος.    Αναφορικά με τα Άρθρα 23.1 και 25 του Συντάγματος 

παρατηρούμε ότι αυτά αφορούν στη χρήση ακίνητης ή κινητής περιουσίας 

και στην ελευθερία στην άσκηση επαγγέλματος αντίστοιχα.  Όπως ορθά 

συμπέρανε το πρωτόδικο δικαστήριο, στην προκείμενη περίπτωση δεν 

υπήρξε οποιαδήποτε άμεση απαγόρευση στη χρήση της ακίνητης ή κινητής 

περιουσίας των Τουβλοποιείων, ούτε και παραβίαση του δικαιώματος 

άσκησης επαγγέλματος.   Εκείνο που ίσχυε στην προκείμενη περίπτωση 

ήταν η ρύθμιση, δια νόμου, της άσκησης ενός επαγγέλματος που δεν 

συνιστά παραβίαση του δικαιώματος που προστατεύεται από το 

Σύνταγμα.    Ως προς την αρχή της αναλογικότητας και την προϋπόθεση 

διεξαγωγής δέουσας έρευνας, το πρωτόδικο δικαστήριο, αφού παρατήρησε 

ότι σύμφωνα με την απόφαση στην Τουβλοπ. Παλαικύθρου «ο Γίγας» 

Λτδ ν. Δημοκρατίας (2011) 3 ΑΑΔ, 218, τα Τουβλοποιεία δεν είχαν 
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άδεια οικοδομής για μέρος των υποστατικών τους, δικαιολογημένα ο 

Δήμος άλλαξε τη στάση του και δεν εξέδωσε και/ή δεν ανανέωσε την 

ετήσια άδεια λειτουργίας για το έτος 2010.   Συναφώς ο Δήμος έλαβε 

υπόψιν του ότι στο μεταξύ η περιοχή είχε γίνει οικιστική.    Ως εκ τούτου 

ορθά κρίθηκε πρωτοδίκως ότι ούτε η αρχή της αναλογικότητας είχε 

παραβιαστεί, ούτε και η προϋπόθεση διεξαγωγής δέουσας έρευνας. 

Η πρωτόδικη απόφαση  στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 118/13 

αφορά τόσο σε μη παραχώρηση άδειας λειτουργίας για τα Τουβλοποιεία για 

το έτος 2011, όσον και σε παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας, εκ μέρους 

του Δήμου, για το ίδιο έτος.   Το πρωτόδικο δικαστήριο, αφού αναφέρθηκε 

και υιοθέτησε τις πρωτόδικες αποφάσεις στις Αναθεωρητικές Εφέσεις αρ. 

223/12 και 224/12, απέρριψε την προσφυγή με έξοδα.   Υιοθετώντας τις 

δύο προαναφερόμενες πρωτόδικες αποφάσεις υιοθέτησε ουσιαστικά και το 

σκεπτικό τους, τόσον αναφορικά με την ερμηνεία του άρθρου 103 του Ν. 

111/85, όσον και αναφορικά με την ερμηνεία του Άρθρου 146.1 του 

Συντάγματος. 

Η πρωτόδικη απόφαση στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 123/13 

αφορά σε άρνηση του Δήμου να παραχωρήσει άδεια λειτουργίας των 

Τουβλοποιείων για το έτος 2009.   Η ευπαίδευτη πρωτόδικος Δικαστής, 

αφού εξέτασε τα ενώπιον της γεγονότα, προέβη σε ερμηνεία του άρθρου 

103(1) του Ν. 111/85 και αφού αναφέρθηκε στις πρωτόδικες αποφάσεις 

στις Αναθεωρητικές Εφέσεις αρ. 223/12 και 224/12, κατέληξε σε 

διαφορετικό συμπέρασμα από εκείνο που κατέληξε το πρωτόδικο 

δικαστήριο στις προαναφερόμενες δύο αποφάσεις.   Κατά το πρωτόδικο 

δικαστήριο, στην παρούσα υπόθεση, η αναφορά στο εδάφιο (2) του 

άρθρου 103 σε όρους και  προϋποθέσεις που μπορεί να επιβάλει ο Δήμος 

σε οποιαδήποτε άδεια που χορηγείται δυνάμει του εδαφίου (1), δεν οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω άδεια αποτελεί αυτοτελή ετήσια άδεια, της 

οποίας η ισχύς εκπνέει κατά τη λήξη του έτους στο οποίο αυτή αφορά και 

για την ανανέωση ή την επανέκδοση της είναι αναγκαία η προηγούμενη 

θετική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου.   Κατά την πρωτόδικη κρίση, οι 
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όροι και προϋποθέσεις, που δυνητικά επιβάλλονται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση, αφορούν στην εφάπαξ χορήγηση της 

άδειας λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού η οποία, μετά την έκδοση 

της, παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου ανακληθεί από το ίδιο όργανο που την 

εξέδωσε.  Επομένως, στην παρούσα περίπτωση, κάτω από συνθήκες 

πλάνης, ο Δήμος αποφάσισε να μην  παραχωρήσει άδεια λειτουργίας των 

Τουβλοποιείων για το 2009 θεωρώντας ότι επρόκειτο για έκδοση νέας 

άδειας.    Ενόψει των ανωτέρω το πρωτόδικο δικαστήριο έκαμε δεκτή την 

προσφυγή των Τουβλοποιείων και ακύρωσε την απόφαση του Δήμου να 

μην παραχωρήσει άδεια λειτουργίας στα Τουβλοποιεία για το έτος 2009. 

Με την υπό εξέταση έφεση η πρωτόδικη απόφαση προσβάλλεται με 

τρεις  λόγους έφεσης.  Πρώτον, διότι το πρωτόδικο δικαστήριο εσφαλμένα 

ερμήνευσε το άρθρο 103 του Ν. 111/85.  Δεύτερον, διότι  όφειλε να 

εφαρμόσει το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο και 

τρίτον, διότι ο Δήμος, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, 

καταδικάστηκε και στα πρωτόδικα έξοδα. 

Μελετήσαμε με προσοχή τα ενώπιον μας στοιχεία και καταλήξαμε 

στο συμπέρασμα ότι η πρωτόδικη ερμηνεία του άρθρου 103 (1) και (2) του 

Ν. 111/85 είναι εσφαλμένη και επομένως και η πρωτόδικη κατάληξη είναι 

εσφαλμένη.    Ήδη δηλώσαμε τη συμφωνία μας με το σκεπτικό των 

πρωτοδίκων αποφάσεων στις Αναθεωρητικές Εφέσεις αρ. 224/12 και 

118/13, το οποίο είναι αντίθετο από το σκεπτικό της παρούσας 

απόφασης.  Δεν συμφωνούμε με το πρωτόδικο δικαστήριο ότι η ορθή 

ερμηνεία του άρθρου 103 είναι πως χορηγείται εφάπαξ άδεια λειτουργίας 

επαγγελματικού υποστατικού η οποία, μετά την έκδοση της, παραμένει σε 

ισχύ μέχρις ότου ανακληθεί από το ίδιο όργανο που την 

εξέδωσε.   Κρίνομε ότι η έκδοση τέτοιας άδειας συνιστά αυτοτελή ετήσια 

άδεια, της οποίας η ισχύς εκπνέει κατά τη λήξη του έτους στο οποίο αυτή 

αφορά.   Για την ανανέωση ή επανέκδοση της είναι αναγκαία η υποβολή 

σχετικής αίτησης και η έγκριση της από το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Κατά συνέπεια η Αναθεωρητική Έφεση αρ. 123/13 επιτυγχάνει.  Η 

πρωτόδικη απόφαση, περιλαμβανομένης και της διαταγής για έξοδα, 

ακυρώνεται και οι εφεσίβλητοι καταδικάζονται στα έξοδα, τόσο της 

πρωτόδικης διαδικασίας, όσο και της έφεσης.  Η απόφαση του Δήμου, η 

οποία ακυρώθηκε με την Προσφυγή αρ. 1700/2009, επικυρώνεται. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Αναθεωρητικές Εφέσεις 

Αρ.  223/2012, 224/2012, 118/2013 και 123/2013 

ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ v. ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ «Ο ΓΙΓΑΣ» ΛΤΔ , 

Αναθεωρητικές Εφέσεις Αρ.  223/2012, 224/2012, 118/2013 και 

123/2013 , 22 Φεβρουαρίου  2019 

1.1.2 Υπόθεση 

ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Π.:   Ενώπιον του πρωτοδίκου δικαστηρίου ο 

κατηγορούμενος-εφεσείων αντιμετώπισε επτά κατηγορίες που αφορούσαν 

στο αδίκημα της τοποθέτησης επίπλων σε δημόσιο χώρο, κατά παράβαση 

του άρθρου 124(1) (στ) (ιι) του περί Δήμων Νόμου του 1985 (Ν 111/85) 

και του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Αντικατάσταση και 

Προσθήκη Πινάκων) Διατάγματος του 2002 (ΚΔΠ 133/2002).    

Το πρωτόδικο δικαστήριο, στη μακροσκελή του απόφαση, αφού 

αναφέρθηκε εκτενώς στη μαρτυρία των εννέα μαρτύρων κατηγορίας, 

προέβη σε αξιολόγηση της μαρτυρίας αυτής καθώς και σε 

ευρήματα.    Αποδέχθηκε τη μαρτυρία όλων των μαρτύρων κατηγορίας, ως 

αξιόπιστη, για τους λόγους που έδωσε.    

Ο κατηγορούμενος-εφεσείων δεν έδωσε οποιαδήποτε μαρτυρία αλλά 

άσκησε το δικαίωμα της σιωπής.    

Το πρωτόδικο δικαστήριο, αφού αναφέρθηκε και παρέθεσε την 

προαναφερομένη νομοθετική πρόνοια του Ν 111/85, και αφού 

αναφέρθηκε στην απόφαση στην υπόθεση Γενικός Εισαγγελέας της 

Δημοκρατίας ν. Δημητρίου (2003) 2 ΑΑΔ, 45,  παρατήρησε ότι ο 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2019/3-201902-223-12etc3.htm&qstring=123%20w%2F1%202013
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2019/3-201902-223-12etc3.htm&qstring=123%20w%2F1%202013
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σκοπός της εξώδικης ρύθμισης είναι η προσφορά ευκαιρίας στον 

αδικοπραγούντα να απαλλαγεί από οποιαδήποτε ενοχή για το αδίκημα, δια 

της πληρωμής εξωδίκου προστίμου.   Στην παρούσα υπόθεση, από τη 

στιγμή που ο εφεσείων αρνήθηκε ενοχή και έγινε δίκη,  η σημασία της 

εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος, απωλέσθηκε.  

Η πρωτόδικη απόφαση προσβάλλεται ως εσφαλμένη με πέντε λόγους 

έφεσης.  Ο πρώτος αφορά στην κατ΄  ισχυρισμόν εσφαλμένη προσέγγιση 

του πρωτόδικου δικαστηρίου επί νομικού ζητήματος, ήτοι την ερμηνεία 

των άρθρων 5 και 6 του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου του 

1997 (Ν 47(Ι)/97, όπως τροποποιήθηκε), και του άρθρου 124 (1) (στ) (ιν) 

του Ν 111/85, όπως τροποποιήθηκε. 

Ενόψει των προαναφερομένων, η έφεση απορρίπτεται, με έξοδα, 

υπολογιζόμενα σε €2.000.-, πλέον Φ.Π.Α., αν υπάρχει, εις βάρος του 

εφεσείοντα και υπέρ του εφεσίβλητου. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Ποινική Έφεση αρ. 249/2017 

xxx  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ v. ΔΗΜΟΥ  ΠΑΦΟΥ , Ποινική Έφεση αρ. 249/2017 , 12 

Ιουνίου  2019 

1.1.3 Υπόθεση 

ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Δ.: Ο αιτητής με την παρούσα αίτηση επιδιώκει 

παροχή άδειας για καταχώρηση αίτησης με κλήση με σκοπό την έκδοση 

προνομιακού εντάλματος certiorari με το οποίο «να ακυρώσει και να κρίνει 

παράνομη και/ή καθ' υπέρβαση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου 

απόφαση που εκδόθηκε κατά παράβαση των αρχών της φυσικής 

δικαιοσύνης και της αρχής του δικαιώματος της ακρόασης και/ή απόφαση 

που εκδόθηκε κατά παράβαση των αρχών τις προστασίας της ιδιωτικής 

ζωής και των άρθρων 15, 16, 18, 21 και 23 του Συντάγματος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, την απόφαση του Δικαστηρίου XXX ημερομηνίας 

29/10/2019 με την οποία τροποποίησε μονομερώς εκδοθέν διάταγμα 

ημερομηνίας 24/6/2019».  Ζητεί ακόμη από το Δικαστήριο την έκδοση 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/2019/2-201906-249-172.htm&qstring=249%20w%2F1%202017
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προσωρινού διατάγματος με το οποίο να αναστέλλεται η ισχύς του 

τροποποιημένου προσωρινού διατάγματος ημερομηνίας 29/10/2019 μέχρι 

την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας και/ή μέχρι νεωτέρας Διαταγής 

του Δικαστηρίου. 

 Το Επαρχιακό Δικαστήριο xxx, αφού ολοκληρώθηκε ενώπιον του η 

διαδικασία που αφορούσε το εν λόγω προσωρινό διάταγμα, εξέδωσε στις 

29.10.19 αιτιολογημένη απόφαση στην οποία παρέθεσε συνοπτικά τις 

θέσεις των δύο πλευρών και ανέλυσε τη νομική βάση της αίτησης, κυρίως 

το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου και τα άρθρα 103(4) και 

116(2) του περί Δήμων Νόμου του 1985, Ν.111/85.  Ιδιαίτερα το 

Δικαστήριο ασχολήθηκε και με τις επί μέρους θέσεις του αιτητή για την 

έννοια της Λέσχης θεωρώντας ότι ως Λέσχη μπορεί να εκληφθεί ένας 

χώρος στον οποίο διεξάγονται συναθροίσεις και η έννοια δεν εξαντλείται 

στον όρο Λέσχη με βάση το προηγούμενο νομικό σύστημα το οποίο όντως 

έχει καταργηθεί.  Σε σχέση με τις εισηγήσεις για παραβίαση των πιο πάνω 

΄Αρθρων του Συντάγματος  ανέφερε ότι είναι θέματα τα οποία θα 

απασχολήσουν κατά την αξιολόγηση της μαρτυρίας επί της ουσίας της 

υπόθεσης.  Αφού έκρινε ότι συντρέχουν οι δύο προϋποθέσεις του άρθρ.32 

σε σχέση με την τελευταία προϋπόθεση και την αρχή της προσφορότητας 

θεώρησε ότι ο τελεολογικός σκοπός της θέσπισης των προνοιών του 

Νόμου για έκδοση ενδιαμέσων διαταγμάτων μετά την καταχώρηση 

ποινικής υπόθεσης γι΄αυτής της φύσεως αδικήματα που αφορούν τα 

άρθρα 103 και 116 του περί Δήμων Νόμου . «δεν είναι άλλος από την 

άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια του κοινού.  Τόσο του κοινού που 

χρησιμοποιεί τους χώρους όσο και των ενοίκων ή χρηστών γειτνιαζόντων 

ακινήτων ...".  Παρακάτω δε ανέφερε: 

"Αυτό που καλείται το Δικαστήριο να σταθμίσει εδώ είναι η ασφάλεια 

τον κοινού αλλά και των προσώπων που χρησιμοποιούν την εν λόγω 

οικοδομή αφενός και το δικαίωμα τον Κατηγορουμένου να συνέρχεται στο 

εν λόγω υποστατικό για σκοπούς κοινωνικής συναναστροφής και 

ψυχαγωγίας από την άλλη με τούς φίλούς, γνωστούς και άλλα πρόσωπα τα 
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οποία προσκαλούνται στο χώρο από τα μέλη της ομάδας ή και από γενικά 

προσκεκλημένους τους. Θεωρώ ότι η διασφάλιση της σωματικής 

ακεραιότητας και ο περιορισμός της έκθεσης των προσώπων αυτών σε 

κινδύνους, κλίνει την πλάστιγγα προς την πλευρά της οριστικοποίησης τον 

διατάγματος." 

 ο πιο σημαντικό όμως είναι ότι η περιορισμένη χρονική διάρκεια του 

διατάγματος και οι τυχόν συνέπειες του, θα αντιμετωπισθούν, εφόσον 

ακουστεί η ποινική υπόθεση και αποφασισθεί η ουσία της.  Είμαι σίγουρη 

ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο, ακριβώς ενόψει της ύπαρξης ενδιάμεσου 

διατάγματος θεραπείας, θα μεριμνήσει για τη σύντομη εκδίκαση της 

υπόθεσης. 

Για τους λόγους που έχω εξηγήσει η αίτηση απορρίπτεται. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Πολιτική Αίτηση αρ. 201/19 

ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 5918/19  , Πολιτική Αίτηση αρ. 201/19 , 26 

Noεμβρίου  2019 

1.1.4 Υπόθεση 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Δ.: Με την παρούσα έφεση προσβάλλεται η απόφαση 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, με την οποία επιδικάστηκε υπέρ των 

εφεσιβλήτων-εναγόντων και εναντίον των εφεσειόντων-εναγομένων το 

ποσό των €34.172,03, πλέον νόμιμους τόκους και έξοδα, ως αποζημιώσεις 

για τις ζημιές που υπέστησαν οι εφεσίβλητοι, συνεπεία αμέλειας και 

παράβασης νομίμων καθηκόντων των εφεσειόντων. 

Η αγωγή αφορούσε τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για την 

καταστροφή εμπορευμάτων και εξοπλισμού των εφεσιβλήτων, τα οποία 

ευρίσκονταν στο υπόγειο του καταστήματος ειδών ένδυσης και υπόδησης 

που κατείχαν, στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 8-10, στην Πάφο, η 

οποία προκλήθηκε από την εισχώρηση ύδατος εντός του εν λόγω 

υποστατικού. Οι εφεσίβλητοι βασίζουν την απαίτησή τους στο ότι κατά ή 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_1/2019/1-201911-201-19PolAit.htm&qstring=201%20w%2F1%2019
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περί την 12.9.2005 «μετά από διαρροή αγωγού νερού δημοτικής παροχής 

λόγω της αμέλειας και/ή παράβασης των εκ του νόμου απορρεόντων 

καθηκόντων των Εναγομένων και/ή των υπαλλήλων και/ή αντιπροσώπου 

αυτών υπήρξε μεγάλη συσσώρευση και/ή διοχέτευση και/ή εισροή νερού 

εντός του υπογείου του ως άνω αναφερόμενου υποστατικού (στο εφ' εξής 

καλούμενο «το υπόγειο») των Εναγόντων με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει 

και να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές σε εμπορεύματα και/ή άλλα 

αντικείμενα τα οποία ευρίσκοντο και/ή εφυλάττοντο εντός του υπογείου.».  

Περαιτέρω, στις λεπτομέρειες αμέλειας, οι εφεσίβλητοι αποδίδουν 

την αμέλεια των εφεσειόντων στην παράλειψή τους να διατηρήσουν και/ή 

συντηρήσουν τον υπόγειο αγωγό ύδρευσης, όπως απαιτείται από το άρθρο 

84(β) του περί Δήμων Νόμου, Ν.111/1985. 

Οι εφεσείοντες, από την άλλη, με την υπεράσπισή τους, αρνούνται 

την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης και ισχυρίζονται ότι διαπιστώθηκε μετά 

από εκσκαφή ότι υπήρχε υπόγεια διαρροή στη λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου 

στην Πάφο, η οποία όμως δεν μπορούσε να διαπιστωθεί οπτικά και η οποία 

αμέσως μόλις διαπιστώθηκε, επιδιορθώθηκε και αποκαταστάθηκε. 

Ισχυρίζονται, περαιτέρω, ότι η οποιαδήποτε εισροή ύδατος στα υποστατικά 

των εφεσιβλήτων ήταν πέραν της ευθύνης τους. Διαζευκτικά, ισχυρίζονται 

ότι, αν υπήρξε οποιαδήποτε ζημιά, αυτή οφείλεται στην αποκλειστική και/ή 

συντρέχουσα αμέλεια των ιδίων των εφεσιβλήτων, σύμφωνα με τις 

λεπτομέρειες που παρατίθενται στην παράγραφο 10 της υπεράσπισης. Με 

την εν λόγω παράγραφο, μεταξύ άλλων, αποδίδεται αμέλεια, στη βάση του 

ότι οι εφεσίβλητοι παρέλειψαν να διαθέτουν ικανοποιητική υδρομόνωση 

και να εφαρμόσουν κατάλληλο σύστημα ασφαλούς αποθήκευσης 

εμπορευμάτων. 

Το ποσό της αποζημίωσης που επιδικάστηκε είχε συμφωνηθεί μεταξύ 

των διαδίκων κατά το στάδιο της ακροαματικής διαδικασίας και 

εκδικάστηκε μόνο το θέμα της ευθύνης.  
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Το πρωτόδικο Δικαστήριο, αποδέχθηκε τη μαρτυρία και των δύο 

μαρτύρων που κλήθηκαν από τους εφεσίβλητους, ενώ δεν αποδέχθηκε τη 

μαρτυρία του εκτελεστικού μηχανικού του Δήμου στο βαθμό που αυτή 

ήταν αντίθετη με εκείνη των εφεσιβλήτων, με εξαίρεση εκείνο το μέρος 

της που υπέχει θέση δηλώσεων εναντίον συμφέροντος. Η εισήγηση των 

εφεσιβλήτων περί εφαρμογής του κανόνα του res ipsa loquitur 

απορρίφθηκε από το Δικαστήριο. Απορρίφθηκε, επίσης, και ο ισχυρισμός 

αναφορικά με το αστικό αδίκημα της ιδιωτικής οχληρίας, δυνάμει του 

άρθρου 46 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου Κεφ. 148.  

Το Δικαστήριο έκρινε ότι, εξαιτίας της διαρροής του αγωγού νερού 

του Δήμου και της συσσώρευσής του στο υπόγειο των εφεσιβλήτων, 

προκλήθηκε ζημιά στην περιουσία τους. Κατέληξε δε ότι η ζημιά 

προκλήθηκε λόγω παράβασης των νομίμων καθηκόντων του Δήμου, τα 

οποία πηγάζουν από το άρθρο 84(β) του περί Δήμων Νόμου (Ν.111/85), 

καθώς και λόγω αμέλειας που επέδειξε ο Δήμος στη διατήρηση και 

συντήρηση των αγωγών ύδρευσης. 

Οι εφεσείοντες αμφισβητούν την ορθότητα της πρωτόδικης 

απόφασης με τρεις λόγους έφεσης, ως ακολούθως: 

«Πρώτος λόγος έφεσης:  

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο κατέληξε σε εσφαλμένα συμπεράσματα 

πως οι εναγόμενοι ήταν υπαίτιοι αμέλειας με βάση τα δικόγραφα και τα 

πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης και ενήργησε λανθασμένα ως προς 

την υπαγωγή της μαρτυρίας και των γεγονότων στο νομικό πλαίσιο και την 

ερμηνεία των αρχών που στοιχειοθετούν την αμέλεια. 

Δεύτερος λόγος έφεσης: 

Η απόφαση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου στερείται επαρκούς και/ή 

καθόλου αιτιολογίας και τεκμηρίωσης και ιδίως ως προς το συμπέρασμα 

του για την απόδειξη αμέλειας και/ή της παράβασης καθήκοντος εκ μέρους 

του εφεσείοντος. 


