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ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 

(Δξεηάζειρ ζύμθωνα με ηο Άπθπο 5 ηος Πεπί Γικηγόπων Νόμος) 

ΙΟΤΝΙΟ 2013 

ΑΣΙΚΑ ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ 

(Να απαληεζνύλ 4 από ηηο 6 εξσηήζεηο) 

------------------------ 

Δπώηηζη 1 

Α.  Ο Α αλύςσζε ηερλεηά ηελ απιή ηνπ κε πιαθόζηξσην. Απνηέιεζκα 

ήηαλ λα καδεύνληαη όκβξηα ύδαηα, ηα νπνία δηέθεπγαλ ζηελ γεηηνληθή 

απιή θαη ηνπο ηνίρνπο ηνπ Β. Ο Β θίλεζε αγσγή ζηνλ Α κε βάζε ηελ 

αξρή απζηεξήο επζύλεο (strict liability) πνπ θαζηέξσζε ε γλσζηή 

Αγγιηθή ππόζεζε Rylands v. Fletcher. Υπνζηήξημε ζπγθεθξηκέλα όηη ε 

ζπζζώξεπζε θαη δηαθπγή ησλ νκβξίσλ πδάησλ από ηελ απιή ηνπ Α, 

πξνθαινύζε δεκηά ζην αθίλεην ηνπ.  

Σρνιηάζηε ηηο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο ηεο αγσγήο κε παξαπνκπή ζηηο 

πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ θαλόλα απζηεξήο επζύλεο. 

(15 μονάδερ) 

 

Β.  Αλαθέξαηε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ Αζηηθώλ θαη Πνηληθώλ Αδηθεκάησλ. 

 (5 μονάδερ) 

 

Γ.  Πνηεο εηδηθέο ππεξαζπίζεηο εμεηδηθεύνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Κεθ. 148 

ζε αγσγέο γηα ην αζηηθό αδίθεκα ηεο δπζθήκηζεο; 

( 5  μονάδερ) 

Δπώηηζη 2 

Α.  Ο Α επηζθέπηεηαη ην δηακέξηζκα πνπ ελνηθηάδεη θίιε ηνπ, ε νπνία ηνλ 

πξνζθάιεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαβάζνπλ καδί γηα ηηο εμεηάζεηο 

αζθνπκέλσλ δηθεγόξσλ. Ιδηνθηήηεο ηεο πνιπθαηνηθίαο είλαη ν Β, ν 
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νπνίνο επίζεο δηακέλεη ζηελ νηθνδνκή ζε άιιν δηακέξηζκα. Ο Α 

ζηάζκεπζε ην απηνθίλεην ηνπ ζε ρώξν ζηάζκεπζεο ζην πξναύιην ηεο 

πνιπθαηνηθίαο, ε είζνδνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ αλνηθηή ρσξίο θακηά 

πξνεηδνπνηεηηθή ή απαγνξεπηηθή πηλαθίδα. Ο ηδηνθηήηεο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο Β ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θύγεη από ηνλ ρώξν 

ζηάζκεπζεο, νδήγεζε ην απηνθίλεην ηνπ πξνο ηα πίζσ θαη θηύπεζε ην 

απηνθίλεην ηνπ Α πνπ ήηαλ ζηαζκεπκέλν εθεί, πξνθαιώληαο ηνπ δεκηέο. 

Καηαρσξείηαη αγσγή εθ κέξνπο ηνπ πειάηε ζαο Α, δεηώληαο 

απνδεκηώζεηο γηα ηηο δεκηέο πνπ ππέζηε ην απηνθίλεην ηνπ. Σηελ 

ππεξάζπηζε ηνπ ν δηθεγόξνο ηνπ Β, ηζρπξίδεηαη όηη ν Α ήηαλ 

παξάλνκνο επεκβαζίαο επεηδή κε βάζε εζσηεξηθό θαλνληζκό ηεο 

πνιπθαηνηθίαο δελ επηηξεπόηαλ ε ζηάζκεπζε ζην πξναύιην ζε θαλέλαλ 

νύηε αθόκα θαη ζηνπο ελνίθνπο ηεο πνιπθαηνηθίαο. Ωο εθ ηνύηνπ θακία 

επζύλε δελ θέξεη ν Β έλαληη ησλ δεκηώλ πνπ ππέζηε ν Α. 

Απαληήζηε ζηηο πην πάλσ ζέζεηο ηνπ ζπλαδέιθνπ ζαο. Δηδηθά 

αλαθέξαηε θαηά πόζνλ ν Α βξηζθόηαλ ζην κέξνο σο επεκβαζίαο, 

πξνζθεθιεκέλνο ή αδεηνύρνο θαη θαηά πόζνλ ν Β είρε νηνλδήπνηε 

θαζήθνλ επηκέιεηαο έλαληη ηνπ δπλάκεη ησλ αξρώλ ηεο επζύλεο 

θαηόρνπ αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο (Occupiers Liability).  

(15 μονάδερ) 

 

Β. Πνηα ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ Αζηηθνύ αδηθήκαηνο ηεο επίζεζεο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 26(1) ηνπ Κεθ. 148; Αλαθεξζείηε κε 

παξαπνκπή ζε Ννκνινγία, ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θαηακεξίδεηαη ε 

επζύλε ζπλαδηθνπξαγήζαλησλ ζην αδίθεκα απηό. 

 (5 μονάδερ) 

Γ.  Αλαθεξζείηε κε παξαπνκπή ζε Ννκνινγία, ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ηνπ αζηηθνύ αδηθήκαηνο ηεο απάηεο όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην 

άξζξν 36 ηνπ Κεθ. 148.  

(5 μονάδερ) 
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Δπώηηζη 3 

 

Α.   Ο Α ελνηθίαζε δηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο Β 

ΛΤΓ. Ταπηόρξνλα κε ηελ ελνηθίαζε, ν Α εγθαηέζηεζε ζηνλ ηαξάηζα ηεο 

πνιπθαηνηθίαο κηα θεξαία ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ηδηνθηήηξηαο εηαηξείαο. 

Δίλαη παξαδεθηό όηη ε ηαξάηζα δελ ζπκπεξηιακβάλεην ζην ζπκβόιαην 

ελνηθίαζεο. Η ηδηνθηήηξηα εηαηξεία Β ΛΤΓ παξά ηελ αξρηθή αλνρή ηεο 

γηα πεξίνδν ηξηώλ κελώλ από ηελ ελνηθίαζε, ζηελ ζπλέρεηα κε 

επηζηνιή ηεο θαινύζε ηνλ Α λα κεηαθηλήζεη ηελ θεξαία από ηελ 

ηαξάηζα. Ο Α αξλήζεθε όκσο λα πξάμεη θάηη ηέηνην. Ωο εθ ηνύηνπ ε Β 

ΛΤΓ θαηαρώξεζε αγσγή κε βάζε ην αζηηθό αδίθεκα ηεο παξάλνκεο 

επέκβαζεο ζε αθίλεην, δεηώληαο δηάηαγκα γηα απνκάθξπλζε ηεο 

θεξαίαο από ηελ ηαξάηζα.. Ο Α κε ηελ ππεξάζπηζε πνπ θαηαρώξεζε ν 

Γηθεγόξνο ηνπ, επηθαιείηαη ηα πην θάησ: 

 Όηη ε αξρηθή αλνρή ηεο εηαηξείαο Β ΛΤΓ, απνηεινύζε ζηελ νπζία 

άδεηα γηα ρξήζε ηεο ηαξάηζαο θαη ν ίδηνο σο αδεηνύρνο δελ 

δηέπξαμε ην αζηηθό αδίθεκα ηεο παξάλνκεο επέκβαζεο. 

 Όηη ε ρξήζε ηεο ηαξάηζαο από ελνηθηαζηή, ζπληζηά ηνπηθό έζηκν 

πνπ απνηειεί εηδηθή ππεξάζπηζε ζην αζηηθό αδίθεκα ηεο 

παξάλνκεο επέκβαζεο ζε αθίλεην, ζύκθσλα κε ην εδάθην (2) 

ηνπ Άξζξνπ 43 ηνπ Κεθ. 148. 

Σρνιηάζηε ηηο πην πάλσ ζέζεηο ηνπ ζπλαδέιθνπ ζαο κε παξαπνκπή 

ζε ζρεηηθή λνκνινγία 

 (15 μονάδερ) 

 

Β.  Αλαθεξζείηε κε παξαπνκπή ζε Ννκνινγία, ζην αζθαιέο ζύζηεκα 

εξγαζίαο πνπ ππνρξενύηαη ν θάζε εξγνδόηεο λα παξέρεη ζηνπο 

εξγνδνηνπκέλνπο ηνπ  

 (5 μονάδερ) 
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Γ.  Παξαζέζηε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ αζηηθνύ αδηθήκαηνο ηνπ αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνύ όπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κεθ. 148. Πνηεο 

ζεξαπείεο δηθαηνύηαη ν ελάγνληαο ζηελ πεξίπησζε πνπ πεηύρεη ζηελ 

αγσγή ηνπ γηα αζέκηην αληαγσληζκό; 

(5 μονάδερ) 

Δπώηηζη 4 

A. Σε ηη ζπλίζηαηαη ε ηδησηηθή νριεξία θαη πνηνο λνκηκνπνηείηαη λα 

θαηαρσξήζεη αγσγή; Πνηα εηδηθή ππεξάζπηζε αλαθέξεηαη ζην Κεθ. 148 

γηα ην αδίθεκα απηό; Αλαθέξαηε ηηο δηαθνξέο κε ην αδίθεκα ηεο 

παξάλνκεο επέκβαζεο θαη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ Κππξηαθέο ππνζέζεηο 

ηδησηηθήο νριεξίαο. 

 (15 μονάδερ) 

 

Β.  Σε ηη ζπλίζηαηαη ε νδηθή ακέιεηα θαη πνην είλαη ην κέηξν θξίζεο ηεο νδηθήο 

ζπκπεξηθνξάο πξνζώπνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί όρεκα ζην δξόκν; Υπάξρεη 

δηαθνξά ζην επίπεδν επζύλεο κεηαμύ έκπεηξνπ θαη άπεηξνπ νδεγνύ; 

  (5 μονάδερ) 

 

Γ.  Τη απνηειεί δεκνζίεπζε δπζθεκηζηηθνύ δεκνζηεύκαηνο ζύκθσλα κε ην 

Άξζξν 18 εδάθηα 1 & 2, ηνπ Κεθ. 148; 

 (5 μονάδερ) 

Δπώηηζη 5 

Α.  Ο Α ππεξεηεί σο ππαζηπλόκνο ζηελ Αζηπλνκηθή Γύλακε Κύπξνπ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ, θαηαρσξήζεθε ελαληίνλ ηνπ 

πεηζαξρηθή δίσμε δπλάκεη ησλ ελ ηζρύ πεηζαξρηθώλ θαλνληζκώλ ηεο 

αζηπλνκίαο κεηά από θαηαγγειία ηνπ Β. Ο Β ηζρπξίζηεθε ζπγθεθξηκέλα  

όηη ν Α είρε εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο κε ηελ γπλαίθα ηνπ. Η πεηζαξρηθή 

επηηξνπή αζώσζε ηνλ Α ιόγσ πξόζθαηεο απόθαζεο ηνπ Δθεηείνπ 
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πνπ θαζόξηδε όηη ν πεηζαξρηθόο θαλνληζκόο πνπ απαγνξεύεη 

εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο ζηνπο αζηπλνκηθνύο είλαη αληηζπληαγκαηηθόο. 

Σηελ ζπλέρεηα, ν Α θαηαρώξεζε αγσγή γηα θαθόβνπιε δίσμε ηόζν 

ελαληίνλ ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ θίλεζε ηηο πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο 

ελαληίνλ ηνπ, όζνλ θαη ελαληίνλ ηνπ Β πνπ πξνέβε ζηελ ζρεηηθή 

θαηαγγειία.  

Σρνιηάζηε ηηο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο ηεο αγσγήο ελαληίνλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Β κε αλαθνξά ζε λνκνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

αζηηθό αδίθεκα ηεο θαθόβνπιεο δίσμεο. 

  (15 μονάδερ) 

 

Β. Τη ζπληζηά ηαηξηθή ακέιεηα θαη πνην επίπεδν δεμηόηεηαο αλακέλεηαη από 

επαγγεικαηία ηαηξό; 

(5 μονάδερ) 

Γ.  Αλαθεξζείηε ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ αζηηθνύ αδηθήκαηνο ηεο 

παξάλνκεο θαηαθξάηεζεο (false imprisonment). Πνηα θξηηήξηα 

ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ θαζνξηζκό ησλ απνδεκηώζεσλ γηα ην 

αδίθεκα απηό; 

(5 μονάδερ) 

 

Δπώηηζη 6 

Α.  Ο Α κε ςεπδείο παξαζηάζεηο πξνο ηνλ Β όηη ζα απνθνκίζνπλ ηεξάζηηα 

θέξδε, ηνλ πείζεη λα ζπκκεηάζρεη καδί ηνπ ζε παξάλνκν ιαζξεκπόξην 

δηακαληηώλ από ηελ Αθξηθή. Με ηνλ ηξόπν απηό, ηνπ απνζπά ην πνζόλ 

ησλ €500.000,00 πξνθεηκέλνπ όπσο ηνπ είπε λα αγνξάζνπλ ηα 

παξάλνκα δηακάληηα. Αθνύ πήξε ηα ρξήκαηα, ν Α εμαθαλίδεηαη ρσξίο λα 

παξαδώζεη ηα δηακάληηα ζηνλ Β όπσο ηνπ ππνζρέζεθε. Ο Β θαηαρσξεί 

ηόηε αγσγή ελαληίνλ ηνπ Α ζηεξηδόκελνο ζην αζηηθό αδίθεκα ηεο απάηεο 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κεθ. 148. Ιζρπξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα όηη κε ηηο 

πην πάλσ ςεπδείο παξαζηάζεηο, ηνλ έπεηζε λα ζπλάςεη ζύκβαζε καδί ηνπ 

γηα παξάλνκε εηζαγσγή δηακαληηώλ κε απνηέιεζκα λα ππνζηεί δεκηέο 
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€500.000,00. Με βάζε ηα πην πάλσ γεγνλόηα, αλαθέξαηε κε παξαπνκπή 

ζε λνκνινγία, ηηο πηζαλόηεηεο  επηηπρίαο ηεο αγσγήο. 

(15 μονάδερ)    

 

Β.  Αλαθέξαηε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ιηβέινπ (libel) θαη ζπθνθαληίαο (slander). 

(5 μονάδερ) 

 

Γ.  Υπάξρεη επρέξεηα γηα θαηαρώξηζε ζηελ Κύπξν αγσγήο γηα Αζηηθό 

Αδίθεκα πνπ επεζπλέβε ζην εμσηεξηθό θαη θάησ από πνηεο 

πξνϋπνζέζεηο; 

 (5 μονάδερ) 

 

 

 

 

 

Αιέμαλδξνο Α. Παλαγηώηνπ 

Αλώηεξνο Δπαξρ. Γηθαζηήο 

Δμεηαζηήο Αζηηθώλ Αδηθεκάησλ 


