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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

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

Ερώτηση 1 

Α. Αναφερθείτε αναλυτικά με παραπομπή σε Νομολογία στην 

υπεράσπιση του αναπόφευκτου δυστυχήματος (inevitable accident) για 

το αστικό αδίκημα της αμέλειας. Ποιες οι προϋποθέσεις 

στοιχειοθέτησης της υπεράσπισης αυτής και ποιος φέρει το βάρος 

απόδειξης; Ποιες οι διαφορές με την υπεράσπιση της ανωτέρας βίας 

(act of God); Δώστε επίσης ένα παράδειγμα Κυπριακής υπόθεσης 

όπου έγινε επιτυχής επίκληση της υπεράσπισης του αναπόφευκτου 

δυστυχήματος. 

 (15 μονάδες) 

 

Β.  Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η ψευδής παράσταση που συνιστά 

συστατικό στοιχείο του αστικού αδικήματος της απάτης όπως αυτό 

καθορίζεται από το άρθρο 36 του κεφ.148; 

 (5 μονάδες) 

 

Γ.  Ποια υπεράσπιση καθορίζεται στο Άρθρο 43 (2) του Κεφ. 148 για το 

Αστικό Αδίκημα της παράνομης επέμβασης και ποιος φέρει το βάρος 

απόδειξης; 

( 5  μονάδες) 
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Ερώτηση 2 

Α.   Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών για παροχή ασφαλούς 

συστήματος εργασίας στους εργοδοτουμένους τους, έχει νομολογηθεί 

από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι: 

«μακρά και καθιερωμένη πρακτική, θεωρείται γενικά όχι όμως και τελεσίδικα ως 

ισχυρή μαρτυρία που τείνει να αποδείξει πως το σύστημα εργασίας είναι εύλογα 

ασφαλισμένο». 

Σχολιάστε το απόσπασμα αυτό με παραπομπή στην πιο πάνω 

νομολογία. 

(15 μονάδες) 

 

Β.  Αναφέρατε τα συστατικά στοιχεία του αστικού αδικήματος της επιζήμιας 

ψευδολογίας όπως καθορίζονται στο Άρθρο 25 του Κεφ. 148. Ποιες οι 

διαφορές με το Αστικό Αδίκημα της δυσφήμισης;  

 (5 μονάδες) 

 

Γ.  Αναφερθείτε στα κριτήρια με τα οποία αποφασίζεται η τοπική αρμοδιότητα 

του Δικαστηρίου, στην εκδίκαση αγωγών για αστικά αδικήματα. 

(5 μονάδες) 

 

Ερώτηση 3 

Α.   Ο Α ανάβει φωτιά στην αυλή του για να κάψει ξερά χόρτα. Την ίδια ώρα 

στο γειτονικό ακίνητο, παιδιά ηλικίας 6 με 8 ετών παίζουν ποδόσφαιρο. Ο 

Β ένα παιδί ηλικίας 6 ετών εισέρχεται στην αυλή του Α για να πάρει την 

μπάλα ποδοσφαίρου που έπεσε εκεί. Ο Α τον εκδιώκει από την αυλή του 

κυνηγώντας τον μέχρι το διπλανό χωράφι. Ακολούθως του δίνει την 

μπάλα και συνεχίζει το κάψιμο των χόρτων.  
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Ο ανήλικος εισέρχεται ξανά στην αυλή του Α για να πάρει και πάλι την 

μπάλα του. Την φορά αυτή όμως παθαίνει σοβαρά εγκαύματα απο την 

φωτιά που άναψε ο Α. 

Ως Δικηγόρος του ανήλικου Β, καταχωρείτε αγωγή στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο εναντίον του Α, ζητώντας αποζημιώσεις για τα τραύματα του 

ανήλικου. Ο Δικηγόρος του Α με την υπεράσπιση του ισχυρίζεται ότι ο 

πελάτης του δεν υπέχει καθήκον επιμέλειας προς τον Β αφού: 

α. Αυτός είχε παράνομα εισέλθει στην αυλή του. 

β. Το καθήκον επιμέλειας είχε εκπληρωθεί με το να τον εκδιώξει   

την πρώτη φορά από την αυλή. 

Απαντήστε στις πιο πάνω θέσεις του συναδέλφου σας, με αναφορά σε 

σχετική Νομολογία. 

(15 μονάδες) 

 

Β.  Παραθέστε τα συστατικά στοιχεία του αστικού αδικήματος του αθέμιτου 

ανταγωνισμού όπως καθορίζονται στο άρθρο 35 του Κεφ. 148. Ποιο το 

κριτήριο ταύτισης των εμπορευμάτων του ενάγοντα με αυτά του 

εναγομένου; 

 (5 μονάδες) 

 

Γ.  Σε αγωγή που καταχωρήσατε εκ μέρους πελάτη σας για το αστικό 

αδίκημα της ιδιωτικής οχληρίας, ο εναγόμενος μέσω συναδέλφου σας 

Δικηγόρου, καταχωρεί υπεράσπιση. Σε αυτήν αναφέρεται μεταξύ άλλων 

ότι η ισχυριζόμενη οχληρία, προϋπήρχε της εγκαταστάσεως του πελάτη 

σας στην περιοχή. Σχολιάστε την θέση αυτή του συναδέλφου σας. 

(5 μονάδες) 
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Ερώτηση 4 

A. Ο Α είναι καλεσμένος σε γάμο μαζί στην Λάρνακα μαζί με την σύζυγο του 

Β. Επειδή την ημέρα εκείνη το αυτοκίνητο του είναι στο συνεργείο, 

δανείζεται το αυτοκίνητο του πατέρα του Γ για να μεταβεί στην Λάρνακα. 

Όμως παρά τον κυκλικό κόμβο της Λάρνακας συγκρούεται με το φορτηγό 

αυτοκίνητο της Εταιρείας “Δ Λτδ”, το οποίο οδηγούσε ο Ε, 

εργοδοτούμενος στην “Δ Λτδ”, στα πλαίσια της εργασίας του. 

Συγκεκριμένα μετέφερε εμπόρευμα της εταιρείας “Δ Λτδ” απο την 

Λάρνακα στην Λευκωσία. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός 

τραυματισμός της Β και εκτεταμένες ζημιές και στα δύο οχήματα. Οι δύο 

οδηγοί δεν έπαθαν τίποτε. Με δεδομένο ότι οι δύο οδηγοί ευθύνονται 

εξίσου για το ατύχημα, καθορίστε ποιος δικαιούται να ασκήσει αγωγή και 

εναντίον ποιου. Να γίνει αναφορά όπου είναι δυνατόν, σε σχετικές 

διατάξεις του Κεφ. 148 καθώς και σε νομολογία. 

 (15 μονάδες) 

 

Β. Ποια τα συστατικά στοιχεία του Αστικού αδικήματος της επίθεσης 

σύμφωνα με το άρθρο 26(1) του Κεφ. 148; Αναφερθείτε με παραπομπή 

σε Νομολογία, στον τρόπο με τον οποίο καταμερίζεται η ευθύνη 

συναδικοπραγήσαντων στο αδίκημα αυτό. 

 (5 μονάδες) 

 

Γ.  Ποιες ειδικές υπερασπίσεις εξειδικεύονται στο άρθρο 19 του Κεφ. 148 σε 

αγωγές για το αστικό αδίκημα της δυσφήμισης; 

 (5 μονάδες) 
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Ερώτηση 5 

Α.   Ο Δήμος Λεμεσού εγκαθιστά στο πεζοδρόμιο κεντρικής πλατείας της 

πόλης, ένα λυόμενο περίπτερο το οποίο ενοικιάζει στον Α για ένα χρόνο. 

Ο Α χρησιμοποιεί το πιο πάνω περίπτερο για φιλανθρωπικούς σκοπούς 

και το παραχωρεί στον Β μετά την λήξη της ενοικίασης, ο οποίος το 

χρησιμοποιεί για πώληση ειδών περιπτέρου. Ο Δήμος Λεμεσού ζήτησε 

επανειλημμένα από τον Β την εκκένωση του υποστατικού αλλά αυτός 

αρνείται να το παραδώσει. Ο Δήμος Λεμεσού μετά την εξέλιξη αυτή, 

καταχωρεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, Αγωγή εναντίον του Β για 

το Αστικό Αδίκημα της παράνομης επέμβασης στο λυόμενο. Ποιες οι 

πιθανότητες επιτυχίας της Αγωγής;    

 (15 μονάδες) 

 

B. Το Κεφ. 148 καθορίζει παραγραφή του δικαιώματος καταχώρησης 

Αγωγής για αποζημιώσεις από θανατηφόρο ατύχημα. Απαντήστε με 

αναφορά σε Νομολογία κατά πόσον ισχύει η ίδια παραγραφή για 

διαδικασίες προσεπίκλησης τριτοδιαδίκου σε Αγωγή για θανατηφόρο 

ατύχημα. 

 (5 μονάδες) 

 

Γ.  Αναφερθείτε στην έννοια της συντρέχουσας αμέλειας και στην διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθείται από το Δικαστήριο στον καταμερισμό της 

ευθύνης. Πως επενεργεί η συντρέχουσα αμέλεια στην επιδίκαση των 

αποζημιώσεων; 

(5 μονάδες) 
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Ερώτηση 6 

Α.  Ο Α υπηρετεί ως υπαστυνόμος στην Αστυνομική Δύναμη Κύπρου. Κατά 

την διάρκεια της υπηρεσίας του, καταχωρήθηκε εναντίον του πειθαρχική 

δίωξη δυνάμει των εν ισχύ πειθαρχικών κανονισμών της αστυνομίας μετά 

από καταγγελία του Β. Ο Β ισχυρίστηκε συγκεκριμένα  ότι ο Α είχε 

εξωσυζυγικές σχέσεις με την γυναίκα του. Η πειθαρχική επιτροπή 

αθώωσε τον Α λόγω πρόσφατης απόφασης του Εφετείου που καθόριζε 

ότι ο πειθαρχικός κανονισμός που απαγορεύει εξωσυζυγικές σχέσεις 

στους αστυνομικούς είναι αντισυνταγματικός. Στην συνέχεια, ο Α 

καταχώρησε αγωγή για κακόβουλη δίωξη τόσο εναντίον της Δημοκρατίας 

που κίνησε τις πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον του, όσον και εναντίον 

του Β που προέβη στην σχετική καταγγελία.  

Σχολιάστε τις πιθανότητες επιτυχίας της αγωγής εναντίον της 

Δημοκρατίας και του Β με αναφορά σε νομολογία που σχετίζεται με το 

αστικό αδίκημα της κακόβουλης δίωξης. 

(15 μονάδες) 

Β.  Αναφερθείτε στα συστατικά στοιχεία του αστικού αδικήματος της 

παράνομης κατακράτησης (false imprisonment). Ποια κριτήρια 

λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό των αποζημιώσεων για το αδίκημα 

αυτό; 

(5 μονάδες) 

 

Γ. Τι συνιστά ιατρική αμέλεια και ποιο επίπεδο δεξιότητας αναμένεται από 

επαγγελματία ιατρό; 

(5 μονάδες) 

 

Αλέξανδρος Α. Παναγιώτου 

Επαρχ. Δικαστής- Εξεταστής Αστικών Αδικημάτων 


