
 1 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Φεβρουάριος 2014 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

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

Ερώτηση 1 

Α. Ο Α είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο της Αγγλικής 

αυτοκινητοβιομηχανίας “Β Λτδ”. Ο Γ είναι επίσης ο αποκλειστικός 

αντιπρόσωπος στην Κύπρο της Ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας “Δ 

Λτδ”. Οι δύο πιο πάνω αυτοκινητοβιομηχανίες, συγχωνεύθηκαν ως “ΒΔ 

Λτδ”. Περαιτέρω διόρισαν τους Α και Γ, τον καθένα ξεχωριστά ως 

αποκλειστικούς αντιπροσώπους, της νέας αυτής συγχωνευθείσας 

εταιρείας στην Κύπρο.  

Ο Α με επιστολή του στον Κυπριακό τύπο, ανακοίνωσε ότι η νέα 

εταιρεία “ΒΔ Λτδ” αναγνωρίζοντας την σημαντική προσφορά του, τον 

διόρισε ως κύριο αντιπρόσωπο της στην Κύπρο.  

O Γ σας επισκέπτεται και αναφέρει ότι επιθυμεί να καταχωρήσει αγωγή 

εναντίον του Α για το αστικό αδίκημα της επιζήμιας ψευδολογίας 

(Injurious Falsehood). Ισχυρίζεται συγκεκριμένα ότι η πιο επιστολή είναι 

ψευδής και επιζήμια για τον ίδιο. Συμβουλεύσατε τον Γ με αναφορά σε 

Νομολογία για τις πιθανότητες επιτυχίας μιας τέτοιας αγωγής που 

στηρίζεται στο αστικό αδίκημα της επιζήμιας ψευδολογίας. 

 (15 μονάδες) 

Β. Αναφερθείτε στην «Αρχή Χρήσης» (user principle) στην επιδίκαση 

αποζημιώσεων για το Αστικό Αδίκημα την παράνομης επέμβασης. 

 (5 μονάδες) 
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Γ.  Αναφερθείτε στην δυνατότητα αγωγής για διάπραξη αστικού αδικήματος 

εναντίον της Δημοκρατίας και των λειτουργών του κράτους. 

( 5  μονάδες) 

Ερώτηση 2 

Α. Ο Α επισκέπτεται το διαμέρισμα που ενοικιάζει φίλη του, η οποία τον 

προσκάλεσε προκειμένου να διαβάσουν μαζί για τις εξετάσεις ασκουμένων 

δικηγόρων. Ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας είναι ο Β, ο οποίος επίσης 

διαμένει στην οικοδομή σε άλλο διαμέρισμα. Ο Α στάθμευσε το αυτοκίνητο 

του σε χώρο στάθμευσης στο προαύλιο της πολυκατοικίας, η είσοδος του 

οποίου ήταν ανοικτή χωρίς καμιά προειδοποιητική ή απαγορευτική 

πινακίδα. Ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας Β στην προσπάθεια του να φύγει 

από τον χώρο στάθμευσης, οδήγησε το αυτοκίνητο του προς τα πίσω και 

κτύπησε το αυτοκίνητο του Α που ήταν σταθμευμένο εκεί, προκαλώντας 

του ζημιές. 

Καταχωρείτε αγωγή εκ μέρους του πελάτη σας Α, ζητώντας αποζημιώσεις 

για τις ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητο του. Στην υπεράσπιση του ο 

δικηγόρος του Β, ισχυρίζεται ότι ο Α ήταν παράνομος επεμβασίας επειδή 

με βάση εσωτερικό κανονισμό της πολυκατοικίας δεν επιτρεπόταν η 

στάθμευση στο προαύλιο σε κανέναν ούτε ακόμα και στους ενοίκους της 

πολυκατοικίας. Ως εκ τούτου καμία ευθύνη δεν φέρει ο Β έναντι των ζημιών 

που υπέστη ο επεμβασίας Α. 

Απαντήστε στις πιο πάνω θέσεις του συναδέλφου σας. Ειδικά αναφέρατε 

κατά πόσον ο Α βρισκόταν στο μέρος ως επεμβασίας, προσκεκλημένος ή 

αδειούχος και κατά πόσον ο Β είχε οιονδήποτε καθήκον επιμέλειας έναντι 

του δυνάμει των αρχών της ευθύνης κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας 

(Occupiers Liability).  

 (15 μονάδες) 

Β. Αναφερθείτε στο δικαίωμα άσκησης αγωγής μεταξύ συνιδιοκτητών για το 

αστικό αδίκημα της παράνομης επέμβασης σε ακίνητη ιδιοκτησία. 

 (5 μονάδες) 



 3 

Γ.  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) 

Ερώτηση 3 

Α. Ο Α είναι λάτρης των αγωνιστικών αυτοκινήτων και παρακολουθεί όλους 

τους αγώνες ταχύτητας στην Κύπρο. Κατά την διεξαγωγή διεθνών αγώνων 

ταχύτητας αυτοκινήτων στο Τρόοδος, βρίσκεται σε ένα λόφο στην περιοχή 

από όπου θα περάσει μια ειδική διαδρομή για να παρακολουθήσει τους 

αγώνες. Ο Β που είναι οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου, συμμετέχει στους 

πιο πάνω αγώνες. Σε μια στροφή του δρόμου της πιο πάνω ειδικής 

διαδρομής, το αυτοκίνητο του Β ξεφεύγει από τον δρόμο, ανεβαίνει στον 

λόφο και τραυματίζει σοβαρά τον Α.  

Ο Α καταχωρεί αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο ζητώντας αποζημιώσεις, 

επικαλούμενος αμελή οδήγηση εκ μέρους του Β, αποτέλεσμα της οποίας 

ήταν και ο σοβαρός τραυματισμός του. 

Ο δικηγόρος του Β στην υπεράσπιση του, ισχυρίζεται ότι ο Α δεν δικαιούται 

αποζημιώσεις γιατί βρισκόταν εθελοντικά στον χώρο πολύ κοντά στην 

ειδική διαδρομή και ως εκ τούτου ισχύει στην υπόθεση η υπεράσπιση της 

εκούσιας έκθεσης στον κίνδυνο (volenti non fit injuria) δυνάμει του άρθρου 

59 του Κεφ.148. 

Σχολιάστε τις θέσεις του συναδέλφου σας με αναφορά σε νομολογία που 

αναφέρεται στο θέμα της εφαρμογής της πιο πάνω υπεράσπισης σε 

αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων. 

(15 μονάδες) 

Β.  Αναφερθείτε στην ευθύνη εκ προστήσεως σε σχέση με το αστικό αδίκημα 

της επίθεσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κεφ. 148. 

 (5 μονάδες) 
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Γ.  Τι αποτελεί δημοσίευση δυσφημιστικού δημοσιεύματος σύμφωνα με το 

άρθρο 18 εδάφια 1 & 2 του Κεφ. 148;  

(5 μονάδες) 

Ερώτηση 4 

A. Ο Α με ψευδείς παραστάσεις προς τον Β ότι θα αποκομίσουν τεράστια 

κέρδη, τον πείθει να συμμετάσχει μαζί του σε παράνομο λαθρεμπόριο 

διαμαντιών από την Αφρική. Με τον τρόπο αυτό, του αποσπά το ποσόν 

των €500.000,00 προκειμένου όπως του είπε να αγοράσουν τα παράνομα 

διαμάντια. Αφού πήρε τα χρήματα, ο Α εξαφανίζεται χωρίς να παραδώσει 

τα διαμάντια στον Β όπως του υποσχέθηκε. Ο Β καταχωρεί τότε αγωγή 

εναντίον του Α στηριζόμενος στο αστικό αδίκημα της απάτης δυνάμει του 

άρθρου 36 του Κεφ. 148. Ισχυρίζεται συγκεκριμένα ότι με τις πιο πάνω 

ψευδείς παραστάσεις, τον έπεισε να συνάψει σύμβαση μαζί του για 

παράνομη εισαγωγή διαμαντιών με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές 

€500.000,00. Με βάση τα πιο πάνω γεγονότα, αναφέρατε με παραπομπή 

σε νομολογία, τις πιθανότητες  επιτυχίας της αγωγής. 

(15 μονάδες) 

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

επαγγελματία ιατρό; 

 (5 μονάδες) 

Γ. Αναφερθείτε συνοπτικά στην έννοια του “υπαινιγμού” (innuendo) στο 

αστικό αδίκημα της δυσφήμησης.  

 (5 μονάδες) 

Ερώτηση 5 

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 
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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) 

B. Επεξηγήστε την έννοια της αρχής “Res Ipsa Loquitur” που εμπεριέχεται 

στο άρθρο 55 του Κεφ. 148. Πως εφαρμόζεται η αρχή αυτή σε υποθέσεις 

ιατρικής και τροχαίας αμέλειας; 

(5 μονάδες) 

Γ. Ο Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος (Κεφ. 148) χαρακτηρίζει μια σειρά από 

συγκεκριμένες πράξεις ως Αστικά Αδικήματα. Υπάρχει η δυνατότητα 

καταχώρισης Αγωγής για Αστικό Αδίκημα που δεν αναφέρεται στο Κεφ. 

148;  Αιτιολογείστε την απάντηση σας με αναφορά σε Νομολογία. 

(5 μονάδες) 

Ερώτηση 6 

Α. Η Α είναι ιδιοκτήτρια οικοδομής που αποτελείται από ένα κατάστημα στο 

ισόγειο και ένα διαμέρισμα πάνω από το κατάστημα. Ενοικιάζει το 

κατάστημα αυτό στον Β, ο οποίος το χρησιμοποιεί ως ατμοκαθαριστήριο. 

Κατά την λειτουργία όμως του ατμοκαθαριστήριου εκπέμπονται 

αναθυμιάσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται οχληρία στην Α, η οποία 

διαμένει στο διαμέρισμα πάνω από το ατμοκαθαριστήριο. Παραπονέθηκε 

στον Β, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να επεκτείνει τις διασωληνώσεις, προς 

διοχέτευση των αναθυμιάσεων στο υπόλοιπο μέρος του κτιρίου και την 

εγκατάσταση μηχανισμού αποπομπής των αναθυμιάσεων στην οροφή του, 
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ώστε αυτές να εκπέμπονται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα και να παύσουν 

να αποτελούν πηγή οχληρίας για την Α.  

Η Α όμως αρνήθηκε να επιτρέψει την επέκταση των διασωληνώσεων στην 

οικοδομή της. Αντιθέτως καταχωρεί αγωγή στο Δικαστήριο, ζητώντας 

διάταγμα για άρση της οχληρίας. Ο Β με την υπεράσπιση του, ισχυρίζεται 

ότι δεν πρέπει να εκδοθεί το αιτούμενο διάταγμα λόγω της άρνησης της Α 

να επιτρέψει τις εργασίες που θα εξάλειφαν την οχληρία από τις 

αναθυμιάσεις. 

Σχολιάστε την πιο πάνω θέση της υπεράσπισης του Β με αναφορά σε 

νομολογία.  

(15 μονάδες) 

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

αγωγές για 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) 

 

 

 

 

 

Αλέξανδρος Α. Παναγιώτου 

Ανώτερος Επαρχ. Δικαστής - Εξεταστής Αστικών Αδικημάτων 


