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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Ιούνιος 2014 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

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

Ερώτηση 1 

Α. Ο ιδιοκτήτης Γραφείου ΤΑΞΙ Α, παραχωρεί ένα αυτοκίνητο ΤΑΞΙ 

ιδιοκτησίας του, στον υπάλληλο του Β για τους σκοπούς της εργασίας 

του. Του παραχωρεί επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το πιο πάνω 

ΤΑΞΙ για να μεταβαίνει στο σπίτι του μετά την εργασία του. Ο Β μετά 

που σχόλασε από την εργασία του στις 7.00 μμ αντί να μεταβεί στο 

σπίτι του, επισκέφθηκε μπυραρία στην οποία κατανάλωσε διάφορα 

ποτά. Στις 12 τα μεσάνυχτα αποφάσισε να μεταβεί σπίτι του. Κατά τη 

διάρκεια όμως της διαδρομής, ο Β προκάλεσε ατύχημα οδηγώντας 

αμελώς και προξενώντας ζημιά στο αυτοκίνητο του Γ. 

Ο Γ καταχώρησε αγωγή εναντίον του Β ζητώντας αποζημιώσεις για 

αμελή οδήγηση. Ενήγαγε επίσης τον Α ως εκ προστήσεως υπεύθυνο 

για τις πράξεις του Β. Ο Α επισκέφθηκε το γραφείο σας ζητώντας νομική 

συμβουλή. Συμβουλεύσατε τον Α για τις πιθανότητες επιτυχίας της 

αγωγής που κινήθηκε εναντίον του με αναφορά στην έννοια της εκ 

προστήσεως ευθύνης. 

 (15 μονάδες) 

Β. Αναφέρατε τις διαφορές μεταξύ Αστικών και Ποινικών Αδικημάτων. 

 (5 μονάδες) 

Γ.  Παραθέστε τα συστατικά στοιχεία του αστικού αδικήματος του αθέμιτου 

ανταγωνισμού όπως καθορίζονται στο άρθρο 35 του Κεφ. 148. Ποιες 

θεραπείες δικαιούται ο ενάγοντας στην περίπτωση που πετύχει στην 

αγωγή του για αθέμιτο ανταγωνισμό;  

( 5  μονάδες) 
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Ερώτηση 2 

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. 

Ισχυρίζεται συγκεκριμένα, την διάπραξη του Αστικού Αδικήματος της 

παράνομης επέμβασης στο λυόμενο από τον Β. Ποιες οι  πιθανότητες 

επιτυχίας της Αγωγής; 

(15 μονάδες) 

Β. Αναφερθείτε με παραπομπή σε νομολογία, στην εφαρμογή της 

υπεράσπισης της εκούσιας έκθεσης στον κίνδυνο (volenti non fit injuria) 

στην περίπτωση τραυματισμού θεατή σε αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων. 

 (5 μονάδες) 

Γ.  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) 

Ερώτηση 3 

Α. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εγκαταστήσει ένα ναρκοπέδιο στην νεκρή 

ζώνη για σκοπούς αναχαίτισης της Τούρκικης εισβολής. Η πρόσβαση στο 

ναρκοπέδιο φρασσόταν από συρματόπλεγμα ενώ σχετική πινακίδα 

γνωστοποιούσε την ύπαρξη του. Ο χώρος που ναρκοθετήθηκε βρίσκεται 

σε αγροτική περιοχή και εφάπτεται αγροτικού δρόμου που χρησιμοποιείται 

για γεωργικούς σκοπούς. Επίσης σύμφωνα με την μαρτυρία, την καθαρά 

Δευτέρα γίνεται μεγάλη συγκέντρωση των κατοίκων της γύρω περιοχής 

κοντά στο ναρκοπέδιο, κατά το έθιμο της ημέρας. Με την πάροδο του 

χρόνου, το συρματόπλεγμα και οι προειδοποιητικές πινακίδες είχαν 
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καταπέσει και το γεγονός αυτό ήταν γνωστό στις αρχές της Δημοκρατίας 

για περίοδο πέραν του έτους. 

Την ημέρα της καθαράς Δευτέρας, το άλογο ιδιοκτησίας της Α εισήλθε στο 

ναρκοπέδιο από το μέρος που είχε καταπέσει το συρματόπλεγμα με 

αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Η Α καταχώρησε αγωγή μέσω του Δικηγορικού 

σας γραφείου στο Επαρχιακό Δικαστήριο, ζητώντας αποζημιώσεις από την 

Δημοκρατία για τον θάνατο του αλόγου της. Ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας 

στην υπεράσπιση του, ισχυρίζεται ότι η Δημοκρατία δεν υπέχει ευθύνης 

γιατί: 

 Η πτώση του συρματοπλέγματος και της πινακίδας οφείλεται σε 

φυσικά αίτια και όχι από πράξεις των εκπροσώπων της 

Δημοκρατίας. 

 Το άλογο εισήλθε παράνομα στο ναρκοπέδιο και ως επεμβασίας 

δεν δικαιούται προστασίας. 

 Η ευθύνη κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας περιορίζεται μόνο στα 

φυσικά πρόσωπα και δεν επεκτείνεται στα ζώα τους. 

Σχολιάστε τις πιο πάνω θέσεις του συναδέλφου σας με αναφορά σε νομολογία. 

 (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.  Αναφερθείτε στο δικαίωμα άσκησης αγωγής ιδιοκτήτη ακινήτου εναντίον  

συνιδιοκτητών του για το αστικό αδίκημα της παράνομης επέμβασης σε 

ακίνητη ιδιοκτησία. 

(5 μονάδες) 

Ερώτηση 4 

A. Ο Α ανύψωσε τεχνητά την αυλή του με πλακόστρωτο. Αποτέλεσμα ήταν να 

μαζεύονται όμβρια ύδατα, τα οποία διέφευγαν στην γειτονική αυλή και τους 

τοίχους του Β. Ο Β κίνησε αγωγή στον Α με βάση την αρχή αυστηρής 
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ευθύνης (strict liability) που καθιέρωσε η γνωστή Αγγλική υπόθεση 

Ryland’s v. Fletcher. Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι η συσσώρευση και 

διαφυγή των ομβρίων υδάτων από την αυλή του Α, προκαλούσε ζημιά στο 

ακίνητο του.  

Σχολιάστε τις πιθανότητες επιτυχίας της αγωγής με παραπομπή στις 

προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα αυστηρής ευθύνης. 

 (15 μονάδες) 

Β. Αναφερθείτε στην φύση της ζημιάς που πρέπει να αποδειχθεί σε αγωγή 

ιδιωτικής οχληρίας. 

 (5 μονάδες) 

Γ. 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) 

Ερώτηση 5 

Α. Καθημερινή εφημερίδα σε δημοσίευμα της για υπόθεση διακίνησης 

ναρκωτικών, ενέπλεξε σε αυτό το όνομα του επιχειρηματία Α που είναι  

πελάτης σας. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι ο Α ήταν το άτομο που πιθανόν 

να είχε δώσει πληροφορίες στην αστυνομία, η οποία προσπάθησε να 

έρθει σε επαφή μαζί του, πλην όμως αυτός αναχώρησε από την Κύπρο 

λίγες ώρες μετά την εύρεση των ναρκωτικών.  

Ο Α επισκέπτεται το γραφείο σας και ζητά συμβουλή κατά πόσον 

μπορεί να καταχωρήσει αγωγή λιβέλου εναντίον της εφημερίδας αφού 

κατά την άποψη του, στο δημοσίευμα υπονοείται ότι αυτός εμπλέκεται 

σε αδικήματα διακίνησης ναρκωτικών. Συμβουλέψτε τον πελάτη σας για 

τα νομικά βήματα που μπορεί να λάβει, κάνοντας αναφορά στην 

δυσφήμιση με υπαινιγμό (innuendo) και στην διαφορά του πλασματικού 

από τον πραγματικό υπαινιγμό. 

  

(15 μονάδες) 
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Β. Σε τι συνίσταται η οδική αμέλεια και ποιο είναι το μέτρο κρίσης της 

οδικής συμπεριφοράς προσώπου που χρησιμοποιεί όχημα στο δρόμο; 

 (5μονάδες) 

Γ. Αναφερθείτε στην δυνατότητα εκχώρησης δικαιώματος θεραπείας αλλά 

και οιασδήποτε ευθύνης για αστικό αδίκημα δυνάμει του άρθρου 16 του 

Κεφ.148. 

 (5 μονάδες) 

Ερώτηση 6 

Α. Σε τι συνίσταται η ιδιωτική οχληρία και ποιος νομιμοποιείται να 

καταχωρήσει αγωγή; Ποια ειδική υπεράσπιση αναφέρεται στο Κεφ. 148 για 

το αδίκημα αυτό; Αναφέρατε τις διαφορές με το αδίκημα της παράνομης 

επέμβασης και τρεις τουλάχιστον Κυπριακές υποθέσεις ιδιωτικής οχληρίας. 

(15 μονάδες) 

Β.  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) 

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) 

 

 
 

Αλέξανδρος Α. Παναγιώτου 

Ανώτερος Επαρχ. Δικαστής - Εξεταστής Αστικών Αδικημάτων 


