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        ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

         

Οκτώβριος 2016 

 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

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

 

Ερώτηση 1: 

 
   Α.  Η Αγγλίδα τουρίστρια Α, ενοικιάζει από το τουριστικό γραφείο ‘Β ΛΤΔ’, ένα 

αυτοκίνητο για να μετακινείται κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Κύπρο. Σε 

μία εκδρομή της στο Τρόοδος, εμπλέκεται σε οδική σύγκρουση με το αυτοκίνητο 

του Γ, στο οποίο προκαλεί εκτεταμένες ζημιές. Ο Γ καταχωρεί Αγωγή εναντίον της 

Α και της Εταιρείας ‘Β ΛΤΔ’ ως ιδιοκτήτριας του αυτοκινήτου, ισχυριζόμενος εκ 

προστήσεως ευθύνη και απαιτώντας αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη το 

αυτοκίνητο του.  

Ως δικηγόρος του τουριστικού γραφείου ‘Β ΛΤΔ’, συμβουλεύσατε τους πελάτες 

σας, με αναφορά στην έννοια της εκ προστήσεως ευθύνης για τις πιθανότητες 

επιτυχίας της αγωγής εναντίον τους. 

 (15 μονάδες) 

 

     Β.    Υπάρχει ευχέρεια για καταχώριση στην Κύπρο αγωγής για αστικό αδίκημα που    

          επεσυνέβη στο εξωτερικό και κάτω από ποιες προϋποθέσεις; 

 (5 μονάδες) 
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Γ.   Αναφερθείτε στα κριτήρια με τα οποία αποφασίζεται η τοπική αρμοδιότητα του       

      Δικαστηρίου στην εκδίκαση αγωγών για αστικά αδικήματα. 

            (5 μονάδες) 

 

Ερώτηση 2: 

 

  A. Ο Χ ενοικίασε διαμέρισμα σε πολυκατοικία ιδιοκτησίας της εταιρείας Ψ ΛΤΔ. 

Ταυτόχρονα με την ενοικίαση, ο Χ εγκατέστησε στον ταράτσα της πολυκατοικίας 

μια κεραία χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Είναι παραδεκτό ότι η 

ταράτσα δεν συμπεριλαμβάνετο στο συμβόλαιο ενοικίασης. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία 

Ψ ΛΤΔ παρά την αρχική ανοχή της για περίοδο τριών μηνών από την ενοικίαση, 

στη συνέχεια με επιστολή της καλούσε τον Χ να μετακινήσει την κεραία από την 

ταράτσα. Ο Χ αρνήθηκε όμως να πράξει κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου η Ψ ΛΤΔ 

καταχώρησε αγωγή με βάση το αστικό αδίκημα της παράνομης επέμβασης σε 

ακίνητο, ζητώντας διάταγμα για απομάκρυνση της κεραίας από την ταράτσα. Ο Χ 

με την υπεράσπιση που καταχώρησε ο Δικηγόρος του, επικαλείται τα πιο κάτω: 

 Ότι η αρχική ανοχή της εταιρείας Ψ ΛΤΔ, αποτελούσε στην ουσία άδεια για 

χρήση της ταράτσας και ο ίδιος ως αδειούχος δεν διέπραξε το αστικό 

αδίκημα της παράνομης επέμβασης. 

 Ότι η χρήση της ταράτσας από ενοικιαστή, συνιστά τοπικό έθιμο που 

αποτελεί ειδική υπεράσπιση στο αστικό αδίκημα της παράνομης 

επέμβασης σε ακίνητο, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του Άρθρου 43 του 

Κεφ. 148. 

   Σχολιάστε τις πιο πάνω θέσεις του συναδέλφου σας με παραπομπή σε σχετική    

   νομολογία. 

           (15 μονάδες) 
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  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 εναγόμενου; 

            (5 μονάδες) 

 

  Γ.   Αναφέρατε τις διαφορές μεταξύ του Δικαίου Αστικών Αδικημάτων και του Δικαίου  

        των Συμβάσεων.   

        (5 μονάδες) 

 

Ερώτηση 3: 

    Α.   Ο Α διατηρεί φάρμα αλόγων στην Κοκινοτριμιθιά, τα οποία εκπαιδεύει για σκοπούς 

συμμετοχής τους σε ιπποδρομιακούς αγώνες. Ένα από τα πιο πάνω άλογα ενώ 

ήταν υπό την φύλαξη του Α, αφηνίασε, ξέφυγε από τον έλεγχο του και εξήλθε από 

την ανοικτή θύρα της φάρμας τρέχοντας ανεξέλεγκτα στην γύρω περιοχή. Στην 

κατάσταση αυτή το άλογο εισήλθε σε κύρια οδική αρτηρία και συγκρούστηκε με 

επερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Β. Από την σύγκρουση προξενήθηκαν 

ζημιές στο αυτοκίνητο του Β και ο ίδιος υπέστη σωματικές βλάβες. 

Ως Δικηγόρος του Β, καταχωρείτε αγωγή εναντίον του Α για τις ζημιές που έχει 

υποστεί. Ο Δικηγόρος του Α με την υπεράσπιση του, ισχυρίζεται ότι ο πελάτης του 

δεν υπέχει ευθύνη αφού ο αφηνιασμός του αλόγου δεν ήταν προβλεπτή εξέλιξη για 

την οποία έπρεπε να λάβει προληπτικά μέτρα.  

Σχολιάστε τις θέσεις αυτές του συναδέλφου σας με αναφορά στην ευθύνη κατόχου 

ήμερου ζώου όπως καθορίστηκε από την νομολογία. 

 (15 μονάδες) 

 

 



4 
 

 

 Β.    Αναφέρατε τα συστατικά στοιχεία του αστικού αδικήματος της κακόβουλης δίωξης   

        όπως καθορίζονται στο Άρθρο 32 του Κεφ. 148. Πως έχει ερμηνευθεί από την    

        Νομολογία η έννοια του όρου «Δίωξη»; 

   

 (5 μονάδες) 

 Γ.    Αναφερθείτε με παραπομπή σε Νομολογία, στα συστατικά στοιχεία του αστικού   

        αδικήματος της απάτης όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 36 του Κεφ. 148.  

                                                                                                                

                                                                                                              (5 μονάδες) 

 
Ερώτηση 4: 

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

        αγωγή; Αναφέρατε τρεις τουλάχιστον Κυπριακές υποθέσεις ιδιωτικής οχληρίας.    

        Αναφερθείτε στην φύση της ζημιάς που πρέπει να αποδειχθεί σε αγωγή ιδιωτικής  

        οχληρίας. 

 (15 μονάδες) 

 

  Β.  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) 

 

  Γ.   Ποια τα συστατικά στοιχεία του αστικού αδικήματος της επίθεσης σύμφωνα με το   

        άρθρο 26(1) του Κεφ. 148;  

           (5 μονάδες) 
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Ερώτηση 5: 

  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.  

Ο ανήλικος εισέρχεται ξανά στην αυλή του Α για να πάρει και πάλι την μπάλα του. 

Την φορά αυτή όμως παθαίνει σοβαρά εγκαύματα από 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.   Σε τι συνίσταται η οδική αμέλεια και ποιο είναι το μέτρο κρίσης της οδικής   

        συμπεριφοράς προσώπου που χρησιμοποιεί όχημα στο δρόμο; Υπάρχει διαφορά    

        στο επίπεδο ευθύνης μεταξύ έμπειρου και άπειρου οδηγού; 

(5 μονάδες) 

 Γ.    Αναφερθείτε με παραπομπή σε νομολογία, στο ασφαλές σύστημα εργασίας που  

        υποχρεούται ο κάθε εργοδότης να παρέχει στους εργοδοτουμένους του. 

  

           (5 μονάδες) 
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Ερώτηση 6: 

 

 Α.   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 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.    Ο γενικός κανόνας σε πολιτικές υποθέσεις είναι ότι το βάρος απόδειξης της  

        υπόθεσης έχει ο ενάγων. Αναφορικά με την αμέλεια, το Κεφ. 148 διαλαμβάνει 4    

        περιπτώσεις που αποτελούν εξαίρεση στον πιο πάνω κανόνα. Ποια άρθρα  

        ασχολούνται με τις εξαιρέσεις αυτές και τι διαλαμβάνει το καθένα; 

(5 μονάδες) 

 

  Γ.   Αναφερθείτε στην έννοια της συντρέχουσας αμέλειας και στη διαδικασία που  

        πρέπει να ακολουθείται από το Δικαστήριο στον καταμερισμό της ευθύνης. Πως  

        επενεργεί η συντρέχουσα αμέλεια στην επιδίκαση των αποζημιώσεων; 

 

            (5 μονάδες) 

 

           

 Λεμονιά Καουτζάνη 

   Εξεταστής 

 

 


