
 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις συμφωνάμε το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) 
 

Ιούνιος 2009 
 

 
ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

(Να απαντηθούν Α από τις 6 ερωτήσεις) 
 

 
Ερώτηση 1 

Α.    Σε   τι   συνίσταται'η · ιδιωτική   οχληρία   και· ποιος- νομιμοποιείται   να 
καταχωρήσει αγωγή;.Ποια ειδική υπ'εράσπισηαναφέρεται.στο Κεφ. ,1.48   , 
για  το  αδίκημα   αυτό;  Αναφέρατε  τις :διαφορέ.ς  με  το  αδίκημα   της 
παράνομης επέμβασης και τρεις τουλάχιστον Κυπριακές υποθέσεις 
ιδιωτικής οχληρίας.     

 
 (15 μονάδες) 

 
Β.   Αναφερθείτε  στις βασικές διάφορες.των Αστικών Αδικημάτων με τα Ποινικά 

Αδικήματα.                                 · 
 

(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 2 

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 Rylands v. 
Fletcher

      Σχολιάστε τις πιθανότητες επιτυχίας της αγωγής με παραπομπή στις    
προϋποθέσεις εφαρμογής του κανόνα αυστηρής ευθύνης. 

. Υποστήριξε συγκεκριμένο ότι η συσσώρευση και διαφυγή των 
ομβρίων υδάτων από την ουλή του Α, προκαλούσε ζημιά στο ακίνητο του. 

 
(15 μονάδες) 



Β.       Παραθέστε τα συστατικά στοιχεία του αστικού αδικήματος του αθέμιτου 
          ανταγωνισμού, όπως καθορίζονται,στο άρθρο 35 του Κεφ. 148. Πιο το 
         "κριτήριο ταύτισης" των" εμπορευμάτων- του Ενάγοντα  με αυτά του 
           Εναγομένου; 
 

(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 συναδικοπράγήσαντων στο αδίκημα αυτό.       

            
                                                             (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 καταπέσει και το 
γεγονός αυτό ήταν γνωστό στις αρχές της Δημοκρατίας για περίοδο πέραν 
του έτους. 

 
Την ημέρα της καθαρός 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   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   TOJV   εκπροσώπων   της Δημοκρατίας.  
 

•     Το άλογο εισήλθε παράνομα στο ναρκοπέδιο και ως επεμβασίας δεν 
δικαιούται θεραπείας. 

 
•     Η ευθύνη κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας περιορίζεται μόνο στα φυσικά 

πρόσωπα και δεν επεκτείνεται στα ζώα τους. 
 



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

 (15 μονάδες) 
 
Β.        Αναφέρατε   τα    συστατικά   στοιχεία' του   Αστικού   Αδικήματος    της 

κακόβουλης δίωξης όπως καθορίζονται στο Αρθρο 32 του Κεφ. 148. Πως 
έχει ερμηνευθεί από την Νομολογία η.έννοια του όρου "Δίωξη” 

 
Γ.         Αναφερθείτε    με    παραπομπή    σε' νομολογία,    στην    απαγόρευση 
            εκχώρησης   δικαιώματος   ή   ευθύνης  σε   σχέση   με   αστικό   αδίκημα. ' 

συμφωνάμε το άρθρο 16 του Κεφ. 148. 
 

(5 μονάδες) 
 
Ερώτηση 4
 

                

Α.         Ο Α ενοικίασε διαμέρισμα σε πολυκατοικίο ιδιοκτησίας της εταιρείας Β 
            ΑΤΔ. Ταυτόχρονα με την ενοικίαση, ο Α 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 Β ΛΤΔ παρά την αρχική ανοχή της 
για   περίοδο   τριών   μηνών   από   την   ενοικίαση,   στην   συνέχεια   με 
επιστολή   της   καλούσε   τον  Α   να   μετακινήσει  την   κεραία   από   την 
ταράτσα. Ο Α αρνήθηκε όμως να πράξει κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου η Β 
ΛΤΔ καταχώρησε αγωγή με βάση το αστικό αδίκημα της παράνομης 
επέμβασης   σε   ακίνητο,   ζητώντας   διάταγμα   για   απομάκρυνση   της 
κεραίας από την ταράτσα.. Ο Α με την υπεράσπιση που καταχώρησε ο 
Δικηγόρος του. επικαλείται τα πιο κάτω: 
 
•     Ότι η αρχική ανοχή της εταιρείας Β ΛΤΔ, αποτελούσε στην ουσία 
άδεια για χρήση της ταράτσας και ο ίδιος ως αδειούχος δεν διέπραξε το 
αστικό αδίκημα της παράνομης επέμβασης. 

 
·     ΟΤΓΤρχρησΤρΐΓγς- "ταράτσας~αττο zvoitoaaTf^ Τ3ϋνί0Τά~ΐ0ΤΤΚΟ' 
έθιμο που αποτελεί ειδική υπεράσπιση στο αστικό αδίκημα της 
■παράνομης επέμβασης σε ακίνητο, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του 
Αρθρου 43 του Κεφ. 148. 

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

(15 μονάδες) 



Β.   Αναφερθείτε συνοπτικά στην έννοια του "υπαινιγμού" (innuendo) στο αστικό 
αδίκημα της δυσφήμησης.    

                                    
 (5 μονάδες) 

 
Γ.    Αναφερθείτε   στις   προϋποθέσεις   έγερσης   Αγωγής   εναντίον   δύο   ή 
      περισσοτέρων  συναδικοπραγήσαντων σε σχέση με Αστικό Αδίκημα όπως 

καθορίζονται στο άρθρο 11 του Κεφ. 148.     
 

(5 μονάδες) 

 
Ερώτηση 5 

Α.  Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών για παροχή ασφαλούς 
συστήματος εργασίας στους εργοδοτουμένους τους, έχει νομολογηθει από 
το Ανώτατο Δικαστήριο ότι:  

 
«μακρά και καθιερωμένη πρακτική, θεωρείται γενικά όχι όμως και 
τελεσίδικα ως ισχυρή μαρτύριο που τείνει να αποδείξει πως το σύστημα 
εργασίας είναι εύλογα ασφαλισμένο». 

 
Σχολιάστε το απόσπασμα αυτό με παραπομπή στην πιο πάνω νομολογία. 

 
(15 μονάδες) 

 
Β.   Αναφερθείτε στο δικαίωμα άσκησης Αγωγής γία Αστικό Αδίκημα: 
 

α.     Αττό και εναντίον προσώπου που δεν συμπλήρωσε το 180ν έτος 
                     της ηλικίας του (Αρθρο 8 του Κεφ. 148). 
 

β·    Εναντίον προσώπου που δεν συμπλήρωσε το 12ον έτος της ηλικίας του               
(άρθρο 9 του Κεφ. 148). 

 
           yT      Μεταξύ-Συζύγων (άρθρο 1Ό-του-ΚεφΤΤ48). 
 
           δ.       Εναντίον Νομικών ιιμυυωΊιΐον (ορβρο /του ι\ε Κί-φ. 14S). 
 

(5 μονάδες) 
 Γ.   Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνε, η ψευδής παράσταση που συνιστά συστατ,κό 

στοιχείο του αστικού αδικήματος της απάτης όπως αυτό' καθορίζεται από το 
άρθρο'β'ό'του κεφ. 148;  

 
(5 μονάδες)  

 
 



 Ερώτηση
 

 6               

Α.  Επεξηγήστε την έννοια της αρχής,"Res Ipsa Loquitur" που εμπεριέχεται στο 
άρθρο 55 του Κεφ. 148." Πώς εφαρμόζεται η αρχή αυτή σε' υποθέσεις ιατρικής 
και τροχαίας.αμέλειας; 
 

(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.    Ποιες ειδικές υπερασπίσεις εξειδικεύονται στο άρθρο 19 του Κεφ. 148 
σε αγωγές γιο το αστικό αδίκημα της δυσφήμισης; 
 

(5 μονάδες) 
 

Αλέξανδρος Α. Πσναγιώτου  
Επαρχ. Δικαστής- Εξεταστής Αστικών Αδικημάτων 


