
 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 
 

 
ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

                                       (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 
 

 
Ερώτηση 1 

Α. Ο Α είναι ιδιοκτήτης αποθήκης στην Λευκωσία η οποία κάηκε ολοσχερώς από 
κακόβουλη πράξη τρίτου προσώπου. Η φωτιά όμως επεκτάθηκε και στα 
γειτονικά υποστατικά του Β, προκαλώντας του μεγάλες ζημιές. Ο Β καταχωρεί 
αγωγή εναντίον του Α την οποία στηρίζει στην αρχή της αυστηρής ευθύνης 
(strict liability) που καθιερώθηκε με την υπόθεση Rvlands v. Fletcher

 

. Είναι η 
θέση του Β ότι λόγω της επέκτασης της φωτιάς από το ακίνητο του Α, το βάρος 
απόδειξης ότι ο Α δεν ήταν αμελής, το φέρει ο ίδιος ο Εναγόμενος Α. Ο 
Δικηγόρος του Α με την υπεράσπιση του αναφέρει: 

Α. Ότι η αρχή αυστηρής ευθύνης δεν ισχύει στις περιπτώσεις ζημιάς από φωτιά. 
Β. Ότι σε περίπτωση που ισχύει η αρχή τότε ο Α δεν υπέχει ευθύνης καθ' ότι 
εφαρμόζεται η υπεράσπιση της κακόβουλης πράξης τρίτου. 
 
Σχολιάστε τις πιο πάνω θέσεις του Δικηγόρου του Α με αναφορά σε 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 στο δικαίωμα άσκησης Αγωγής για Αστικό Αδίκημα: 
 
α.    Από και εναντίον προσώπου που τελεί υπό πτώχευση (άρθρο 6 του Κεφ. 148). 
 
β.       Εναντίον Νομικού προσώπου (άρθρο 7 του Κεφ. 148). 
 

(5 μονάδες)  
 



 
Ερώτηση 2 

Α. 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. Ο Νόμος προστατεύει τον κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας από παράνομη 
επέμβαση έστω και αν δεν είναι ιδιοκτήτης. Σε ποια περίπτωση παρέχεται 
δικαίωμα αγωγής στον ιδιοκτήτη παρά το ότι κάτοχος του υποστατικού είναι 
νόμιμα τρίτο πρόσωπο; 
 

(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 3 

Α. Ο Α είναι καλεσμένος σε γάμο στην Λάρνακα μαζί με την σύζυγο του Β. 
Επειδή την ημέρα εκείνη το αυτοκίνητο7 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 
ιδιοκτησίας 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" από την Λάρνακα στην Λευκωσία. Αποτέλεσμα της 
σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός της Β και εκτεταμένες ζημιές και στα 
δύο οχήματα. Οι δύο οδηγοί (Α & Ε) δεν έπαθαν τίποτε. Με δεδομένο ότι οι δύο 
οδηγοί ευθύνονται εξίσου για το ατύχημα, καθορίστε ποιος δικαιούται να 



ασκήσει αγωγή για αμέλεια και εναντίον ποιου. Να γίνει αναφορά όπου είναι 
δυνατόν, σε σχετικές διατάξεις του Κεφ. 148 καθώς και σε νομολογία. 
 

(15 μονάδες) 
 

Β. Αναφέρατε τις διαφορές μεταξύ λίβελου (libel) και συκοφαντίας (slander). 
 

(5 μονάδες) 
 

Γ. Αναφέρατε τις διαφορές μεταξύ του αστικού αδικήματος της ιδιωτικής 
οχληρίας (private nuisance) και του κανόνα αυστηρής ευθύνης (strict liability). 
 

(5 μονάδες)  
 

 
Ερώτηση 4 

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 κριτήρια με τα οποία αποφασίζεται η τοπική αρμοδιότητα 
του Δικαστηρίου, στην εκδίκαση αγωγών για αστικά αδικήματα 
 

(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) 



 
Ερώτηση 5 

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 των 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 πιο πάνω θέσεις του συναδέλφου σας με αναφορά σε νομολογία. 
 

(15 μονάδες) 
 

Β. 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) 
 

Γ.   Τι αποτελεί δημοσίευση δυσφημιστικού δημοσιεύματος σύμφωνα με το 
Άρθρο 18 εδάφια 1 & 2, του Κεφ. 148; 
 



(5 μονάδες) 

 
Ερώτηση 6 

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) 
Β.       Αναφερθείτε στην ευθύνη εκ προστήσεως σε σχέση με το αστικό αδίκημα 
της επίθεσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κεφ. 148. 
 

(5 μονάδες) 
 

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

(5 μονάδες) 
 


