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

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
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

(15 μονάδες) 

. Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι η συσσώρευση και διαφυγή των 
όμβριων 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. 

Β.  Αναφερθείτε στην έννοια της συντρέχουσας αμέλειας και στην διαδικασία 
που πρέπει να ακολουθείται από το Δικαστήριο στον καταμερισμό της 
ευθύνης. Πως επενεργεί η συντρέχουσας αμέλεια στην επιδίκαση των 
αποζημιώσεων; 

 (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) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
Α. Αναφερθείτε στα γενικά χαρακτηριστικά του Δικαίου των Αστικών 

Αδικημάτων με έμφαση: 
 
      α) Στα Δικαιώματα που προστατεύει 
 
      β) Στις θεραπείες που δύναται να ζητήσει ο Ενάγων 
 
      γ) Στην σχέση του Κυπριακού Δικαίου Αστικών Αδικημάτων με το Αγγλικό 
          Κοινοδίκαιο. 
 
      δ) Στις διαφορές Αστικού και Ποινικού Αδικήματος  

 (15 μονάδες) 
Β.  Τι αποτελεί δημοσίευση δυσφημιστικού δημοσιεύματος σύμφωνα με το Άρθρο 

17 εδάφια 1& 2 του Κεφ. 148; 
 (15 μονάδες) 

Γ.   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 προυπήρχε της εγκαταστάσεως του πελάτη σας στην 
περιοχή. Σχολιάστε την θέση αυτή του συναδέλφου σας.  

    (5 μονάδες) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Α.  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; 

 (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.   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) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
 
Α.  Ο Α ενοικίασε διαμέρισμα σε πολυκατοικία ιδιοκτησίας της εταιρείας Β ΛΤΔ. 

Ταυτόχρονα με την ενοικίαση ο Α, εγκατέστησε στην ταράτσα της 
πολυκατοικίας μια κεραία χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας εταιρείας. 
Είναι παραδεκτό ότι η ταράτσα δεν συμπεριλαμβανόταν 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. 

 
• 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) 
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.  Ποιες ειδικές υπερασπίσεις εξειδικεύονται στο άρθρο 19 του Κεφ. 148 σε 
αγωγές για το αστικό αδίκημα της δυσφήμισης; 

 (5 μονάδες) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
Α. Αναφερθείτε συνοπτικά στο καθήκον επιμέλειας (duty of care) κατόχου 

υποστατικού σε: 
1. Προσκεκλημένους (invitees) 
2. Αδειούχους (licensees) 
3. Επεμβασίες (Trespassers)  

(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.  Σε τι συνίσταται η οδική αμέλεια και ποιο είναι το μέτρο κρίσης της οδικής 

συμπεριφοράς προσώπου που χρησιμοποιεί όχημα στο δρόμο; 
 (5 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Α.  Αναφερθείτε αναλυτικά με παραπομπή σε Νομολογία στην υπεράσπιση του 

αναπόφευκτου δυστυχήματος (inevitable accident) για το αστικό αδίκημα της 
αμέλειας. Ποιες οι προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης της υπεράσπισης αυτής και 
ποιος φέρει το βάρος απόδειξης; Δώστε επίσης παράδειγμα Κυπριακής 
υπόθεσης όπου έγινε επιτυχής επίκληση της υπεράσπισης του αναπόφευκτου 
δυστυχήματος. Ποιες οι διαφορές με την υπεράσπιση της Ανώτερης Βίας (Act 
of God); 

 (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 εναγόμενου; 

 
 (5 μονάδες) 

Γ. Αναφερθείτε στην «Αρχή Χρήσης» (user principle) στην επιδίκαση 
αποζημιώσεων για το Αστικό Αδίκημα, της παράνομης επέμβασης; 

 
 (5 μονάδες) 



 


