
 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

Οκτώβριος 2010 

 
ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 
 

 
Ερώτηση 1 

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 με παραπομπή σε Νομολογία, στα συστατικά στοιχεία του 
αστικού αδικήματος της απάτης όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 36 του Κεφ. 
148. 
 

(5 μονάδες) 
 
Γ.   Αναφερθείτε στην δυνατότητα αγωγής για διάπραξη αστικού αδικήματος 
εναντίον της Δημοκρατίας και των λειτουργών του κράτους. 
 

( 5 μονάδες) 
 

 
Ερώτηση 2 

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 Rylands 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. 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. 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) 
 

 
Ερώτηση 3 

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 λίβελου εναντίον της εφημερίδας αφού κατά την άποψη του 
στο δημοσίευμα υπονοείται ότι αυτός εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών. 
Συμβουλέψτε τον πελάτη σας για τα νομικά βήματα που μπορεί να λάβει, 
κάνοντας αναφορά στην δυσφήμιση με υπαινιγμό (innuendo) και της διαφοράς 
του πλασματικού από τον πραγματικό υπαινιγμό. 
 

(15 μονάδες) 
 
Β. 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) 
 
Γ. Ποια υπεράσπιση καθορίζεται στο Άρθρο 43 (2) του Κεφ. 148 για το Αστικό 
Αδίκημα της παράνομης επέμβασης και ποιος φέρει το βάρος απόδειξης; 
 

(5 μονάδες) 

 
Ερώτηση 4 

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, αφήνιασε, 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, ο ίδιος δε 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 ευθύνης 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) 
 
B. Αναφέρατε τις διαφορές μεταξύ λίβελου (libel) και συκοφαντίας (slander). 

 
(5 μονάδες) 

 
Γ. 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) 

 
Ερώτηση 5 

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

(5 μονάδες) 
 
Ερώτηση 6
 

                                                                                                  ; 

Α.       Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών για παροχή ασφαλούς 
συστήματος εργασίας στους εργοδότου μένους τους, έχει νομολογηθεί από το 
Ανώτατο Δικαστήριο ότι 
 
«μακρά και καθιερωμένη πρακτική, θεωρείται γενικά όχι όμως και τελεσίδικα ως 
ισχυρή μαρτυρία που τείνει να αποδείξει πως το σύστημα εργασίας είναι εύλογα 
ασφαλισμένο». 
 
Σχολιάστε το αποσπάσμα αυτό με παραπομπή στην πιο πάνω νομολογία. 
 

(15 μονάδες) 
 
Β.       Αναφερθείτε στο δικαίωμα άσκησης Αγωγής για Αστικό Αδίκημα: 
 
α.       Από και εναντίον προσώπου που δεν συμπλήρωσε το 18ον έτος της ηλικίας 
του (Άρθρο 8 του Κεφ. 148). 
 



β.        Εναντίον προσώπου που δεν συμπλήρωσε το 12ον έτος της ηλικίας του 
(άρθρο 9 του Κεφ. 148). 
 
γ.        Μεταξύ Συζύγων (άρθρο 10 του Κεφ. 148). 
 

(5 μονάδες) 
 
Γ.       Τι συνιστά ιατρική αμέλεια και ποιο επίπεδο δεξιότητας αναμένεται από 
επαγγελματία ιατρό; 

(5 μονάδες) 
 


