
 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 
 

 
ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 
 

 
Ερώτηση 1 

Α. Ο Α διατηρεί φάρμα αλόγων στην Κοκκινοτριμιθιά, 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) 
 

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. 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 και σε Νομολογία. 
 

( 5 μονάδες)  
 



 

 
Ερώτηση 2 

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 Ανωτέρας Βίας (Act of 
God); 
 

(15 μονάδες) 
 

Β. Υπάρχει ευχέρεια για καταχώριση στην Κύπρο αγωγής για Αστικό Αδίκημα 
που επεσυνέβη στο εξωτερικό και κάτω από ποιες προϋποθέσεις; 
 

(5 μονάδες) 
 

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

(5 μονάδες) 
 
 
Ερώτηση 3 

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: 
 
•    Ότι η αρχή αυστηρής ευθύνης δεν ισχύει στις περιπτώσεις ζημιάς από φωτιά. 
 
•   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.       Ποιες οι ειδικές υπερασπίσεις του Αστικού Αδικήματος της Αμέλειας 
σύμφωνα με το άρθρο 56 του Κεφ.148; 
 

(5 μονάδες) 
 

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

(5 μονάδες)  
 

 
Ερώτηση 4 

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



Α. Η Αγγλίδα τουρίστρια Α, ενοικιάζει από το τουριστικό γραφείο 'Β ΛΤΔ', ένα 
αυτοκίνητο για να μετακινείται κατά τις διακοπές της στην Κύπρο. Σε μία 
εκδρομή 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 έχει υποστεί 
το αυτοκίνητο του. 

Ερώτηση 5 

 
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. 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) 
Γ. 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) 

 
Ερώτηση 6 

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. Αναφερθείτε με παραπομπή σε Νομολογία, στο ασφαλές σύστημα εργασίας 
που υποχρεούται ο κάθε εργοδότης να παρέχει στους εργοδοτουμένους του. 

 
(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) 
 
 

Αλέξανδρος Α. Παναγιώτου Εξεταστής Αστικών Αδικημάτων 
  



 


