
1 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) 
Φεβρουάριος 2012 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

Α. Αναφερθείτε   στα   γενικά   χαρακτηριστικά   του   Δικαίου   των   Αστικών 
Αδικημάτων με έμφαση: 

Ερώτηση 1 

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. Σε τι συνίσταται η ιδιωτική οχληρία και ποιος νομιμοποιείται να 
καταχωρήσει αγωγή; Αναφέρατε τρεις τουλάχιστον Κυπριακές 
υποθέσεις ιδιωτικής οχληρίας. 

(5 μονάδες) 

 
Γ. Αναφερθείτε με παραπομπή σε Νομολογία, στα συστατικά στοιχεία του 

αστικού αδικήματος της απάτης όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 36 
του Κεφ. 148. 

(5 μονάδες) 

Α.   Ο Γενικός κανόνας σε πολιτικές υποθέσεις είναι ότι το βάρος απόδειξης το 
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; 

Ερώτηση 2 

(15 μονάδες) 

Β. Αναφερθείτε στην «Αρχή Χρήσης» (user principle) στην επιδίκαση 
αποζημιώσεων για το Αστικό Αδίκημα την παράνομης επέμβασης. 

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

(5 μονάδες)  

Α.       Ποίο το καθήκον επιμέλειας (duty of care) του κατόχου υποστατικού σε: 

Ερώτηση 3 

• Προσκεκλημένους (invitees) 
• Αδειούχους (licensees) 
• Επεμβασίες (Trespassers) 

(15 μονάδες) 

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

(5 μονάδες) 

Γ.       Τι συνιστά ιατρική αμέλεια και ποιο επίπεδο δεξιότητας αναμένεται 
από επαγγελματία ιατρό; 

(5 μονάδες)  

Α. Αναφερθείτε αναλυτικά με παραπομπή σε Νομολογία στην υπεράσπιση 
της Ανωτέρας Βίας (Act of God) για το αστικό αδίκημα της αμέλειας. 
Ποιες οι προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης της υπεράσπισης αυτής και ποιος 
φέρει το βάρος απόδειξης; Αναφέρατε κατά πόσον πρέπει να 
δικογραφείται στο δικόγραφο της υπεράσπισης και δώστε επίσης 
παράδειγμα Κυπριακής υπόθεσης στην οποία έγινε επίκληση της 
υπεράσπισης αυτής. Ποιες οι διαφορές με την υπεράσπιση του 
αναπόφευκτου δυστυχήματος (inevitable accident); 

Ερώτηση 4 

(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. 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) 
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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; 

Ερώτηση 5 

(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. Αναφέρατε τα συστατικά στοιχεία του Αστικού Αδικήματος της 
κακόβουλης δίωξης όπως καθορίζονται στο Άρθρο 32 του Κεφ. 148. Πως 
έχει ερμηνευθεί από την Νομολογία η έννοια του όρου "Δίωξη"; 

(5 μονάδες) 

Α. Η Αγγλίδα τουρίστρια Α, ενοικιάζει από το τουριστικό γραφείο 'Β ΛΤΔ', 
ένα αυτοκίνητο για να μετακινείται κατά την διάρκεια των διακοπών της 
στην Κύπρο. Σε μία εκδρομή της 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 υπέστη το αυτοκίνητο 
του. 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. 

Ερώτηση 6 

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

(5 μονάδες) 


