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

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

------------------------ 

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. 

Ισχυρίζεται συγκεκριμένα, την διάπραξη του Αστικού Αδικήματος της 

παράνομης επέμβασης στο λυόμενο από τον Β. Ποιες οι  πιθανότητες 

επιτυχίας της Αγωγής; 

Ερώτηση 1 

(15 μονάδες) 

Β.  Επεξηγήστε την έννοια της αρχής “Res Ipsa Loquitur” που εμπεριέχεται 

στο άρθρο 55 του Κεφ. 148. Πως εφαρμόζεται η αρχή αυτή σε υποθέσεις 

ιατρικής και τροχαίας αμέλειας; 

 (5 μονάδες) 

Γ. Υπάρχει ευχέρεια για καταχώριση στην Κύπρο αγωγής για Αστικό Αδίκημα 

που επεσυνέβη στο εξωτερικό και κάτω από ποιες προϋποθέσεις; 

 ( 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 

Ερώτηση 2 
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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 κ αι 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.  

(15 μονάδες) 

Β. Παραθέστε τα συστατικά στοιχεία του αστικού αδικήματος του αθέμιτου 

ανταγωνισμού όπως καθορίζονται στο άρθρο 35 του Κεφ. 148. Ποιο το 

κριτήριο ταύτισης των εμπορευμάτων του ενάγοντα με αυτά του 

εναγομένου; 

 (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) 

Α. Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών για παροχή ασφαλούς 

συστήματος εργασίας στους εργοδοτουμένους τους, έχει νομολογηθεί 

από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι:  

Ερώτηση 3 

«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 απόσπασμα αυτό με παραπομπή στην πιο πάνω 

νομολογία. 

 (15 μονάδες) 
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Β.  Με ποιο τρόπο μπορεί να γ ίνει 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.  Αναφερθείτε συνοπτικά στην έννοια του “υπαινιγμού” (innuendo) στο 

αστικό αδίκημα της δυσφήμησης. 

(5 μονάδες) 

A. 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 

πινακ ίδες είχαν κ αταπέσει κ αι το γ εγονός αυτό ήταν γ νωστό στις αρχές 

της Δημοκρατίας για περίοδο πέραν του έτους. 

Ερώτηση 4 

 Την ημέρα της καθαράς 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 από 

την Δημοκρατία 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 προστασίας. 

• Η ευθύνη κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας περιορίζεται μόνο στα 
φυσικά πρόσωπα και δεν επεκτείνεται στα ζώα τους. 
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Σχολιάστε τις πιο πάνω θέσεις του συναδέλφου σας με αναφορά σε 

νομολογία. 

 (15 μονάδες) 
Β. 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) 
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) 

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: 

Ερώτηση 5 

A. Ότι η αρχή αυστηρής ευθύνης δεν ισχύει στις περιπτώσεις 
ζημιάς από φωτιά. 

B. 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 ειδικές υπερασπίσεις εξειδικεύονται στο άρθρο 19 του Κεφ. 148 σε 

αγωγές για το αστικό αδίκημα της δυσφήμισης; 

(5 μονάδες) 



 5 

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

συμπεριφοράς προσώπου που χρησιμοποιεί όχημα στο δρόμο; Υ πάρχει 

διαφορά στο επίπεδο ευθύνης μεταξύ έμπειρου και άπειρου οδηγού; 

(5 μονάδες) 

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; Ποιες οι 

διαφορές με την υπεράσπιση της ανωτέρας βίας (act of god); Δώστε 

επίσης ένα παράδειγμα Κυπριακής υπόθεσης όπου έγινε επιτυχής 

επίκληση της υπεράσπισης του αναπόφευκτου δυστυχήματος. 

Ερώτηση 6 

(15 μονάδες) 

Β.  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) 

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) 

 

 

 

Αλέξανδρος Α. Παναγιώτου 

Ανώτερος Επαρχ. Δικαστής- Εξεταστής Αστικών Αδικημάτων 
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