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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

         

Φεβρουάριος 2016 

 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

 

Ερώτηση 1: 

A.  Ο Α με ψευδείς παραστάσεις προς τον Β ότι θα αποκομίσουν τεράστια κέρδη, 

τον πείθει να συμμετάσχει μαζί του σε παράνομο λαθρεμπόριο διαμαντιών από 

την Αφρική. Με τον τρόπο αυτό, του αποσπά το ποσόν των €600.000 

προκειμένου όπως του είπε να αγοράσουν τα παράνομα διαμάντια. Αφού πήρε 

τα χρήματα, ο Α εξαφανίζεται χωρίς να παραδώσει τα διαμάντια στον Β όπως του 

υποσχέθηκε. Ο Β καταχωρεί τότε αγωγή εναντίον του Α στηριζόμενος στο αστικό 

αδίκημα της απάτης δυνάμει του άρθρου 36 του Κεφ. 148. Ισχυρίζεται 

συγκεκριμένα ότι με τις πιο πάνω ψευδείς παραστάσεις, τον έπεισε να συνάψει 

σύμβαση μαζί του για παράνομη εισαγωγή διαμαντιών με αποτέλεσμα να 

υποστεί ζημιές €600.000. Με βάση τα πιο πάνω γεγονότα, αναφέρατε με 

παραπομπή σε νομολογία, τις πιθανότητες  επιτυχίας της αγωγής. 

(15 μονάδες) 

 

Β. Αναφερθείτε στη φύση της ζημιάς που πρέπει να αποδειχθεί σε αγωγή 

ιδιωτικής οχληρίας. 

(5 μονάδες) 



2 

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) 

         

Ερώτηση 2: 

Α. Ο ιδιοκτήτης Γραφείου ΤΑΞΙ Α, παραχωρεί ένα αυτοκίνητο ΤΑΞΙ ιδιοκτησίας 

του, στον υπάλληλο του Β για τους σκοπούς της εργασίας του. Του παραχωρεί 

επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το πιο πάνω ΤΑΞΙ για να μεταβαίνει στο 

σπίτι του μετά την εργασία του. Ο Β μετά που σχόλασε από την εργασία του στις 

7.00 μμ αντί να μεταβεί στο σπίτι του, επισκέφθηκε μπυραρία στην οποία 

κατανάλωσε διάφορα ποτά. Στις 12 τα μεσάνυχτα αποφάσισε να μεταβεί σπίτι 

του. Κατά τη διάρκεια όμως της διαδρομής, ο Β προκάλεσε ατύχημα οδηγώντας 

αμελώς και προξενώντας ζημιά στο αυτοκίνητο του Γ. 

Ο Γ καταχώρησε αγωγή εναντίον του Β ζητώντας αποζημιώσεις για αμελή 

οδήγηση. Ενήγαγε επίσης τον Α ως εκ προστήσεως υπεύθυνο για τις πράξεις 

του Β. Ο Α επισκέφθηκε το γραφείο σας ζητώντας νομική συμβουλή. 

Συμβουλεύσατε τον Α για τις πιθανότητες επιτυχίας της αγωγής που κινήθηκε 

εναντίον του με αναφορά στην έννοια της εκ προστήσεως ευθύνης. 

(15 μονάδες) 

 

Β.  Αναφέρατε τις διαφορές μεταξύ Αστικών και Ποινικών Αδικημάτων. 

(5 μονάδες) 

Γ. Παραθέστε τα συστατικά στοιχεία του αστικού αδικήματος του αθέμιτου 

ανταγωνισμού όπως καθορίζονται στο άρθρο 35 του Κεφ. 148. Ποιες θεραπείες 

δικαιούται ο ενάγοντας στην περίπτωση που πετύχει στην αγωγή του για αθέμιτο 

ανταγωνισμό;  

(5 μονάδες) 
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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 λιβέλου εναντίον της εφημερίδας αφού κατά την άποψη του, 

στο δημοσίευμα υπονοείται ότι αυτός εμπλέκεται σε αδικήματα διακίνησης 

ναρκωτικών. Συμβουλέψτε τον πελάτη σας για τα νομικά βήματα που μπορεί να 

λάβει, κάνοντας αναφορά στην δυσφήμιση με υπαινιγμό (innuendo) και στην 

διαφορά του πλασματικού από τον πραγματικό υπαινιγμό. 

(15 μονάδες) 

 

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

συμπεριφοράς προσώπου που χρησιμοποιεί όχημα στο δρόμο; 

(5 μονάδες) 

 

Γ. Αναφερθείτε στην δυνατότητα εκχώρησης δικαιώματος θεραπείας αλλά και 

οιασδήποτε ευθύνης για αστικό αδίκημα δυνάμει του άρθρου 16 του Κεφ.148. 

 (5 μονάδες) 

Ερώτηση 4: 

Α.  Σε τι συνίσταται η ιδιωτική οχληρία και ποιος νομιμοποιείται να καταχωρήσει 

αγωγή; Ποια ειδική υπεράσπιση αναφέρεται στο Κεφ. 148 για το αδίκημα αυτό; 

Αναφέρατε τις διαφορές με το αδίκημα της παράνομης επέμβασης και τρεις 

τουλάχιστον Κυπριακές υποθέσεις ιδιωτικής οχληρίας. 

(15 μονάδες) 
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Β.  Αναφερθείτε στην έννοια της συντρέχουσας αμέλειας και στη διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθείται από το Δικαστήριο στον καταμερισμό της ευθύνης. Πως 

επενεργεί η συντρέχουσα αμέλεια στην επιδίκαση των αποζημιώσεων; 

(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) 

 

Ερώτηση 5: 

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, τη διάπραξη του Αστικού 

Αδικήματος της παράνομης επέμβασης στο λυόμενο από τον Β. Ποιες οι  

πιθανότητες επιτυχίας της Αγωγής; 

(15 μονάδες) 

Β. Αναφερθείτε με παραπομπή σε νομολογία, στην εφαρμογή της υπεράσπισης 

της εκούσιας έκθεσης στον κίνδυνο (volenti non fit injuria) στην περίπτωση 

τραυματισμού θεατή σε αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων. 

 (5 μονάδες) 
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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) 

 

Ερώτηση 6: 

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

αγωγές για το αστικό αδίκημα της δυσφήμισης; 

(5 μονάδες) 

 

Γ.  Αναφερθείτε στο δικαίωμα άσκησης Αγωγής για Αστικό Αδίκημα: 

i. Από και εναντίον προσώπου που δεν συμπλήρωσε το 18ον έτος της 

ηλικίας του (Άρθρο 8 του Κεφ. 148). 
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ii. Εναντίον προσώπου που δεν συμπλήρωσε το 12ον έτος της ηλικίας του 

(Άρθρο 9 του Κεφ. 148). 

iii. Μεταξύ Συζύγων (Άρθρο 10 του Κεφ. 148). 

iv. Εναντίον Συναδικοπραγήσαντων (Άρθρο 11 του Κεφ. 148). 

(5 μονάδες) 

 

 

       Λεμονιά Καουτζάνη 

      Εξεταστής 

 

 


