
         ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

         

Φεβρουάριος 2020 

 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

 

Να τηρείτε την αριθμητική σειρά των ερωτήσεων δηλαδή στην 1η σελίδα να 

απαντάτε την 1η ερώτηση, στην 2η σελίδα την 2η ερώτηση κ.λ.π. 

   

Αν δεν απαντήσετε την ερώτηση να προχωράτε στην επόμενη σελίδα που 

αντιστοιχεί στην ερώτηση που θα απαντήσετε. 

 

Στις ερωτήσεις 3, 4, 5 και 6, Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗ ΜΙΑ   

ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 

  

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

Ερώτηση 1  

(Βαθμολογία: 5 ορθές απαντήσεις 25 μονάδες, 4 ορθές απαντήσεις 19 μονάδες, 3 

ορθές απαντήσεις 13 μονάδες, 2 ορθές απαντήσεις 7 μονάδες, 1 ορθή απάντηση 1 

μονάδα) 

Απαντήστε ΜΟΝΟ Σωστό ή Λάθος, χωρίς αιτιολογία: 

 

1. Η ύπαρξη ζημιάς δεν αποτελεί προϋπόθεση για όλα τα αστικά αδικήματα. 

                                                                                                   

2. Σκοπός της αποζημίωσης στα αστικά αδικήματα είναι η επαναφορά του θύματος 

στην προτέρα κατάσταση στο μέγιστο δυνατό βαθμό.   
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3. Παράνομη επέμβαση δεν περιορίζεται μόνο πάνω στο έδαφος του ακινήτου, 

μπορεί να διαπραχθεί στον εναέριο χώρο πάνω από το ακίνητο και στο υπέδαφος. 

 

4. Στο Κυπριακό Δίκαιο, μπορεί να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της παράνομης 

επέμβασης με ζημιά ή παρέμβαση, χωρίς να είναι προαπαιτούμενο η παράνομη 

είσοδος σε ακίνητη ιδιοκτησία. 

 

5. Κάποιος που γνωρίζει ότι κάνει κάτι παράνομο, δεν θα πρέπει να μπορεί να 

αποταθεί στη δικαιοσύνη για αποζημιώσεις και εφόσον συμμετείχε στην 

παρανομία δεν δικαιούται αποζημιώσεις για το αστικό αδίκημα της απάτης. 

 

Ερώτηση 2 

(Βαθμολογία: 5 ορθές απαντήσεις 25 μονάδες, 4 ορθές απαντήσεις 19 μονάδες, 3 

ορθές απαντήσεις 13 μονάδες, 2 ορθές απαντήσεις 7 μονάδες, 1 ορθή απάντηση 

1 μονάδα) 

Απαντήστε ΜΟΝΟ Σωστό ή Λάθος, χωρίς αιτιολογία: 

 

1. Τα αστικά αδικήματα εγκαθιδρύονται μόνο με νομοθετική διάταξη. 

 

2. Ο εργοδότης δεν ευθύνεται για κάθε πράξη του εργοδοτουμένου του ή υπηρέτη 

του που προκαλεί βλάβη ή ζημιά σε τρίτα πρόσωπα. 

    

3. Για την παράνομη επέμβαση χρειάζεται να υπάρχει ζημιά για να στοιχειοθετηθεί 

και για την οχληρία δεν χρειάζεται κατά συνήθεια πράξη για στοιχειοθέτησή της. 

    

4. Το άρθρο 35 που ενσωματώνει το αστικό αδίκημα του αθέμιτου ανταγωνισμού, 

καλύπτει μόνο την απομίμηση ή παραποίηση εμπορευμάτων και δεν καλύπτει 

περιπτώσεις που ένας αποβλέπει να εκμεταλλευτεί την εμπορική εύνοια και φήμη 

που απέκτησε μια επιχείρηση, ταυτίζοντας τις εργασίες του με αυτή.  
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5. Οι συναδικοπραγούντες στο αστικό αδίκημα της επίθεσης δεν μπορούν να 

εναχθούν χωριστά και δεν ευθύνονται όλοι εξ ολοκλήρου ή εξίσου για τη ζημιά 

αλλά ο καθένας αναλόγως του μεγέθους συμμετοχής του. 

  

Ερώτηση 3 

 
Α.  Αναφερθείτε με παραπομπή στη νομολογία στο ασφαλές σύστημα εργασίας 

που υποχρεούται ο κάθε εργοδότης να παρέχει στους εργοδοτουμένους του. 

Β. Αναφορικά με την υποχρέωση των εργοδοτών για παροχή ασφαλούς 

συστήματος εργασίας στους εργοδοτουμένους 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 απόσπασμα αυτό με παραπομπή στην πιο πάνω νομολογία. 

 (25 μονάδες) 

 

Ερώτηση 4 

 

    Α. Ο Α υπηρετεί ως υπαστυνόμος στην Αστυνομική Δύναμη Κύπρου. Κατά τη 

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. Στη συνέχεια, ο Α καταχώρησε αγωγή 

για κακόβουλη δίωξη τόσο εναντίον της Δημοκρατίας που κίνησε την πειθαρχική 

διαδικασία εναντίον του, όσον και εναντίον του Β που προέβη στη σχετική 

καταγγελία. Σχολιάστε τις πιθανότητες επιτυχίας της αγωγής εναντίον της 
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Δημοκρατίας και του Β με αναφορά σε νομολογία που σχετίζεται με το αστικό 

αδίκημα της κακόβουλης δίωξης. 

Β. Ποια τα συστατικά στοιχεία των δύο αστικών αδικημάτων που αποτελούν 

επέμβαση κατά του προσώπου. 

                              (25 μονάδες) 

  

Ερώτηση 5 

 

Ο Α επισκέπτεται το διαμέρισμα που ενοικιάζει φίλη του, η οποία τον προσκάλεσε 

προκειμένου να διαβάσουν μαζί για τις εξετάσεις ασκουμένων δικηγόρων. Ιδιοκτήτης 

της πολυκατοικίας είναι ο Β, ο οποίος επίσης διαμένει στην οικοδομή σε άλλο 

διαμέρισμα. Ο Α στάθμευσε το αυτοκίνητό του σε χώρο στάθμευσης στο προαύλιο 

της πολυκατοικίας, η είσοδος του οποίου ήταν ανοικτή χωρίς καμιά προειδοποιητική 

ή απαγορευτική πινακίδα. Ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας Β στην προσπάθειά του 

να φύγει από το χώρο στάθμευσης, οδήγησε το αυτοκίνητό του προς τα πίσω και 

κτύπησε το αυτοκίνητο του Α που ήταν σταθμευμένο εκεί, προκαλώντας του ζημιές. 

 

Καταχωρείτε αγωγή εκ μέρους του πελάτη σας Α, ζητώντας αποζημιώσεις για τις 

ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητπό του. Στην υπεράσπιση του ο δικηγόρος του Β, 

ισχυρίζεται ότι ο Α ήταν παράνομος επεμβασίας επειδή με βάση εσωτερικό 

κανονισμό της πολυκατοικίας δεν επιτρεπόταν η στάθμευση στο προαύλιο σε 

κανέναν ούτε ακόμα και στους ενοίκους της πολυκατοικίας. Ως εκ τούτου καμία 

ευθύνη δε φέρει ο Β έναντι των ζημιών που υπέστη ο επεμβασίας Α. 

 

Απαντήστε στις πιο πάνω θέσεις του συναδέλφου σας. Ειδικά αναφέρατε κατά 

πόσον ο Α βρισκόταν στο μέρος ως επεμβασίας, προσκεκλημένος ή αδειούχος και 

κατά πόσον ο Β είχε οιονδήποτε καθήκον επιμέλειας έναντί του δυνάμει των 

αρχών της ευθύνης κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας (Occupiers Liability), 

αναπτύσσοντας τις αρχές αυτές έναντι προσκεκλημένου, αδειούχου και 

επεμβασία. 

         (25 μονάδες) 
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Ερώτηση 6 

 

Σε τι συνίσταται η ιδιωτική οχληρία και ποιος νομιμοποιείται να καταχωρήσει 

αγωγή για ιδιωτική οχληρία. 

Αναφερθείτε στη φύση της ζημιάς που πρέπει να αποδειχθεί σε αγωγή ιδιωτικής 

οχληρίας.  

Αναφέρετε και αναλύστε τρεις τουλάχιστον Κυπριακές υποθέσεις ιδιωτικής 

οχληρίας. 

                             (25 μονάδες) 

        

 

      Λεμονιά Καουτζάνη  

Εξεταστής  


