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             ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

         

Οκτώβριος 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. Αν η οχληρία δημιουργείται σε μια περιοχή που ήδη υπάρχουν και άλλες 

οχληρίες από άλλες πηγές τότε η προσθήκη - ενόχληση αυτή δεν συνιστά 

ιδιωτική οχληρία.  
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2. Δεν αποτελεί υπεράσπιση σε οχληρία το γεγονός ότι ο εναγόμενος ενήργησε με 

βάση συμφωνία που δεσμεύει τον ενάγοντα και λειτουργεί προς όφελος του 

εναγόμενου.  

 

3. Η νομολογία καθιέρωσε ως αρχή δικαίου και εξαναγκάζει το θύμα της παράνομης 

επέμβασης να παρέχει συνδρομή στον αδικοπραγούντα για να σταματήσει να 

αδικοπραγεί εναντίον του θύματος.  

 

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

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

 

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 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. Παράνομη επέμβαση δεν περιορίζεται μόνο πάνω στο έδαφος του ακινήτου, 

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

υπέδαφος.  

 

2. Συνιδιοκτήτης για να μπορεί να καταχωρήσει αγωγή εναντίον άλλου συνιδιοκτήτη 

για παράνομη επέμβαση πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχει κίνδυνος να εκδιωχθεί 

από αυτόν.  
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3. Καμιά αγωγή για κακόβουλη δίωξη δεν εγείρεται κατά οποιουδήποτε προσώπου 

για μόνο το λόγο ότι το πρόσωπο αυτό παρείχε πληροφορίες σε κάποια αρμόδια 

αρχή, η οποία και άρχισε ποινική διαδικασία.  

 

4. Ο εναγόμενος είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που υπέστη το θύμα εξαιτίας 

του αστικού αδικήματος της επίθεσης άσχετα αν η ζημιά ήταν προβλεπτή ή όχι. 

Παρά το ότι κατ’ εξαίρεση στο αστικό αυτό αδίκημα επιδικάζονται 

επαυξημένες/παραδειγματικές αποζημιώσεις, τέτοιες αποζημιώσεις δεν δίνονται 

όταν υπάρχει πρόκληση.  

 

5. Το αστικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης είναι αγώγιμο από μόνο του 

ακόμη και χωρίς απόδειξη ειδικής ζημιάς. Συνήθως οι αποζημιώσεις που 

επιδικάζονται δεν σχετίζονται με την ανάκτηση πραγματικής ζημιάς, αλλά με την 

προσβολή της προσωπικότητας.  

 

Ερώτηση 3 

 

   Α.  Η Αγγλίδα τουρίστρια Α, ενοικιάζει από το τουριστικό γραφείο ‘Β ΛΤΔ’, ένα 

αυτοκίνητο για να μετακινείται κατά τη 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’, συμβουλεύσετε τους πελάτες 

σας, με αναφορά στην έννοια της εκ προστήσεως ευθύνης για τις πιθανότητες 

επιτυχίας της αγωγής εναντίον τους. 

 (15 μονάδες) 

 

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

 (5 μονάδες) 

Γ. Αναφερθείτε στα κριτήρια με τα οποία αποφασίζεται η τοπική αρμοδιότητα του       

      Δικαστηρίου στην εκδίκαση αγωγών για αστικά αδικήματα. 

            (5 μονάδες) 

  

     Ερώτηση 4 

 

Α. Ο ενάγοντας, αχθοφόρος στο λιμάνι Λεμεσού τραυματίστηκε από αμέλεια 

προσώπου που εργοδοτείτο από τους εναγόμενους κατά την εκφόρτωση πλοίου. 

Ο δικηγόρος των εναγομένων ισχυρίστηκε ότι η αρχή «Volenti Non Fit Injuria» 

είναι εφαρμοστέα στην υπόθεση, λόγω της ενσυνείδητης συμμετοχής του 

ενάγοντα σε διαδικασία εκφόρτωσης, που δεν ήταν η ασφαλέστερη δυνατή 

επιλογή και ενείχε κινδύνους για την ασφάλειά του. Συμβουλεύσετε τον ενάγοντα, 

ως δικηγόρος του, κατά πόσο η εν λόγω αρχή συνιστά υπεράσπιση ή λόγο για 

μετριασμό αποζημιώσεων και πότε μπορεί να γίνει επίκληση της. Υπάρχει 

διαφορά ως προς την εφαρμογή της αρχής, όταν ο τραυματισθείς δεν είναι 

υπάλληλος των εναγομένων αλλά ανεξάρτητος εργολάβος, σύμφωνα με τη 

σχετική νομολογία; Ποιες είναι οι διαφορές της με τη συντρέχουσα αμέλεια; 

 

   (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;  

(10 μονάδες) 

 

 



5 
 

Ερώτηση 5 

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.  

Αναφερθείτε επίσης στις αρχές ευθύνης του κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας 

έναντι προσκεκλημένου, αδειούχου και επεμβασία. 

                                       (25 μονάδες) 

Ερώτηση 6 

 

Α.  Η παράβαση θεσμίου καθήκοντος (Breach of Statutory Duty) αποτελεί 

αστικό αδίκημα του κοινοδικαίου, που δεν είναι κωδικοποιημένο στο Κεφ. 148. 

Αναφέρατε πότε στοιχειοθετείται και κατά πόσον εφαρμόζονται οι αρχές του στην 

Κυπριακή έννομη τάξη, σύμφωνα με τη νομολογία.  

                   (15 μονάδες) 
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Β.  Καταχωρείτε αγωγή για αμέλεια εκ μέρους του πελάτη σας με την οποία 

ζητάτε γενικές και ειδικές αποζημιώσεις για πολύ σοβαρό τραυματισμό του σε 

τροχαίο ατύχημα. Συνάδελφος σας δικηγόρος καταχωρεί υπεράσπιση με την 

οποία ζητά να αφαιρεθούν από τις αποζημιώσεις, ποσά που ο πελάτης σας έχει 

εισπράξει ως προϊόν ασφαλιστικού συμβολαίου καθώς και από φιλανθρωπίες 

συγγενών του. Σχολιάστε τις πιο  πάνω θέσεις του συναδέλφου σας με αναφορά 

σε νομολογία. 

(10 μονάδες) 

                

    

                                                                               Λεμονιά Καουτζάνη  

Εξεταστής  


