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             ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

         

    Ιούνιος 2021 

 

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 στοιχειοθέτησή 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. 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. 

 

4. Σε περιπτώσεις αποζημιώσεων για επέμβαση στις ανέσεις της ζωής στο αστικό 

αδίκημα της ιδιωτικής οχληρίας, οι αρχές των αποζημιώσεων για απώλεια 

ανέσεων λόγω προσωπικών τραυμάτων μπορούν αναλογικά να εφαρμοστούν. 

 

5. Στο αστικό αδίκημα του αθέμιτου ανταγωνισμού δεν είναι απαραίτητο η 

απομίμηση να είναι απόλυτη, αλλά είναι αρκετό ότι προκαλεί σύγχυση ως προς 

την προέλευση των εμπορευμάτων.    

                                 

Ερώτηση 3 

 

         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. 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 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. 

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

επέμβαση κατά του προσώπου. 

                        (25 μονάδες) 
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    Ερώτηση 4 

 

Α. Αναφέρατε τις γενικές αρχές τις οποίες, σύμφωνα με τη νομολογία, το 

Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη στον υπολογισμό των γενικών αποζημιώσεων για το 

αστικό αδίκημα της δυσφήμησης, όπου πλήττεται η φήμη του ενάγοντα, καθώς 

και τα επιβαρυντικά και ελαφρυντικά στοιχεία υπολογισμού των αποζημιώσεων και 

τις  περιστάσεις που μειώνουν τις αποζημιώσεις, αλλά δεν επηρεάζουν την ευθύνη 

του εναγόμενου εφόσον δεν αποτελούν υπερασπίσεις για το αστικό αδίκημα της 

δυσφήμησης.  

                                                                                                           (15 μονάδες) 

 

Β. Αναλύστε, σύμφωνα με τη νομολογία, αν νομικά πρόσωπα / εταιρείες μπορεί να 

είναι υποκείμενα δυσφήμησης και κατά πόσο διαφοροποιούνται οι προϋποθέσεις 

για να τύχουν αποζημίωσης σε περίπτωση επιτυχίας αγωγής που θα εγείρουν για 

δυσφήμηση. 

                   (10 μονάδες) 

 

Ερώτηση 5 

Α. Επεξηγήστε, βάσει της νομολογίας, σε τί συνίσταται η Ιατρική αμέλεια, ποιο 

είναι το επίπεδο δεξιότητας που αναμένεται από επαγγελματία Ιατρό και ποιο το 

καθήκον Ιατρού προς πρόσωπο το οποίο βασισμένο στην δεξιότητά του, 

περιέρχεται υπό την φροντίδα του.  

                                       (15 μονάδες) 

Β. Με τη νομολογία επεκτάθηκε η αρχή “ex turpi causa non oritur actio” στην 

οδική αμέλεια; Πότε μπορεί να εφαρμοσθεί η αρχή αυτή στα τροχαία 

ατυχήματα;  

                (10  μονάδες) 
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Ερώτηση 6 

 

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 επίκλησή 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. Πώς εφαρμόζεται η αρχή αυτή σε υποθέσεις ιατρικής και 

οδικής αμέλειας;  

(10 μονάδες) 

 

                   

                                                                               Λεμονιά Καουτζάνη  

Εξεταστής  


