
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2018 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Να απαντηθούν τέσσερεις (4) από τις έξι (6) ερωτήσεις. 

ΤEΚΜΗΡΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ. 

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

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Μέσα σε όχι περισσότερες από 10 γραμμές γι  κάθε μια από τις απαντήσεις σας, 

εξηγείστε τι αντιλαμβάνεσθε με τους όρους:  

α) Αιτιώδης συνάφεια (causation),                                                                    (β. 12.5)                                                                                                                            

β) Μεταθέσιμη πρόθεση (transferred intent)                                                  (β. 12.5)                                                                                                                                        

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Προμελέτη είναι η πρόθεση πρόκλησης θανάτου οποιουδήποτε προσώπου η 

οποία υφίσταται τόσο πριν από τη τέλεση της πράξης ή παράλειψης που θα 

προκαλέσει τον θάνατο, όσο και κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης ή 

παράλειψης.     

Συζητήστε.                                                                                                                (β. 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Μέσα σε όχι περισσότερες από 10 γραμμές για κάθε μια από τις απαντήσεις σας, 

εξηγείστε τι αντιλαμβάνεσθε με τους όρους: 
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α) Εξατομίκευση της ποινής,                                                                               (β. 12.5) 

β) Αδικήματα αυστηρής ευθύνης  (Crimes of strict liability)                         (β. 12.5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σε ποιες από τις πιο κάτω περιπτώσεις έχει διαπραχθεί αδίκημα από τον Α και 

ποιό;  

α) Ο Α εισηγείται στον Β ο οποίος αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα να 

ληστέψει τη τράπεζα της γειτονιάς του. Ο Β προβληματίζεται αλλά τελικά δεν 

πείθεται.                                                                                                                    (β. 5)                                                                                                                                                                                                                                                

 

β) Ο Α και ο Β συμφωνούν να ληστέψουν τη τράπεζα της γειτονιάς τους.   

Ορίζουν ραντεβού έξω από τη τράπεζα στις 9 το πρωϊ της επόμενης μέρας. Ο 

Β μεταβαίνει στο ραντεβού όχι όμως και ο Α ο οποίος μετά από δεύτερες 

σκέψεις άλλαξε γνώμη.                                                                                          (β. 5)                                                                                                            

 

γ) Ο Α ο οποίος επιθυμεί τον θάνατο του Β, τον αναμένει κρυμμένος δίπλα από 

το σπίτι του και τον πυροβολεί με πρόθεση να τον σκοτώσει. Όμως  αστοχεί 

και αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα σχέδια του.                                              (β. 5) 

 

δ) Ο Α πείθει τον Β να αποσύρει την αγωγή που ο Β ήγειρε εναντίον του Γ 

αξιώνοντας αποζημιώσεις για παράβαση συμφωνίας.                                   (β. 5)  

 

ε) Ο Α ανοίγοντας κρυφά τη κλειστή αλλά όχι κλειδωμένη πόρτα της κουζίνας του 

σπιτιού του Β, μπαίνει στο σπίτι του Β, με σκοπό να κλέψει τα χρήματα και τα 

χρυσαφικά που έχει πληροφορηθεί πως υπάρχουν στο χρηματοκιβώτιο. Παρά 

τις προσπάθειές του δεν εντοπίζει το χρηματοκιβώτιο με αποτέλεσμα να φύγει 

άπρακτος.                                                                                                                  (β .5)             
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EΡΩΤΗΣΗ 5  

Επιλέξετε την ορθή απάντηση Σωστό/Λάθος αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

α) Ο Α παίρνει κρυφά από τη τσάντα της Μαρίας την οποία η Μαρία άφησε 

εκτεθειμένη πάνω στο γραφείο της, το κινητό τηλέφωνο της Μαρίας με σκοπό 

να το πουλήσει. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Α αλλάζει γνώμη και 

προφασιζόμενος ότι αναζητά κάποιο υπηρεσιακό φάκελο, επιστρέφει στο 

γραφείο της Μαρίας και χωρίς να γίνει αντιληπτός, επανατοποθετεί το κινητό 

στη τσάντα.  Ο Α διέπραξε το αδίκημα της κλοπής. 

      Σωστό/Λάθος                                                                                                           (β. 5) 

 

β) Ο Α πιστεύοντας ειλικρινά και υπό τις περιστάσεις δικαιολογημένα, ότι η Β 

ανταποκρίνεται θετικά στα αισθήματά του, την τραβά κοντά του για να τη 

φιλήσει.   Ο Α διέπραξε το αδίκημα της άσεμνης επίθεσης. 

      Σωστό/Λάθος                                                                                                           (β. 5) 

 

γ) Ο Α παρά τις διαμαρτυρίες της Β, της αφαιρεί το εσώρουχο και εισχωρεί στον 

κόλπο της. Στη συνέχεια όμως, συνειδητοποιώντας προφανώς τις σοβαρές 

συνέπειες που οι πράξεις του ενδεχομένως να συνεπάγονται, εγκαταλείπει τη 

προσπάθειά του προτού εκσπερματώσει. Ο Α διέπραξε το αδίκημα του 

βιασμού.  

     Σωστό/Λάθος                                                                                                            (β. 5) 

 

δ) Ο Α παραδίδει στον Β, πωλητή αυτοκινήτων, το αυτοκίνητό του για να το 

πωλήσει. Ο Β το πωλεί αλλά αρνείται να δώσει τα χρήματα στον Α. Ο Β 

διέπραξε το αδίκημα της κλοπής του αυτοκινήτου. 

      Σωστό/Λάθος                                                                                                           (β. 5)                       
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ε) Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ο Α, ποδοσφαιριστής της γηπεδούχου ομάδας, 

στην προσπάθειά του να κερδίσει τη μπάλα, μαρκάρει τον Β βίαια, 

ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας με αποτέλεσμα ο Β να τραυματιστεί 

ελαφρά.  Ο Α διέπραξε το αδίκημα της επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής 

σωματικής βλάβης.                                                                                              

      Σωστό/Λάθος                                                                                                           (β. 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Ο Α αποφασίζει να σκοτώσει τον Β όταν πληροφορείται από τη γυναίκα του ότι 

θέλει διαζύγιο για να παντρευτεί τον Β με τον οποίο έχει εδώ και καιρό συνάψει 

ερωτικές σχέσεις. Ο Α αφού αγοράζει όπλο, στήνει ενέδρα στον Β έξω από το 

σπίτι του τελευταίου, τον οποίο και πυροβολεί, με πρόθεση να τον σκοτώσει. 

Αστοχεί όμως και πλήττει τον Γ που συνόδευε τον Β.  Εξετάστε την ποινική 

ευθύνη του Α σε σχέση με τον θάνατο του Γ στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

α) Ο Γ πεθαίνει επι τόπου.                                                                                          (β. 6) 

β) Ο Γ μεταφέρεται κρίσιμα τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Πεθαίνει μετά από 

13 μήνες λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.                                   (β. 6)      

γ) Ο Γ τραυματίζεται και χάνει τις αισθήσεις του. Ο Α πανικοβάλλεται και 

νομίζοντας τον Γ νεκρό τον ρίχνει στη θάλασσα σε μια προσπάθεια 

εξαφάνισης του πτώματος, με αποτέλεσμα ο Γ να πνιγεί.                             (β. 6) 

δ) Ο Γ μεταφέρεται στο νοσοκομείο με ακατάσχετη αιμορραγία. Πεθαίνει όμως 

σε λίγη ώρα γιατί αρνείται μετάγγιση αίματος λόγω θρησκευτικών 

πεποιθήσεων.                                                                                                          (β. 7)                                                                                                                                                                                                                    

 

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


