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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το ΄Αρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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

Τεκμηριώστε τις απαντήσεις σας με αναφορά στη Νομολογία. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Ο Α ο οποίος επιθυμεί το θάνατο του Β αναθέτει την εξόντωση του τελευταίου 

στον Γ.  

Το σχέδιο δράσης για την εξόντωση του Β καταστρώνεται στο σπίτι του Α, όπου 

οι Α και Γ είχαν συνάντηση στα πλαίσια της οποίας συζητήθηκαν όλες οι 

λεπτομέρειες. 

Το βράδυ, που οι Α και Γ είχαν συμφωνήσει να θέσουν σε εφαρμοργή το σχέδιο 

τους, ο Α μετέφερε τον Γ με το αυτοκίνητο του, στο σπίτι του Β .  

Φθάνοντας στο σπίτι, ο Γ κρύφτηκε πίσω απο το περιτοίχισμα του σπιτιού 

αναμένοντας τον Β  να εμφανιστεί, ενώ ο Α παρέμεινε στο αυτοκίνητο.  

Σε κάποια στιγμή απο την κεντρική είσοδο του σπιτιού εξήλθε ένα πρόσωπο, το 

οποίο, ο Γ εξέλαβε ως τον Β.  

Ο Γ πυροβόλησε  επανηλειμένα εναντίον του εν λόγω προσώπου το οποίο έπεσε 

στο έδαφος αιμόφυρτο.   

Οι Α και Γ τελώντας με την εντύπωση ότι ο Β πέθανε, εγκατέλειψαν τη σκηνή με 

το αυτοκίνητο του Α να οδηγείται απο τον ίδιο. 

Την άλλη μέρα οι Α και Γ διάβασαν στην εφημερίδα ότι το πρόσωπο που 

πυροβολήθηκε δεν ήταν ο Β αλλά ο γυιός του Β, ο οποίος συνεπεία των 
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τραυμάτων που υπέστη λόγω των πυροβολισμών, απεβίωσε λίγη ώρα μετά τη 

μεταφορά του στο νοσοκομείο.                                                                                            

Συζητήστε πιθανές ποινικές ευθύνες των Α και Γ. 

(Βαθμοί 25) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Ο Γ στο πιο πάνω πρόβλημα, φοβούμενος ότι άφησε τα αποτυπώματα του στο 

περιτοίχισμα της οικίας του Β, αποφασίζει να μεταβεί στη σκηνή με σκοπό να 

ανατινάξει τον τοίχο.  Αφού προμηθεύεται εκρηκτικές ύλες απο ένα φίλο του, 

αναχωρεί για το σπίτι του Β, γύρω στα μεσάνυχτα. Επειδή όμως δεν θυμάται 

πολύ καλά τη διαδρομή , ταλαιπωρείται στη προσπάθεια του να εντοπίσει το 

σπίτι, με αποτέλεσμα να κάνει δεύτερες σκέψεις και αλλάζοντας γνώμη να 

επιστρέψει στο σπίτι του. 

Συζητήστε πιθανή ποινική ευθύνη του Γ. 

Η απάντηση σας θα ήταν διαφορετική αν ο Γ εντόπιζε το σπίτι του Β και αφού 

τοποθετούσε στη βάση του τοίχου τις εκρηκτικές ύλες, τις προγραμμάτιζε να 

εκραγούν σε μισή ώρα, επειδή όμως ο πυροδοτικός μηχανισμός ήταν 

ελαττωματικός, οι εκρηκτικές ύλες δεν εξεράγησαν;  

                                                                                                                              (Βαθμοί 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Ο Α προσπαθώντας να πωλήσει τα κατώτερης ποιότητας προϊόντα του στο Β, τα 

παρουσιάζει στο Β, ως εφάμιλλα γνωστής αναγνωρισμένης μάρκας. Ο Β αγοράζει 

τα προϊόντα τα οποία όμως, όπως αργότερα διαπιστώνει είναι κατώτερης 

ποιότητας. Ο Α υπέχει ποινική ευθύνη; 

Η απάντηση σας θα ήταν διαφορετική,  
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(α) αν ο Α προέβαινε σε δήλωση ότι πρόκειται για εμπορεύματα της γνωστής 

αναγνωρισμένης μάρκας ενώ εν γνώσει του αυτά δεν ήταν και ο Β τα αγόραζε; 

(β) αν ο Β δεν επείθετο να αγοράσει τα προϊόντα του Α αλλά ο Γ, ο οποίος έτυχε 

να ήταν παρών και να ακούσει τον Α που έλεγε στο Β ότι πρόκειται για 

εμπορεύματα γνωστής αναγνωρισμένης μάρκας, επενέβαινε και αγόραζε αυτός 

τα προϊόντα; 

                                                                                                                              (Βαθμοί 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Ο Α είναι γνωστός στη γειτονιά ως πολύ επικίνδυνος και επιθετικός άνθρωπος. 

Στο σπίτι που γειτνιάζει με το δικό του διαμένει η Β, η οποία είναι διαζευγμένη, 

μαζί με το ανήλικο παιδί της. ΄Ενα βράδυ, ο Α επισκέφθηκε την Β, μεταφέροντας 

μαζί του και το κυνηγετικό του όπλο. Είπε στη Β να μη φωνάξει, για να μη 

ξυπνήσει το παιδί της και της ζήτησε να βγάλει τα ρούχα της. Η Β υπάκουσε και ο 

Α την έριξε στο καναπέ του καθιστικού και ήρθε σε συνουσία μαζί της χωρίς η Β 

να πεί οτιδήποτε. 

Συζητήστε τυχόν ποινική ευθύνη του Α. 

Ποιά η απάντηση σας σε περίπτωση που ο Α δεν μετέφερε μαζί του όπλο, απλά 

μετέβη στο σπίτι της  Β διότι πίστευε ειλικρινά ότι η Β ήταν ερωτευμένη μαζί του 

και όταν είδε τη Β της ανέφερε ότι θέλει να κάνουν έρωτα και η Β, επειδή 

φοβήθηκε, αποδέχτηκε χωρίς όμως με οποιοδήποτε τρόπο να καταστήσει 

γνωστό στον Α το γεγονός ότι φοβήθηκε; 

                                                                                                                             (Βαθμοί 25)  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Ο Α είναι ιδιοκτήτης μπυραρίας και εργοδοτεί τη Β. Γνώριζε ότι η Β ήταν πόρνη, η 

οποία όμως εγκατέλειψε τον οίκο ανοχής που εργαζόταν. Ο Α έλεγε στους 

πελάτες του ότι η Β ήταν πόρνη με αποτέλεσμα οι πελάτες να επιδιώκουν, 
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συζητώντας με την Β τον επι πληρωμή έρωτα μαζί της. Η Β αποδεχόταν και μετά 

τις ώρες εργασίας της πήγαινε με τους πελάτες του Α. Η Β διέμενε στο ίδιο 

διαμέρισμα με τον Α και τον πλήρωνε 350 ευρώ το μήνα ως ενοίκιο. 

Συζητήστε τυχόν ποινική ευθύνη του Α. 

                                                                                                               (Βαθμοί 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6    

Ο Γιώργος, ανοίγοντας τη ξεκλείδωτη είσοδο του σπιτιού του Κώστα, μπήκε στο 

σπίτι του τελευταίου για να κοιμηθεί. Το πρωϊ που ξύπνησε, επειδή πεινούσε 

κατανάλωσε αλλαντικά και φρούτα που βρήκε στο ψυγείο. Φεύγοντας απο τη 

πόρτα της κουζίνας, η οποία ήταν κλειστή πλήν όμως ξεκλείδωτη , πήρε μαζί του 

και τη τηλεόραση του Κώστα με σκοπό να τη πουλήσει. Για να μεταφέρει τη 

τηλεόραση στο αυτοκίνητο του που ήταν σταθεμευμένο 500 μέτρα μακρυά απο 

το σπίτι, χρησιμοποίησε χειράμαξα που βρήκε στο κήπο του σπιτιού. Ενώ πήρε 

τη τηλεόραση μαζί του, άφησε τη χειράμαξα στο χώρο που είχε σταθμεύσει το 

αυτοκίνητο του.   

Ο Γιώργος κατηγορείται για τα αδίκηματα της διάρρηξης όπως και της κλοπής 

των εδεσμάτων, της τηλεόρασης και της χειράμαξας.  

Συμβουλεύσετε τον Γιώργο. 

                                                                                                                             (Βαθμοί 25) 

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


