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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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

Τεκμηριώστε τις απαντήσεις σας με αναφορά στη Νομολογία. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Οι Α, Β και Γ, με σκοπό να λύσουν τα οικονομικά τους προβλήματα, συμφωνούν 

να απαγάγουν το γυιό του Δ, και να εκβιάσουν τον πατέρα του να καταβάλει 

λύτρα. Αποφασίζουν να θέσουν σε εφαρμογή το σχέδιο τους την Τετάρτη που τα 

καταστήματα είναι κλειστά και η κίνηση στους δρόμους, αραιή. 

Με στόχο την υλοποίηση του σχεδίου τους, ο Α οδηγώντας αυτοκίνητο αναμένει 

το γυιό του Δ έξω από το σχολείο, ενώ ο Β εκτελώντας χρέη φρουρού είναι 

κρυμμένος απέναντι από το σχολείο, από όπου βρίσκεται σε συνεχή τηλεφωνική 

επικοινωνία με τον Α, τον οποίο ενημερώνει για τις κινήσεις που παρατηρούνται 

σε παρακείμενο αστυνομικό σταθμό. Ο Γ βρίσκεται σε απομονωμένη φάρμα έξω 

από τη Λευκωσία και ασχολείται με τη διαρρύθμιση του χώρου στον οποίο θα 

περιορίσουν το παιδί μέχρι να τους καταβληθούν τα λύτρα.  

Ενώ ο Α προσπαθεί να πείσει το μικρό παιδί του Δ να μπει στο αυτοκίνητό του, 

λέγοντάς του ότι δήθεν τον έστειλε ο πατέρας του για να τον παραλάβει από το 

σχολείο και να τον μεταφέρει στο σπίτι, γίνεται αντιληπτός από τον καθηγητή 

του παιδιού ο οποίος πλησιάζει το αυτοκίνητο για να ζητήσει εξηγήσεις από τον 

Α. Ο Α τρομοκρατείται και απομακρύνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα 

το όλο σχέδιο να ματαιωθεί. 

Συζητήστε με παραπομπή στη Νομολογία ενδεχόμενη ποινική ευθύνη Α, Β και Γ. 

                                                                                                                                      (β.25)                                                                                                                                                                     
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

α) Μεταξύ Α και Β, ξεσπά έντονη συζήτηση αναφορικά με την ιδιοκτησία μικρού 

τεμαχίου γής, το οποίο διεκδικούν και οι δύο. Κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης, ο Α χάνει τη ψυχραιμία του και επιτίθεται στον Β τον οποίο και 

κτυπά με τα χέρια του ρίχνοντας τον στο έδαφος. Ακολούθως προσπαθεί να 

τον εμποδίσει, κλωτσώντας τον από του να σταθεί όρθιος. Ο Β ανασύρει 

μαχαίρι με το οποίο μαχαιρώνει τον Α κτυπώντας τον τρεις φορές στα χέρια 

και στο πόδι προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Ο Β ο οποίος αντιμετωπίζει 

κατηγορίες πρόκλησης στον Α βαριάς σωματικής βλάβης, σας εισηγείται 

όπως, προς υπεράσπισή του, εγείρετε την υπεράσπιση της αυτοάμυνας.  

Συμφωνείτε με το πελάτης σας ή διαφωνείτε και γιατί;                                     (β.12) 

 

β) Σε ένα καλαθοσφαιρικό αγώνα, ο Α, καλαθοσφαιριστής της γηπεδούχου 

ομάδας, στη προσπάθειά του να εμποδίσει τον Β να πετύχει καλάθι, τον 

μαρκάρει βίαια, με αποτέλεσμα ο Β να πέσει άτσαλα στο πάτωμα και να 

υποστεί εξάρθρωση ωμοπλάτης. 

Συζητήστε αν ο Α έπραξε αδίκημα.                                                                          (β.13) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Στο Νόμο δέν υπάρχει ξεκάθαρη θεωρία σχετικά με τα ζητήματα αιτιώδους 

συνάφειας (Causation). Γενικά όμως μπορεί να λεχθεί ότι ο κατηγορούμενος δεν 

θα θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνος για τη πρόκληση του συμβάντος εκτός και αν 

μπορεί να ανιχνευθεί σε ικανοποιητικό βαθμό άμεση σύνδεση των ενεργειών ή 

παραλείψεών του, με το συμβάν.           

Συζητείστε με αναφορά σε Νομολογία.                                                                  (β.25) 

 

 



3 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Ο Α εισήλθε σε ένα πολυκατάστημα για να αγοράσει δώρο για κάποιο φίλο του. 

Ενώ βρισκόταν στο κατάστημα είδε την υπάλληλο του καταστήματος να 

εισέρχεται σε ένα δωμάτιο, έχοντας μαζί της τη τσάντα με τις εισπράξεις της 

ημέρας. Όταν μετά από λίγα λεπτά βγήκε από το δωμάτιο η υπάλληλος, αυτή δεν 

είχε μαζί της τσάντα. Στην πόρτα του δωματίου υπήρχε η επιγραφή,  

“Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στο κοινό. Επιτρέπεται μόνο στο  

προσωπικό”. Ενώ η υπάλληλος ήταν απασχολημένη με άλλο πελάτη, ο Α βρήκε 

την ευκαιρία και πήρε τη τσάντα με τα χρήματα και έφυγε.  

Συζητήστε ποια αδικήματα διέπραξε ο Α σε κάθε μια από τις πιο κάτω 

περιπτώσεις, χωριστά. 

(α) Η πόρτα ήταν κλειστή όχι όμως κλειδωμένη και ο Α την άνοιξε για να πετύχει 

είσοδο στο δωμάτιο.                                                                                            (β. 5) 

(β) Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη, επειδή όμως το άνοιγμα δεν τον χωρούσε, ο Α την 

έσπρωξε για ν΄ανοίξει περισσότερο έτσι ώστε να μπορέσει να εισέλθει στο 

δωμάτιο.                                                                                                                  (β. 5) 

(γ) Η πόρτα ήταν ορθάνοιχτη και ο Α εισήλθε και εξήλθε του δωματίου χωρίς να 

αγγίξει τη πόρτα.                                                                                                    (β. 5) 

(δ) Η πόρτα αφέθηκε από την υπάλληλο ορθάνοιχτη. Ο Α χωρίς να μπει στο 

δωμάτιο, με τη βοήθεια ενός ξύλου που βρήκε στο μέρος και που το έσπρωξε 

μέσα στο δωμάτιο, τράβηξε προς το μέρος του, στο διάδρομο όπου στεκόταν, 

τη τσάντα με τα χρήματα.                                                                                    (β. 5) 

(ε) Αν στη πόρτα δεν υπήρχε η συγκεκριμένη επιγραφή και ο Α, ο οποίος 

ψάχνοντας για το τμήμα πώλησης ανδρικών ειδών, μπήκε στο δωμάτιο 

τυχαία, είδε τη τσάντα με τις εισπράξεις και αφού τη πήρε βγήκε από το 

δωμάτιο ανοίγοντας την πόρτα.                                                                           (β. 5) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

α) Ο Α παίρνει από το ράφι γνωστής υπεραγοράς ένα κουτί σοκολάτες το οποίο 

τοποθετεί στη τσέπη του παλτού του. Πρόθεση του είναι να μη πληρώσει, αν τα 

καταφέρει, τις σοκολάτες. Αμέσως μετά, αντιλαμβάνεται τον υπεύθυνο 

ασφάλειας της υπεραγοράς να τον παρακολουθεί. Αμέσως βγάζει από τη τσέπη 

του τις σοκολάτες τις οποίες και επανατοποθετεί στο ράφι. 

Συζητήστε τυχόν ποινική ευθύνη του Α.                                                              (β.12.5) 

 

β) Ο Α διαφημίζει ότι τα γυναικεία παπούτσια που πουλά είναι ποιότητας εξίσου 

καλής με αυτήν συγκεκριμένης αναγνωρισμένης μάρκας, γνωστής για την 

εξαιρετική ποιότητα των παπουτσιών της. Ο Β ο οποίος ποτέ στο παρελθόν δεν 

είχε αγοράσει παπούτσια της γνωστής μάρκας την οποία είχε μόνο ακουστά, 

εντυπωσιάζεται και αφού πείθεται αγοράζει παπούτσια από τον Α. Τα παπούτσια 

τελικά δεν είναι της ίδιας ποιότητας με αυτά της αναγνωρισμένης μάρκας.  

Ο Α ο οποίος κατηγορείται για το αδίκημα της απόσπασης χρημάτων με ψευδείς 

παραστάσεις, ζητά τη συμβουλή σας.                                                                (β.12.5)                                                                                                                              

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6  

Προμελέτη είναι η πρόθεση πρόκλησης θανάτου οποιουδήποτε προσώπου η 

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

προκαλέσει το θάνατο όσο και κατά το χρόνο τέτοιας διενέργειας.  

Συζητήστε με αναφορά στη Νομολογία.                                                                 (β.25) 

 


