
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΙΟΥΝΙΟΣ  2017 

Ποινικό Δίκαιο 

 

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

Τεκμηριώστε τις απαντήσεις σας με αναφορά στη Νομολογία. 

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

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Εξηγείστε σε συντομία τι αντιλαμβάνεστε με τους όρους: 

α) ΄Αμεση Πρόθεση (Direct Intention)                                                            (Βαθμοί 5) 

β) ΄Εμμεση Πρόθεση (Oblique Intention)                                                       (Βαθμοί 5) 

γ) Μεταθέσιμη Πρόθεση  (Transferred Intention)                                           (Βαθμοί 5) 

δ) Σύμπτωση χρονικά, της ένοχης πράξης (Αctus reus) με την ένοχη διάνοια (Μens 

Rea). 

                                                                                                                       (Βαθμοί 5) 

ε) Αιτιώδης Συνάφεια (Causation)                                                                 (Βαθμοί 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Ποιό αδίκημα έχει διαπραχθεί στη κάθε μια απο τις πιο κάτω περιπτώσεις; 

α) Ο Α κατά τη διάρκεια έντονης συζήτησης με τον Β προτρέπει τον σκύλο του να 

επιτεθεί στον Β, πράγμα που ο σκύλος κάμνει. Ο Β τραυματίζεται στο χέρι και 

μεταφέρεται στο Νοσοκομείο όπου του γίνεται συρραφή του τραύματος και 

απολύεται. 

(Βαθμοί 5) 
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β) Ο κατηγορούμενος ο οποίος είναι ταχυδρόμος, έχοντας διαπράξει λάθος στη διαλογή 

των επιστολών, καταστρέφει επιστολή που απευθύνεται στον Α με σκοπό να 

αποφύγει τυχόν τιμωρία του. 

(Βαθμοί 5) 

γ) Ο Α αποσπά με βία τη τσάντα που έχει περασμένη στον ώμο της η Μαρία. Η Μαρία 

στη προσπάθειά της να τον εμποδίσει, πέφτει στο έδαφος. 

(Βαθμοί 5) 

δ) Ο Α εισηγείται στον Β να αποδεχθεί προς φύλαξη εμπορεύματα, τα οποία θα 

κλαπούν το επόμενο βράδυ. Ο Β προβληματίζεται, αλλά τελικά δεν αποδέχεται. 

(Βαθμοί 5) 

ε) Ο Α μπαίνει στο σπίτι του Β ανοίγοντας τη ξεκλείδωτη είσοδο για να κοιμηθεί. Το 

πρωϊ, φεύγοντας παίρνει μαζί του και ένα χρυσό ρολοϊ, περιουσία του Β, για να το 

πουλήσει. Για να μή γίνει αντιληπτός από τους γείτονες φεύγει ανοίγοντας τη 

ξεκλείδωτη πόρτα της κουζίνας. 

(Βαθμοί 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Απαντήστε αν ορθά ή λανθασμένα ο κατηγορούμενος διώχθηκε ποινικά για το αδίκημα 

της ψευδούς παράστασης, άρθρο 298 (1) του Ποινικού Κώδικα στις πιο κάτω 

περιπτώσεις: 

α) Η παράσταση είναι μέν ψευδής, ο κατηγορούμενος όμως δεν το γνωρίζει, αντίθετα 

πιστεύει ότι είναι αληθής. 

(Βαθμοί 5) 

β) Η ψευδής παράσταση γίνεται σε πρόσωπο άλλο από το πρόσωπο από το οποίο 

αποκτήθηκε το αντικείμενο, το οποίο όμως ήταν παρόν όταν γινόταν η ψευδής 

παράσταση και την άκουσε. 

(Βαθμοί 5) 

γ) Ο Β παραδίδει στον Α το αυτοκίνητό του και ταυτόχρονα υπογεγραμμένο έγγραφο 

μεταβίβασης, μετά που ο Α του ανέφερε ότι προτίθεται να τον πληρώσει τέλος του 
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μήνα από τα χρήματα που θα του στείλει ο πατέρας του. Ο πατέρας του Α όμως, 

έχει προ πολλού αποβιώσει πράγμα που ο Β δεν γνώριζε. 

(Βαθμοί 5) 

δ) Ο Α πείθει τον Β να αγοράσει τα κατώτερης ποιότητας εμπορεύματα του 

παρουσιάζοντάς τα στον Β ως εφάμιλλα αναγνωρισμένης μάρκας. 

(Βαθμοί 5)  

ε) Ο Α προσποιούμενος ψευδώς στον Β ότι έχει πελάτη έτοιμο να αγοράσει τον πίνακα 

του Β αντί σεβαστού ποσού, πείθει τον Β και του παραδίδει το πίνακα. 

(Βαθμοί 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

«Προμελέτη είναι η πρόθεση πρόκλησης θανάτου οποιουδήποτε προσώπου η οποία 

υφίσταται πρίν την τέλεση της πράξης ή της παράλειψης που προκάλεσε το θάνατο». 

Σχολιάστε. 

(Βαθμοί 25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

«Η εξατομίκευση της ποινής δε συνιστά παράμετρο καθορισμού της. Η πεμπτουσία του 

ζητήματος είναι η αποτροπή τόσον του ίδιου του δράστη όσον και του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου». Σχολιάστε. 

(Βαθμοί 25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Ο Α είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας. Λειτουργός του Κυπριακού Οργανισμού 

Τουρισμού (ΚΟΤ) μετέβη για έλεγχο στο ξενοδοχείο του Α και διαπίστωσε ότι το 

ξενοδοχείο λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας που εκδίδεται απο τον ΚΟΤ. Σχετική 

νομοθεσία αναφέρει ότι «.....όποιος διατηρεί ή λειτουργεί ξενοδοχείο, ξενοδοχειακή 

μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα χωρίς να εκδοθεί άδεια λειτουργείας ή η άδεια που έχει 

ανακληθεί, είναι ένοχος αδικήματος». 

Παρακαλώ εξετάστε τη φύση του αδικήματος με βάση το πιο πάνω λεκτικό της 

νομοθεσίας και αναλύστε αυτό με αναφορά σε νομολογία. 

(Βαθμοί 25) 


