
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 6 του περί Δικηγόρων Νόμου 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις. 

Όλες οι απαντήσεις να τεκμηριώνονται με αναφορά στη νομολογία. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Στη περίπτωση επιβολής ποινής είναι αναγκαία η εξατομίκευση, ώστε η ποινή να 

συνάδει με τις προσωπικές συνθήκες του κατηγορούμενου. Όμως, η 

εξατομίκευση της ποινής δεν μπορεί να υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του 

αδικήματος που διαπράχθηκε.  Συζητήστε. 

                                                                                                                                Βαθμοί 25 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Η Μαρία στην οποία αρέσει η συντροφιά του Γιώργου, δέχεται την πρόσκληση 

του τελευταίου, για δείπνο στο αγαπημένο της εστιατόριο που βρίσκεται κοντά 

στο σπίτι της. Μετά το δείπνο, το οποίο κύλισε  μέσα σε πολύ ευχάριστο κλίμα, ο 

Γιώργος προτείνει στη Μαρία, να περπατήσουν μαζί μέχρι το σπίτι της, πρόταση 

που η Μαρία αποδέχεται. Έξω από το σπίτι της Μαρίας, ο Γιώργος, στον οποίο  

αρέσει η Μαρία ως γυναίκα, τελώντας κάτω από τη λανθασμένη εντύπωση ότι η 

Μαρία ανταποκρίνεται στα αισθήματα του και συναινεί, την τραβά κοντά του και 

επιχειρεί να τη φιλήσει. Η Μαρία, αντιδρώντας τον χαστουκίζει. Συζητείστε 

ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τόσο του Γιώργου όσο και της Μαρίας. 

                                                                                                                                Βαθμοί 25 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3         

Η Μαρία και η Άννα είναι γειτόνισσες και μεταξύ τους φίλες. Συνηθίζουν να 

παίρνουν το καφέ τους, ειδικά τα πρωινά, μαζί, κάποτε στο σπίτι της μιας και 

κάποτε στο σπίτι της άλλης. Την Δευτέρα το πρωί, ως συνήθως, συναντήθηκαν 

στο σπίτι της Μαρίας όπου η Άννα μετέβη έχοντας μαζί της και το τετράχρονο 

εγγονάκι της, του οποίου έχει την φύλαξη τις καθημερινές που οι γονείς του 

εργάζονται. 

Η Μαρία, η οποία να σημειωθεί αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και 

παίρνει φάρμακα, το συγκεκριμένο πρωϊνό ήταν οξύθυμη και πολύ ευερέθιστη. 

Ενώ αυτές έπιναν το καφέ τους σχολιάζοντας το τι παρακολουθούσαν στη 

τηλεόραση, το εγγονάκι της Άννας καθόταν στο χαλί, μπροστά τους, παίζοντας 

ήσυχα με ένα μισογεμάτο κουτί σπίρτα. 

Σε κάποια στιγμή, Μαρία και Άννα διαφώνησαν πάνω σε κάτι που συζητούσαν. Η 

Μαρία, χάνοντας την ψυχραιμία της επιτέθηκε στην Άννα η οποία έντρομη βγήκε 

από το σπίτι στο δρόμο τρέχοντας, με αποτέλεσμα να κτυπηθεί από διερχόμενο 

αυτοκίνητο και να τραυματισθεί σοβαρά. 

Στο μεταξύ το εγγονάκι της Άννας, υπέστη σοβαρά εγκαύματα όταν ξέσπασε 

φωτιά ενώ αυτό έπαιζε με τα σπίρτα. 

Συζητείστε:  

(α) πιθανή ποινική ευθύνη της Μαρίας σε σχέση με το σοβαρό τραυματισμό της 

Άννας από αυτοκίνητο,                                                                            

Βαθμοί 12.5 

(β) πιθανή ποινική ευθύνη της Άννας σε σχέση με το σοβαρό τραυματισμό του 

ανήλικου εγγονού της από τη φωτιά.                                                   

Βαθμοί 12.5 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4   

Ο Γιάννης, επί πληρωμή εκτελεστής (contract killer), αναλαμβάνει την δολοφονία 

της συζύγου γνωστού επιχειρηματία. Καταστρώνει το σχέδιο δράσης με την 

βοήθεια του συνεργάτη του Ανδρέα με τον οποίο είχε συνάντηση στο σπίτι του, 

το προηγούμενο βράδυ και τον οποίο ενημέρωσε πλήρως για το όλο θέμα. 

Την επομένη, αργά το βράδυ, Γιάννης και Ανδρέας μεταβαίνουν με αυτοκίνητο 

που οδηγεί ο Ανδρέας, στη γειτονιά που βρίσκεται το σπίτι του επιχειρηματία. 

Αφού σταθμεύουν σε παρακείμενο δρόμο, ο μεν Γιάννης κρύβεται πίσω από το 

περιτοίχισμα του σπιτιού αναμένοντας την σύζυγο του Κώστα να επιστρέψει από 

νυκτερινή έξοδο, ο δε Ανδρέας παραμένει στο αυτοκίνητο. 

Εμφανίζεται αυτοκίνητο από το οποίο κατεβαίνει μια γυναίκα η οποία μοιάζει 

καταπληκτικά της συζύγου του Κώστα.  Ο Γιάννης, όντας σίγουρος ότι πρόκειται 

για τη γυναίκα του επιχειρηματία πελάτη του, πυροβολεί εναντίον της, πλην 

όμως, λόγω του σκότους αστοχεί. Ως εκ των υστέρων διεφάνη, δεν επρόκειτο για 

τη σύζυγο του επιχειρηματία αλλά για την δίδυμη αδελφή της.  

Επειδή οι πυροβολισμοί αλλά και οι φωνές της γυναίκας ξύπνησαν τους γείτονες, 

ο Γιάννης αναγκάζεται να εγκαταλείψει τις προσπάθειες του και να τραπεί σε 

φυγή. Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, φωνάζει στο Ανδρέα να φύγει, πλην όμως το 

αυτοκίνητο, λόγω μηχανικής βλάβης, δεν παίρνει μπροστά. Τότε ο Γιάννης 

τηλεφωνεί με το κινητό του στον Κώστα, άλλο συνεργάτη του, τον οποίο αφού 

ενημερώνει για τα όσα έγιναν, τον καλεί να έρθει να τους παραλάβει προτού 

έλθει η αστυνομία και να τους μεταφέρει σε κρυψώνα που ο Γιάννης διατηρεί 

έξω από την πόλη, μέχρι να ξεθυμάνουν τα πράγματα, πράγμα το οποίο ο 

Κώστας, κάμνει.   

Συζητείτε πιθανή ποινική ευθύνη, των Γιάννη, Ανδρέα και Κώστα. 

                                                                                                                                Βαθμοί 25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Ο Α εργάζεται ως υπάλληλος σε χρυσοχοείο. Αποφασίζει να κλέψει ένα πολύτιμο 

δαχτυλίδι, γι’ αυτό και όταν τελειώνει το βράδυ τη δουλειά του, φεύγοντας, ενώ 
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κλειδώνει την κύρια είσοδο του χρυσοχοείου δεν κάμνει το ίδιο και με την πίσω 

πόρτα, την οποία φεύγοντας κλείνει μεν, δεν την κλειδώνει όμως. Προτού πάει 

σπίτι του, πέρασε από το σπίτι του εργοδότη του στον οποίο και παράδωσε τα 

κλειδιά. Το βράδυ επέστρεψε και μέσω της πίσω πόρτας, την οποία άνοιξε, 

μπήκε στο χρυσοχοείο και αφού πήρε το δακτυλίδι βγήκε, αφού πρώτα έσπασε 

την κλειδωνιά έτσι ώστε να φαίνεται ότι αυτή παραβιάστηκε από άγνωστους. Σε 

όχι περισσότερες από 10 γραμμές (10 για το κάθε ένα από τα πιο κάτω), 

αναλύσατε τα συστατικά στοιχεία: 

α) του/ων αδικήματος/ων που διέπραξε με βάση τα πιο πάνω γεγονότα, 

                                                                                                                             Βαθμοί 12.5 

β) του/ων αδικήματος/ων που διέπραξε, αν, βγαίνοντας από το χρυσοχοείο,  

βρέθηκε αντιμέτωπος με τον άνδρα της ασφάλειας, και ο Α του επιτέθηκε και 

τον κτύπησε με σκοπό να πετύχει την φυγή του, πράγμα που τελικά πέτυχε. 

                                                                                                                             Βαθμοί 12.5 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6  

Ο Στέλιος, ο οποίος αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, αποφάσισε την 

περίοδο που διεξαγόταν ο παγκύπριος φιλανθρωπικός έρανος για τα παιδιά με 

σπάνιες ασθένειες, να εκδώσει πανομοιότυπους λαχνούς με αυτούς του δεόντως 

εξουσιοδοτημένου για την διοργάνωση του εράνου, Συνδέσμου, τους οποίους να 

πωλεί για δικό του όφελος. Όντως, αφού τύπωσε τους λαχνούς, στάθηκε σε 

δημόσιο δρόμο, σε φανάρια τροχαίας, φορώντας φανελάκι που φορούσαν οι 

εθελοντές του Συνδέσμου και πωλούσε τους λαχνούς που έκδωσε ο ίδιος. Τα 

χρήματα που είσπραξε τα κράτησε για τον εαυτό του. 

Διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα και αν ναι ποιο;                                          

Βαθμοί 25 

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


