
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν 4 απο τις 6 ερωτήσεις) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σε ποιές απο τις πιό κάτω περιπτώσεις ο Α διαπράττει το αδίκημα της κλοπής; 

Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας με αναφορά στη Νομολογία. 

α) Ο Α ο οποίος είναι ταχυδρόμος, έχοντας διαπράξει λάθος στη διαλογή των 

επιστολών καταστρέφει επιστολή με σκοπό να αποφύγει ενδεχόμενη τιμωρία 

του.  

(Βαθμοί 5) 

β) Ο Α εξασφαλίζει σοκολάτες απο αυτόματη μηχανή χρησιμοποιώντας εν γνώση 

του κάλπικο κέρμα. 

(Βαθμοί 5) 

γ) Ο Α μπαίνει κρυφά στο δωμάτιο του Β, συμφοιτητή του, και παίρνει χωρίς την 

άδεια του Β το βιβλίο του τελευταίου για να το χρησιμοποιήσει στις εξετάσεις 

και μετά να το επιστρέψει. 

(Βαθμοί 5) 

δ) Ο Α βρίσκει ένα διαμαντένιο δακτυλίδι στο πάτωμα της αίθουσας υποδοχής 

ξενοδοχείου που διαμένει το οποίο αποφασίζει να κρατήσει. 

(Βαθμοί 5) 
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ε) Ο Α αποκόπτει το δένδρο του Β χωρίς τη συγκατάθεση του τελευταίου. Ενώ 

προσπαθεί να το φορτώσει στο αυτοκίνητο του για να το μεταφέρει στο 

ξυλουργείο του, αναγκάζεται, επειδή έγινε αντιληπτός, να εγκαταλείψει το χώρο 

με το αυτοκίνητο του, αφήνοντας το κομμένο δένδρο πίσω. 

(Βαθμοί 5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σε ποιές απο τις πιό κάτω περιπτώσεις έχει διαπραχθεί το αδίκημα της επίθεσης 

και σε ποιά μορφή του;  

Αιτιολογείστε την απάντηση σας με αναφορά στη Νομολογία. 

α) Ενώ ο κατηγορούμενος βαδίζει στο πεζοδρόμιο, βλέπει το θανάσιμο εχθρό του 

να ταξιδεύει με λεωφορείο πρός την αντίθετη με αυτόν κατεύθυνση, υψώνει το 

χέρι του και το κουνά απειλητικά εναντίον του. 

(Βαθμοί 7) 

β) Ο κατηγορούμενος προτάσσοντας ψεύτικο πιστόλι εναντίον του Β απειλεί να 

τον πυροβολήσει. Ο κατηγορούμενος γνωρίζει ότι το πιστόλι είναι ψεύτικο όχι 

όμως ο Β. 

(Βαθμοί 9) 

γ) Ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια έντονης συζήτησης με τον Β προτρέπει το 

σκύλο του να επιτεθεί στον Β πράγμα που ο σκύλος κάνει. Ο Β τραυματίζεται στο 

χέρι ελαφρά και μεταφέρεται στο νοσοκομείο τυγχάνει ιατρικής περίθαλψης και 

απολύεται. 

(Βαθμοί 9) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Ο Α πυροβολεί εναντίον του Β, με πρόθεση να τον σκοτώσει. Αστοχεί και πλήττει 

τον Γ.  Εξετάστε τη ποινική ευθύνη του Α σε σχέση με το θάνατο του Γ στις πιο 

κάτω περιπτώσεις : 

Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας με αναφορά στη Νομολογία. 

α) Ο Γ πεθαίνει επι τόπου. 

(Βαθμοί 9) 

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

13 μήνες λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.  

(Βαθμοί 7) 

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. 

(Βαθμοί 9) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Τι πρέπει να αποδειχθεί για σκοπούς διάπραξης του αδικήματος αντικείμενο του 

άρθρου 298 (1) του Ποιν.Κώδικα (ψευδής παράσταση); 

(Βαθμοί 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Πότε σε κατηγορία για βιασμό, η συναίνεση του θύματος δέν αποτελεί καλή 

υπεράσπιση; 

(Βαθμοί 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Αιτιολογείστε την απάντηση σας με αναφορά στη Νομολογία. 

Ο κατηγορούμενος στα πλαίσια των προσπαθειών του για επανασύνδεση με την 

εν διαστάσει σύζυγο του επισκέπτεται την τελευταία στο σπίτι της. Στα πλαίσια 

της έντονης συζήτησης που ξέσπασε κατά την συνάντηση τους, η σύζυγος του 

κατηγορούμενου αποκάλυψε στο τελευταίο ότι έχει δημιουργήσει δεσμό με 

τρίτο πρόσωπο με τον οποίο συζεί εδώ και ένα μήνα και τον οποίο προτίθεται να 

παντρευτεί.  

Ο κατηγορούμενος οργισμένος εγκαταλείπει το σπίτι της συζύγου του για να 

επιστρέψει μετά απο τρείς ώρες περίπου, μεταφέροντας μαζί του το κυνηγετικό 

όπλο του. Φθάνοντας στο σπίτι βλέπει στη βεράντα ένα άγνωστο άνδρα τον 

οποίο εκλαμβάνει ως το πρόσωπο με το οποίο η σύζυγος του έχει δεσμό. Τότε, ο 

κατηγορούμενος αφού τοποθετεί 2 φυσίγγια στις θαλάμες του όπλου, στρέφει το 

όπλο εναντίον τού εν λόγω προσώπου και φωνάζοντας «έσιει 3 ώρες που σε 

γυρεύκω, τωρά που σε ήβρα έθθα μου γλυτώσεις», πυροβολεί με αποτέλεσμα το 

εν λόγω πρόσωπο να σκοτωθεί. 

Συζητείστε την ποινική ευθύνη του κατηγορουμένου.  

Η απάντηση σας θα ήταν διαφορετική εάν, ο κατηγορούμενος επέστρεψε 

έχοντας μαζί του το κυνηγετικό του όπλο για να εκφοβίσει το τρίτο πρόσωπο 

ώστε αυτό να διακόψει τις σχέσεις του με τη σύζυγο του, και το όπλο 

εκπυρσοκρότησε σκοτώνοντας το τρίτο πρόσωπο, όταν ο κατηγορούμενος το 

έστρεψε εναντίον του, μη γνωρίζοντας ότι στη θαλάμη του υπήρχε φυσίγγιο 

ξεχασμένο απο τη τελευταία κυνηγετική του εξόρμηση. 

(Βαθμοί 25) 

 


