
 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2013 
 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) 
 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Τι εννοείται με την αναφορά «συστατικά στοιχεία του αδικήματος»; 

Παραθέσατε τουλάχιστον τρία ξεχωριστά παραδείγματα πραγματικών 

ποινικών αδικημάτων, εξαιρουμένου του φόνου εκ προμελέτης.  

                           (25 Βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:  Ποιος είναι ο ρόλος του δικηγόρου υπεράσπισης κατά τη διαπίστωση της 

όποιας ποινικής ευθύνης του κατηγορούμενου-πελάτη του σε ποινική 

διαδικασία; 

(25 Βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Ο Α καταδικάζεται για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης. Είναι 

ηλικίας 15 χρονών, ορφανός από πατέρα και μητέρα και με σοβαρά 

προβλήματα υγείας. Βαρύνεται με μια προηγούμενη καταδίκη για το 

αδίκημα της κλοπής. Συζητείστε την αγόρευση στην οποία ενδεχομένως  

θα προβαίνατε ενώπιον του κακουργιοδικείου για σκοπούς μετριασμού 

της ποινής.  

     (25 Βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: «Η ύπαρξη ενός περιεκτικού, σαφούς και αυστηρού ποινικού κώδικα 

συνδράμει τα μέγιστα στην αποτροπή του εγκλήματος». Σχολιάστε.  

(25 Βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5:  Ο Α κατά τη διάρκεια μιας κυνηγετικής εξόρμησης, πυροβολεί και 

φονεύει τον B, και τον κυνηγετικό σκύλο του B, τον Γ. Συζητείστε την 

πιθανή ποινική ευθύνη του Α σε σχέση με τον Β και τον Γ, 

αποκλειστικώς στη βάση των προνοιών του άρθρου 205 του Ποινικού 

Κώδικα, Κεφ. 154.  

(25 Βαθμοί) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6:  Ο Α, ηλικίας 13½ ετών, εισέρχεται παράνομα στην οικία του Β και 

κλέβει το ποσό των €200.000,-. Κατά την έξοδο του από την οικία 

εντοπίζεται από τη θυγατέρα του Β, την Γ, ηλικίας 16 ετών, η οποία 

προσπαθεί να τον αντικόψει. Ο Α την μαχαιρώνει με σουγιά που 

κρατούσε σε περίπτωση που τον χρειαζόταν κατά τη διάρρηξη. Η Γ 

τραυματίζεται κρίσιμα.  

 

 Συζητείστε την πιθανή ποινική ευθύνη του Α καθώς και τους όποιους 

προβληματισμούς σας, σε σχέση με το αδίκημα της διάρρηξης 

κατοικίας, κατά παράβαση του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 

154, και εκείνου της βαριάς σωματικής βλάβης, κατά παράβαση του 

άρθρου 231 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.  

 (25 Βαθμοί) 

 

 


