
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

                                                                                                   ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2017 

Ποινικό Δίκαιο 

 

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

Τεκμηριώστε τις απαντήσεις σας με αναφορά στη Νομολογία. 

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

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Διαγράψτε τη λανθασμένη απάντηση. 

 

α) Προμελέτη, είναι η πρόθεση πρόκλησης θανάτου οποιουδήποτε προσώπου, η 

οποία υφίσταται πριν την τέλεση της πράξης ή της παράλειψης που προκάλεσε 

το θάνατο. 

Σωστό/Λάθος                                                                                                 (Βαθμοί 5) 

β) Παράλειψη λήψης ενέργειας, κατά Κανόνα, δεν συνεπάγεται ποινική ευθύνη. 

Το Αctus Reus αποτελείται συνήθως από θετική πράξη. 

Σωστό/Λάθος                                                                                                (Βαθμοί 5) 

γ)  Η απουσία από τη νομοθεσία ρητής πρόνοιας που να καθιστά ρητά την ένοχη 

σκέψη συστατικό στοιχείο του αδικήματος δεν οδηγεί κατ’ανάγκη στο 

συμπέρασμα ότι το αδίκημα είναι αδίκημα αυστηρής ευθύνης. 

Σωστό/Λάθος                                                                                                 (Βαθμοί 5) 

δ) Στο Νόμο δεν υπάρχει ξεκάθαρη θεωρεία αναφορικά με τα ζητήματα 

αιτιώδους συνάφειας. Γενικά όμως μπορεί να λεχθεί ότι ο κατηγορούμενος 

δεν θα θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνος για την πρόκληση του συμβάντος, εκτός 
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και αν μπορεί να ανιχνευθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, άμεση σύνδεση των 

ενεργειών του, με το συμβάν. 

Σωστό/Λάθος                                                                                                (Βαθμοί 5) 

ε)  Έμμεση Πρόθεση (Oblique Intention) υπάρχει όταν ο κατηγορούμενος θεωρεί 

τις συνέπειες της πράξης του ως πιθανό ενδεχόμενο ή ακόμα δυνατό 

αποτέλεσμα και παρά ταύτα προχωρεί με την πράξη του και η συνέπεια αυτή 

προκύπτει. 

Σωστό/Λάθος                                                                                                (Βαθμοί 5)  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Ο Α προτείνει στο Β να κόψουν φρούτα από τον κήπο, του οποίου, ο Α είναι 

συνιδιοκτήτης με τον Γ, εν αγνοία του Γ, ο οποίος δεν συγκατατίθεται, για να τα 

πωλήσουν στην αγορά και να καρπωθούν τα έσοδα. Ποιά αδικήματα έχουν 

διαπραχθεί σε κάθε μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις χωριστά και από ποιόν; 

α) Ο Β απορρίπτει την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη. 

(Βαθμοί 5) 

β) Ο Β προβληματίζεται, αλλά δεν πείθεται. 

(Βαθμοί 5) 

γ) Ο Β πείθεται και το βράδυ οι δύο τους εισέρχονται στον κήπο έχοντας μαζί 

τους σκάλα και καλάθι. Όμως, επειδή γίνονται αντιληπτοί προτού αρχίσουν το 

κόψιμο των φρούτων τρέπονται σε φυγή. 

(Βαθμοί 5) 

δ) Τρέπονται σε φυγή όταν γίνονται αντιληπτοί μετά που άρχισαν το μάζεμα των 

φρούτων πριν όμως το ολοκληρώσουν. Στην έξοδο του κήπου βρίσκονται 

αντιμέτωποι με τον κηπουρό, ο οποίος προσπαθεί να τους εμποδίσει να 

διαφύγουν. Για να γίνει κατορθωτό να διαφύγουν παίρνοντας μαζί τους και τα 
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φρούτα που πρόλαβαν να μαζέψουν, ο Α κτυπά τον κηπουρό και τον ρίχνει στο 

έδαφος. 

(Βαθμοί 5) 

ε) Το γεγονός ότι ο Α είναι συνιδιοκτήτης του κήπου και συνεπώς και των 

φρούτων διαφοροποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τις απαντήσεις σας; 

(Βαθμοί 5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

α) Για να πετύχει η υπεράσπιση του εξαναγκασμού δια απειλών (Duress Per 

Minas), θα πρέπει να ικανοποιηθούν κάποιες προϋποθέσεις. Ποιές είναι 

αυτές οι προϋποθέσεις; 

(Βαθμοί 12.5) 

β) Για να πετύχει η υπεράσπιση της Πλάνης (Mistake), θα πρέπει να 

ικανοποιηθούν κάποιες προϋποθέσεις. Ποιές είναι αυτές οι προϋποθέσεις; 

(Βαθμοί 12.5) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Ο Α αποφασίζει να σκοτώσει τον Β όταν πληροφορείται από τη γυναίκα του ότι 

θέλει διαζύγιο για να παντρευτεί τον Β, με τον οποίο έχει εδώ και καιρό συνάψει 

ερωτικές σχέσεις. Ο Α αγοράζει όπλο και μόλις βλέπει τον Β τον πυροβολεί, με 

πρόθεση να τον σκοτώσει. Αστοχεί και πλήττει τον Γ. Εξετάστε τη ποινική ευθύνη 

του Α σε σχέση με τον θάνατο του Γ στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

α) Ο Γ πεθαίνει επί τόπου. 

(Βαθμοί 6) 

β) Ο Γ μεταφέρεται κρίσιμα τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Πεθαίνει μετά από 
13 μήνες λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του. 

(Βαθμοί 6) 
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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 6) 

δ) Ο Γ μεταφέρεται στο νοσοκομείο με ακατάσχετη αιμορραγία. Πεθαίνει όμως 
την επομένη γιατί αρνείται μετάγγιση αίματος λόγω θρησκευτικών 
πεποιθήσεων. 

(Βαθμοί 7) 

 

EΡΩΤΗΣΗ 5 

Συζητήστε με αναφορά σε νομολογία τις αρχές που διέπουν την επιβολή ποινής 

σε ποινικές υποθέσεις και παραθέστε τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη 

από το Ποινικό Δικαστήριο. 

(Βαθμοί 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

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

υπεράσπιση; 

(Βαθμοί 25) 

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


