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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2020 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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

ΤEΚΜΗΡΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Στις περισσότερες υποθέσεις ακολουθείται η εξατομίκευση της ποινής με βάση 

τις προσωπικές περιστάσεις κάθε κατηγορούμενου. Σε όχι περισσότερες από 15 

γραμμές, αναφέρετε σε ποιο βαθμό, η συγκεκριμένη δήλωση ανταποκρίνεται 

στις αρχές που η Κυπριακή Νομολογία καθιέρωσε. 

                                               Β.25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

΄Ενας πολύ σοβαρός επιβαρυντικός παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη στην 

επιμέτρηση της ποινής είναι το βεβαρυμένο ποινικό μητρώο του 

κατηγορούμενου. Σε όχι περισσότερες από 15 γραμμές αναφέρεται πως, 

σύμφωνα με τη Νομολογία, ο συγκεκριμένος επιβαρυντικός παράγοντας θα 

πρέπει να προσεγγίζεται από το Δικαστήριο. 

                                                           Β.25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο «αναστολή της ποινής φυλάκισης» και ποιοι 

παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά την απόφαση παροχής ή μη αναστολής 

της ποινής. Η απάντηση σας να μην υπερβαίνει τις 15 γραμμές. 

                        Β.25 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Η ΄Αννα και ο Βάσος, εραστής της΄Αννας, αποφασίζουν την εξόντωση του 

συζύγου της ΄Αννας, ο οποίος αρνείται να συγκατατεθεί στην έκδοση διαζυγίου. 

Ενεργώντας με βάση το σχέδιο που κατέστρωσαν, ο Βάσος , παραβιάζοντας την 

πίσω πόρτα του φαρμακείου της γειτονιάς του μπαίνει στο εσωτερικό του, και 

παίρνει ένα μπουκαλάκι που περιέχει δραστικό δηλητήριο. Ακολούθως δίνει το 

μπουκαλάκι με το δηλητήριο στην ΄Αννα, η οποία και το τοποθέτησε στον καφέ 

που ετοίμασε και σέρβιρε στο σύζυγό της στα πλαίσια του προγεύματος, το πρωϊ 

της επομένης. Όμως, επειδή ο σύζυγος της ΄Αννας κλήθηκε εσπευσμένα στο 

γραφείο του, έφυγε χωρίς να πιεί τον καφέ. 

Συζητείστε πιθανή ποινική ευθύνη των Άννα και Βάσου. 

                                    Β.25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Για σκοπούς απάντησης σχετικά με την ποινική ευθύνη του/ης 

κατηγορούμενου/ης σε κάθε μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις, σας δίνεται 

αριθμός επιλογών. Επιλέξετε την ορθή. Μη ξεχνάτε τη νομολογία. 

 

α) Ο Α πιστεύοντας ειλικρινά και υπό τις περιστάσεις δικαιολογημένα ότι η Β 

ανταποκρίνεται στα αισθήματα του, την τραβά κοντά του και την φιλά. Ο Α 

είναι ποινικά υπόλογος, για: 

      Απλή επίθεση/Άσεμνη επίθεση/Απόπειρα βιασμού/Καμιά ποινική ευθύνη 

                                                                                                                                             Β.5 

  β) Στην υπό στοιχείο (α) πιο πάνω περίπτωση, η Β αντιδρώντας, χαστουκίζει τον 

Α προκαλώντας του έντονη ερυθρότητα στο μάγουλο. Η Β είναι ποινικά 

υπόλογος, για: 

       Απλή επίθεση/Επίθεση με πραγματική σωματική βλάβη/Επίθεση και 

πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβη/Καμιά ποινική ευθύνη   

                Β.5  
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  γ) Ο Α με σκοπό να μπεί στο σπίτι του Β και να βιάσει την οικιακή βοηθό του 

τελευταίου, η οποία εκείνο το βράδυ ήταν στο σπίτι μόνη, σπάζει το τζάμι 

του παραθύρου του σαλονιού με τούβλο, το οποίο ρίχνει ενώ είναι 

κρυμμένος στον κήπο και το οποίο σπάζοντας το τζάμι πέφτει στο σαλόνι του 

σπιτιού. Ακολούθως, ο Α επιχειρεί να ανέβει στην υπαίθρια βεράντα του 

σπιτιού με σκοπό να απασφαλίσει το παράθυρο και να μπει στο σπίτι, γίνεται 

όμως αντιληπτός από τους γείτονες, και αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη 

σκηνή προτού πλησιάσει το παράθυρο.                                                                

       Διάρρηξη/Απόπειρα διάρρηξης/Απόπειρα βιασμού/Καμιά ποινική ευθύνη.   

                                                                                                                                           Β.5 

δ)  Οι Α και Β είναι συνιδιοκτήτες ενός αυτοκινήτου. Ο Α πωλεί το αυτοκίνητο, 

στον Γ χωρίς τη συγκατάθεση του Β αντί του ποσού των €5000, το οποίο 

κατακρατά.  Ο Α είναι υπόλογος για: 

       Κλοπή του αυτοκινήτου/Κλοπή ποσού €2500/Κλοπή ολόκληρου του ποσού 

€5000/Καμιά ποινική ευθύνη. 

                                                                               Β.5 

ε) Ο Α, πελάτης σε κατάστημα, παίρνει από την ταμειακή μηχανή του 

καταστήματος κρυφά από τον ταμία, €100. Φεύγοντας, βλέπει το φρουρό 

ασφαλείας του καταστήματος, με τον οποίο έχει προηγούμενα, να 

διαπληκτίζεται με άγνωστό του πρόσωπο. Ο Α βρίσκει την ευκαιρία και 

προσποιούμενος ότι θα βοηθήσει στο να τεθεί τέρμα στη συμπλοκή, κτυπά 

το φρουρό, για να τον εκδικηθεί. Ο Α είναι υπόλογος για : 

       Κλοπή του ποσού των €100/ληστεία/Επίθεση εναντίον του φρουρού και 

πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης/Κανένα από τα εν λόγω 

αδικήματα.                                                                                                 

Β.5 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Στις 3 Μαρτίου,2017 ο Αντώνης, ο οποίος πιέζεται από τον Ανδρέα να επιστρέψει 

στην εταιρεία, στην οποία οι δυό τους ήταν συνέταιροι, ένα μεγάλο ποσό που ο 
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Αντώνης είχε υπεξαιρέσει, διαφορετικά θα κατάγγελλε την υπεξαίρεση στην 

αστυνομία, με πρόθεση να σκοτώσει τον Ανδρέα, τοποθετεί βόμβα κάτω από το 

αυτοκίνητο του τελευταίου, κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού. Ο Αντώνης 

ρυθμίζει τη βόμβα έτσι ώστε αυτή να εκραγεί όταν το αυτοκίνητο αναπτύξει 

ταχύτητα πέραν των 60 Χ.Α.Ω. (χιλιόμετρα ανά ώρα). Εν αγνοία του Αντώνη, ο 

Ανδρέας απουσιάζει στο εξωτερικό. Την 10η Μαρτίου,2017, η σύζυγος του 

Ανδρέα χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του για σκοπούς μετάβασής της στο σπίτι 

της μητέρας της. Ευθύς ως το αυτοκίνητο ανέπτυξε ταχύτητα 60 Χ.Α.Ω η βόμβα 

εξερράγη με αποτέλεσμα η σύζυγος του Ανδρέα να τραυματιστεί σοβαρά και να 

μεταφερθεί στο νοσοκομείο. ΄Ενεκα των τραυμάτων που υπέστη πεθαίνει την 8η, 

Μαρτίου 2018.  

Ενόψει των προνοιών του άρθρου 213 του κεφ.154, συζητείστε το ενδεχόμενο να 

κατηγορηθεί ο Αντώνης για το φόνο εκ προμελέτης της συζύγου του Ανδρέα.  

                                                                                                                                           Β.25 

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

                    

 

 

 


