
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

 

ΙΟΥΝΙΟΣ  2020 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

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

ΤEΚΜΗΡΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:  

Δίνοντας παραδείγματα με αναφορά στη νομολογία, εξηγήστε τι αντιλαμβάνεστε 

με τον όρο «αιτιώδης συνάφεια» και σε ποιο βαθμό ο συγκεκριμένος όρος 

τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας. 

                               Β.25 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2, 3 & 4: 

Τα πιο κάτω γεγονότα είναι κοινά, για τις ερωτήσεις 2, 3 και 4. 

Καμμιά από τις εν λόγω ερωτήσεις δεν είναι υποχρεωτική. Μπορείτε να επιλέξετε 

οποιανδήποτε από αυτές, ή και όλες, χρησιμοποιώντας ως βάση τα πιο κάτω 

γεγονότα: 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ:  

Η Άννα και ο Σπύρος, εραστής της Άννας αποφασίζουν, μετά από προσχεδιασμό 

και προσεκτική μελέτη όλων των δεδομένων, τη δολοφονία του Νικόλα, συζύγου 

της Άννας, ο οποίος αρνείται να δώσει διαζύγιο στην ΄Αννα. Ο Σπύρος, 

ενεργώντας στη βάση του σχεδίου που κατέστρωσε μαζί με την ΄Αννα, 

προμηθεύει την Άννα δηλητήριο με σκοπό αυτή να το τοποθετήσει στον καφέ του 

συζύγου της, τον οποίον θα του σέρβιρε μαζί με το πρόγευμα, το πρωί της 

επόμενης. Την επόμενη μέρα το πρωί η ΄Αννα αφού τοποθέτησε το δηλητήριο 

στον καφέ, σέρβιρε τον καφέ στο σύζυγό της. Ο τελευταίος όμως, αναγκάστηκε 
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να φύγει εσπευσμένα για το γραφείο του, από το οποίο δέχθηκε επείγον 

τηλεφώνημα, χωρίς να πιεί τον καφέ.  

Η ΄Αννα και ο Σπύρος οι οποίοι διώκονται ποινικά για αριθμό αδικημάτων, σας 

αναθέτουν την υπεράσπισή τους και ζητούν τη συμβουλή σας. Συγκεκριμένα:  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

Η ΄Αννα και ο Σπύρος, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της συνομωσίας προς 

διάπραξη κακουργήματος και συγκεκριμένα του κακουργήματος του φόνου εκ 

προμελέτης. Ισχυρίζονται ότι, εφόσον ο Νικόλας δεν ήπιε τον καφέ και συνεπώς 

δεν πέθανε, λανθασμένα τους διώκουν για το αδίκημα της συνομωσίας.  

Ποια η συμβουλή σας; Αιτιολογείστε την απάντησή σας με αναφορά στη 

νομολογία. 

                                                                                               Β. 25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:  

Η ΄Αννα και ο Σπύρος αντιμετωπίζουν κοινή κατηγορία απόπειρας φόνου εκ 

προμελέτης του Νικόλα. Ισχυρίζονται ότι τα γεγονότα δεν στοιχειοθετούν τα 

συστατικά στοιχεία του αδικήματος της απόπειρας φόνου.  

Συμφωνείτε ή όχι και γιατί; Μη ξεχνάτε την νομολογία. 

                                Β. 25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4:  

Ο Σπύρος ισχυρίζεται ότι εφόσον εκείνος που τοποθέτησε το δηλητήριο στον 

καφέ ήταν η ΄Αννα και όχι αυτός, τότε ποινική ευθύνη για το αδίκημα της 

απόπειρας φόνου, φέρει αποκλειστικά η ΄Αννα.     

Συμφωνείτε ή όχι και γιατί; Μη ξεχνάτε την νομολογία. 

                                  Β. 25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

Αιτιολογώντας τις θέσεις σας παραπέμποντας στη νομολογία, συζητείστε 

ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του Μιχάλη, ο οποίος γνωρίζει τη Μαρία για πρώτη 
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φορά σε φιλικό σπίτι την παραμονή των Χριστουγέννων, στις πιο κάτω 

περιπτώσεις: 

 

α) Με πρόθεση να ξεμοναχιάσει τη Μαρία και να έρθει σε συνουσία μαζί της, ο 

Μιχάλης προσφέρεται να τη μεταφέρει, δήθεν, στο σπίτι της. Αντί αυτού τη 

μεταφέρει, παρά τις περί αντιθέτου αντιρρήσεις και διαμαρτυρίες της, σε 

ερημική περιοχή όπου και σταθμεύει. Επειδή όμως η Μαρία ξεσπά σε 

κλάματα, ο Μιχάλης αλλάζει γνώμη και τη μεταφέρει σπίτι της. 

                 B.5 

β) Προτού η Μαρία ξεσπάσει σε κλάματα, ο Μιχάλης, παρά τις διαμαρτυρίες της, 

την τραβά κοντά του και επιχειρεί να τη φιλήσει. Η Μαρία τότε, ξεσπά σε 

κλάματα, με αποτέλεσμα ο Μιχάλης να εγκαταλείψει την προσπάθειά του και 

να τη μεταφέρει σπίτι της. 

                                                                                  Β.10 

γ) Παρά τις διαμαρτυρίες και τα κλάματα της Μαρία, ο Μιχάλης της αφαιρεί το 

εσώρουχο, και εισχωρεί στον κόλπο της. Όμως, σε κάποιο στάδιο, ο Μιχάλης, 

συνειδητοποιώντας προφανώς τις συνέπειες των πράξεων του, διακόπτει 

προτού εκσπερματώσει. 

                                                                                    B.10 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Ο Νικόλας συζεί με τη Γεωργία. Μαζί τους ζει και το ανήλικο παιδί του Νικόλα 

από προηγούμενο γάμο. Επιφορτισμένοι με τη φροντίδα του παιδιού ήταν τόσο ο 

Νικόλας όσο και η συμβία του, Γεωργία. Ο Νικόλας και η Γεωργία είναι εθισμένοι 

στα ναρκωτικά για την αγορά των οποίων ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος των 

εσόδων τους. Το ανήλικο παιδί του Νικόλα προσβάλλεται από κορωνοϊό (Covid-

19) με αποτέλεσμα να πεθάνει, αφού τόσο ο Nικόλας όσο και η Γεωργία με 

στόχο να εξοικονομήσουν χρήματα για αγορά ναρκωτικών παρέλειψαν να 

μεταφέρουν το παιδί σε γιατρό.  

Εναντίον των Νικόλα και Γεωργίας ασκείται ποινική δίωξη σε σχέση με το θάνατο 

του παιδιού. Ως εξιδικευμένος στο ποινικό δίκαιο ζητείται από εσάς να 
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γνωμοδοτείσετε, κατά πόσο ο Νικόλας ή η Γεωργία ή και οι δύο φέρουν ποινική 

ευθύνη για το θάνατο του παιδιού. 

Αιτιολογείστε την απάντησή σας με αναφορά στη νομολογία. 

                           Β.25 

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


