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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2020 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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

ΤEΚΜΗΡΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:  

Η απουσία από τη νομοθεσία ρητής πρόνοιας που να καθιστά την ένοχη σκέψη 

συστατικό στοιχείο του αδικήματος δεν οδηγεί κατ’ ανάγκη στο συμπέρασμα ότι 

το αδίκημα είναι αδίκημα αυστηρής ευθύνης. Συζητείστε με ιδιαίτερη αναφορά 

στις καθοδηγητικές αρχές οι οποίες τέθηκαν από το Ανακτοσυμβούλιο στην 

υπόθεση Gammon (Hong Kong) Ltd v Attorney General (1985) και οι οποίες 

υιοθετήθηκαν από την κυπριακή νομολογία (Aestas Trading Ltd v Κ.Ο.Τ. Ποινικές 

εφέσεις 78/14 και 79/14, ημ. 3/9/15). 

                                                                                                                                        (Β.25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Στο Νόμο δεν υπάρχει ξεκάθαρη θεωρία 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 και αν οι 

δικές του ενέργειες, αν και δεν ήταν η άμεση ή η μόνη αιτία πρόκλησής του, εν 

τούτοις, «παρέμειναν ως μια ουσιαστική και ενεργός αιτία» (XXX Voicu v 

Αστυνομία Ποινική Έφεση 78/2016 ημ. 10/9/2018). Συζητείστε με ιδιαίτερη 

αναφορά στις περιπτώσεις που παρεμβάλλεται ιατρική αμέλεια. 

                                                                                                                                      (Β. 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

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

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

αυτές οι προϋποθέσεις;      

                                                                            (Β.12.5) 

 

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

ικανοποιηθούν κάποιες προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις; 

                                                                                                                                     (Β.12.5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4  

«Τονίζουμε συναφώς ότι η παραδοχή ενοχής πρέπει να αμείβεται με σχετική 

έκπτωση στην ποινή. Αυτό ενθαρρύνει τους αδικοπραγούντες να παραδέχονται 

ενοχή με συνέπεια να μη σπαταλάται πολύτιμος χρόνος στην εκδίκαση 

υποθέσεων. Αποτελεί πορεία που προάγει τους σκοπούς της δικαιοσύνης». (Βλ. 

Χαρτούπαλλος v Δημοκρατία (2002) 2 Α.Α.Δ. 28, 36). Σχολιάστε.  

                                                                                                                                      (Β.25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Η προμελέτη είναι το στοιχείο που διακρίνει το έγκλημα του φόνου εκ 

προμελέτης από εκείνο της ανθρωποκτονίας. Με άλλα λόγια, η προμελετημένη 

ανθρωποκτονία συνιστά το έγκλημα του φόνου εκ προμελέτης, (Βλ. Ονησίλλου v 

Δημοκρατίας (1991) 2ΑΑΔ 556). Συζητείστε.         

                                                  (Β.25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Ο Α, παροτρύνει τους φίλους του, Β και Γ, σύζυγο του Β, οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, όπως, η Γ ασφαλιστεί για ένα μεγάλο 

ποσό με δικαιούχο τον Β και στη συνέχεια, αφού σκηνοθετήσουν τον θάνατο της 
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Γ, να εισπράξει ο Β τα χρήματα της ασφάλειας και με αυτό τον τρόπο να λύσουν 

τα οικονομικά τους προβλήματα. 

Ποιο/Ποια αδικήματα έχουν διαπραχθεί από τον κάθε ένα από τους πιο πάνω (Α, 

Β και Γ) στις πιο κάτω περιπτώσεις και γιατί: 

α)     Οι Β και Γ, αρχικά να προβληματίζονται, στη συνέχεια όμως, κάμνοντας 

δεύτερες σκέψεις, απορρίπτουν την εισήγηση. 

                                                                                                                                 (Β. 8) 

β)          Οι Β και Γ απορρίπτουν την εισήγηση χωρίς δεύτερη σκέψη. 

                                                                                                                                 (Β. 8) 

γ)        Οι Β και Γ πείθονται και αφού από κοινού και οι δύο καταστρώνουν σχέδιο 

δράσης, το υλοποιούν.  Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει το ποσό της 

ασφάλειας της Γ, στο σύζυγο της τον Β. Στη συνέχεια όμως 

αποκαλύπτεται η πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι 

τρεις.  

                                                                                                                                         (Β.9) 

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

 

 

 

 

 

 


