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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2021 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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

ΤEΚΜΗΡΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Οι Α και Β συμφωνούν να εισαγάγουν ναρκωτικά στην Κύπρο με σκοπό να τα 

εμπορευθούν και έτσι να λύσουν τα οικονομικά τους προβλήματα. Να σημειωθεί 

ότι η εισαγωγή ναρκωτικών στην Κύπρο χωρίς άδεια, συνιστά ποινικό αδίκημα. 

Τα ναρκωτικά φθάνουν στην Κύπρο και για να καταστεί δυνατή η εκτελώνιση 

τους, ο Α πλαστογραφεί το σχετικό έντυπο άδειας εισαγωγής, το οποίο και 

υποβάλλει στο τελωνείο, το οποίο όμως επειδή υποπτεύεται ότι «κάτι δεν πάει 

καλά», ειδοποιεί την Αστυνομία η οποία, αφού παρεμβαίνει, συλλαμβάνει τον Β 

ενώ ο Α κατορθώνει να διαφύγει στο εξωτερικό. 

Συμβουλεύσετε τον Β ο οποίος, σας ανέθεσε την υπεράσπισή του και ο οποίος, 

πλην του αδικήματος της παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο το 

οποίο, παραδέχεται, αρνείται ότι υπέχει ποινική ευθύνη για: 

 

α) την πλαστογραφία της άδειας εισαγωγής, εφόσον το σχετικό έντυπο 

πλαστογραφήθηκε από τον Α και όχι από τον ίδιο και,                                     Β. 12.5 

 

β) οποιοδήποτε άλλο αδίκημα τα πιο πάνω γεγονότα, ενδεχομένως, να 

αποκαλύπτουν.                                                                                                          Β. 12.5 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2  

Σύμφωνα με τον περί Ποινικού Κώδικα (Τροποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 : 

Άρθρο 144. Όποιος έρχεται σε παράνομη συνουσία διά κολπικής, πρωκτικής ή 

στοματικής διείσδυσης του πέους στο στόμα άλλου προσώπου, χωρίς τη συναίνεση του 

ή με συναίνεση η οποία δόθηκε υπό το κράτος βίας, απειλής ή φόβου είναι ένοχος 

κακουργήματος που καλείται βιασμός και υπόκειται….. 

Άρθρο 146 Α. Όποιος προβαίνει σε οποιαδήποτε κολπική, πρωκτική ή στοματική 

διείσδυση σεξουαλικής φύσεως στο σώμα άλλου προσώπου με οποιοδήποτε μέρος του 

σώματος ή αντικείμενο, χωρίς τη συναίνεση του ή με συναίνεση η οποία  

δόθηκε υπό το κράτος βίας, απειλής ή φόβου είναι ένοχος κακουργήματος και 

υπόκειται….. ( Το κακούργημα καθορίζεται στο περιθώριο του άρθρου ως «Σεξουαλική 

κακοποίηση δια διείσδυσης»). 

Άρθρο 146 Β. Όποιος αποπειράται  σεξουαλική κακοποίηση δια διείσδυσης είναι 

ένοχος κακουργήματος και υπόκειται… 

Άρθρο 146 Γ. Όποιος εξαναγκάζει άλλον με τη χρήση βίας απειλής ή φόβου σε 

διάπραξη βιασμού εναντίον τρίτου προσώπου είναι ένοχος κακουργήματος και 

υπόκειται… (Το κακούργημα καθορίζεται στο περιθώριο του άρθρου ως «Εξαναγκασμός 

σε διάπραξη βιασμού»). 

Άρθρο 146 Δ.  Όποιος εξαναγκάζει άλλον με τη χρήση βίας απειλής ή φόβου σε 

διάπραξη σεξουαλικής κακοποίηση δια διείσδυσης εναντίον τρίτου προσώπου είναι 

ένοχος κακουργήματος και υπόκειται … (Το κακούργημα καθορίζεται στο  

περιθώριο του άρθρου ως «Εξαναγκασμός σε σεξουαλική κακοποίηση δια 

διείσδυσης»). 

Άρθρο 146 Ε. Όποιος εξαναγκάζει άλλον με τη χρήση βίας απειλής ή φόβου σε 

διάπραξη συνουσίας ή άλλων πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα είναι ένοχος 

κακουργήματος και υπόκειται…( Το κακούργημα καθορίζεται στο περιθώριο του 

άρθρου ως «Εξαναγκασμός σε συνουσία ή άλλων πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα»). 

Συζητείστε πιθανή ποινική ευθύνη του Α και της Β στις πιο κάτω περιπτώσεις, 

όπου, αγνοώντας τις διαμαρτυρίες της Γ και του συντρόφου της Δ, οι Α και Β 
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προχώρησαν και τους εκμεταλλεύθηκαν σεξουαλικά. Συγκεκριμένα, απειλώντας 

τους Γ και Δ ότι θα χαράξουν τα πρόσωπά τους με μαχαίρι αν οποιοσδήποτε από 

τους δύο αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις τους, τους εξανάγκασαν:  

(i)  Την Γ να συγκατατεθεί όπως ο Α διεισδύσει στο πρωκτό της με το πέος του. 

                                                                                                             B.5 

(ii)  Την Γ να συγκατατεθεί όπως η Β διεισδύσει στο κόλπο της με τεχνητό πέος. 

                                                                                                                                           Β.5 

(iii) Τον Δ στον οποίον, χορήγησαν διεγερτικά με ενδοφλέβια ένεση, να 
διεισδύσει στο κόλπο της Β με το πέος του αλλά να αποσυρθεί και να 
εκσπερματώσει εκτός της Β. 

                                                                                                                   Β.5 

(iv)   Την Γ να κάμει στοματικό έρωτα στον Δ. 

Β.5 

(ν)   Τον Δ να διεισδύσει στο κόλπο της Γ, συντρόφου του παρά τις διαμαρτυρίες 
της. 

                                                                                                                              Β.5 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3 και 4 

Tα πιο κάτω γεγονότα είναι κοινά για τις ερωτήσεις 3, και 4. Οι εν λόγω 

ερωτήσεις δεν είναι υποχρεωτικές. Μπορείτε να επιλέξετε να τις απαντήσετε 

όλες ή οποιαδήποτε από αυτές, χρησιμοποιώντας ως βάση τα γεγονότα που σας 

δίνονται πιο κάτω: 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Ο Α αποφασίζει μετά από προσεκτική μελέτη των δεδομένων και σχεδιασμό 

πολλών ημερών τη θανάτωση του Β,  επαγγελματικού του αντίζηλου.  

Αφού προμηθεύεται όπλο και σφαίρες, ο Α στήνει ενέδρα έξω από το σπίτι του Β 

τον οποίον αναμένει να επιστρέψει από νυχτερινή έξοδο. Βλέποντας τον Β να 
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κατεβαίνει από το αυτοκίνητο του ο Α τον πυροβολεί, λόγω του σκότους όμως 

αστοχεί. Πανικοβλημένος μπαίνει στο αυτοκίνητο του και φεύγει.   

Φεύγοντας, πάνω στη σύγχυση του ο Α παραλείπει να σταματήσει σε τροχαίο 

σήμα HALT που υπάρχει στη πορεία του. Μπαίνοντας στον κύριο δρόμο 

συγκρούεται με άλλο αυτοκίνητο ο οδηγός του οποίου τραυματίζεται σοβαρά και 

μεταφέρεται στο νοσοκομείο, πεθαίνει όμως λίγο αργότερα γιατί, επειδή ήταν 

μάρτυρας του Ιεχωβά αρνήθηκε να συγκατατεθεί σε μετάγγιση αίματος.  

Τρομοκρατημένος ο Α τηλεφωνεί στο φίλο του τον Γ και αφού τον ενημερώνει 

για το δυστύχημα, τον παρακαλεί να έρθει να τον παραλάβει γιατί πρόθεσή του 

ήταν να εγκαταλείψει τη σκηνή προτού έρθει η αστυνομία αφήνοντας στη σκηνή 

το αυτοκίνητο που οδηγούσε το οποίο ήταν κλεμμένο και έτσι δεν θα μπορούσε 

να συνδεθεί μαζί του και με αυτό τον τρόπο να εντοπιστεί από την αστυνομία. Ο 

Γ ακολουθώντας τις οδηγίες του Α παραλαμβάνει τον τελευταίο τον οποίο και 

απομακρύνει από τη σκηνή, προτού αφιχθεί η Αστυνομία. 

Ως εκ των υστέρων, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου ήταν ο Β 

ο οποίος πήγαινε στην αστυνομία να καταγγείλει το γεγονός ότι κάποιος 

άγνωστος τον είχε πυροβολήσει λίγο νωρίτερα.  

Οι έρευνες της αστυνομίας έφεραν στο φως και το σχέδιο του Α να σκοτώσει τον 

Β, και ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχέδιό του μετά που αστόχησε. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σας ζητούν υπό την ιδιότητά σας ως ειδικού ποινικολόγου να συμβουλεύσετε 

κατά πόσο:                                                                                                            

α)   Ο Α υπέχει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη για τις ενέργειες στις οποίες είχε 

προβεί εναντίον του Β πριν το δυστύχημα και αν ναι, για ποιο αδίκημα και 

γιατί;                                                                                                                     Β.12.5 

β)    Ο Γ υπέχει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη για τις δικές του ενέργειες και αν 

ναι για ποιο αδίκημα και γιατί;                                                                        Β.12.5 



5 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σας ζητούν υπό την ιδιότητά σας ως ειδικού ποινικολόγου να συμβουλεύσετε 

κατά πόσο ο Α έχει ποινική ευθύνη για το θάνατο του Β και σε περίπτωση που 

έχει ποινική ευθύνη αν αυτή ανάγεται σε  

 i) φόνο εκ προμελέτης (άρθρο 203 Π.Κ. Κεφ.154) 

 ii) ανθρωποκτονία (άρθρο 205 Π.Κ.Κεφ.154) 

 iii) πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. 

(άρθρο 210 Π.Κ.Κεφ.154)                                                                                  

                                                                                                                                           B.25 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Επιλέξετε την ορθή απάντηση, Σωστό / Λάθος, αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

 

1.1  Η βασική διαφορά μεταξύ του αδικήματος της κλοπής χρημάτων ή 

εμπορευμάτων με τέχνασμα και του αδικήματος της απόκτησής τους με 

ψευδείς παραστάσεις είναι: Αν η κατοχή μόνο των εμπορευμάτων 

μεταβιβάζεται και δεν υπάρχει πρόθεση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας 

τους, τότε έχουμε το αδίκημα της κλοπής με τέχνασμα, αν όμως η 

μεταβίβαση της κατοχής συνοδεύεται και από πρόθεση μεταβίβασης της 

ιδιοκτησίας τους, τότε έχουμε απόσπαση με ψευδείς παραστάσεις.      

            Σωστό / Λάθος.                                                                                                     Β.5  

1.2   Στις περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων το καθήκον του Δικαστηρίου για 

εξατομίκευση της ποινής ατονεί μπροστά στη σοβαρότητα του 

αδικήματος.    

           Σωστό / Λάθος.                                                                                                      Β.5  
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1.3   Η προμελέτη εξομοιώνεται με την πρόθεση πρόκλησης θανάτου και 

συνεπώς δεν απαιτείται η απόδειξή της χωριστά από οποιαδήποτε τέτοια 

πρόθεση 

              Σωστό/Λάθος                                                                                                      Β.5 

1.4  Η προϋπόθεση χρήσης απτών τεχνασμάτων ή συσκευών για σκοπούς 

στοιχειοθέτησης του αδικήματος της απάτης δεν μπορεί να ικανοποιηθεί 

από την ύπαρξη ψευδών παραστάσεων και μόνο, όσο ευφάνταστες και 

εφευρετικές μπορεί να είναι τέτοιες παραστάσεις. Θα πρέπει να 

αποδειχθεί η χρήση κάποιας συσκευής ή φυσικής επινόησης. 

            Σωστό / Λάθος.                                                                                                    Β.5 

1.5    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.   

            Σωστό /Λάθος                                                                                                       Β.5 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Για σκοπούς απάντησης σχετικά με την ποινική ευθύνη σε κάθε μια από τις πιο 

κάτω περιπτώσεις, σας δίνεται αριθμός επιλογών. Επιλέξτε την ορθή. Μη 

ξεχνάτε τη νομολογία. 

6.1    Ο Α μπαίνει στο εξοχικό σπίτι του Β παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο με 

κατσαβίδι, για να προφυλαχθεί από το κρύο και να κοιμηθεί. Φεύγοντας το 

πρωί βάζει στην τσέπη του ένα ρολόϊ το οποίο ήταν στο τραπέζι της 

κουζίνας και το παίρνει μαζί του, για να το πουλήσει. Για να μην γίνει 

αντιληπτός από τους γείτονες φεύγει ανοίγοντας την ξεκλείδωτη πόρτα της 

κουζίνας. Ο Α επιστρέφει σε λίγο, μετά από δεύτερες σκέψεις, και αφήνει 

το ρολόϊ στο τραπέζι. Ο Α είναι ποινικά υπόλογος, για: 

           Διάρρηξη και κλοπή του ρολογιού/ Κλοπή του ρολογιού/ Απόπειρα 

κλοπής/ Κανένα από τα εν λόγω αδικήματα.                                                Β.5 
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6.2    Ο Α απειλώντας τον Β, ταμία στην τράπεζα, ότι αν δεν του δώσει τα 

χρήματα που έχει στο ταμείο του θα τον σκοτώσει με το πιστόλι που έχει 

στην τσέπη, αποσπά από τον Β 5000 ευρώ. Ο Α συλλαμβάνεται με τα 

χρήματα, στην έξοδο. Στα πλαίσια της έρευνας που έγινε στον Α, 

αποκαλύφθηκε ότι αυτός δεν κρατούσε όπλο.  Ο Α είναι ποινικά υπόλογος 

για: 

            Κλοπή των χρημάτων/ Απόσπαση των χρημάτων με ψευδείς 

παραστάσεις/ Ληστεία/Απόπειρα Ληστείας/Κανένα από τα εν λόγω 

αδικήματα.                                                                                                             Β.5 

6.3  Ο Α, χωρίς την συγκατάθεση του Β, ιδιοκτήτη κήπου, παραβιάζει την 

καγκελόπορτα της περίφραξης και αφού μπαίνει στον κήπο αρχίζει να 

κόβει πορτοκάλια από τα δένδρα τα οποία τοποθετεί σε δύο καλάθια. 

Γίνεται αντιληπτός από τον Β και τρέπεται σε φυγή, παίρνοντας μαζί του 

μόνο το ένα καλάθι με πορτοκάλια ενώ το δεύτερο το εγκαταλείπει στη 

σκηνή. Ο Α είναι ποινικά υπόλογος για:  

            Διάρρηξη και κλοπή/Κλοπή της ποσότητας των πορτοκαλιών που πήρε 

μαζί του/Κλοπή της συνολικής ποσότητας που πρόλαβε και απέκοψε 

/Κανένα από τα εν λόγω αδικήματα.                                                              Β.5 

6.4    Ο Α εξασφαλίζει δάνειο από την τράπεζα κατόπιν που δήλωσε ψευδώς ότι 

εργάζεται στη δημόσια υπηρεσία με σταθερές απολαβές ύψους 3000 

ευρώ τον μήνα, ενώ είναι άνεργος. Ο Α είναι ποινικά υπόλογος για: 

Απάτη/Εξασφάλιση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις/Εξασφάλιση 

πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις/ Κλοπή χρημάτων (του ποσού του 

δανείου)/ Κανένα από τα εν λόγω αδικήματα.                                             Β.5 

6.5    Ο Α με την βοήθεια ψεύτικων ζαριών αποσπά από τον Β 500 ευρώ. Ο Α 

είναι ποινικά υπόλογος για:  

             Κλοπή 500 ευρώ/ Απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις/ 

Απάτη/Κανένα από τα εν λόγω αδικήματα.                                                 Β.5 


