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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 6 του περί Δικηγόρων Νόμου 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ: 
 

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

Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται ισόποσα και με άριστα τον βαθμό 25. 
 

Όλες οι απαντήσεις σας  να είναι τεκμηριωμένες με αναφορά σε νομολογία. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. 

Ο Γιάννης, πάει στο γήπεδο να δει την αγαπημένη του ομάδα. Στις κερκίδες, 

εμπλέκεται σε συζήτηση με τον Αντώνη αναφορικά με την άσχημη πορεία στο 

πρωτάθλημα της ομάδας την οποία και οι δύο υποστηρίζουν. Στο πλαίσιο της 

συζήτησης, η οποία εξελίσσεται άσχημα και κινδυνεύει να βγει εκτός ελέγχου, 

ο Αντώνης προειδοποιεί τον νεαρό Γιάννη ότι, αν δεν κλείσει το στόμα του και 

σταματήσει να βρίζει τον Πρόεδρο της ομάδας, θα «του το κλείσει το στόμα ο 

ίδιος, εδώ και τώρα». Κατόπιν παρέμβασης τρίτων ψυχραιμότερων, ο Γιάννης 

αποφασίζει να μην δώσει συνέχεια στο θέμα. Προτού όμως απομακρυνθεί , 

αγγίζει με το δάκτυλό του τον Αντώνη στο στήθος και πιέζοντας τον ελαφρά 

του λέγει, «εμείς θα τα ξαναπούμε μετά τον αγώνα.». Ο Αντώνης 

εξαγριώνεται και κτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι τον Γιάννη, με την 

μπουκάλα του αναψυκτικού που μόλις είχε αγοράσει, με αποτέλεσμα ο 

Γιάννης να πέσει αιμόφυρτος στις κερκίδες και στην συνέχεια να μεταφερθεί 

στο νοσοκομείο με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και να τοποθετηθεί 

στον αναπνευστήρα. Ο Γιάννης ανέκαμψε μερικώς, σε λίγες εβδομάδες, ότε 

και διαπιστώθηκε μικρός βαθμός αναπηρίας. 

Συμβουλεύσετε την Κατηγορούσα Αρχή, αναφορικά με την ποινική ευθύνη 

των: 

 

α) Γιάννη                                                                                                                 Β. 12.5  

β) Αντώνη                                                                                                               Β. 12.5 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Ο Μιχάλης χρωστά στον Ανδρέα, ιδιοκτήτη λέσχης, 3000 ευρώ, χρέος το οποίο 

δημιουργήθηκε από τζόγο. Ο Ανδρέας, ζητά από τον Μιχάλη εξόφληση του 

οφειλόμενου ποσού εντός 48 ωρών, άλλως οι μπράβοι του θα «του σπάσουν 

τα πόδια», όπως του ανέφερε. 

Ο Μιχάλης, στα πλαίσια της απεγνωσμένης προσπάθειας που καταβάλλει για 

εξεύρεση των χρημάτων, επισκέπτεται την πρώην σύντροφό του, την Άννα, η 

οποία ζει σε χωριό, λίγο έξω από τη Λευκωσία, μαζί με την μικρή τους κόρη 

την οποία, είχαν αποκτήσει όταν συζούσαν, την Ολίβια. Σκοπός του Μιχάλη 

είναι να ζητήσει από την πρώην συμβία του, όπως τον βοηθήσει οικονομικά. 

Με την άφιξή του στο σπίτι της Άννας, ο Μιχάλης βρίσκει την είσοδο κλειστή, 

όχι όμως κλειδωμένη. Αφού ανοίγει την είσοδο σπρώχνοντας την πόρτα, 

μπαίνει απρόσκλητος στο σπίτι, όπου βρίσκει την Άννα, να ντύνεται για να 

μεταβεί στην εργασία της. Η μικρή Ολίβια, απουσιάζει στο σχολείο. Βλέποντας 

την Άννα ημίγυμνη και με την Ολίβια να απουσιάζει, ο Μιχάλης αναφέρει 

στην Άννα ότι θέλει να κάμουν έρωτα και ότι αν αρνηθεί θα φύγει από την 

Κύπρο, παίρνοντας μαζί του και την Ολίβια. Η Άννα συγκατατίθεται, και 

επιτρέπει στον Μιχάλη να έρθει σε συνουσία μαζί της. Φεύγοντας, ο Μιχάλης 

παίρνει από την τσάντα της Άννας που είναι σε τραπέζι στο σαλόνι, 500 ευρώ, 

τα οποία, στην συνέχεια δίνει έναντι του χρέους του στον Ανδρέα και παίρνει 

παράταση 3 ημερών για εξόφληση του χρέους.  

Συζητείστε τυχόν ποινική ευθύνη του Μιχάλη.                                                  Β. 25 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3   

Ο Μπαρίδης, ιδιοκτήτης μπαρ, διώκεται ποινικά για παράβαση όρου της 

άδειας λειτουργίας του μπαρ του και συγκεκριμένα ότι επέτρεψε σε ανήλικο 

να εισέλθει στο μπαρ. 

Το σχετικό άρθρο του Νόμου δυνάμει του οποίου ο Μπαρίδης εξασφάλισε 

άδεια λειτουργείας του μπαρ, προνοεί: 

«Όποιος λειτουργεί κατάστημα πώλησης/διάθεσης λειανικώς, 

οινοπνευματωδών ποτών κατά παράβαση οποιουδήποτε άρθρου του 

παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε όρου της άδειας που του χορηγήθηκε 

δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και τιμωρείται με 

πρόστιμο μέχρι 10000 ευρώ». 
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Στην άδεια που χορηγήθηκε στον Μπαρίδη για λειτουργία του μπαρ, υπάρχει 

όρος που απαγορεύει την είσοδο στο μπαρ σε ανήλικα πρόσωπα. 

Ο Μπαρίδης επέτρεψε στον ανήλικο την είσοδο στο μπαρ, μετά που ρώτησε 

σχετικά τον επί καθήκοντι, στην είσοδο του μπαρ, φρουρό ασφαλείας, ο 

οποίος είχε ελέγξει την ταυτότητα του ανήλικου και ο οποίος, αν και κατάλαβε 

ότι η ταυτότητα ήταν πλαστή, δεν το ανάφερε στον Μπαρίδη. Αντίθετα, 

επειδή ο ανήλικος είναι γείτονάς του και τον γνωρίζει, ο φρουρός ανέφερε 

στον Μπαρίδη ότι επρόκειτο για ενήλικα και να του επιτρέψει την είσοδο, 

πράγμα που ο Μπαρίδης έκαμε. 

α) Συμβουλεύσετε τον Μπαρίδη ο οποίος, διώκεται ποινικά για παράβαση 

όρου της άδειας λειτουργίας του μπαρ του.                                              Β. 12.5 

β) Συμβουλεύσετε την Κατηγορούσα Αρχή σχετικά με ενδεχόμενη ποινική 

ευθύνη του φρουρού ασφαλείας.                                                              Β. 12.5 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

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

σας. 

α) Η προμελέτη δεν εξομοιώνεται, αλλά αντίθετα διακρίνεται από την 

πρόθεση πρόκλησης θανάτου και συνεπώς θα πρέπει να αποδειχθεί 

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση.      

     Σωστό/Λάθος                                                                                                       Β.5 

 

β) Σύμφωνα με το Άρθρο 144 του ποινικού κώδικα Κεφ. 154, ως αυτό έχει 

τροποποιηθεί από τον Νόμο 150(Ι)/2020, το αδίκημα του βιασμού μπορεί 

να διαπραχθεί: 

    (ι) και από γυναίκα,                   

         Σωστό/Λάθος                                                                                                  Β.2.5 

    (ιι) και εναντίον άνδρα,             

          Σωστό/Λάθος                                                                                                 Β.2.5 
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γ) Οι Πέτρος και Ανδρέας είναι συνιδιοκτήτες ενός αυτοκινήτου, αξίας 3000 

ευρώ. Ο Ανδρέας το πουλά, χωρίς την συγκατάθεση του Πέτρου, 1000 όμως 

ευρώ πάνω από την αξία του, δηλ. το πουλά αντί του ποσού των 4000 

ευρώ. Ακολούθως ο Ανδρέας, προσφέρει στον Πέτρο τα μισά, δηλαδή 2000 

ευρώ, τα οποία όμως ο Πέτρος απορρίπτει. Ο Ανδρέας διέπραξε το αδίκημα 

της κλοπής του αυτοκινήτου. 

    Σωστό/Λάθος                                                                                                           Β.5 

  

δ)  Ο Α πιστεύοντας ότι το βραχιόλι της γυναίκας του είναι επίχρυσο, το πουλά 

στον Β ως χρυσό, κατόπιν που κατάφερε να πείσει τον τελευταίο ότι είναι 

χρυσό.  Το βραχιόλι τελικά αποδεικνύεται χρυσό. Ο Α διέπραξε το αδίκημα 

της απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις. 

       Σωστό/Λάθος                                                                                                        Β.5 

 

ε) (ι) Ο Α, με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις, αποσπά από τον Β ένα 

χαρτονόμισμα των 50 ευρώ και εξαφανίζεται Ο Α είναι ένοχος του 

αδικήματος της απάτης. 

              Σωστό/Λάθος                                                                                             Β.2.5 

      (ιι)  Ο Α, ενεχυριάζει το χρυσό ρολόϊ του με τον Β, ως εγγύηση για το 

δάνειο το οποίο του χορήγησε ο Β και το οποίο, αναλαμβάνει να 

εξοφλήσει σε 30 μέρες. Ο Β πουλά το ρολόϊ πριν την εκπνοή των 30 

ημερών, διαπράττοντας έτσι το αδίκημα της κλοπής. 

              Σωστό/Λάθος                                                                                             Β.2.5 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

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

πιο κάτω περιπτώσεις σας δίνεται αριθμός επιλογών. Επιλέξετε την ορθή. 

 

α) Οι Γιάννης και Μιχάλης, συμφωνούν να καλέσουν στο διαμέρισμά τους τη 

συμφοιτήτριά τους Μαρία, δήθεν για να διαβάσουν και εκεί, αφού την 
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ναρκώσουν να την εκμεταλλευθούν σεξουαλικά, ερχόμενοι σε συνουσία 

μαζί της. Σύμφωνα με το σχέδιο που κατέστρωσαν, θα προέβαιναν στο 

εγχείρημά τους, το Σάββατο που θα συναντώντο με τη Μαρία στο χορό του 

πανεπιστημίου. Το πρωί του Σαββάτου, ο Μιχάλης, μετά από δεύτερες 

σκέψεις, ενημερώνει τον Γιάννη ότι μετάνιωσε και δεν θα προχωρήσει με 

το σχέδιο. Ο Μιχάλης είναι ποινικά υπόλογος για:  

    Απόπειρα βιασμού/Απόπειρα απαγωγής/Απαγωγή/Συνωμοσία προς 

διάπραξη κακουργήματος/Κανένα αδίκημα. 

                                                                                                                                       Β. 9 

 

β) Παρά την απόσυρση του Μιχάλη στο υπό στοιχείο (α) πιο πάνω πρακτικό, ο 

Γιάννης είναι αποφασισμένος να προχωρήσει, διαφοροποιώντας όμως το 

σχέδιο δράσης. Συγκεκριμένα, το Σάββατο, με σκοπό να ξεμοναχιάσει τη 

Μαρία και να έρθει σε συνουσία μαζί της, προσφέρεται να τη μεταφέρει, 

δήθεν, στο σπίτι της. Η Μαρία πείθεται και μπαίνει στο αυτοκίνητό του. Ο 

Γιάννης, τη μεταφέρει σε ερημική περιοχή μακριά από το σπίτι της. Η 

Μαρία τότε ξεσπά σε κλάματα. Ο Γιάννης, αλλάζει γνώμη και αφού της 

απολογείται, τη μεταφέρει στο σπίτι της. Ο Γιάννης είναι ποινικά υπόλογος 

για: 

    Απαγωγή/ Απόπειρα απαγωγής/ Απόπειρα βιασμού/ Συνωμοσία προς   

διάπραξη κακουργήματος/ Κανένα αδίκημα. 

                                                Β. 9 

 

γ) Ο Μιχάλης απειλώντας τον Ταμιάδη, ταμία της Τράπεζας 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 Ταμιάδη 10000 ευρώ. Ο Μιχάλης 

συλλαμβάνεται δύο μέρες αργότερα. Από τις έρευνες διαπιστώνεται ότι το 

όπλο με το οποίο απείλησε τον Ταμιάδη ήταν ψεύτικο. Ο Μιχάλης είναι 

ποινικά υπόλογος για: 

     Κλοπή των χρημάτων/ Απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις/ 

Ληστεία/ Απόπειρα Ληστείας/ Κανένα από τα εν λόγω αδικήματα.  

        Β. 7 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Ενώ ο αστ. Αστυνομικίδης περιπολεί σε κεντρικό δρόμο της Λευκωσίας λίγο 

μετά τα μεσάνυκτα, ακούει γυαλιά να σπάζουν. Τρέχει προς την κατεύθυνση 

που ακούστηκε ο κρότος, και βλέπει ένα πρόσωπο να βγαίνει βιαστικά από το 

εσωτερικό χρυσοχοείου, μέσω της σπασμένης βιτρίνας του και να 

απομακρύνεται τρέχοντας. Στο πρόσωπο του αναγνωρίζει τον Διαρρηκτάκια, 

γνωστό στην Αστυνομία διαρρήκτη της πόλης. Του φωνάζει να σταματήσει, 

αλλά αυτός εξαφανίζεται μέσα στη νύκτα. 

Την επομένη ενώ οι Αστυνομικίδης και Λοχιάδης περιπολούν στη γειτονιά 

τους βλέπουν τον Διαρρηκτάκια να κάθεται σε παγκάκι του πάρκου της 

γειτονιάς. Κατευθύνονται προς το μέρος του για να τον συλλάβουν. 

Σημειώνεται ότι δεν έχουν εξασφαλίσει ένταλμα σύλληψης και συνεπώς η 

σύλληψη θα ήταν παράνομη. Αντιδρώντας ο  Διαρρηκτάκιας, επιχειρεί να 

διαφύγει. Ο Λοχίδης, ο οποίος έχει εκπαιδευθεί στις πολεμικές τέχνες, με 

σκοπό την ακινητοποίηση και σύλληψη του Διαρρηκτάκια, κάμνει χρήση 

λαβής την οποία διδάχθηκε στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του. Ως 

αποτέλεσμα, ο Διαρρηκτάκιας, ακινητοποιείται μεν, πλην όμως υφίσταται 

κάταγμα στη σπονδυλική στήλη που τον αφήνει μερικώς παράλυτο. 

Συζητείστε την ποινική ευθύνη του Αστυνομικίδη σε σχέση με τον 

τραυματισμό του Διαρρηκτάκια. 

                                                                                                                                      Β.25 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


