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Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 6 του περί Δικηγόρων Νόμου 

 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 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 Μιχάλης χρωστά στον Ανδρέα, νονό του εγκλήματος, 3000 ευρώ. Ο 

Ανδρέας, ζητά από τον Μιχάλη εξόφληση του οφειλόμενου ποσού εντός 48 

ωρών, απειλώντας τον ότι σε διαφορετική περίπτωση, οι μπράβοι του θα «του 

σπάσουν τα πόδια». 

Παρά τις προσπάθειές του, κατέστη αδύνατο για τον Μιχάλη, να εξεύρει 

δάνειο. Μη έχοντας άλλη επιλογή, ο Μιχάλης αποφασίζει να ζητήσει 

οικονομική βοήθεια από την πρώην σύντροφό του, την Άννα. Η συμβίωση 

τους είχε διακοπεί πριν δύο περίπου χρόνια λόγω της βίαιης συμπεριφοράς 

του Μιχάλη απέναντι της Άννας.  

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 στο σπίτι με σκοπό να εξηγήσει στην Άννα τη δεινή κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται και να την παρακαλέσει να τον βοηθήσει.  

Ο Μιχάλης βρίσκει την Άννα να ντύνεται για να μεταβεί στην εργασία της. 

Απειλώντας την ότι σε περίπτωση που αρνηθεί, θα νοιώσει ξανά τις γροθιές 

του, την αναγκάζει να του κάμει στοματικό έρωτα.  

Ακολούθως, ο Μιχάλης, ανοίγει την πόρτα της κύριας εισόδου και φεύγει 

αφού πρώτα παίρνει από την τσάντα της Άννας που είναι σε τραπέζι στο 

σαλόνι, 500 ευρώ τα οποία, στη συνέχεια δίνει έναντι του χρέους του στον 

Ανδρέα και παίρνει παράταση 3 ημερών για εξόφληση του χρέους.  
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Συμβουλεύσετε την κατηγορούσα Αρχή σχετικά με ενδεχόμενη ποινική δίωξη 

του Μιχάλη, ο οποίος προβάλλει ως υπεράσπιση τις απειλές του Ανδρέα.  

Β.25 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2, 3 και 4 

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

εν λόγω ερωτήσεις είναι υποχρεωτική. Μπορείτε να επιλέξετε να απαντήσετε 

και στις 3 (τρεις), ή οποιαδήποτε από αυτές, χρησιμοποιώντας σαν βάση τα 

πιο κάτω γεγονότα: 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

Οι Γιάννης και Μιχάλης, συμφωνούν να καλέσουν στο διαμέρισμα τους τη 

συμφοιτήτριά τους Μαρία, δήθεν για να διαβάσουν και εκεί, αφού την 

ναρκώσουν να την εκμεταλλευθούν σεξουαλικά, ερχόμενοι σε συνουσία μαζί 

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

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. 

Παρά την απόσυρση του Μιχάλη, ο Γιάννης είναι αποφασισμένος να 

προχωρήσει, διαφοροποιώντας όμως το σχέδιο δράσης. Συγκεκριμένα, μετά 

το χορό και με σκοπό να ξεμοναχιάσει την 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, παρά τις διαμαρτυρίες 

της, μεταφέρει τη Μαρία σε ερημική περιοχή μακριά από το σπίτι της, όπου 

και σταθμεύει το αυτοκίνητό του. 

Συμβουλεύσετε τους Μιχάλη και/ή Γιάννη, στις πιο κάτω περιπτώσεις:  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Οι Μιχάλης και Γιάννης οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της 

συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, ισχυρίζονται, 
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α) ο μεν Μιχάλης ότι, εφόσον άλλαξε γνώμη πολύ πριν ο Γιάννης επιχειρήσει 

να υλοποιήσει το σχέδιό του, λανθασμένα διώκεται για το αδίκημα της 

συνωμοσίας,                                                                                                     Β. 12.5 

β) ο δε Γιάννης ότι, εφόσον ο Μιχάλης με τον οποίο κατηγορείται ότι 

συνομώτησε λανθασμένα διώκεται για το αδίκημα της συνωμοσίας, τότε, 

αναπόφευκτα, ούτε αυτός μπορεί να διωχθεί για το συγκεκριμένο αδίκημα.        

                                                                                                                                   Β.12.5 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Ο Γιάννης, παρά τις φωνές και τα κλάματα της Μαρίας, αφού της αφαιρεί το 

εσώρουχο, επιχειρεί να εισχωρήσει στον κόλπο της, εκσπερματώνει όμως πριν 

την εισχώρηση. Ακολούθως μεταφέρει τη Μαρία πίσω στο σπίτι της.           

Ο Γιάννης, ο οποίος, μεταξύ άλλων κατηγοριών αντιμετωπίζει και την 

κατηγορία της απόπειρας βιασμού, ισχυρίζεται ότι τα γεγονότα δεν 

στοιχειοθετούν τα συστατικά στοιχεία του εν λόγω αδικήματος.  

                    Β.25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Ο Γιάννης μετά που στάθμευσε το αυτοκίνητο και η Μαρία ξέσπασε σε 

κλάματα, αντί οποιασδήποτε άλλης ενέργειας, έκαμε επαναστροφή και χωρίς 

να την αγγίξει τη μετέφερε πίσω στο σπίτι της. 

Ο Γιάννης ισχυρίζεται ότι δεν έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα.  

                         Β.25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

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

σας. 

α) Για να υπάρξει ποινική ευθύνη, η ένοχη σκέψη (mens rea) και η ένοχη 

πράξη (actus reus), ενός αδικήματος, θα πρέπει χρονικά να συμπίπτουν.  

     Σωστό/Λάθος                                                                                                       Β.5 
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β) Σύμφωνα με το Άρθρο 144 του ποινικού κώδικα Κεφ. 154, ως αυτό έχει 

τροποποιηθεί από το 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 

 

γ) 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 μεταβιβάζεται και 

απουσιάζει η πρόθεση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας τους, τότε έχουμε το 

αδίκημα της κλοπής με τέχνασμα, αν όμως η μεταβίβαση κατοχής 

συνοδεύεται και από πρόθεση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας τους, τότε 

έχουμε απόσπαση με ψευδείς παραστάσεις.     

     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, στέλνει τον Β στην τράπεζα για να του εξαργυρώσει μια επιταγή 

που του έδωσε πελάτης του. Ο Β, αφού εξαργυρώνει την επιταγή, 

εξαφανίζεται με τα χρήματα. Ο Β είναι ποινικά υπόλογος για κλοπή της 

επιταγής.  

              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 
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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 6 

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

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

α)  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 10,000 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. 5 

β) Ο Α πιστεύοντας ειλικρινά ότι η γυναίκα που βαδίζει μπροστά του στην 

υπεραγορά, είναι η γυναίκα του, την πλησιάζει, χωρίς αυτή να το 

αντιληφθεί και την φιλά στον λαιμό. Ο Α είναι ποινικά υπόλογος για: 

    Απλή επίθεση/ Άσεμνη επίθεση/ Απόπειρα επίθεσης/ Κανένα από τα εν 

λόγω αδικήματα.                                                                                                    Β.5 

 

γ) Ο Α ανοίγει την κλειστή πόρτα του σπιτιού του Β με σκοπό να κλέψει. 

Μπαίνει στο σπίτι, παρά τις προσπάθειές του όμως δεν βρίσκει οτιδήποτε 

το πολύτιμο για να κλέψει. Ο Α είναι ποινικά υπόλογος για: 

     Διάρρηξη/Απόπειρα διάρρηξης/ Απόπειρα κλοπής/ Κανένα από τα εν 

λόγω αδικήματα.                                                                                                    Β.5 

 

δ) Ο Α βρίσκει την πόρτα της κουζίνας του Β ορθάνοικτη. Μπαίνει στο σπίτι 

για να κλέψει. Κατεβάζει από το ράφι την τηλεόραση και την τοποθετεί στο 

πάτωμα. Ενώ σκέφτεται πώς να την μεταφέρει στο αυτοκίνητό του που 
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είναι στο δρόμο σταθμευμένο, ακούει θόρυβο στο διπλανό δωμάτιο και 

τρέπεται σε φυγή χωρίς να πάρει μαζί του την τηλεόραση. Ο Α είναι ποινικά 

υπόλογος για:  

    Διάρρηξη/ Κλοπή της τηλεόρασης/ Απόπειρα κλοπής της τηλεόρασης/ 

Κανένα από τα εν λόγω αδικήματα.                                                                  Β.5 

 

ε) Κατά τη διάρκεια αγώνα πυγμαχίας στα πλαίσια των Ολυμπιακών αγώνων 

μεταξύ των πυγμάχων Α και Β, ο Α κτυπά τον Β στο κεφάλι με αποτέλεσμα ο 

τελευταίος να υποστεί σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και να μείνει 

παράλυτος. Ο Α είναι ποινικά υπόλογος για:  

    Επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης/ Επίθεση με 

πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης κατά παράβαση του άρθρου 228 του 

Κεφ. 154/ Επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης κατά 

παράβαση του άρθρου 231 του Κεφ. 154/ Καμιά ποινική ευθύνη. 

             Β.5 

 

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

 


