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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 6 του περί Δικηγόρων Νόμου 

ΦΕΒΡΑΡΗΣ 2022 

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 το βαθμό 25. 

΄Ολες οι απαντήσεις σας να είναι τεκμηριωμένες με αναφορά σε νομολογία 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 και 2 

Τα πιο κάτω γεγονότα είναι κοινά, για τις ερωτήσεις 1 και 2. Καμιά από τις εν 

λόγω ερωτήσεις δεν είναι υποχρεωτική. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε 

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

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Ο Νικόλας συζεί με τη σύντροφο του Μαρία. Μαζί τους ζει και το ανήλικο 

παιδί του Νικόλα από προηγούμενο γάμο. Ο Νικόλας και η Μαρία 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). Παρά την επιδείνωση της κατάστασης του παιδιού, τόσο 

ο Nικόλας όσο και η Μαρία, με στόχο να εξοικονομήσουν χρήματα για αγορά 

ναρκωτικών παρέλειψαν να μεταφέρουν το παιδί σε γιατρό, με αποτέλεσμα 

το παιδί, αρχικά να περιέλθει σε κώμα και τελικά να πεθάνει.  

Ως εξειδικευμένοι στο ποινικό δίκαιο, ζητείται από εσάς να γνωμοδοτήσετε: 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1   

Με δεδομένο ότι, η συμπεριφορά των Νικόλα και/ή Μαρίας ανάγεται σε 

παράλειψη λήψης θετικής ενέργειας, κατά πόσο ο Νικόλας ή η Μαρία ή και οι 

δύο, φέρουν ποινική ευθύνη για το θάνατο του παιδιού.  

                             Β.25 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σε περίπτωση που είτε και οι δύο, είτε οποιοσδήποτε από τους δύο, φέρει 

ποινική ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού, κατά πόσο η εν λόγω ευθύνη 

ανάγεται σε: 

α) φόνο εκ προμελέτης (άρθρο 203), 

β) ανθρωποκτονία (άρθρο 205), 

γ) πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης 

(άρθρο 210). 

                                                                                                                 Β.25 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3 και 4 

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

λόγω ερωτήσεις δεν είναι υποχρεωτική. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε 

από αυτές, ή και τις δύο, χρησιμοποιώντας ως βάση τα πιο κάτω γεγονότα: 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Οι Γιάννης και ακόμα ένας συμφοιτητής του, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει 

αποκαλυφθεί, συμφωνούν όπως το βράδυ του Σαββάτου παρασύρουν στο 

διαμέρισμά τους τη συμφοιτήτρια τους Μαρία, δήθεν για να διαβάσουν και 

εκεί, αφού την ναρκώσουν να την εκμεταλλευθούν σεξουαλικά, ερχόμενοι σε 

συνουσία μαζί της.  

Σε αντίθεση με τον Γιάννη που είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με τα 

συμφωνηθέντα, ο άγνωστος συμφοιτητής του, μετά από δεύτερες σκέψεις, 

ενημερώνει τον Γιάννη ότι μετάνιωσε και δεν θα προχωρήσει με το σχέδιο. 

Παρά την απόσυρση του συμφοιτητή του, ο Γιάννης καλεί το Σάββατο το 

βράδυ την Μαρία για καφέ σε γνωστή καφετέρια της γειτονιάς του η οποία 

αρέσει στην Μαρία, πρόσκληση την οποία η Μαρία αποδέχθηκε. Πρόθεσή του 

είναι όπως, μετά τον καφέ, παρασύρει την Μαρία στο διαμέρισμά του και 

έρθει σε συνουσία μαζί της. Συμβουλεύσετε την Κατηγορούσα Αρχή 

αναφορικά με ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του Γιάννη, στις πιο κάτω 

περιπτώσεις:   
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3  

Ενώ ήταν ακόμα στο καφέ με την Μαρία, ο Γιάννης αφού έκαμε δεύτερες 

σκέψεις, αποφάσισε να μην υλοποιήσει το σχέδιό του. Έτσι μετά τον καφέ, 

χωρίς να πει οτιδήποτε στην Μαρία, αφού την μετέφερε με το αυτοκίνητό του 

στο σπίτι της, αναχώρησε και αυτός για το δικό του. 

                                                   Β.25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4   

Το καφέ της γειτονιάς είναι κλειστό. Ο Γιάννης, ο οποίος στο μεταξύ έκαμε 

δεύτερες σκέψεις και αποφάσισε να μην υλοποιήσει το αρχικό σχέδιό του, 

εισηγείται στην Μαρία το διαμέρισμά του για καφέ. Η Μαρία, η οποία είχε και 

στο παρελθόν εκδηλώσει ενδιαφέρον να δει από κοντά το διαμέρισμα του 

Γιάννη και γενικά την κατάσταση της πολυκατοικίας στην οποία βρισκόταν το 

διαμέρισμα γιατί έψαχνε και η ίδια διαμέρισμα για να μετακομίσει, δέχεται 

με χαρά την πρόσκληση.   

Όμως, ενώ ήταν και οι δύο στο διαμέρισμα, ο Γιάννης αναθεωρώντας την 

απόφασή του να μην προχωρήσει με την υλοποίηση του αρχικού σχεδίου του, 

εξαναγκάζει την Μαρία υπό την απειλή μαχαιριού, να του κάμει στοματικό 

έρωτα. 

                                                                                                                                Β.25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Διαπράχθηκε οποιοδήποτε αδίκημα στις πιο κάτω περιπτώσεις; Αν ναι ποιο 

αδίκημα και γιατί. 

 α)  Ο Α σπάζει με τη βοήθεια πέτρας το τζάμι του παραθύρου του σαλονιού 

του σπιτιού του Β, με σκοπό να μπει στο σπίτι και να βιάσει την οικιακή 

βοηθό, η οποία εκείνο το βράδυ ήταν στο σπίτι μόνη. Αφού περνώντας το 

χέρι του μέσα από το άνοιγμα που δημιουργήθηκε, αποσφραγίζει το 

παράθυρο και το ανοίγει, προτού όμως δρασκελίσει το πεζούλι για να 

μπει στο σαλόνι, γίνεται αντιληπτός από γείτονα ο οποίος, αρχίζει να 

φωνάζει. Ως αποτέλεσμα ο Α εγκαταλείπει την προσπάθειά του και 

τρέπεται σε φυγή. 

                                                                                                                           Β.5 

  β) Οι Α και Β είναι συνιδιοκτήτες ενός αυτοκινήτου. Ο Α πωλεί το αυτοκίνητο, 

στον Γ χωρίς τη συγκατάθεση του Β αντί του ποσού των € 5000. Από το εν 
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λόγω ποσό προσφέρει στον Β ποσό €2500 το οποίο όμως ο Β αρνείται να 

παραλάβει. 

                                                                                                             Β.5 

γ)   Ο Α προκειμένου να οικειοποιηθεί φρούτα από το περιβόλι του Β μπαίνει 

στο περιβόλι του τελευταίου έχοντας μαζί του δύο καλάθια. Κόβει τα 

φρούτα από τα δέντρα και τα τοποθετεί στα καλάθια. Αναγκάζεται όμως 

να τραπεί σε φυγή όταν αντιλαμβάνεται ότι έγινε αντιληπτός από τον Β. 

Εγκαταλείποντας το περιβόλι, ο Α παίρνει μαζί του το ένα από τα δύο 

καλάθια το οποίο περιέχει πορτοκάλια βάρους 2 κιλών, το οποίο όμως 

αναγκάζεται να εγκαταλείψει έξω από την είσοδο του περιβολιού όπου 

και εντοπίζεται από τον Β. Στο άλλο καλάθι που εγκατέλειψε στο περιβόλι 

και το οποίο επίσης εντοπίζεται από τον Β, υπάρχουν φρούτα βάρους 1 

κιλού.                            

                                                                                                                                        Β.5 

δ)   Ο Α, με την βοήθεια σημαδεμένης τράπουλας, αποσπά από τον Β, στα 

πλαίσια τυχερού παιχνιδιού,  5000 ευρώ. 

                                                      Β.5 

ε)   Ο Α αποσπά με βία τη τσάντα που έχει περασμένη στον ώμο της η Μαρία 
η οποία, στη προσπάθειά της να τον εμποδίσει, πέφτει στο έδαφος. 

                Β.5 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Σε μια προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών που τον χωρίζουν από το 

γείτονά του Ανδρέα, ο Κώστας, πλησιάζει τον Ανδρέα και απλώνει το χέρι για 

να του ευχηθεί στην γιορτή του. Ο Ανδρέας, εκλαμβάνοντας την κίνηση του 

Κώστα ως επίθεση εναντίον του, τον κτυπά στο πρόσωπο με την γροθιά του 

με αποτέλεσμα Κώστας να πέσει στο έδαφος. Επεμβαίνουν τρίτα πρόσωπα τα 

οποία ακινητοποιούν τον Ανδρέα. Στο μεταξύ, σηκώνεται από το έδαφος ο 

Κώστας ο οποίος, ενώ ο Ανδρέας εξακολουθεί να είναι ακινητοποιημένος, του 

επιτίθεται και τον κτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι με ένα κομμάτι ξύλο που 

βρήκε στο έδαφος, με αποτέλεσμα ο Ανδρέας να υποστεί εγκεφαλική κάκωση 

που τον άφησε με μικρό βαθμό αναπηρίας. 

Συζητείστε ενδεχόμενη ποινική ευθύνη των Κώστα και Ανδρέα. 

                        Β.25 


