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ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ

 
 για τις απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:  Ο Α παραδέχεται ενώπιον Κακουργιοδικείου το αδίκημα 

της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, κατά παράβαση του 

άρθρου 231 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154. Το εν λόγω 

άρθρο προβλέπει τα ακόλουθα: «Όποιος προκαλεί παράνομα 

βαριά σωματική βλάβη σε άλλο είναι ένοχος κακουργήματος και 

υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων ή σε χρηματική ποινή ή και 

στις δύο αυτές ποινές». Το Δικαστήριο ακούγοντας τα 

περιστατικά του αδικήματος και αξιολογώντας κάθε τι που 

τέθηκε ενώπιον του επιβάλλει στον κατηγορούμενο ποινή 

προστίμου ύψους €500.000. Συζητήστε τη δυνατότητα που είχε 

το Κακουργιοδικείο να επιβάλει την υπό αναφορά ποινή, 

αποκλειστικώς στη βάση των προνοιών των άρθρων  29  και 31 

του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.      

        (25 Βαθμοί) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

(25 Βαθμοί) 

: Ο Α ηλικίας 13 ½ χρονών είναι μαθητής και εργάζεται 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες των σχολικών διακοπών ως 

γκαρσόνι σε κεντρική καφετερία της Λευκωσίας. Νιώθει 

αδικημένος από τη ζωή. Είναι εξαιρετικά ώριμος για την ηλικία 

του και με ιδιαίτερα ψηλό δείκτη ευφυΐας. Κάθε απόγευμα 

μετά που σχολνούσε έκλεβε διάφορα ποσά από τσάντες 

κοπελών που εργάζονταν στην ίδια καφετερία αλλά και από 

θαμώνες. Από την 1.1.09 μέχρι την 1.5.09, κατόρθωσε να 

κλέψει διάφορα ποσά συνολικού ύψους €5.000. Την 2.5.09, 

συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω. Συζητείστε το ενδεχόμενο 

ποινικής δίωξης του Α.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Βρίσκεστε στο καφενείο Επαρχιακού Δικαστηρίου και 

πληροφορείστε ότι ο Α παραδέχεται ενώπιον του Επαρχιακού 
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Δικαστηρίου ότι ήρθε παράνομα σε συνουσία με νεαρή γυναίκα 

ηλικίας 13 ½ χρονών διακορεύοντας την κατά παράβαση του 

άρθρου 154 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154. Το εν λόγω 

άρθρο προνοεί ότι: «Όποιος παράνομα έρχεται σε συνουσία ή 

αποπειράται παράνομη συνουσία με νεαρή γυναίκα που έχει 

ηλικία 13 ή άνω και κάτω των 17 χρόνων, είναι ένοχος 

πλημμελήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 

υπερβαίνει τα τρία χρόνια…». Πληροφορείστε επίσης ότι ο Β 

παραδέχθηκε ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου ότι ήρθε σε 

συνουσία με ζώο, κατά παράβαση του άρθρου 175 του 

Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154. Το εν λόγω άρθρο προνοεί ότι: 

«Όποιος έρχεται σε συνουσία με ζώο είναι ένοχος κακουργήματος 

και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.», ενώ ο Γ 

παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε άσεμνα σε γυναίκα αναγκάζοντάς 

την να του κάνει στοματικό σεξ κατά παράβαση του άρθρου 

151 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, το οποίο προνοεί ότι 

«Όποιος παράνομα και άσεμνα επιτίθεται εναντίον γυναίκας, 

είναι ένοχος πλημμελήματος». Συμπτωματικώς λίγο πριν είχατε 

συζήτηση με άλλο συνάδελφό σας δικηγόρο κατά την οποία 

επιμένατε ότι ο Κυπριακός Ποινικός Κώδικας δε χρειάζεται 

εκσυγχρονισμό και ότι αποτυπώνει με ακρίβεια τις 

ιδιαιτερότητες της κυπριακής κοινωνίας. Αναλύστε τους λόγους 

για τους οποίους θα επιμένατε στην αρχική σας τοποθέτηση ή 

θα τη διαφοροποιούσατε ως αποτέλεσμα της πληροφόρησης 

που τύχατε περί των τριών περιστατικών που προαναφέρθηκαν 

χωρίς κατ’ ανάγκην να περιορίζεστε μόνον σε αυτά. 

(25 Βαθμοί) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Ο Α έχοντας πρόθεση να σκοτώσει τον Β, τον πυροβολεί 

στο κεφάλι με κυνηγετικό όπλο στις 4.4.08, κατόπιν 

μακρόχρονου σχεδιασμού. Ο Β πεθαίνει ένεκα των τραυμάτων 

που δέχθηκε από τον πυροβολισμό στις 6.4.08. Συζητείστε το 

ενδεχόμενο να κατηγορηθεί ο Α για τον εκ προμελέτης φόνο 
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του Β, αποκλειστικώς στη βάση των προνοιών του άρθρου 213 

του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.  

 (25 Βαθμοί) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5:   Αναλύστε και συγκεράστε, στο βαθμό που αυτό κρίνεται 

δυνατόν, το σκεπτικό των αποφάσεων Παναγιώτης Α. Παναγή 

άλλος Καυκαρής ν. Της Δημοκρατίας (1990) 2 Α.Α.Δ. 

203, Αντώνης Προκοπίου Κίτα (Αλ Καπόνε) ν. Κυπριακής 

Δημοκρατίας (1996) 2 Α.Α.Δ. 209 και Andreas Soteriou 

Lemonas v. The Republic

(25 Βαθμοί) 

 (1986) 2 A.A.Δ. 25. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Η Α καταδικάζεται μετά από παραδοχή της στο αδίκημα 

της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή 

επικίνδυνης πράξης κατά παράβαση του άρθρου 210 του 

Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 και τιμωρείται από το Επαρχιακό 

Δικαστήριο με ποινή φυλάκισης 1 ½ χρόνου. Το άρθρο 210 

του Κεφ. 154, προνοεί ως ανώτατη ποινή φυλάκισης τα 4 

χρόνια. Πιο συγκεκριμένα η Α παραδέχθηκε ότι στις 4.5.08 

και ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητο της με επιβάτη το ηλικίας 9 

μηνών μοναχοπαίδι της προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα 

το θάνατο του, κάτω από περιστάσεις που ποινικοποιούνται 

από το υπό αναφορά άρθρο. Η σύγκρουση οφειλόταν στο 

γεγονός ότι η Α οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, με 

αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου του αυτοκινήτου και την 

επακόλουθη πρόσκρουση. Η Α ως αποτέλεσμα του 

περιστατικού διαζεύχθηκε από το σύζυγο της. Είναι ηλικίας 20 

χρονών και πάσχει από βαριά κατάθλιψη. Μετάνιωσε οικτρά 

για την πράξη της. Σύμφωνα με γνωμάτευση ψυχίατρου η 

οποία έγινε δεκτή από το Δικαστήριο έχει αυτοκτονικές τάσεις 

και τυχόν εγκλεισμός της στις Κεντρικές Φυλακές θεωρείται 

σχεδόν βέβαιο ότι θα επιδεινώσει τη ψυχολογική της 

κατάσταση. Οι γονείς της σκοτώθηκαν σε αυτοκινητικό 

δυστύχημα ενώ αυτή ήταν 12 χρονών. Είναι άνεργη και λόγω 

του αδικήματος και των επακόλουθων του, τυγχάνει πια της 
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απαξίωσης συγγενών και φίλων. Είναι λευκού ποινικού 

μητρώου. Γνωρίζετε ότι τα αδικήματα που διαπράττονται κατά 

παράβαση των προνοιών του άρθρου 210 του Κεφ. 154, 

βρίσκονται σε έξαρση και ότι αυτός είναι και ένας από τους 

κυριότερους λόγους που οδήγησε το Επαρχιακό Δικαστήριο 

στην επιλογή της υπό συζήτηση ποινής. Θεωρείστε ως δεδομένο 

ότι οι ποινές φυλάκισης που επιβάλλονται συνήθως από το 

Επαρχιακό Δικαστήριο για αδικήματα που διαπράττονται κατά 

παράβαση του άρθρου 210 του Κεφ. 154, κυμαίνονται μεταξύ 

9 μηνών και 2 χρόνων. Σχολιάστε την ποινή που επιβλήθηκε.  

(25 Βαθμοί) 


