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(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 

 
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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

 
 για τις απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
 

:         

Την   1.1.2010,   ο  Α   αποφασίζει  να   σκοτώσει  τον   Β   λόγω κάποιων 
οικονομικών διαφορών που είχαν μεταξύ τους. Για να υλοποιήσει το σκοπό του, 
ο Α τοποθετεί (την 1.3.2010), εκρηκτικές ύλες κάτω από το αυτοκίνητο του Β, 
γνωρίζοντας ότι μόνον ο Β to χρησιμοποιούσε. Οι εκρηκτικές ύλες θα 
ενεργοποιούνταν αμέσως με το ξεκίνημα του αυτοκινήτου. Ωστόσο, την 2.3.2010, 
το αυτοκίνητο το χρησιμοποίησε η σύζυγος του Β, η Γ, με αποτέλεσμα, ως εκ της 
έκρηξης που ακολούθησε, να τραυματιστεί σοβαρά και θα πεθάνει ένεκα των 
τραυμάτων της την 3.3.2011, έχοντας στο διάστημα αυτό παραμένει στον 
αναπνευστήρα. Τη μέρα της έκρηξης, ο Β βρισκόταν εκτάκτως στο εξωτερικό, 
κάτι που δε γνώριζε ο Α όταν τοποθετούσε τις εκρηκτικές ύλες. Συζητείστε την 
πιθανή ποινική ευθύνη του Α, βάσει των προνοιών των Άρθρων 204 και 213 του 
Κεφ. 154. 
 

(25 Βαθμοί) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

 

: Αναλύατε τη φιλοσοφία και σκοπιμότητα των Γενικών Διατάξεων 
του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154. 

(25 Βαθμοί) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Ο Α διατηρεί ερωτικό δεσμό με τη Β και θέλει να τη νυμφευθεί 
παρόλο που η τελευταία πάσχει από ανίατη ασθένεια και σύμφωνα με 
γνωματεύσεις των γιατρών δεν αναμένεται να ζήσει περισσότερο από έξι μήνες. 
Παρά ταύτα, οι γονείς της και ιδιαίτερα η Γ (η μητέρα της), αντιδρά έντονα στην 
προοπτική του γάμου με τον Α. Στην εξέλιξη της σχέσης, η Β γίνεται κάπως 
προσβλητική έναντι του Α, επηρεασμένη ίσως από τη γενικότερη στάση τής Γ 
έναντι του αλλά και τη γενικότερη ψυχολογία της λόγω των προβλημάτων 
υγείας που αντιμετωπίζει. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Α, γεμάτος απογοήτευση και 
θυμό για τον τρόπο που αναφερόταν σε αυτόν η Γ, αποφάσισε να σκοτώσει τη Β 
για να εκδικηθεί τη Γ αφού, ούτως ή άλλως, η Β θα πέθαινε σύντομα λόγω της 
ασθένειας της. Ήθελε τη Β να πεθάνει από τα δικά του χέρια. Άρχισε να 
σκέφτεται διάφορους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να υλοποιήσει τα 
σχέδια του. Δεν είπε τίποτα σε κανέναν. Ένα βράδυ και μετά που είχαν 



σεξουαλική επαφή μέσα στο αυτοκίνητο τους, σε απομονωμένο χώρο, σε κάποιο 
ορεινό θέρετρο, ο Α και Β άρχισαν και πάλιν να συζητούν έντονα για τη σχέση 
τους. Σε κάποια στιγμή η Β είπε στον Α ότι εκτός των άλλων, ήταν και 
σεξουαλικώς ανεπαρκής. Τότε ο Α άρχισε να τη χτυπά, με αποτέλεσμα η Β να 
χάσει προσωρινώς τις αισθήσεις της. Βγάζοντας την έξω από το αυτοκίνητο, η Β 
επανήλθε, με αποτέλεσμα ο Α να αρχίσει και πάλιν να τη χτυπά στο κεφάλι. Η Β 
προσπαθούσε απεγνωσμένα να ξεφύγει. Ο Α τη χτύπησε με σιδερολοστό που 
βρήκε στο χώρο, με αποτέλεσμα η Β να χάσει και πάλι τις αισθήσεις της. 
Ακολούθως, την έσυρε τότε σε μια απόσταση 200 μέτρων με σκοπό να τη ρίξει σε 
παρακείμενο γκρεμό. Με την τριβή του προσώπου της στο έδαφος, η Β 
ξαναβρήκε τις αισθήσεις της και άρχισε να παρακαλεί τον Α να μην της κάνει 
κακό και να την αφήσει να ζήσει για όσον καιρό θα της επέτρεπε η αρρώστια της 
και ότι δεν θα έλεγε τίποτε σε κανένα για την επίθεση του εναντίον της. Ο Α 
άρχισε να έχει δεύτερες σκέψεις, χωρίς όμως να τις εξωτερικεύσει και δίχως να 
δείξει με τη συμπεριφορά του ότι πράγματι τον κυριαρχούσαν αυτές οι δεύτερες 
σκέψεις. Το ύφος του ερμηνεύθηκε από τη Β ως απορριπτικό της παράκλησης της. 
Θεώρησε ότι ο Α, δε θα την άφηνε να φύγει και ότι θα τη σκότωνε ούτως ή άλλως, 
με αποτέλεσμα, πάνω στην απόγνωση της, να πει στον Α: "Καλά μου έλεγε η 
μητέρα μου ότι είσαι ένας τρελός, ένας άχρηστος, ένα παλιόπαιδο και ότι θα μου έκανες τη 
ζωή μαρτύριο αν σε παντρευόμουν. Καλά όμως σου έκαμα και σένα που σε απάτησα με τον 
καλύτερο σου φίλο. Σε μισώ!".  Μόλις τα άκουσε αυτά ο Α, τυφλός από ζήλια και 
απόγνωση, την έπιασε από το λαιμό και  άρχισε να τη  σφίγγει μέχρι που  αυτή 
σταμάτησε να κινείται. Ακολούθως, την έριξε στο γκρεμό και έφυγε. Παραδόθηκε 
στην Αστυνομία αυτοβούλως λίγο αργότερα. Συζητήστε την πιθανή ποινική 
ευθύνη του Α. 
 

(25 Βαθμοί) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4

 

: «Τα Δικαστήρια λόγω της φύσης της εξουσίας που ενασκούν, δεν 
έχουν ρόλο να διαδραματίσουν στην πρόληψη του εγκλήματος ».  Σχολιάστε. 

(25 Βαθμοί) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Ο Α και ο Β είναι δίδυμα αδέλφια. Κατηγορούνται ότι, από κοινού, 
διέρρηξαν οικία, αποκομίζοντας λεία €50.000, σε μετρητά, περιουσία του Γ. 
Εντοπίζονται από την Αστυνομία και προσάγονται στο Δικαστήριο. Τη μέρα που 
ήταν ορισμένη η υπόθεση για ακρόαση και για τους δύο κατηγορούμενους, ο Α 
παραδέχθηκε την κατηγορία διάρρηξης που του προσάφθηκε. Αντιθέτως, ο Β 
(εναντίον του οποίου προσάφθηκε η ίδια κατηγορία), επέμεινε στην αθωότητα 
του, με αποτέλεσμα να αρχίσει και να συμπληρωθεί η εναντίον του υπόθεση, με 
καταδικαστική ετυμηγορία του Δικαστηρίου. Ο Α και ο Β είχαν παρόμοιες 
προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις, με τη διαφορά ότι ο Α είναι 
παντρεμένος και έχει τρία ανήλικα παιδάκια, ενώ ο Β είναι ανύπαντρος, χωρίς 
παιδιά. Είναι και οι δύο λευκού ποινικού μητρώου. Ο Α, επέστρεψε προς τον Γ, 



ποσό €25.000 από το συνολικό ποσό των €50.000, που έκλεψε μαζί με τον Β και 
μέσω του δικηγόρου του εισηγήθηκε, στο στάδιο της αγόρευσης για μετριασμό 
της ποινής, ότι το γεγονός της αποζημίωσης του Γ αλλά και της παραδοχής του 
πελάτη του, θα πρέπει να προσμετρήσουν υπέρ του ως σημαντικά μετριαστικά 
στοιχεία, ενδεικτικά της μεταμέλειας του και αν μη τι άλλον ως ενδεικτικά 
στάσης εξυπηρετικής όχι μόνον των συμφερόντων του θύματος, δηλαδή του Γ, 
αλλά και της δικαιοσύνης. Ο δικηγόρος του Β, στο στάδιο της δικής του 
αγόρευσης για σκοπούς μετριασμού της ποινής, ανάφερε ότι ο πελάτης του 
παραδέχεται τη διάπραξη του αδικήματος και ότι ο λόγος που δεν παραδέχθηκε 
αμέσως και άφησε τη διαδικασία να εκτυλιχθεί ήταν γιατί ήθελε την 
Κατηγορούσα Αρχή να αποδείξει την υπόθεση εναντίον του αφού ο ίδιος, 
συμφώνως του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τεκμαίρεται αθώος 
μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Ανάφερε επίσης ότι ο Β είναι φτωχός, χωρίς 
εργασία και ακίνητη περιουσία και έχοντας ξοδευσει όλο το μερίδιο του από την 
κλοπή (τις υπόλοιπες €25.000), δε μπορούσε να αποζημιώσει τον Γ, όπως έπραξε ο 
Α, ούτε και να προβάλει τις επιπτώσεις της καταδίκης και ποινής του στα 
ανήλικα παιδάκια του, όπως έπραξε ο Α, αφού, απλούστατα, δεν είχε παιδιά. Το 
Δικαστήριο, αποδεχόμενο ως ελαφρυντικά τα προαναφερθέντα στοιχεία προς 
όφελος του Α, επέβαλε σε αυτόν ποινή άμεσης φυλάκισης 2 χρόνων, ενώ 
διαφοροποιώντας την ποινή σε σχέση με τον Β, λόγω της ανυπαρξίας των 
ελαφρυντικών που πιστώθηκαν στον Α και στην απουσία άλλων επιπρόσθετων 
ελαφρυντικών, επέβαλε σε αυτόν ποινή φυλάκισης 3 ετών. Ο Β σας προσεγγίζει 
και ζητά τη συμβουλή σας ως προς τις προοπτικές επιτυχίας έφεσης εναντίον της 
ποινής που του επιβλήθηκε. Παραθέστε τη θέση σας ως δικηγόροι του Β. 
 

(25 Βαθμοί) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6

 

: Με αναφορά στην ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο Ποινικός 
Κώδικας, Κεφ. 154, σχολιάστε το κατά πόσον οι πρόνοιες του συμβαδίζουν με τις 
κοινωνικές πραγματικότητες που επικρατούν σήμερα στην Κύπρο. 

(25 Βαθμοί) 


