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ΕΡΩΤΗΣΗ 1
 

:          

 Η Α είναι παντρεμένη με τον Β. Σε κάποιο στάδιο, η ανήλικη τους θυγατέρα, η 
Γ, ηλικίας δέκα χρονών, εξομολογείται προς την Α ότι ο πατέρας της τη βίαζε 
επανειλημμένως για τα τελευταία τρία χρόνια. Η Α αναφέρει το ζήτημα στον Β 
και του ζητά να δώσει κάποια εξήγηση. Ο Β αρνείται κάθε ανάμειξη. Η Α 
προσπαθεί να συλλέξει άλλες πληροφορίες και στοιχεία έτσι ώστε να 
κατασταλάξει στο αν το παράπονο της Γ ευσταθεί. Στο μεταξύ, η Γ, μετανιωμένη 
που ανάφερε τα περί βιασμού της από τον πατέρα της, φοβούμενη ότι οι γονείς 
της θα χωρίσουν αν πράγματι αποδειχθεί το γεγονός, αρνείται να πει οτιδήποτε 
άλλο στη μητέρα της, λέγοντας της μάλιστα ότι όσα της είχε πει περί των 
βιασμών της είναι ψέματα. Με την πάροδο του χρόνου, η Α έγινε πολύ 
επιφυλακτική έναντι του Β. Τη βασάνιζε πολύ η πιθανότητα, αυτά που της είχε 
πει η Γ, να ήσαν αληθή. Δεν μπορούσε να παραγνωρίσει και το γεγονός ότι ο 
σύζυγος της κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών τους συνευρέσεων της ζητούσε 
να προσποιείται ότι είναι μικρό κοριτσάκι. Μη αντέχοντας άλλο τη 
συναισθηματική φόρτιση, ανησυχία και προβληματισμό που της δημιούργησαν 
οι φερόμενες αποκαλύψεις της Γ, σε συνδυασμό με τους άλλους συνειρμούς της, 
αποφάσισε να σκοτώσει τον Β αφού φοβόταν ότι αν του ζητούσε να χωρίσουν, 
αυτός λόγω του απότομου και εκδικητικού του χαρακτήρα θα μπορούσε να τη 
σκοτώσει. Για περίοδο έξι μηνών, έβαζε στα κρυφά στον καφέ του Β κάποιο 
δηλητήριο το οποίο, στις ποσότητες που χρησιμοποιούσε η Α, μπορούσε 
σταδιακά να του προκαλέσει καρκίνο. Αυτό το γνώριζε η Α. Μετά την πάροδο 
των έξι μηνών, διαπιστώνεται ότι ο Β πάσχει από καρκίνο στο συκώτι. Πεθαίνει 
τρεις μήνες αργότερα. Προκύπτει ότι ο καρκίνος του Β δημιουργήθηκε από τη 
μακροχρόνια λήψη του δηλητηρίου. Οι υποψίες στρέφονται εναντίον της Α, η 
οποία παραδέχεται την πράξη της. Της προσάπτεται η κατηγορία του φόνου εκ 
προμελέτης την οποία και παραδέχεται στο Δικαστήριο. Στη διαδικασία ενώπιον 
του Δικαστηρίου, δεν αντιπροσωπεύθηκε από δικηγόρο. Αποτεινόμενη προς το 
Δικαστήριο, ζήτησε από αυτό να την πιστώσει κατά την επιμέτρηση της ποινής με 
τη μεγάλη μεταμέλεια που ένιωσε βλέποντας το σύζυγο της να πεθαίνει ένεκα της 
παράνομης της πράξης αλλά και με το γεγονός ότι, για μια ζωή, θα υποφέρει από 



τύψεις συνειδήσεως. Είναι πραγματικά συντετριμμένη και μετανιωμένη. 
Ανάφερε επίσης ότι πάσχει και αυτή από καρκίνο (στο στήθος), ο οποίος 
εντοπίστηκε λίγες μέρες πριν την εμφάνιση της στο Δικαστήριο και ενώ τελούσε 
υπό κράτηση. Θα πρέπει να υποστεί χημειοθεραπεία. Ζήτησε να της επιδειχθεί 
επιείκεια και να ληφθεί υπόψη ότι σε περίπτωση που εγκλειστεί στη φυλακή, η 
δεκάχρονη της θυγατέρα θα μείνει μόνη στη ζωή αφού δεν υπάρχει άλλος 
συγγενής για να την αναλάβει. Η ίδια, είναι ηλικίας 32 χρονών, με έντονη 
κοινωνική και ανθρωπιστική δράση. Σχολιάστε το πώς το Δικαστήριο θα 
αξιολογήσει κατά τον καθορισμό της ποινής τα όποια μετριαστικά και 
επιβαρυντικά στοιχεία που φαίνεται ότι προκύπτουν. 
                                                                                                                        (25 Βαθμοί) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
                                                                                                                          (25 Βαθμοί) 

:          Σε τι συνίσταται το Κυπριακό Ποινικό Δίκαιο; 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3

                                                                                                                           (25 Βαθμοί) 

:          Αποτελεί τελικώς  ή   δεν  αποτελεί,  μετριαστικό  στοιχείο  η   
αποζημίωση  του   θύματος  στην δικαστική επιμέτρηση της ποινής; 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4

                                                                                                                         (25 Βαθμοί) 

:    «Είναι αδιανόητο η Πολιτεία να προστατεύει τους εγκληματίες 
προνοώντας στον Ποινικό Κώδικα ότι πρόσωπο δυνατόν να μη μπορεί να 
διωχθεί για φόνο μετά την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος από την 
ημερομηνία της εγκληματικής πράξης ». Σχολιάστε. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5:

                                                                                                                       (25 Βαθμοί) 

  Συγκεράζονται μεταξύ τους και με οποιονδήποτε τρόπο οι 
αποφάσεις Μιχαλάκης Ιακωβίδης και Άλλος ν. Δημοκρατίας (1996) 2 Α.Α.Δ. 110, 
Αντώνης Προκοπίου Κίτα (Αλ Καπόνε) ν. Κυπριακής Δημοκρατίας (1996) 2 Α.Α.Δ. 209, 
Andreas Soteriou Lemonas υ. The Republic (1986) 2 Α.Α.Δ. 25 και Ονησίλλου υ. 
Δημοκρατίας (1991) 2 Α.Α.Δ. 556; 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6:

                                                                                                                           (25 Βαθμοί) 

        Ο Α,  ηλικίας 13 χρονών, παρανόμως οδηγεί το αυτοκίνητο του 
πατέρα του και συγκρούεται με άλλο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση οφείλεται 
αποκλειστικώς σε λάθος του Α, ο οποίος παραβίασε το κόκκινο φανάρι. Ως εκ της 
σύγκρουσης, σκοτώνονται και οι τέσσερις επιβαίνοντες στο άλλο όχημα, μεταξύ 
των οποίων και δύο δίδυμα βρέφη, ηλικίας πέντε μηνών. Λόγω της σύγκρουσης, 
ο Α τραυματίζεται σοβαρά σε διάφορα μέρη του σώματος, όμως επιβιώνει. 
Συζητείστε την πιθανή ποινική ευθύνη του Α. 


