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(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ

 
 για τις απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

 

: «Ούτε η μη παραδοχή του εφεσείοντα επέδρασε γι' αυτόν 
αρνητικά. Δε θα μπορούσε, άλλωστε, να επιδράσει, όπως δε θα μπορούσε να μη 
ληφθεί υπόψη η παραδοχή του συγκατηγορούμενου του, η οποία έγινε σε πολύ 
αρχικό στάδιο και η οποία δικαιολογούσε τη διαφοροποίηση της ποινής του 
τελευταίου. Η παραδοχή κατηγορούμενου προσώπου συνιστά μορφή έμπρακτης 
μεταμέλειας και, δικαιωματικά, η ποινή που επιβάλλεται σ' αυτό είναι 
επιεικέστερη.» (Θεοδώρου ν. Δημοκρατίας, Ποινική Έφεση 72/2010, ημερομηνίας 
19/9/2011). Σχολιάστε. 

(25 Βαθμοί) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

 

: 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 
και Andreas Soteriou Lemonas v. The Republic (1986) 2 Α.Α.Δ. 25; 

(25 Βαθμοί) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

 

: Ο Α είναι σήμερα, ηλικίας 14 χρονών. Ενώ η αστυνομία 
διερευνούσε τη διάπραξη αδικημάτων κατοχής και εμπορίας ναρκωτικών σε 
σχολείο της Λευκωσίας, παρουσιάστηκε αυτοβούλως σε Αστυνομικό Σταθμό και 
παραδέχθηκε τη διάπραξη των αδικημάτων τα οποία είχαν λάβει χώραν ένα 
χρόνο προηγουμένως. Σχολιάστε την πιθανότητα, ο Α να κριθεί ως ποινικά 
υπεύθυνος για τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων. 

(25 Βαθμοί) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4:

 

 «Ο Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154, αποτελεί ένα απηρχαιωμένο 
νομοθέτημα το οποίο χρήζει αμέσως ολοκληρωτικής αναθεώρησης.» Σχολιάστε. 

(25 Βαθμοί) 



ΕΡΩΤΗΣΗ 5: «Η βία η οποία ασκείται κατά τη διάπραξη του εγκλήματος μπορεί 
αφεαυτής να παρέχει ενδείξεις για την ύπαρξη προμελέτης». (Βλ. Ονησίλλον ν. 
Δηιιοκρατίας
 

 (1991) 2 Α.Α.Δ 556, 577). Σχολιάστε. 

(25 Βαθμοί) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

 

:«Δε χωρεί αμφιβολία ότι αδικήματα κατά των ηθών, ιδιαίτερα, 
όμως, αδικήματα που στρέφονται εναντίον παιδιών τρυφερής ηλικίας, τα οποία 
δε διαθέτουν φυσικές και ηθικές αντιστάσεις, αλλά και να διαθέτουν αυτές 
υποχωρούν, ανάλογα με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του θύματος και του 
δράστη, είναι ιδιαίτερα σοβαρά και πρέπει να τιμωρούνται με αποτρεπτικές 
ποινές. Η σοβαρότητα τους, άλλωστε, αναγνωρίζεται, πρώτιστα, από την 
προβλεπόμενη ποινή. Αυτό, όμως, δε θα πρέπει, κατά την επιβολή της ποινής, να 
εξουδετερώνει την ανάγκη όπως η ποινή ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο 
δράστη. Προοπτική της ποινής είναι αυτή να αρμόζει όχι μόνο στο αδίκημα 
αλλά και στο δράστη. Το ποιος είναι ο εφεσίβλητος το έχουμε, ήδη, 
σκιαγραφήσει, όπως και ποιο το θύμα. Ότι πρόκειται για ειδεχθή συμπεριφορά, 
έστω μεμονωμένη, δε χωρεί αμφιβολία, η οποία, όμως, έγινε παραδεκτή από τον 
εφεσίβλητο, χωρίς να χρειαστεί η ανήλικη να καταθέσει και να υποστεί νέο 
ψυχικό τραύμα, ή να αναλωθεί δικαστικός χρόνος για εκδίκαση της υπόθεσης.» 
(Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας v. M.I., Ποινική Έφεση 174/2010, ημερομηνίας 
19/9/2011). Σχολιάστε. 

(25 Βαθμοί) 


