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ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
[Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις] 

[Να δίδονται ΛΟΓΟΙ
 

 για τις απαντήσεις] 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Ο Α έχει φιλενάδα τη Β. Ένα βράδυ και μετά το δείπνο ο Α και η Β άρχισαν τις 
ερωτικές περιπτύξεις. Σε κάποιο στάδιο ο Α επεδίωξε να έχει σεξουαλική επαφή 
με τη Β αυτή όμως αντέδρασε για δικούς της λόγους, λέγοντας στον Α ότι δεν 
επιθυμούσε κάτι τέτοιο. Τότε ο Α θύμωσε και χτύπησε τη Β στο κεφάλι με 
αποτέλεσμα αυτή να χάσει την ισορροπία της, να πέσει στο δάπεδο και να 
υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Ενώ ήταν τραυματισμένη, ο Α πέτυχε 
σεξουαλική επαφή μαζί της με πλήρη εισχώρηση του γεννητικού του οργάνου 
στο γεννητικό όργανο της Β. Η Β ανάφερε το περιστατικό στον πατέρα της με 
αποτέλεσμα, τελικώς, να γίνει σχετική καταγγελία στην αστυνομία. Ο Α είναι 
ηλικίας 1314 χρονών (πολύ πιο ώριμος όμως για την ηλικία του) και η Β 14/4. 
Συζητήστε την πιθανή ποινική ευθύνη του Α. 

[25 Μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
Ο Α παραδέχεται ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου το αδίκημα της κλοπής, 
κατά παράβαση του Άρθρου 255 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154. Το Άρθρο 262 
του Κεφ. 154, προβλέπει τα ακόλουθα: 
 
"Αυτός που κλέβει οτιδήποτε το οποίο δύναται να κλαπεί, είναι ένοχος του κακουργήματος 
της κλοπής και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων, εκτός αν λόγω των περιστάσεων της 
κλοπής ή της φύσης του πράγματος που κλάπηκε προβλέπεται κάποια άλλη ποινή". 
 
Το Δικαστήριο ακούγοντας τα περιστατικά του αδικήματος και αξιολογώντας 
κάθε τι που τέθηκε ενώπιον του επιβάλλει στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 
6 μηνών και €500 χρηματικό πρόστιμο. Συζητήστε την ποινή που επιβλήθηκε, 
αποκλειστικώς στη βάση των προνοιών του Άρθρου 29 του Κεφ. 154.                                            
 

(25 Μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Ο Α καταδικάζεται μετά από ακροαματική διαδικασία στο αδίκημα της 
απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, κατά παράβαση του Άρθρου 298 
του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154. Το ποσό που απέσπασε ήταν ύψους €850. Κατά 
την αγόρευση του δικηγόρου υπεράσπισης για μετριασμό της ποινής 



αναφέρθηκε ότι ο Α, μετά την καταδίκη, αποζημίωσε πλήρως τον 
παραπονούμενο πληρώνοντας τον σε μετρητά με όλο το αποσπασθέν ποσό. Το 
Δικαστήριο επιβάλλοντας ποινή άμεσης φυλάκισης 1 μηνός ανάφερε, μεταξύ 
άλλων, ότι η αποζημίωση του παράπονου μενού δεν μπορούσε να αποτελέσει 
βαρυσήμαντο στοιχείο μετριασμού. Σχολιάστε.                                      
 

[25 Μονάδες] 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
 
Ο Α διατηρεί ερωτικό δεσμό με τη Β και θέλει να τη νυμφευθεί. Όμως οι γονείς 
της και ιδιαίτερα ο πατέρας της αντιδρά έντονα σε μια τέτοια προοπτική.   Στην 
εξέλιξη της σχέσης η Β γίνεται κάπως επιθετική έναντι του Α επηρεασμένη ίσως 
από τη γενικότερη στάση του πατέρα της έναντι του.   Ο Α αποφασίζει τότε να 
σκοτώσει τη Β.   Άρχισε να σκέφτεται διάφορους τρόπους με τους οποίους θα 
μπορούσε να υλοποιήσει τα σχέδια του.   Ένα βράδυ και μετά που είχαν 
σεξουαλική επαφή μέσα στο αυτοκίνητο τους σε κάποιο απομονωμένο δασύλλιο 
κοντά στη θάλασσα άρχισαν και πάλι να συζητούν έντονα για τη σχέση τους και 
για το πόσον απογοητευμένη ήταν η Β από τη γενικότερη συμπεριφορά του Α 
αλλά και για την ανεπάρκεια του στο σεξουαλικό τομέα.   Τότε ο Α άρχισε να τη 
χτυπά με αποτέλεσμα αυτή να χάσει προσωρινώς τις αισθήσεις της.  Βγάζοντας 
την έξω από το αυτοκίνητο η Β επανήλθε, με αποτέλεσμα ο Α να αρχίσει και πάλι 
να τη χτυπά στο κεφάλι. Η Β προσπαθούσε απεγνωσμένα να ξεφύγει. Ο Α τη χτύ-
πησε με μια πέτρα που βρήκε στο χώρο με αποτέλεσμα η Β να χάσει και πάλι τις 
αισθήσεις της. Την έσυρε τότε σε μια απόσταση 50 μέτρων με σκοπό να τη ρίξει 
στη θάλασσα. Με την επαφή του προσώπου της με το νερό η Β ξαναβρήκε τις 
αισθήσεις της και άρχισε να παρακαλεί τον Α να μην της κάνει κακό και ότι δε 
θα έλεγε τίποτε σε κανένα. Ο Α σε απάντηση την έπιασε από τα μαλλιά βάζοντας 
το κεφάλι της στο νερό μέχρι που αυτή σταμάτησε να κινείται. Συζητήστε την 
πιθανή ποινική ευθύνη του Α.                                                 

[25Μονάδες] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
Αναλύστε το γενικό κανόνα ερμηνείας του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154. 

[25 Μονάδες) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Αναλύστε και συγκεράστε, στο βαθμό που αυτό κρίνεται δυνατόν, το σκεπτικό 
των αποφάσεων Μιχαλάκης Ιακωβίδης και Άλλος ν. Δημοκρατίας (1996) 2 Α.Α.Δ. 110 
και Αντώνης Προκοπίου Κίτα (Αλ Καπόνε) ν. Κυπριακής Δημ

 

οκρατίας (1996) 2 Α.Α.Δ. 
209. 

[25 Μονάδες) 



 


