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(Να απαντηθούν τέσσερις αϊτό τις έξι ερωτήσεις) 
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να δϊβονχαι ΛΟΓΟΙ
 

 για τις απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

 

: «(H) βία η οποία ασκείται κατά τη διάπραξη του εγκλήματος δεν 
μπορεί αφεσυτής να παρέχει ενδείξεις γ,α την ύπαρξη 
προμελέτης».  Σχολιάστε. 

                                                                                                                          (25 Βαθμοί) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Η Α κρίθηκε ένοχη μετά από μερική ακρόαση στο αδίκημα της 

επίθεσης με πραγματική σωματική βλάβη. Παραδέχθηκε τελικώς 
ότι είχε γρονθοκοπήσει σε κεντρική καφετερία της Λευκωσίας άλλη 
γυναίκα την οποία υποψιαζόταν ότι είχε ερωτικό δεσμό με το 
σύζυγο της. Βαρυνόταν με μια προηγούμενη καταδίκη ψα 
παρόμοιο αδίκημα δύο χρόνια προηγουμένως και για το οποίο τής 
είχε επιβληθεί ποινή προστίμου €800. Δήλωσε ότι μεταμέλησε για 
την πράξη της και ότι έδρασε εν βρασμό ψυχής. Το Δικαστήριο 
α^άψζρε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα στην απόφαση του 
επιβάλλοντας οχην Κατηγορούμενη άμεση ποινή φυλάκισης 3 
μηνών: «..-. Λαμβάνω επίσης υπόψη το γεγονός ότι προκλήθηκε 
στο θύμα τραυματισμός στο δεξί μάτι και ότι η Κατηγορούμενη 
βαρύνεται με μια προηγούμενη καταδίκη. Τα δύο αυχά στοιχεία τα 
θεωρώ ως άκρως επιβαρυντικά για την Κατηγορούμενη με 
αποτέλεσμα να δικαιολογείται η επιβολή ποινής φυλάκισης οε 
αυτήν.» Σχολιάστε το μέρος αυτό της ποινής και συζητήστε το 
ενδεχόμενο υποβολής εφέσεως στο Ανώτατο Δικαστήριο και τις 
προοπτικές της επιτυχίας της. 

 
                                                                                                                           (25 Βαθμοί) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3:   Σχολιάστε την απόφαση τής μειοψηφίας στην υπόθεση Ουτ,σίλλου 

ν. ΛηνηκηηΠηη (ΐααι, 2 Α_Α.Δ. 556. Συγκεράζεται καθόλου 
ιασκεπτικό της μαοψηφίας με το σκεπτικά των αποφάσεων 
Lemonasv.Th.eRwihKr (1986) 2 CLR 25 και Hadhsavvas; v. The 
Re

 
piMir (1988) 2 CLR 37; 

                                                                                                                          (25 Βαθμοί) 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4:  

 

Ο Α είναι ηλικίας 13% χρονών. Ενώ η αστυνομία διερευνούσε τη 
διάπραξη αδικημάτων κατοχής και εμπορίας ναρκωτικών 
παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και παραδέχθηκε τη 
διάπραξη των αδικημάτων. Σχολιάστε-κατά πόσον θα μπορούσε 
ο Α να κρ,θεί ως ποινικώς υπεύθυνος για τη διάπραξη των εν 
λόγω αδικημάτων. 

                                                                                                                           (25 Βαθμοί) 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5:  «Τονίζουμε συναφώς ότι η παραδοχή ενοχής πρέπει να αμείβεται 

με σχεττκή έκπτωση στην ποινή. Αυτό ενθαρρύνει τους 
αδικοπραγούντες να παραδέχονται ενοχή με συνέπεια να μη 
σπαταλάται πολύτιμος χρόνος ί^Υ εκδίκαση υποθέσεων., 
Αποτελεί πορεία που προάγει τους,σκοπούς της δικαιοσύνης.»(Βλ. 
Χαρτούπαλλος 

 
ν. Δηιιοκοατίας (2002) 2 ΑΛΛ. 28, 36). Σχολιάστε. 

                                                                                                                           (25 Βαθμοί) 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Ο Α βλέπει πάνω σε τραπέζι το κινητό τηλέφωνο τής Β και το 

παίρνει με σκοπό να τηλεφωνήσει στον Γ για κάποια προσωπική 
του υπόθεση. Το τηλέφωνο του Α ήταν κατ' εκείνο το χρόνο εκτός 
λειτουργίας για άγνωστους λόγους. Όταν η Β διαπίστωσε όπ το 
κινητό της τηλέφωνο κρατούνταν από τον Α, μια ώρα μετά που ο 
τελευταίος το πήρε και άρχισε να το χρησιμοποιεί, του φώναξε 
και του ζήτησε να της το επιστρέψει αποκαλώντας τον 
ταυτοχρόνως κλέφτη. Τον καταγγέλλει στην αστυνομία. Η 
αστυνομία τού προσάπτει κατηγορία κλοπής με βάση το άρθρο 255 
του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 155. Συζητήστε το ενδεχόμενο 
καταδίκης του Α από το Δικαστήριο. 

 
(25 Βαθμοί) 

 
 
  
 


