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(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ
 

 για τις απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σε σχέση με το μετριασμό της ποινής σε υποθέσεις απόσπασης 
αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη 
Μενελάου ν. Αστυνομίας (2000) 2 Α.Α.Δ. 248, 250, ότι: «Η 
αποζημίωση του θύματος δεν αποτελεί βαρυσήμαντο στοιχείο», 
ενώ στη Christodoulou v. The Police (l 985) 2 C.L.R. 93,95, τονίστηκε 
(σε ελεύθερη μετάφραση) ότι: «Παραταύτα ο ευπαιδευτος 
πρωτόδικος Δικαστής παρέλειψε να αξιολογήσει χο γεγονός όχι ο 
κατηγορούμενος αποζημίωσε πλήρως τον παραπονούμενο. 
Ενασχολούμενος με αυτή τη πτυχή, ο πρωτόδικος Δικαστής είχε 
την άποψη όχι η καταβολή αποζημίωσης δεν έχει «αποφασιστική 
σημασία» για τη φύση της υπό επιβολή τιμωρίας. Με σεβασμό, δε 
μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον πρωτόδικο Δικαστή έπ' 
αυτού του σημείου. Είναι αρκούντως καθαρό όχι το ζήτημα της 
αποζημίωσης του θύματος αποτελεί ένα σοβαρό στοιχείο που 
πρέπει να εξετάζεται υπέρ του κατηγορουμένου σε τέτοια 
αδικήματα». Στη Χαρτούπαλλος υ. Δημοκρατίας

 

 (2002) 2 Α.Α.Δ. 28, 
36, αναφέρθηκε ότι Η... (Η) αποζημίωση του θύματος της 
εγκληματικής συμπεριφοράς λαμβάνεται υπόψη σαν στοιχείο 
μετάνοιας. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα του θύματος. Πρέπει να 
ενθαρρύνεται μέσα από τη μείωση της ποινής». Σχολιάστε. 

                                                                                                                          (25 Βαθμοί) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2:

 

  Ποια ή σημασία του Κυπριακού Ποινικού Δικαίου στο ευρύτερο 
σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας; 

                                                                                                                         (25 Βαθμοί) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3:
                                                                                                                         

  Τι περιλαμβάνει ο Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154;  

                                                                                                                        (25 Βαθμοί) 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 4:

                                                                                                                         (25 Βαθμοί) 

 Έχει   ρόλο   να   διαδραματίσει   ο   δικαστικός   οίκτος   στην     
απονομή   της   ποινικής δικαιοσύνης; Σχολιάστε. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5

 

: Ο Α παραδέχεται χο αδίκημα της κλοπής κατά παράβαση των 
άρθρων 255 και 262 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154. Το 
Επαρχιακό Δικαστήριο τού επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 μηνών 
και €500 πρόστιμο λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος και της 
ανάγκης για αποτρεπτική αντιμετώπιση. Σχολιάστε την ποινή με 
αποκλειστική αναφορά στις πρόνοιες του   άρθρου 29 του 
Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154. 

                                                                                                                          (25 Βαθμοί) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6

 

:   «Οι    δικηγόροι    υπεράσπισης    δεν    διαδραματίζουν    και     
δεν    θα    μπορούσαν    να  διαδραματίσουν εκ των πραγμάτων,  
ρόλο  στον καθορισμό του  είδους και ύψους των ποινών που 
επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια.» Σχολιάστε. 

                                                                                                                          (25 Βαθμοί) 


