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ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 
(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ 

 
για τις απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: « Η ιδιοσυστασία της δικαστικής προσωπικότητας πολλές φορές 
ευθύνεται για τη διάσταση στην ποσοτική και ποιοτική επιμέτρηση 
της ποινής. Η δικαστική κρίση στο πεδίο αυτό κινείται μέσα σε ένα 
μεγάλο εύρος ποινών. Η Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου 
επεσήμανε το ζήτημα στη μονογραφία Η επιμέτρηση της ποινής 
από την εγκληματολογική άποψη’’, που είναι δημοσιευμένη στα 
"Πρακτικά' του Α' Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής 
Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, παραθέτοντας τη γνώμη δύο από τους 
πιο διαπρεπείς Αμερικανούς Δικαστές: ‘’Οι ίδιοι όμως οι δικαστές 
μας βοηθούν κάποιες με τις εξηγήσεις τους, όταν τύχει να είναι 
άτομα με ικανότητα αυτογνωσίας και με ειλικρίνεια. Έτσι ο 
Αμερικανός δικαστής Holmes, δηλώνει: "Μια απόφαση είναι το 
υποσυνείδητο αποτέλεσμα υποσυνείδητων προκαταλήψεων και 
άναρθρων (αδιατύπωτων) συνειρμών"; Και ο δικαστής Cardozo: 
"δυνάμεις που ο δικαστής δεν αναγνωρίζει και δεν μπορεί να 
κατονομάσει τον; Ρυμούλκησαν…. και το αποτέλεσμα είναι μια 
άποψη του για τη ζωή. ¨» (Πίτσιλλος ν. Αστυνομίας

                                                                                                                           (25 Βαθμοί) 

( 1998) 2 Α.Α.Δ. 
346, 353). Σχολιαστε. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2:

                                                                                                                           (25 Βαθμοί) 

 Αναλύστε τη φιλοσοφία και σκοπιμότητα ταυ Μέρους Ι του 
Ποινικού Κώδικα, Κέφ. 154. . 

 
ΕΡΏΤΗΣΗ 3

 

: Ο Α είναι ηλικίας 13 χρονών. Ενώ η αστυνομία διερευνούσε τη 
διάπραξη αδικημάτων κατοχής και εμπορίας ναρκωτικών σε 
σχολείο της Λεμεσού παρουσιάστηκε αυτόβουλος στην Κεντρική 
Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και παραδέχθηκε τη διάπραξη 
των αδικημάτων. Σχολιάστε τη δυνατότητα ο Α να κριθεί ως 
ποινικά υπεύθυνος για τη διάπραξη τον εν λόγω αδικημάτων. 

(25 Βαθμοί) 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4:

 

 Συζητήστε τις πρόνοιες του άρθρου 29 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ.  
154, σε συνδυασμό, με τις διατάξεις του άρθρου 2(α) του Ποινικού 
Κώδικα, Κεφ.  154 

                                                                                                                           (25 Βαθμοί) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: «Εξετάσαμε όλους τους λόγους στους οποίους βασίστηκε το 

Κακουργιοδικείο για να καταλήξει στην ύπαρξη προμελέτης και τις 
νομικές αρχές στις οποίες έκανε αναφορά και κρίνουμε ότι η 
κατάληξη του είναι ορθή. Μπορεί οι διάφοροι λόγοι  που 
αναφέρθηκε το Κακουργιοδικείο αν απομονωθούν, ο καθένας να 
μην είναι αρκετός από μόνος του. Όμως, εξεταζόμενοι ως σύνολο 
οδηγούν στο συμπέρασμα ύπαρξης προμελέτης, όπως έκρινε το 
Κακουργιοδικείο. (Γαβριήλ.ν. Κυπριακής Δημοκρατίας

 

, Ποιν. Εφ. 
203/07, ημερ. 21.12.09. Σχολιάστε. 

                                                                                                                           (25 Βαθμοί) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6:-(Η αγόρευση για μετριασμό της ποινής) υποτίθεται ότι αποτελεί  

πεδίο των νεότερων δικηγόρων (αλλά στην πραγματικότητα 
αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα εγχειρήματα που μπορεί να 
αντιμετωπίσει ποτέ ένας έμπειρος δικηγόρος.) Gross ν. Ο' Toole

 

 
(1982) 4 Cr App R (S) 283». Σχολιάστε. 

                                                                                                                           (25 Βαθμοί) 


