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ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Αναλύστε την απόφαση Ονησίλλου ν. Δημοκρατίας (1991) 2 Α.Α.Δ 
556. Υπάρχει κατά την άποψη σας πεδίο για σύγκριση τού 
σκεπτικού της με αυτό στην απόφαση Lemonas v. The Republic

(25 Βαθμοί) 

 (l 
986) 2 C.L.R. 25; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

 (25 Βαθμοί) 

: Ο Α έχει φιλενάδα τη Β. Ένα απόγευμα και μετά που 
κατανάλωσαν οινοπνευματώδη ποτά, 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 του 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 και 
λιπόθυμη, 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. Κατά το χρόνο της σεξουαλικής επαφής, ο Α ήταν 
ηλικίας 13 ½  χρονών (πολύ πιο ώριμος όμως για την ηλικία του) 
και η Β 14 ½ . Κατά τη μέρα της καταγγελίας, ο Α ήταν ηλικίας 14 
½  χρονών και η Β, 15 ½ . Συζητήστε την πιθανή ποινική ευθύνη 
του Α.       

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

(25 Βαθμοί) 

: 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' εκείνον το χρόνο 
εκτός λειτουργίας, για άγνωστους λόγους. Όταν η Β διαπίστωσε 
ότι το κινητό της τηλέφωνο κρατούνταν από τον Α, 15 λεπτά 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, του προσάπτει κατηγορία κλοπής, με βάση το άρθρο 
255 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 155. Συζητήστε το ενδεχόμενο 
καταδίκης του Α από το Δικαστήριο. 



 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

(25 Βαθμοί) 

: Ο Α, έχοντας πρόθεση να σκοτώσει τον Β, τον κτυπά στο κεφάλι 
με σκεπάρνι στις 4.4.11, κατόπιν μακρόχρονου σχεδιασμού. Ο Β 
πεθαίνει ένεκα των τραυμάτων που δέχθηκε από το κτύπημα στις 
6.4.11. Συζητείστε το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί ο Α για τον εκ 
προμελέτης φόνο του Β, αποκλειστικώς στη βάση των προνοιών 
του άρθρου 213 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: «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 
κάποτε 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). 
Σχολιάστε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

(25 Βαθμοί) 

: 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 2 μηνών και €150 χρηματικό 
πρόστιμο. Συζητήστε την ποινή που επιβλήθηκε, αποκλειστικώς στη 
βάση των προνοιών του άρθρου 29 του Κεφ. 154. 

 


