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ΕΡΩΤΗΣΗ 1

    (25 Βαθμοί) 

: Θεωρήστε ως δεδομένο ότι το ακόλουθο αποτελεί ποινικό αδίκημα: 

“Όποιος ασκούμενος δικηγόρος συντάσσει και κυκλοφορεί λανθασμένες 

και παραπλανητικές σημειώσεις διαλέξεων του Ποινικού Δικαίου και του 

Δικαίου της Απόδειξης, που λαμβάνουν χώραν υπό την αιγίδα του 

Νομικού Συμβουλίου Κύπρου, διαπράττει κακούργημα και υπόκειται σε 

ποινή φυλάκισης δια βίου”. Απαριθμείστε με σαφήνεια και αναλύστε τα 

συστατικά στοιχεία του ποινικού αυτού αδικήματος. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

(25 Βαθμοί) 

: Ο Α κ αι ο Β, οι οποίοι εργάζονται ως επιστάτες στη φάρμα του Γ, 

αποφασίζουν να τον κλέψουν. Κλέβουν μαζί συνολικό ποσό €125 από 

κουτί παπουτσιών που βρισκόταν σε δωμάτιο στο πίσω μέρος της 

φάρμας. Το ποσό ανήκε στον Γ. Ο Α βαρύνεται με μια προηγούμενη 

καταδίκη κλοπής ποσού €95, πριν τη διάπραξη της κλοπής στη φάρμα, 

έχοντας τιμωρηθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε ποινή 

άμεσης φυλάκισης ενός μηνός, βάσει του άρθρου 262 του Ποινικού 

Κώδικα, Κεφ. 154, στο οποίο αναφέρεται ότι αυτός που κλέβει οτιδήποτε 

το οποίο δύναται να κλαπεί, είναι ένοχος του κακουργήματος της κλοπής 

και υπόκειται σε φυλάκ ιση τριών χρόνων, εκ τός αν λ όγ ω των  

περιστάσεων της κλοπής ή της φύσης του πράγματος που κλάπηκε, 

προβλέπεται κάποια άλλη ποινή. Ο Β είναι λευκού ποινικού μητρώου. Ο 

Α κατηγορείται και παραδέχεται το αδίκημα της κλοπής των €125, βάσει 

του άρθρου 255 του Κεφ. 154 (το οποίο ορίζει την κλοπή) και του άρθρου 

272 του Κεφ. 154, το οποίο προνοεί ότι αν ο υπαίτιος, πριν από τη 

διάπραξη της κλοπής καταδικάστηκε για κλοπή που τιμωρείται σύμφωνα 

με το άρθρο 262 του Κεφ. 154, υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. Ο Β 

κατηγορείται και παραδέχεται το αδίκημα της κλοπής βάσει του άρθρου 

255 του Κεφ. 154, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι τρία 

χρόνια βάσει του άρθρου 262 του Κεφ. 154. Διατυπώστε τις σκέψεις και 

προβληματισμούς σας σε σχέση με την ποινολογική μεταχείριση των Α 

και Β, έχοντας υπόψη τις αρχές που διέπουν τον καθορισμό και 

επιμέτρηση της ποινής.   
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3:

(25 Βαθμοί) 

 “Η πολύ καθυστερημένη παραδοχή κατηγορούμενου σε μια ποινική δίκη 

θα πρέπει να έχει ακριβώς την ίδια βαρύτητα ως μετριαστικό στοιχείο  με 

την παραδοχή που λαμβάνει χώραν αμέσως ή πολύ σύντομα μετά την 

έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας. Το ζήτημα αποτελεί θέμα πολιτικής 

των Δικαστηρίων (judicial policy). Ζήτημα όμως δικαστικής πολιτικής 

(judicial policy), αποτελούν και τα περί της οικονομικής δυσπραγίας ενός 

κατηγορούμενου ως, δήθεν, ελαφρυντικού στοιχείου κατά την επιμέτρηση 

της ποινής. Καλώς είναι που η δυσπραγία αυτή δε λαμβάνεται υπόψη ως 

ελαφρυντικός παράγοντας κατά την επιμέτρηση”. Σχολιάστε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: “Ορθώς το Δικαστήριο έκρινε βάσει της ενώπιον του μαρτυρίας στην 

υπόθεση Lemonas v. The Republic

    (25 Βαθμοί) 

 (1986) 2 C.L.R. 25, ότι ο 

κατηγορούμενος δεν είχε προαποφασίσει και προσχεδιάσει το έγκλημα, με 

αποτέλεσμα η αθώωση του στο αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης να 

κρίνεται ως απολύτως σωστή. Το ίδιο σωστή κρίνεται και η ποινή που  

επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας στο 

οποίο βρέθηκε ένοχος”. Σχολιάστε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5:

(25 Βαθμοί) 

 Ο Α μετά από μακροχρόνιο σχεδιασμό, αποφασίζει να σκοτώσει τον 

“Παβαρότι”, που είναι το λυκόσκυλο του Β, διότι γαυγίζει συνεχώς και 

ενοχλεί τον Α τα βράδια όταν προσπαθεί ματαίως να κοιμηθεί. Μια μέρα, 

σύμφωνα με το σχέδιο, ο Α έστησε καρτέρι στον “Παβαρότι”, πίσω από 

θάμνους κ οντά στο σπίτι του Β κ αι τον σκότωσε πυροβολώντας τον με 

κυνηγετικό όπλο. Ο Β που παρακολουθούσε τη σκηνή από το παράθυρο 

του σπιτιού, συγχύστηκε πάρα πολύ με αποτέλεσμα να υποστεί  

καρδιακή προσβολή. Συζητείστε την πιθανή ποινική ευθύνη του Α σε 

σχέση με τον “Παβαρότι” και τον Β, αυστηρώς στη βάση των άρθρων 203 

και 205 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Υπάρχει οποιαδήποτε κοινή συνισταμένη μεταξύ της απόφασης της 

πλειοψηφίας και μειοψηφίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση 

Ονησίλλου ν. Δημοκρατίας

  (25 Βαθμοί) 

 (1991) 2 Α.Α.Δ 556,  ως προς τα γεγονότα που 

συνέθεσαν ή δε συνέθεσαν την προμελέτη του κατηγορούμενου;  

 


