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ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις. 

 

 

         ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

Για να υπάρξει ποινική ευθύνη, η ένοχη πράξη (actus reus) και η ένοχη σκέψη (mens 

rea), πρέπει χρονικά να συμπίπτουν. 

Συζητήστε, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιπτώσεις που τυγχάνει εφαρμογής η γνωστή 

ως « συνεχόμενες πράξεις», αρχή. Αναφερθείτε σε νομολογία.                                            

           (Βαθμοί 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

Συζητήστε την ποινική ευθύνη του Α σε σχέση με το θάνατο παιδιού στις πιο κάτω δύο 

περιπτώσεις: 

α) Ο Α ενώ κάθεται σε παραλιακό κέντρο βλέπει το ανήλικο παιδί του γείτονα και 

θανάσιμου εχθρού του να παρασύρεται απο κύμματα και να κινδυνεύει να πνιγεί. 

Για να το σώσει δέν χρειάζεται χρόνος ή οποιαδήποτε επικίνδυνη προσπάθεια από 

μέρους του. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να πληροφορήσει τον 

ναυαγοσώστη που κάθεται λίγα μέτρα μακρυά του, ο οποίος όμως δέν έχει 

αντιληφθεί το παιδί. Ο Α δέν ειδοποιεί το ναυαγοσώστη γιατί οι γονείς του παιδιού 

είναι θανάσιμοι εχθροί του. 

β) Το παιδάκι που πνίγεται είναι μέλος ομάδας παιδιών του δημοτικού σχολείου της 

ενορίας στην οποία διαμένει ο Α και ο Α είναι δάσκαλος στο εν λόγω σχολείο και 
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κατά τη συγκεκριμένη μέρα, συνόδευσε τα παιδιά στη θάλασσα στα πλαίσια 

εκδρομής που διοργάνωσε το σχολείο.  

         (Βαθμοί 25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος δέν καθιστά την ένοχη σκέψη (mens rea) 

συστατικό στοιχείο της ένοχης πράξης (actus reus). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 

κατηγορούμενος μπορεί να βρεθεί ένοχος χωρίς να καθίσταται αναγκαίο να αποδειχθεί 

απο πλευράς του ένοχη σκέψη. Αυτού του είδους τα αδικήματα είναι γνωστά ώς 

αδικήματα αυστηρής ευθύνης (strict liability). 

Συζητήστε με αναφορά σε νομολογία. 

        (Βαθμοί 25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

Ο Γιάννης αποφασίζει  να καταστρέψει το  πολυτελές αυτοκίνητο του Κώστα, εχθρού 

και ανταγωνιστή του, με εκρηκτικές ύλες. Μέ στόχο την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

σκοπού του, ο Γιάννης αφού εφοδιάζεται με πυρίτιδα, υδροσωλήνα και άλλα υλικά 

κατασκευάζει βόμβα την οποία προτίθεται αφού τοποθετήσει κάτω απο το αυτοκίνητο 

του Κώστα να τη πυροδοτήσει.  

 Φτάνοντας έξω απο το σπίτι του Κώστα, αργά το βράδυ, ο Γιάννης διαπιστώνει ότι το 

σπίτι είναι φωτισμένο και μέσα υπάρχει κόσμος που διασκεδάζει. ΄Ετσι αποφασίζει να 

σταθμεύσει σε παρακείμενο χωράφι  και να περιμένει μέχρι να φύγει ο κόσμος και τα 

φώτα να σβήσουν. Περιμένοντας στο σημείο που στάθμευσε, αποκοιμάται. Ξυπνά 

λίγες ώρες αργότερα και όπως διαπιστώνει όλοι έχουν φύγει, ο δρόμος είναι έρημος και 

το σπίτι σκοτεινό. 

Τότε, κάνοντας δεύτερες σκέψεις, ο Γιάννης αναθεωρεί την αρχική του απόφαση να 

καταστρέψει το αυτοκίνητο του Κώστα και φεύγει. 

Συμβουλεύσετε το Γιάννη, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα καταστροφής του 

αυτοκινήτου του Κώστα με τη χρήση εκρηκτικών υλών. 

          (Βαθμοί 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

Ο Α σε μιά κοινωνική εκδήλωση συνάντησε την Β, με την οποία διατηρούσε στο 

παρελθόν ερωτικό δεσμό. Κατα τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο Α διαπίστωσε ότι η Β 

εξακολουθούσε να τον θεωρεί υπαίτιο για τη διακοπή του δεσμού τους. Για να κάμψει 

την αντίδραση της στη πρόταση του για επαναθέρμανση του δεσμού τους και την 

άρνηση της στη πρόταση του για ερωτική συνεύρεση μετά την εκδήλωση, ο Α 

τοποθέτησε χάπια στο ποτό της Β με αποτέλεσμα η τελευταία να μήν αισθάνεται καλά. 

Ο Α προθυμοποιήθηκε να μεταφέρει την Β στο σπίτι της, αντι αυτού όμως τη μετέφερε 

στο σπίτι του και ενώ αυτή ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, αδύναμη να αντιδράσει, 

είχε συνουσία μαζί της.  

Συζητήστε τυχόν ποινική ευθύνη του Α. 

Η απάντηση σας θα ήταν διαφορετική αν η Β, παρά τη κατάσταση της, κατώρθωνε να 

αντιδράσει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης και ζητούσε απο τον Α να 

διακόψει αυτό πού έκανε και ο Α διέκοπτε προτού εκσπερματώσει; 

         (Βαθμοί 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

Ο Α σπρώχνοντας το μισάνοιχτο παράθυρο του σπιτιού του Β για να ανοίξει 

περισσότερο και να τον χωρέσει να περάσει μέσα στο σπίτι, μπαίνει στο σπίτι με 

σκοπό να κλέψει. Βρίσκει το ρολόϊ του Β στο τραπέζι της κουζίνας μαζί με το 

πορτοφόλι του τελευταίου, τα οποία φεύγοντας παίρνει μαζί του. Προτού εγκαταλείψει 

το εσωτερικό του σπιτιού βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Β στο σαλόνι του σπιτιού. Ο Β 

προσπαθεί να τον εμποδίσει να φύγει. Ο Α για να διευκολύνει την φυγή του κτυπά τον 

Β, ο οποίος πέφτει στο πάτωμα. 

Ζητείται η συμβουλή σας για τα πιθανά αδικήματα που ο Α ενδεχομένως να διέπραξε. 

          (Βαθμοί 25) 


