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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
Υπάρχει πολιτική των Δικαστηρίων στην εφαρμογή του Ποινικού Δικαίου; 

(25 βαθμοί) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
«Στον Ποινικό Κώδικα, Κεφ.154, παρατίθενται εξαντλητικώς όλες οι μορφές 
αξιόποινης συμπεριφοράς, όπως και όλες οι αρχές δικαίου που διέπουν τη 
συμπεριφορά αυτή». Σχολιάστε.  

 (25 βαθμοί) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
Υπάρχει κάποιος γενικός κανόνας ερμηνείας των προνοιών του Ποινικού Κώδικα, 
Κεφ.154; 

 (25 βαθμοί) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
«Η αναστολή της ποινής φυλάκισης αποτελεί εναλλακτικό μέτρο τιμωρίας και 
έκφραση της επιείκειας του Δικαστηρίου προς το πρόσωπο του κατηγορούμενου». 
Σχολιάστε.  

 (25 βαθμοί) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5  
«Οι ψευδείς παραστάσεις δεν αποτελούν ποινικό αδίκημα παρόλο που, κατά κάποια 
ερμηνεία, από τα άρθρα 297 και 298 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ.154 αναδύεται το 
αντίθετο». Σχολιάστε.  
 
Το άρθρο 297 του Κεφ.154, αναφέρει ότι: «Ψευδής παράσταση είναι οποιαδήποτε 
παράσταση γεγονότος, παρελθόντος ή παρόντος, που γίνεται με λόγια, με έγγραφο ή 
με συμπεριφορά, η οποία είναι ψευδής στην πραγματικότητα και την οποία εκείνος 
που παριστάνει γνωρίζει ότι είναι ψευδής ή δεν πιστεύει ότι είναι αληθινή».  
 
Το άρθρο 298 του Κεφ.154, προνοεί ότι: «Όποιος με οποιαδήποτε ψευδή 
παράσταση και με σκοπό καταδολίευσης, αποκτά από άλλο οτιδήποτε που δύναται 
να αποτελέσει αντικείμενο κλοπής, ή αποτελέσει αντικείμενο κλοπής, ή υποκινεί άλλο 
να παραδώσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο τέτοιο πράγμα, είναι ένοχος 
πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων».  

(25 βαθμοί) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
Ο Α αντιμετωπίζει κατηγορία φόνου εκ προμελέτης τού Β. Απάντησε μη παραδοχή 
στο κατηγορητήριο. Μετά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας και με συναίνεση 
του κατηγορούμενου, η κατηγορούσα αρχή τροποποίησε το κατηγορητήριο 
αντικαθιστώντας την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης με την κατηγορία της 
ανθρωποκτονίας. Ο Α, αφού κατηγορήθηκε στο τροποποιημένο κατηγορητήριο, 
παραδέχθηκε ενοχή. Είναι ηλικίας 25 ετών, πατέρας δύο παιδιών ηλικίας 3 και 2 
ετών, αντιστοίχως, και πάσχει από λευχαιμία. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς 
του, αναμένεται να ζήσει για ένα περίπου έτος. Είναι λευκού ποινικού μητρώου και 
έχει μεταμεληθεί για την πράξη του. Ο Β ήταν ο εραστής της συζύγου τού Α και κάτω 
από τη φόρτιση της στιγμής, όταν ο Α τους βρήκε μαζί στο συζυγικό κρεβάτι να 
ερωτοτροπούν, απώλεσε τον αυτοέλεγχο του και μαχαίρωσε τον Β στο λαιμό με ένα 
χαρτοκόπτη που βρήκε μπροστά του τη στιγμή εκείνη. Καλείστε να αγορεύσετε 
ενώπιον του Κακουργιοδικείου για σκοπούς μετριασμού της ποινής του Α. 
Διατυπώστε τις σκέψεις σας σε σχέση με την αγόρευση αυτή και για το πώς είναι 
που θα την παρουσιάσετε ενώπιον του Δικαστηρίου.  

 (25 βαθμοί) 
 
 

-------------- 
Ν.Σ./Σ.Θ. 


