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ΠΟΙΝΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ 

 

Να απαντηθούν τέσσερεις (4) απο τις έξι (6) ερωτήσεις 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1          

Συζητείστε με αναφορά σε νομολογία τις αρχές που διέπουν την επιβολή ποινής 

στις ποινικές υποθέσεις και παραθέστε τους παράγοντες που λαμβάνονται 

υπόψη από το Ποινικό Δικαστήριο. 

(βαθμοί 25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2        

 Σε ποιές από τις πιο κάτω περιπτώσεις, ο Α είναι ένοχος για το αδίκημα της 

Διέγερσης [incitement] τρίτου, προς διάπραξη αδικήματος [Αρθρο 30 Π.Κ. Κεφ. 

154; 

α] Ο Γιώργος ο οποίος εργάζεται στη Finance Bank εισηγείται στον Β, 

ο οποίος έχει οικονομικά προβλήματα, να ληστέψει την τράπεζα. 

Για να τον ενθαρρύνει μάλιστα τον πληροφορεί ότι το σύστημα 

συναγερμού της τράπεζας δεν λειτουργεί, ενώ παράλληλα τον 

εφοδιάζει και με τον κωδικό του χρηματοκιβωτίου. Ο Β 

προβληματίζεται σοβαρά τελικά όμως δεν πείθεται. 

(βαθμοί 5) 
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β] Η Α, η οποία είναι έγκυος ζητά φορτικά από τον Β, ο οποίος είναι 

φαρμακοποιός, χάπια για τερματισμό της κύησης.  Ο φαρμακοποιός, 

για να παύσει η Α να τον ενοχλεί, της χορηγεί χάπια, τα οποία όμως 

είναι αθώα. 

(βαθμοί 5) 

 

γ] Η απάντηση σας στην υπό στοιχείο [β] πιο πάνω περίπτωση θα 

ήταν διαφορετική, αν τα χάπια που ο φαρμακοποιός χορήγησε στην 

Α ήταν μεν επιβλαβή, πλήν όμως αυτός γνώριζε ότι η Α δεν ήταν στη 

πραγματικότητα έγκυος;  

(βαθμοί 5) 

 

δ] Ο Α πείθει τον Β να αποδεχθεί εμπορεύματα προς φύλαξη, τα 

οποία θα κλαπούν το επόμενο βράδυ. 

(βαθμοί 5) 

 

ε] Ο Α πείθει τον Β να μην αξιώσει αποζημιώσεις εναντίον του Γ για 

τα τραύματα που ο Β υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα, για το οποίο 

ευθύνεται ο Γ. 

(βαθμοί 5) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Στο Νόμο δέν υπάρχει ξεκάθαρη θεωρία σχετικά με τα ζητήματα αιτιώδους 

συνάφειας (Causation). Γενικά όμως μπορεί να λεχθεί ότι ο κατηγορούμενος δεν 

θα θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνος για την πρόκληση του συμβάντος εκτός και αν 

μπορεί να ανιχνευθεί σε ικανοποιητικό βαθμό άμεση σύνδεση των ενεργειών ή 

παραλείψεών του, με το συμβάν.           

Συζητείστε με αναφορά σε Νομολογία. 

(βαθμοί 25) 

                                                                                                                                    
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Ο Μιχάλης εργάζεται στο λογιστήριο των επιχειρήσεων του Κώστα με μισθό 3000 

ευρώ το μήνα. Για σκοπούς ανακαίνισης του σπιτιού του, συνήψε δάνειο ύψους 

100,000 ευρώ, την αποπληρωμή του οποίου συμφώνησε με μηνιαίες δόσεις 

ύψους 1500 ευρώ. Επειδή αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στην καταβολή της 

δόσης ζητά αύξηση των απολαβών του απο τον Κώστα. Ο τελευταίος, ο οποίος εν 

αγνοία του Μιχάλη ασχολείται με την εμπορία ναρκωτικών, απειλεί τον Μιχάλη 

με απόλυση, εκτός εάν αυτός αποδεχθεί να μεταφέρει ναρκωτικά και να τα 

παραδώσει σε κάποιο πελάτη του. Ο Μιχάλης επειδή φοβάται να μην χάσει τη 

δουλειά του, ενδίδει στην απειλή.  

Συζητείστε πιθανή ποινική ευθύνη του Μιχάλη. Η απάντησή σας θα ήταν 

διαφορετική αν ο Μιχάλης απειλείτο απο τον Κώστα με θανάτωση της συζύγου 

του; 

(βαθμοί 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Φεύγοντας απο εκδήλωση στην οποία ήταν προσκεκλημένος, ο Αντρέας παίρνει 

μαζί του το παλτό του Γιάννη, έχοντας την εντύπωση ότι πρόκειται για το δικό 

του. Τα δύο παλτά είναι πανομοιότυπα . 

Ζητά τη γνώμη σας για την υπεράσπιση που θα προβάλει σε περίπτωση ποινικής 

δίωξής του για το αδίκημα της κλοπής. 

Η απάντησή σας θα ήταν η ίδια αν πρόθεση του Αντρέα ήταν να οικιοποιηθεί το 

παλτό του Γιάννη, φεύγοντας όμως, αντί το παλτό του Γιάννη, πήρε κατά λάθος 

το παλτό του Κώστα, το οποίο μοιάζει με το παλτό του Γιάννη; 

(βαθμοί 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Ο Α αποφασίζει να σκοτώσει τον Β. Τό βράδυ της 3ης/3/2015 τοποθετεί βόμβα 

κάτω απο το αυτοκίνητο του Β, την οποία ρυθμίζει να εκραγεί ενώ το αυτοκίνητο 

κινείται. Ο Β χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για να μεταβεί στην εργασία του στις 

4/3/2015. Η βόμβα όμως λόγω εμπλοκής δέν εκρήγνυται. Ο Β χρησιμοποιεί το 

αυτοκίνητό του και στις 7/3/2015, οπόταν και ο μηχανισμός εκρήγνυται και ο Β 

τραυματίζεται κρίσιμα. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου και κρατείται για 

νοσηλεία. Πεθαίνει ως αποτέλεσμα των τραυμάτων του στις 7/3/2016.  

Συζητείστε το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί ο Α για τον εκ προμελέτης θάνατο του 

Β. 

(βαθμοί 25) 

      ----------------------------------------------------- 


