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Να απαντηθούν τέσσερεις (4) από τις έξι (6) ερωτήσεις. 

ΤEΚΜΗΡΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

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

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Κατά κανόνα στο δικό μας σύστημα το ανώτατο όριο ποινής για ένα αδίκημα, 

καθορίζεται από τον νόμο.  Ο χαρακτήρας όμως, το είδος όπως και το ύψος της 

ποινής που πρέπει να επιβληθεί σε μια συγκεκριμένη περίπτωση συνιστά θέμα 

που ανάγεται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστή, εκτός βέβαια 

και αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, π.χ., φόνος όπου η προβλεπόμενη από τον 

νόμο ποινή είναι υποχρεωτικά η δια βίου φυλάκιση.    

Σχολιάστε.                                                                                                                        Β.25 

Η απάντησή σας να μην υπερβαίνει τις 20 γραμμές 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σε όχι περισσότερες από (πέντε) 5 γραμμές για την απάντησή σας στην κάθε μια 

από τις πιο κάτω ερωτήσεις αναφέρατε τι αντιλαμβάνεσθε : 

α) με τον όρο αναστολή της ποινής φυλάκισης και ποια τα κριτήρια με βάση τα 

οποία ασκείται, σύμφωνα με τον περί της Υφ’ Όρων Αναστολής της 

Εκτελέσεως Ποινής Φυλακίσεως εις Ορισμένες Περιπτώσεις (Τροποπ.) Νόμο 

2003, Ν. 186(Ι)/03, η επί του προκειμένου διακριτική ευχέρεια του 

δικαστηρίου.                                                                                                         Β. 12.5 

                                                                                                                                                       

β) με τον όρο εξατομίκευση της ποινής.                                                          Β. 12.5 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Η Α και ο Β, εραστής της Α, αποφασίζουν την εξόντωση του συζύγου της Α, ο 

οποίος αρνείται να συγκατατεθεί στην έκδοση διαζυγίου. Ενεργώντας με βάση το 

σχέδιο που κατέστρωσαν, ο Β, αφού μερίμνησε και εξασφάλισε δηλητήριο από 

φίλο του φαρμακοποιό, το προμήθευσε στην Α, η οποία και το τοποθέτησε στον 

καφέ που ετοίμασε και σέρβιρε στο σύζυγό της στα πλαίσια του προγεύματος, το 

πρωΐ, της επομένης. Όμως, επειδή ο σύζυγος της Α κλήθηκε εσπευσμένα στο 

γραφείο στο οποίο εργαζόταν, αυτός έφυγε χωρίς να πιεί τον καφέ. 

Συζητείστε πιθανή ποινική ευθύνη των Α και Β.                                                      Β.25 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Οι απαντήσεις σας σε κάθε μια από τις πιο κάτω ερωτήσεις να μην υπερβαίνουν 

τις 15 γραμμές. 

α) Ο Γιώργος, δάσκαλος της μουσικής, πείθει τη Μαρία, η οποία σπουδάζει 

μαθήματα φωνητικής στο ωδείο του, ότι για να καλυτερεύσει την απόδοση 

των φωνητικών της χορδών, θα πρέπει να συναινέσει σε συνουσία μαζί του. 

Η Μαρία πείθεται και συναινεί με αποτέλεσμα ο Γιώργος να έρθει σε 

συνουσία μαζί της.  

Συζητήστε ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του Γιώργου                                          Β.12.5 

 

β) Ο Γιώργος γνωρίζει τη Μαρία σε φιλικό σπίτι.  Με πρόθεση να τη ξεμοναχιάσει 

για να έρθει σε συνουσία μαζί της, προσφέρεται να τη μεταφέρει, δήθεν στο 

σπίτι της. Αντί αυτού, τη μεταφέρει σε ερημική περιοχή, όπου τραβώντας την 

κοντά του επιχειρεί να τη φιλήσει. Επειδή η Μαρία αρχίζει να κλαίει, ο 

Γιώργος εγκαταλείπει τη προσπάθειά του και μετανιωμένος τη μεταφέρει 

σπίτι της. 

Συζητήστε ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του Γιώργου.                                        Β. 12.5 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σχολιάστε την απόφαση στην υπόθεση Ονησίλλου ν Δημοκρατίας (1991)2  

Α.Α.Δ.,556.                                                                                                                      Β. 25 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Διεπράχθη αδίκημα από τον Α, στις πιο κάτω περιπτώσεις;  Αν ναι, ποιο ; 

 α) Ο Α, με την βοήθεια σημαδεμένης τράπουλας, αποσπά από τον Β, στα 

πλαίσια τυχερού παιχνιδιού,  5000 ευρώ.                                                         Β. 5 

β) Ο Α, παίρνει κρυφά από την τσάντα της Β, το πορτοφόλι της τελευταίας, με 

πρόθεση να οικειοποιηθεί το περιεχόμενό του. Μετά όμως από δεύτερες 

σκέψεις επιστρέφει το πορτοφόλι στην τσάντα, προτού αντιληφθεί η Β ότι το 

πορτοφόλι της απουσιάζει.                                                                                      Β. 5 

γ) Ο Α με σκοπό να κλέψει από το εσωτερικό του σπιτιού του Β, σπάζει το τζάμι 

του παραθύρου του σαλονιού με τούβλο το οποίο ρίχνει ενώ είναι κρυμμένος 

στον κήπο και το οποίο σπάζοντας το τζάμι πέφτει στο σαλόνι του σπιτιού.  

Ακολούθως, ο Α σκαρφαλώνει στην υπαίθρια βεράντα του σπιτιού με σκοπό 

να απασφαλίσει το παράθυρο και να μπει στο σπίτι. Προτού όμως επιχειρήσει 

κάτι τέτοιο, αναγκάζεται να εγκαταλείψει την σκηνή επειδή έγινε αντιληπτός  

από τους γείτονες.                                                                                                    Β. 5 

δ) Κατά τη διάρκεια έντονης λογομαχίας, ο Α φτύνει στο πρόσωπο τον Β.        Β. 5 

ε) Ο Β, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ζητά από τον Α, 

επιχειρηματία φίλο του όπως τον βοηθήσει οικονομικά. Ο Α αφού 

επισημαίνει στον Β τα δικά του σοβαρά οικονομικά προβλήματα, εισηγείται 

στον Β όπως ληστέψει τη τράπεζα της γειτονιάς του. Για να πείσει μάλιστα τον 

Β, ο Α προσφέρεται να τον βοηθήσει λέγοντάς του ότι , θα διευθετήσει με τον 

διευθυντή της τράπεζας, ο οποίος είναι φίλος του, όπως μεριμνήσει έτσι 

ώστε, την ημέρα της ληστείας η πόρτα του χρηματοκιβωτίου να παραμείνει 

ανοιχτή και ο συναγερμός να απενεργοποιηθεί. Ο Β, μετά από μεγάλο 
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προβληματισμό, αρχικά αποφασίζει να προχωρήσει με την εισήγηση του Α.  

Στην συνέχεια όμως, και προτού κοινοποιήσει την απόφασή του στον Α, ο Β 

μετανιώνει και πληροφορεί τον Α ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει με την 

εισήγησή του.                                                                                                              Β.5 

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


