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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ 
 

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

Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται ισόποσα και με άριστα τον βαθμό 25. 
 

Όλες οι απαντήσεις σας  να είναι τεκμηριωμένες με αναφορά σε νομολογία. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 και 2 

Τα πιο κάτω γεγονότα είναι κοινά, για τις ερωτήσεις 1 και 2. Καμιά από τις εν 

λόγω ερωτήσεις δεν είναι υποχρεωτική. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε 

από αυτές, ή και όλες, χρησιμοποιώντας σαν βάση τα πιο κάτω γεγονότα: 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Οι Α, Β και Γ, με σκοπό να λύσουν τα οικονομικά τους προβλήματα, 

συμφωνούν να κλέψουν από το σπίτι του Πλουσίδη, τα πολύτιμα κοσμήματα 

της συζύγου του τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες που κατάφεραν να 

συλλέξουν, αξίζουν πέραν του ενός εκατομμυρίου ευρώ, στην μαύρη αγορά.   

Γύρω στα μεσάνυκτα του Σαββάτου και ενώ είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν για 

το σπίτι του Πλουσίδη, ο Α τους αποκαλύπτει ότι έχει πιστόλι το οποίο, 

προτίθεται να μεταφέρει μαζί του, «για παν ενδεχόμενο». Ο Γ αντιδρά έντονα, 

απειλώντας να αποχωρήσει αν ο Α επιμένει να πάρει μαζί του το πιστόλι. Ο Α 

είναι ανυποχώρητος και επί τούτου έχει και την στήριξη του Β. Ως 

αποτέλεσμα, ο Γ αρνείται να τους ακολουθήσει και φεύγει. 

Παρά την αποχώρηση του Γ, οι Α και Β, μεταβαίνουν στο σπίτι Πλουσίδη, με 

τον Α να παίρνει μαζί του και το πιστόλι. Αφού ο Β ανοίγει την πόρτα της 

κουζίνας με την βοήθεια αντικλειδιού, μπαίνουν και οι δύο στο σπίτι όπου 

εντοπίζουν τα κοσμήματα σε μια κασετίνα κρυμμένη σε ειδική κρύπτη στο 

υπνοδωμάτιο του ζεύγους.   

Ενώ ο Β περιεργάζεται το περιεχόμενο της κασετίνας, την οποία είχαν βγάλει 

από τη κρύπτη, ακούγεται το κουδούνι της εισόδου. Τότε ο Β, αφού αφήνει 

στο πάτωμα του υπνοδωματίου την κασετίνα με τα κοσμήματα κατευθύνεται 
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προς τη είσοδο για να δει τι συμβαίνει, ακολουθούμενος από τον Α ο οποίος, 

είχε στο μεταξύ ανασύρει το πιστόλι και το κρατούσε. 

Στην είσοδο στεκόταν ένας φρουρός ασφαλείας ιδιωτικής εταιρείας στην 

οποία ο Πλουσίδης είχε αναθέσει την ασφάλεια του σπιτιού για όσο καιρό θα 

έλειπε. Ο φρουρός είχε σπεύσει στο σπίτι για να δει τι συμβαίνει κατόπιν που 

είχε ειδοποιηθεί από γείτονα ότι είχε δει ύποπτες κινήσεις στην αυλή του 

σπιτιού.  

Στην θέα του Α να κρατά πιστόλι, ο φρουρός ασφαλείας, τρομοκρατείται και 

επιχειρεί να τραπεί σε φυγή. Τότε ο Β πανικοβλημένος, φωνάζει στον Α,  

«  Μην τον αφήκεις να φύει. Βάρτον κάτω.  Παίξε τον». Ο Α, σημαδεύει και 

πυροβολεί εναντίον του φρουρού,  λόγω του σκότους όμως αστοχεί.  

Οι Α και Β, εγκαταλείπουν άρον – άρον και αυτοί το σπίτι του Πλουσίδη, χωρίς 

να πάρουν μαζί τους την κασετίνα με τα κοσμήματα.  

Οι Α και Β, συλλαμβάνονται μετά από λίγες μέρες και στις καταθέσεις τους 

εμπλέκουν και τον Γ, ο οποίος, επίσης συλλαμβάνεται. 

Είστε δικηγόρος στην Νομική Υπηρεσία. Αγνοώντας για σκοπούς της 

παρούσας ερώτησης, ότι η  μεταφορά πιστολιού και εκρηκτικών υλών, χωρίς 

άδεια, αποτελούν ποινικά κολάσιμες πράξεις, συμβουλεύσετε την Αστυνομία:  

   

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Aναφορικά με ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του Γ.                                             Β.25  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Aναφορικά με ενδεχόμενη ποινική ευθύνη των Α και Β.                                  Β.25 

                                            

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σε όχι περισσότερες από 10 γραμμές για κάθε μια από τις απαντήσεις σας, 

εξηγείστε τι αντιλαμβάνεσθε με τους όρους:  

 α) «αναστολή ποινή φυλάκισης» και                                                               Β. 12.5 

 β) «εξατομίκευση της ποινής».                                                                          Β.12.5 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Διαπράχθηκε οποιοδήποτε αδίκημα και αν ναι, ποιο αδίκημα και  από ποιον, 

στις πιο κάτω πέντε περιπτώσεις; 

α) Κατά την διάρκεια έντονης λογομαχίας μεταξύ Α και Β, ο Α προτρέπει τον 

σκύλο του να επιτεθεί στον Β και όντως ο σκύλος δαγκώνει τον Β 

προκαλώντας του επιπόλαιο τραύμα στο πόδι.                                            Β.2.5 

β) Ο Α, ταχυδρόμος στο τοπικό ταχυδρομείο, έχοντας διαπράξει λάθος στην 

επιλογή των επιστολών, σχίζει επιστολή που απευθύνεται στον Β, για να 

αποφύγει τιμωρία του.                                                                                     Β.2.5 

γ) Ο Α, ο οποίος, εν αγνοία της Β είναι παντρεμένος, πείθει  την Β να του 

δώσει 5000 ευρώ λέγοντας της ότι θα την παντρευτεί και ότι θα 

χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να επιπλώσει το διαμέρισμα στο οποίο θα 

μετακόμιζαν, μετά τον γάμο.                                                                            Β.2.5 

δ) Ο Α προσφέρει για πώληση στον Β ένα δακτυλίδι το οποίο αν και πιστεύει 

ότι είναι επίχρυσο, το παρουσιάζει στον Β, ως χρυσό 18 καρατιών. Ο Β 

πιστεύοντας τον Α, αγοράζει το δακτυλίδι Ακολούθως αποδεικνύεται ότι το 

δακτυλίδι είναι όντως χρυσό 18 καρατιών.                                                   Β.2.5 

ε) Ο Α πιστεύοντας έντιμα και ειλικρινά ότι η Β ανταποκρίνεται θετικά στα 

αισθήματα του, την αγκαλιάζει και επιχειρεί να την φιλήσει. Αντιδρώντας η 

Β τον χαστουκίζει.                                                                                               Β.2.5 

 

Επιλέξετε την ορθή απάντηση Σωστό/Λάθος, αιτιολογώντας την απάντηση 

σας: 

α) Η βασική διαφορά μεταξύ του αδικήματος της κλοπής χρημάτων ή 

εμπορευμάτων με τέχνασμα και του αδικήματος της απόκτησης τους με 

ψευδείς παραστάσεις είναι: Αν η κατοχή μόνο των εμπορευμάτων 

μεταβιβάζεται και δεν υπάρχει πρόθεση μεταβίβαση της ιδιοκτησίας τους, 

τότε έχουμε το αδίκημα της κλοπής με τέχνασμα, αν όμως η μεταβίβαση 

της κατοχής συνοδεύεται και από πρόθεση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας 

τους, τότε έχουμε απόσπαση με ψευδείς παραστάσεις. 

Β.4.25 
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β) Η προϋπόθεση χρήσης απτών τεχνασμάτων ή συσκευών για σκοπούς 

στοιχειοθέτησης του αδικήματος της απάτης δεν μπορεί να ικανοποιηθεί 

από την ύπαρξη ψευδών παραστάσεων και μόνο, όσο ευφάνταστες και 

εφευρετικές μπορεί αυτές να είναι. Θα πρέπει να αποδειχθεί η χρήση 

κάποιας συσκευής ή φυσικής επινόησης. 

Β.4.25 

γ) Σε περίπτωση που η πραγμάτωση ποινικού αδικήματος κατέστη εξ’ 

αντικειμένου αδύνατος ή ματαιώθηκε λόγω απροσδόκητων συμβάντων, ο 

κατηγορούμενος απαλλάσσεται ποινικής ευθύνης έστω και αν οι πράξεις 

του δείχνουν σε βαθμό ικανοποιητικό την πρόθεση του να ολοκληρώσει 

την διάπραξη του αδικήματος. 

Β.4 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 5 και 6 

Τα πιο κάτω γεγονότα είναι κοινά, για τις ερωτήσεις 5 και 6. Καμιά από τις εν 

λόγω ερωτήσεις δεν είναι υποχρεωτική. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε 

από αυτές, ή και όλες, χρησιμοποιώντας σαν βάση τα πιο κάτω γεγονότα: 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Στον Μιχάλη αρέσει σαν γυναίκα, η Μαρία, συμφοιτήτρια του στο 

Πανεπιστήμιο. Αποφασίζει να την καλέσει έξω για φαγητό και αφού την 

ξεμοναχιάσει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να έρθει σε συνουσία μαζί της. 

Όντως, καλεί την Μαρία για δείπνο σε γνωστό εστιατόριο της πρωτεύουσας 

και η Μαρία αποδέχεται την πρόσκληση.  

Μετά το δείπνο, ο Μιχάλης προτείνει στην Μαρία να μεταβούν σε γνωστό 

μουσικοχορευτικό κέντρο για να  συνεχίσουν την διασκέδαση, πρόσκληση την 

οποία η Μαρία αποδέχεται. 

Γύρω στις 3 το πρωί, ο Μιχάλης και η Μαρία φεύγουν από το κέντρο. Ο 

Μιχάλης τότε αποφασίζει να υλοποιήσει το σχέδιο του. Προτείνει στην Μαρία 

να την μεταφέρει σπίτι της. Η Μαρία αποδέχεται. 

Αιτιολογώντας τις θέσεις σας με παραπομπή στην νομολογία, συζητείστε 

ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του Μιχάλη, στις πιο κάτω περιπτώσεις:     
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

α)  Ο Μιχάλης, αντί να μεταφέρει την Μαρία  στο σπίτι της , την μεταφέρει 

παρά τις περί αντιθέτου αντιρρήσεις και διαμαρτυρίες της, σε ερημική 

περιοχή όπου και σταθμεύει. Επειδή όμως η Μαρία ξεσπά σε κλάματα, ο 

Μιχάλης αλλάζει γνώμη και την μεταφέρει σπίτι της.  

B.12.5 

β) Προτού η Μαρία ξεσπάσει σε κλάματα, ο Μιχάλης, παρά τις διαμαρτυρίες 

της, την τραβά κοντά του και επιχειρεί να τη φιλήσει.  Η Μαρία τότε, ξεσπά 

σε κλάματα, με αποτέλεσμα ο Μιχάλης να εγκαταλείψει την προσπάθεια 

του και να την μεταφέρει σπίτι της.                                                                             

Β.12.5  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Παρά τις διαμαρτυρίες και τα κλάματα της Μαρίας, ο Μιχάλης, εκβιάζοντας 

την, ότι θα αφήσει να διαρρεύσει ότι, όχι μόνο αποδέχθηκε την πρόσκληση 

του για νυχτερινή διασκέδαση αλλά και ότι τον ακολούθησε στην ερημική 

περιοχή με την θέληση της και ότι είχαν μια αξέχαστη ερωτική συνεύρεση, την 

αναγκάζει να του κάμει στοματικό έρωτα.                                                           

Β. 25 

 

 

 

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

 

 

 


