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ΝΟΜΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 

 

ΠΟΙΝΙΚΗ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

Να αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις. 

 

        Οκτώβριος 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Ο Γιώργος Αστραπούλης διώκεται για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, 

απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης κατά παράβαση του Άρθρου 210 του 

Ποινικού Κώδικα, το οποίο τιμωρείται με ανώτατη ποινή φυλάκισης τα 4 

χρόνια και χρηματική ποινή μέχρι 4270 ΕΥΡΩ. Με το πέρας της υπόθεσης 

τόσο για την Κατηγορούσα Αρχή, όσο και την Υπεράσπιση, το Δικαστήριο 

κατέληξε ότι η οδική συμπεριφορά του Κατηγορούμενου συνιστούσε αμελή 

οδήγηση, όχι όμως αλόγιστη, απερίσκεπτη ή επικίνδυνη οδήγηση.  Ο Δικαστής 

αποφάσισε ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 85(4) της Ποινικής 

Δικονομίας και πρόσθεσε στο Κατηγορητήριο νέα κατηγορία, αυτή της 

πρόκλησης θανάτου εξ αμελείας κατά παράβαση του Άρθρου 8 του περί 

Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου 86/72 στην οποία 

έκρινε τον Κατηγορούμενο ένοχο επιβάλλοντας του χρηματική ποινή €1.500,  

και 3 μήνες στέρηση της άδειας οδηγού. 

 

Ασκήθηκε έφεση από τον Αστραπούλη, ο οποίος υποστήριξε ότι μετά την 

τροποποίηση του κατηγορητηρίου και την προσθήκη νέας κατηγορίας το 

Δικαστήριο όφειλε να τον καλέσει να απαντήσει στο τροποποιημένο 

κατηγορητήριο, προτού προχωρήσει να τον κρίνει ένοχο και ότι με τον τρόπο 

που έδρασε το Δικαστήριο επηρεάστηκαν τα δικαιώματά του αφού δεν είχε 

την ευκαιρία να παραδεχθεί, αν επιθυμούσε, τη νέα κατηγορία που 

προστέθηκε, με τις ανάλογες επιπτώσεις στην ποινή που του επιβλήθηκε. 

 

Σχολιάστε τον λόγο έφεσης και αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας 

με αναφορά στον Νόμο και την Νομολογία. 

         (25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

  Ο Γιάννης Άγριος είναι ύποπτος για το βιασμό κοπέλας 23 χρονών. 

Σύμφωνα με την μαρτυρία η κοπέλα συναντήθηκε τυχαία με τον Άγριο σε 

μπυραρία στην Λεμεσό, έκαμαν παρέα όλο το βράδυ και αυτός 

προθυμοποιήθηκε να την πάρει με το αυτοκίνητό του στο ξενοδοχείο που 

διέμενε. Ενώ οδηγούσε, έστριψε σε απόμερο μέρος κοντά στην παραλία, την 

χτύπησε στο πρόσωπο, της έσκισε τα ρούχα και την βίασε. Στη συνέχεια 

την έσπρωξε από το αυτοκίνητο και ο ίδιος αναχώρησε από το μέρος 

εγκαταλείποντας την σε κακή κατάσταση. Σε λίγη ώρα, η κοπέλα βρήκε την 

δύναμη και σηκώθηκε, περπάτησε προς τον κύριο δρόμο όπου και 

εντοπίστηκε από διερχόμενους πολίτες, που την μετέφεραν στο Νοσοκομείο 

και κάλεσαν την Αστυνομία. Η κοπέλα κατέθεσε αμέσως τους αριθμούς 

εγγραφής του οχήματος, την μάρκα και το χρώμα του αλλά και το μικρό 

όνομά του, όπως της είχε συστηθεί. Ο Λοχίας Σαΐνης εντόπισε αμέσως από 

τους αριθμούς εγγραφής του οχήματος, τα στοιχεία του Άγριου και την 

διεύθυνση διαμονής του και έδωσε οδηγίες στον Αστ. Ψαρούλη να κάμει τις 

απαραίτητες ενέργειες για την σύλληψη και προσαγωγή του ενώπιον 

δικαστηρίου για προσωποκράτηση. 

 

1) Περιγράψτε πλήρως πως θα γίνει κατορθωτή η νόμιμη σύλληψη του 

Άγριου (διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης) με 

αναφορά στον Νόμο και Νομολογία. 

(15 μονάδες) 

 

2) Σε περίπτωση που άκουε πολίτης την κοπέλα να φωνάζει προς βοήθεια 

κατά την διάρκεια του βιασμού και επενέβαινε, θα νομιμοποιείτο να 

συλλάβει τον Άγριο; Αιτιολογήστε πλήρως με αναφορά στον Νόμο και 

την Νομολογία. 

 

(10 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

(Α)  Ποιος είναι ο «εχθρικός μάρτυρας», ποια η διαδικασία κήρυξης του 

ως τέτοιου, τι λαμβάνει υπόψη το δικαστήριο και πως αξιολογείται η 

μαρτυρία του; Αιτιολογήστε πλήρως με αναφορά στον Νόμο και την 

Νομολογία. 

 (15 μονάδες) 

 

(Β)  Το αδίκημα της πλαστογραφίας επιταγής τιμωρείται με μέγιστη ποινή τη 

δια βίου φυλάκιση.  Υπάρχει δικονομικά η δυνατότητα η συγκεκριμένη 

κατηγορία να εκδικαστεί από ένα Δικαστή, και αν ναι, ποια ή ποιες 

οι διαδικασίες προς τούτο; 

(10 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

(Α)  Ποια είναι τα τρία στάδια εξέτασης ενός μάρτυρα;  Στην απάντηση 

σας αναφερθείτε στους σκοπούς που εξυπηρετεί κάθε στάδιο εξέτασης 

όπως και στους βασικούς κανόνες που ισχύουν σε κάθε ένα από αυτά.  

 

(15 μονάδες) 

 

(Β)  Σε ποινική υπόθεση ο Γιάννης Γδάρτης καταδικάζεται για την πρόκληση 

βαριάς σωματικής βλάβης σε νεαρό άντρα μετά από επίθεση, σε ποινή 

φυλάκισης δύο μηνών.  Πέντε μήνες αργότερα το θύμα πεθαίνει ως 

αποτέλεσμα των τραυματισμών που είχε υποστεί από την επίθεση του 

Γδάρτη και καταχωρείται εναντίον του νέο κατηγορητήριο με την 

κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ο συνήγορος υπεράσπισης τον 

καθησυχάζει ότι δεν πρόκειται να δικαστεί για το αδίκημα της 

ανθρωποκτονίας και ότι προστατεύεται από το Σύνταγμα και τον 

Νόμο. Συμφωνείτε; Αιτιολογήστε πλήρως με αναφορά στον Νόμο και 

την Νομολογία. 

(10 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

Ο Βασίλης Θρασόπουλος διώκεται ενώπιον του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λάρνακας για 45 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, με 

συνολική κλαπείσα περιουσία 145.000,00 ΕΥΡΩ. Σύμφωνα με τον 

αστυνομικό φάκελο έχει καταδικαστεί στο παρελθόν ακόμα έξι φορές για 

αδικήματα απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και κατοχής 

ναρκωτικών ουσιών και μόλις πρόσφατα αποφυλακίστηκε ( εξέτισε ποινή 

18μηνης φυλάκισης). Ο δημόσιος κατήγορος σας πληροφορεί ότι θα 

ζητήσει την κράτηση του μέχρι την δίκη του. 

 

1) Ως ο συνήγορος υπεράσπισής του, συμβουλεύσετε τον κο 

Θρασόπουλο ποια θα πρέπει να είναι η θέση σας με αναφορά 

στον Νόμο και την Νομολογία.  

(18 μονάδες) 

 

2) Αν το Δικαστήριο εγκρίνει το αίτημα της Κ.Α. υπάρχει τρόπος 

αναθεώρησης της απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο; 

Εξηγήστε.  

(7 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

(i) Πότε η ομολογία ενός κατηγορουμένου θεωρείται θεληματική και 

ποια είναι η αποδεικτική της αξία; 

(5 μονάδες) 

 

(ii)  Ποια διαδικασία ακολουθείται όταν εγείρεται από την Υπεράσπιση   

     ένσταση ως προς τη θεληματικότητα μιας ομολογίας; 

(5 μονάδες) 

 

(iii) Ποιος έχει το αποδεικτικό βάρος και σε ποιο επίπεδο; 

                                                                 (5 μονάδες) 
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(iv) Ποιες συνέπειες ενέχει η δεχτότητα μιας ομολογίας 

κατηγορουμένου, αν αποφασιστεί ότι παραβιάστηκαν οι Δικαστικοί 

Κανόνες;  Αιτιολογήστε τη θέση σας με αναφορά σε Νομολογία.  

                                                              (10 μονάδες) 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


