
 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

 

Φεβρουάριος 2016 

 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Να απαντηθούν τέσσερις (4) από τις έξι ερωτήσεις. 

Να αιτιολογείται η κάθε απάντηση. 

 

 

Ερώτηση 1 

 

(Α)  Πως πρέπει να ενεργεί η Κατηγορούσα Αρχή σε σχέση με την 

κλήτευση και την παρουσία μαρτύρων στο Δικαστήριο; Oι υποχρεώσεις 

είναι διαφορετικές σε συνοπτική και σε δίκη ενώπιον του 

Κακουργιοδικείου; Ποιος είναι ο ορθός χειρισμός μάρτυρα του οποίου το 

όνομα οπισθογραφείται στο κατηγορητήριο; 

Αναλύστε.    

                                            (10 μονάδες) 

 

(Β)  Ο Γιώργος και ο Αντρέας, παραγωγοί φυσικών χυμών, οι οποίοι 

εμφιαλώνουν και προωθούν στην αγορά τα προϊόντα τους, κατηγορούνται 

για  (1) Πώληση τροφίμου ποιότητας άλλης από αυτή που ζητήθηκε από 

τον αγοραστή Χαράλαμπο κατά παράβαση των άρθ. 4(1)(2) του κεφ. 261 

και (2)  Πώληση τροφίμου ακατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, 

κατά παράβαση  των αρθ. 8 και 18a του Κεφ. 261. Οι κατηγορίες 

αφορούν την 10η Απριλίου 2013. Το ακατάλληλο τρόφιμο ήταν 

εμφιαλωμένος χυμός πορτοκάλι, σε φιάλη που περιείχε ξένη ουσία, 

οπτικά δυσάρεστη και αλλοιωτική του περιεχομένου της, καθιστώντας το 

ακατάλληλο για κατανάλωση. Το Δικαστήριο έχει κάμει αποδεκτή την 

μαρτυρία που πρόσφερε η Κατηγορούσα Αρχή και κρίνει ότι τα 

αδικήματα διαπράχθηκαν από τους κατηγορούμενου πλην όμως, από 

την μαρτυρία που προσήχθει δεν μπορεί να διαπιστώσει ποια είναι η 

ακριβής ημερομηνία διάπραξης τους, χωρίς να αποκλείεται η 10η 

Απριλίου. 

 

Ποιες είναι οι επιλογές του Δικαστηρίου και ποια διαδικασία 

πρέπει να ακολουθήσει; 
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                                            (15 μονάδες) 

 

 

Ερώτηση 2 

 

(Α) Τι γνωρίζετε για την προδικαστική αποκάλυψη, ποια τα δικαιώματα 

υπόπτου προσώπου ως προς έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της 

Αστυνομίας και ποια του κατηγορουμένου; 

                                            (7 μονάδες) 

 

(Β)  Ο Κώστας Φασαρίας συνελήφθηκε την 22/5/13 ώρα 03.00 π.μ. για 

το αυτόφωρο αδίκημα της διάρρηξης της κατοικίας στην οδό Πέπλου 33 

και κλοπής από αυτήν χρυσαφικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Προσάχθηκε ως ύποπτος ενώπιον δικαστηρίου την 23/5/13 αμέσως 

μόλις άνοιξαν τα δικαστήρια, η ώρα 8.00 το πρωί, για σωρεία διαρρήξεων 

και κλοπών που διενεργήθηκαν στην Λευκωσία μεταξύ των ετών 2012 

και 2013. Την αίτηση προσωποκράτησης υπέγραψε ο λοχίας Αετομάτης, 

ο οποίος και έδωσε ένορκη μαρτυρία ενώπιον του Δικαστηρίου, ζητώντας 

την οκταήμερη κράτηση του υπόπτου. 

 

Η οικογένεια του Κ. Φασαρία, σας αναθέτει να εκπροσωπήσετε τον 

ύποπτο στο Δικαστήριο. 

 

Τι πρέπει να πράξετε ενώπιον του Δικαστηρίου που εξετάζει την 

αίτηση και ποια τα επιχειρήματα σας;  

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις  για την έκδοση διατάγματος 

προσωποκράτησης; Αναλύστε την κάθε μία. 

 

                                            (18 μονάδες) 

 

 

Ερώτηση 3 

                                             

(Α)  Τι γνωρίζετε για την προσωποκράτηση κατηγορουμένου; Πότε 

εγείρεται θέμα απόλυσης κατηγορουμένου με εγγύηση και/ή όρους και 

ποιες οι αρχές που εφαρμόζονται; Τι λαμβάνει υπόψιν το Δικαστήριο για 

να διαπιστώσει κατά πόσο θα αφεθεί ελεύθερος με όρους ή θα τεθεί υπό 

κράτηση; Αναλύστε.  

(12 1/2 μονάδες) 
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(Β)      Η ΥΚΑΝ εξασφάλισε μαρτυρία από δύο πρόσωπα ότι η Μαρία 

Καθαρού, είχε στην κατοχή της ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και 

προσπαθούσε να την πουλήσει σε στρατιώτες έξω από στρατόπεδο στην 

Λευκωσία. Από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης κοντά στο 

στρατόπεδο αναγνωρίστηκε σταματημένο όχημα, χρώματος και τύπου 

που συνάδει με αυτό που κατέχει και οδηγεί η Μαρία.  

 

Ανατίθεται σε Αστυνομικό να εκδώσει ένταλμα σύλληψης. Τι 

διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει για την έκδοση του και πως θα 

το εκτελέσει; Σε περίπτωση που ο δικαστής δεν εγκρίνει το 

αίτημα έκδοσης εντάλματος και το απορρίπτει, ποια διαδικασία 

θα ακολουθηθεί αν η Γενική Εισαγγελία θεωρεί ότι το ένταλμα θα 

έπρεπε να είχε εκδοθεί; 

 

(12 1/2 μονάδες) 

 

 

                                             

 

      

Ερώτηση 4 

 

(Α)  Η Μ. Γ. τηλεφώνησε η ώρα 05.15 το πρωί στο ΤΑΕ Λεμεσού και 

κατήγγειλε ότι άγνωστο πρόσωπο, ενώ αυτή κοιμόταν, εισήλθε στο σπίτι 

της και έκλεψε όλα τα χρυσαφικά και τους φορητούς ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Η ίδια ξύπνησε και είδε τον δράστη, ο οποίος τραυλίζοντας 

της είπε να μην τολμήσει να μιλήσει γιατί θα την σκότωνε. Περίγραψε 

τον δράστη ως πολύ ψηλό και λεπτό άτομο. Ο Λοχίας Ξουράφης 

υποπτεύθηκε τον κατηγορούμενο, ο οποίος στο παρελθόν συνελήφθηκε 

για διαρρήξεις και κλοπές και ο οποίος ανταποκρίνεται στην περιγραφή 

του δράστη.   Τηλεφώνησε στον κατηγορούμενο και διευθετήθηκε 

συνάντηση σε χώρο στάθμευσης υπεραγοράς. Στη συνάντηση ο Λοχίας 

του εξήγησε για τις υποψίες του, του επέστησε την προσοχή του στο νόμο 

και ο κατηγορούμενος είπε «εγώ το έκαμα, συγνώμη». Στη συνέχεια ο 

Λοχίας σε έντυπο κατάθεσης που είχε μαζί του κατέγραψε κατάθεση του 

κατηγορούμενου, στην οποία περίγραψε τα γεγονότα που περιέβαλλαν τα 

αδικήματα. Στο τέλος ο Λοχίας την διάβασε μεγαλοφώνος και ο 

κατηγορούμενος την υπόγραψε ως ορθή. Στην συνέχεια ο 

κατηγορούμενος συναίνεσε και οδηγήθηκε με το περιπολικό στο ΤΑΕ, 

όπου συνελήφθηκε με δικαστικό ένταλμα και απάντησε «παραδέχομαι, 

εγώ τα έκαμα». 
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Στα πλαίσια της δίκης, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, 

προσπαθεί να εισάγει ως μαρτυρία τις προφορικές δηλώσεις και την 

γραπτή κατάθεση του κατηγορούμενου. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται 

ότι οι δηλώσεις και καταθέσεις δεν ελήφθησαν νομότυπα. Ενεργήστε ως 

ο δικηγόρος του κατηγορούμενου. Τι θα κάμετε, ποια τα πιθανά 

επιχειρήματα, ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί, ποιος φέρει το 

βάρος απόδειξης. Υπάρχει διαφοροποίηση αν ο ισχυρισμός είναι 

ότι ουδέποτε έκαμε τις δηλώσεις και ουδέποτε είπε τα όσα 

παρουσιάζονται στην γραπτή κατάθεση. 

(18 μονάδες) 

 

(Β)  Ο κατηγορούμενος, κατηγορείται για βιασμό γυναίκας ηλικίας 24 

χρονών και παραδέχεται την κατηγορία. Στα πλαίσια αγόρευσης για 

μετριασμό της ποινής που θα επιβληθεί, ο συνήγορος υπεράσπισης του 

κατηγορουμένου ανέφερε ¨Ο κατηγορούμενος παραδέχεται ότι είχε 

σεξουαλική επαφή με την παραπονούμενη, αλλά έντιμοι δικαστές, και η 

ίδια ήθελε αυτό που έγινε και μάλιστα διευθέτησαν να συναντηθούν και 

την επόμενη μέρα¨. 

 

Ενεργήστε ως το δικάζον δικαστήριο. 

 

                                            (7 μονάδες) 

 

 

Ερώτηση 5 

                                             

(Α)  Ποιος είναι «εχθρικός μάρτυρας» και ποια η διαδικασία για την 

κήρυξή του ως τέτοιου; Αναλύστε. 

(12 1/2 μονάδες) 

 

 

(Β)     Ο Κ. Φερέγγυος προσάγεται από την Αστυνομία ως 

κατηγορούμενος ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για υπόθεση 

ακάλυπτης επιταγής που εξέδωσε την 5.5.2011 για αγορά 4 

κλιματιστικών από τον Α. Αγριεμένο για το ποσό των 2000 ΕΥΡΩ. Ο 

κατηγορούμενος σας λέει ότι για την ίδια ακάλυπτη επιταγή  έχει 

ξαναδιωχτεί και αθωώθηκε το 2012. 

 

 Πως θα τον συμβουλέσετε; Επιχειρηματολογείτε πλήρως για 

να υποστηρίξετε την θέση σας ενώπιον του Δικαστηρίου. 

 

 Αλλάζουν τα δεδομένα αν σας πει ότι η προηγούμενη 

υπόθεση αναστάλθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα και γιατί; 
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                                (12 1/2 μονάδες) 

 

 

 

Ερώτηση 6 

                                             

(Α)  Τι γνωρίζετε για την τροποποίηση κατηγορητηρίου και για ποιους 

λόγους μπορεί να προκύψει; Τι συνιστά ελαττωματικό κατηγορητήριο και 

σε ποια στάδια της δίκης μπορεί να τροποποιηθεί; Δώστε παράδειγμα και 

αναλύστε. 

 

(12 1/2 μονάδες) 

 

 

(Β)  Ποιοι είναι οι σκοποί της αντεξέτασης μαρτύρων; Υπάρχουν 

επιπτώσεις σε περίπτωση μη αντεξέτασης μάρτυρα; Αναλύστε. 

 

 «Εκ πρώτης όψεως υπόθεση». Πότε προκύπτει το θέμα και ποια 

κριτήρια διέπουν την απόφαση του Δικαστηρίου;  Μπορεί να ασκηθεί 

έφεση; Αιτιολογείστε. 

 

 

(12 1/2 μονάδες) 

 

 

 

             


