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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 

(Α)  Ο Γιώργος Φασαρία διασκεδάζει σε νυχτερινό κέντρο και σε κάποια στιγμή νιώθει 

κάποιον να τον σπρώχνει. Εκνευρίζεται και αρχίζει να χτυπά το άτομο που στέκεται  

δίπλα του, τον κο Κώστα Άτσαλο. Ο Άτσαλος από τα χτυπήματα ζαλίζεται και πέφτει 

αιμόφυρτος στο έδαφος. Καλείται Ασθενοφόρο και η Αστυνομία. Εν τω μεταξύ ο 

Φασαρίας φεύγει από το υποστατικό. Θαμώνες δίνουν την περιγραφή του στους 

Αστυνομικούς και κάποιος από την παρέα δίνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή 

του. Ο Αστυνομικός Διευθυντής δίνει οδηγίες στον Αστ. 0001 Α. Σαϊνη να τον συλλάβει 

αμέσως και να τον ανακρίνει. 

 

Τι ενέργειες πρέπει να κάμει ο Αστ. 0001 ώστε να μπορέσει να συλλάβει νόμιμα 

τον κο Φασαρία; Που θα αποταθεί και πως; Τι οφείλει να κάμει όταν τον 

εντοπίσει; 

 (15 μονάδες) 

 

(Β)  Τι σημαίνει «εκ πρώτης όψεως υπόθεση»; Τι εξετάζει το δικαστήριο και με 

ποιο κριτήριο;  

(10 μονάδες) 

 
 
 
 



Σ ε λ ί δ α  | 2 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
 
(Α)  Ο Αντρέας Βαποράκιας διώκεται για εμπορία 2 κιλών ναρκωτικών Τάξεως Α΄ 

(ηρωίνης), αδίκημα το οποίο διέπραξε τον Ιούνιο του 2011. Η υπόθεση του έχει 

παραπεμφθεί για εκδίκαση στις 20/1/2017 ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας και 

στο μεταξύ το παραπέμπον δικαστήριο έχει διατάξει να παραμείνει υποκράτηση. 

 

Η οικογένεια του σας ζητά να τον υπερασπιστείτε και ο ίδιος σε μεταξύ σας συνάντηση, 

σας λέει ότι για τα ίδια ναρκωτικά  που κατηγορείται ότι κατείχε το 2011 έχει ήδη δικαστεί 

και αθωωθεί από το Κακουργιοδικείο Λεμεσού το 2013. 

 

Ενεργήστε ως ο συνήγορος Υπεράσπισης. Κάμετε αναφορά σε γνωστές 

αποφάσεις.  

 (12½ μονάδες) 

 

 

(Β)  Θεληματικότητα κατάθεσης κατηγορουμένου: Πότε εγείρεται; Ποια η διαδικασία, το 

βάρος απόδειξης και η αποδεικτική αξία ομολογίας.  

 

(12½ μονάδες) 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 

(Α) Ο Αστ. 0001 προσάγει τον κο Φασαρία στο Επαρχιακό Δικαστήριο για 

προσωποκράτηση πέντε ημερών. 

 

Τι γνωρίζετε για την διαδικασία προσωποκράτησης υπόπτου; Τι λαμβάνει 

υπόψιν ο δικαστής για να αποφασίσει αν θα διατάξει την κράτηση του υπόπτου 

και τον χρόνο αυτής; 

 (15 μονάδες) 

 

(Β) Ποιος ο ρόλος της Κατηγορούσας Αρχής σε σχέση με την κλήτευση και 

παρουσία μαρτύρων στο Δικαστήριο; 

(10 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

(Α) Ο Κυριάκος Νυχτοβάτης κατηγορείται για τα αδικήματα 1) της διάρρηξης με σκοπό 

την κλοπή κατά παράβαση του άρθρου 293 του Κεφ. 154 και 2) της κλοπής κατά 

παράβαση των άρθρων 255 και 262 του Κεφ. 154. Στις λεπτομέρειες του 2ου αδικήματος 

αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος μεταξύ 20 και 21/3/2014 αφού διέρρηξε την κατοικία 

στην οδό Ακαμάτων 5 και εισήλθε σε αυτήν, έκλεψε το ποσό των €800 μετρητά, 

χρυσαφικά αξίας €25,000,  και 2 φορητούς Η/Υ αξίας €3,000. 

 

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ενοχή και ακολούθησε ακροαματική διαδικασία. Σύμφωνα 

με την μαρτυρία του ιδιοκτήτη της κατοικίας, κου Πραξιτέλη, στα πλαίσια της διάρρηξης 

κλάπηκαν από το σπίτι του €800 μετρητά που είχε στο κομονδίνο του και χρυσαφικά 

αξίας €25,000 που είχε σε συρτάρι του γραφείου του. Σε ερώτηση της Κατηγορούσας 

Αρχής σε σχέση με τους 2 Η/Υ ανέφερε ότι κατά λάθος δηλώθηκαν ως κλοπιμαίοι αφού 

τους είχε πάρει ο γιος του για επιδιόρθωση. Η Υπεράσπιση δεν τον αμφισβήτησε για 

όσα κατέθεσε. 

 

Η Κατηγορούσα Αρχή άφησε την υπόθεση να εξελιχθεί ως το αρχικό κατηγορητήριο, ο 

κατηγορούμενος κλήθηκε σε απολογία και με το πέρας της υπόθεσης, το Δικαστήριο 

επεφύλαξε την απόφασή του. Ο δικαστής έχει αποφασίσει να κάμει πλήρως αποδεκτή 

την μαρτυρία της Κ.Α και ειδικά τα όσα κατέθεσε ο κος Πραξιτέλης και έχει πειστεί για 

την ενοχή του Νυχτοβάτη. 

 

 Ποιες οι επιλογές του Δικαστηρίου; Τεκμηριώστε.        

(15 μονάδες) 

 

 

(Β) Υπόκειται σε Έφεση η απόφαση του Δικαστηρίου να κληθεί ή να μη κληθεί ο 

Κατηγορούμενος να προβάλει την υπεράσπισή του; Τεκμηριώστε. 

 

(10  μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

(Α) Αναλύστε την εξουσία του Δικαστηρίου να καλεί και επανακαλεί 
μάρτυρα. 

 

(12 ½  μονάδες) 

 

(Β)  Σε υπόθεση κλοπής από υπάλληλο, η κατηγορούμενη Μαρία Γραμματάκη, κλήθηκε 

σε απολογία και επέλεξε να κάμει ανώμοτη δήλωση. Στην απόφασή του το Δικαστήριο 

προέβηκε σε σχολιασμό ως κατωτέρω: 

«Η κατηγορούμενη κατέθεσε από το εδώλιο του κατηγορούμενου, ως ήταν 

δικαίωμά της, φυσικά, και δεν έκαμε καλή εντύπωση στο Δικαστήριο αλλά ήταν 

ξεκάθαρη η προσπάθειά της να κρύψει τα πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης 

ώστε να αποφύγει των ευθυνών της.» 

 

Σχολιάστε τον τρόπο αξιολόγησης από το πρωτόδικο Δικαστήριο και εξηγήστε 

ποια η βαρύτητα της ανώμοτης δήλωσης; 

  

               (12 ½  μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

(Α) Ο Γιάννης Μαχαιροβγάλτης κατηγορείται για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης. 

Κατά την διαδικασία παραπομπής του σε απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο, η 

Κατηγορούσα Αρχή ζητά την κράτησή του μέχρι την επόμενη δικάσιμο. 

 

      Ποιες αρχές διέπουν το θέμα κράτησης κατηγορουμένου και ποια στοιχεία 

λαμβάνονται υπόψιν. Αναλύστε με αναφορά και στη βασική νομολογία. 

 

(15 μονάδες) 

 

(B) Τι πρέπει να περιλαμβάνει η τελική Απόφαση του Δικαστηρίου. 

(10 μονάδες) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


