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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
 
Ο Γιώργος Απλωχέρης κατηγορείται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου 

Πάφου για άσεμνες επιθέσεις1 που διέπραξε το 2017 εναντίον της 

δεκάχρονης Α.Β., η οποία διέμενε με τους γονείς της σε διπλανό σπίτι της 

κατοικίας του Κατηγορούμενου, Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, η 

ανήλικη μετέβαινε τα απογεύματα στο σπίτι του Κατηγορούμενου για να 

παίξει με τα παιδιά του, και ο κος Απλωχέρης, έβρισκε τρόπους και την 

απομόνωνε και την άγγιζε άσεμνα σε διάφορα μέρη του σώματός της. 

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου καταχωρήθηκαν επίσης, 

ακόμα τρεις υποθέσεις που αφορούν σε άσεμνη επίθεση που διέπραξε το 

2017ο κος Απλωχέρης προς τις ανήλικες Β.Γ, Γ.Δ και Δ.Ε. (συμμαθήτριες 

των παιδιών του), ενώ βρίσκονται υπό Αστυνομική διερεύνηση τρεις ακόμα 

υποθέσεις/καταγγελίες για διάπραξη παρόμοιας φύσης αδικημάτων από τον 

κο Απλωχέρη, μεταξύ των ετών 2015-2016 σε ανήλικα κορίτσια. 

 

Α) Είστε ο Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής και έχετε οδηγίες να 

αιτηθείτε όπως τεθεί υπό κράτηση μέχρι την δίκη του. 

Αναπτύξετε προς το Δικαστήριο πλήρη επιχειρηματολογία με αναφορά 

στις Αρχές, Νόμο, Νομολογία. 

(15 βαθμοί) 

                                                             
1 Ποινικός Κώδικας «Άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας Αρθ. 151. Όποιος 

παράνομα και άσεμνα επιτίθεται εναντίον γυναίκας, είναι ένοχος κακουργήματος 
και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.» 
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B) Η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου, ως το «Α» πιο πάνω, 

υπόκειται σε Έφεση και αν η απάντηση είναι θετική ποια είναι η νομική 

βάση και τί θα λάβει υπόψη το Εφετείο για να αποφασίσει;  

(10 βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Α) Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εκδικάζει υπόθεση που αφορά σε 

κατοχή, κατοχή με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα και χρήση 

Ναρκωτικών Τάξεως Α΄ δηλαδή ηρωίνης βάρους 250 γρ. Ο Κατηγορούμενος 

Αντρέας Πρεζοπούλης παραδέχεται ενοχή στις εναντίον του Κατηγορίες. Η 

Κατηγορούσα Αρχή εκθέτει τα γεγονότα της υπόθεσης και στο στάδιο 

αγόρευσης του Συνηγόρου Υπεράσπισης για σκοπούς μετριασμού της 

ποινής του, αναφέρεται- 

 

 ¨Έντιμε Πρόεδρε, ο πελάτης μου είναι χρόνιος χρήστης διαφόρων ειδών 

Ναρκωτικών ουσιών αλλά πάντα, όπως και τώρα, προμηθευόταν  τα 

Ναρκωτικά για δική του χρήση. Έτσι και στην παρούσα Υπόθεση. 

Εξασφάλισε από την εργασία που έκανε τους Καλοκαιρινούς μήνες αρκετά 

χρήματα και τα ξόδεψε όλα για να αγοράσει την ποσότητα της ηρωίνης που 

αναφέρεται στο Κατηγορητήριο, για δική του και μόνο χρήση. Ο Αντρέας δεν 

είναι προμηθευτής και έμπορος Ναρκωτικών. Θα τα φύλαγε στο σπίτι του και 

θα έπαιρνε την καθημερινή του δόση. Πρέπει να τον πιστέψετε και να 

επιδείξετε κάθε δυνατή επιείκεια¨ 

  

Ενεργήστε ως το εκδικάζον Δικαστήριο σύμφωνα με τον Νόμο και την 

Νομολογία. Αιτιολογήστε πλήρως. 

(12 1/2 βαθμοί) 

 

 

B) Πότε και υπό ποίες προϋποθέσεις μπορεί το Δικαστήριο κατά την 

επιβολή ποινής να λάβει υπόψη του άλλες υποθέσεις που αφορούν 
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στον κατηγορούμενο. Αιτιολογήστε στη βάση του Νόμου και της 

Νομολογίας. 

(12 1/2 βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

Ο Αντρέας Αγελαδάρης κατήγγειλε ότι μεταξύ 20.00 μ.μ. της προηγούμενης 

νύχτας και 06.00 άγνωστο/α πρόσωπο/α, εισήλθε/αν στην φάρμα του στο 

Τσέρι και έκλεψε/αν 25 πρόβατα. Ο ίδιος μιλώντας με άτομα στην περιοχή της 

φάρμας έμαθε ότι το προηγούμενο βράδυ κινείτο στην περιοχή “ύποπτα” ένα 

“παλιό διπλοκάμπινο αυτοκίνητο χρώματος μαύρου με πινακίδες KA…». Ο 

Λοχίας Σαϊνόπουλος μόλις έμαθε για την καταγγελία υποπτεύθηκε τον 

Αντρίκο Ζωάρη ο οποίος γνώριζε ότι ήταν κάτοχος ενός παλιού 

διπλοκάμπινου χρώματος μαύρου και ο οποίος στο παρελθόν συνελήφθηκε, 

διώχτηκε και καταδικάστηκε για ζωοκλοπή. Ο Λοχίας τηλεφώνησε στον κο 

Ζωάρη και διευθετήθηκε συνάντηση σε καφετέρια. Στη συνάντηση ο Λοχίας 

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

ο Ζωάρης είπε «εγώ το έκαμα, συγνώμη». 

 

Στη συνέχεια ο Λοχίας σε έντυπο κατάθεσης που είχε μαζί του κατέγραψε 

κατάθεση του κου Ζωάρη, στην οποία περιέγραφε τα γεγονότα που 

περιέβαλλαν τη διάπραξη του αδικήματος. Στο τέλος ο Λοχίας την διάβασε 

μεγαλοφώνως και ο κος Ζωάρης την υπόγραψε ως ορθή. Ακολούθως 

μετέβηκαν με περιπολικό στα γραφεία του ΤΑΕ, όπου συνελήφθηκε με 

δικαστικό ένταλμα και απάντησε «παραδέχομαι, εγώ το έκαμα». 

 

Ο Κατηγορούμενος δεν παραδέχτηκε ενοχή και διεξάγεται ακροαματική 

διαδικασία.  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 
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βάρος απόδειξης. Υπάρχει διαφοροποίηση αν ο ισχυρισμός είναι ότι 

ουδέποτε έκαμε τις δηλώσεις και ουδέποτε είπε τα όσα παρουσιάζονται 

στη γραπτή κατάθεση;. 

(25 βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

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 δίκη ενώπιον του 

κακουργιοδικείου; Ποιος είναι ο ορθός χειρισμός μάρτυρα του οποίου το 

όνομα οπισθογραφείται στο κατηγορητήριο; 

 

Αναλύστε Πλήρως.    

(10 βαθμοί) 

 

 

Β)  Ο Γιώργος Μαχαιροβγάλτης συνελήφθηκε για το αδίκημα της ληστείας και 

πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον Επαρχιακού Δικαστή για να ζητηθεί η 

κράτησή του. Ο Αστυφύλακας Αετόπουλος μόλις έχει μετατεθεί στο ΤΑΕ και 

είναι η πρώτη φορά που του ανατίθεται να χειριστεί τέτοιο θέμα. Ζητά τη 

βοήθεια συναδέλφων του ως προς την διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθήσει, Αρχές, Νόμο, Νομολογία, προϋποθέσεις που πρέπει να 

ικανοποιηθούν κ.λ.π.  

 

Επεξηγήστε πλήρως πως πρέπει να δράσει, δικονομικά και ουσιαστικά 

με αναφορά στο Νόμο, Νομολογία, Αρχές και Προϋποθέσεις.  

 

(15 βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

Ο Κώστας Κλεφτρόπουλος εισέρχεται η ώρα 4.35 π.μ. σε αυλή κατοικίας στην 

Καλιθέα, έχοντας στην κατοχή του διαρρηκτικά εργαλεία και αποπειράται να 
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παραβιάσει αλουμινένια πόρτα για να εισέλθει στο σπίτι με σκοπό να κλέψει 

πολύτιμα αντικείμενα. Ο γείτονας του ιδιοκτήτη της κατοικίας, βλέπει τον κο 

Κλεφτρόπουλο, εισέρχεται τρέχοντας στην αυλή, τον χτυπά, τον ακινητοποιεί και 

καλεί την Αστυνομία. 

Στο μέρος φτάνει περιπολικό με τον Αστ. 001 και την Λοχία 43, η οποία δίνει 

οδηγίες στον Αστ. 001 να ενεργήσει αμέσως και νομότυπα. 

Α) Τι ενέργειες πρέπει να κάμει ο Αστ. 001 ώστε να μπορέσει να συλλάβει 

νόμιμα τον κο Κλεφτρόπουλο; Αναλύστε πλήρως αιτιολογώντας. 

 

       (12 1/2 βαθμοί) 

 

      Β) Ποια Δικαιώματα έχει ο κος Κλεφτρόπουλος με τη σύλληψή του; Αναλύστε    

      πλήρως. 

(12 1/2 βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

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

 

(12 1/2 βαθμοί) 

 

Β)  Τι γνωρίζετε για το στάδιο της «εκ πρώτης όψεως υπόθεσης»; 

Υπόκειται σε έφεση η απόφαση του Δικαστηρίου για αυτό το ζήτημα; 

Αναλύστε πλήρως με αναφορά στο Νόμο και τη Νομολογία.  

  

    (12 1/2 βαθμοί) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


