
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Να απαντηθούν τέσσερις (4) από τις έξι ερωτήσεις. 

Να αιτιολογείται ΠΛΗΡΩΣ η κάθε απάντηση. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

Ιούνιος 2019 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
(A) Τι σημαίνει «Δημόσια Ακροαματική Διαδικασία»; Ποια είναι η 

νομική αιτιολόγηση και πως έχει χειριστεί το ζήτημα η Νομολογία; 

 
(10 μονάδες) 

 
(B) Ο Αστυνομικός 31 Α. Σαΐνης της ΥΚΑΝ Λευκωσίας διερευνά υπόθεση 

εισαγωγής 3 κιλών κάνναβης.  Στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης 
αποτείνεται στο Δικαστήριο για έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον 
του κου Χασισούλη για τον οποίο υπάρχει μαρτυρία ότι ταξίδεψε τρεις 
φορές μέσα σε ένα μήνα στην Ολλανδία και εμπλέκεται στην εισαγωγή 
των συγκεκριμένων ναρκωτικών από την Ολλανδία. Από ανάλυση 
τηλεπικοινωνιακών δεδομένων διαφαίνεται ότι τον τελευταίο μήνα είχε 
συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με άγνωστα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικό αριθμό Ολλανδίας. Στο πακέτο, 
περαιτέρω, εντοπίστηκε επιστημονικά το γενετικό υλικό του ιδίου 
καθώς και δύο άλλων προσώπων. 

  
Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του για έκδοση εντάλματος 
σύλληψης και αποτείνεται σε εσάς ως δικηγόρο στο γραφείο του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ζητά τη συμβουλή σας. 
 
Ποια είναι η θέση σας; Αιτιολογήστε πλήρως. 

(15 μονάδες) 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 
(A) Καταχωρίστηκε κατηγορητήριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου 

Λευκωσίας που αφορά αριθμό κατηγοριών για κατάχρηση εξουσίας  
κατά παράβαση του Άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα και 
αναγράφονται τα ονόματα δώδεκα μαρτύρων κατηγορίας. Μετά τη 
συμπλήρωση της μαρτυρίας των εννέα μαρτύρων κατηγορίας, ο/η 
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εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής δήλωσε πως δεν είχε πρόθεση 
να καλέσει τους υπόλοιπους μάρτυρες κατηγορίας, ούτε και να τους 
προσφέρει για αντεξέταση. Η Υπεράσπιση έφερε ένσταση. 

 
 Ενεργήστε ως εκδικάζον Δικαστήριο και αιτιολογήστε πλήρως 

την απόφασή σας. 
(15 μονάδες) 

 
 
(B) Η Κατηγορούσα Αρχή ζητά αναβολή στην έναρξη εκδίκασης 

υπόθεσης επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης 
ενώπιον του Ε.Δ. Λάρνακας, η Υπεράσπιση προβάλλει ένσταση αλλά 
το Δικαστήριο εγκρίνει την αιτούμενη αναβολή και ορίζει την υπόθεση 
για ακρόαση σε τρεις περίπου μήνες Ο Κατηγορούμενος επιθυμεί να 
προσβάλει την απόφαση του Δικαστή με την οποία αναβλήθηκε η 
εκδίκαση της υπόθεσης. 

 
            Ποια η νομική συμβουλή σας ως ο/η δικηγόρος υπεράσπισης; 

 
    (10 μονάδες) 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
(A) Τι πρέπει να περιλαμβάνει η τελική απόφαση του Δικαστηρίου; 

Αιτιολογήστε πλήρως με αναφορά στο Νόμο και την Νομολογία. 
 

(12.5 μονάδες) 

 
(B) Ο κος Τσαλαβουτάκης δήλωσε ενοχή ενώπιον του Δικαστηρίου στην 

κατηγορία της άσεμνης επίθεσης εναντίον οικογενειακής του φίλης. 
Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της κατηγορίας, σε φιλική συγκέντρωση 
άρχισε να την χαϊδεύει επίμονα στο πόδι, αυτή αντέδρασε και ο ίδιος 
συνεχίζοντας να την χαδεύει της είπε ότι «την βρίσκει πολύ ελκυστική». 
Μετά την έκθεση των γεγονότων από την εκπρόσωπο της 
Κατηγορούσας Αρχής, αγόρευσε ο συνήγορος υπεράσπισης  ο οποίος 
στην απολογία του πελάτη του, για σκοπούς μετριασμού της ποινής 
που θα του επιβαλλόταν ανέφερε: « Η χειρονομία του κατηγορούμενου, 
Εντιμότατε, ήταν εντελώς αθώα και φιλική. Προφανώς παρεξηγήθηκε 
από την καταγγέλουσα. Όμως επειδή ο κατηγορούμενος δεν θέλει να 
ταλαιπωρείται άλλο, παραδέχεται και απολογείται ενώπιον του 
Δικαστηρίου».  
 
Ενεργήστε ως το εκδικάζον Δικαστήριο, εξηγήστε όλες τις 
ενέργειες που πρέπει να κάμετε με αναφορά στον Νόμο και την 
Νομολογία. 

 
  

(12.5 μονάδες) 
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Ερώτηση 4 

 

Απαντήστε Σωστό ή Λάθος και Αιτιολογήστε.  

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ «0»] 

                                             

(Α)  Καταχωρείται κατηγορητήριο στο Ε.Δ. Λεμεσού εναντίον του «Γιάννη 

Αναστασίου, οδός Αχάπαρου 5, Αγία Ζώνη Λεμεσός» και επιδίδεται στον κο 

Γιώργο Αναστασίου οδός Αχάπαρου 5, Αγία Ζώνη στη Λεμεσό. Ο 

εκπρόσωπος της Κατηγορούσας κατά την πρώτη εμφάνιση ενώπιον 

Δικαστηρίου αντιλαμβάνεται το λάθος και ζητά τροποποίηση του 

κατηγορητηρίου ώστε να ανταποκρίνεται στον Γιώργο Αναστασίου, αίτημα το 

οποίο εγκρίνεται από το Δικαστήριο.  

 

 (5 μονάδες) 

 

(Β)  Αμέσως μετά την κλήση του κατηγορούμενου σε απολογία και την 

επεξήγηση των δικαιωμάτων του, η κατηγορούσα αρχή ζητά όπως προστεθεί 

νέα κατηγορία αφού «από την προσκομισθείσα μαρτυρία διαπιστώνεται ότι ο 

κατηγορούμενος διέπραξε -εκτός από το αδίκημα της επίθεσης με πραγματική 

σωματική βλάβη1 προς την Μαρία Αντρέου, για το οποίο διώκεται- και το 

αδίκημα της εξύβρισης προς την Γεωργία Αντρέου.» Το δικαστήριο εγκρίνει το 

αίτημα στη βάση του άρθρου 85 (4) του Κεφ. 155.  

(5 μονάδες) 

 

(Γ)  Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου ζητά να κληθούν εκ 

νέου κάποιοι μάρτυρες για να τους αντεξετάσει με γνώμονα τη νέα κατηγορία 

που έχει προστεθεί, χωρίς όμως να του επιτρέπεται από το Δικαστήριο. 

 

(5 μονάδες) 

 

(Δ)  Μετά την ολοκλήρωση της δίκης, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι από την 

αποδεχθείσα μαρτυρία προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος διέπραξε το αδίκημα 

της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης2 και καταδικάζει αυτόν με βάση τις 

πρόνοιες του άρθρου 85(3) του Κεφ. 155 και τον αθωώνει στην κατηγορία της 

επίθεσης με πραγματική σωματική βλάβη. 

(5 μονάδες) 

 

(Ε)  Το Δικαστήριο απαγγέλει στον κατηγορούμενο την νέα κατηγορία όπως 

την έχει προσθέσει και του ζητά να απαντήσει σε αυτήν.  

(5 μονάδες) 

                                                             
1 Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 χρόνια. 

2 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 7 χρόνια 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
Η Άντρεα Κλεπτομανάκη συλλαμβάνεται για κλοπή φορεμάτων αξίας 800 
ευρώ από μπουτίκ στην Πάφο, μετά από την αναγνώρισή της από την 
ιδιοκτήτρια του καταστήματος, μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας 
Δεκαπέντε (15) ώρες μετά τη σύλληψή της προσάγεται ενώπιον Δικαστή για 
προσωποκράτηση εφτά (7) ημερών.  

 
(1) Ποιες αρχές διέπουν την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης;  

 
                                                                                (8 μονάδες) 

 
(2) Περιγράψτε πλήρως την διαδικασία για έκδοση διατάγματος 

προσωποκράτησης υπόπτου. 
(7 μονάδες) 

 
(3) Εξηγήστε για την ανανέωση διατάγματος προσωποκράτησης. 

       
 (5 μονάδες) 

 
(4) Μπορεί να ασκηθεί έφεση και αν ναι σε ποια νομική βάση; 

 
            (5 μονάδες)  

 
Αιτιολογείστε όλες τις απαντήσεις σας με αναφορά στο Νόμο και την 
Νομολογία. 

  
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Ο Γιώργος Χρυσοδάχτυλος συλλαμβάνεται για διάπραξη αρκετών υποθέσεων 
κλοπής από πρόσωπο και απόσπασης με ψευδείς παραστάσεις. Αμέσως 
μετά τη σύλληψή του οδηγείται στο ΤΑΕ Αμμοχώστου και ανακρίνεται 
προφορικά. Παραδέχεται στους ανακριτές ότι διέπραξε δύο κλοπές. Γίνεται 
επίστηση της προσοχής του στο Νόμο και λαμβάνεται ανακριτική κατάθεση με 
βάση τον 2ο Δικαστικό Κανόνα υπό μορφή ερωτοαπαντήσεων. Η γραπτή 
κατάθεση διαρκεί 13 ώρες με κάποια διαλείμματα. Στις απαντήσεις ομολογεί 
τη διάπραξη του συνόλου των υποθέσεων στις οποίες είναι ύποπτος. Κατά 
την ακροαματική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον του Επαρχιακού 
Δικαστηρίου Αμμοχώστου σας εντέλλει, ως δικηγόρο του, να μην δεχτείτε την 
παρουσίαση της κατάθεσής του γιατί «είπε αυτά που είπε ώστε να τον 
αφήσουν αμέσως ελεύθερο, όπως του υποσχέθηκαν». 
 
Σχολιάστε πλήρως όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν, την διαδικασία 
που πρέπει να ακολουθηθεί, το βάρος απόδειξης, τις συνέπειες, με 
αναφορά στο Νόμο και τη Νομολογία. 

(25 μονάδες) 


