
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

 

Φεβρουάριος 2020 

 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Να απαντηθούν τέσσερις (4) από τις έξι ερωτήσεις. 

Να αιτιολογείται ΠΛΗΡΩΣ η κάθε απάντηση. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Ο Γιώργος Φασαρίας, μόνιμος κάτοικος Κύπρου και πατέρας δύο ανηλίκων 

παιδιών, κατηγορείται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για 

επιθέσεις με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης που διέπραξε το 

2017 εναντίον πέντε διαφορετικών προσώπων. Ενώπιον του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Πάφου καταχωρήθηκαν επίσης, τέσσερις υποθέσεις που 

αφορούν σε διάπραξη των αδικημάτων της διάρρηξης κατοικιών και κλοπής 

χρυσαφικών και χρημάτων ενώ βρίσκονται υπό Αστυνομική διερεύνηση τρεις 

ακόμα υποθέσεις που αφορούν σε χρήση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. 

 

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

αιτηθείτε όπως τεθεί υπό κράτηση μέχρι τη δίκη του. 

 

Αναπτύξετε προς το Δικαστήριο πλήρη επιχειρηματολογία με αναφορά 

στις Αρχές, το Νόμο και τη Νομολογία. 

(18 βαθμοί) 

 

B) Η απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου, ως το «Α» πιο πάνω, 

μπορεί να εφεσιβληθεί και αν η απάντηση είναι θετική ποια είναι η 

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

(7 βαθμοί) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

Η ΥΚΑΝ εξασφάλισε μαρτυρία από αξιόπιστο πληροφοριοδότη ότι η 16χρονη 

μαθήτρια Μαρία Γέριμου, έχει συχνά στην κατοχή της ποσότητα ναρκωτικών 

ουσιών και προσπαθεί να την πουλήσει σε συμμαθητές της στο σχολείο της 

στη Λευκωσία. Από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης έξω από το σχολείο 

αναγνωρίστηκε κάποιο κορίτσι που ομοιάζει με τη Μαρία να δίνει σακουλάκι 

με φυτική ύλη που μοιάζει με κάνναβη σε κάποιον μαθητή που 

αναγνωρίστηκε ότι ήταν ο Α.Β.. Ο Α.Β. κλήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ και 

ερωτηθείς ομολόγησε ότι αγόρασε κάνναβη από τη Μαρία.  

 

Α) Ανατίθεται στον Αστυνομικό Σαΐνη να εκδώσει ένταλμα για τη 

σύλληψη της Μαρίας. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει για την 

έκδοσή του και πως θα το εκτελέσει; Σε περίπτωση που ο/η δικαστής 

δεν εγκρίνει το αίτημα έκδοσης εντάλματος και το απορρίψει, ποια 

διαδικασία θα ακολουθηθεί στην περίπτωση που η Γενική Εισαγγελία 

θεωρεί ότι το ένταλμα θα έπρεπε να είχε εκδοθεί; 

(15 βαθμοί) 

 

 Β) Ποια τα δικαιώματα της Μαρίας κατά και αμέσως μετά τη 

σύλληψή της και ποιες οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του Αστυνομικού; 

 
(10 βαθμοί) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 

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; 

(10 βαθμοί) 

 

Β) Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας έχει αχθεί υπόθεση που 

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

χρήση Ναρκωτικών Τάξεως Β΄ δηλαδή κάνναβη βάρους 400 γρ.. 
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Κατηγορούμενος είναι ο Αντρέας Χασισόπουλος, ο οποίος κατηγορείται από 

τον εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής και παραδέχεται αμέσως ενοχή 

στις εναντίον του Κατηγορίες.  

Μετά την έκθεση των γεγονότων εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής ο 

συνήγορος Υπεράσπισης ενεργοποιώντας το δικαίωμα του πελάτη του για 

αγόρευση για μετριασμό της ποινής αναφέρει- 

 

 «Έντιμε Πρόεδρε, ο πελάτης μου είναι ουσιοεξαρτώμενος και η όποια 

ποσότητα ναρκωτικών βρέθηκε στην κατοχή του ήταν για δική του 

αποκλειστική χρήση. Λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων, έλαβε από 

συγγενείς διάφορα δώρα – χρηματικά ποσά-  και τα ξόδεψε όλα για να 

αγοράσει την ποσότητα της κάνναβης για την οποία διώκεται σήμερα 

ενώπιον του Δικαστηρίου σας. Ο Αντρέας δεν είναι προμηθευτής και 

έμπορας 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 το Νόμο και τη 

Νομολογία. Αιτιολογήστε πλήρως. 

(15 βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Απαντήστε Σωστό ή Λάθος και Αιτιολογήστε.  

[ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ «0»] 

 

Α) Εχθρικός είναι ο μάρτυρας της άλλης πλευράς που είναι απρόθυμος 

να πει την αλήθεια στο δικαστήριο. 

(5 βαθμοί) 
 
Β) Το δικαστήριο για να αποφασίσει αν ένας μάρτυρας είναι εχθρικός 

εξετάζει τη διάθεση του μάρτυρα και το μέγεθος της αντίφασης αλλά δε 

δικαιούται να συνυπολογίζει το χρόνο που έχει παρέλθει μεταξύ των 

καταθέσεων. 

(5 βαθμοί) 
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Γ) Στο στάδιο πριν την κήρυξη του μάρτυρα ως εχθρικού, 

απαγορεύονται οι καθοδηγητικές ερωτήσεις. 

(5 βαθμοί) 

 

Δ) Όταν ο μάρτυρας παραδέχεται την αντίφαση σε σχέση με την 

προηγούμενη κατάθεσή του, το δικαστήριο μπορεί να μην επιτρέψει την 

κατάθεση της προηγούμενης δήλωσης/κατάθεσης. 

(5 βαθμοί) 

 

Ε) Όταν μάρτυρας κηρυχθεί ως εχθρικός η μαρτυρία του δεν έχει πλέον 

βαρύτητα. 

(5 βαθμοί) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
Ο Κ. Ακαλυπτούλης διώκεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για 

υπόθεση ακάλυπτης επιταγής που εξέδωσε την 15.5.2016 για αγορά δύο 

φορητών υπολογιστών και μιας τηλεόρασης από τον Α. Αγριεμένο για το 

ποσό των 2500 ΕΥΡΩ. Ο κατηγορούμενος σας λέει ότι για την ίδια επιταγή 

έχει ξαναδιωκτεί το 2017, παραδέχτηκε ενοχή και του επιβλήθηκε ποινή 

φυλάκισης 2 μηνών με 3ετή αναστολή εκτέλεσής της. 

 

Α) Πως θα τον συμβουλεύσετε; Ποια η επιχειρηματολογία σας ενώπιον 

του Δικαστηρίου και ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί; 

Επιχειρηματολογήστε πλήρως με αναφορά στο Νόμο και τη Νομολογία. 

(18 βαθμοί) 

 

Β) Αλλάζουν τα δεδομένα αν σας πει ότι η προηγούμενη υπόθεση 

αναστάλθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα και γιατί; 

                                (7 βαθμοί) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 

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

μπορεί να προκύψει; Τι συνιστά ελαττωματικό κατηγορητήριο και σε ποια 



Σ ε λ ί δ α  | 5 

 

στάδια της δίκης μπορεί να τροποποιηθεί; Εξηγήστε το Νόμο, δώστε 

παράδειγμα από τη Νομολογία και αναλύστε. 

(12.5 βαθμοί) 

 

(Β) «Εκ πρώτης όψεως υπόθεση». Πότε προκύπτει το θέμα και ποια κριτήρια 

διέπουν την απόφαση του Δικαστηρίου; Μπορεί να ασκηθεί έφεση; 

Αιτιολογείστε. 

(12.5 βαθμοί) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


