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ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Να απαντηθούν τέσσερις (4) από τις έξι ερωτήσεις. 

Να αιτιολογείται ΠΛΗΡΩΣ η κάθε απάντηση. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Ο Γιώργος Αετονύχης συλλαμβάνεται για τέσσερις υποθέσεις 

απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, από τέσσερα 

διαφορετικά πρόσωπα, μέσα σε διάστημα 3 εβδομάδων. Από κάθε 

πρόσωπο απέσπασε περίπου 2.500 Ευρώ. Πρόκειται για κύπριο 

πολίτη, ηλικίας 34 χρόνων, οικογενειάρχη. 

 

Είστε Αστυνομικός στο ΤΑΕ και έχετε οδηγίες να τον προσάγετε 

ενώπιον δικαστή και να ζητήσετε την κράτησή του για το μάξιμουμ 

δυνατό χρονικό διάστημα. 

 

Εξηγήστε με κάθε λεπτομέρεια τη διαδικασία, τις αρχές και 

προϋποθέσεις που διέπουν το θέμα, τη νομική βάση και κάμετε 

αναφορά σε κύρια νομολογία. Επεξηγήστε και την περίπτωση 

που θα χρειαστεί ανανέωση του διατάγματος και κατά πόσο η 

απόφαση του δικαστή εφεσιβάλλεται και αν ναι με ποια νομική 

βάση. 

 

(25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 

 Είστε δικηγόρος υπεράσπισης σε υπόθεση που εκδικάζεται ενώπιον 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και αφορά σε κατηγορία με 

βάση το άρθρο 210 Κεφ. 154 (θανατηφόρο δυστύχημα/απερίσκεπτες 

και αμελείς πράξεις). Στο κατηγορητήριο αναγράφονται οχτώ ονόματα 

μαρτύρων κατηγορίας αλλά στο στάδιο πριν το κλείσιμο της υπόθεσης 

για την Κατηγορούσα Αρχή, και ενώ είχαν κλητευθεί και καταθέσει μόνο 

τέσσερις από τους οχτώ μάρτυρες, ο Δημόσιος Κατήγορος δήλωσε 

πως ολοκλήρωσε την υπόθεση για την Κατηγορούσα Αρχή και δεν 

επιθυμούσε να καλέσει τους υπόλοιπους μάρτυρες αλλά ούτε και να 

τους προσφέρει για αντεξέταση.  

 

 (α) Τι θα πράξετε ως Υπεράσπιση, με ποια διαδικασία και ποια 

επιχειρηματολογία; Επεξηγήστε με αναφορά στο Νόμο και τη 

Νομολογία. 

(12.5 μονάδες) 

 

(β) Τι πιστεύετε θα αποφασίσει το Δικαστήριο και γιατί. Εξηγήστε 

πλήρως. Θα άλλαζε η απόφαση αν η υπόθεση εκδικαζόταν 

ενώπιον Κακουργιοδικείου; Αιτιολογήστε. 

 

(12.5 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

(A) Αναλύστε πλήρως τη διαδικασία κήρυξης εχθρικού μάρτυρα, τις 

προϋποθέσεις και τις συνέπειες ως προς τη βαρύτητα της 

μαρτυρίας. Κάμετε ανασκόπηση του Νόμου και της σχετικής 

Νομολογίας. 

 

  

(12.5 μονάδες) 
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(B) Τι γνωρίζετε για το εκ πρώτης όψεως στάδιο; Μπορεί να ασκηθεί 

έφεση στην απόφαση; Αναλύστε πλήρως με αναφορά στο Νόμο 

και τη Νομολογία. 

 

(12.5 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

 Ο Αντρέας Μαστουρίδης συνελήφθηκε επ΄ αυτοφώρο να κατέχει 4 κιλά 

κάνναβη. Οι Αστυνομικοί αμέσως πριν τη σύλληψή του επεξήγησαν τα 

δικαιώματά του και αυτός απάντησε «εν δικά μου, θα σας τα πω 

ούλλα». Του εξήγησαν ότι μπορεί να συμβουλευτεί δικηγόρο και ο ίδιος 

ζήτησε να του λάβουν κατάθεση στην οποία εξιστόρησε ότι τα εισήγαγε 

με βοήθεια άλλου προσώπου από την Ολλανδία και ότι θα τα παρέδιδε 

σε άλλο πρόσωπο στη Λεμεσό, για μεγάλο χρηματικό ποσό. Οι 

Αστυνομικοί κατέγραψαν την κατάθεση, του τη διάβασαν και την 

υπέγραψε ως ορθή. Την επόμενη μέρα ζήτησε την καταστροφή της 

κατάθεσης που είχε δώσει αμέσως μετά τη σύλληψή του και να του 

λάβουν καινούρια κατάθεση. Οι Αστυνομικοί του είπαν ότι κάτι τέτοιο δε 

γίνεται. 

 

Στα πλαίσια της δίκης του Μαστουρίδη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, 

η Υπεράσπιση θέτει θέμα για τη θεληματικότητα της κατάθεσης που 

έδωσε αμέσως μετά τη σύλληψή του στην Αστυνομία.  

 

Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί, ποιες οι Αρχές που διέπουν το 

ζήτημα, ποιος φέρει το βάρος απόδειξης και ποιες οι συνέπειες 

ανάλογα με την απόφαση του Δικαστηρίου; Πως πιστεύετε ότι θα 

αποφασίσει το Δικαστήριο στην παρούσα και γιατί. 

 Αναπτύξτε με αναφορά στο Νόμο και τη Νομολογία. 

 

(25 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

                                             

(Α)    Τι γνωρίζετε για αντικρουστική μαρτυρία;. Αναλύστε πλήρως με 

αναφορά στο Νόμο και τη Νομολογία. 

                                            (8 μονάδες) 

 

(Β)    Η ΥΚΑΝ εξασφάλισε μαρτυρία από δύο πρόσωπα ότι ο Γιώργος 

Ενεσούλης είχε στην κατοχή του ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και 

προσπαθούσε να την πουλήσει σε μαθητές έξω από σχολείο στη Λευκωσία. 

Από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης απέναντι από το σχολείο 

αναγνωρίστηκε σταθμευμένο αυτοκίνητο χρώματος κόκκινου, σαλούν 

συγκεκριμένης μάρκας που ομοιάζει με αυτό που κατέχει και οδηγεί ο 

Γιώργος.   

 

Ανατίθεται σε Αστυνομικό να εκδώσει ένταλμα για τη σύλληψη του 

Γιώργου. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει για την έκδοσή 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; 

                                (17 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

  

(Α)    Τι γνωρίζετε για τις υποθέσεις που λαμβάνονται υπόψιν με βάση 

το αρθ. 81 του Κεφ. 155 κατά την επιβολή ποινής; Αναλύστε πλήρως και 

κάμετε αναφορά σε Νομολογία. 

                                            (8 μονάδες) 

 

(Β)  (α) Τι είναι ελαττωματικό κατηγορητήριο; 

(5 μονάδες) 
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       (β) Πώς και με ποια διαδικασία μπορεί να επέλθει καταδίκη για 

αδικήματα που δεν περιέχονται στο κατηγορητήριο, χωρίς 

τροποποίηση του κατηγορητηρίου; 

(5 μονάδες) 

       

       (γ) Τι γνωρίζετε για την τροποποίηση κατ΄ έφεση.  

(7 μονάδες) 

 

Αναλύστε πλήρως με αναφορά στο Νόμο και τη σχετική Νομολογία. 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

             


