
 

 

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. 

 
        ΙΟΥΝΙΟΣ  2021 

 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
 
(A) Τι γνωρίζετε για την διαδικασία έκδοσης εντάλματος σύλληψης και πως 

εκτελείται. Αναλύστε πλήρως με αναφορά στο Νόμο και Νομολογία. 
 

(12 1/2 μονάδες) 
 

(B) Ποιος είναι ο «εχθρικός μάρτυρας», ποια η ενδεδειγμένη διαδικασία, τι 
προσμετράται από το Δικαστήριο και ποιες οι συνέπειες της κήρυξής 
του ως «εχθρικού». Αναλύστε πλήρως με αναφορά στο Νόμο και 
Νομολογία. 

(12 1/2 μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
 Ο Κατηγορούμενος κος Απατεωνάκος δεν παραδέχτηκε ενοχή σε 

κατηγορία για πλαστογραφία εγγράφου κατά παράβαση του άρθρου 
333 του Ποινικού Κώδικα και διεξάχθηκε ακρόαση. Μετά την ένορκη 
κατάθεση του κατηγορούμενου, η Κατηγορούσα Αρχή έκαμε αίτημα για 
παρουσίαση μάρτυρα-γραφολόγου. Η Υπεράσπιση φέρει ένσταση. 

 
(ι) Επιχειρηματολογήστε ως ο συνήγορος της Υπεράσπισης του 
Κατηγορουμένου. Πως πιστεύετε ότι θα πρέπει να αποφασίσει το 
Δικαστήριο και γιατί. 
 

(12 1/2 μονάδες) 
 

 (ιι) Διαφοροποιείται η θέση σας εάν επρόκειτο για αίτημα 
επανακλήτευσης του γραφολόγου που είχε ήδη καταθέσει κατά το 
στάδιο της παρουσίασης των μαρτύρων από την Κατηγορούσα 
Αρχή; Ποιες αρχές διέπουν το ζήτημα και πως θεωρείτε ότι θα 
ενεργήσει το εκδικάζον Δικαστήριο. 

(12 1/2 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
(A) Ο Γιώργος Ατζαμής συλλαμβάνεται από αστυνομικό την 12η Μαρτίου,  

ημέρα Σάββατο, η ώρα 7.00 π.μ. ενώ αποπειράται να διαρρήξει κλειστή 

αποθήκη στην Παλουριώτισσα στην Λευκωσία. Μεταφέρεται στον 

πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό και την 13η Ιουλίου η ώρα 6.00 π.μ., ο 

ανακριτής της υπόθεσης Αστυνομικός 001 Α. Σαΐνης, ετοιμάζει και υπογράφει 

την Αίτηση για προσωποκράτηση του κου Ατζαμή. Η αίτηση καταχωρείται 

ενώπιον του Δικαστηρίου και αφορά σε περίοδο κράτησης 8 ημερών. Ο κος 

Ατζαμής παρουσιάζεται ενώπιον του δικαστή και ζητείται η έκδοση 

διατάγματος για την προσωποκράτησή του.   

 

Η οικογένεια του κου Ατζαμή σας προσεγγίζει για να τον εκπροσωπήσετε ως 

δικηγόρος του.  

 

(ι) Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοιες 

περιπτώσεις και τι λαμβάνει υπόψιν το Δικαστήριο για να αποφασίσει 

αν θα διατάξει την κράτηση του προσώπου ή όχι. 

 

Αναλύστε πλήρως με αναφορά στο Νόμο και Νομολογία.  

(15 μονάδες) 

 

 

(ιι) Τι θέματα θα αναδείξετε στην συγκεκριμένη περίπτωση ως 

συνήγορος του κου Ατζαμή και ποιες οι επιπτώσεις, αν οι εισηγήσεις 

σας γίνουν αποδεκτές από το Δικαστήριο;  

 

Εξηγήστε.  

   

 (10 μονάδες) 

 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εκδικάζει υπόθεση κλοπής 
από γραμματέα κατά παράβαση του ΄Αρθ. 268 του Κεφ. 154. Στις 
λεπτομέρειες της κατηγορίας συγκεκριμενοποιείται ότι ο κος 
Κλεφτάκιας, μεταξύ Ιουλίου 2015 και Αυγούστου 2016, στη Λεμεσό, ως 
γραμματέας της εταιρείας ΑΒ, έκλεψε το ποσό των 120,230 Ευρώ που 
ανήκει στους εργοδότες του. 

 
 Ο Κατηγορούμενος αρνήθηκε ενοχή στην κατηγορία και διεξήχθηκε 

ακροαματική διαδικασία. Το Δικαστήριο σύμφωνα με τη μαρτυρία που 
έχει αποδεχτεί καταλήγει ότι ό κατηγορούμενος ως γραμματέας έκλεψε 
από τους εργοδότες του αλλά όχι 120,230 αλλά 12,230 Ευρώ.  
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 (ι) Αναλύστε τα ζητήματα που ανακύπτουν, επεξηγήστε με 

αναφορά στον Νόμο και την Νομολογία και ενεργήστε ως το 
εκδικάζον δικαστήριο 

(15 μονάδες) 
 

(ιι) Εάν ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής εντόπιζε την 
διάσταση μεταξύ κατηγορητηρίου και προσκομισθείσας 
μαρτυρίας πριν το κλείσιμο της υπόθεσης για την ΚΑ, τι θα 
έπρεπε να κάμει και ποια διαδικασία θα ακολουθείτο; 

 
(10 μονάδες) 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
(A) Ο Κατηγορούμενος παραδέχτηκε την κατηγορία της κατοχής 1 κιλού 

κοκαΐνης με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Κατά το στάδιο 
της αγόρευσης για μετριασμό της ποινής που θα του επιβαλλόταν, ο 
συνήγορος Υπεράσπισης του κατηγορουμένου μεταξύ άλλων ανέφερε 
«Ο πελάτης μου κυρία Πρόεδρε, είναι ένα καλόβουλο άτομο. Του 
ζήτησε κάποιος φίλος του  να παραλάβει και παραδώσει το πακέτο και 
αυτό πήγε να πράξει αλλά δεν είχε ιδέα για το παράνομο περιεχόμενο 
και ούτε του πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να περιείχε ναρκωτικά.». 
  
Ενεργήστε ως το εκδικάζον Δικαστήριο. 
 

(10 μονάδες) 
     
 

(Β) Για ποιους λόγους μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της 

ποινής που επιβλήθηκε μετά από παραδοχή ενοχής; Τι 

εξουσίες έχει το Εφετείο; 

Αναλύστε. 
 

(15 μονάδες) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
(Α) Ο ψυχίατρος Γιάννης Ψυχάκιας παρακολουθεί ιατρικά τον κο Γεράσιμο, 

ο οποίος πάσχει από κατάθλιψη μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. 
Η Κατηγορούσα Αρχή προτίθεται να καλέσει τον ψυχίατρο να καταθέσει 
στην ποινική δίκη για την κατάσταση της ψυχικής του υγείας, όπως 
εξελίχθηκε μετά το δυστύχημα. Κατηγορούμενος είναι ο κος Ατζαμίδης, 
ο οδηγός του αυτοκινήτου που χτύπησε τον κο Γεράσιμο.  Ο κος 
Γεράσιμος έχει αμφιβολίες ότι ο γιατρός του θα καταθέσει την 
πραγματική του ιατρική κατάσταση και αποφασίζει να τον 
μαγνητοφωνήσει, Στην τελευταία επίσκεψη του πριν την δίκη, κάμνει 
ερωτήσεις στον γιατρό του για την ψυχιατρική του κατάσταση και 
μαγνητοφωνεί τις απαντήσεις του, εν αγνοία του κου Ψυχάκια.  Στην 
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ποινική δίκη  ο γιατρός καλείται ως μάρτυρας  αλλά δεν καταθέτει 
αληθώς και ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής αποπειράται να 
τον κηρύξει ως εχθρικό μάρτυρα και στη συνέχεια να  παρουσιάσει ως 
τεκμήριο την μαγνητοσκοπημένη συνομιλία με τον κο Γεράσιμο. 

 
 

Ενεργήστε ως ο συνήγορος Υπεράσπισης του κατηγορούμενου 
στην προσπάθεια παρουσίασης της μαγνητοσκοπημένης 
συνομιλίας ως τεκμήριο. Τι ζητήματα ανακύπτουν; Ποια 
διαδικασία θα ακολουθήσει και ποια πιστεύετε θα είναι η 
απόφαση του δικαστηρίου. Αιτιολογείστε πλήρως με αναφορά σε 
Νόμους και Νομολογία. 
 

(25 μονάδες) 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
 


