
 

ΝΟΜΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ 

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

 

ΠΟΙΝΙΚΗ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

 

Να δίδεται πλήρης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ για ΟΛΕΣ τις απαντήσεις 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 

 Ο κος Άτσαλος σπρώχνει κατά λάθος τον κο Φασαρία ενώ διασκεδάζουν με 

διαφορετικές παρέες σε νυχτερινό κέντρο. Ο κος Φασαρίας αντιδρά χτυπώντας τον με 

βιαιότητα και ο κος Άτσαλος πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος. Ο Αστυνομικός 0001 Α. 

Σαΐνη, ο οποίος είναι παρών, εκτός υπηρεσίας, καταδιώκει τον κο Φασαρία και τον 

συλλαμβάνει και τον οδηγεί στο ΤΑΕ Λευκωσίας. Ο υπεύθυνος του Αστ. Σαΐνη δίδει 

οδηγίες για προσαγωγή ενώπιον δικαστηρίου για εξασφάλιση της προσωποκράτησής 

του. 

 

(α) Τι γνωρίζετε για την συγκεκριμένη διαδικασία προσωποκράτησης; Ποιες 

αρχές διέπουν το θέμα, ποιες οι προϋποθέσεις και τι λαμβάνει υπόψιν ο δικαστής 

για να αποφασίσει αν θα διατάξει την κράτηση και την διάρκεια αυτής; (Νόμος και 

Νομολογία) 

 (15 μονάδες) 

 

(β) Σε περίπτωση που ζητηθεί ανανέωση, τι λαμβάνεται υπόψιν από το 

Δικαστήριο για να αποφασίσει;  (Νόμος και Νομολογία) 

 

(5 μονάδες) 

(γ) Μπορεί να ασκηθεί έφεση είτε για το (α) είτε για το (β) πιο πάνω, με ποια 

νομική βάση και τί εξετάζεται; (Νόμος και Νομολογία) 

(5 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
 
Ο κος Χασισάκης μόλις είχε ενημερωθεί τον Δεκ. του 2015 ότι καταζητείτο από την 

Αστυνομία για να ανακριθεί για υπόθεση σχετικά με ναρκωτικά, έφυγε μέσω των 

κατεχόμενων περιοχών για το εξωτερικό. Τον Αύγουστο του 2021, θεωρώντας ότι 

πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, αποφάσισε να επιστρέψει στην Κύπρο. Με την άφιξή 

του στο αεροδρόμιο Λάρνακας συλλαμβάνεται για την υπόθεση για την οποία ήταν 

καταζητούμενος και την επόμενη μέρα το πρωί καταχωρείται εναντίον του 

κατηγορητήριο για παραπομπή σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου για τα 

αδικήματα της εισαγωγής και εμπορίας ναρκωτικών (6 κιλά κάνναβης), αδικήματα που 

διαπράχθηκαν τον Δεκ. του 2015.  

 

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ενημερώνει ότι θα ζητηθεί η παραμονή του 

σε κράτηση.  

 

Η οικογένεια του σας ζητά να τον υπερασπιστείτε και ότι θα πρέπει να αφεθεί αμέσως 

ελεύθερος γιατί είναι παντρεμένος με δύο ανήλικα παιδιά και ο προστάτης της 

οικογένειας. Το ένα παιδί αντιμετωπίζει και σοβαρό πρόβλημα υγείας. 

 

Εξηγείστε πλήρως τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, τις αρχές που διέπουν το 

ζήτημα και τις προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψιν. Ενεργήστε ως ο 

συνήγορος Υπεράσπισης και επιχειρηματολογήστε για τον πελάτη σας. Τι 

πιστεύετε θα αποφασίσει το Δικαστήριο; Αιτιολογήστε. Μπορεί να ασκηθεί έφεση 

και με ποια νομική βάση; (Η απάντησή σας να περιλαμβάνει αναφορές σε 

γνωστή νομολογία).  

  (25 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

(Α) Τι σημαίνει «εκ πρώτης όψεως υπόθεση»; Τι εξετάζει το δικαστήριο και με 

ποιο κριτήριο;  

(12 ½ μονάδες) 
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(Β) Θεληματικότητα κατάθεσης κατηγορουμένου: Πότε εγείρεται; Ποια η 

διαδικασία, το βάρος απόδειξης και η αποδεικτική αξία ομολογίας.  

(12½ μονάδες) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

(Α) Ο κος Κλεφτρονάκης κατηγορείται για τα αδικήματα 1) της διάρρηξης με σκοπό την 

κλοπή κατά παράβαση του άρθρου 293 του Κεφ. 154 και 2) της κλοπής κατά παράβαση 

των άρθρων 255 και 262 του Κεφ. 154, αδικήματα που επεσυνέβησαν σύμφωνα με το 

κατηγορητήριο τον Μάρτιο του 2018 στην Λευκωσία. Ο κος Κλεφτρονάκης σας 

προσεγγίζει να τον υπερασπιστείτε και σας αναφέρει ότι για τα ίδια αδικήματα έχει ήδη 

διωχτεί και καταδικαστεί πριν ένα χρόνο σε φυλάκιση με αναστολή για δύο χρόνια,.  

 

Ενεργήστε ως ο συνήγορος Υπεράσπισης. Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί; 

Αναλύστε πλήρως την νομική βάση και τη Νομολογία.        

(15 μονάδες) 

 

(B) Τί πρέπει να περιλαμβάνει η τελική Απόφαση του Δικαστηρίου. 

(10 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

(Α) Ποιος ο ρόλος της Κατηγορούσας Αρχής σε σχέση με την κλήτευση και 

παρουσία μαρτύρων κατά τη συνοπτική διαδικασία και την ενώπιον  

Κακουργιοδικείου διαδικασία.; Πλήρης αναφορά στο Νόμο και τη Νομολογία. 

(12 ½ μονάδες) 

 

(Β)  Σε υπόθεση κλοπής από υπάλληλο, η κατηγορούμενη κα Μακρυχέρα, κλήθηκε σε 

απολογία και επέλεξε να κάμει ανώμοτη δήλωση. Στην απόφασή του το Δικαστήριο 

προέβηκε σε σχολιασμό ως κατωτέρω: 

 

«Η κατηγορούμενη κατέθεσε από το εδώλιο του κατηγορούμενου, ως ήταν 

δικαίωμα της, φυσικά, και δεν έκαμε καλή εντύπωση στο Δικαστήριο αλλά ήταν 

ξεκάθαρη η προσπάθεια της να κρύψει τα πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης 

ώστε να αποφύγει των ευθυνών της.» 
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Σχολιάστε τον τρόπο αξιολόγησης από το πρωτόδικο Δικαστήριο και εξηγήστε 

ποια η βαρύτητα της ανώμοτης δήλωσης;  

               (12 ½ μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

 Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εκδικάζει υπόθεση που αφορά σε 

εισαγωγή και κατοχή με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα 

Ναρκωτικών Τάξεως Α΄ δηλαδή ηρωίνης βάρους 400 γρ. Ο Κατηγορούμενος 

κος Πρεζάκης παραδέχεται ενοχή και στις δύο εναντίον του κατηγορίες. Η 

Κατηγορούσα Αρχή εκθέτει τα γεγονότα της υπόθεσης και στο στάδιο 

αγόρευσης του Συνηγόρου Υπεράσπισης για σκοπούς μετριασμού της ποινής 

λέει- 

 

 «Κα Πρόεδρε, ο πελάτης μου είναι χρόνιος χρήστης διαφόρων ειδών 

ουσιών μεταξύ των οποίων και ηρωίνη. Είχε κερδίσει στο λαχείο του, 

ταξίδεψε στην Ολλανδία και αγόρασε την ποσότητα για την οποία διώκεται,   

για δική του χρήση. Ο πελάτης μου 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» 

  

Α)  Ενεργήστε ως το εκδικάζον Δικαστήριο σύμφωνα με τον Νόμο και 

την Νομολογία. Αιτιολογήστε πλήρως. 

(12 ½ βαθμοί) 

 

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

επιβολή ποινής να λάβει υπόψη του άλλες υποθέσεις που αφορούν 

στον κατηγορούμενο. Αιτιολογήστε στη βάση του Νόμου και της 

Νομολογίας. 

(12 ½ βαθμοί) 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


