
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

 

Φεβρουάριος 2022 

 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Να απαντηθούν τέσσερις (4) από τις έξι ερωτήσεις. 

Να αιτιολογείται ΠΛΗΡΩΣ η κάθε απάντηση. 

 

 

Ερώτηση 1. 

 

Ο Anton Noisollier, γαλλικής υπηκοότητας συλλαμβάνεται την 7η 

Ιουλίου ημέρα Σάββατο, η ώρα 5.00 π.μ. ενώ αποπειράται να διαρρήξει 

κατοικία στην περιοχή Γερμασόγειας στη Λεμεσό. Αφού του εξηγούνται 

τα δικαιώματά του στην αγγλική γλώσσα, την οποία κατανοεί μερικώς, 

μεταφέρεται στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό. Χωρίς να ανακριθεί, 

η ώρα 9.00 π.μ., μεταφέρεται στα Δικαστήρια Λεμεσού και ο ανακριτής 

της υπόθεσης Αστυνομικός 001 Α. Σαϊνης, ετοιμάζει και υπογράφει την 

Αίτηση για προσωποκράτηση του κου Noisollier για 8 ημέρες, η οποία 

καταχωρείται στο Δικαστήριο. Ο κος Anton Noisollier παρουσιάζεται 

ενώπιον δικαστή μετά από μία ώρα και ζητείται με τη βοήθεια διερμηνέα 

της αγγλικής γλώσσας, η έκδοση διατάγματος για την προσωποκράτησή 

του για οχτώ ημέρες.   

Η οικογένεια του κου Anton Noisollier σας τηλεφωνά και σας ζητεί να 

τον εκπροσωπήσετε ως δικηγόρος του. Αποδέχεστε.  

 

Α] Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοιες 

περιπτώσεις και τι λαμβάνει υπόψιν ο/η δικαστής για να 

αποφασίσει αν θα διατάξει την κράτηση του προσώπου ή όχι; 

Αναλύστε με βάση το Σύνταγμα/νόμο, τη Νομολογία και τη 

θεωρία.  

(15 μονάδες) 

 

 

Β] Τι θέματα θα αναδείξετε στη συγκεκριμένη περίπτωση ως 

συνήγορος του κου Noisollier και ποιες οι επιπτώσεις, αν οι 

εισηγήσεις σας γίνουν αποδεκτές από τον/την Δικαστή; 

Εξηγήστε.  

                                            (10 μονάδες) 
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Ερώτηση 2. 

 

Ο κος Anton Noisollier, γάλλος υπήκοος, κάτοικος τους τελευταίους 

οχτώ μήνες στην Κύπρο, διώκεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου 

για το αδίκημα της διάρρηξης κατοικίας και κλοπής περιουσίας (εφτά 

ξεχωριστές υποθέσεις) αλλά και για αριθμό υποθέσεων απόπειρας 

διάρρηξης που ομολόγησε ο ίδιος ότι διέπραξε στα πλαίσια ανακριτικής 

κατάθεσής του. Τα αδικήματα διαπράχτηκαν τους τελευταίους εφτά 

μήνες. 

 

Είστε εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής και έχετε οδηγίες να 

αιτηθείτε την κράτηση του κου Anton Noisollier. 

 

 

Α] Τι γνωρίζετε για τη συγκεκριμένη διαδικασία κράτησης, ποιες 

είναι οι προϋποθέσεις γενικά για την έκδοση τέτοιου διατάγματος 

και ποια τα επιχειρήματά σας στην παρούσα περίπτωση; Αναλύστε 

με βάση το Σύνταγμα/νόμο, τη Νομολογία και τη θεωρία. 

 (17 μονάδες) 

 

 

Β] Μπορεί να ασκηθεί έφεση εναντίον της απόφασης του 

Δικαστηρίου σε σχέση με την κράτηση ή μη του κου Noisollier, 

στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας; Αναλύστε.  

 

(8 μονάδες) 

 

      

Ερώτηση 3. 

 

Ο κος Noisollier, γάλλος υπήκοος, ο οποίος ζει στην Κύπρο τους 

τελευταίους 8 μήνες, δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και μιλά λίγο την 

αγγλική γλώσσα. Αμέσως μετά τη σύλληψή του και την προσαγωγή του 

στα γραφεία του ΤΑΕ Λ/σού για απόπειρα διάρρηξης κατοικίας, έγινε 

προσπάθεια από τον ανακριτή, εντοπισμού γάλλου διερμηνέα αλλά 

επειδή δεν ήταν δυνατόν να εντοπιστεί εντός ευλόγου χρόνου, λήφθηκε 

ανακριτική κατάθεση από τον κο Noisollier στην αγγλική γλώσσα, του 

εξηγήθηκαν τα υπό διερεύνηση αδικήματα και ο ίδιος ομολόγησε ενοχή 

τόσο για την απόπειρα διάρρηξης όσο και για σωρεία άλλα αδικήματα τα 

οποία διέπραξε τους τελευταίους 7 μήνες στη Δημοκρατία.  
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Μετά την δίωξή του, στα πλαίσια της δίκης, μπορεί να 

αμφισβητηθεί η κατάθεση που έδωσε ο κος Noisollier στην 

Αστυνομία ανακρινόμενος για το αδίκημα της απόπειρας 

διάρρηξης και στα πλαίσια της οποίας ομολόγησε τη διάπραξη 

σωρείας άλλων υποθέσεων; Αν ναι, πως, για ποιους λόγους και 

ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί; 

Αναλύστε με βάση το Σύνταγμα/νόμο, τη Νομολογία και τη 

θεωρία. 

(25 μονάδες) 
 

Ερώτηση 4. 
                                             

Α]  Για ποιους λόγους μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της ποινής 

που επιβλήθηκε μετά από παραδοχή ενοχής;  

Αναλύστε με βάση το Νόμο και τη Νομολογία.  

(12.5 μονάδες) 

 

Β]  Ποιες οι εξουσίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου με βάση το άρθ. 

145 της Ποινικής Δικονομίας; Δώστε παραδείγματα. 

                                  (12.5 μονάδες) 

 

Ερώτηση 5.  

 

Α] Πότε Ποινικό Δικαστήριο έχει εξουσία να τροποποιήσει 

κατηγορητήριο και ποια κριτήρια εφαρμόζει; Ανάλυση με 

αναφορά στο Νόμο και τη Νομολογία. 

(15 μονάδες) 

 

Β] Τι συνιστά ελαττωματικό κατηγορητήριο; Ανάλυση με αναφορά 

στο Νόμο και τη Νομολογία. 

(5 μονάδες) 

 

Γ] Μπορεί να υπάρξει καταδίκη σε αδικήματα που δεν περιέχονται 

στο κατηγορητήριο χωρίς τροποποίηση του Κατηγορητηρίου; 

Ανάλυση με αναφορά στο Νόμο και τη Νομολογία. 

(5 μονάδες) 

Ερώτηση 6. 

 

Α] Τι γνωρίζετε για το ζήτημα «εκ πρώτης όψεως υπόθεσης»;  

Μπορεί να ασκηθεί έφεση εναντίον της απόφασης για το αν 

υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση ή όχι;  

Αναλύστε με βάση το νόμο, τη Νομολογία και τη θεωρία.  

(12 1/2 μονάδες) 
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Β} Τι γνωρίζετε για την αλλαγή απάντησης κατηγορουμένου στο 

κατηγορητήριο; Αναλύστε με βάση το Σύνταγμα/νόμο, τη 

Νομολογία και τη θεωρία.                                 

 (12 1/2 μονάδες) 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

             


