
 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρϋρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) 
 
                                                                                                                ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

(Να απαντηϋούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Α. Σε υπόθεση μαστροπείας και αποζείν από κέρδη πορνείας όταν κλήθηκαν σε 
απολογία προέβησαν σε ανώμοτες δηλώσεις από τη θέση τους. Ο Δικαστής 
σχολίασε ως εξής τις εν λόγω δηλώσεις: 
 
«Οι κατηγορούμενοι κατέϋεσαν από το εδώλιο του κατηγορουμένου, όπως είχαν δικαίωμα 
να κάμουν, και δεν έκαμαν καλή εντύπωση στο Δικαστήριο σαν πρόσωπα που έλεγαν την 
αλήϋεια, αλλά η προσπάϋεια τους ήταν να κρύψουν τα πραγματικά γεγονότα της υπόϋεσης 
ώστε να αποφύγουν την ευ&ύνη των κατηγοριών που τους βαραίνει.» 
 
Στο τέλος το Δικαστήριο καταλήγει σε καταδικαστική απόφαση σε βάρος των 
κατηγορουμένων. Συμβουλεύσετε τους κατηγορούμενους ως προς το κατά πόσο 
έχουν λόγους για να εφεσιβάλουν την πιο πάνω απόφαση αιτιολογώντας τη θέση 
σας. 
 

[12 μονάδες] 
 
Β. Ποιες επιλογές έχει ο κατηγορούμενος όταν κληθεί από το Δικαστήριο να 
απαντήσει στο Κατηγορητήριο; 
 

[12  μονάδες] 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Α. «Δεν περολαμβάνονται στο ϋεσμοϋετημενο περιεχόμενο του κατηγορητηρίου για 
σκοπούς συνοπτικής δίκης τα ονόματα μαρτύρων κατηγορίας. Το γεγονός της αναγραφής 
σ' αυτό των ονομάτων μαρτύρων κατηγορίας αποτελεί πρωτοβουλία που δεν επάγεται 
υποχρέωση κλήσήξτους.» 
 

(i) Σχολιάστε την πιο πάνω θέση κάνοντας αναφορά σε σχετική 
νομολογία. 
(Π)  Ποια   είναι   η   νομική   θέση   που   ισχύει   στην   περίπτωση   
καταχώρησης κατηγορητηρίου σε Κακουργιοδικείου σε σχέση με την 
κλήση μαρτύρων τα ονόματα των οποίων οπισθογραφούνται; 

 
[12 μονάδες] 



 
Β. Ο κατηγορούμενος επιθυμεί να προσβάλλει την απόφαση Επαρχιακού 
Δικαστή με την οποίαν αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του στην οποία 
είναι ένας από τους κατηγορουμένους. Ποια θα ήταν η συμβουλή σας; 
 

[12 μονάδες] 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Α. Σε υπόθεση που αφορά αριθμό κατηγοριών για έκδοση επιταγής χωρίς 
αντίκρισμα κατά παράβαση του Άρθρου 305(A) του Ποινικού Κώδικα και 
εκδικάζεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, στο 
Κατηγορητήριο εναντίον του κατηγορουμένου αναγράφηκαν τα ονόματα 
τεσσάρων μαρτύρων κατηγορίας. Μετά τη συμπλήρωση της μαρτυρίας των 
τριών μαρτύρων η Κατηγορούσα Αρχή δήλωσε πως δεν είχε πρόθεση να καλέσει 
τον τέταρτο μάρτυρα, ούτε να τον προσφέρει για αντεξέταση. Η Υπεράσπιση 
έφερε ένσταση. Ενεργήστε ως εκδικάζον Δικαστήριο για να αποφασίσετε το πιο 
πάνω θέμα. 

[12  μονάδες] 
 
Β. Σε μια ποινική υπόθεση ο κατηγορούμενος καταδικάζεται για επίθεση 
εναντίον του θύματος. Αργότερα το θύμα πεθαίνει ως αποτέλεσμα των 
τραυματισμών που είχε υποστεί από την επίθεση και καταχωρείται εναντίον του 
κατηγορουμένου κατηγορία για ανθρωποκτονία. Είναι δυνατή η επίκληση του 
δόγματος autrefois convict στη δεύτερη ποινική υπόθεση που αφορά το αδίκημα 
της ανθρωποκτονίας; 
 

[12 μονάδες] 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Α. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μια κατηγορία για το αδίκημα της επίθεσης 
μετά πραγματικής βλάβης κατά παράβαση του Άρθρου 243 του Ποινικού 
Κώδικα Κεφ. 154. Στο κατηγορητήριο αναφέρονται τα εξής στις λεπτομέρειες 
αδικήματος: 
 
«Ο κατηγορούμενος την 1.05.2010 στη Λευκωσία, της Επαρχίας Λευκωσίας παρανόμως 
επιτέϋηκε κατά της Ελενας Γεωργιάδου από τη Λευκωσία και προξένησε σ' αυτή 
πραγματική σωματική βλάβη.» 
 
Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την εναντίον του κατηγορία και διεξήχθη 
ακροαματική διαδικασία προς το σκοπό απόδειξης της υπόθεσης εναντίον του. 
Από την προσαχθείσα μαρτυρία δεν απεδείχθη ότι το θύμα της επίθεσης ήταν το 
πρόσωπο που κατονομάζεται στο κατηγορητήριο ως  Ελενα Γεωργιάδου.  Η μόνη 



μαρτυρία που έχειπροσαχθεί ως προς την ταυτότητα του θύματος της επίθεσης 
ήταν ότι το θύμα ήταν η σύζυγος του κατηγορουμένου, χωρίς όμως, να 
κατονομάζεται. 
 
Κατά την αγόρευση του ο συνήγορος του κατηγορουμένου επέσυρε την προσοχή 
του πρωτόδικου Δικαστηρίου στο κενό που υπήρχε επί του προκειμένου στην 
μαρτυρία ενώπιον του και ζήτησε την αθώωση του κατηγορουμένου για τον 
αποκλειστικό αυτό λόγο. 
 
Ενεργήστε ως το εκδικάζον Δικαστήριο. Ποια τα καθήκοντα και ποια η 
διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου. 
 

[12  μονάδες] 
 
Β.    (i)   Υπόκειται η απόφαση ποινικού Δικαστηρίου επαγόμενης την κράτηση  

υποδίκου εκκρεμούσης της δίκης του σε έφεση; 
 

(Π)  Υπόκειται η  απόφαση του  Δικαστηρίου για  κράτηση  υπόπτου για 
σκοπούς ανακρίσεων, σε έφεση; 

 
[12  μονάδες] 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Α. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης. 
Μετά το πέρας της υπόθεσης για την Κατηγορούσα Αρχή υποβάλλεται από 
πλευράς Υπεράσπισης εισήγηση πως δεν αποδείχθηκε εκ πρώτης όψεως υπόθεση. 
Το Δικαστήριο διερχόμενο το μαρτυρικό υλικό διαπιστώνει παρά το ότι υπάρχει 
μαρτυρία πως ο κατηγορούμενος μια παράνομη πράξη επέφερε το θάνατο του 
θύματος, δεν υπάρχει οιανδήποτε μαρτυρία για προμελέτη από μέρους του 
κατηγορούμενου. 
 
Ενεργήστε ως το εκδικάζον Δικαστήριο. 
 
• Ποια τα καθήκοντα και ποια η διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου; (Μη 
περιγράψετε τη διαδικασία του Άρθρου 84 του Περί Ποινικής Δικονομίας 
Νόμου, Κεφ. 155). 
Σε άλλη υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, το Δικαστήριο καταλήγει στο τέλος της 
δίκης πως ο κατηγορούμενος με παράνομη πράξη επέφερε το θάνατο του 
θύματος, όμως διατηρεί αμφιβολίες κατά πόσον υπήρχε προμελέτη από πλευράς 
κατηγορουμένου. 
 
Ενεργείστε ως το εκδικάζον Δικαστήριο.                     -'·.·'-* 
 



(Ο Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154 τον οποίο συμβουλεύεστε προνοεί ότι: 
 
Άρϋρο 203(1) Κάϋε πρόσωπο το οποίο εκ προμελέτης επιφέρει το ϋάνατο άλλου προσώπου 
με παράνομη πράξη ή παράλειψη, είναι ένοχο του κακουργήματος του φόνου εκ 
προμελέτης. 
 
Άρϋρο 205(1) Κάϋε πρόσωπο το οποίο επιφέρει το ϋάνατο άλλου προσώπου με παράνομη 
πράξη ή παράλειψη, είναι ένοχο του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας.) 
 

[12  μονάδες] 
 
Β. (i) Ποια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση αμφισβήτησης ενοχοποιητικής 

δήλωσης του κατηγορουμένου; 
 

(ϋ)Ποιος έχει το βάρος απόδειξης σε μια τέτοια διαδικασία και σε ποιο βαθμό; 
 

(iii) Ποιο είναιτο αντικείμενο εξέτασης από το Δικαστήριο σε μια τέτοια 
περίπτωση; 

 
[12 μονάδες] 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Α. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Δικαστήριο για το αδίκημα της 
άσεμνης πράξης κατά παράβαση του Άρθρου 176 του Ποινικού Κώδικα και 
καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός μηνός. Σας προσεγγίζει επιθυμώντας να 
καταχωρήσει έφεση εναντίον της καταδίκης του πληροφορώντας σας ότι το 
Δικαστήριο δεν είχε εξηγήσει σε αυτόν τα δικαιώματα του προς υπεράσπιση μετά 
που είχε θεμελιωθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση. Πως θα τον συμβουλεύατε; 
 

[12 μονάδες] 
 
Β. Ποιοι είναι οι παράγοντες που το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη κατά πόσο θα 
αφήσει τον κατηγορούμενος πρόσωπο ελεύθερο μέχρι την επόμενη εμφάνιση στο 
Δικαστήριο ή θα διατάξει την κράτηση του μέχρι τότε; Πότε αποφασίζεται το 
ζήτημα; Ποια η σημασία του χρονικού διαστήματος μέχρι την επόμενη 
εμφάνιση; 
 

[12  μονάδες] 
 


