
 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 
 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)  

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ
 
 για τις απαντήσεις) 

ΕΡΏΤΗΣΗ 1: 
 
(Α)     Ποια είναι η θέση σας στα ακόλουθα: 
 
(i)             Ένας Δικαστής κωλύεται λόγω προκατάληψης να εξετάσει τρίτη 
διαδοχική αίτηση για την κράτηση ενός υπόπτου προς διευκόλυνση των    
αστυνομικών    ανακρίσεων    αν και     έχει     ήδη    εκδώσει προηγουμένως άλλα 
δύο διατάγματα κράτησης εναντίον του ιδίου υπόπτου; 
(ίί)            Η έκδοση απόφασης από ένα Δικαστή πάνω σε ένα συγκεκριμένο 
νομικό σημείο τον εμποδίζει να εξετάσει το ίδιο νομικό σημείο σε άλλη υπόθεση, 
είτε μεταξύ των ιδίων διαδίκων, είτε μεταξύ άλλων διαδίκων; 
 
(Β) Σας πληροφορεί πελάτης σας, κατηγορούμενος σε ποινική υπόθεση η οποία 
οδήγησε στην καταδίκη του κατηγορούμενου για συγκεκριμένο αδίκημα που 
αντιμετώπιζε, ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο παρέλειψε, στο στάδιο του εκ πρώτης 
όψεως, να τον πληροφορήσει για το δικαίωμα του να εκπροσωπηθεί από 
δικηγόρο της επιλογής του και, μάλιστα, με το σύστημα της νομικής αρωγής. 
Υποστηρίζει δε ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παραβίαση του δικαιώματος του 
να τύχει υπεράσπισης από δικηγόρο της επιλογής του, δικαίωμα που 
κατοχυρώνεται από το Άρθρο 12 (5) του Συντάγματος. Σχολιάστε κατά πόσο ο 
κατηγορούμενος έχει βάσιμους λόγους να καταχωρήσει έφεση εναντίον της 
πρωτόδικης απόφασης. 
 

[βαθμοί 12 ½ ] 
 

ΕΡΏΤΗΣΗ 2
 

: 

(Α) Η κατηγορούμενη καταδικάσθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού 
για μαστροπεία και αποζείν από κέρδη πορνείας μετά από την αποδοχή από το 
Δικαστήριο της μαρτυρίας της Κατηγορούσας Αρχής. Η κατηγορούμενη 
καταχώρησε έφεση κατά της καταδίκης και ποινής. Ένας από  τους  λόγους   
έφεσης  της   είναι   ότι   το   Πρωτόδικο   Δικαστήριο λανθασμένα επέτρεψε στον 
Κατηγορούσα Αρχή να παρουσιάσει πρόσθετο μάρτυρα κατηγορίας, το μάρτυρα 



κατηγορίας 4, του οποίο το όνομα δεν περιλαμβανόταν στο Κατηγορητήριο, 
χωρίς έγκαιρη ή εύλογη ειδοποίηση με αποτέλεσμα η Υπεράσπιση να αντεξετάσει 
τους υπόλοιπους μάρτυρες κατηγορίας χωρίς να έχει υπόψη της το περιεχόμενο 
της μαρτυρίας του συγκεκριμένου μάρτυρα ενώ δεν μπόρεσε από την άλλη να 
αντεξετάσει το μάρτυρα αποτελεσματικά. 
 
Τι νομική συμβουλή θα δίνατε στην κατηγορούμενη στην παρούσα υπόθεση 
επί του τεθέντος ζητήματος;   Αιτιολογήσετε τη θέση σας. 
 

[βαθμοί 12 ½ ] 
 

(Β) Αν ο κατηγορούμενος προβεί σε ένορκη δήλωση ή ανώμοτη δήλωση μετά που 
κληθεί σε απολογία πότε πρέπει να δώσει τη μαρτυρία του ή να προβεί στην 
ανώμοτη του δήλωση; 
 

[βαθμοί 12 ½ ] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
 

: 

(Α) Ο κατηγορούμενος κατηγορήθηκε ότι παρέλειψε να προσδεθεί με τη ζώνη 
ασφαλείας ενώ οδηγούσε κατά παράβαση των Άρθρων 15 και 18 του περί Οδικής 
Ασφάλειας Νόμου 184/96. Η Κατηγορούσα Αρχή προς απόδειξη της υπόθεση 
της κάλεσε ένα μόνο μάρτυρα τον αστυφύλακα Στέλιο Βρυώνη ο οποίος κατέθεσε 
ότι στις 10:30μ.μ. είδε το όχημα του κατηγορούμενου να οδηγείται από την Πάφο 
με κατεύθυνση την Πόλη Χρυσοχούς και αντιλήφθηκε τον οδηγό του να μην 
φορεί ζώνη ασφαλείας και του έκαμε σήμα να σταματήσει. Ο Εφεσείων αγνόησε 
το σήμα και προχώρησε σε απόσταση 50μ. περίπου όπου, αφού έκαμε απότομη 
στροφή προς τα αριστερά, σταμάτησε. Κατέβηκε και περπάτησε γύρω από το 
αυτοκίνητο, προφασιζόμενος πως κάτι περιεργαζόταν σ' αυτό. Επανηλθε στη 
θέση του οδηγού και φόρεσε τη ζώνη του. Μετά οδήγησε το αυτοκίνητο του προς 
τον αστυφύλακα και σταμάτησε. Ο αστυνομικός του επέδειξε πως δεν φορούσε τη 
ζώνη ασφαλείας και τον πληροφόρησε πως θα υπέβαλλε σχετική καταγγελία. Ο 
Εφεσείων ισχυρίστηκε πως φορούσε τη ζώνη του και πως κατέβηκε από το 
αυτοκίνητο του για να κλείσει την πίσω πόρτα που διαπίστωσε πως είχε ανοίξει 
οδηγώντας. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε τον ισχυρισμό του και ενόρκως στο 
Δικαστήριο το οποίο, αφού αξιολόγησε τη μαρτυρία, έκρινε πως ο αστυφύλακας 
είπε την αλήθεια ενώ ο κατηγορούμενος εψεύσθη. Ακολούθησε η καταδίκη του 
κατηγορουμένου. Το Δικαστήριο με την απόφαση του έκρινε τον Εφεσείοντα 
ένοχο όχι μόνο στην κατηγορία που προσήφθη εναντίον του αλλά και σε δύο 
άλλες, ήτοι αμελή οδήγηση και μη 3 συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού εν 
στολή, τις οποίες πρόσθεσε στο Κατηγορητήριο ο ίδιος ο Δικαστής αναφέροντας 
ότι ενεργούσε βάσει των εξουσιών του που του δίδει το Άρθρο 83 του περί 
Ποινικής Δικονομίας Νόμου του ΚΕΦ. 155. 
 



Ο κατηγορούμενος επιθυμεί να προσβάλει την απόφαση του Δικαστηρίου και 
ζητά τη νομική σας συμβουλή. Πως θα τον συμβουλεύατε;   Αιτιολογήστε. 
 

[βαθμοί 12 ½ ] 
 

(Β)      «Η κάθοδος του Δικαστή στην αρένα της δίκης τείνει να διασαλεύσει το πεδίο της 
αντιδικίας και να αποδυναμώσει τη θέση του ως του αποστασιοποιημένου κριτή των 
επιδίκων θεμάτων» 
 
 Σχολιάστε την πιο πάνω θέση. 
 
 

[βαθμοί 12 ½ ] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
 

: 

(i)             «Παρέκκλιση   από   τους   Δικαστικούς   Κανόνες   κατά   τη   λήψη 
κατάθεσης υπόπτου από τις αστυνομικές αρχές συνεπάγεται και την απόρριψη της 
κατάθεσης ως μαρτυρίας». Σχολιάστε. 
 
 
(ϋ)             Πότε δημιουργείται η ανάγκη επίστησης της προσοχής υπόπτου 
προσώπου; 
 
(iii)           Ποια είναι τα τρία στάδια στη διερευνητική διαδικασία και ποιες οι 
υποχρεώσεις ενός αστυνομικού ανακριτή όπως προκύπτουν από τους 
Δικαστικούς Κανόνες; 
 

[βαθμοί 25] 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
 

: 

Παρουσιάζεστε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας όπου ο 
πελάτης σας και ο συγκατηγορούμενος του έχουν παραδεχτεί την κατηγορία της 
διάρρηξης καταστήματος και κλοπής. Στις φυλακές όπου τον είχατε συναντήσει 
σας ενημέρωσε πως τον Μάρτιο του 2011 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός 
έτους αφ' ότου είχε παραδεχτεί την διάρρηξη μιας κατοικίας. Τότε δεν 
εκπροσωπείτο από δικηγόρο. Σας πληροφόρησε ακόμη πως εκκρεμούν εναντίον 
του ακόμη τρεις υποθέσεις. Μια ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λάρνακας που αφορά αδίκημα κλοπής. Η υπόθεση είναι ορισμένη για γεγονότα 
και επιβολή ποινής σε δύο ημέρες. Η άλλη υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση 
ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στις 30.06.2011 επιθυμεί, όμως, 
να παραδεχτεί και αυτή την υπόθεση που αφορά και πάλιν διάρρηξη 
καταστήματος και κλοπή.   Η τρίτη υπόθεση έχει διερευνηθεί πλην όμως ακόμη 



να καταχωρηθεί ποινική υπόθεση. Ο ανακριτικός φάκελος βρίσκεται στο Τ.Α.Ε 
Λεμεσού. Αφορά υπόθεση κλοπής από κλειδωμένο κιβώτιο. Και σε αυτή 
ομολογεί την ενοχή του. Ο συγκατηγορούμενος του που εκπροσωπείται από 
γνωστό ποινικολόγο της Λευκωσίας και είναι και αυτός κατάδικος υποβάλει πως 
το Δικαστήριο κωλύεται στο να του επιβάλει ποινή καθότι η παρούσα υπόθεση 
θα μπορούσε και έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη όταν τον Φεβρουάριο του 2011 
καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για το αδίκημα της διάρρηξης 
κατοικίας εν καιρώ νυχτός. Οι υποθέσεις που σήμερα εκκρεμούν εναντίον του 
πελάτη σας υφίσταντο τον Μάρτιο του 2011 αλλά καθότι εμφανίζετο χωρίς 
συνήγορο δεν υπέβαλε οιονδήποτε αίτημα για να είχαν ληφθεί υπόψη. Ποια 
είναι η θέση σας για τα θέματα του εγείρονται και πώς θα ενεργήσετε προς το 
συμφέρον του πελάτη σας; Προτίθεστε να υιοθετήσετε την εισήγηση του 
συναδέλφου σας; 
 

[βαθμοί 25] 
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
 

:  

(Α) Ο Άθως Φιλοξενίδης που ασκεί το επάγγελμα του οδηγού ταξί, κατηγορείται 
για το βιασμό μιας τουρίστριας. Τε γεγονότα όπως εξετέθηκαν στο Δικαστήριο 
κατά την ακροαματική διαδικασία ήταν ότι ο Φιλοξενίδης παρέλαβε την 
τουρίστρια για να την μεταφέρει με διάφορα πράγματα που είχε στην κατοχή 
της, από τη Λευκωσία στη Λάρνακα όπου διέμενε. Όταν έφτασαν στη Λάρνακα, 
προθυμοποιήθηκε να τη βοηθήσει να μεταφέρει τα πράγματα της στο διαμέρισμα 
της γεγονός που έγινε. Τότε η τουρίστρια, για να τον ευχαριστήσει για τη 
βοήθεια του, πρότεινε να τον κεράσει ένα ποτό που αυτός αποδέχθηκε. Στη 
συνέχεια ο Φιλοξενίδης ζήτησε από την παραπονούμενη να κάνουν έρωτα 
γεγονός που η παραπονούμενη αρνήθηκε κατηγορηματικά Με την άρνηση αυτή, 
ο Φιλοξενίδης εξαγριώθηκε και, αφού επιτέθηκε στην παραπονούμενη, την 
κτύπησε στην κεφαλή προκαλώντας της πραγματική σωματική βλάβη και 
απώλεια αισθήσεων Δεν παρουσιάστηκε οποιαδήποτε μαρτυρία που να 
αποδεικνύει οποιαδήποτε εισδοχή του πέους του κατηγορούμενου στον κόλπο 
της παραπονούμενης. Μετά το πέρας της μαρτυρίας της Κατηγορούσας Αρχής, ο 
δικηγόρος του κατηγορουμένου εισηγείται ότι δεν υπάρχει εκ πρώτης όψεως 
υπόθεση. Τι επιλογές έχει το Δικαστήριο και ποια ή διαδικασία που θα πρέπει 
να ακολουθήσει; 
 

[βαθμοί 12 ½ ] 
(Β) Ποιες επιλογές έχει ο κατηγορούμενος όταν κληθεί από το Δικαστήριο να 
απαντήσει στο Κατηγορητήριο; 
 

[βαθμοί 12 ½  ] 


