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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 
(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

(i) Ποια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση αμφισβήτησης 
ενοχοποιητικής δήλωσης του κατηγορούμενου; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

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

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

(25 Μονάδες) 

(i) Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο στην 
απόφαση του κατά πόσο θα αφήσει τον κατηγορούμενο ελεύθερο 
μέχρι την επόμενη εμφάνιση στο Δικαστήριο ή θα διατάξει την 
κράτηση του μέχρι τότε. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(ii) Πότε αποφασίζεται το ζήτημα αυτό; 

(iii) Ποια η σημασία του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι 
την επόμενη εμφάνιση; 

(iv) Υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης της απόφασης του 
Δικαστηρίου για την απόλυση ή κράτηση του κατηγορούμενου; Αν 
η απάντηση σας είναι καταφατική πότε δικαιολογείται η απόλυση 
κρατηθέντος κατηγορούμενου ή η κράτηση κατηγορούμενου που 
αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση; 

(25 Μονάδες) 
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(Α) Η Α.Β. καταχώρησε εναντίον του κατηγορούμενου Γ.Δ. κατηγορία για 
έκδοση επιταγής χωρίς αντίκρισμα. Προσκόμισε μαρτυρία η οποία 
κρίθηκε μετά το πέρας της υπόθεσης της κατηγόρου ότι στοιχειοθέτησε εκ 
πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του κατηγορούμενου ο οποίος κλήθηκε 
σε απολογία. Για την υπεράσπιση κατέθεσε ενόρκως ο κατηγορούμενος 
και έκλεισε την υπόθεση του. Το Δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση για 
τελικές αγορεύσεις σε καθορισθείσα ημερομηνία. Κατά την ορισθείσα 
ημερομηνία δεν εμφανίσθηκε κανείς εκ μέρους της κατηγόρου. Ο 
συνήγορος του κατηγορούμενου ζητά την απόρριψη της υπόθεσης λόγω 
μη προώθησης της. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Ενεργείστε ως εκδικάζον Δικαστήριο αιτιολογώντας της απόφαση σας. 
(12 ½ Μονάδες) 

(Β) Είναι αναγκαία η τροποποίηση κατηγορητηρίου για να κληθεί μάρτυρας 
σε συνοπτική ποινική δίκη το όνομα του οποίου δεν περιλαμβάνεται στο 
κατηγορητήριο. 

(12 ½  Μονάδες) 

Α)     (ί)  Πότε  τίθενται   ενώπιον  του  Δικαστηρίου  εκθέσεις   Κοινωνικής 
Έρευνας.     Πότε  είναι  χρήσιμες  τέτοιες   εκθέσεις  και  ποια  η σημασία 
τους για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής;  

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(ϋ) Ποια η σημασία  των προηγούμενων καταδικών στην επιμέτρηση της 
ποινής;  

(iii) Ποιους στόχους εξυπηρετεί η αγόρευση για μετριασμό της ποινής; 
(12 ½ Μονάδες) 

(Β) Τίθεται ενώπιον σας αίτημα της Αστυνομίας για την προσωποκράτηση 
ενός προσώπου που φέρεται ως ύποπτο για τη διάπραξη του αδικήματος 
της απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες. Όταν 
συμπληρώνεται η κατάθεση του μάρτυρα της Αστυνομίας ο συνήγορος του 
υπόπτου δηλώνει την πρόθεση του να καλέσει και ο ύποπτος μάρτυρες να 
καταθέσουν με σκοπό να αποδείξει πού βρισκόταν ο ύποπτος τις 
συγκεκριμένες ώρες και να αποσυνδεθεί μ' αυτό τον τρόπο με το υπό 
διερεύνηση αδίκημα. 

Πώς θα ενεργούσατε ως πρωτόδικο Δικαστήριο για να αποφασίσετε το 
αίτημα της υπεράσπισης για προσαγωγή μαρτυρίας; 

(12 ½ Μονάδες) 
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(Α) Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την κατηγορία της επίθεσης και 
πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης σε άλλο πρόσωπο. Κατά την 
αγόρευση για μετριασμό της ποινής ο συνήγορος υπερασπίσεως 
αποπερατώνει λέγοντας: «Παρακαλώ λάβετε υπόψη πως υπήρξε ισχυρά 
πρόκληση εκ μέρους του παραπονούμενου ο οποίος εξύβρισε προηγουμένως 
τον πελάτη μου χυδαία». Ο συνήγορος της Κατηγορούσας Αρχής δεν 
αποδέχεται τη θέση αυτή. Ποια η ορθή διαδικασία μέχρι την επιβολή 
ποινής στον κατηγορούμενο; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(12 ½  Μονάδες) 
 
 

(Β) Ο κατηγορούμενος κατηγορείται για το αδίκημα της συνωμοσίας για τη 
διάπραξη του κακουργήματος της κατοχής και εμπορίας διαμορφίνης. 
Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι συνωμότησε με τον Α.Β. και την Γ.Δ. και 
άλλα άγνωστα πρόσωπα. Με βάση την προσαχθείσα μαρτυρία το 
Κακουργιοδικείο κατέληξε ότι δεν υπήρξε μαρτυρία που να συνδέει τον 
κατηγορούμενο με όλους τους συγκατηγορούμενους αλλά ότι η συνωμοσία 
αποδείχθηκε με ένα μόνο από αυτούς. Δηλαδή ότι η συνωμοσία 
αποδείχθηκε μόνο σ' ότι αφορούσε τον κατηγορούμενο και τον Α.Β. και ότι 
δεν υπήρξε μαρτυρία που να συνδέει τον κατηγορούμενο με την Γ.Δ. και 
τα άλλα άγνωστα πρόσωπα. Ενεργείστε ως το εκδικάζον Δικαστήριο. 

(12 ½  Μονάδες) 

(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". 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

«Οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν από το εδώλιο του κατηγορούμενου, όπως είχαν 
δικαίωμα να κάμουν, και δεν έκαμαν καλή εντύπωση στο Δικαστήριο σαν 
πρόσωπα που έλεγαν την αλήθεια, αλλά η προσπάθεια τους ήταν να κρύψουν τα 
πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης ώστε να αποφύγουν την ευθύνη των 
κατηγοριών που τους βαραίνει.» 

Πως σχολιάζετε τον πιο πάνω τρόπο αξιολόγησης των ανώμοτων δηλώσεων 
από το Δικαστήριο; Αιτιολογείστε την απάντηση σας κάνοντας αναφορά σε 
σχετική νομολογία. 

(12 ½  Μονάδες) 
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 (Β) Ο Λοχίας Δι ερευνητής του ΤΑΕ Λευκωσίας που διερευνά υπόθεση 
εμπρησμού του αυτοκινήτου του Γιώργου Πυροσβέστη από την 
Ανθούπολη σας επισκέπτεται ανήσυχος και εκνευρισμένος στη Γενική 
Εισαγγελία όπου εργάζεστε και σας αναφέρει πως προ ολίγου Δικαστής 
του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Λευκωσίας απέρριψε αίτηση του για 
έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του Κώστα Πυρομανή από τη 
Λακατάμια για τον οποίο ο Λοχίας έχει καταθέσεις από δυο αυτόπτες 
μάρτυρες που τον είδαν να ανάβει φωτιά κάτω από το ρηθέν αυτοκίνητο. 
Σας επιδεικνύει την ένορκη δήλωση του με την οποία υποστηρίζετο η 
αίτηση για ένταλμα σύλληψης. Αυτή αναφέρει'. «Την 13.1.2012 κάηκε και 
καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο με αριθμό εγγραφής PYR111, 
περιουσία του Γιώργου Πυροσβέστη από την Ανθούπολη ενώ αυτό βρισκόταν 
σταθμευμένο στην οδό Δικαιοσύνης έξω από το σπίτι του. Συμφωνά με τα 
αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων η φωτιά τέθηκε κακόβουλα. 
Υπάρχει αδιάσειστη μαρτυρία με βάση την οποία δημιουργείται εύλογη 
υποψία ότι ο Κώστας Πυρομανής από τη Λακατάμια ενέχεται». 

Ο Λοχίας Διερευνητής επιμένει πως θα πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά 
της απόρριψης της αίτησης του. Ποια η θέση σας τόσο επί της ουσίας 
όσο και της διαδικασίας.   Τι θα τον συμβουλεύατε; 

(12 ½  Μονάδες) 

 


