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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

(Α) Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας το Δικαστήριο απευθυνόμενο στον 
κατηγορούμενο που εμφανίζεται χωρίς δικηγόρο αναφέρει: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 
Ε. Είδες τις καταθέσεις της Αστυνομίας που έχουν εναντίον σου για να είσαι σίγουρος 
ότι πρέπει να γίνει ακρόαση;  Γιατί αν κάνεις ακρόαση χωρίς να έχει βάση, κάνεις κακό 
στον εαυτό σου.  Δεν θα σε πείσω, εγώ απλώς μια ερώτηση σου βάζω επειδή δεν έχεις 
δικηγόρο και απ’ εκεί και πέρα είναι δικαίωμα σου να αποφασίσεις τι θα κάμεις.  Είσαι 
σίγουρος; Γιατί θα φέρουν μαρτυρία εναντίον σου.  Αν έχουν στοιχεία πολλά εναντίον 
σου, η ακρόαση σε τι θα ωφελήσει; Να προβληματιστείς και να μου πεις αν είσαι 
σίγουρος αν θα κάμεις ακρόαση.  Σου τα λέω επειδή δεν έχεις δικηγόρο, ούτε να το 
εκλάβεις ως πίεση γιατί δεν πιέζω ποτέ κανένα. 
Α. Ό,τι είχα να πω το είπα από την αρχή εγώ της Αστυνομίας και είναι τούτη η 
κατάθεση μου ως το τέλος. 
Ε. Συνεχίζεις να επιμένεις; 
Α. Ναι, δεν θα παραδεχθώ. 

 
Σχολιάστε τα λεχθέντα του δικαστή αναφορικά με τη διαδικασία που ακολούθησε. 
          (12 ½ μονάδες) 
 
(B) Η κατηγορούμενη είναι Αγγλίδα, σύζυγος Έλληνα Κύπριου, και η μητρική της  γλώσσα 

είναι η Αγγλική. Κατόπιν επανειλημμένων αναβολών, οι οποίες κατά κύριο λόγο 
εζητούντο από μέρους της κατηγορούμενης, άρχισε η ακροαματική διαδικασία ενόψει 
της μη παραδοχής της στις κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας 
η κατηγορούμενη είχε τις υπηρεσίες διερμηνέα. Κατά την απαγελλία της πεντασέλιδης 
απόφασης του Δικαστηρίου δεν υπήρχε διερμηνέας που να μεταφράζει την εκδοθείσα 
καταδικαστική απόφαση σε γλώσσα κατανοητή από την κατηγορούμενη. 
 
Σχολιάστε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από το Δικαστήριο. 

     
     (12 ½  Μονάδες)  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(A) Ο κατηγορούμενος πελάτης σας αντιμετώπιζε ενώπιον του Κακουργιοδικείου 
κατηγορία εκμετάλλευσης πόρνης.  Του καταλογιζόταν πως «… μεταξύ της 5.4.12 
και της 25.4.12 στην Έγκωμη της Επαρχίας Λευκωσίας αποζούσε μερικώς από τα 
κέρδη πορνείας που ασκούσε η Olga Rosca από τη Μολδαβία.»  Αφότου η 
Κατηγορούσα Αρχή έκλεισε την υπόθεση της, το Δικαστήριο αποδεχόμενο εισήγηση 
του τότε συνηγόρου του πως δεν είχε αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση 
εναντίον του, τον απάλλαξε αθωώνοντας τον.  Η απουσία της παραπονούμενης που 
είχε στο μεταξύ αναχωρήσει στην χώρα της ήταν καταλυτική στην αποτυχία της 
Κατηγορούσας Αρχής να στοιχειοθετήσει εκ πρώτης όψεως υπόθεση.  Μετά πάροδο 
15 ημερών και αφότου η Αστυνομία έχει διευθετήσει για την κάθοδο της Olga Rosca 
στην Κύπρο για να μαρτυρήσει στο Επαρχιακό Δικαστήριο όπου ο κατηγορούμενος 
αντιμετωπίζει ταυτόσημη κατηγορία.  Τούτος διατείνεται ότι είναι αθώος και ότι 
πρόκειται για σκευωρία. 

 
(i)  Συμβουλεύσετε τον πελάτη σας πώς θα πρέπει να απαντήσει αύριο στο 

Δικαστήριο όταν θα κατηγορηθεί. 
(ii) Ποια θα ήταν η προσέγγιση σας αν κατά τη δίκη στο Κακουργιοδικείο νωρίς 

μετά την κατάθεση δυο μαρτύρων κατηγορίας ο Γενικός Εισαγγελέας 
αντιλαμβανόμενος την αδυναμία στην υπόθεση λόγω της απουσίας της 
παραπονούμενης καταχωρούσε αναστολή της ποινικής δίωξης εναντίον του 
κατηγορούμενου; 

(12 ½  μονάδες) 
 
(Β) Η κατηγορούμενη καταδικάσθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για 

μαστρωπεία 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 οποίου 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. 

           (12 ½ μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Τίθενται ενώπιον σας αιτήματα της Αστυνομίας για την προσωποκράτηση τεσσάρων 
προσώπων που φέρονται ως ύποπτα για τη διάπραξη του αδικήματος της επίθεσης και 
πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε άλλο πρόσωπο.  Οι αιτήσεις της Αστυνομίας 
υποβάλλονται από τον Υπαστυνόμο Γιώργο Διερευνητή του Τ.Α..Ε. Λευκωσίας ο οποίος και 
τις προσυπογράφει.  Καλείται σαν μάρτυρας από την Αστυνομία, ο Λοχίας 007 Ιάκωβος 
Πρακτορόπουλος, ο οποίος ορκίζεται και λέγει: 
 
«Διερευνώ υπόθεση επίθεσης και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης που διαπράχθηκε χθες 
03.09.2007 στο προαύλιο του Γυμνασίου «Ημιμάθειας» στο Στρόβολο.  Παραπονούμενος είναι ο 
καθηγητής του Γυμνασίου Ανδρέας Φιλόσοφος ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας.  Έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα μέρη του σώματος του.  Δεν είναι σε 
κατάσταση να μιλήσει και οι θεράποντες ιατροί με πληροφορούν πως θα μπορέσει να δώσει 
κατάθεση μεθαύριο.  Ο παραπονούμενος ανευρέθηκε σωριασμένος στην αυλή του Γυμνασίου από 
μαθητές που άκουσαν φωνές και έτρεξαν προς το μέρος.  Ένας από αυτούς πληροφόρησε την 
Αστυνομία ότι αναγνώρισε τον Ιωσήφ Μικρούτσικο που ήταν συμμαθητής του τον προηγούμενο 
χρόνο, να τρέχει κρατώντας ένα ρόπαλο και μαζί με δύο άλλα πρόσωπα να απομακρύνεται από τη 
σκηνή ενώ ένα άλλο πρόσωπο στεκόταν εκεί απορημένο.  Εξεδόθηκε εναντίον του Δικαστικό 
ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη χθες η ώρα 10.00 μ.μ., του εξηγήθηκαν οι λόγοι της σύλληψης 
του, του επεστήθη η προσοχή στο Νόμο και απάντησε: «Είναι εκείνος που με άφησε ιδίαν τάξη 
πέρσι, αμά τις παραπάνω έδωκεν του τες ο Κωστάκης ο λόκατζης.  Ο αδελφός μου ο Νίκος μια 
κλωτσιά του έδωκε.  Ήταν και ο Χριστάκης Άκακος εκεί κοντά».  Από τις έρευνες της Αστυνομίας 
εξασφαλίστηκε μαρτυρία πως 20 λεπτά πριν το περιστατικό, σε σφαιριστήριο που γειτνιάζει του 
Γυμνασίου, ο 1ος ύποπτος συνομιλούσε με τον Κωστάκη Γεωργίου που υπηρετεί στις δυνάμεις 
Καταδρομών.  Κατόπιν τούτων εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον των 
Κωστάκη Γεωργίου, Νίκου Μικρούτσικου και Χριστάκη Άκακου οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τις 
πρωινές ώρες της σήμερον.  Όλοι οι συλληφθέντες πλην του Νίκου Μικρούτσικου, που είναι 13 
ετών, είναι ενήλικες.  Ο Κωστάκης Γεωργίου ανάφερε πως ήταν στη Λεμεσό επισκεπτόμενος 
συγγενικά του πρόσωπα κατά το χρόνο του επεισοδίου.  Ο Νίκος Μικρούτσικος δεν ανάφερε 
οτιδήποτε ,ενώ ο Χριστάκης Άκακος ανέφερε πως ήταν στο χώρο του επεισοδίου τυχαία και απλά 
είδε τον Ιωσήφ Μικρούτσικο και δύο άλλους νεαρούς να κτυπούν τον καθηγητή Ανδρέα Φιλόσοφο.  
Έχουν ληφθεί 4 καταθέσεις και θα ληφθούν άλλες 15 περίπου από μαθητές, πρώην συμμαθητές 
του Ιωσήφ Μικρούτσικου και από συγγενείς του Κωστάκη Γεωργίου στη Λεμεσό ενώ αναμένεται και 
η ιατρική συγκατάθεση για να παρθεί κατάθεση από τον καθηγητή Α. Φιλόσοφο.  Θα γίνουν 
αναγνωριστικές παρατάξεις για αναγνώριση των υπόπτων από τους μαθητές που προσέτρεξαν στη 
σκηνή ,ενώ αναζητείται και το ρόπαλο.  Προς συμπλήρωση του ανακριτικού έργου θα χρειαστούν 5 
ημέρες, όμως επειδή υπάρχει πιθανότητα να προκύψει κάτι το απρόοπτο και επειδή είναι σήμερα 
Δευτέρα, εξαιτούμαι, συνεπώς, την 7ήμερο προσωποκράτηση των υπόπτων ώστε αν χρειαστεί να 
επανέλθουμε την επόμενη Δευτέρα με αίτημα για ανανέωση.» 
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Οι εισηγήσεις του συνηγόρου των υπόπτων συνοψίζονται στα εξής: 
 

- Ο ύποπτος 1( Ιωσήφ Μικρούτσικος) έχει παραδεκτεί, άρα γι’ αυτόν τελείωσε η 
διερεύνηση της υπόθεσης. 

- Ο ύποπτος 2 (Κωστάκης Γεωργίου) ήταν στη Λεμεσό, συνεπώς η αίτηση της 
Αστυνομίας εναντίον του είναι αβάσιμη.  Ο ύποπτος 1 προφανώς μιλούσε για 
άλλο Κωστάκη. 

- Ο ύποπτος 3 (Νίκος Μικρούτσικος )είναι μαθητής στη Β’ Τάξη του Γυμνασίου.  Τη 
Δευτέρα έχει διαγώνισμα και αν το χάσει πιθανό να παραμείνει στάσιμος. 

- Η αίτηση, εν πάση περιπτώσει, υποστηρίχθηκε από τη μαρτυρία λοχία, συνεπώς 
πάσχει η όλη διαδικασία. 

 
Αποφασίστε τα αιτήματα της Αστυνομίας σχολιάζοντας και τις θέσεις του συνηγόρου 
των υπόπτων.  

(25 μονάδες) 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(Α) Ο Άθως Φιλοξενίδης που ασκεί το επάγγελμα του οδηγού ταξί, κατηγορείται για το 
βιασμό μιας τουρίστριας.  Τα 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; 

(20 μονάδες) 
 
(Β)    Πότε κηρύσσεται ένας μάρτυρας εχθρικός μάρτυρας; 
           (5 μονάδες) 
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(Α)  Η υπόθεση της Κατηγορούσας Αρχής (σε ιδιωτική ποινική δίωξη) είχε κλείσει στις 
12.5.2012 και στις 16.5.2012 υποβλήθηκε εισήγηση ότι δεν είχε αποδειχθεί εκ 
πρώτης όψεως υπόθεση. Το Δικαστήριο, την ίδια μέρα, αποφάσισε ότι αποδείχθηκε 
εκ πρώτης όψεως υπόθεση και κάλεσε τον κατηγορούμενο σε απολογία. Αφού του 
εξήγησε τα δικαιώματα του (στην παρουσία του δικηγόρου του), όρισε την υπόθεση για 
συνέχιση της ακρόασης στις 22.5.2012 στις 12.30 μ.μ.  Κατά την εν λόγω ημερομηνία 
και ώρα 12.50 μ.μ. ο κατηγορούμενος και ο δικηγόρος του ήσαν παρόντες αλλά όχι οι 
συνήγοροι της Κατηγορούσας Αρχής οπότε ζητήθηκε η απόρριψη της υπόθεσης.  Το 
Δικαστήριο, αφού άκουσε την αγόρευση του συνηγόρου του εφεσιβλήτου, επεφύλαξε 
την απόφαση του και την εξέδωσε στις 31.5.2012 με την οποία αθώωσε τον 
κατηγορούμενο ουσιαστικά για το λόγο ότι δεν πίστεψε τον παραπονούμενο που ήταν ο 
βασικός μάρτυρας για την υπόθεση του. Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης 
ασκήθηκε έφεση από τον εφεσείοντα ο οποίος, μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε ότι το 
Δικαστήριο ενήργησε με πλάνη αναφορικά με το νόμο και άσκησε εσφαλμένα τη 
διακριτική του ευχέρεια όπως αυτή προβλέπεται από το Αρθρο 89(2)

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

1

   

 του περί 
Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ.155 «αφού δεν θεώρησε ορθό να αναβάλει την 
ακροαματική διαδικασία για μερικές μέρες». 

Ποια νομίζετε πρέπει να είναι η απόφαση του Εφετείου;  Συμφωνείτε με τη θέση 
του εφεσείοντα ή όχι;  Αιτιολογείστε την άποψη σας.  (20 μονάδες) 

 
(Β)    Ποια η διαδικασία κήρυξης εχθρικού μάρτυρα;    (5 μονάδες) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
 

:  

(Α)  Σε ποινική υπόθεση εναντίον του κατηγορουμένου για το αδίκημα της κοινής επίθεσης 
με θύμα τη σύζυγο του στην κατάθεση της ενώπιον του Δικαστηρίου η 
παραπονούμενη ισχυρίσθηκε ότι ο σύζυγός της, με τον οποίο τελεί σε διάσταση, την 
επισκέφθηκε σπίτι της αργά το βράδυ, την αφύπνισε, την άρπαξε από τα μαλλιά και 
επέμενε να τον ακολουθήσει στο σπίτι.  Μετά την κατάθεση της παραπονούμενης, ο 
κατηγορούμενος άλλαξε, με την άδεια του Δικαστηρίου, την απάντηση του στην 
κατηγορία και παραδέχθηκε ενοχή. Υποστήριξε, όμως, στην αγόρευσή του, για 
μετριασμό της ποινής, ότι ο σκοπός της επίθεσης δεν ήταν, όπως ισχυρίσθηκε η 

                                                           
1  (2) Αν, κατά το χρόνο που ορίζεται για την ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται 
αλλά ο κατήγορος παραλείπει να εμφανιστεί, το Δικαστήριο αθωώνει τον κατηγορούμενο εκτός αν για κάποιο λόγο 
θεωρεί ορθό να αναβάλει την ακροαματική διαδικασία για μερικές ημέρες, με τέτοιους όρους, ως ήθελε θεωρήσει 
σκόπιμο 
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παραπονούμενη, να τον ακολουθήσει στην κατοικία του, αλλά να πληροφορηθεί πού 
άφησε τα παιδιά τους τα οποία η παραπονούμενη είχε μαζί της σε προκαθορισμένες 
μέρες και ώρες της εβδομάδας.  Η παραπονούμενη αρνήθηκε, σύμφωνα και πάλι με 
την εκδοχή του, να απαντήσει στα ερωτήματά του, οπόταν της επιτέθηκε τραβώντας 
την από τα μαλλιά.  Η επίμονη άρνηση της να του πει πού ήταν τα παιδιά του, τον 
έκανε να χάσει τον αυτοέλεγχο του και να διαπράξει το αδίκημα.  

 
Είναι ή όχι η άποψη σας ότι υπάρχουν διιστάμενες εκδοχές ως προς τα 
προηγηθέντα και τα περιβάλλοντα τη διάπραξη του αδικήματος γεγονότα;  Αν η 
απάντηση σας είναι καταφατική, ποιες επιλογές παρέχονται στο εκδικάζον την 
υπόθεση Δικαστήριο;  Πως αποφασίζονται αμφισβητούμενα γεγονότα ως προς τις 
συνθήκες του επίδικου αδικήματος, ποια πλευρά φέρει το βάρος της απόδειξης 
τους και σε ποιο επίπεδο; Η άποψη σας να αιτιολογηθεί με βάση τα γεγονότα της 
πιο πάνω υπόθεσης και τη σχετική νομολογία. 

           (20 μονάδες) 
 
(Β)   Ποια η βαρύτητα που δίδεται στη μαρτυρία ενός εχθρικού μάρτυρα; 

(5 μονάδες) 


