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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 Του Περί Δικηγόρων Νόμου) 
 
                                                                                                        ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 

 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
(Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) 

ΕΡΠΤΗΣΗ 1 
 
(Α) Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας το Δικαστήριο 
απευθυνόμενο στον κατηγορούμενο που εμφανίζεται χωρίς δικηγόρο 
αναφέρει 
 
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 σού. Δεν θα σε πείσω εγώ απλώς μια ερώτηση σου βάζω επειδή δεν έχεις δικηγόρο 
και απ' εκεί και πέρα είναι δικαίωμα σου νa 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 1/2  μονάδες) 
 
(Β) Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις το Δικαστήριο μπορεί κατά την επιβολή 
ποινής να λάβει υπόψη του άλλες παρόμοιας φύσης κατηγορίες; Αιτιολογείστε 
την απάντηση σας κάνοντας αναφορά στο Νόμο Ποινικής Δικονομία και στη 
σχετική νομολογία. 
 
                                                                                                                    (12 ½  μονάδες)  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
(Α)      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 που βρισκόταν ο ύποπτος τις συγκεκριμένες ώρες και να αποσυνδεθεί 
με αυτό τον τρόπο με το υπό διερεύνηση αδίκημα. 
 
Πως θα ενεργούσατε ως το Πρωτόδικο Δικαστήριο για να αποφασίσετε το αίτημα 
της Υπεράσπισης για προσαγωγή μαρτυρίας; 
 
                                                                                                                  (12 1|2 μονάδες) 
 
(Β)      (i)   Ποια κριτήρια διέπουν μια εισήγηση από πλευράς Υπεράσπισης ότι 

δεν αποδείχθηκε εκ πρώτης όψεως υπόθεση; 
 

(Σύμφωνα με τις πρόνοιες Του Άρθρου 74(i)(β) του Κεφ. 155 ο  
κατηγορούμενος ή ο δικηγόρος του μετά το πέρας της υπόθεσης για την 
Κατηγορούσα Αρχή μπορεί να υποβάλει ότι δεν αποδείχθηκε εκ πρώτης 
όψεως υπόθεση εναντίον του κατηγορούμενου επαρκώς ώστε να 
υποχρεώνεται να προβάλει Υπεράσπιση). 

 
             Στην απάντηση σας αναφερθείτε σε σχετική νομολογία. 
 
            (Π) Ποια τα δικαιώματα του κατηγορούμενου όταν αυτός κληθεί σε 

απολογία; Ποιες είναι οι συνέπειες από την παράλειψη συμμόρφωσης με 
τις πρόνοιες του Αρθρου 74(ί)(γ) του Κεφ.155;                                                      

 
            (ίίί) Υπόκειται σε έφεση η απόφαση του Δικαστηρίου να καλέσει τον 

κατηγορούμενο σε απολογία;     
 
                                                                                                                      (12 ½  μονάδες) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ   3 

(Α) Στον Αστυνομικό Σταθμό  Εγκωμης έχουν καταγγελθεί τρεις υποθέσεις για 
αδικήματα κατά των ηθών. Σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, τρεις νεαρές 
κοπέλες έχουν καταγγείλει πώς ενώ διέρχοντο του δασυλλίου του Δήμου 
Έγκωμης αργά το απόγευμα της 1.5.06, 3.5.06 και 6.5.06 αντίστοιχα, νεαρός 
άνδρας τους επιτέθηκε άσεμνα. Τον περιέγραψαν ως πρόσωπο μέτριας 
σωματικής διάπλασης που οδηγούσε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και 
φορούσε δερμάτινο μαύρο σακάκι και ψηλές μπότες. Η πρώτη κοπέλα ανάφερε 
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πως φορούσε τζην παντελόνι ενώ οι άλλες δύο είδαν πως το παντελόνι του ήταν 
πράσινο στρατιωτικό. Ουδεμια ενθυμείτο τους αριθμούς εγγραφής της 
μοτοσικλέτας. Δύο-τρεις ώρες μετά την τελευταία καταγγελία, ο Αστυφ. Γεωργίου 
αφού είχε ενημερωθεί για τις καταγγελίες αναλαμβάνει να περιπολεί το 
δασύλλιο. Ενώ περιπολεί ακούει το θόρυβο μιας μοτοσικλέτας οπότε κρύβεται 
πίσω από θάμνους. Πλησιάζει δίπλα στο θάμνο όπου βρίσκεται μια δημόσια 
βρύση και σταθμεύει μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Ο οδηγός που φορά 
μαύρες μπότες,   μαύρο  δερμάτινο σακάκι  και παντελόνι μπεζ,   κατεβαίνει 
και   αρχίζει  να  πίνει  νερό.     Ο  Αστυφ.  Γεωργίου  ορμά  από  το  θάμνο   και 
συλλαμβάνει το μοτοσικλετιστή. 
 

(i) Σχολιάστε την ενέργεια του Αστυφύλακα,  
(ii) Πώς θα ενεργούσατε εσείς αφότου θα λαμβάνατε τις σχετικές 

καταγγελίες. 
 
                                                                                                                  (12 1|2 μονάδες) 
 
(Β)  (ί) Όταν κληθούν μάρτυρες υπεράσπισης από τον κατηγορούμενο μετά την 
κλήση του κατηγορούμενου σε απολογία ποια είναι η σειρά κλήσης τους ενώπιον 
του Δικαστηρίου; 
 
         (ii)   Αν ο κατηγορούμενος προβεί σε ένορκη δήλωση ή ανώμοτη δήλωση .      
μετά που θα κληθεί σε απολογία πότε πρέπει να δώσει μαρτυρία του ή, να προβεί 
στην ανώμοτη του δήλωση;                                                                                                                                              
                                                                                                                     (12 ½ μονάδες} 
ΕΡΏΤΗΣΗ   4 
 
(Α) Εκπροσωπείτε την κατηγορουμένη η οποία αντιμετωπίζει ενώπιον του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού την κατηγορία της κλοπής ενός δακτυλιδιού 
από τα αποδυτήρια γυναικών του γυμναστηρίου «Η Παχυσαρκία». Επί του 
κατηγορητηρίου αναγράφεται ως μάρτυρας υπ' αριθμόν 7 κάποια Κατίνα 
Σφουγγαρά, η καθαρίστρια του γυμναστηρίου, όπως φαίνεται από το 
αντίγραφο: της κατάθεσης της που έχετε λάβει, και η οποία με όσα αναφέρει στην 
κατάθεση της πιστεύετε πως θα είναι μια ευνοϊκή για την υπόθεση, της 
υπερασπίσεως μάρτυρας. Ο συνήγορος της Κατηγορούσας Αρχής αναφέρει στο 
Δικαστήριο πως δεν προτίθεται να την καλέσει σαν μάρτυρας κατηγορίας.. 
 
(i)     Ποια είναι η θέση σας; 
 
(ii)     Ποια θα ήταν η θέση σας αν επρόκειτο για υπόθεση φόνου ενώπιον του 
Μόνιμου Κακουργιοδικείου που εδρεύει στη Λευκωσία; 
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(Β) Ο Γεώργιος Μαουζάκης κατηγορείται ότι επιτέθηκε και προκάλεσε 
πραγματική σωματική βλάβη στον Ευθύμιο Κλαψουρίδη. Κατά την εμφάνιση 
του στο Δικαστήριο, μετά την απαγγελία της κατηγορίας, παραδέχεται ενοχή και 
ο εισαγγελέας αναφέρει τα γεγονότα που στοιχειοθετούν την υπόθεση. Το 
δικαστήριο, μετά την αναφορά των γεγονότων, ρωτά τον κατηγορούμενο που 
εμφανίζεται χωρίς δικηγόρο, αν θέλει να αναφέρει οτιδήποτε στο δικαστήριο 
πριν την επιβολή της ποινής. Ο κατηγορούμενος απευθυνόμενος στο Δικαστήριο 
αναφέρει, για μετριασμό της ποινής, γεγονότα που είναι αντίθετα με εκείνα που 
ανέφερε η κατηγορούσα Αρχή και τα οποία η κατηγορούσα αρχή δεν αποδέχεται. 
Τι θα συμβουλεύατε το Δικαστήριο να κάμει στην περίπτωση που τα γεγονότα, 
όπως τα αναφέρει ο κατηγορούμενος'· 
 
 
(α)  Στοιχειοθετούν πλήρη υπεράσπιση αν αποδειχθούν, ή 
(β) Στοιχειοθετούν μεν το αδίκημα αλλά η ποινή θα ήταν μετριότερη στην 
περίπτωση που αποδεικνύονται. 
Δικαιολογείστε τις απαντήσεις με αναφορά στη σχετική νομολογία. 
 
                                                                                                                     (12 ½ μονάδες) 
ΕΡΩΤΗΣΗ   5 
 
(Α) Ο κατηγορούμενος πελάτης σας αντιμετώπιζε ενώπιον του Κακουργιοδικείου 
κατηγορία εκμετάλλευσης πόρνης. Του καταλογιζόταν πως «.... μεταξύ της 
15.10.05 και της 13.11.05 στο Στρόβολο της Επαρχίας Λευκωσίας αποζούσε 
μερικώς από τα κέρδη πορνείας που άσκουσε η Tatiana Petkova από την 
Ουκρανία.» 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 πού είχε στο μεταξύ αναχωρήσει στη χώρα 
της ήταν καταλυτική στην αποτυχία της Κατηγορούσας Αρχής να 
στοιχειοθετήσει εκ πρώτης όψεως υπόθεση. Μετά πάροδο 15 ημερών και αφότου 
η Αστυνομία είχε διευθετήσει για την κάθοδο της Tatiana Petkova στην Κύπρο 
για να μαρτυρήσει, με τη συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα καταχωρείται 
νέα υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο όπου ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει 
ταυτόσημη κατηγορία. Τούτος διατείνεται ότι είναι αθώος και ότι πρόκειται για 
σκευωρία. 
 
(i) Συμβουλεύσετε τον πελάτη σας πως θα πρέπει να απαντήσει αύριο στο 
Δικαστήριο όταν θa κατηγορηθεί. 
 
(ίί)   Ποια θα ήταν η προσέγγιση σας αν κατά τη δίκη στο Κακουργιοδικείο   , 
νωρίς   μετά   την   κατάθεση   δύο   μαρτύρων   κατηγορίας" ο   Γενικός 
Εισαγγελέας αντιλαμβανόμενος την αδυναμία στην υπόθεση λόγω της απουσίας 
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της  παραπονούμενης  καταχωρούσε αναστολή της  ποινικής δίωξης εναντίον 
του κατηγορούμενου; 
 
(iii) Ποια θα ήταν η προσέγγιση σας αν ο πελάτης σας κατά την προανάκριση 
δεν είχε παραπεμφθει σε δίκη Κακουργιοδικείου και απαλλάχθηκε; 
 
                                                                                                                   (12 ½  μονάδες) 
 
(Β) Είναι αναγκαία η τροποποίηση κατηγορητηρίου για να κληθεί μάρτυρας σε 
συνοπτική ποινική δίκη το όνο\ία του οποίου δεν περιλαμβάνεται στο 
κατηγορητήριο; 
 
                                                                                                                    (12 ½  μονάδες) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ   6 

(Α) Ο Κατηγορούμενος αντιμετώπιζε κατηγορία αμελούς οδήγησης. Στη δίκη 
κατέθεσε πρώτα ο αστυνομικός που διερεύνησε το ατύχημα. Στη συνέχεια 
κλήθηκε ο άλλος οδηγός ο οποίος δεν προσήλθε -παρόλο που του είχε επιδοθεί 
νομότυπα κλήση μάρτυρα. Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε αναβολή και 
παράλληλα και  την έκδοση εντάλματος σύλληψης του μάρτυρα. Το Δικαστήριο 
απέρριψε το αίτημα λέγοντας ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν παύει, ως άμεσα 
ζημιωθείς, να υπέχει θέση παραπονούμενου και παρόλο το άμεσο ενδιαφέρον 
του δεν παρέστη για να δώσει μαρτυρία και αθώωσε και απάλλαξε τον 
κατηγορούμενο γιατί δεν είχε τεκμηριωθεί, ελλείψει ουσιαστικής μαρτυρίας, εκ 
πρώτης όψεως υπόθεση. 
 
Συμβουλεύσετε την Κατηγορούσα Αρχή ως προς το κατά πόσο έχει λόγους για 
να εφεσιβάλει την πιο πάνω απόφαση αιτιολογώντας τη θέση σας.  
                                                                                              

               (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 τόν Α.Β. και την Γ.Δ. και αλλά  
άγνωστα πρόσωπα. Με βάση την προσαχθείσα μαρτυρία του Κακουργιοδικείου 
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' ό, τι 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. Ενεργήστε ως το 
εκδικάζον δικαστήριο. 
 
                                                                                                                 (12 1/2 μονάδες) 


