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ΕΡΩΤΗΣΗ 1:  «Το στάδιο των τελικών αγορεύσεων των δικηγόρων μετά τη συμπλήρωση όλης 
της υπόθεσης, αποτελεί την καταλληλότερη στιγμή για παράθεση και εισαγωγή 
μαρτυρίας από τον αγορεύοντα δικηγόρο με σκοπό τη διευκρίνιση και 
συμπλήρωση άλλης μαρτυρίας που ήδη κατατέθηκε στη δίκη». Σχολιάστε. 
             (25 Βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: «Κατά την διάρκεια μιας ακρόασης, όταν ο δικηγόρος ενός από τους διαδίκους 
προσπάθησε να παρουσιάσει στο Δικαστήριο ένα έγγραφο που ήταν σχετικό με 
την υπόθεση, ο αντίδικος δικηγόρος έφερε ένσταση ότι το έγγραφο ήταν για 
κάποιο συγκεκριμμένο λόγο νομικά ανεπίτρεπτο.  Ο Δικαστής τότε ρώτησε τον 
δικηγόρο που υπέβαλε την ένσταση: 

 
 "Δεν επιτρέπεται να ακούσω την αλήθεια;"  
 
 Ο δικηγόρος του απάντησε αμέσως. 
 
 "Όχι, η Εντιμότης σας πρέπει να ακούσει μόνον μαρτυρία"». 
 
  (Απόσπασμα από τον Πρόλογο του συγγράμματος του Τάκη Ηλιάδη, Το 

Δίκαιο της Απόδειξης, 1994).  
 
  Σχολιάστε το πιο πάνω απόσπασμα. 

           (25 Βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: «Ο κανόνας της δικαστικής γνώσης αποτελεί οξύμωρο σε ένα αντιπαραθετικό 
σύστημα απονομής της δικαιοσύνης όπως αυτό εφαρμόζεται στην Κύπρο».  
Σχολιάστε.  

(25 Βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: «Το κατά πόσο ένα πρόσωπο (ο Α), μπορεί ή δεν μπορεί να παρουσιαστεί στο 
Δικαστήριο για να δώσει μαρτυρία, αποτελεί ζήτημα άσχετο με την αξιολόγηση 
της όποιας συναφούς μαρτυρίας κατατέθηκε στη δίκη από άλλους μάρτυρες 
(τους Β και Γ), σε σχέση με το περιεχόμενο των δηλώσεων που οι μάρτυρες 
αυτοί (ο Β και ο Γ), άκουσαν να εκφέρονται από το εν λόγω πρόσωπο (τον Α)».  
Σχολιάστε.  

(25 Βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: «Τα περί δήθεν αυτοπροειδοποίησης του Δικαστηρίου κατά την αξιολόγηση της 
ενώπιον του μαρτυρίας θα πρέπει επιτέλους να διαγραφούν από το δίκαιο της 
απόδειξης όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο μια και η εκδίκαση των υποθέσεων 
στη χώρα μας διεξάγεται από επαγγελματίες δικαστές και όχι από ενόρκους». 
Σχολιάστε. 

(25 Βαθμοί) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: «Ο απόλυτος κανόνας είναι ότι ένας μάρτυς μπορεί να καταθέτει για γεγονότα 
που έχουν περιέλθει στην αντίληψη του και όχι για τη γνώμη του επί των 
γεγονότων αυτών». Σχολιάστε.   

(25 Βαθμοί) 


