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ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις. 

Όλες οι απαντήσεις να τεκμηριώνονται με αναφορά στη Νομολογία. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Ο Α κατηγορείται για άσκηση σωματικής βίας εναντίον της συζύγου του κατά 

παράβαση του άρθρου 14 του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και 

Προστασία Θυμάτων) Νόμου 119(I)/00.  Αρνείται ενοχή. Εναντίον του κατέθεσε η 

σύζυγος του και ο Β, γιατρός παθολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο 

οποίος εξέτασε τη σύζυγο αμέσως μετά την καταγγελία της. Σύμφωνα με τη 

εκδοχή της συζύγου, ο Α την κτύπησε με  τα χέρια του στο πρόσωπο με 

αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος  και τη κλώτσησε στη πλάτη. Σύμφωνα με το 

γιατρό Β, η σύζυγος έφερε ερυθριάσεις στο πρόσωπο, κακώσεις οι οποίες μπορεί 

να προβληθούν από κτυπήματα με το χέρι και μώλωπα στην πλάτη ο οποίος 

μπορεί να προκληθεί από  λάκτισμα. Μετά το πέρας της υπόθεσης ο δικηγόρος 

υπεράσπισης εισηγείται την απαλλαγή και αθώωση του πελάτη του λόγω 

απουσίας ενισχυτικής μαρτυρίας. Στην αντίπερα όχθη, ο εκπρόσωπος της 

κατηγορούσας αρχής, για σκοπούς ενισχυτικής μαρτυρίας παρέπεμψε στην 

μαρτυρία του γιατρού Β. Ανεξάρτητα τούτου, εισηγείται την καταδίκη του 

κατηγορούμενου υποβάλλοντας ότι τούτο είναι εφικτό στη βάση αποκλειστικά 

της μαρτυρίας της συζύγου.  

Είστε ο Δικαστής της υπόθεσης. Σε όχι περισσότερες από 20 γραμμές 

αναφέρετε τον τρόπο που θα προσεγγίζατε τις εισηγήσεις των δύο πλευρών.   

                                                                                                                                          Β. 25 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σε όχι περισσότερες από 10 γραμμές, για κάθε μια από τις απαντήσεις σας στις 

πιο κάτω ερωτήσεις, εξηγείστε: 

α) Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο αντικρουστική μαρτυρία και ποιες 

προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιηθούν για να επιτραπεί η προσκόμιση μιας 

τέτοιας μαρτυρίας;                                                                                             Β. 12.5 

β) Ποια κατά τη γνώμη σας θα είναι η απόφαση του Δικαστηρίου στην 

περίπτωση που οι εκδοχές των εμπλεκομένων μερών, τόσο σε αστικές όσο και 

σε ποινικές υποθέσεις, απορρίπτονται ως αναξιόπιστες;                            Β. 12.5 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κεφ.9, το πρώτο ή άμεσο παράπονο αποτελεί 

μορφή ενισχυτικής μαρτυρίας. Για σκοπούς αποδοχής παραπόνου ως ενισχυτικής 

μαρτυρίας το εν λόγω άρθρο θέτει προϋποθέσεις. Ποιες είναι και πως 

ερμηνεύθηκαν/προσεγγίστηκαν από την Νομολογία;     

Η απάντησή σας να μην υπερβαίνει τις 25 γραμμές.                                           Β. 25 

   

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 26 του κεφ.9, όπως το εν λόγω κεφ. 

τροποποιήθηκε από το Νόμο 32(I)/2004, το Δικαστήριο διατηρεί την εξουσία με 

αίτημα του επηρεαζόμενου διαδίκου να κλητεύσει το πρόσωπο που προέβη στην 

αρχική δήλωση, για να αντεξεταστεί. 

Συζητήστε.   Η απάντησή σας να μην υπερβαίνει τις 15 γραμμές.                     Β. 25 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σε όχι περισσότερες από 20 γραμμές εξηγείστε τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο 

επιθανάτια δήλωση και ποιες οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν για 

να μπορέσει να γίνει αποδεκτή ως μαρτυρία μια τέτοια δήλωση.                      Β. 25 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

α) Ποια τα στάδια εξέτασης μάρτυρα και που στοχεύει ένα έκαστο από αυτά;   

                                                                                                                                            Β. 5 

β) Ποια η σημασία βαρύτητας της ομολογίας ενοχής στο Δίκαιο της Απόδειξης; 

                                                                                                                                            Β. 5 

γ) Μπορεί το περιεχόμενο της ανώμοτης δήλωσης της κατηγορούμενου να 

αποτελέσει μαρτυρία εναντίον συγκατηγορούμενού του;                               Β. 5 

δ) Μπορεί ένας κατηγορούμενος να βρεθεί ένοχος στη βάση αποκλειστικά, 

περιστατικής μαρτυρίας;                                                                                         Β. 5 

ε) Ποιες οι βασικές αλλαγές που το ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ του Νόμου 32(I)/2004 

επέφερε στον Κανόνα της εξ’ακοής μαρτυρίας;                                                 Β. 5 

------------------------------------- 


