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ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

Να απαντηθούν τέσσερεις (4) από τις έξι (6) ερωτήσεις. 

ΤEΚΜΗΡΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο «κώλυμα» και τι μορφές μπορεί να πάρει σε 

ποινική διαδικασία; 

                                                                                                Β.25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Περιγράψετε τις αρχές που διέπουν τη δεκτότητα μαρτυρίας στη βάση της 

«δικαστικής γνώσης» δίνοντας παραδείγματα «δικαστικής γνώσης» με αναφορά 

στη νομολογία. 

                                                                                                        Β.25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Ποια είναι τα τρία στάδια εξέτασης ενός μάρτυρα και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί 

το κάθε στάδιο; 

                                                                                    Β.25 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Ο Γιάννης κατηγορείται για πλαστογραφία δύο τραπεζικών επιταγών. Αρνείται 

ενοχή. Η κατηγορούσα αρχή για να αποδείξει την ενοχή του Γιάννη καλεί ως 

μάρτυρες τον κάτοχο του τραπεζικού λογαριασμού, τον αρμόδιο υπάλληλο της 

τράπεζας και τον ανακριτή της υπόθεσης. Στα πλαίσια εισήγησης από πλευράς 

υπεράσπισης ότι δεν αποδείχθηκε εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του 
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Γιάννη, προβάλλεται το επιχείρημα ότι το Δικαστήριο δεν έχει ενώπιον του 

μαρτυρία ειδικού γραφολόγου που να συνδέει τον κατηγορούμενο με την 

πλαστογραφημένη επιταγή. Αντιδρώντας η κατηγορούσα αρχή ζητά άδεια να 

καλέσει ως μάρτυρα ειδικό γραφολόγο. Η υπεράσπιση ζητά να τη συμβουλεύσετε 

κατά πόσο τυχόν ένστασή της να χορηγηθεί τέτοια άδεια έχει πιθανότητες 

επιτυχίας. 

Η απάντησή σας να τεκμηριώνεται από νομολογία. 

                                               Β.25  

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Η αναφορά του Δικαστηρίου σε ενισχυτική μαρτυρία, είναι αποτέλεσμα της 

σύγχυσης που παρουσιάζεται συχνά στα Δικαστήρια που μεταχειρίζονται την 

υποστηρικτική μαρτυρία (supportive evidence) ως ενισχυτική, (Κλεόβουλος 

Κουσσουλίδης v Αστυνομία Ποιν. Έφεση 10/2018 ημερομ. 9/11/18).  Σχολιάστε. 

                                                                                                                        Β.25 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Επιλέξατε την ορθή απάντηση Σωστό/Λάθος : 

α) Τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι πραγματική μαρτυρία. 

     Σωστό/Λάθος 

                                                                                                               Β.5 

β) Το γενετικό υλικό (DNA) αποτελεί ενισχυτική μαρτυρία. 

     Σωστό/Λάθος  

                                                                                                       Β.5 

γ) Το κίνητρο(motive) για τη διάπραξη ενός αδικήματος αποτελεί άμεση και όχι 

περιστατική μαρτυρία. 

     Σωστό/Λάθος 

                                                                                                       Β.5 
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δ) Δεν μπορεί να υπάρξει καταδίκη στη βάση αποκλειστικά περιστατικής 

μαρτυρίας. 

      Σωστό/Λάθος 

                                                                                                       Β.5 

ε) Το περιεχόμενο της ανώμοτης δήλωσης ενός κατηγορούμενου μπορεί να 

αποτελέσει μαρτυρία εναντίον συγκατηγορούμενού του. 

      Σωστός/Λάθος 

                                                                                                    Β.5 

 

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


