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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 6 του περί Δικηγόρων Νόμου 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις. 

Όλες οι απαντήσεις να τεκμηριώνονται με αναφορά στη Νομολογία. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Ποια η διαδικασία κήρυξης ενός μάρτυρα ως εχθρικού μάρτυρα και ποιες οι 

συνέπειες της μαρτυρίας του τόσο στη ποινική όσο και στην πολιτική δίκη; 

                                                                                                                                 (Β. 25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Τι αντιλαμβάνεσθε με τον όρο αντικρουστική μαρτυρία και κάτω από ποιες 

προϋποθέσεις επιτρέπεται η προσαγωγή μιας τέτοιας μαρτυρίας; 

                                                                                                                                 (Β. 25) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Ενεργείτε ως συνήγορος υπεράσπισης. Πώς θα αντιμετωπίσετε την 

προσπάθεια του αντίδικου σας να καταθέσει μαρτυρία που στρέφεται 

εναντίον του πελάτη σας και η οποία λήφθηκε παράνομα και ποια τα 

επιχειρήματά σας στις πιο κάτω περιπτώσεις; 

α)   η μαρτυρία λήφθηκε κατά παράβαση συνταγματικών δικαιωμάτων του 

πελάτη σας, 

                                                                                                                                 (Β. 8) 

β)     η μαρτυρία λήφθηκε κατά παράβαση νομοθετικών προνοιών άλλων από 

το Σύνταγμα, 

                                                                                                                                 (Β. 8) 



2 

γ)      η μαρτυρία λήφθηκε από αστυνομικό υπό κάλυψη ( agent provocateur). 

                                                                                                                                  (Β. 9) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Ο πελάτης σας κατηγορείται για βιασμό με θύμα την ανήλικη Χ, αδίκημα 

σχετικά με τη διάπραξη του οποίου πρόσφατα παρατηρείται, έξαρση. Ζητά να 

τον συμβουλεύσετε κατά πόσο μπορεί να καταδικασθεί  

α)    μόνο στη βάση της μαρτυρίας της παραπονούμενης και          

           (Β.12.5) 

β)  στην περίπτωση που κριθεί ένοχος στην κατηγορία, κατά πόσο ο 

παράγοντας σχετικά με την έξαρση που πρόσφατα παρατηρείται στην 

διάπραξη αδικημάτων σεξουαλικής φύσης εναντίον ανηλίκων γυναικών, 

μπορεί, στην απουσία σχετικής μαρτυρίας, να λειτουργήσει επιβαρυντικά 

στην επιβολή ποινής, με το Δικαστήριο να βασίζεται στις προσωπικές του 

γνώσεις.                                             

                                                            (Β.12.5) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Σε όχι περισσότερες από 5 γραμμές για την απάντησή σας στην κάθε μια από 

τις πιο κάτω ερωτήσεις, εξηγείστε ποιες οι προϋποθέσεις: 

 

α)      για απαλλαγή του κατηγορούμενου από το στάδιο του εκ πρώτης όψεως 

(Β.5) 

β)       για εφαρμογή του δόγματος «τα πράγματα μιλούν από μόνα τους» (res 

ipsa loquitur),                                                                                

(Β. 6) 

γ)    για να γίνει αποδεκτή ως μαρτυρία, επιθανάτια δήλωση 

                     (Β.7) 
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δ)     για να γίνει δεκτό ως ενισχυτική μαρτυρία δυνάμει του άρθρου 10 του 

Κεφ. 9 το πρώτο/άμεσο παράπονο του θύματος.                                   

(Β.7) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

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

κάτω ερωτήσεις, συζητείστε: 

α)   Πως προσεγγίζεται από το Δικαστήριο η μαρτυρία που δόθηκε στα 

πλαίσια δίκης εντός δίκης για σκοπούς διαπίστωσης της θεληματικότητας 

κατάθεσης κατηγορούμενου.                                                                  

(Β.12.5) 

β)     Πως προσεγγίζεται η ανώμοτη δήλωση του κατηγορούμενου.       

(Β.12.5) 

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

 


