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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2021 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

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

ΤEΚΜΗΡΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Επιλέξετε την ορθή απάντηση, Σωστό / Λάθος αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

1.1 Η περιστατική μαρτυρία όχι μόνο θα πρέπει να συμβιβάζεται με την ενοχή 

του κατηγορούμενου αλλά και δεν θα πρέπει να συμβιβάζεται με 

οποιοδήποτε λογικό συμπέρασμα, άλλο, από το συμπέρασμα ότι ο 

κατηγορούμενος διέπραξε το αδίκημα. 

     Σωστό / Λάθος                                                                                                   Β.2.5 

1.2 Μια ομολογία γίνεται αποδεκτή ως εξαίρεση του εξ’ ακοής κανόνα και 

συνεπώς οι πρόνοιες του άρθρου 27 του Νόμου 32(Ι)/2004, δεν τυγχάνουν 

εφαρμογής κατά την αξιολόγησή της.  

      Σωστό / Λάθος                                                                                                  Β.2.5 

1.3 Με τον όρο εξ’ ακοής μαρτυρία, εννοούμε, σύμφωνα με το Δίκαιο της 

Απόδειξης, δήλωση που έγινε από άλλο πρόσωπο άλλο από εκείνο που 

καταθέτει ως μάρτυρας σε δικαστική διαδικασία και η οποία προσφέρεται 

για σκοπούς απόδειξης της αλήθειας του περιεχομένου της.  

      Σωστό / Λάθος                                                                                                  Β.2.5 

1.4 Τα δικαιώματα του κατηγορούμενου όταν αυτός κληθεί από το Δικαστήριο 

σε απολογία είναι μόνο:   

      α) Να καταθέσει ενόρκως 

      β) Να προβεί σε ανώμοτη δήλωση. 

      Σωστό / Λάθος                                                                                                  Β.2.5 
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1.5 Το περιεχόμενο της ανώμοτης δήλωσης κατηγορούμενου μπορεί να 

αποτελέσει μαρτυρία εναντίον συγκατηγορούμενου του. 

  Σωστό / Λάθος                                                                                                      Β.2.5 

1.6 Η αναστολή ποινικής δίωξης παρέχει δικαίωμα στο κατηγορούμενο να 

εγείρει, σε περίπτωση νέας ποινικής δίωξης του την ειδική απολογία του 

autrefoi acquit 

  Σωστό / Λάθος                                                                                                      Β.2.5 

1.7 Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι ο/η σύζυγος είναι ικανός/ή αλλά όχι 

εξαναγκάσιμος/η μάρτυρας εναντίον του άλλου και εξαναγκάσιμος/η 

εναντίον συγκατηγορούμενου. 

    Σωστό / Λάθος                                                                                                    Β.2.5 

1.8 Το επίπεδο του βάρους απόδειξης της θεληματικότητας ομολογίας το οποίο 

φέρει η κατηγορούσα αρχή είναι στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων. 

    Σωστό / Λάθος                                                                                                     Β.2.5 

1.9  Ένας κατηγορούμενος μπορεί να βρεθεί ένοχος αποκλειστικά με βάση 

περιστατική μαρτυρία. 

     Σωστό / Λάθος                                                                                                  Β.2.5 

1.10 Παραβίαση των Διοικητικών Οδηγιών που συνοδεύουν τους Δικαστικούς 

Κανόνες, είτε αυτών τούτων των Κανόνων δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε 

αποκλεισμό της ομολογίας που λήφθηκε κατά παράβασή τους. Το θέμα 

ανάγεται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου.  

     Σωστό/Λάθος                                                                                                     Β.2.5 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

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

ποινική διαδικασία;                                                                                                       Β.25 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

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

τροποποιήθηκε από τον Ν 32(Ι)/2004, το Δικαστήριο διατηρεί την εξουσία με 

αίτημα του επηρεαζόμενου διάδικου να κλητεύσει το πρόσωπο που προέβη στην 

αρχική δήλωση, για να αντεξεταστεί. Συζητείστε.                                                  Β. 25 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

α)   Ποια η σημασία/βαρύτητα της ομολογίας ενοχής και πως αυτή προσεγγίζεται 

από το Δικαστήριο;                                                                                                 Β. 8 

β)  Πότε μπορεί να γίνει αποδεχτή μαρτυρία που λήφθηκε από υπό κάλυψη 

αστυνομικό;                                                                                                             Β. 8 

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

περίπτωση που οι εκδοχές των εμπλεκομένων πλευρών, τόσο σε αστικές όσο 

και σε ποινικές υποθέσεις απορρίπτονται ως αναξιόπιστες;                        Β. 9 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Ο Α και η Β, σύζυγος του Α συλλαμβάνονται δυνάμει δικαστικού εντάλματος για 

τα αδικήματα της απάτης και της πλαστογραφίας. Μεταφέρονται στον 

αστυνομικό σταθμό όπου και ανακρίνονται από διαφορετικούς αστυνομικούς, σε 

διαφορετικά γραφεία. Ο Α, ανακρινόμενος δεν παραδέχεται ενοχή. Παράλληλα 

ζητά από τον ανακριτή να αφήσουν ελεύθερη την σύζυγό του γιατί έχουν τρία 

ανήλικα παιδιά τα οποία είναι στο σπίτι μόνα τους. Τότε, ο ανακριτής του 

αναφέρει ότι αν παραδεχθεί ενοχή θα απολύσουν την σύζυγό του την οποία και 

δεν θα διώξουν ποινικά. Ως αποτέλεσμα ο Α δίνει κατάθεση στην οποία, 

ομολογεί ενοχή. 

 

Ο Α, ο οποίος αρνείται ενοχή στο Δικαστήριο, σας αναθέτει την υπεράσπισή του. 

Πως προτίθεστε να αντιδράσετε όταν επιχειρηθεί η κατάθεση της ομολογίας του 

πελάτη σας στο Δικαστήριο και ποια τα επιχειρήματα που θα προβάλετε; 

                                                                                                                Β. 25 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Η αναφορά σε ενισχυτική, αντί σε υποστηρικτική μαρτυρία, «…είναι αποτέλεσμα 

της σύγχυσης που παρουσιάζεται συχνά στα Δικαστήρια που μεταχειρίζονται την 

υποστηρικτική μαρτυρία ως ενισχυτική (Κλεόβουλος Κουσσουλίδης ν Αστυνομία 

Ποιν.Έφεση 10/2018 ημ.9/11/2018).  Σχολιάστε.  

                                             Β.25 


