
 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 
 

 
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ! 

                                     (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)  
                                   (Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Ποιοι νόμοι διέπουν το Δίκαιο της Απόδειξης στην Κύπρο; 
 

(25 μονάδες) 
 

1.    (α) Ποια η σημασία της 5/11/1914 στο Δίκαιο της Απόδειξης στην Κύπρο; 
 

(13 μονάδες) 
 

(β) Κατά τη διάρκεια της ακρόασης μιας ποινικής υπόθεσης ο κατηγορούμενος 
συμπεριφέρεται απρεπώς μέσα στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Ειδικότερα 
χαμογελά ειρωνικά στους μάρτυρες κατηγορίας, προβαίνει σε διάφορες 
γκριμάτσες προς το ακροατήριο και επεμβαίνει διακόπτοντας τους μάρτυρες 
κατηγορίας κατά τη διάρκεια που καταθέτουν. Τι επακόλουθα μπορεί να έχει η 
πιο πάνω συμπεριφορά για τον κατηγορούμενο; 
 

(12 μονάδες) 
 

2.   Μπορεί να παρουσιαστεί μια οπτική ή ακουστική καταγραφή σε ταινία στο 
Δικαστήριο; 
 

(25 μονάδες) 
 

3.   Ποια σημαντική νομολογιακή αρχή έχει καθιερώσει η απόφαση Hoskyn v. 
Commissioner of Police of the Metropolis (1979) AC 474; 
 

(25 μονάδες) 
 

4.   Ενεργείτε ως δημόσιος κατήγορος και πρέπει να αποδείξετε σε μια ποινική 
υπόθεση ότι, 
 



(ί) Το αδίκημα διαπράχτηκε μια Κυριακή, 
 
(ii) την ημέρα του αδικήματος ο ήλιος έδυε στις 7.00 μ.μ., 
 
(iii) το αδίκημα διαπράχτηκε μέσα στα δημοτικά όρια του χωριού Κάτω 
Ακουρδάλια, 
 
(iν) ένα  ποινικό  αδίκημα  διαπράττεται   συχνά   και   βρίσκεται  σε έξαρση,  
 
(ν) οι προοπτικές για δεύτερο γάμο μια χήρας με τρία ανήλικα παιδιά είναι 
μηδαμινές,  
 
(νi) την ημερομηνία που είχαν διεξαχθεί Προεδρικές Εκλογές, 
 
(νii) την ημερομηνία ανάληψης της εξουσίας από τον αρχηγό του κράτους,  
 
(viii)  τις     ημερομηνίες     συνεδριάσεων     της      Βουλής     των Αντιπροσώπων. 
 
Πώς θα αποδείξετε τα πιο πάνω; 
 

(25 μονάδες) 
 

5.   Ενεργείτε εκ μέρους του ενάγοντος σε μια αγωγή που βασίζεται πάνω σε 
έγγραφη αναγνώριση ενός χρέους £10.000. Ο εναγόμενος αρνείται ότι η 
υπογραφή του υπάρχει πάνω στο έγγραφο είναι δική του και ο πελάτης σας σας 
ερωτά πως θα αποδείξετε την υπογραφή του εναγόμενου. 
 

(25 μονάδες) 
 

6.  Μπορεί σε ποινικές υποθέσεις να αντεξεταστεί για προηγούμενες καταδίκες 
του, 
(ί) Ο κατηγορούμενος, 
(ϋ) Ο μάρτυς κατηγορίας, και 
(iii) Ένας μάρτυς υπεράσπισης; 

(25 μονάδες) 


