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Το Δίκαιο της Απόδειξης αποτελεί ένα σημαντικό τομέα του Δικαίου
που σχετίζεται με την απόδοση ουσιαστικής δικαιοσύνης. Παρόλο ότι
ορισμένοι θεωρούν ότι αποτελεί μέρος της δικονομίας, στην
πραγματικότητα το Δίκαιο της Απόδειξης αποτελεί μέρος του
ουσιαστικού δικαίου το οποίο καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις
των διαδίκων. Κάποιες πτυχές του ασφαλώς σχετίζονται με την
δικονομία αλλά κάποιες άλλες όχι. Μέσα από την σειρά των
διαλέξεων, περάν από του ότι ο φοιτητής θα κατανοήσει τις βασικές
πρόνοιες του δικαίου θα είναι σε θέση να τις εφαρμόσει στην πράξη
στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων της υπόθεσης που αντιμετωπίζει
ως και των αδυναμιών απόδειξης συγκεκριμένων

γεγονότων

απαραίτητων συστατικών για στοιχειοθέτηση των θέσεων του πελάτη
του. Το Δίκαιο της Απόδειξης εφαρμόζεται τόσο στον τομέα των
Αστικών υποθέσεων όσο και των Ποινικών αλλά και σε υποθέσεις
Διοικητικού Δικαίου. Μετά την τροποποίηση του Κεφ. 9, το Δίκαιο της
Απόδειξης έχει αλλάξει ριζικά στην Κύπρο χωρίς να καταργεί ένα
μέρος του, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει. Καταργήθηκαν οι αυστηροί
κανόνες για την εξ ακοής μαρτυρία και εισήχθηκαν νέοι με
αποτέλεσμα να επιτρέπεται εξ ακοής μαρτυρία κάτω από ορισμένες
προϋποθέσεις που αφορούν κυρίως την αξιολόγηση της μαρτυρίας
αυτής από το εκάστοτε εκδικάζον Δικαστήριο. Σκοπός των διαλέξεων
για το Δίκαιο της Απόδειξης είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με το
απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο του δικαίου έτσι που να μπορούν να

αντιμετωπίσουν στην αίθουσα του Δικαστηρίου κατά την διάρκεια της
δίκης, σοβαρότερα θέματα τα οποία εγείρονται τόσο για την αποδοχή
ή μη μαρτυρίας όσο και για την αξιολόγηση της, τομέας ο οποίος
αποβαίνει καθοριστικός στην έκβαση του αποτελέσματος. Τα υπέρ και
τα κατά της νέας Νομοθεσίας, η εφαρμογή της στην πράξη και τα
αποτελέσματα θα αποτελέσουν μέρος της διδασκαλίας με στόχο το
περαιτέρω κέντρισμα κριτικής διάθεσης για περαιτέρω αναθεώρηση
και βελτίωση.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα



Απόκτηση επαρκών γνώσεων για τον νόμο Περί Αποδείξεως
Κεφ. 9 και τον Τροποποιητικό ως επίσης και της Νομολογίας
του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχέση με την δεκτότητα ή μη
μαρτυρίας σε αστικές ή

ποινικές υποθέσεις ως και την

αξιολόγηση της.


Η δυνατότητα αξιολόγησης της σημασίας της παρουσίασης
κατά τρόπο επιτρεπτό, μαρτυρίας εκ μέρους διαδίκου και η
σημασία της γραπτής μαρτυρίας κατά την εκδίκαση των
υποθέσεων.



Η αξιολόγηση της μαρτυρίας γενικότερα και η σημασία της
στην έκβαση του τελικού αποτελέσματος.



Κατανόηση του Δικαίου της απόδειξης συνολικά τόσο μέσα
από την Νομολογία των Κυπριακών Δικαστηρίων όσο και των
αντίστοιχων αποφάσεων των Αγγλικών Δικαστηρίων.



Η δυνατότητα παροχής νομικής συμβουλής επί θεμάτων που
αφορούν τόσο

την

δεκτότητα

μαρτυρίας

όσο

και

σχετικότητα αλλά και σημασία της για μια υπόθεση.
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LAW 305 Πολιτική Δικονομία ΙΙ
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Συναπαιτούμενα Κανένα

την

LAW 303 Ποινικό Δίκαιο ΙΙ
Περιεχόμενο
Μαθήματος

Οι βασικοί κανόνες όπως πηγάζουν μέσα από τον Περί Αποδείξεως
Νόμο, Κεφ. 9 όπως τροποποιήθηκε και η σχετική Νομολογία του
Ανωτάτου Δικαστηρίου πριν αλλά και μετά την τροποποίηση θα
αποτελέσουν το κύριο αντικείμενο της σειράς των διαλέξεων.
Θέματα που αφορούν την σχετικότητα της μαρτυρίας με τα εκάστοτε
επίδικα θέματα, την δεκτότητα της, την παρουσίαση γραπτής
μαρτυρίας,

επισήμων

εγγράφων,

θέματα

που

άπτονται

της

δικαστικής γνώσης, θέματα που αφορούν εν γένει την εξ ακοής
μαρτυρία, τις εξαιρέσεις στον κανόνα, αλλά και την τροποποίηση.
Τρόπος αντιμετώπισης της εξ ακοής μαρτυρίας, οι κανόνες
αξιολόγησης της και η ουσιαστική νομολογία του Ανωτάτου
Δικαστηρίου θα εξεταστούν σε βάθος. Η δυνατότητα πλέον
αντικατάστασης της κυρίως εξέτασης με την κατάθεση σχετικής
δήλωσης μάρτυρος, ο τρόπος προετοιμασία της δήλωσης, η
αναγκαιότητα προσαγωγής προφορικής μαρτυρίας αντί δήλωσης,
όπως και θέματα που άπτονται της εξέτασης, ανεξέτασης και
επανεξέτασης των μαρτύρων θα εξεταστούν και αναλυθούν. Μέσα
στο πλαίσιο της Ποινικής Δικονομίας ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην
λήψη καταθέσεων από υπόπτους και η κατηγορουμένους ως και σε
σχέση με την αποδοχή ή μη ομολογίας Κατηγορουμένου και θέματα
που σχετίζονται με την δίκη εντός δίκης. Οι συνταγματικές πρόνοιες
που παρέχουν το δικαίωμα ανεξέτασης μάρτυρος θα εξεταστούν
κάτω από το φως της τροποποίησης με την οποία γίνεται πλέον
δεκτή η εξ ακοής μαρτυρία.
Μεθοδολογία
Διδασκαλίας
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