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Το σύγγραμμα Το Δίκαιο της Απόδειξης: Δικονομικές και Ουσιαστικές Πτυχές, φιλοδοξεί 
μέσα από τις 1340 τόσες πυκνογραμμένες σελίδες του να παρουσιάσει, αποτυπώσει, 
ερμηνεύσει και πραγματευθεί σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο το αποδεικτικό και 
το συναρτημένο με αυτό δικονομικό δίκαιο, κατά τα ισχύοντα και εφαρμοζόμενα στην 
Κύπρο και στο εξωτερικό. Το βιβλίο - ενημερωμένο μέχρι και τη 15 Σεπτεμβρίου, 2014 
- διά της λεπτομερούς παράθεσης, επεξήγησης, ανάπτυξης και κριτικής αρχών και 

εννοιών απτόμενων του αποδεικτικού, 
δικονομικού και ουσιαστικού ποινικού 
και αστικού δικαίου, σε συνδυασμό με 
την παραπομπή και ανάλυση πέραν 
των 4.000 συναφών κυπριακών και 
ξένων δικαστικών αποφάσεων κα-
θώς και εκατοντάδων νομοθεσιών, 
ευ ρωπαϊκών οδηγιών, ευρωπαϊκών 
και διεθνών συμβάσεων, κανονισμών, 
νομικών συγγραμμάτων και αρθρο-
γραφίας και με εργαλείο τους εκτενείς 
πίνακες περιεχομένων στην αρχή του 
συγγράμματος και αμέσως πριν το 
κάθε κεφάλαιο αλλά και το λεπτομερές 
ευρετήριο, μπορεί να αποτελέσει ένα 
πολύ χρήσιμο, εύχρηστο και σύγχρονο 
βοήθημα για δικαστές, δικηγόρους, 
ασκούμενους δι κη γόρους, αστυνομικούς 
ανακριτές, ακαδημαϊκούς και φοιτητές 
νομικής, όχι μόνο στο πεδίο του δικαίου 
της απόδειξης αλλά και σε εκείνο της 
ποι νικής (κυρίως) και πολιτικής δικο-
νομίας και ανακριτικής.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ISBN 978-9963-2830-3-3

ΤΙΜΗ: 140 ΕΥΡΩ



ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Πληροφορίες: 99566148

Σύμφωνα με τον τέως Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου Δρ. Δημήτριο Χ. 
Χατζηχαμπή, ο οποίος και το προλογίζει, Το Δίκαιο της Απόδειξης: Δικονομικές και 
Ουσιαστικές Πτυχές:

«…συνδυάζει το ακαδημαϊκό με το πρακτικό, υπερβαίνει τα όρια της πρώτης 
αναφοράς και εντάσσεται στο χώρο των ξεχωριστών εκείνων νομικών έργων 
που απευθύνονται, ως κλασσικά συγγράμματα, τόσο στον κάθε δικηγόρο όσο 
και στο μελετητή. Πληρέστατο από κάθε άποψη, με παραδοσιακή έμφαση στις 
δικαστικές αποφάσεις και στις διαστάσεις τους, αποδίδει τόσο την καθολικότητα 
της προσέγγισης όσο και την κάλυψη κάθε επιμέρους. Δεν υπάρχει έννοια και 
πτυχή του θέματος που να μην καλύπτεται στο μέγιστο ικανοποιητικό βαθμό 
και συγχρόνως, ως να επρόκειτο περί διδακτορικής διατριβής, να διατηρείται η 
ενότητα και ο αλληλοσυσχετισμός που παρέχουν το κεντρικό σημείο αναφοράς και 
η «φιλοσοφία» του έργου που παρέχουν και προσδιορίζουν την προσωπικότητά του. 
Χωρίς να εκπλήττει καθόλου, αφού ευλόγως δεν θα αναμένετο οτιδήποτε ολιγότερο 
από δικαστές αποδεδειγμένου κύρους, καταπλήττει η ευρυμάθεια και η άψογη 
αναφορά και χρήση αυθεντιών με υποδειγματική αντίληψη της σημασίας και της 
θέσης τους στο όλο πλαίσιο της συζήτησης. Οι συγγραφείς είναι κύριοι του θέματος 
το οποίο και τους ακολουθεί αντί να το ακολουθούν κατά το σχολαστικό και απλώς 
γνωσιολογικό τρόπο που συνήθως βλέπουμε σε εκδόσεις στερούμενες έμπνευσης και 
κατεύθυνσης … [Σ]υγχαίρω … τους … συγγραφείς … για μια πραγματεία που τιμά 
την Κυπριακή νομική κοινότητα και εντάσσει την Κυπριακή νομική βιβλιογραφία 
σε επίπεδα που δεν έχουν να ζηλέψουν από κανένα». 

Ο Δρ. Χάρης Παπαχαραλάμπους, επίκουρος καθηγητής ποινικού δικαίου στο Τμήμα 
Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος προβαίνει σε σχετικό αναλυτικό σχόλιο 
στο σύγγραμμα, καταλήγει πως: 

«Συνολικά εκτιμώμενο, το βιβλίο των συγγραφέων Ηλιάδη και Σάντη, αποτελεί 
πραγματικό απόκτημα της επιστήμης του δικαίου της απόδειξης. Είναι υποδειγματικό 
στην πληρότητα, ευκρίνεια και μεταδοτικότητα των σκέψεων, συνδυάζει έξοχα την 
πείρα εγνωσμένου κύρους λειτουργών της Θέμιδας με την μεθοδολογική επάρκεια 
έγκριτων δικονομολόγων, είναι δε ασφαλές ότι θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα 
για τον ερευνητή αλλά και τον νομικό της πράξης».  


