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1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1.1 Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά 

με το θεσμό της απόδειξης 

1.1.1 Υπόθεση 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Δ.:  Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας καταδίκασε τον 

εφεσείοντα σε συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 3 και 4 ετών, αφού τον 

έκρινε ένοχο (α) κατόπιν παραδοχής σε επτά (7) κατηγορίες κακοποίησης 

παιδιού, κατά παράβαση των άρθρων 2 και 6(1) του περί Πρόληψης και 

της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 

Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014 

(Ν.91(Ι)/2014, στο εξής ο Νόμος) και (β) κατόπιν ακροαματικής 

διαδικασίας σε δύο (2) κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, κατά 

παράβαση των άρθρων 2, 6(4)(α) και 6(4)(γ) του Νόμου, αδικήματα που 

σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που παρατίθενται στο κατηγορητήριο 

διαπράχθηκαν στο χωριό xxx της Επαρχίας Λευκωσίας την περίοδο Ιουνίου 

2016 και Μαΐου 2017, με θύμα τη 14χρονη (τότε) ανήλικη xxx (στο εξής η 

ανήλικη) η οποία παρουσιάζει ήπια νοητική αδυναμία. 

Επιπροσθέτως των πιο πάνω κατηγοριών, ο εφεσείων αντιμετώπιζε 

και τέσσερις (4) κατηγορίες - τις υ΄ αρ. 11-14 - για άσεμνη επίθεση 

εναντίον της ανήλικης (άρθρο 151 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ), Κεφ. 154) 

στις οποίες όμως αθωώθηκε και απαλλάχθηκε. 

Ο εφεσείων θεωρεί την καταδίκη του στις  κατηγορίες 2 και 3, τις 

οποίες δεν παραδέχθηκε, εσφαλμένη  και με την Έφεση 337/2018 

αποβλέπει στην ανατροπή της στη βάση τεσσάρων (4) Λόγων Έφεσης, ενώ 

η Δημοκρατία με την Έφεση 351/2018 προσβάλλει το ύψος της ποινής των 

τεσσάρων (4) χρόνων φυλάκισης που επιβλήθηκε στον εφεσείοντα στις εν 

λόγω κατηγορίες ως έκδηλα ανεπαρκές. 
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Τέλος, αβάσιμο κρίνεται και το τρίτο παράπονο του εφεσείοντα ότι το 

κακουργιοδικείο δεν θα έπρεπε να τον καταδικάσει χωρίς ενισχυτική 

μαρτυρία και χωρίς αυτοπροειδοποίηση.  Προς τούτο είναι αρκετό να 

παραθέσουμε αυτούσιο το πιο κάτω απόσπασμα από την πρωτόδικη 

απόφαση, το οποίο δεν αφήνει περιθώριο επέμβασης του Εφετείου επί του 

προκειμένου. 

 «Προτού προχωρήσουμε στη νομική ανάλυση των επί μέρους 

αδικημάτων, θεωρούμε χρήσιμο να επισημάνουμε ότι δεν απαιτείται η 

αναζήτηση ενισχυτικής μαρτυρίας στην παρούσα υπόθεση, ενόψει των 

τροποποιήσεων που έχει επιφέρει ο Νόμος 14(1)/2009 στον περί 

Αποδείξεως Νόμο Κεφ. 9. Όπως είναι γνωστό με τον Τροποποιητικό Νόμο 

αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 ως ακολούθως: 

«9. Για την απόδειξη οποιουδήποτε αδικήματος δεν είναι απαραίτητη 

η αναζήτηση ενισχυτικής μαρτυρίας της ένορκης ή ανώμοτης μαρτυρίας 

παιδιού, ούτε η αυτοπροειδοποίηση του δικαστηρίου για τον κίνδυνο 

καταδίκης με μόνη την ένορκη ή ανώμοτη μαρτυρία παιδιού.». 

Όπως επεξηγήθηκε στην υπόθεση Κλείτου ν. Δημοκρατίας (2011) 2 

Α.Α.Δ. 113, οι πιο πάνω νέες πρόνοιες του άρθρου 9 του Κεφ. 9 έχουν 

εφαρμογή για την απόδειξη «οποιουδήποτε αδικήματος» και δεν μπορεί η 

πρακτική του κοινοδικαίου (για αναζήτηση ενισχυτικής μαρτυρίας σε 

περιπτώσεις σεξουαλικών αδικημάτων) να υπερισχύει του ρητού 

νομοθετήματος επί του προκειμένου. 

 Σε κάθε περίπτωση, έχουμε προσεγγίσει τη μαρτυρία της 

Παραπονούμενης με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, αντικρύζοντάς την ωσάν 

να μην υπήρχε η αναφερθείσα νομοθετική εξαίρεση. Αφού 

προειδοποιήσαμε κατάλληλα τους εαυτούς μας, κρίναμε ότι θα 

μπορούσαμε να στηριχθούμε στη μαρτυρία της Παραπονούμενης και να 

καταδικάσουμε τον Κατηγορούμενο χωρίς την ανάγκη αναζήτησης 

ενισχυτικής μαρτυρίας (βλ. Petrosyan ν. Αστυνομίας (2003) 2 Α.Α.Δ. 90, 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/2011/rep/2011_2_0113.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/2011/rep/2011_2_0113.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/2003/rep/2003_2_0090.htm
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Ανδρέου ν. Αστυνομίας, ECLI:CY:AD:2016:B529, Ποιν. Έφεση Αρ. 

182/2015, ημερ. 18/11/2016 κ.ά.)». 

Έχοντας υπόψιν τις πιο πάνω (βασικές) νομολογιακές αρχές που 

διέπουν την εξουσία επέμβασης του Εφετείου σε επιβληθείσα ποινή, 

εγείρεται το ερώτημα κατά πόσο ο Γενικός Εισαγγελέας έχει τεκμηριώσει 

πασιφανή αναντιστοιχία μεταξύ της σοβαρότητας των εγκλημάτων που 

διέπραξε ο εφεσίβλητος σε βάρος της ανήλικης σε σχέση με την 

επιβληθείσα ποινή.  Η απάντηση κατά την άποψή μας είναι ότι όντως έχει 

τεκμηριώσει τέτοια αναντιστοιχία.  Οι χυδαίες πράξεις του εφεσίβλητου 

έναντι της ανήλικης, διάρκειας ενός περίπου χρόνου, με αποκορύφωμα τα 

όσα έπραξε σε βάρος της στο σαλόνι του σπιτιού του και στην πισίνα της 

Ψημολόφου (ευρήματα 1 και 4, πιο πάνω) που τεκμηριώνουν τις 

κατηγορίες 2 και 3, λαμβανομένων υπόψιν αφενός όλων των 

επιβαρυντικών παραγόντων που εντόπισε το Κακουργιοδικείο και αφετέρου 

ότι τα ανοσιουργήματα του εφεσίβλητου σε βάρος της ανήλικης 

τιμωρούνται κατά ανώτατο όριο με φυλάκιση  δια βίου, που είναι η βάση 

από την οποία ξεκινά το Δικαστήριο για επιμέτρηση της ποινής, 

τεκμηριώνουν με τον πλέον ισχυρό τρόπο πασιφανή αναντιστοιχία μεταξύ 

σοβαρότητας του εγκλήματος και της επιβληθείσας ποινής.  Δικαιολογείται 

επομένως η επέμβαση του Εφετείου στο ύψος της ποινής που επέβαλε το 

Κακουργιοδικείο στα εγκλήματα που διέπραξε ο 46χρονος (τότε) 

εφεσίβλητος σε βάρος της 14χρονης (τότε) ανήλικης, τραυματίζοντας με 

χυδαίο τρόπο τον ψυχικό της κόσμο και προκαλώντας της μετατραυματικό 

στρες.  Λαμβανομένου δε υπόψιν ότι ο εφεσίβλητος στερήθηκε της 

ελευθερίας του για 18 μήνες λόγω μη συμμόρφωσης στους όρους 

εμφάνισης του, στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν (Γενικός 

Εισαγγελέας ν. Δημοκρατίας, ανωτέρω). 

 Η ποινή των τεσσάρων (4) χρόνων που επιβλήθηκε σε εκάστη των 

κατηγοριών 2 και 3 αυξάνεται στα επτά (7) χρόνια, ποινές που βεβαίως θα 

συντρέχουν. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/2016/2-201611-182-20152.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/2016/2-201611-182-20152.htm
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  Ενόψει των πιο πάνω η έφεση για ανεπάρκεια της ποινής 

επιτυγχάνει, ως ανωτέρω. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Ποινική Έφεση Αρ. 337/2018 , 

351/2018 

Ο.Ο. v. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , Ποινική Έφεση Αρ. 337/2018 , 351/2018 , 20 

Ιανουαρίου  2020 

1.1.2 Υπόθεση 

Τ.Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.:  O εφεσείοντας βρέθηκε ένοχος σε δύο 

κατηγορίες, ήτοι για σεξουαλική παρενόχληση κατά παράβαση του άρθρου 

12 και 30 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο του 2002 και για 

άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, κατά παράβαση του άρθρου 151 του 

Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 

64(Ι)/2009.   

Αμφότερες οι κατηγορίες αφορούσαν στην ίδια κατ΄ ισχυρισμόν 

άσεμνη και έκνομη συμπεριφορά του εφεσείοντα εις βάρος της 

παραπονούμενης, η οποία κατά πάντα ουσιώδη χρόνο ήταν εργοδοτούμενη 

του, σε καντίνα ενός πάρκου που ο εφεσείοντας διατηρούσε.  Ειδικότερα 

ήταν η εκδοχή της παραπονούμενης, την οποία το πρωτόδικο δικαστήριο 

αποδέχθηκε, ότι λίγο μετά τα Χριστούγεννα του 2015, λίγες ημέρες μετά 

την πρόσληψη της άρχισε να «χουφτώνει» τα οπίσθια της.  Μετά 

προχώρησε περαιτέρω, εφόσον έβαζε το χέρι του μέσα από τα ρούχα της 

και πάλιν στα οπίσθια της.   Αργότερα η συμπεριφορά του προεκτάθηκε σε 

χάδια στην πλάτη της, ενώ έπιανε και το χέρι της και το τοποθετούσε πάνω 

από το σημείο των γεννητικών του οργάνων.  Της ζητούσε να του κάνει 

μασάζ στην πλάτη επειδή ήταν «πιασμένος», πράγμα που αυτή έκανε, 

αρνούμενη όμως να του κάνει ολόσωμο μασάζ έναντι αμοιβής.  Η 

κορύφωση έγινε στις 23.3.2016 όταν ο εφεσείοντας, πάντα κατά την 

παραπονούμενη, έβαλε το ένα του χέρι μέσα από την μπλούζα της και το 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/2020/2-202001-337-182etc.htm&qstring=337%20w%2F1%202018
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/2020/2-202001-337-182etc.htm&qstring=337%20w%2F1%202018
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στηθόδεσμο της και έπαιζε με τη θηλή του στήθους της.  Η ίδια άρπαξε το 

χέρι του και το έβγαλε έξω, όμως ο εφεσείοντας το τοποθέτησε πάνω στο 

παντελόνι του, στο σημείο των γεννητικών του οργάνων για να της δείξει 

πόσο ερεθισμένος ήταν.  Η ίδια τράβηξε πίσω το χέρι της.  Αυτό έγινε δύο 

φορές την ίδια ημέρα.   

Με την έφεση προβάλλεται ότι το πρωτόδικο δικαστήριο έσφαλε ως 

προς την αξιολόγηση με τέτοιο τρόπο ώστε, επιπρόσθετα, να έχει 

επηρεαστεί το δίκαιο της δίκης.  

Το πρωτόδικο δικαστήριο αποδέχθηκε την παραπονούμενη ως 

αξιόπιστη μάρτυρα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούσε να καταδικάσει επί 

της μαρτυρίας της χωρίς ενισχυτική μαρτυρία.  Σημειώνουμε πως εν 

προκειμένω, όπου οι κατηγορίες θεμελιώνονται στον Ποινικό Κώδικα και 

στον Ν. 205(Ι)/2002, ισχύει ο σχετικός κανόνας πρακτικής σε σχέση με 

παραπονούμενους για σεξουαλικά αδικήματα, ο οποίος έχει καταργηθεί 

νομοθετικά σε άλλες περιπτώσεις (βλ. άρθρο 21 του περί Πρόληψης και 

Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής 

Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, Ν. 

91(Ι)/2014 και το άρθρο 9 του περί Αποδείξεως Νόμου).  Τα ζητήματα 

αυτά έχουν συζητηθεί στην Ε.Α. ν. Δημοκρατίας, 

ECLI:CY:AD:2019:B473, Ποιν. Έφ. Αρ. 231/2018, ημερ. 

19.11.2019 και Σ.Σ. κ.α. ν. Δημοκρατίας, ECLI:CY:AD:2019:B477, 

Ποιν. Έφ. Αρ. 147/2016, ημερ. 20.11.2019, όπου και υποδείχθηκε η 

ανάγκη εκσυγχρονισμού και ομοιογένειας του δικαίου.    

Περιπλέον, έστω και αν το δικαστήριο κατέγραψε ότι θα καταδίκαζε 

χωρίς ενισχυτική μαρτυρία, παρά ταύτα προχώρησε για να πει ότι εν πάση 

περιπτώσει τέτοια ενισχυτική μαρτυρία υπήρχε.  Εξέλαβε δε ως τέτοια την 

μαρτυρία της ΜΚ3 η οποία δεν ήταν καθόλου ανεξάρτητη, ώστε να 

μπορούσε να λειτουργήσει ως ενισχυτική μαρτυρία (R. v. 

Baskerville [1916] 2 K.B. 658, Tτοουλιάς ν. Δημοκρατίας (1989) 2 

ΑΑΔ 258), αλλά επρόκειτο για επανάληψη της εκδοχής της 

παραπονούμενης, όπως την είχε αφηγηθεί στη ΜΚ3, χωρίς να συνιστά 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/2019/2-201911-231-182.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/2019/2-201911-231-182.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/2019/2-201911-147-16etc2.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/2019/2-201911-147-16etc2.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/1989/rep/1989_2_0258.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_2/1989/rep/1989_2_0258.htm
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«πρώτο παράπονο» εν τη εννοία του άρθρου 10 του περί Αποδείξεως 

Νόμου, Κεφ.9.  Ούτε και ως υποστηρικτική μαρτυρία μπορούσε να 

λειτουργήσει, εφόσον προσέκρουε στον κανόνα περί αποκλεισμού των 

«αυτό-εξυπηρετικών» δηλώσεων (self-serving statements).   

Εξαίρεση στον κανόνα αυτό προβλέπεται, υπό στενές προϋποθέσεις, 

στο άρθρο 10 του περί Αποδείξεως Νόμου, Κεφ. 9 περί πρώτου 

παραπόνου.  Επιπρόσθετα, από τη νομολογία αναγνωρίζεται ότι μια αυτό-

εξυπηρετική δήλωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 

μπορεί να γίνει αποδεκτή για να καταδειχθεί η συνέπεια του 

παραπονούμενου (και όχι η αλήθεια των ισχυρισμών του όπως είναι η 

περίπτωση του άρθρου 10), όταν τίθεται, όψιμα, από την άλλη πλευρά 

ζήτημα κατασκευασμένου παραπόνου (Μούρτζινος ν. Πλοίο «Galaxias» 

κ.α. (1992) 1 ΑΑΔ 612, Ε.Α. ν. Δημοκρατίας, Ποιν. Έφ. 231/18, 

ανωτέρω).  Σημειώνουμε επίσης ότι εξαίρεση προβλέπεται από το άρθρο 

17 του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) 

Νόμου του 2000, Ν. 119(Ι)/2000, σύμφωνα με το οποίο δύναται να γίνει 

δεκτή η επανάληψη στο Δικαστήριο από ψυχίατρο ή ψυχολόγο του 

παραπόνου παιδιού για κακοποίηση του, το οποίο υποβάλλεται κατά τη 

διάρκεια εξέτασης του για σκοπούς αξιολόγησης ή ψυχοθεραπείας.    

Η καταδίκη θα παραμεριστεί.  Δεν τίθεται θέμα επανεκδίκασης 

εφόσον ο εφεσείοντας έχει εκτίσει την ποινή φυλάκισης που του 

επιβλήθηκε.   

Η έφεση επιτρέπεται.  Η καταδίκη παραμερίζεται και ο εφεσείοντας 

αθωώνεται και απαλλάσσεται. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Ποινική Έφεση Αρ. 41/2019 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1992/rep/1992_1_0612.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/2020/2-202004-41-192.htm&qstring=41%20w%2F1%202019
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xxx ΤΡΥΦΩΝΟΣ v. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , Ποινική Έφεση Αρ. 41/2019 , 8 Απριλίου  

2020 

1.1.3 Υπόθεση 

ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Δ.:  Ο εφεσείων αντιμετώπισε μια και μοναδική 

κατηγορία στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για επίθεση κατά οργάνου 

τήρησης της τάξης κατά παράβαση του άρθρου 244(β) του Ποινικού 

Κώδικα, Κεφ. 154, επί τω ότι στις 17.1.2016 στον αυτοκινητόδρομο 

Λευκωσίας-Λεμεσού στην Καλαβασό της επαρχίας Λάρνακας, επιτέθηκε 

κατά του οργάνου τήρησης της τάξης            Αστυφύλακα xxx6 Σ. Μ. κατά 

την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων του. 

   Το πρωτόδικο Δικαστήριο καταδίκασε τον εφεσείοντα στην εν 

λόγω κατηγορία στη βάση της μοναδικής μαρτυρίας που προσφέρθηκε και 

που ήταν αυτή του πιο πάνω αστυφύλακα, ο οποίος και κρίθηκε να ήταν 

άμεσος και σταθερός στις απαντήσεις του, φυσικός και χωρίς 

υπεκφυγές.  Αφού υιοθέτησε το περιεχόμενο της κατάθεσης του, Τεκμήριο 

1, ήταν η θέση του ότι ανέκοψε το όχημα που οδηγούσε ο εφεσείων παρά 

την Καλαβασό εφόσον αυτό οδηγείτο με ταχύτητα 147 χαω αντί 100 

χαω.  Ο εφεσείων έδωσε στο πρόσωπο που ήταν με το μάρτυρα, 

Αστυφύλακα xxx8 Π. Σ., αγγλική άδεια οδηγού ζητώντας από το εν λόγω 

πρόσωπο να μιλήσει σε ανοικτή ακρόαση με φίλο του εφεσείοντα που 

ισχυρίστηκε ότι ήταν αστυνομικός.  Στην άρνηση του Αστυφύλακα xxx8 να 

το πράξει, ο εφεσείων άρπαξε την άδεια οδηγού από αυτόν και όταν ο 

αστυφύλακας xxx6 τον πλησίασε για να ζητήσει άδεια οδηγού ή δελτίο 

ταυτότητας, ο εφεσείων άρχισε να ομιλεί στα ρωσικά λέγοντας ότι δεν θα 

του έδινε οποιοδήποτε στοιχείο.  Ενώ ο εν λόγω αστυφύλακας του ζήτησε 

να ηρεμήσει, ο εφεσείων τον κτύπησε στο δεξιό του χέρι.  Στην σκηνή 

έφθασε και ο Λοχίας xxx, προσπαθώντας να ηρεμήσουν όλοι μαζί τον 

εφεσείοντα, ο δε Αστυφύλακας xxx6 τον πληροφόρησε ότι ήταν υπό 

σύλληψη για το αδίκημα της επίθεσης κατά αστυνομικού.   
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Το Δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τα όσα ο εφεσείων κατέθεσε που 

ήσαν ότι οι αστυνομικοί που τον ανέκοψαν για έλεγχο δεν του 

συμπεριφέρθηκαν με καλό τρόπο, ο ένας δε εξ αυτών του επιτέθηκε 

προσπαθώντας να τον αρπάζει από το πουκάμισο και να τον κατεβάσει από 

το όχημα του.  Απαντούσε, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Δικαστηρίου, 

επιγραμματικά στις ερωτήσεις κατά την αντεξέταση προσπαθώντας να 

λέγει όσον το δυνατό λιγότερα, δίνοντας την εντύπωση ότι προσπαθούσε 

να απεκδυθεί οποιασδήποτε αξιόποινης συμπεριφοράς, όπως προέκυπτε, 

από την όλη στάση και συμπεριφορά στο εδώλιο του κατηγορούμενου.  Για 

πρώτη φορά ανέφερε στην κύρια εξέταση του ότι είχε ζητήσει από τον 

αστυφύλακα να επιταχύνει τη διαδικασία διότι βρισκόταν καθ΄ οδόν προς 

το αεροδρόμιο για να παραλάβει τη σύζυγο του και είχε αργήσει.  Ιδιαίτερη 

εντύπωση έκανε στο Δικαστήριο η θέση του εφεσείοντα ότι μετά που 

έκλεισε το παράθυρο του οχήματος του και μετά παρέλευση πέντε λεπτών, 

ήλθε άλλος αστυνομικός και τότε μόνο άνοιξε το παράθυρο.  Για πρώτη 

φορά επίσης τέθηκε από τον εφεσείοντα ο ισχυρισμός ότι κάποιος Κ. που 

ήταν φίλος του αστυνομικός του είπε σε ανοικτή ακρόαση να παραμείνει 

στο όχημα και θα καλούσε κάποιο να μεταβεί επί τόπου.  Τέτοιος 

αστυνομικός ή άλλος μάρτυρας δεν κλήθηκε από τον εφεσείοντα.   

 Το παράπονο του εφεσείοντα αφορά στη λανθασμένη αξιολόγηση 

της μαρτυρίας από το πρωτόδικο Δικαστήριο. Η αιτιολογία που έδωσε το 

Δικαστήριο για να απορρίψει τη μαρτυρία του εφεσείοντα ήτα πλημμελής, 

ερχόμενη σε σύγκρουση με την κοινή λογική διότι δεν ήταν δυνατό για το 

Δικαστήριο από τον τρόπο απάντησης του εφεσείοντα που ήταν όντως 

λακωνικός, να κατάληγε στο συμπέρασμα ότι προσπαθούσε να λέει όσο 

γίνεται πιο λίγα και ότι η συμπεριφορά και στάση του έδειχναν άνθρωπο 

που ήθελε να αποφύγει τις ευθύνες του.  Το Δικαστήριο επίσης αγνόησε 

παντελώς την κατάθεση του Αστυφύλακα xxx8, ο οποίος αναγραφόταν 

στον πίνακα μαρτύρων επί του κατηγορητηρίου, αλλά δεν κλήθηκε να 

καταθέσει. Η κατάθεση, όμως, τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου ως 

τεκμήριο 4 από τον ίδιο τον εφεσείοντα στην οποία ο καταθέτων 



Απόδειξη Ποινικό Δίκαιο - Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με το θεσμό της απόδειξης 

21 | 1116 

Αστυφύλακας xxx8 πουθενά δεν ανέφερε ότι ο εφεσείων άρπαξε την άδεια 

οδηγού από το χέρι του, ούτε ανέφερε ότι ο εφεσείων μιλούσε ρωσικά στο 

μάρτυρα κατηγορίας ή ότι δεν θα του έδινε οποιοδήποτε 

στοιχείο.  Αντίθετα ανέφερε ότι μόλις ανεκόπη ο εφεσείων του έδωσε 

Αγγλική άδεια οδηγού και μετά τη σύλληψη, του έδωσε και την Κυπριακή 

ταυτότητα του.  Η μη αξιολόγηση του εν λόγω τεκμηρίου αποτέλεσε 

σφάλμα από το πρωτόδικο Δικαστήριο διότι έδινε μια διαφορετική διάσταση 

επί των γεγονότων από τα δύο αστυνομικά όργανα που ήταν παρόντες στο 

συγκεκριμένο περιστατικό. 

 Σύμφωνα με την τροποποίηση που επήλθε στον περί Αποδείξεως 

Νόμο αρ. 32(Ι)/2004, επιτρέπεται η κατάθεση εξ ακοής μαρτυρίας υπό την 

προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι λόγοι που εξειδικεύονται στο Νόμο, το 

δε αποδεκτό της μαρτυρίας δεν πρέπει να συγχέεται με τη βαρύτητα που 

πρέπει να αποδίδεται σ΄ αυτή.   Όπως τονίστηκε και στις Κοκκίνης ν. 

Κοκκίνης, ECLI:CY:AD:2017:A179, Πολ. Έφ. αρ. 247/2011, ημερ. 

17.5.2017, και Ελένη Χαρένια & Σια Ε.Ε. ν. Σιδέρη, 

ECLI:CY:AD:2018:A219, Πολ. Έφ. αρ. 70/2012, ημερ. 4.5.2018, η 

επελθούσα τροποποίηση διατηρώντας και διαφυλάσσοντας τα δικαιώματα 

των διαδίκων, έδωσε τη δυνατότητα στο Δικαστήριο σε μια σύγχρονη 

αντιμετώπιση των θεμάτων απόδειξης να αποδέχεται μαρτυρία που είναι 

βεβαίως σχετική με τα επίδικα θέματα, έστω και εάν είναι εξ ακοής, ώστε η 

αξιολόγηση της  όλης  διαθέσιμης  μαρτυρίας  να γίνεται σφαιρικά και 

ανάλογα με το βαθμό αμεσότητας της.  Κατά το άρθρο 27(1) του Κεφ. 9, η 

εξ ακοής μαρτυρία κρίνεται ως προς την αποδεικτική της αξία στη βάση 

αριθμού κριτηρίων που καθορίζονται στο εδάφιο (2) αυτού, κατά δε το 

εδάφιο (3), προς αξιολόγηση της βαρύτητας λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη 

κατά πόσο ο διάδικος θα μπορούσε να προσκομίσει την καλύτερη δυνατή 

μαρτυρία και δεν το έπραξε. 

 Τόσο η φύση του αδικήματος, όσο και ο χρόνος που έχει παρέλθει 

δεν δικαιολογούν επανεκδίκαση της υπόθεσης.  Άλλωστε, δεν είναι ορθό 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2017/1-201705-247-11PolEf.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2017/1-201705-247-11PolEf.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2018/1-201805-70-12PolEf.htm
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να δίδεται δεύτερη ευκαιρία στην κατηγορούσα αρχή να διορθώνει τα δικά 

της λάθη. 

Η έφεση επιτυγχάνει και η πρωτόδικη απόφαση παραμερίζεται στο 

σύνολο της.  Ο εφεσείων αθωώνεται και απαλλάττεται της κατηγορίας. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Ποινική Έφεση Αρ. 273/2017 

KIREEV xxx ν. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ , Ποινική Έφεση Αρ. 273/2017 , 22 Απριλίου 

2019 

1.1.4 Υπόθεση 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Δ.: Ο εφεσείων αντιμετώπισε κατηγορητήριο ενώπιον 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και κρίθηκε ένοχος, μετά από 

ακροαματική διαδικασία, σε τέσσερεις κατηγορίες για άσεμνη επίθεση, κατά 

παράβαση του άρθρου 151 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, (κατηγορίες 2, 

5, 8 και 11) και τρεις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση 

εργαζομένου, κατά παράβαση των άρθρων 12(1) και 30(1) του περί Ίσης 

Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου του 2002, Ν.205(Ι)/2002 (κατηγορίες 

3, 6 και 9). Του επιβλήθηκαν συντρέχουσες ποινές φυλάκισης μέχρι 9 

μήνες. 

Ο εφεσείων κατά τον επίδικο χρόνο ήταν ο Κοινοτάρχης Ποταμιάς, 

και η παραπονούμενη, ΜΚ2, εργαζόταν ως ωρομίσθια γενική βοηθός στο 

Κοινοτικό Συμβούλιο Ποταμιάς (στο εξής «το ΚΣΠ»). 

Με τον πρώτο λόγο έφεσης ο εφεσείων παραπονείται ότι το 

Δικαστήριο κατά την καταγραφή της μαρτυρίας των ΜΚ3, 4 και 5 

συμπεριλαμβάνει στο περιεχόμενο των καταθέσεων που έδωσαν στην 

Αστυνομία και μαρτυρία που δόθηκε δια ζώσης στο Δικαστήριο. Με το 

δεύτερο λόγο έφεσης προβάλλεται ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του 

μαρτυρία του ΜΚ1 εξεταστή της υπόθεσης αναφορικά με ένα βίντεο, ενώ 

αυτή η μαρτυρία διαγράφηκε και δεν προσφέρθηκε το βίντεο ως μαρτυρία. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/2019/2-201904-273-17-2.htm&qstring=273%20w%2F1%202017
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Με τον τρίτο, τέταρτο και πέμπτο λόγο προβάλλεται ότι το πρωτόδικο 

Δικαστήριο όφειλε να απορρίψει τις κατηγορίες στις οποίες κρίθηκε ένοχος, 

λόγω αντιφατικότητας της μαρτυρίας που τις υποστήριζε. Επικαλείται, με 

τον έκτο λόγο, ότι λανθασμένα το Δικαστήριο δεν προχώρησε να 

αξιολογήσει τις αντιφάσεις που υπήρχαν στους διάφορους μάρτυρες 

κατηγορίας. Η μαρτυρία των διαφόρων μαρτύρων κατηγορίας δεν 

ενισχύουν τις θέσεις της παραπονουμένης, αλλά, αντίθετα, αφαιρούν από 

τα όσα αυτή ανέφερε, ισχυρίζεται ο εφεσείων με τον έβδομο λόγο. Η μη 

αποδοχή προσκόμισης μαρτυρίας αναφορικά με τις καταθέσεις που είχαν οι 

γονείς της παραπονουμένης σε λογαριασμούς στην περιφερειακή ΣΠΕ 

Λευκωσίας αποτελούν τους λόγους έφεσης οκτώ και εννέα. Με τον λόγο 

έφεσης δέκα προσβάλλεται ως λανθασμένη και πλημμελής η αξιολόγηση 

της παραπονούμενης ΜΚ2  και με τον ενδέκατο λόγο αμφισβητείται η 

αποδοχή της μαρτυρίας της χωρίς ενισχυτική μαρτυρία. 

Οι λόγοι έφεσης 8 και 9 αφορούν την απόρριψη αιτήματος του 

εφεσείοντα για προσκόμιση μαρτυρίας αναφορικά με τις καταθέσεις και 

λογαριασμούς που διατηρούσε η οικογένεια της παραπονουμένης στην 

περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας και σε μαρτυρία αναφορικά με λογαριασμούς 

που διατηρούσε η οικογένειά της. 

Με τον ενδέκατο λόγο έφεσης, ο εφεσείων ισχυρίζεται ότι το 

πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα δεν αναζήτησε ενισχυτική μαρτυρία. Οι 

αντιφάσεις που υπήρχαν στη μαρτυρία της παραπονούμενης αφ΄ εαυτής 

και σε σχέση με τις μαρτυρίες των ΜΚ3, ΜΚ4 και ΜΚ5, δημιουργούν 

αμφιβολίες κατά πόσο η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση ήταν 

αληθής και κατά πόσο υπήρχε άλλο κίνητρο για την υποβολή της 

καταγγελίας, κάτι που καθιστούσε αναπόφευκτο να υπάρχει ενισχυτική 

μαρτυρία, πράγμα το οποίο δεν υφίσταται στην παρούσα περίπτωση. 

Το Δικαστήριο στην απόφασή του αναφέρθηκε στο άρθρο 22(4) του 

περί Απόδειξης Νόμου, Κεφ. 9, σε σχέση με τα τραπεζικά βιβλία καθώς και 

στο εδάφιο (5) αυτού αναφορικά με την εξουσία του Δικαστηρίου να 

εκδώσει διάταγμα επιθεώρησης σε διάδικο και λήψης αντιγράφων από 
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τραπεζικό βιβλίο. Παραπομπή έγινε επίσης στο σύγγραμμα των Ηλιάδη και 

Σάντη «Το Δίκαιο της Απόδειξης» (σελ. 362), στο οποίο εξηγούνται οι 

προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ένας τραπεζίτης υποχρεούται να 

παρουσιάσει τραπεζικό βιβλίο. Στη συνέχεια το Δικαστήριο αναφέρθηκε 

στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ για την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής 

ζωής από παρεμβάσεις δημόσιας αρχής το οποίο συνάδει με το Άρθρο 15 

του Συντάγματος. Ακολούθως, το πρωτόδικο Δικαστήριο παρέπεμψε στην 

υπόθεση Πρόεδρος της Δημοκρατίας ν. Βουλής των Αντιπροσώπων 

(Αρ.2) (2000) 3 ΑΑΔ 238, στην οποία κρίθηκε ότι τα περιουσιακά 

στοιχεία του ατόμου αποτελούν μέρος της ιδιωτικής του ζωής και η 

αποκάλυψη συνιστά επέμβαση στην άσκηση του δικαιώματος της ιδιωτικής 

ζωής των επηρεαζόμενων προσώπων. Το Δικαστήριο προέβη επίσης σε 

αναφορά στο Ν.138(Ι)/2001 ως προς το πότε επιτρέπεται η επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του 

υποκειμένου καθώς και σε αναφορά στο Μέρος ΧΙ του Ν.66(Ι)/1997, το 

οποίο αφορά το τραπεζικό απόρρητο και ειδικότερα το άρθρο 29(1) και (2) 

αυτού. 

Εν  πάση όμως περιπτώσει, η αξιολόγηση της ευρύτερης μαρτυρίας 

και εκδοχής του εφεσείοντα στη βάση της οποίας κρίθηκε αναξιόπιστος, 

δεν αλλοιώνεται από τη λανθασμένη αυτή θεώρηση του πρωτόδικου 

Δικαστηρίου ή το σχετικό εύρημά του σε ένα επί μέρους και μόνο στοιχείο, 

που ήταν λεπτομέρεια στην όλη συμπεριφορά του. Ούτε, βεβαίως, η 

συμπερίληψη της αναφοράς στο εν λόγω βίντεο στα ευρήματα του 

Δικαστηρίου ως προς τα γεγονότα έχει οποιαδήποτε επίπτωση στην 

υπόθεση. 

Ενόψει των πιο πάνω, η έφεση απορρίπτεται. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Ποινική Έφεση Αρ. 162/2018 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/2000/rep/2000_3_0238.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/2019/2-201907-162-182.htm&qstring=162%20w%2F1%202018
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xxx ΓΙΑΤΡΟΥ v. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , Ποινική Έφεση Αρ. 162/2018 , 5 Ιουλίου  

2019 

1.1.5 Υπόθεση 

ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Π.:   Ενώπιον του πρωτοδίκου δικαστηρίου ο 

κατηγορούμενος-εφεσείων αντιμετώπισε επτά κατηγορίες που αφορούσαν 

στο αδίκημα της τοποθέτησης επίπλων σε δημόσιο χώρο, κατά παράβαση 

του άρθρου 124(1) (στ) (ιι) του περί Δήμων Νόμου του 1985 (Ν 111/85) 

και του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Αντικατάσταση και 

Προσθήκη Πινάκων) Διατάγματος του 2002 (ΚΔΠ 133/2002).    

Η πρωτόδικη απόφαση προσβάλλεται ως εσφαλμένη με πέντε λόγους 

έφεσης.  Ο πρώτος αφορά στην κατ΄  ισχυρισμόν εσφαλμένη προσέγγιση 

του πρωτόδικου δικαστηρίου επί νομικού ζητήματος, ήτοι την ερμηνεία 

των άρθρων 5 και 6 του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου του 

1997 (Ν 47(Ι)/97, όπως τροποποιήθηκε), και του άρθρου 124 (1) (στ) (ιν) 

του Ν 111/85, όπως τροποποιήθηκε. 

Ο πέμπτος λόγος έφεσης αφορά και πάλι σε κατ΄  ισχυρισμόν 

πλημμελή αποδοχή μαρτυρίας, λόγω πλάνης ως προς το βάρος 

απόδειξης.   Ο λόγος αυτός αφορά ιδιαίτερα στη μαρτυρία του 

τοπογράφου, Μ.Κ. 2.    Όπως αναφέραμε, το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε 

τον μάρτυρα ως εμπειρογνώμονα τοπογράφο και εξέτασε προσεκτικά τη 

μαρτυρία και την έκθεση του.   Το παράπονο του εφεσείοντα είναι ότι ο 

Μ.Κ. 2 βασίστηκε σε μετρήσεις άλλων, τις οποίες πήρε ως δεδομένες και 

τις εφάρμοσε χωρίς να τις επιβεβαιώσει ο ίδιος.   Ο ευπαίδευτος συνήγορος 

του εφεσείοντα έκαμε αναφορά στην απόφαση Νικολάου ν. Σταύρου 

(1992) 1 ΑΑΔ, 746 προς επίρρωση της θέσης ότι η μαρτυρία 

εμπειρογνώμονα εισάγεται, υπό την αίρεση, της απόδειξης του 

πραγματικού της υποβάθρου, με τον τρόπο που αποδεικνύεται κάθε άλλο 

γεγονός.     Παρατηρούμε ότι η υπόθεση Νικολάου (ανωτέρω) 

αποφασίστηκε πριν την τροποποίηση του περί Αποδείξεως Νόμου, όταν 

ίσχυαν αυστηροί κανόνες αποκλεισμού της εξ ακοής μαρτυρίας.   Στην 
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προκείμενη  περίπτωση ο Μ.Κ. 2 φαίνεται να στηρίχθηκε σε κτηματολογικά 

σχέδια και χωρομετρική εργασία που του είχε δοθεί από το Κτηματολόγιο, 

στοιχεία τα οποία ο ίδιος επεξεργάστηκε και κατέληξε στα δικά του 

συμπεράσματα.    Η μαρτυρία του δεν αντικρούστηκε καθ΄  οιονδήποτε 

τρόπο και θεωρούμε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο είχε τη διακριτική 

ευχέρεια, δυνάμει του άρθρου 27 του περί Αποδείξεως Νόμου Κεφ. 9, να 

την αποδεχθεί (Δέστε:   Γεώργιος & Σπύρος Τσαππή Λτδ ν. 

Πολυβίου  (2009) 1 ΑΑΔ, 339).   Παρατηρούμε, συναφώς, ότι η εξ 

ακοής μαρτυρία, στην οποία βασίστηκε ο Μ.Κ. 2, είναι πρώτου βαθμού, 

λήφθηκε από το Κτηματολόγιο και δεν φαίνεται να υπήρχε οποιοδήποτε 

κίνητρο απόκρυψης ή παραποίησης γεγονότων, εκ μέρους του μάρτυρα, ο 

οποίος κρίθηκε καθόλα αξιόπιστος.  Επομένως δεν τίθεται ζήτημα 

εσφαλμένης ή πλημμελούς αποδοχής της μαρτυρίας του Μ.Κ. 2 από το 

πρωτόδικο δικαστήριο.  Η μαρτυρία του έγινε αποδεκτή, κατά την άσκηση 

της νόμιμης διακριτικής ευχέρειας του πρωτόδικου δικαστηρίου. 

Ενόψει των προαναφερομένων, η έφεση απορρίπτεται, με έξοδα, 

υπολογιζόμενα σε €2.000.-, πλέον Φ.Π.Α., αν υπάρχει, εις βάρος του 

εφεσείοντα και υπέρ του εφεσίβλητου. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Ποινική Έφεση αρ. 249/2017 

xxx  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ v. ΔΗΜΟΥ  ΠΑΦΟΥ , Ποινική Έφεση αρ. 249/2017 , 12 

Ιουνίου  2019 

1.1.6 Υπόθεση 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Δ.: Ο εφεσείων αντιμετώπισε ενώπιον του Μόνιμου 

Κακουργιοδικείου Λευκωσίας τις εξής κατηγορίες:  δύο κατηγορίες 

σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού που αφορούν προβολή ταινιών ερωτικού 

περιεχομένου σε κοριτσάκι (M.K.1) ηλικίας επτά ετών, κατά παράβαση των 

άρθρων 2 και 6(1) και (7) του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης 

της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών 

και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014, Ν.91(Ι)/14 (κατηγορίες 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/2019/2-201906-249-172.htm&qstring=249%20w%2F1%202017
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1-2).  Τρεις κατηγορίες που αφορούν την εισδοχή του δακτύλου του 

Κατηγορουμένου στο αιδοίο του ιδίου κοριτσιού (Μ.Κ.1) με τη χρήση 

απειλής, κατά παράβαση των άρθρων 2 και 6(4)(γ) και (7) του ιδίου 

Νόμου (κατηγορίες 3-5). Μία κατηγορία που αφορά χάιδεμα των 

γεννητικών οργάνων του κοριτσιού (Μ.Κ.1) κατόπιν απειλής, κατά 

παράβαση των ιδίων άρθρων (κατηγορία 6). Τρεις κατηγορίες που 

αφορούν τον εξαναγκασμό, με απειλή, του κοριτσιού (Μ.Κ.1) να χαϊδεύει 

το πέος του Κατηγορουμένου μέχρι να εκσπερματώσει, κατά παράβαση και 

πάλι των ιδίων άρθρων (κατηγορίες 7-9). Δύο κατηγορίες που αφορούν 

φίλημα στο στόμα του κοριτσιού (Μ.Κ.1) κατά παράβαση του άρθρου 151 

του Ποινικού Κώδικα, Κεφ.154 (κατηγορίες 10-11). 

  

Τα πιο πάνω αναφέρθηκαν και στην υπόθεση Χχχ ν. Δημοκρατίας, 

Ποινική Έφεση 177/2017, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2018, όπου 

ειδικά για τη μαρτυρία παιδιού σημειώθηκε ότι, παρά την κατάργηση του 

κανόνα που προνοείτο από το άρθρο 9 του περί Αποδείξεως Νόμου, Κεφ. 

9, ότι ουδείς μπορεί να καταδικαστεί βάσει ένορκης ή ανώμοτης μαρτυρίας 

παιδιού, χωρίς ενισχυτική μαρτυρία, το Δικαστήριο δεν εμποδίζεται σε 

κατάλληλες περιπτώσεις ως το ίδιο κρίνει ορθό να προβεί σε τέτοια 

αυτοπροειδοποίηση ή να αναζητήσει ενίσχυση, ακριβώς λόγω του 

ελλοχεύοντος κινδύνου που περικλείει η μαρτυρία ανήλικου παιδιού, 

ιδιαίτερα σε υποθέσεις σεξουαλικής φύσεως. 

Η έφεση απορρίπτεται. 

Δείτε εδώ την απόφαση στο cylaw Ποινική Έφεση Αρ. 272/2017 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_2/2019/2-201909-272-172.htm&qstring=272%20w%2F1%202017

