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Η δημοσιευόμενη στις σελίδες 472 επ. του παρόντος τεύχους απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, σε 
άσκηση της δικαιοδοσίας του ως Εφετείου επί ποινικής ύλης, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται 
για υπόθεση η οποία απασχόλησε την κυπριακή και διεθνή κοινή γνώμη1, αλλά και στην οποία αναδεικνύο-
νται σύνθετα ζητήματα του κλάδου της ποινικής δικονομίας. Ο σχολιασμός ορισμένων εξ αυτών από τη σκο-
πιά της ακαδημαϊκής θεωρίας είναι ίσως χρήσιμος. 

Α.  Προδικαστικές ενστάσεις και παραδεκτόν 
εφέσεως1

Από την απόφαση της πλειοψηφίας, ενδιαφέρον παρουσιάζει 
καταρχάς η απόρριψη της δεύτερης προδικαστικής ενστάσε-
ως της εφεσίβλητης (Αστυνομίας) περί απαραδέκτου της εφέ-
σεως συνεπείᾳ δηλώσεων μεταμελείας στις οποίες προέβη δια 
της συνηγόρου της η εκκαλούσα, στο στάδιο της αγορεύσε-
ως προς μετριασμό της ποινής μετά την πρωτοβάθμια κατα-
δίκη. Προς τεκμηρίωση της απόρριψης επιστρατεύονται δύο 
προηγούμενα της κυπριακής όσο και της αγγλικής νομολο-
γίας (Τρικωμίτης v Φιλοκύπρου Ανδρέου Αρ. 1 2003,2, ΑΑ∆ 
487 και Wu Chun-piu v. The Queen PC, 1996, 1 WLR 1113). Οι 
αποφάσεις συνηγορούν -κατά την πλειοψηφία- υπέρ της άπο-
ψης, ότι τέτοιες υπερασπιστικές δηλώσεις δεν σημαίνουν πα-
ραδοχή ενοχής, αλλά ως «συνήθεις, γενικής φύσεως αναφο-
ρές που γίνονται για μετριασμό της ποινής, χωρίς οποιαδήποτε 
παραδοχή γεγονότων (…) [ε]ντάσσονται στην έννοια της ρεαλι-
στικής ανάγκης του δικηγόρου υπεράσπισης ώστε να προσαρ-
μόσει την αγόρευση του για μετριασμό της ποινής στα ευρήματα 
του ∆ικαστηρίου (…)». Η σχετική θέση της πλειοψηφίας παρα-
θέτει με τρόπο ειδικό σχετικές rationes decidendi που τη στη-
ρίζουν -ενώ και η μειοψηφία πράττει το ίδιο, επιχειρηματολο-
γώντας, όμως, προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Εξ απόψεως θεωρίας, πάντως, μπορούν να παρατηρηθούν τα 
εξής, που επιρρωνύουν -κατ’ αποτέλεσμα- τη θέση της πλειο-
ψηφίας:

1. Για την απόκρουση παρεμφερών ενστάσεων αρκεί σε θεω-
ρητικό επίπεδο, η απλή υπόμνηση της διάκρισης ανάμεσα στα 

1.  Η απόφαση προκαλεί συνειρμούς και σε σχέση με την πρόσφατη 
ποινική επικαιρότητα στην Ελλάδα, όπου υποθέσεις με νομικώς 
συναφείς πτυχές εκκρεμούν στα δικαστήρια.

στάδια της περί ενοχής ετυμηγορίας και της καταγνώσεως ποι-
νής, που χαρακτηρίζουν κάθε ποινική δίκη2. Η διάκριση αυτή 
καθιστά αυτονοήτως διακριτή και τη φύση-στόχευση των επι-
χειρημάτων που μπορούν να αρθρώσουν οι διάδικοι σε κάθε 
στάδιο. ∆εν χωρεί αμφιβολία, ότι ο συνήγορος υπεράσπισης 
εκείνου, εις βάρος του οποίου έχει υπάρξει ήδη περί ενοχής 
ετυμηγορία, αποδέχεται κατ’ ανάγκην την ενοχή ως επιχειρη-
ματολογική αφετηρία της νέας του προσπάθειας στο περί επι-
βολής ποινής στάδιο (αγόρευση για ελαφρυντικά). ∆εν πρό-
κειται εδώ απλώς για «ρεαλισμό» του συνηγόρου, αλλά για 
νομικώς επιβεβλημένο αυτοπεριορισμό του στο «επίδικον», 
που είναι πλέον όχι η ενοχή, αλλά η επιβλητέα ποινή -η οποία 
προϋποθέτει την ενοχή. Εμμονή του συνηγόρου στην αρχική 
του αφετηρία θα συνιστούσε, ουσιαστικώς, «άγνοια ελέγχου» 
(ignoratio elenchi)3 και θα μπορούσε να οδηγήσει, πρακτικώς, 
σε άτοπα όπως α) η ατελέσφορη αμφισβήτηση της δικανικής 
κρίσης που ήδη έχει εκφραστεί σε βάρος του καταδικασθέντος 
και, β) η διακύβευση της οικονομίας της δίκης και του ευλό-
γου συμφέροντος του κατηγορουμένου σε επιεική αντιμετώ-
πισή του από το ∆ικαστήριο, κατά την επιμέτρηση ποινής. Επι-
πλέον, δεδομένου ότι η ισχύς και λειτουργία του τεκμηρίου της 
αθωότητας στο στάδιο κατάγνωσης της ποινής έχει ουσιαστικά 
λήξει4, η επιμονή του συνηγόρου στην αθωότητα και η αγχώ-

2.  Τόσο στο κοινοδικαιϊκό όσο και στα ηπειρωτικά συστήματα δικαίου. 
Τη σύγχυση των δύο σταδίων θεωρεί στοιχείο των εξεταστικών 
ποινικών συστημάτων ο Cape, “Defence Rights, Duties, Norms, 
and Practices in Common Law and Civil Law Jurisdictions”, The 
Oxford Handbook of Criminal Process, 2019, 191.

3.  Για το λογικό αυτό σφάλμα βλ. Αριστοτέλους, Περί Σοφιστικών 
Ελέγχων 166b24.

4.  Βλ. Τριανταφύλλου, Άρθρο 6 παρ. 2 (Τεκμήριο Αθωότητας του κα-
τηγορουμένου) εις: Κοτσαλή (επιμ.), Ευρωπαϊκή Σύμβαση ∆ικαιω-
μάτων του Ανθρώπου & Ποινικό ∆ίκαιο, 2014, 480.
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δης προσπάθεια εκ μέρους του αποφυγής οποιασδήποτε δη-
λώσεως υπονοούσας ή προϋποθέτουσας την ενοχή, θα πρό-
διδε ελλιπή συγχρονισμό του με μία βασική αρχή της δίκαιης 
δίκης (fair trial)5.

2. Θεωρητικώς, την απόκρουση σχετικών ενστάσεων διασφα-
λίζει επίσης, η αναγωγή στην ίδια τη φύση του ενδίκου μέσου 
της εφέσεως, ως γενικού παραπόνου κατά της ορθότητας της 
πρωτοβάθμιας ποινικής αποφάσεως6. Η κατάργηση παλαιό-
τερων προϋποθέσεων (λήψη αδείας από το ∆ικαστήριο) για 
άσκηση αυτού του τακτικού ενδίκου μέσου στην κυπριακή έν-
νομη τάξη7 και η διεθνής κατοχύρωση του δεύτερου βαθμού 
δικαιοδοσίας ως θεμελιώδους δικαιώματος του καταδικασθέ-
ντος (Έβδομο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου, άρθρο 2)8, έρχονται -καταρ-
χήν- σε αντίθεση με τη δυνατότητα «φραγής της πρόσβασης 
στη δικαιοσύνη» (η διατύπωση απαντά σε σκέψη της πλειο-
ψηφίας -μολονότι τέτοια φραγή απορρίπτεται και από το ∆ι-
καστήριο εν προκειμένω), εν είδει τιμωρίας του παραπονου-
μένου για τυχόν «ανακολουθίες» του, όπως η εκ μέρους του 
«έφεση μετά παραδοχής». Παρά τη διατύπωση του άρθρου 
135(2) Κεφ. 155, που περιορίζει ως εξαιρετικό και θέτει υπό 
προϋποθέσεις το δικαίωμα έφεσης κατά της καταδίκης όταν ο 
εκκαλών προέβη σε παραδοχή ενοχής, το δικαίωμα αυτό δι-
ατηρείται στο σύγχρονο βρετανικό δίκαιο και επί παραδοχής 
ενοχής, τόσο στα κακουργήματα όσο και στα ήσσονος σημα-
σίας ποινικά αδικήματα -στα τελευταία δε, ιδίως όταν η παρα-
δοχή ενοχής είναι αμφίσημη (equivocal)9. Συναφώς, στο αμε-

5.  Ο αναμενόμενος αντίλογος (ότι είναι «άλλο να παραδέχεσαι κατα-
δίκη σε ενοχή και άλλο να παραδέχεσαι ενοχή») δεν είναι πειστι-
κός. Ο υπερασπιστικός λόγος προς ελάφρυνση της ποινής επιτρέ-
πεται να «υποθέτει την ενοχή» ακριβώς επειδή του επιβάλλεται να 
«παραδέχεται την καταδίκη». Για τον υποθετικό-δυναμικό και δι-
αλεκτικό χαρακτήρα της ποινικής δίκης σε κάθε στάδιο αυτής βλ. 
αντί πολλών, Ανδρουλάκη, Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, 
4η έκδ., 2012, 42.

6.  Εύστοχη είναι η διάκριση του Ανδρουλάκη, ό.π., 234, περί της φύ-
σεως της εφέσεως ως παραπόνου όταν εκκαλών είναι ο κατηγο-
ρούμενος και ως μομφής όταν εκκαλών είναι ο Εισαγγελεύς. Ορί-
ζοντας τα ένδικα μέσα εν γένει, ο Κεραμεύς, Ένδικα Μέσα, 4η έκδ. 
2007, 4 ομιλεί για «…προσφυγή όχι προς απονομή, γενικά, δικαιο-
σύνης, αλλά κατά απονεμημένης ήδη δικαιοσύνης, της οποίας επι-
ζητεί (ο προσφεύγων) την δυνάμει βελτίωση».

7.  Βλ. άρθρο 25(2) Ν. 14/1960 και πρβλ. Πική, Ποινική ∆ικονομία 
στην Κύπρο, Β΄ Αναθεωρημένη Έκδοση του Criminal Procedure 
in Cyprus (1975) στα ελληνικά, 2013, 923 με παραπομπή σε 
Theodoros Panayoti Shourris v. The Republic και Gregoris N. 
Kazantzis v. The Police (1961) CLR, 11. 

8.  Η Κυπριακή ∆ημοκρατία έχει επικυρώσει το Έβδομο Πρωτόκολ-
λο με τον Ν. 18 (Ι) 2000.

9.  Βλ. Sprack/Engelhardt-Sprack, A Practical Approach to Criminal 
Procedure, 16th Ed., 2019, 428, 460-62. Όπως επισημαίνεται 
(Taylor On Criminal Appeals, 2nd Ed. 2012, 22-23), το Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν προέβη σε επικύρωση του Εβδόμου Πρωτοκόλλου 
της ΕΣ∆Α μέχρι το 2011, παρά την εκδηλωθείσα από τα τέλη της 
δεκαετίας του ’90 πρόθεση να το κάνει. Έτσι το ζήτημα του επιτρε-
πτού της έφεσης κατά καταδίκης συνδέεται, στο βρετανικό δίκαιο, 

ρικανικό δίκαιο, ο καταδικασθείς σε πρωτοβάθμια δικαστήρια 
για ήσσονα αδικήματα απολαύει ενός απολύτου δικαιώματος 
σε εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσής του (δίκη de novo)10, που 
δεν παύει ούτε όταν έχει προβεί σε παραδοχή ενοχής (μάλιστα 
είναι απαράδεκτη η επίκληση της σχετικής απάντησης του κα-
τηγορουμένου, ως αποδεικτικού μέσου στη νέα δίκη)11. Από 
τα ανωτέρω όμως προκύπτει ένα σαφές a majore επιχείρημα: 
Όταν ακόμη και στον ομολογήσαντα ενοχή επιτρέπεται -κα-
ταρχήν- το ένδικο μέσο της εφέσεως κατά της καταδίκης, τότε, 
πολλώ μάλλον επιτρέπεται σε εκείνον που απλώς, ορισμένες 
δηλώσεις συνηγόρου του, κατά τον μετριασμό, παρεξηγούνται 
ή εκλαμβάνονται ως «οιονεί-ομολογία».

Όλα τα παραπάνω ευχερώς προκύπτουν από τη φύση του 
πράγματος, δηλαδή από την ορθή κατανόηση της εφέσεως ως 
«αμφισβήτησης της ορθότητας» της πρωτοβάθμιας διαδικα-
σίας, και όχι απλώς ως «δεύτερης ευκαιρίας» για πιο επιεική 
δικαιοδοτική κρίση12. Αν επρόκειτο περί δεύτερης ευκαιρίας 
και μόνο, τότε, εκείνος που παραδέχεται ενοχή (αφού απεμπο-
λεί ήδη, εκών, την πρώτη «ευκαιρία» του), θα μπορούσε ίσως, 
πράγματι, και να τη στερείται. Πρόκειται όμως περί παραπό-
νου το οποίο ασφαλώς και δεν πρέπει να στερηθεί ούτε ο πα-
ραδεχόμενος ενοχή, καθότι και αυτός δικαιούται προσφυγής 
σε ένα -κατά τεκμήριο- αυξημένης εμπειρίας και ορθοκρισί-
ας δικαστήριο, που θα είναι σε θέση να επανελέγξει τη δια-
δικασία που κατέληξε σε καταδίκη του. Εδώ βεβαίως πρέπει 
να δοθεί σημασία στο ακόλουθο πιθανό αντεπιχείρημα: ∆εδο-
μένου ότι παραδοχή ενοχής (guilty-plea) σημαίνει ουσιαστι-
κά «αυτόματη» καταδίκη και άμεση μετάβαση στo περί επιβο-
λής της ποινής στάδιο -βλ. 68 (1) Κεφ. 155- φαίνεται απολύτως 
λογικό να μην επιτρέπεται έκφραση «παραπόνου» απέναντι σε 
ένα ανύπαρκτο αντικείμενο, δηλ. σε μία διαδικασία η οποία εξ 
ορισμού εξέλιπε. Το εν λόγω παράδοξο είναι φαινομενικό. Και 
τούτο, διότι η έφεση κατά καταδίκης (ακόμη και επί παραδοχής 
ενοχής) αφορά το σύνολο της ποινικής διαδικασίας13 η οποία 

με ζητήματα παραδεκτού της αλλαγής «απαντήσεως» στην κατη-
γορία, κατά τα ως άνω στο κείμενο αναφερόμενα, δηλ. χωρεί εφό-
σον η παραδοχή είναι αμφίσημη. Πάντως, στην R v Huntingdon JJ 
ex p Jordan (1981) 73 Cr App R 194, DC, παρά την ύπαρξη παρα-
δοχής ενοχής και το εκ πρώτης όψεως απαράδεκτον της εφέσε-
ως, ασκήθηκε εν τέλει παραδεκτώς έφεση κατά καταδίκης -ώστε 
να κριθεί εκεί το αμφίσημον της παραδοχής- αντί να αναπεμφθεί 
στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο η παραδοχή, με αίτημα επανεξέτα-
σης της φύσεώς της ως αμφίσημης ή μη.

10.  Βλ. Weaver/Burkoff/Hancock/Friedland, Principles of Criminal 
Procedure, 2018, 460.

11.  Κατά τα λοιπά, η αμερικανική νομολογία έχει επανειλημμένα ανα-
φερθεί στο δικαίωμα εφέσεως κατά πρωτοβάθμιας αποφάσεως 
ενώπιον ανώτερου ∆ικαστηρίου (βλ. Ross v Moffitt, 417 U.S. 600, 
609 [1974], Jones v. Barnes, 463 U.S. 745 [1983]).

12.  Βλ. χαρακτηριστικά Κεραμέα, ό.π., 5: «Τα δικαστήρια των ενδίκων 
μέσων αναδεικνύονται έτσι σε κριτές σφαλμάτων και όχι σε ανευ-
ρέτες σκοπιμότερων λύσεων».

13.  Η έννοια της ποινικής διαδικασίας ορίζεται με ευρύ τρόπο στα άρ. 
2 Κεφ. 155, 2 Ν. 14/1960, 2 Κεφ. 9. Πρβλ. όμως και τις έννοιες 
της ποινικής δίκης, δίκης και ακροαματικής διαδικασίας όπως συ-
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οδηγεί στην καταδίκη. Πολλές φορές μια μη-ακριβοδίκαιη δια-
δικασία ενδέχεται να έχει οδηγήσει σε παραδοχή ενοχής τον 
κατηγορούμενο και τότε, είναι η διαδικασία ακριβώς αυτή που 
αξίζει να πλήττεται με το ένδικο μέσο της έφεσης προς αποκα-
τάσταση του δικαίου και θεραπεία των σφαλμάτων που εμφι-
λοχώρησαν, από το δευτεροβάθμιο ∆ικαστήριο14.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και η προσφυγή στο γράμμα του 
άρθρου 2 παρ. 2 του Εβδόμου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου, στο οποίο ορίζο-
νται περιοριστικά οι εξαιρέσεις στο δικαίωμα άσκησης έφεσης 
επί ποινικών υποθέσεων στις εξής τρεις κατηγορίες: α) ήσσο-
νος σημασίας αδικήματα για τα οποία η εξαίρεση προβλέπε-
ται στον νόμο β) περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρωτοβάθμια 
δικαιοδοσία ασκείται από ανώτατο δικαστήριο γ) περιπτώσεις 
καταδίκης κατόπιν ασκήσεως έφεσης σε αθωωτική απόφαση. 
Και ναι μεν το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του ανωτέ-
ρω άρθρου ορίζει ρητώς ότι «Η άσκηση του δικαιώματος συ-
μπεριλαμβανομένων των λόγων ασκήσεώς του καθορίζονται 
από τον νόμο» - όμως ορθώς ερμηνευμένη η συγκεκριμένη 
διάταξη δεν τείνει στον περιορισμό του πυρήνα του δικαιώμα-
τος εφέσεως αλλά στην νομοθετική εξειδίκευση και την ευχέ-
ρεια νομοτεχνικής κατάστρωσής του, από την εκάστοτε εθνι-
κή έννομη τάξη, κατά τον τρόπο που εκείνη θεωρεί καλύτερο. 
Τα παραπάνω δεν αναιρεί ούτε το γεγονός, ότι στο ερμηνευτι-
κό σημείωμα επί του άρθρου 2 του Εβδόμου Πρωτοκόλλου, 
προβλέπεται ρητώς και η δυνατότητα περιορισμού εμβέλειας 
του ενδίκου μέσου κατά καταδίκης (‘may be restricted’) σε 
περιπτώσεις παραδοχής ενοχής από τον κατηγορούμενο στην 
πρωτοβάθμια δίκη15: Η συγκεκριμένη πρόβλεψη απλώς ευ-
θυγραμμίζεται με τα ισχύοντα σε ορισμένες έννομες τάξεις και 
δεν σκοπεί σε αναγκαστικό περιορισμό του δικαιώματος έφε-
σης μόνο στο κεφάλαιο της ποινής, πάντοτε όταν ο κατηγο-
ρούμενος ομολόγησε ενοχή -τέτοιος περιορισμός άλλωστε 
δεν υιοθετείται σε άλλα διεθνή κείμενα16.

ζητούνται στις αποφάσεις Πουμπουρής v. Αστυνομίας (2008), 2 
ΑΑ∆ 1, Ευσταθίου v Aστυνομίας (1990) 2 ΑΑ∆ 294, ∆ημοκρατία 
v Ford κ.ά (Αρ. 1) (1995) 2 ΑΑ∆ 29, Κυριάκος Γ Κυριακίδης Λτδ v 
Lumian Ltd κ.ά (2000) 2 ΑΑ∆ 343.

14.  Είναι χαρακτηριστικό ότι και στην ελληνική έννομη τάξη, μετά 
από την εισαγωγή του θεσμού της ποινικής διαπραγμάτευσης 
(δηλ. ενός είδους plea-bargaining) στο άρθρο 303 Κώδικα Ποι-
νικής ∆ικονομίας, η παραδοχή των κατηγοριών εκ μέρους του 
κατηγορουμένου, στερεί μεν σε αυτόν το δικαίωμα εφέσεως, όχι 
όμως και το δικαίωμα αναιρέσεως κατά της αποφάσεως, η οποία 
ουσιαστικά επικυρώνει ένα πρακτικό διαπραγματεύσεως με τον 
Εισαγγελέα. Έτσι, η προσφυγή του κατηγορουμένου που παρα-
δέχθηκε, σε ένα ανώτερο δικαστήριο παραμένει ως δυνατότητα 
ανοικτή στην εκεί δικαιοδοτική τάξη – βλ. συνοπτικώς ∆αλακού-
ρα, Ο νέος Κώδικας Ποινικής ∆ικονομίας: συνοπτική ερμηνεία κατ’ 
άρθρο του Ν. 4620/2019, 2η έκδ., 2020, 451-453.

15.  Βλ. Explanatory Report to the Protocol No 7 to the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
-ETS 117, Strasbourg 22.ΧΙ. 1984, 5.

16.  Βλ. χαρακτηριστικά το ∆ιεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολι-
τικά ∆ικαιώματα (άρ. 14§5) όπου το δικαίωμα εφέσεως κατοχυ-

Με αφορμή λοιπόν την προδικαστική ένσταση που αναφέρ-
θηκε, και την οποία το Ανώτατο ∆ικαστήριο εμπεριστατωμέ-
να αντιμετώπισε με βάση συναφή νομολογιακά προηγούμενα, 
ανακύπτει -παρεμπίπτων- ευρύτερος θεωρητικός προβλημα-
τισμός γύρω από το άρθρο 135 του Περί Ποινικής ∆ικονομίας 
Νόμου και τον de lege lata ισχύοντα περιορισμό του δικαιώ-
ματος εφέσεως (μόνο κατά της ποινής) σε περίπτωση παρα-
δοχής ενοχής. Στον προβληματισμό αυτό πρέπει να ληφθούν 
υπόψη η ευχέρεια που αφήνει το αναφερθέν άρθρο 2 του 
Εβδόμου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α για εθνική νομοθετική ρύθ-
μιση, η κύρωση αυτού με τον Ν. 18 (Ι) 2000, η αυξημένη τυ-
πική ισχύς διεθνών συμβάσεων και των κυρωτικών τους νό-
μων17 σε σχέση με τα αποικιακά «Kεφάλαια» στη ∆ημοκρατία, 
αλλά και η γενικότερη τάση για έλλογη προστασία και προώ-
θηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου σε 
διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια.

Β. ∆ικαιώματα υπόπτων και παραβίασή τους
Ο δεύτερος κύκλος προβληματικής που αξίζει να απασχολή-
σει θεωρητικώς, έχει να κάνει με τη διασφάλιση των δικαιω-
μάτων του υπόπτου σε ποινική διαδικασία, από την κυπρια-
κή έννομη τάξη.

Στα δικαιώματα αυτά (ιδίως το δικαίωμα παράστασης με συ-
νήγορο και το δικαίωμα ενημερώσεως για την κατηγο-
ρία18) η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικεντρώσει την προσο-
χή της την τελευταία δεκαετία, δίδοντας έμφαση στον τρόπο 
με τον οποίο οφείλουν να αποτελούν αντικείμενο προστα-
σίας στις εθνικές έννομες τάξεις και επιδαψιλεύοντας σει-
ρά σκέψεων σε Οδηγίες της (βλ. τις 2012/13/ΕΕ, 2013/48/
ΕΕ αλλά και 2016/343/ΕΕ)19, στο πλαίσιο μιας προσπάθει-
ας διασφάλισης ελαχίστων κοινών προϋποθέσεων προστα-
σίας τους διεθνώς20. Η Κυπριακή ∆ημοκρατία έχει αντα-
ποκριθεί σχετικώς, με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του 
οικείου νομοθετήματος, δηλ. του Ν. 163 (Ι) 2005 «Περί των 
∆ικαιωμάτων υπόπτων προσώπων, προσώπων που συλ-

ρώνεται ως δικαίωμα επανεξέτασης «καταδίκης και ποινής» και 
όχι «καταδίκης ή ποινής» (όπως προβλέπεται στο Έβδομο Πρω-
τόκολλο της ΕΣ∆Α). 

17.  Ιδίως της ΕΣ∆Α και του κυρωτικού αυτής νόμου Ν. 39/1962 - βλ. 
Παρασκευά, Κυπριακό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο. Γενικό Μέρος, 2017, 51-
52, 63-64 και εν γένει για την ιεραρχία, Κόμπο, Κυπριακό Συνταγ-
ματικό ∆ίκαιο, Θεωρία, Οργάνωση και Πράξη, 2021, 195.

18.  Ως προς το τελευταίο δικαίωμα πρβλ. και την πρόσφατη τροπο-
ποίηση του Κεφαλαίου 155 με τον Ν. 68 (Ι) 2021 και την προσθή-
κη του νέου άρθρου 7Α, σχετικά με την πληροφόρηση του κατη-
γορουμένου σε περιπτώσεις ιδιωτικής ποινικής δίωξης.

19.  Βλ. το πολύ πρόσφατο συλλογικό έργο των Παρασκευά/Χατζημι-
χαήλ/Μελεάγρου, ∆ικαίωμα παράστασης και τεκμήριο αθωότητας 
μετά την Οδηγία 2016/343, 2021 αλλά και Ηλία Αναγνωστόπου-
λου, ∆ικαιώματα των κατηγορουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι Οδηγίες 2010/64/ΕΕ – 2012/13/ΕΕ, 2017.

20.  Σχετικά με τις προσπάθειες διαμόρφωσης «ευρωπαϊκού ποινικού 
δικαίου» μετά από τη Συνθήκη της Λισαβόνας βλ. Μυλωνόπου-
λου, ∆ιεθνές & Ευρωπαϊκό Ποινικό ∆ίκαιο, 3η έκδ., 2021, 430 επ.
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λαμβάνονται και προσώπων που τελούν υπό κράτηση», 
όπως αυτός ισχύει μέχρι και τον πρόσφατο Ν. 141 (Ι) 2021.

Το Ανώτατο ∆ικαστήριο, στην απόφαση του, προβαίνει obiter 
στη διαπίστωση, ότι η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕE 
δεν έχει γίνει επιτυχημένα. Συγκεκριμένα, ελέγχοντας τον σχε-
τικό νόμο, διαπιστώνει ότι «…αμφότερα τα εδάφια (2)(α) και 
(2Α) περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής τους σε πρόσωπα τα 
οποία συλλαμβάνονται και συνεπώς δεν αφορούν σε πρόσω-
πα τα οποία ανακρίνονται ως ύποπτα χωρίς να έχουν συλλη-
φθεί, όπως ήταν εν προκειμένω η περίπτωση της εφεσείουσας 
(…)». Παρατηρεί επίσης, ότι «…ενώ η Οδηγία ρητώς καλύπτει 
και πρόσωπα τα οποία ανακρίνονται από την Αστυνομία χω-
ρίς να έχουν ακόμα συλληφθεί, το εναρμονιστικό, υποτίθε-
ται, εδάφιο (2Α) και το προϋπάρχον εδάφιο (2)(α), περιορίζουν 
το δικαίωμα για δικηγόρο σε πρόσωπα τα οποία συλλαμβά-
νονται» και καταλήγει ότι «Η Οδηγία, δηλαδή, φαίνεται να έχει 
μεταφερθεί με εσφαλμένο τρόπο στο εθνικό δίκαιο.  Ωστόσο, 
οι διατάξεις της, οι οποίες αναγνωρίζουν δικαιώματα σε μεμο-
νωμένα άτομα, είναι άνευ όρων και επαρκώς σαφείς και ακρι-
βείς, ώστε η Οδηγία να έχει άμεση εφαρμογή και οι διατάξεις 
της να μπορούν να τύχουν επίκλησης από άτομο ενώπιον των 
∆ικαστηρίων μας έναντι δημόσιας αρχής (Van Duyn, C-41/74, 
EU:C:1974:133).».

∆ιατηρώ αμφιβολίες για το αν συντρέχει λόγος να υιοθετήσει 
κανείς στο σημείο αυτό την ανωτέρω κριτική και να αναγνω-
ρίσει την ανάγκη για άμεση εφαρμογή της Οδηγίας: Το άρθρο 
37 εδ. γ΄ του Ν. 163 (Ι) 2005 αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο 
πρόβλημα ρητώς, ορίζοντας ότι «Ο παρών Νόμος εφαρμόζε-
ται επίσης: (…) (γ) τηρουμένων των αναλογιών, σε πρόσωπο 
που ενώ αρχικά δεν είναι ύποπτος ή κατηγορούμενος, κατά τη 
διάρκεια της ανάκρισής του από την Αστυνομία Κύπρου ή άλλο 
αρμόδιο πρόσωπο, καθίσταται ύποπτος ή κατηγορούμενος». 
Ο Κύπριος νομοθέτης έχει δηλ. ορθώς αποτυπώσει τη βού-
ληση προστασίας που εκφράζεται στην Οδηγία (άρθρο 2 παρ. 
3 αυτής), σε ειδικό άρθρο που καθορίζει την «έκταση εφαρ-
μογής του νόμου». Σε κάθε περίπτωση -de lege ferenda- θα 
μπορούσε, πράγματι, να συζητηθεί το ζήτημα της καλύτερης 
δυνατής νομοτεχνικής κατάστρωσης των δικαιωμάτων υπό-
πτων και κατηγορουμένων σε νομοθετικό κείμενο, στο πλαί-
σιο της κυπριακής έννομης τάξης. ∆ιότι, μολονότι η θέσπιση 
αυτοτελούς νομοθετήματος, αφιερωμένου σε αυτά, φαίνε-
ται να τους προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση, διατηρώντας και έναν 
συμβολικό-διακηρυκτικό χαρακτήρα, ενδέχεται τελικά να έχει 
καταστήσει βασικές πτυχές τους -τις οποίες μάλιστα οι Οδη-
γίες ήθελαν να διαφυλάξουν ως εξαιρετικά κρίσιμες- σχεδόν 
απαρατήρητες, ακροβολίζοντάς τις σε ακροτελεύτιες διατά-
ξεις. Επομένως, η ενσωμάτωση και των δικαιωμάτων αυτών 
σε ειδικό κεφάλαιο στον Περί Ποινικής ∆ικονομίας Νόμο (Κεφ. 
155) αποτελεί συστηματικότερη λύση, που μπορεί και πρέπει 
να συζητηθεί, στο πλαίσιο μιας συνολικότερης αναμόρφωσης 
του βασικού αυτού νομοθετικού κειμένου της κυπριακής έν-

νομης τάξης που επέχει ουσιαστικά θέση Κώδικα21. ∆εν χωρεί 
άλλωστε αμφιβολία, ότι το συγκεκριμένο, εξαιρετικά κρίσιμο 
για τα δικαιώματα του πολίτη, νομοθέτημα χρήζει επείγουσας 
και προσεκτικής νομικής -όπως και γλωσσικής- επεξεργασί-
ας και επικαιροποίησης, διότι χαρακτηρίζεται είτε από ρυθμί-
σεις παρωχημένες22 είτε (και) ενίοτε, από προφανή σφάλματα 
που έχουν εμφιλοχωρήσει στη μετάφραση23.

Κατά τα λοιπά, ορισμένες από τις αιτιολογικές σκέψεις του 
προοιμίου της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ την οποία συζητεί obiter 
η απόφαση, θα μπορούσαν επίσης να έχουν κάποια σημασία 
ως χρήσιμες για την επιχειρηματολογία της πλειοψηφίας -κά-
ποιες, δε, ενδεχομένως και για εκείνη της μειοψηφίας. Στη 
σκέψη λ.χ. 21 της Οδηγίας διαβάζουμε ότι «Αν κατά τη διάρ-
κεια τέτοιας εξέτασης24 πρόσωπο που δεν είναι ύποπτος η κα-
τηγορούμενος καταστεί ύποπτος η κατηγορούμενος, η εξέ-
ταση πρέπει να ανασταλεί αμέσως.»25. Λίγο παρακάτω στη 
σκέψη 27 της Οδηγίας αναγράφεται ότι «…τα κράτη-μέλη δεν 
θα απαιτείται να εξασφαλίζουν ενεργά την παροχή δικηγο-
ρικής συνδρομής στους υπόπτους ή κατηγορουμένους που 
δεν έχουν στερηθεί την ελευθερία τους, εάν τα εν λόγω πρό-
σωπα δεν έχουν φροντίσει από μόνα τους να εξασφαλίσουν 
τη συνδρομή δικηγόρου»26. Τέλος, στην αιτιολογική σκέψη 
40 της Οδηγίας ορίζεται ότι «Η παραίτηση και οι περιστάσεις 

21.  Στη Βρετανία η ανάγκη σύνταξης ενός εύληπτου, συγκεντρωτι-
κού Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας, η οποία είχε επισημανθεί από 
τον LJ Auld’ στην Review of the Criminal Courts of England and 
Wales (Explanatory Summary from the Criminal Procedure Rule 
Committee Secretariat, 2005) καλύπτεται προς το παρόν από τους 
Κανόνες Ποινικής ∆ικονομίας (Criminal Procedure Rules) που ει-
σήχθησαν το 2005 και επικαιροποιήθηκαν το 2015 (CrimPR 2015).

22.  Με χαρακτηριστικό, ίσως, παράδειγμα εκείνες που αφορούν την 
άνευ εντάλματος σύλληψη, στα άρθρα 14, 15, 16.

23.  Βλ. εντελώς ενδεικτικώς τον εσφαλμένο παράτιτλο στο άρθρο 62 
του Κεφ. 155 («Αίτηση σε κατηγορητήριο») αλλά και τη διατύ-
πωση στο άρθρο 17: «…για άλλο ποινικό αδίκημα ή αδίκημα τι-
μωρούμενο με θανατική ποινή».

24.  Εννοείται εδώ η εξέταση «από την Αστυνομία ή άλλη αρχή επιβο-
λής του νόμου στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας».

25.  Η συγκεκριμένη υποχρέωση αναστολής βεβαίως, μετριάζεται 
στο αμέσως επόμενο εδάφιο της σκέψεως της Οδηγίας, όπου γί-
νεται αποδεκτή η συνέχιση της εξέτασης «…αν γνωστοποιηθεί 
στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ότι είναι ύποπτος ή κατηγορούμε-
νος και ότι μπορεί να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα που προ-
βλέπονται από την παρούσα οδηγία». Ωστόσο κανόνας παραμένει 
η αναστολή, και εν προκειμένω η παράλειψη αυτής της αναστο-
λής ως προς την εξέταση της εκκαλούσας (η οποία είχε προσέλ-
θει προς μαρτυρία για αδίκημα βιασμού στον αστυνομικό σταθ-
μό και εξήλθε ως κατηγορουμένη άλλου αδικήματος στο πλαίσιο 
μίας και της αυτής, ενιαίας, εξετάσεως) δεν φαίνεται να απασχό-
λησε τα κρίναντα δικαστήρια. Είναι όμως προβληματική η ενότη-
τα της όλης αυτής διαδικασίας, τόσο από την άποψη των δικαιω-
μάτων που προστατεύει η Οδηγία, όσο, ίσως, και από την άποψη 
της πρακτικής πλευράς της προστασίας του δικαιώματος στη μη-
αυτοενοχοποίηση.

26.  Πρβλ. όμως εδώ τις κριτικές σκέψεις του Αρβανίτη, «Τα δικαιώ-
ματα πρόσβασης σε συνήγορο και νομικής βοήθειας στην ΕΕ», Η 
Ποινική ∆ικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τάσεις και Προκλή-
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υπό τις οποίες ασκείται θα πρέπει να καταγράφονται σύμφω-
να με διαδικασία προβλεπόμενη από το δίκαιο του αντίστοι-
χου κράτους. Αυτό δεν θα πρέπει να συνεπάγεται πρόσθετη 
υποχρέωση για τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νέους μηχανι-
σμούς ή πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση». Στοιχεία αντλού-
μενα από όλες τις ανωτέρω σκέψεις θα μπορούσαν να έχουν 
αξιοποιηθεί για τον ακριβέστερο νομικό-αξιολογικό προσδιο-
ρισμό των «υπόπτων περιστάσεων» τις οποίες η πλειοψηφία 
θεώρησε συντρέχουσες κατά την ανάκριση, κρίνοντας ότι αυ-
τές δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη κατά την «εντός δίκης» 
δίκη ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου.

Γ. Βάρος αποδείξεως 
Παρά το γεγονός ότι αρκετές σκέψεις της απόφασης αφιερώ-
νονται στο δικαίωμα παραστάσεως με συνήγορο και επισημαί-
νεται η παραβίαση των τυπικών προϋποθέσεων έγκυρης πα-
ραιτήσεως από το δικαίωμα αυτό (Οδηγία 2013/48/ΕΕ, άρ. 11 
Ν. 163 (Ι) 2005), η ουσία -αλλά και η θεωρητική σημασία- των 
σχετικών σκέψεων συνάπτεται με το ζήτημα της κατανομής 
του βάρους αποδείξεως στην “εντός δίκης δίκη”, που αφορούσε 
το εκούσιον της αυτoενοχοποιητικής καταθέσεως και την εκτί-
μηση της κατανομής αυτής από το πρωτοβάθμιο ∆ικαστήριο.

Το βάρος αποδείξεως συνιστά μία από τις πιο σύνθετες και πε-
ρίπλοκες έννοιες της δικονομίας27 και οι προσπάθειες για ικα-

σεις, 2020, 75. Τη σκέψη αυτή μετριάζει εξάλλου και η ρήτρα «μη 
υποβάθμισης προτύπων» του άρθρου 14 της Οδηγίας.

27.  Από τις κλασικές μελέτες στην αμερικανική βιβλιογραφία βλ. 
Thayer, ‘The Burden of Proof’, Harvard Law Review Vol. 4 no 
2 (1890), 45-70. Στην ηπειρωτική νομική επιστήμη (και την ελ-
ληνόγλωσση), η σχετική έννοια συζητείται πρωτίστως από τους 
θεωρητικούς του αστικού δικονομικού δικαίου (πολιτικής δι-
κονομίας) και συνδυάζεται με θεωρητικές κατασκευές υψηλής 
αφαίρεσης και δογματικής αξίας, όπως η λεγόμενη «Θεωρία Κα-
νόνων» (Normentheorie) τουλάχιστον από το κλασικό έργο του 
Leo Rosenberg και εντεύθεν, βλ. ενδεικτικώς τις αναπτύξεις 

νοποιητική σύλληψή του συνεχίζονται αδιαλείπτως στη θεω-
ρία28. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο επαναλαμβάνει πανηγυρικά την 
κλασική αντίληψη ότι το βάρος απόδειξης στην ποινική δίκη 
βαρύνει αποκλειστικά την κατηγορούσα αρχή και εφιστά την 
προσοχή στην υποχρέωση που είχε το πρωτοβάθμιο δικα-
στήριο να αξιολογήσει την οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το 
εκούσιον της επίδικης καταθέσεως στην εντός δίκης δίκη, σε 
κατεύθυνση pro reo, δηλ. υπέρ του κατηγορουμένου. «Η δια-
κριτική ευχέρεια του δικαστηρίου ως προς τη θεληματικότη-
τα μιας ομολογίας πρέπει να ασκείται με ιδιαίτερη προσοχή και 
με επίγνωση πάντοτε του γεγονότος ότι είναι η κατηγορούσα 
αρχή που έχει το βάρος να αποδείξει τη θεληματικότητα και όχι 
ο κατηγορούμενος να αποδείξει τη μη θεληματικότητα.  Τυχόν 
αμφιβολία, συνεπώς, ως προς τις συνθήκες λήψης της κατά-
θεσης υπό «ύποπτες περιστάσεις» καθιστά την ομολογία απα-
ράδεκτη ως μαρτυρία, εφόσον τούτο έχει την έννοια πως η 
κατηγορούσα αρχή δεν απέσεισε το βάρος απόδειξης που είχε 
(Reg. ν. Sfoggaras (1957) 22 CLR 113)». 

των Γέσιου-Φαλτσή, ∆ίκαιο Αποδείξεως 3η έκδ. 1985, 101 επ., 
107 επ., Νικολόπουλου, ∆ίκαιο Αποδείξεως, Β’ έκδ. 2011, 99 επ., 
Νίκα, Πολιτική ∆ικονομία ΙΙ, β΄έκδοση 2021, 475 επ. και την πα-
λαιότερη μονογραφία του Καργάδου, Το βάρος αποδείξεως μετα-
ξύ του δικονομικού και του ουσιαστικού δικαίου, 1983 (ιδίως 138-
147). Από τις λίγες μελέτες που εξετάζουν το ζήτημα από την 
οπτική του ποινικού δικαίου στην Ελλάδα βλ. Γιαννίδη, Το βάρος 
της αποδείξεως στην ποινική δίκη, Ποινικά Χρονικά ΛΣΤ΄/1986, 
141 επ. Από την κυπριακή βιβλιογραφία βλ. Κακογιάννη, Η Από-
δειξη, 1983, 25 επ., Σάντη/Ηλιάδη, Το ∆ίκαιο της Απόδειξης, Β΄ 
έκδ. 2016, 169 επ., Κληρίδη, Κυπριακό ∆ίκαιο της Απόδειξης, 
2017, 185 επ. 
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