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Αρχική σελίδα>Τα δικαιώματά σας>Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)
Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)
Κύπρος
Τα παρόντα δελτία εξηγούν τι συμβαίνει όταν ένα πρόσωπο θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για ένα αδίκημα για το οποίο προβλέπεται παραπομπή σε
δίκη. Για πληροφορίες σχετικά με τροχαίες παραβάσεις, στις οποίες επιβάλλεται συνήθως προκαθορισμένη ποινή, όπως πρόστιμο, βλέπε Δελτίο 5. Εάν είστε
θύμα οποιουδήποτε αδικήματος, μπορείτε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τα δικαιώματά σας εδώ.
Περίληψη της ποινικής διαδικασίας
Ακολουθεί περίληψη των συνήθων σταδίων της ποινικής διαδικασίας:
Ένα πρόσωπο που θεωρείται ύποπτο για συμμετοχή σε αδίκημα μπορεί να ανακριθεί από την αστυνομία. Η αστυνομία είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση
των αδικημάτων.
Ο ύποπτος μπορεί να συλληφθεί βάσει δικαστικού εντάλματος, με εξαίρεση την περίπτωση αυτόφωρων αδικημάτων.
Πριν από την ανάκριση από την αστυνομία, ο ύποπτος πρέπει να ενημερωθεί για το δικαίωμα επικοινωνίας με δικηγόρο και πρέπει να του επιστηθεί η
προσοχή στις δηλώσεις του.
Εάν στο τέλος της διερεύνησης προκύπτουν ενοχοποιητικά στοιχεία κατά του υπόπτου, η αστυνομία του απαγγέλλει επίσημα κατηγορίες. Σε υποθέσεις
σοβαρών αδικημάτων, η απόφαση άσκησης δίωξης λαμβάνεται από τον Γενικό Εισαγγελέα. Η εξουσία της αστυνομίας τελεί πάντοτε υπό τη γενική εποπτεία
του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος, βάσει του Συντάγματος, έχει την εξουσία να κινεί, να διεξάγει, να επιλαμβάνεται και να συνεχίζει ή διακόπτει οποιαδήποτε
ποινική διαδικασία.
Η αστυνομία υποβάλλει το κατηγορητήριο, στο οποίο περιγράφονται τα αδικήματα, σε επαρχιακό δικαστή για έγκριση. Εφόσον εγκριθεί, ο κατηγορούμενος
κλητεύεται να εμφανισθεί ενώπιον του δικαστηρίου σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
Ανάλογα με τη βαρύτητά τους, οι ποινικές υποθέσεις μπορούν να εκδικασθούν: α) με συνοπτική διαδικασία από έναν δικαστή του επαρχιακού δικαστηρίου
στην περιφέρεια του οποίου διαπράχθηκε το αδίκημα, β) κατόπιν παραπομπής από τον Γενικό Εισαγγελέα, από το Κακουργιοδικείο απαρτιζόμενο από τρεις
επαρχιακούς δικαστές υπό την προεδρία του προέδρου επαρχιακού δικαστηρίου.
Στη συνοπτική διαδικασία, την ημέρα κλήτευσής του στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος απαντά στις κατηγορίες δηλώνοντας εάν είναι ένοχος ή αθώος. Στις
υποθέσεις που εκδικάζονται από το Κακουργιοδικείο, κατά την ορισμένη ημερομηνία διενεργείται προκαταρκτική εξέταση ενώπιον δικαστή επαρχιακού
δικαστηρίου. Η προκαταρκτική εξέταση μπορεί να μην διεξαχθεί, εάν ο Γενικός Εισαγγελέας βεβαιώνει ότι δεν είναι αναγκαία. Η πρακτική σήμερα είναι να μην
διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.
Το θύμα ενός αδικήματος έχει το δικαίωμα να υποβάλει μήνυση.
Ο Γενικός Εισαγγελέας έχει τη συνολική ευθύνη για τις ποινικές διώξεις, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διακοπής της δίωξης.
Στην Κύπρο δεν διεξάγονται δίκες με ενόρκους.
Εάν κατόπιν αιτήματος, το δικαστήριο κρίνει ότι ο κατηγορούμενος είναι ανίκανος να δηλώσει ενοχή ή αθωότητα λόγω διανοητικής διαταραχής ή άλλης
ανικανότητας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να υποβληθεί σε θεραπεία σε κατάλληλο ίδρυμα.
Ο κατηγορούμενος μπορεί να εγείρει προκαταρκτικές αντιρρήσεις στις κατηγορίες επικαλούμενος: α) την απουσία καθ’ ύλη ή κατά τόπο αρμοδιότητας, β) την
προηγούμενη αθώωση ή καταδίκη του για την (τις) ίδια (-ες) πράξη (-εις), γ) την απονομή χάριτος για τα αδικήματα, δ) την έλλειψη πληρότητας ή την
επανάληψη των κατηγοριών.
Το ίδιο κατηγορητήριο μπορεί να αφορά περισσότερα πρόσωπα για συναφή αξιόποινη συμπεριφορά. Εάν αυτό θεωρηθεί άδικο, το δικαστήριο μπορεί να
διατάξει τον επιμερισμό των κατηγοριών για τους σκοπούς της δίκης.
Η δίκη ξεκινά με τα αποδεικτικά στοιχεία της κατηγορούσας αρχής. Στο τέλος της παρουσίασης των στοιχείων της κατηγορούσας αρχής, το δικαστήριο
καθορίζει κατά πόσον στοιχειοθετείται υπόθεση στην οποία ο κατηγορούμενος πρέπει να απαντήσει. Εάν ναι, ο κατηγορούμενος κλητεύεται από το
δικαστήριο να παρουσιάσει την υπεράσπισή του και ενημερώνεται για το δικαίωμα του να μην μιλήσει ή να προβεί σε ανώμοτη δήλωση από το εδώλιο ή να
καταθέσει ενόρκως. Ο κατηγορούμενος μπορεί ανά πάσα να προσκομίσει στοιχεία για την υπεράσπισή του. Κανένα αρνητικό συμπέρασμα δεν μπορεί να
εξαχθεί από την άσκηση του δικαιώματος σιωπής. Μετά την παρουσίαση των στοιχείων της υπεράσπισης, οι διάδικοι προβαίνουν στις τελικές τους
αγορεύσεις και το δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του.
Όλοι οι μάρτυρες που καταθέτουν ενόρκως στο δικαστήριο πρέπει να υποβάλλονται σε αντεξέταση.
Η διαδικασία της δίκης πρέπει να τηρεί τους κανόνες της δίκαιης δίκης. Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης. Το βάρος της
απόδειξης φέρει ανά πάσα στιγμή η κατηγορούσα αρχή. Εάν στο τέλος της δίκης το δικαστήριο δεν είναι βέβαιο πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας για την
ενοχή του κατηγορουμένου, οφείλει να τον απαλλάξει.
Εάν ο κατηγορούμενος καταδικασθεί, ακολουθεί η διαδικασία απαγγελίας της ποινής.
Λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας και σχετικά με τα δικαιώματά σας περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία. Οι παρούσες πληροφορίες δεν
υποκαθιστούν τις νομικές συμβουλές και προορίζονται μόνον για καθοδήγηση.
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο στις ποινικές διαδικασίες στα κράτη μέλη και δεν μπορεί να σας βοηθήσει σε
περίπτωση που έχετε κάποια καταγγελία. Στα παρόντα ενημερωτικά δελτία περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού μπορείτε να υποβάλετε την
καταγγελία σας.
Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους
1 - Εξασφάλιση νομικής συμβουλής
2 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση ενός αδικήματος
Σύλληψη και έρευνα
3 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης
Τρόποι τιμωρίας
4 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη
5 - Τροχαίες παραβάσεις

Σχετικοί σύνδεσμοι
Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου
Αστυνομία Κύπρου
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
1 – Εξασφάλιση νομικής συμβουλής
Η εξασφάλιση νομικής συμβουλής από ανεξάρτητο φορέα είναι πολύ σημαντική όταν εμπλέκεστε με οποιοδήποτε τρόπο σε μια ποινική διαδικασία. Τα δελτία
σας ενημερώνουν πότε και υπό ποιες συνθήκες δικαιούστε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Αναφέρουν επίσης τι μπορεί να κάνει για εσάς ο δικηγόρος
σας. Το παρόν γενικό δελτίο σας ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί η αμοιβή του σε περίπτωση που δεν έχετε τη
δυνατότητα να πληρώσετε.
Εξεύρεση δικηγόρου
Εάν είστε ύποπτος ανάμειξης σε αδίκημα, έχετε το δικαίωμα να συμβουλευθείτε δικηγόρο. Εάν σας απαγγελθούν κατηγορίες για αξιόποινη πράξη, έχετε το
δικαίωμα να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο στη δικαστική διαδικασία. Ανά πάσα στιγμή δικαιούστε τις υπηρεσίες δικηγόρου της επιλογής σας.
Οι επικοινωνίες ανάμεσα στον δικηγόρο και στον πελάτη του είναι απόρρητες. Τηρούνται εμπιστευτικές και δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν παρά μόνον με
τη συγκατάθεσή σας.
Αμοιβή δικηγόρου
Εάν το αδίκημα για το οποίο κατηγορείστε συνεπάγεται ποινή φυλάκισης άνω του ενός έτους, έχετε δικαίωμα νομικής αρωγής, η οποία είναι διαθέσιμη σε
όλα τα στάδια της ποινικής δίκης.
Εάν υποβάλλετε αίτηση νομικής αρωγής, το δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσον η παροχή νομικής αρωγής είναι δικαιολογημένη, βάσει της
κοινωνικοοικονομικής έκθεσης που εκπονεί το γραφείο ευημερίας, κατόπιν αιτήματος του δικαστηρίου.
Εάν δικαιούστε νομική αρωγή, μπορείτε να επιλέξετε έναν δικηγόρο από τον κατάλογο που καταρτίζει ο
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Μπορείτε να
βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο των δικηγόρων στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου κινήθηκε η εναντίον σας διαδικασία. Εάν δεν επιλέξετε
έναν δικηγόρο από τον κατάλογο, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει έναν αυτεπαγγέλτως για λογαριασμό σας.
Τυχόν ψευδής δήλωση σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση για την εξασφάλιση νομικής αρωγής συνιστά αξιόποινη πράξη. Εάν διαπράξετε ένα τέτοιο
αδίκημα, θα υποχρεωθείτε να επιστρέψετε στο κράτος τη νομική αρωγή που λάβατε και το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει σχετική διαταγή.
Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο κατά δικηγόρου για παραβίαση των δεοντολογικών κανόνων του επαγγέλματος, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία
σας στο πειθαρχικό συμβούλιο του
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Πληροφορίες για τη νομική αρωγή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
2 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διερεύνηση ενός αδικήματος
Ποιος είναι ο σκοπός της διερεύνησης;
Σκοπός της διερεύνησης είναι να εξακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες διάπραξης ενός αδικήματος.
Κατά κανόνα, η διερεύνηση διενεργείται από την αστυνομία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το υπουργικό συμβούλιο ή ο Γενικός Εισαγγελέας μπορούν να
εξουσιοδοτήσουν εμπειρογνώμονες να διενεργήσουν τη διερεύνηση. Οι αποφάσεις άσκησης δίωξης λαμβάνονται, κατά κανόνα, από την αστυνομία υπό τη
γενική εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα. Σε υποθέσεις σοβαρών αδικημάτων, η απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Εισαγγελέα.
Η διερεύνηση ξεκινά όταν η αστυνομία λάβει πληροφορίες για τη διάπραξη μιας αξιόποινης πράξης.
Η αστυνομία εξετάζει τον τόπο του εγκλήματος και συλλέγει τις σχετικές πληροφορίες και το υλικό. Εξετάζει επίσης και λαμβάνει καταθέσεις από
οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει πληροφορίες σχετικά με το αδίκημα.
Εάν τα αποδεικτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι έχετε εμπλακεί σε αδίκημα, η αστυνομία μπορεί να σας ανακρίνει πριν από ή μετά τη σύλληψη.
Πότε και πώς θα μου ζητηθούν πληροφορίες από την αστυνομία;
Εάν η αστυνομία πιστεύει ότι διαθέτετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με ένα αδίκημα, μπορεί να απαιτήσει την προσέλευσή σας στο αστυνομικό τμήμα,
προκειμένου να δώσετε κατάθεση ή να προσκομίσετε οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο. Εάν αρνηθείτε να προσέλθετε, μπορεί να σας επιδώσει έγγραφη
κλήτευση. Η μη συμμόρφωση, χωρίς εύλογη δικαιολογία, συνιστά αξιόποινη πράξη.
Θα μου επιστηθεί προσοχή στις δηλώσεις μου;
Εάν είστε ύποπτος για ανάμειξη σε αδίκημα, πρέπει να σας επιστηθεί η προσοχή στις δηλώσεις σας, προτού ανακριθείτε, ως εξής: «Δεν υποχρεούστε να
πείτε οτιδήποτε εάν δεν το επιθυμείτε, αλλά οτιδήποτε πείτε θα καταγραφεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο». Εάν είστε ανήλικος,
πρέπει να ενημερωθείτε επίσης για το δικαίωμά σας να επικοινωνήσετε με τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας.
Μπορεί να συλληφθείτε βάσει δικαστικού εντάλματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς ένταλμα σύλληψης. Βλέπε
εδώ.
Ποιες πληροφορίες θα μου δοθούν εάν συλληφθώ;
Πρέπει να ενημερωθείτε για τους λόγους της σύλληψής σας, εκτός εάν η βίαιη αντίδρασή σας καθιστά αδύνατη την ενημέρωση αυτή.
Τι συμβαίνει μετά τη σύλληψη;
Πρέπει να προσαχθείτε ενώπιον δικαστή εντός 24 ωρών, εκτός εάν αφεθείτε ελεύθερος νωρίτερα.
Τι συμβαίνει εάν έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εναντίον μου;
Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης πρέπει να τηρεί τη διαδικασία και να περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο. Πρέπει να εκδίδεται από
δικαστική αρχή του αιτούντος κράτους. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε εδώ.
Θα τεθώ υπό κράτηση ή θα αφεθώ ελεύθερος;

Εάν η αστυνομία θεωρεί ότι πρέπει να τεθείτε υπό κράτηση, πρέπει να υποβάλει αίτηση στο επαρχιακό δικαστήριο για να διατάξει την προσωρινή κράτησή
σας για μέγιστο χρονικό διάστημα οκτώ ημερών. Το διάστημα αυτό μπορεί να ανανεωθεί, υπό τον όρο ότι το συνολικό διάστημα της προσωρινής κράτησης
δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την προσωρινή κράτησή σας, εάν υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι εμπλέκεστε στη διάπραξη των σχετικών
αδικημάτων. Το δικαστήριο θα εξετάσει επίσης κατά πόσον η προσωρινή κράτηση είναι αναγκαία για τη διερεύνηση και θα σταθμίσει το γεγονός αυτό σε
σχέση με το δικαίωμά σας για ελευθερία.
Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης προσωρινής κράτησης;
Μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης. Η προσφυγή πρέπει να υποβληθεί εντός δέκα ημερών.
Τι θα συμβεί εάν δεν απαντήσω στις ερωτήσεις της αστυνομίας;
Κανένα αρνητικό συμπέρασμα δεν μπορεί να εξαχθεί από την άσκηση εκ μέρους σας του δικαιώματος σιωπής.
Η ανάκριση της αστυνομίας δεν πρέπει να είναι καταπιεστική ή επαναλαμβανόμενη.
Δικαιούμαι δικηγόρο κατά την ανάκριση;
Δεν δικαιούστε δικηγόρο κατά την ανάκρισή σας από την αστυνομία. Αφού συλληφθείτε, δικαιούστε να επικοινωνήσετε αμέσως τηλεφωνικά με δικηγόρο της
επιλογής σας κατ’ ιδίαν.
Δεν μιλώ τη γλώσσα. Δικαιούμαι διερμηνέα;
Ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να σας παρασχεθούν υπηρεσίες διερμηνέα σε γλώσσα την οποία κατανοείτε και μιλάτε άπταιστα.
Μπορώ να έρθω σε επικοινωνία με συγγενή ή φίλο;
Δικαιούστε να επικοινωνήσετε με συγγενή ή φίλο της επιλογής σας. Εάν είστε ανήλικος, δικαιούστε επίσης να επικοινωνήσετε με τον γονέα ή τον κηδεμόνα
σας παρουσία της αστυνομίας. Οι γονείς ή ο κηδεμόνας σας θα ενημερωθούν από την αστυνομία για την κράτησή σας.
Η επικοινωνία σας με φίλο ή συγγενή μπορεί να καθυστερήσει επί δώδεκα ώρες, εάν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού
αμέσως μετά τη σύλληψη:
θα έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων,
θα εμποδίσει τη σύλληψη άλλου (-ων) προσώπου (-ων) σε σχέση με το ίδιο αδίκημα, ή
θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαφυγή άλλων υπόπτων ή τη διάπραξη άλλου αδικήματος.
Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Μπορώ να επικοινωνήσω με την πρεσβεία της χώρας μου;
Εάν κατάγεστε από άλλη χώρα, δικαιούστε να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας σας. Εάν κανένας εκπρόσωπος δεν είναι
διαθέσιμος, δικαιούστε να επικοινωνήσετε με το
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως ή τον
Εθνικό Οργανισμό Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Μπορώ να εξεταστώ από ιατρό κατά την κράτησή μου;
Εάν χρειαστείτε ιατρική φροντίδα κατά τη σύλληψη ή την κράτησή σας, η αστυνομία πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα εξεταστείτε από ιατρό και, εάν απαιτείται,
θα σας μεταφέρει στο νοσοκομείο. Έχετε δικαίωμα επιλογής του ιατρού σας.
Πρέπει να είμαι παρών στην Κύπρο κατά τη διερεύνηση;
Εάν είστε κάτοικος εξωτερικού, δεν υποχρεούστε εκ του νόμου να είστε παρών κατά τη διερεύνηση από την αστυνομία. Ο νόμος δεν προβλέπει ακόμη τη
δυνατότητα συμμετοχής σας στη διερεύνηση μέσω βιντεοδιάσκεψης.
Μπορείτε να εγκαταλείψετε τη χώρα, εκτός εάν εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον σας.
Μπορεί να ερευνηθούν το σπίτι μου ή ο επαγγελματικός χώρος μου κατά τη διερεύνηση;
Το σπίτι ή ο επαγγελματικός χώρος σας μπορούν να ερευνηθούν μόνον εάν εξασφαλισθεί ένταλμα σύλληψης, εκτός εάν συγκατατεθείτε στην έρευνα
εγγράφως.
Υπάρχει περίπτωση να υποβληθώ σε σωματική έρευνα;
Ενδέχεται επίσης να υποβληθείτε σε σωματική έρευνα από πρόσωπο του ίδιου φύλου. Βλέπε
εδώ.
Μπορεί η αστυνομία να λάβει τα δακτυλικά μου αποτυπώματα, δείγματα γενετικού υλικού (DNA) κ.λπ.;
Εάν τεθείτε υπό κράτηση, η αστυνομία δικαιούται βάσει του νόμου να προβεί σε μετρήσεις, φωτογράφηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και
αποτυπωμάτων παλάμης, δειγμάτων του γραφικού σας χαρακτήρα, νυχιών, τριχών και σάλιου, στο πλαίσιο της διερεύνησης.
Η άρνησή σας να συγκατατεθείτε συνιστά αξιόποινη πράξη, η οποία τιμωρείται με φυλάκιση ή πρόστιμο. Η αστυνομία μπορεί επίσης να λάβει δείγματα
αίματος και ούρων, με τη συγκατάθεσή σας. Εάν δεν συγκατατεθείτε, μπορεί να εξασφαλίσει δικαστικό ένταλμα, το οποίο επιτρέπει στην αστυνομία να λάβει
τα εν λόγω δείγματα υπό ιατρική επίβλεψη.
Υποχρεούμαι να συμμετάσχω στην παράταξη αναγνώρισης;
Εάν κρατείστε νόμιμα, η αστυνομία δικαιούται να απαιτήσει να συμμετάσχετε σε παράταξη αναγνώρισης.
Μπορώ να καταγγείλω τη μεταχείρισή μου από την αστυνομία;
Καταγγελία κατά της αστυνομίας μπορεί να υποβληθεί στην
Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.
Τι συμβαίνει στο τέλος της διερεύνησης;
Η αστυνομία μπορεί να απαγγείλει κατηγορίες εναντίον σας, εάν υπάρχουν αρκετά στοιχεία στο τέλος της διερεύνησης για τη στοιχειοθέτηση ποινικής
υπόθεσης εναντίον σας. Πριν από την απαγγελία κατηγοριών εναντίον σας, πρέπει να σας επιστηθεί και πάλι προσοχή στις δηλώσεις σας. Μπορείτε να
δηλώσετε ένοχος ή αθώος ή να επιφυλαχθείτε να απαντήσετε στο δικαστήριο. Ακολούθως, η απαγγελία κατηγοριών υποβάλλεται στο δικαστήριο.
Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο ενδέχεται να διαφέρουν από τις αρχικές.
Επιτρέπεται να κατηγορηθώ για αδίκημα για το οποίο έχω ήδη κατηγορηθεί σε άλλο κράτος μέλος;
Εάν απαλλαγείτε ή καταδικαστείτε για ένα αδίκημα, δεν είναι δυνατόν να δικαστείτε εκ νέου για αυτό. Δεν είναι δυνατόν να κριθείτε ένοχος για πράξη ή
παράλειψη, η οποία δεν αποτελούσε αδίκημα κατά τον χρόνο τέλεσής της.
Δεν υπάρχει κανόνας ο οποίος απαγορεύει την απαγγελία κατηγοριών εναντίον σας ενώπιον δικαστηρίων δύο διαφορετικών κρατών. Όμως, αυτό είναι
εξαιρετικά ασυνήθιστο, και μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις κατά της διαδικασίας σε οποιοδήποτε από τα δικαστήρια.
Τι συμβαίνει στην πρώτη ακροαματική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου;
Όταν κλητευθείτε να εμφανισθείτε ενώπιον του δικαστηρίου, δικαιούστε να σας παρασχεθούν οι καταθέσεις των μαρτύρων καθώς και τα έγγραφα που
συλλέγησαν κατά τη διερεύνηση της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της κατηγορούσας αρχής.
Η κατηγορούσα αρχή μπορεί να καλέσει πρόσθετους μάρτυρες στη δίκη, εφόσον παρέχεται επαρκής προειδοποίηση στην υπεράσπιση.
Θα μου ζητηθούν πληροφορίες για το ποινικό μου μητρώο;
Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με προηγούμενες καταδίκες σας δεν θα παρουσιασθούν κανονικά στη δίκη.
Εάν καταδικαστείτε για το αδίκημα, τυχόν παρόμοιες καταδίκες θα ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση για την ποινή ( βλέπε Δελτίο 5).
Εξουσίες σύλληψης και έρευνας
Εξουσία σύλληψης της αστυνομίας

Το

Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ουδείς συλλαμβάνεται παρά μόνον βάσει αιτιολογημένου δικαστικού εντάλματος. Όλες οι διατάξεις του

νόμου περί ποινικής δικονομίας που επιτρέπουν τη σύλληψη χωρίς δικαστικό ένταλμα πρέπει να ερμηνεύονται έχοντας υπόψη τον συγκεκριμένο
συνταγματικό κανόνα.
Η αστυνομία μπορεί να υποβάλει αίτηση σε δικαστή του επαρχιακού δικαστηρίου για την έκδοση εντάλματος σύλληψης. Η αστυνομία πρέπει να υποβάλει
ένορκη δήλωση η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι είστε ύποπτος για ανάμειξη σε αδίκημα και ότι η σύλληψή σας είναι αναγκαία για
τη διερεύνηση του αδικήματος.
Η έκδοση εντάλματος σύλληψης δεν γίνεται αυτομάτως. Ο δικαστής διαθέτει διακριτική ευχέρεια και πρέπει να σταθμίσει το δικαίωμα ελευθερίας του
προσώπου, αφενός, και τη δημόσια ασφάλεια, αφετέρου.
Το ένταλμα σύλληψης διατηρείται σε ισχύ έως ότου εκτελεσθεί ή ακυρωθεί από δικαστή.
Εξουσία έρευνας της αστυνομίας
Για τη διεξαγωγή έρευνας στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο σας απαιτείται ένταλμα έρευνας, εκτός εάν συγκατατεθείτε ρητώς και εγγράφως στην έρευνα.
Το ένταλμα έρευνας πρέπει να είναι αιτιολογημένο. Εκδίδεται από δικαστή επαρχιακού δικαστηρίου βάσει πληροφοριών που του παρέχονται ενόρκως από
την αστυνομία. Ο δικαστής πρέπει να πεισθεί ότι συντρέχουν εύλογοι λόγοι για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης.
Αστυνομικός δικαιούται να σταματήσει και να ερευνήσει το όχημά σας:εάν έχει την εύλογη πεποίθηση ότι μπορεί να βρει ναρκωτικά,
για να ελέγξει κατά πόσον στο όχημα βρίσκονται εκρηκτικές ύλες ή παράνομα όπλα.
Η σωματική έρευνα πρέπει να διενεργείται από αστυνομικό του ίδιου φύλου.
Αστυνομικός ο οποίος έχει εύλογες υπόνοιες ότι κατέχετε ναρκωτικά δικαιούται να σας σταματήσει και σας υποβάλει σε έρευνα και, εάν βρεθούν ναρκωτικά
πάνω σας, να σας συλλάβει.
Δεν έχετε δικαίωμα προσφυγής κατά της έκδοσης εντάλματος σύλληψης ή έρευνας.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
3 – Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης
Πού θα διεξαχθεί η δίκη;
Η υπόθεση θα εξετασθεί από το δικαστήριο της επαρχίας όπου διαπράχθηκε το αδίκημα.
Η δίκη σας θα είναι δημόσια, εκτός εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Το
Σύνταγμα καθορίζει τους λόγους
για τη διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών.
Στην Κύπρο, δεν διεξάγονται δίκες από ενόρκους. Το δικαστήριο, απαρτιζόμενο από επαγγελματίες δικαστές, κρίνει την υπόθεση βάσει του νόμου και κατ’
ουσία.
Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;
Οι κατηγορίες μπορούν να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια της δίκης, με τη συμφωνία του δικαστηρίου. Αυτό μπορεί να συμβεί, εάν οι πληροφορίες για τις
κατηγορίες είναι ανεπαρκείς ή για να αντιστοιχισθούν οι κατηγορίες με τα αποδεικτικά στοιχεία.
Νέες κατηγορίες μπορούν να προστεθούν κατά τη διάρκεια της δίκης, εάν προκύψουν από τα αποδεικτικά στοιχεία, με τη συμφωνία του δικαστηρίου. Εάν
συμβεί κάτι τέτοιο, η διαδικασία μπορεί να ανασταλεί προκειμένου να σας δοθεί η δυνατότητα να προετοιμάσετε την υπεράσπισή σας.
Εάν στο τέλος της δίκης, αποδεικνύεται μόνον μέρος της κατηγορίας και το μέρος αυτό αποτελεί αυτοτελές αδίκημα, μπορεί να καταδικαστείτε για το
συγκεκριμένο αδίκημα χωρίς τροποποίηση της κατηγορίας. Ομοίως, μπορεί να καταδικαστείτε για απόπειρα τέλεσης του αδικήματος για το οποίο
κατηγορείστε χωρίς τροποποίηση της κατηγορίας. Στο τέλος της διαδικασίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να προστεθούν πρόσθετες κατηγορίες οι
οποίες προκύπτουν από τα αποδεικτικά στοιχεία και μπορεί να σας καταδικάσει χωρίς να τροποποιηθεί το κατηγορητήριο. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να
οδηγήσει σε δικαστική πλάνη.
Μπορείτε να αλλάξετε τη δήλωσή σας όσον αφορά την αθωότητα ή την ενοχή σας κατά τη διάρκεια της δίκης σε σχέση με το σύνολο ή οποιαδήποτε από τις
κατηγορίες, εάν το δικαστήριο συμφωνήσει να σας επιτρέψει να πράξετε κάτι τέτοιο. Εάν παραδεχθείτε ενοχή για ορισμένες από τις κατηγορίες, το
δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση όσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες. Εάν παραδεχθείτε ενοχή για το σύνολο των κατηγοριών, το δικαστήριο θα
προχωρήσει απευθείας στη διαδικασία απαγγελίας της ποινής.
Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης;
Δικαιούστε δίκαιη και δημόσια δίκη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αρμόδιο δικαστήριο νομίμως συσταθέν.
Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη και γενικά να δημοσιοποιείται, εκτός εάν η δημοσιοποίησή της μπορεί να θίγει τα συμφέροντα της
δικαιοσύνης.
Εάν κατηγορείστε για αξιόποινη πράξη, έχετε τα ακόλουθα ελάχιστα συνταγματικά δικαιώματα:να ενημερωθείτε αμέσως, σε γλώσσα που κατανοείτε και λεπτομερώς για τη φύση και τη βάση των εναντίον σας κατηγοριών·
να διαθέτετε επαρκή χρόνο και διευκολύνσεις για την προετοιμασία της υπεράσπισής σας·
να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ο ίδιος ή μέσω δικηγόρου της επιλογής σας ή, εάν δεν μπορείτε να πληρώσετε δικηγόρο, δικαιούστε να σας παρασχεθεί
δωρεάν νομική συνδρομή, εάν αυτό είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης·
να υποβάλετε ερωτήσεις στους μάρτυρες κατηγορίας και να εφαρμοσθούν οι ίδιες προϋποθέσεις στους μάρτυρες υπεράσπισης και στους μάρτυρες
κατηγορίας·
να σας παρασχεθεί δωρεάν νομική συνδρομή από διερμηνέα, εάν δεν κατανοείτε ούτε μιλάτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο δικαστήριο.
Πρέπει να είμαι παρών στη δίκη;
Εφόσον σας επιδοθεί κλήτευση με την οποία καλείστε να παρουσιασθείτε στο δικαστήριο, πρέπει να παραστείτε. Εάν δεν παραστείτε, θα εκδοθεί ένταλμα
σύλληψης εναντίον σας.
Θα τεθώ υπό κράτηση ή θα αφεθώ ελεύθερος κατά τη δίκη;
Κατά κανόνα, εκτός σοβαρών υποθέσεων, θα αφεθείτε ελεύθερος με εγγύηση κατά τη δίκη. Κράτηση μπορεί να διαταχθεί εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να
μην εμφανισθείτε στη δίκη, εάν αφεθείτε ελεύθερος. Το αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση μπορεί να απορριφθεί, εάν υπάρχει κίνδυνος να τελέσετε
περαιτέρω αδικήματα, εάν αφεθείτε ελεύθερος.

Εάν το αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση απορριφθεί και η υπόθεση εκδικάζεται από επαρχιακό δικαστήριο, δεν μπορείτε να παραμείνετε υπό κράτηση για
περισσότερες από οκτώ ημέρες έως την επόμενη εμφάνισή σας στο δικαστήριο. Δεν υπάρχει χρονικό όριο για την κράτηση, εάν η υπόθεση εκδικάζεται από
το Κακουργιοδικείο.
Έχετε δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης απόρριψης του αιτήματος αποφυλάκισης με εγγύηση. Η προσφυγή πρέπει να υποβληθεί εντός 10 ημερών
από την έκδοση της απόφασης.
Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονικό όριο για την κράτησή σας εν αναμονή της δίκης. Ωστόσο, πρέπει να δικαστείτε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Διαμένω σε άλλο κράτος μέλος. Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη μέσω βιντεοδιάσκεψης;
Δεν υπάρχει πρόβλεψη για συμμετοχή σε ποινική διαδικασία μέσω βιντεοδιάσκεψης.
Θα έχω δικηγόρο για να με εκπροσωπήσει στη δίκη;
Δεν είναι υποχρεωτικό να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο στη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. Έχετε το δικαίωμα να υπερασπισθείτε ο ίδιος τον εαυτό
σας. Εάν εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο, δικαιούστε να αλλάξετε τον δικηγόρο σας σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
Εάν δεν μπορείτε να πληρώσετε δικηγόρο, ενδέχεται να δικαιούστε νομική αρωγή, εάν αυτό είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης.
Εάν εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο στη δίκη, αυτός θα παρουσιάσει την υπεράσπισή σας. Εάν υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ο ίδιος έχετε τα ίδια
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος σιωπής και του δικαιώματος να μην αυτοενοχοποιηθείτε.
Ποιος είναι ο ρόλος μου στη δίκη;
Αφού η κατηγορούσα αρχή παρουσιάσει τα επιχειρήματά της, έχετε το δικαίωμα να υποστηρίξετε στο δικαστήριο ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα προς
απάντηση, για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:
δεν παρουσιάσθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ένα ουσιώδες στοιχείο της κατηγορίας,
τα στοιχεία της κατηγορούσας αρχής αποδείχθηκαν αναξιόπιστα και ανεπαρκή για να εξασφαλίσουν την καταδίκη σας.
Εάν το δικαστήριο συμφωνεί με τα επιχειρήματά σας, θα σας απαλλάξει χωρίς να σας καλέσει να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας.
Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι τα επιχειρήματα της κατηγορούσας αρχής ευσταθούν και πρέπει να απαντηθούν, πρέπει να σας ενημερώσει για τα ακόλουθα
δικαιώματά σας:
ένορκη κατάθεση. Στην περίπτωση αυτή, θα επανεξετασθείτε από την κατηγορούσα αρχή·
ανώμοτη δήλωση από το εδώλιο. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα υποβληθείτε σε επανεξέταση·
δικαίωμα σιωπής. Κανένα αρνητικό συμπέρασμα δεν μπορεί να εξαχθεί από την άσκηση του δικαιώματος σιωπής.
Μπορώ να καλέσω μάρτυρες υπεράσπισης;
Ανεξάρτητα από το κατά πόσον θα επιλέξετε να καταθέσετε ο ίδιος, έχετε το δικαίωμα να καλέσετε μάρτυρες υπεράσπισης.
Εάν επιλέξετε να καταθέσετε ενόρκως και σας τεθεί μια ερώτηση που μπορεί να σας ενοχοποιεί, το δικαστήριο οφείλει να σας προειδοποιήσει για το
δικαίωμά σας να μην απαντήσετε.
Τι θα συμβεί εάν πω ψέματα στο δικαστήριο;
Εάν προβείτε σε ψευδή δήλωση στη δίκη, διαπράττετε το αδίκημα της ψευδορκίας, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης.
Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με τις εναντίον μου κατηγορίες;
Έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε τα αποδεικτικά στοιχεία της κατηγορούσας αρχής μέσω της αντεξέτασης των μαρτύρων κατηγορίας. Μπορείτε επίσης
να προβάλετε ένσταση κατά αποδεικτικών στοιχείων.
Μπορώ να προσκομίσω αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξω τα επιχειρήματά μου;
Μπορείτε να προσκομίσετε κάθε αποδεικτικό στοιχείο για να υποστηρίξετε την υπεράσπισή σας, το οποίο είναι σχετικό με το αντικείμενο της δίκης και
παραδεκτό βάσει του νόμου. Εάν θέλετε να δώσετε έμφαση στο ήθος σας, μπορείτε να καλέσετε έναν μάρτυρα υπεράσπισης ο οποίος θα αναφερθεί στο
ήθος σας.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω γραφείο ιδιωτικών ερευνών για να συλλέξει στοιχεία για λογαριασμό μου;
Ναι, μπορείτε. Τα συλλεγέντα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να προσκομισθούν στο δικαστήριο υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για κάθε άλλο
αποδεικτικό στοιχείο.
Ποιες πληροφορίες που αφορούν το ποινικό μητρώο μου θα ληφθούν υπόψη;
Το ποινικό σας μητρώο δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δίκης, εκτός εάν αποφασίσετε να καταθέσετε και να δώσετε έμφαση στο ήθος
σας προβάλλοντας έναν ισχυρισμό κατά του ήθους μάρτυρα κατηγορίας κατά την αντεξέταση.
Αποδεικτικά στοιχεία για προηγούμενα αδικήματα που διαπράξατε μπορούν να παρουσιασθούν στο δικαστήριο, εφόσον το αδίκημα για το οποίο δικάζεστε
είναι παρόμοιο με άλλα αδικήματα τα οποία διαπράξατε.
Οι προηγούμενες καταδίκες σας σε άλλο κράτος μέλος μπορούν να ληφθούν υπόψη, εκτός εάν έχουν λήξει.
Τι θα συμβεί στο τέλος της δίκης;
Στο τέλος της δίκης, οι διάδικοι κάνουν τις τελικές αγορεύσεις και το δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του.
Το δικαστήριο μπορεί να σας καταδικάσει ή να σας απαλλάξει.
Εάν καταδικαστείτε, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τον λόγο προτού το δικαστήριο απαγγείλει την ποινή, αποβλέποντας στη μείωση της ποινής σας.
Για πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες ποινές, βλέπε
εδώ.
Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος κατά τη διάρκεια της δίκης;
Το θύμα δεν έχει συγκεκριμένο ρόλο στη δίκη, αλλά μπορεί να κληθεί να καταθέσει σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά του αδικήματος και της βλάβης, της
ζημίας ή της απώλειας που υπέστη λόγω αυτού.
Στη διαδικασία απαγγελίας της ποινής, το θύμα μπορεί να κληθεί από την κατηγορούσα αρχή να περιγράψει τις συνέπειες του αδικήματος. Εάν
συμφωνήσετε να αποζημιώσετε το θύμα ή εάν το θύμα είναι διατεθειμένο να συγχωρήσει την πράξη σας, η ποινή σας μπορεί να μειωθεί.
Τρόποι τιμωρίας
Ακολουθεί κατάλογος διάφορων ποινών οι οποίες μπορούν να επιβληθούν από δικαστήριο στην Κύπρο.
Φυλάκιση, δηλαδή εγκλεισμός σε κρατικό σωφρονιστικό ίδρυμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Περιοδική φυλάκιση. Εάν καταδικαστείτε για αδίκημα το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης κάτω των τριών ετών, μπορεί να σας επιβληθεί ποινή περιοδικής
φυλάκισης διάρκειας έως πενήντα δύο εβδομάδων. Το διάστημα της εβδομαδιαίας φυλάκισης εκτείνεται από την Παρασκευή στις 8.00 π.μ. έως τη Δευτέρα
στις 5.00 μ.μ.
Αναστολή ποινής φυλάκισης. Εάν η ποινή φυλάκισης που σας επιβάλλεται είναι κατώτερη των δύο ετών, μπορεί να ανασταλεί υπό όρους για διάστημα τριών
ετών. Εάν παραβιάσετε τους όρους της αναστολής, επιβάλλεται η αρχική ποινή φυλάκισης και ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες συνέπειες.
Εντολή επιτήρησης. Το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει εντολή επιτήρησης και να σας θέσει υπό την εποπτεία ενός υπαλλήλου επιτήρησης για διάστημα από
ένα έως τρία έτη. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη στον νόμο για τη μεταχείριση ανήλικων παραβατών.
Νεαροί παραβάτες. Η ηλικία από την οποία μπορεί να καταλογισθεί ποινική ευθύνη είναι τα δεκατέσσερα έτη. Η επιβολή ποινής φυλάκισης σε πρόσωπα
ηλικίας δεκατεσσάρων έως δεκαοκτώ ετών είναι σπάνια.

Εντολή απομάκρυνσης ανηλίκου από την οικογένειά του. Εάν ο γονέας ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για έναν ανήλικο καταδικασθεί για ορισμένα
αδικήματα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη μεταφορά του παιδιού σε ασφαλή τόπο. Στην περίπτωση αυτή, το παιδί τίθεται υπό την ευθύνη του διευθυντή
της υπηρεσίας κοινωνικής ευημερίας.
Εντολή υποβολής ναρκομανούς σε θεραπεία. Για ένα πρόσωπο το οποίο καταδικάσθηκε για αδίκημα σχετικό με ναρκωτικά, μπορεί να εκδοθεί εντολή
υποβολής σε θεραπεία σε κέντρο αποτοξίνωσης, αντί άλλης ποινής, υπό τον όρο ότι το εν λόγω πρόσωπο συγκατατίθεται στη θεραπεία.
Κατάθεση εγγύησης για την εμφάνιση στη δίκη. Στην περίπτωση αυτή, τίθενται όροι, οι οποίοι επιβάλλουν την τήρηση του νόμου για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων, μπορεί να καταδικαστείτε τόσο για την αθέτηση των όρων όσο και για το αρχικό αδίκημα.
Το δικαστήριο μπορεί να σας υποχρεώσει να δεσμευθείτε ότι θα τηρήσετε καλή συμπεριφορά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις. Εάν καταδικαστείτε για πράξεις βίας σε ποδοσφαιρικό αγώνα ή άλλο αθλητικό γεγονός, το δικαστήριο
μπορεί, επιπλέον κάθε άλλης ποινής, να σας απαγορεύσει την είσοδο σε ποδοσφαιρικούς αγώνες ή αθλητικά γεγονότα.
Εντολή κατάσχεσης του προϊόντος του αδικήματος.
Στέρηση δικαιώματος χρήσης οχήματος με κινητήρα. Σε περίπτωση καταδίκης που σχετίζεται με τροχαία παράβαση, ενδέχεται να σας απαγορευθεί η
χρήση οχήματος με κινητήρα. Η ποινή αυτή επιβάλλεται συμπληρωματικά τυχόν άλλης ποινής την οποία μπορεί να επιβάλει το δικαστήριο.
Στέρηση δικαιώματος κατοχής ή χρήσης κυνηγετικού όπλου. Η απαγόρευση αυτή μπορεί να επιβληθεί εάν καταδικαστείτε για παράνομη χρήση του όπλου
στο πλαίσιο θήρας.
Εντολή δήμευσης. Ενδέχεται να εκδοθεί εντολή δήμευσης των αντικειμένων που κατέχετε παράνομα ή που αποκτήσατε παράνομα.
Εντολή κατεδάφισης. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την κατεδάφιση κτίσματος, το οποίο ανεγέρθηκε παράνομα.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Κρατικός δικτυακός τόπος που αναφέρεται στο Σύνταγμα
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
4 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη
Μπορώ να ασκήσω έφεση;
Έχετε απεριόριστο δικαίωμα άσκησης έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της καταδίκης και της επιβληθείσας ποινής. Καταδίκη η οποία είναι αποτέλεσμα
δήλωσης ενοχής εκ μέρους σας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έφεσης, εκτός εάν τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στην κατηγορία δεν
στοιχειοθετούν στην πραγματικότητα αδίκημα.
Ποιες προθεσμίες ισχύουν;
Η έφεσή σας κατά της καταδίκης ή/και της ποινής πρέπει να υποβληθεί εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία απαγγελίας της ποινής. Το δικόγραφο της
έφεσης υποβάλλεται στη γραμματεία του επαρχιακού δικαστηρίου στο οποίο εκδικάστηκε η υπόθεση, και στη γραμματεία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εάν η
υπόθεση εκδικάσθηκε από Κακουργιοδικείο.
Πού βασίζεται η έφεση;
Η έφεση κατά της καταδίκης μπορεί να βασίζεται στους ακόλουθους λόγους:
παραβιάσθηκαν οι συνήθεις κανόνες δίκαιης δίκης,
η καταδίκη δεν είναι εύλογη, δεν βασίζεται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία,
η απόφαση του δικαστηρίου πάσχει από νομικό ελάττωμα,
υπήρξε σημαντική δικαστική πλάνη.
Η έφεση κατά της ποινής μπορεί να βασίζεται στους ακόλουθους λόγους:
η ποινή είναι εσφαλμένη κατ’ αρχήν – το δικαστήριο παραπλανήθηκε όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά ή το εφαρμοστέο δίκαιο, ή αμφότερα,
η ποινή είναι πρόδηλα υπερβολική ή πρόδηλα ακατάλληλη.
Οι λόγοι της έφεσης κατά της καταδίκης και κατά της ποινής πρέπει να εξηγούνται και να δικαιολογούνται πλήρως στο δικόγραφο της έφεσης.
Τι γίνεται σε περίπτωση που ασκήσω έφεση;
Εάν ασκήσετε το δικαίωμα έφεσης, η καταδίκη ή η ποινή σας παραμένουν σε ισχύ, έως ότου κριθεί η έφεση.
Συνήθως, η έφεση κρίνεται σε διάστημα έξι έως δώδεκα μηνών.
Συνήθως δεν εξετάζονται αποδεικτικά στοιχεία στην έφεση. Νέα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να εξετασθούν μόνον εάν έγιναν γνωστά μετά τη δίκη, και
τούτο άνευ δικής σας υπαιτιότητας. Αυτά πρέπει να έχουν σημασία για τη δίκη και να σχετίζονται με την αθωότητά σας.
Τι γίνεται κατά την εκδίκαση της έφεσης;
Οι διάδικοι στην έφεση έχουν το δικαίωμα να λάβουν τον λόγο στο δικαστήριο τόσο υπέρ όσο και κατά της έφεσης. Πριν από την ακροαματική διαδικασία,
υποβάλλεται συνοπτική περιγραφή των επιχειρημάτων στο δικαστήριο εγγράφως. Η έφεση δεν αποτελεί επανεκδίκαση της αρχικής υπόθεσης. Αντικείμενό
της είναι η εξέταση της ορθότητας της πρωτοβάθμιας απόφασης.
Τι μπορεί να αποφασίσει το Δικαστήριο;
Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί:
να δεχθεί την έφεση και να ακυρώσει την καταδίκη σας·
να δεχθεί την έφεση εν μέρει και να επιβεβαιώσει άλλα τμήματα της καταδίκης, εάν κριθήκατε ένοχος για περισσότερα αδικήματα·
να απορρίψει την έφεση·
να ακυρώσει την καταδίκη και να σας καταδικάσει για άλλο αδίκημα, το οποίο κρίνεται καταλληλότερο βάσει των αποδεικτικών στοιχείων, και να επιβάλει νέα
ποινή·
να δεχθεί την έφεση και να αναπέμψει την υπόθεση για εκδίκαση ενώπιον του ίδιου ή άλλου δικαστηρίου.
Τι γίνεται εάν η έφεση είναι επιτυχής/ανεπιτυχής;
Εάν η έφεση κατά της καταδίκης σας είναι επιτυχής, η απόφαση και η ποινή ακυρώνονται. Εάν είναι ανεπιτυχής, η έφεση κατά της καταδίκης απορρίπτεται.
Σε περίπτωση έφεσης κατά ποινής, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει την εξουσία να μειώσει, να διαφοροποιήσει, να τροποποιήσει ή να μεταβάλει την ποινή. Εάν
η έφεση κατά καταδίκης ή/και ποινής είναι ανεπιτυχής, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει την εξουσία να ορίσει ότι η φυλάκιση πρέπει να ξεκινά από την
ημερομηνία απόρριψης της έφεσης.
Υπάρχει δικαίωμα προσφυγής σε ανώτερο/διαφορετικό δικαστήριο;

Δεν υπάρχει τρίτο επίπεδο δικαιοσύνης. Τα ένδικα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας εξαντλούνται με την απόφαση επί της έφεσης. Εάν παραβιάζεται
οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας τα οποία κατοχυρώνονται από την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορείτε να προσφύγετε στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού εξαντληθούν όλα τα τοπικά ένδικα μέσα.
Εάν η πρώτη απόφαση αποδειχθεί εσφαλμένη, θα λάβω οποιαδήποτε αποζημίωση;
Εάν η έφεση κατά της καταδίκης σας είναι επιτυχής και περάσατε ήδη κάποιο χρονικό διάστημα σε σωφρονιστικό ίδρυμα, ο νόμος σας επιτρέπει να ζητήσετε
αποζημίωση για την απώλεια που υποστήκατε λόγω της αδυναμίας σας να εργαστείτε.
Εάν η έφεσή μου είναι επιτυχής, θα καταχωρηθούν οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με την αρχική καταδίκη μου;
Εάν η καταδίκη σας ακυρωθεί με την έφεση, δεν θα καταχωρηθεί κανένα στοιχείο σχετικά με την καταδίκη.
Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Είναι δυνατόν να με στείλουν πίσω στη χώρα μου μετά τη δίκη;
Εάν καταδικαστείτε σε ποινή φυλάκισης στην Κύπρο, μπορεί να σας στείλουν πίσω στη χώρα σας για να εκτίσετε την ποινή, εφόσον η ποινή φυλάκισης
υπερβαίνει τους έξι μήνες· κατ’ εξαίρεση, το όριο αυτό μπορεί να μην ισχύει. Θα ενημερωθείτε για το δικαίωμα αυτό κατά την προσαγωγή σας στο
σωφρονιστικό ίδρυμα.
Η μεταφορά στο κράτος μέλος καταγωγής σας δεν γίνεται αυτοδικαίως. Πρέπει να εκφράσετε την επιθυμία να εκτίσετε την ποινή στη χώρα σας
υποβάλλοντας αίτηση είτε στο κράτος απαγγελίας της ποινής (Κύπρος) είτε στο κράτος μέλος καταγωγής σας.
Κατ’ εξαίρεση, εάν ένα από τα κράτη το θεωρεί αναγκαίο, λόγω της ηλικίας ή της σωματικής ή διανοητικής σας κατάστασης, η μεταφορά μπορεί να
πραγματοποιηθεί και χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Οι προϋποθέσεις της μεταφοράς περιγράφονται στη

Σύμβαση για τη μεταφορά καταδίκων. Μια προϋπόθεση είναι ότι η πράξη ή η παράλειψη για την

οποία καταδικαστήκατε πρέπει να αποτελεί αδίκημα βάσει του νόμου του κράτους καταγωγής σας.
Με τη μεταφορά σας στο κράτος μέλος καταγωγής σας όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους όρους κράτησης διέπονται από το δίκαιο του συγκεκριμένου
κράτους και όχι από το δίκαιο του κράτους που επέβαλε την ποινή. Πρέπει να συγκατατεθείτε στην εν λόγω μεταφορά, εκτός εάν συντρέχουν οι εξαιρέσεις
που προαναφέρθηκαν.
Δεν υφίσταται δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης μεταφοράς σας στη χώρα σας για να εκτίσετε την ποινή σας.
Εάν καταδικαστώ, υπάρχει περίπτωση να δικαστώ ξανά για το ίδιο αδίκημα;
Δεν είναι δυνατόν να δικαστείτε δύο φορές για το ίδιο αδίκημα που διαπράχθηκε στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος. Η αρχή «ου δις δικάζειν» όσον αφορά την
ίδια αξιόποινη πράξη είναι θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Κύπρου.
Ποιες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες θα προστεθούν στο ποινικό μου μητρώο;
Η αστυνομία τηρεί μητρώο προηγούμενων καταδικών. Κάθε νέα καταδίκη προστίθεται στο ποινικό μητρώο σας. Το μητρώο καταδικών τηρείται και
χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς επιβολής ποινής. Δεν τηρείται αρχείο κατηγοριών για αξιόποινες πράξεις που δεν είχαν ως αποτέλεσμα καταδίκη.
Ο χρόνος διατήρησης της ποινικής καταδίκης σας στο μητρώο προηγούμενων καταδικών εξαρτάται από τη φύση της ποινής και κυμαίνεται από πέντε έως
δώδεκα έτη κατά μέγιστο.
Το ποινικό μητρώο σας μπορεί να τηρείται από την αστυνομία χωρίς τη συγκατάθεσή σας και δεν μπορείτε να εναντιωθείτε στη συμπερίληψη των ποινικών
καταδικών σας στο μητρώο.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Σύμβαση για τη μεταφορά καταδίκων
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
5 - Τροχαίες παραβάσεις
Οι μικρής βαρύτητας, όπως και οι σοβαρές, τροχαίες παραβάσεις αντιμετωπίζονται όπως κάθε άλλο αδίκημα. Η συνήθης ποινή είναι το πρόστιμο. Οι καθ’
έξη παραβάτες μπορεί να απολέσουν το δικαίωμα οδήγησης. Οι περισσότερες μικρής βαρύτητας τροχαίες παραβάσεις αντιμετωπίζονται διοικητικά.
Ποιος χειρίζεται τις τροχαίες παραβάσεις;
Ορισμένες μικρής βαρύτητας τροχαίες και συναφείς παραβάσεις μπορούν να αντιμετωπίζονται διοικητικά με την επιβολή προστίμου, το οποίο προβλέπεται
από τον νόμο.
Σε περίπτωση υπέρβασης ορίου ταχύτητας ή χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και μερικών άλλων μικρής βαρύτητας παραβάσεων,
προστίθενται επίσης βαθμοί ποινής στην άδεια οδήγησής σας. Όταν οι βαθμοί ποινής ξεπεράσουν τους δώδεκα, η υπόθεσή σας πρέπει να παραπεμφθεί στο
δικαστήριο. Εάν δεν συμφωνείται με την επιβολή του προστίμου και των βαθμών ποινής, μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον σας στο δικαστήριο.
Αστυνομικός ή τροχονόμος δημοτικής ή τοπικής αρχής μπορεί να σας ειδοποιήσει για την επιβολή προστίμου. Σε περίπτωση παράβασης που αφορά
στάθμευση, η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει την παράβαση και σας ενημερώνει ότι, εάν δεν πληρώσετε το πρόστιμο εντός 15 ημερών, αυτό θα
προσαυξηθεί κατά 50%.
Εάν το πρόστιμο δεν πληρωθεί εντός 30 ημερών, μπορεί να σας ασκηθεί δίωξη εναντίον σας. Πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν για τροχαίες παραβάσεις
που διαπράττονται από πεζούς και ποδηλάτες καθώς και οδηγούς αυτοκινήτων. Το επίπεδο του προστίμου καθορίζεται από τον νόμο.
Δεν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά διοικητικού προστίμου, εάν συγκατατεθήκατε σε αυτό. Εάν, αντιθέτως, αρνείστε ότι διαπράξατε την παράβαση, οι
αρχές μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο προκειμένου να αποδείξουν την παράβαση. Μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου,
όπως κάθε άλλης απόφασης που εκδίδεται για αξιόποινη πράξη.
Πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται διοικητικά μπορεί να εισπραχθεί όπως το πρόστιμο που επιβάλλεται από δικαστήριο. Δεν καταχωρείται στο ποινικό μητρώο.
Τι θα συμβεί εάν δικαστήριο επιληφθεί της υπόθεσης;
Το επαρχιακό δικαστήριο της περιοχής στην οποία διαπράχθηκε η τροχαία παράβαση είναι αρμόδιο να εξετάσει την υπόθεση.
Η εφαρμοστέα διαδικασία στη δίκη για μικρής βαρύτητας τροχαία παράβαση είναι ίδια με εκείνη που εφαρμόζεται για κάθε άλλο αδίκημα.
Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές:
πρόστιμο,
φυλάκιση,
στέρηση άδειας οδήγησης οχήματος με κινητήρα.
Κατηγορίες για μικρής βαρύτητας τροχαίες παραβάσεις μπορούν να απαγγελθούν στους πολίτες άλλων κρατών μελών, όπως και στους πολίτες της Κύπρου.
Μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της καταδίκης καθώς και της επιβληθείσας ποινής για μικρής βαρύτητας τροχαία παράβαση με τον ίδιο τρόπο και για τους
ίδιους λόγους όπως και για κάθε άλλη υπόθεση.
Σχετικοί σύνδεσμοι

Οδήγηση στην Κύπρο – Κώδικας οδικής κυκλοφορίας στην Κύπρο – Παραβάσεις, πρόστιμα και βαθμοί ποινής
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.

