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DARIUSZ CZARNECKI 

  
 Εφεσείοντος  

  
v. 
  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
  

 Εφεσίβλητης 
  

  
Γ. Πολυχρόνης, για τον Εφεσείοντα. 
  
Α. Αριστείδου, για την Εφεσίβλητη. 
  
Παρών, επίσης, είναι ο Μιχάλης Φαντάρος, διερμηνέας, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι θα 

μεταφράζει πιστά από τα ελληνικά στα πολωνικά και αντίστροφα, όσο καλύτερα 

μπορεί. 
  
 Η ομόφωνη απόφαση του Δικαστηρίου θα δοθεί από το Δικαστή Χατζηχαμπή. 

  
  

(Ex Tempore) 

  
ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, Δ: Εκτιμάται δεόντως η έντιμη στάση του ευπαίδευτου 

συνήγορου για τη Δημοκρατία, ο οποίος ευθέως αναγνώρισε το εμφανές λάθος του 

πρωτόδικου δικαστηρίου να διατάξει την καταβολή μετρητών υπό μορφή εγγύησης, 

ώστε να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους ο Εφεσείων. Με τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν 

ενώπιον του και τις αρχές τις οποίες διέπουν την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας 

του δικαστηρίου και τη νομολογία, αυτό ισοδυναμούσε με ουσιαστική κράτηση του 

Εφεσείοντος, εφόσον ήταν εμφανές, και δεν αμφισβητήθηκε ούτε από την 

αστυνομία, ότι δεν ήταν δυνατό για τον Εφεσείοντα να ικανοποιούσε τον όρο αυτό. 

Έτσι ο όρος απέληξε να ήταν σε αντίθεση με την ίδια την απόφαση του πρωτόδικου 

δικαστηρίου, ότι δηλαδή δεν έπρεπε να υπάρξει κράτηση αλλά να αφεθεί ελεύθερος 

ο Εφεσείων υπό τους όρους οι οποίοι θα ήσαν αναγκαίοι και ικανοποιητικοί για να 

διασφαλιστεί η παρουσία του ενώπιον του δικαστηρίου.  
  
Σημειώνουμε και ότι επρόκειτο για ευρωπαίο πολίτη, ώστε τούτο το γεγονός έπρεπε 

επίσης να είχε ληφθεί δεόντως υπόψη, και ότι οι συνέπειες της διαταγής του 



δικαστηρίου εκτείνοντο, πέραν της κράτησης του Εφεσειόντος, και στην ουσιαστική 

στέρηση της εργασίας του.  
  
Η συνεργασία των ευπαιδεύτων συνηγόρων έχει οδηγήσει στην εισήγηση, η οποία 

εγκρίνεται από το Δικαστήριο, με τη διαμόρφωση νέων όρων, ώστε ο Εφεσείων να 

αφήνεται ελεύθερος με όρους, ως ακολούθως:- 
  
(α) Το όνομα του να τοποθετηθεί στον κατάλογο ατόμων στους οποίους η έξοδος 

απαγορεύεται από την Κύπρο. 
(β) Να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα. 
(γ) Να παρουσιάζεται στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας καθημερινά, 

πλην Κυριακής, μεταξύ των ωρών 8-10 το πρωί και 
(δ) Να υπογράψει προσωπική εγγύηση με αξιόχρεο εγγυητή, για το ποσό των €1.000. 
  
Να σημειώσουμε μόνο ότι, εφ΄όσον οι συνέπειες της διαταγής του δικαστηρίου θα 

ήσαν τόσο δραστικές, όπως προέκυψαν, θα αναμέναμε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο 

θα είχε τουλάχιστον την ευαισθησία να την όριζε πολύ πιο ενωρίς, παρά σε τρεις 

μήνες, για ακρόαση. Τούτο αναμένεται να γίνεται, ως γενικότερη αρχή σε ποινικής 

φύσεως υποθέσεις, ώστε αυτές να μην αφήνονται σε παρατεταμένο διάστημα, αφού 

μάλιστα το διάστημα των τριών μηνών, με οποιοδήποτε δικαστικό πρόγραμμα, θα 

μπορούσε να κριθεί ως υπερβολικό και να μπορούσε η ακρόαση να ορίζετο 

ενωρίτερα.  
  
Τα έξοδα του μεταφραστή να πληρωθούν από τη Δημοκρατία.  
  
  
  
 


