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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο Κ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες, στις οποίες έχει αρνηθεί ενοχή. Αυτές είναι 

η Κατηγορία 3 και η  Κατηγορία 4. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του αδικήματος της 

3ης κατηγορίας ο Κ κατηγορείται ότι την 30.3.2017 στη Λευκωσία είχε στην κατοχή 

του πυροβόλο όπλο κατηγορίας Β, δηλαδή ένα πιστόλι Τουρκικής κατασκευής 

μάρκας Blow Mini, διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ΡΑΚ με αριθμό κατασκευής 7-025668 

χωρίς άδεια, κατά παράβαση των άρθρων 2, 4(1)(2), 51 και του Πρώτου 

Παρατήματος του περί Πυροβόλων Όπλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο 

113(1)/2004 όπως έχει τροποποιηθεί. Με την 4η κατηγορία ο Κ κατηγορείται ότι κατά 

τον πιο πάνω χρόνο και στον ίδιο τόπο είχε στην κατοχή του εκρηκτικές ύλες χωρίς 
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άδεια από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, δηλαδή τρία πλήρη φυσίγγια 

διαμετρήματος 8 χιλιοστών ΡΑΚ και ένα αβολίδωτο φυσίγγιο διαμετρήματος 8 

χιλιοστών ΡΑΚ, κατά παράβαση των άρθρων2, 4(1)(ε), 4(4)(δ) και 4(5) του περί 

Εκρηκτικών Υλών Νόμου, Κεφ. 54 όπως έχει τροποποιηθεί.  

 

Ο Κ αντιμετωπίζει περαιτέρω άλλες 2 Κατηγορίες (Κατηγορίες 5 και 6) στις 

οποίες έχει παραδεχθεί ενοχή, οι οποίες  αφορούν αδικήματα κατοχής και χρήσης 

ελεγχόμενου φαρμάκου Τάξεως Α κατά παράβαση των προνοιών του περί 

Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο 29/77 και ΚΔΠ 246/11 

όπως έχουν τροποποιηθεί.  Η επιβολή ποινής σ’ αυτές τις κατηγορίες παραμένει 

μετά που θα έχει συμπληρωθεί η ακροαματική διαδικασία. Οι κατηγορίες 1 και 2 

αναστάληκαν και ο Κατηγορούμενος απαλλάγηκε από αυτές. 

 

Προς απόδειξη της υπόθεσης της η κατηγορούσα αρχή στηρίχθηκε στη 

μαρτυρία δύο μαρτύρων, ενώ ο Κ, μετά που κλήθηκε σε απολογία, επέλεξε το 

δικαίωμα της σιωπής και κάλεσε ένα μάρτυρα. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής 

διαδικασίας κατατέθηκαν συνολικά 40 τεκμήρια. 

 

Μαρτυρία 

 

Προτού προχωρήσουμε στην παράθεση της μαρτυρίας  θεωρούμε ότι αυτό 

είναι το κατάλληλο στάδιο για να παρατεθούν τα γεγονότα τα οποία εγκρίθηκαν από 

το Δικαστήριο, ως παραδεκτά, όπως και κάποια άλλα, τα οποία δεν αμφισβητούνται, 

εφόσον αυτά περιορίζουν κατά πολύ τα επίδικα θέματα στα οποία θα επανέλθουμε 

σε κατοπινό στάδιο, τα οποία επικεντρώνονται στο κατά πόσο, το επίδικο πιστόλι, 

υπέστη μετατροπές και ως αποτέλεσμα κατέστη πυροβόλο όπλο εντός της έννοιας 

της σχετικής νομοθεσία (Ν.113(1)/2004), όπως επίσης και εάν τα τρία εκ των 

τεσσάρων αβολίδωτων φυσιγγιών που βρέθηκαν στην κατοχή του τροποποιήθηκαν 

ώστε και αυτά να εμπίπτουν εντός της έννοιας, που δίδεται, στην εκρηκτική ύλη 

σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής με αυτά νομοθεσία (Κεφ. 54).  
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Παραδεκτή και Μη Αμφισβητούμενη Μαρτυρία 

 

Ο K εργαζόταν, κατά τον επίδικο χρόνο, στις Κεντρικές Φυλακές, ως 

Δεσμοφύλακας και τα καθήκοντα του ήταν ο έλεγχος των κρατουμένων κατά την 

είσοδο και έξοδο τους από τα εργαστήρια των Φυλακών. Δεν ήταν χρεωμένος από 

την εργασία του με οποιοδήποτε όπλο ή σφαίρες. Εργαζόταν συνεχόμενο ωράριο 

από τις 7.30 μέχρι στις 15.00. 

 

Μετά από πληροφορία που λήφθηκε στην ΥΚΑΝ ότι ο K είχε στην κατοχή του 

ναρκωτικές ουσίες, μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στις 30.3.17 περί ώρα 9.30 στις 

Φυλακές για έρευνα. 

 

Ο Αστ.1612 Ιωάννης Παύλου, (Μ1 επί του κατηγορητηρίου), εντόπισε τον K 

και αφού του εξήγησε το λόγο της εκεί επίσκεψης τους, τον πληροφόρησε ότι θα τον 

ερευνούσε σωματικά. Αφού του επέστησε την προσοχή του στο Νόμο, τον ρώτησε 

εάν είχε στην κατοχή του οτιδήποτε το παράνομο και τότε ο κατηγορούμενος 

απάντησε «κάμε ότι θέλεις». Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε 

στην εσωτερική αριστερή τσέπη του μπουφάν του κατηγορούμενου ένα πράσινο 

πλαστικό καλαμάκι, το οποίο περιείχε ίχνη άσπρης σκόνης όμοιας με κοκαΐνη. Ο 

κατηγορούμενος πληροφορήθηκε για το αδίκημα που διέπραξε και αφού του 

επιστήθηκε η προσοχή του στο Νόμο αυτός απάντησε «εν με τούτο που έκαμα το 

πρωί χρήση κοκαΐνης». Ακολούθως συνελήφθηκε για αυτόφωρο αδίκημα και του 

επιστήθηκε η προσοχή του στο Νόμο, χωρίς όμως να δώσει ο ίδιος οποιαδήποτε 

απάντηση. 

 

Ακολούθως, περί ώρα 10.20 -10.55 ερευνήθηκε ο χώρος εργασίας του K 

χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε το παράνομο και λήφθηκε γραπτή συγκατάθεση του 

για να ερευνηθεί το όχημα του με αριθμό εγγραφής KJJ 443, το οποίο βρισκόταν 

σταθμευμένο στο χώρο στάθμευσης των Κεντρικών Φυλακών. Με την έναρξη της 

έρευνας περί ώρα 11.00 ο κατηγορούμενος παρέδωσε στον Αστ.1612 ένα πλαστικό 

κυλινδρικό διαφανές δοχείο εντός του οποίου υπήρχε άσπρη ουσία όμοια με 

κοκαΐνη, μια ζυγαριά ακριβείας με ίχνη άσπρης σκόνης όμοιας με κοκαΐνη, ένα 

πλαστικό κυλινδρικό κίτρινο δοχείο το οποίο περιείχε τέσσερις αμπούλες εντός των 

οποίων υπήρχαν ίχνη άσπρης σκόνης όμοιας με κοκαΐνη και ένα πλαστικό μαύρο 
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καλαμάκι το οποίο περιείχε επίσης ίχνη άσπρης σκόνης όμοιας με κοκαΐνη. Ο 

Αστ.1612 πληροφόρησε τον κατηγορούμενο για το αδίκημα που διέπραξε και του 

επίστησε τη προσοχή του στο Νόμο και ο κατηγορούμενος απάντησε «εν δικά μου: 

για δική μου χρήση, είμαι χρήστης κοκαΐνης δκυο χρόνια». 

 

Σε έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος του κατηγορούμενου 

από τον Αστ.1612 εντοπίστηκε κάτω από τη καρέκλα του οδηγού σε ντουλάπι, μια 

πλαστική θήκη γυαλιών εντός της οποίας υπήρχε μια ρούχινη θήκη μέσα στην οποία 

υπήρχε ένα πιστόλι πάνω στο οποίο αναγραφόταν η λέξη BLOW. Ο Αστ.1612 

πληροφόρησε τον κατηγορούμενο για το αδίκημα που διέπραξε και αφού του 

επίστησε την προσοχή του στο Νόμο ο κατηγορούμενος απάντησε «ήβρα το κάτω 

που την ελιά μέσα στην αυλή του σπιθκιού μου». Στη σκηνή, κατόπιν σχετικής 

πληροφόρησης μετέβηκε και ο Αστ. 3150 Μιχάλης Ανδρέου, ΜΚ1 στη διαδικασία. 

 

Όλα τα τεκμήρια παραλήφθηκαν από τον Αστ.1612 και σφραγίστηκαν στην 

παρουσία του κατηγορούμενου. Ακολούθως ο Αστ.1612 μετέφερε τον 

κατηγορούμενο στο ΤΑΕ Λευκωσίας μαζί με τα τεκμήρια. Εκεί, κλήθηκε ο 

Α/Αστ.1738 Παναγιώτης Ανδρέου, ΜΚ2 στη διαδικασία, για να επιθεωρήσει το 

πιστόλι που ανευρέθηκε και για να λάβει μέτρα ασφαλείας (τεκμήριο 6). Ο ΜΚ2 εκ 

πρώτης όψεως διαπίστωσε ότι μέσα στο συγκεκριμένο πιστόλι υπήρχε μια 

τοποθετημένη γεμιστήρα εντός της οποίας υπήρχε αριθμός φυσιγγίων. Ο ΜΚ2 στο 

τέλος του ελέγχου για σκοπούς ασφάλειας δεν επανατοποθέτησε την έμφορτη 

γεμιστήρα στο πιστόλι αλλά ούτε αφαίρεσε τα φυσίγγια από τη γεμιστήρα προς 

αποφυγή επηρεασμού οποιασδήποτε άλλης επιστημονικής εξέτασης. Κατά τη 

διάρκεια της εν λόγω επιθεώρησης του πιστολιού, η οποία διήρκησε από τις 13:50 – 

14:20, ο ΜΚ1, ο οποίος ήταν επίσης παρών, έλαβε αριθμό φωτογραφιών των 

τεκμηρίων πριν αυτά συσκευαστούν, 23 στο σύνολο τους, τις οποίες με τον τρόπο 

που λεπτομερώς περιέγραψε στην κατάθεση του μετέφερε σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και ακολούθως σε ψηφιακό δίσκο (τεκμήριο 7), και από τις οποίες 

επέλεξε 14 τις οποίες τύπωσε (τεκμήριο 8). Το πιστόλι χρώματος μαύρου με 

διακριτικά Blow Mini Cal 9 mm με αριθμό κατασκευής 7 -025667, μαζί με την 

γεμιστήρα, επίσης μαύρου χρώματος, η οποία περιείχε αριθμό φυσιγγίων και το 

πλαστικό κουτί θήκης γυαλιών με ονομασία GIORGIO ARMANI με τη ρούχινη θήκη 

με διακριτικό SIZE XL, xχρώματος μαύρου επανασφραγίστηκαν και παραδόθηκαν 
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από τον Αστ.1612 στον ΜΚ1, ο οποίος είχε οριστεί ανακριτής της υπόθεσης. Ο ΜΚ1 

κατέθεσε ως τεκμήριο 3 το πιο πάνω περιγραφόμενο πιστόλι, ως τεκμήριο 4 τη 

γεμιστήρα με τα 4 φυσίγγια και ως τεκμήριο 5 το πλαστικό κουτί θήκης γυαλιών με τη 

ρούχινη θήκη. 

 

Ο ΜΚ1 η ώρα 16:25 συνέλαβε στα γραφεία του ΤΑΕ Λευκωσίας τον 

κατηγορούμενο δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης για τα αδικήματα της 

παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου, της παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, 

της παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α και της παράνομης 

χρήσης αυτού, και αφού του επιστήθηκε η προσοχή του στο Νόμο ο 

κατηγορούμενος απάντησε «εν έχω τίποτε να πω». Το σχετικό ένταλμα σύλληψης 

κατατέθηκε ως τεκμήριο 9, και το έντυπο των δικαιωμάτων, που επίσης του δόθηκε, 

ως τεκμήριο 10. Ο ΜΚ1 πρόσθεσε επί τούτου ότι ο κατηγορούμενος επικοινώνησε 

και με τον τότε δικηγόρο του τον οποίο κατονόμασε. Σχετικά ο ίδιος συμπλήρωσε και 

ημερολόγιο ενεργείας ημερ. 30.3.2017 το οποίο φέρει τόσο την υπογραφή του όσο 

και αυτή του κατηγορούμενου (τεκμήριο 11). Ο ΜΚ1 την ίδια ημέρα προέβηκε σε 

προφορική ανάκριση του κατηγορούμενου για την οποία και πάλιν ετοίμασε 

ημερολόγιο ενεργείας, το οποίο κατέθεσε στο Δικαστήριο ως τεκμήριο 12. Κατά την 

προφορική ανάκριση του ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι είναι χρήστης κοκαΐνης τα 

τελευταία δύο χρόνια περίπου, ενώ την χρησιμοποιεί αποκλειστικά για προσωπική 

του χρήση. Ερωτηθείς από πού προμηθεύτηκε την κοκαΐνη που ανευρέθηκε κατά τη 

διάρκεια της έρευνας, απάντησε ότι δεν γνωρίζει συγκεκριμένα άτομα, ούτε τα 

ονόματα τους. Ουδέποτε, ως ανάφερε, δεν είχε στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες 

με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει στον κύκλο της εργασίας του. Σχετικά με τον 

οπλισμό που ανευρέθηκε στην κατοχή του αυτός ανάφερε ότι του δόθηκε από 

κάποιο πρόσωπο από τον κύκλο του την 29.3.2017 για το οποίο δεν ήταν σε θέση 

να αναφέρει στο στάδιο εκείνο το όνομα του. Όπως ανάφερε, του το έδωσε με 

σκοπό να το έχει στην κατοχή του μέχρι να του ζητηθεί η επιστροφή του. 

 

Την επόμενη ημέρα, στις 31.3.17, λήφθηκαν από τον K παρειακά 

επιχρίσματα, καθώς και τα δακτυλικά του αποτυπώματα, για να σταλούν μαζί με τα 

υπόλοιπα τεκμήρια για τις απαραίτητες επιστημονικές εξετάσεις. Η γραπτή 

συγκατάθεση του K για τη λήψη των πιο πάνω μετρήσεων κατατέθηκε ως τεκμήριο 

13 και τα παρειακά επίχρισμα που λήφθηκαν ως τεκμήριο 14. Ο ΜΚ1 παρέδωσε την 
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ίδια ημέρα στον Α/Αστ.2178 Γεννάδιο Ιωάννου (Μ9 επί του κατηγορητηρίου), το 

πιστόλι, τη γεμιστήρα, την πλαστική θήκη γυαλιών με τη ρούχινη θήκη μέσα, τα δυο 

παρειακά επιχρίσματα του κατηγορούμενου, καθώς και την εκτύπωση των 

δακτυλικών αποτυπωμάτων, τα οποία ο τελευταίος παρέδωσε στην Μαριλένα 

Χατζηβασιλείου στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για να τύχουν των 

απαραίτητων εξετάσεων. 

 

Από τις εξετάσεις που έγιναν στο επίπεδο του γενετικού υλικού από τον Δρ 

Μάριο  Καριόλου, Διευθυντή του Εργαστηρίου Δικανικής Γενετικής του Ινστιτούτου 

Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (Μ8 επί του κατηγορητηρίου), εντοπίστηκε στο 

επίδικο πιστόλι γενετικό υλικό το οποίο ταυτίζεται με τον κατηγορούμενο, ενώ 

διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να αποκλεισθεί από δότης μέρους 

του μικτού γενετικού υλικού που απομονώθηκε από τη πλαστική θήκη γυαλιών και 

από τη ρούχινη θήκη. Η έκθεση του Δρ. Μάριου Καριόλου κατατέθηκε ως τεκμήριο 

1. 

Τα τεκμήρια που είχαν παραδοθεί στο Ινστιτούτο για τις απαραίτητες 

εξετάσεις, παραλήφθηκαν μετά το πέρας αυτών, στις 3.4.2017 από τον ΜΚ1 

Αστ.3150, ο οποίος αυθημερόν τα παρέδωσε (πλην των δυο παρειακών 

επιχρισμάτων), στον Αστ.3502 Ζ. Φικάρδο (Μ7 επί του κατηγορητηρίου), ο οποίος 

κατά τη δακτυλοσκοπική εξέταση που διενήργησε κατέληξε ότι δεν βρέθηκαν 

αποτυπώματα. Τα παρειακά επιχρίσματα παρέμειναν υπό τον φύλαξη του ΜΚ1. 

 

Στις 4.4.17 ο Αστ.3502 παρέδωσε στον ΜΚ2, το επίδικο πιστόλι μαζί με τη 

γεμιστήρα για τις δικές του εξετάσεις με σκοπό να ετοιμάσει την έκθεση του, κατά τις 

οποίες έλαβε αριθμό φωτογραφιών (τεκμήριο 21). Η πλαστική θήκη γυαλιών με τη 

ρούχινη θήκη μέσα παραδόθηκαν την ίδια ημέρα από τον Αστ.3502 στον ΜΚ1. Την 

επόμενη ημέρα, 5.4.2017, ο ΜΚ2 επέστρεψε το πιστόλι και τη γεμιστήρα στον ΜΚ1, 

ο οποίος και τα έθεσε υπό την ασφαλή φύλαξη του. Σε κατοπινό στάδιο, κατόπιν 

αίτηση της υπεράσπισης, τα πιο πάνω τεκμήρια εξετάστηκαν από τον 

εμπειρογνώμονα Βίκτωρα Ακάμα (ΜΥ1) στην παρουσία του ΜΚ1, του ΜΚ2 και 

δικηγόρου από το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπούσε τον κατηγορούμενο 

(τεκμήριο 18). Κατά την εν λόγω εξέταση ο ΜΚ1 και ο MY1 ξεχωριστά έλαβαν αριθμό 

φωτογραφιών τις οποίες ο πρώτος κατέθεσε ως τεκμήριο 19 και ο δεύτερος ως 

τεκμήριο 35. Η εμπειρογνωμοσύνη του ΜΚ2 σε θέματα βαλλιστικής εξέτασης 
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πυροβόλων όπλων αποτελεί παραδεκτό γεγονός και δεν έχει αμφισβητηθεί και η 

εμπειρογνωμοσύνη του ΜΥ1 επί του ιδίου θέματος, όπως και  στην αναγνώριση 

πυρομαχικών. 

 

Τα υπόλοιπα τεκμήρια που είχαν εντοπιστεί από τον Αστ.1612 στη κατοχή 

του κατηγορούμενου και στο όχημα αυτού στις 30.3.17, μεταφέρθηκαν από τον ίδιο 

στις 31.3.17 στον Γενικό Χημείο του Κράτους. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν 

στο Γενικό Χημείο του Κράτους διαπιστώθηκε ότι στο καλαμάκι που βρέθηκε στο 

μπουφάν του κατηγορούμενου υπήρχαν ίχνη κοκαΐνης, στο πλαστικό κυλινδρικό 

διαφανές δοχείου υπήρχαν 2,34 γραμμάρια κοκαΐνης, στη ζυγαριά ακριβείας 

υπήρχαν ίχνη κοκαΐνης και ίχνη της ναρκωτικής ουσίας MDMA, στο πλαστικό 

κυλινδρικό κίτρινο δοχείο το οποίο περιείχε τέσσερις αμπούλες υπήρχαν ίχνη 

κοκαΐνης και ίχνη μεθαμφεταμίνης και στο πλαστικό μαύρο καλαμάκι υπήρχαν ίχνη 

κοκαΐνης. Αντίγραφο της έκθεσης που ετοίμασε η Μαρία Αυξεντίου, Χημικός 1ης 

Τάξης (Μ12 επί του κατηγορητηρίου), κατατέθηκε ως τεκμήριο 2. 

 

Στο μεταξύ ο ΜΚ1 στις 31.3.2017 και μεταξύ των ωρών 12:00 – 16:00 έλαβε 

ανακριτική κατάθεση από τον κατηγορούμενο (τεκμήριο 15). Τον κατηγορούμενο ο 

ίδιος μαζί με τον Υπαστυνόμο Θεμιστοκλέους τον είχαν επισκευθεί και στον 

αστυνομικό σταθμό Αγίου Δομετίου όπου εκρατείτο την 1.4.2017 για να τον ρωτήσει 

εάν επιθυμούσε να του αναφέρει οτιδήποτε περαιτέρω σε σχέση με τον οπλισμό που 

είχε βρεθεί στην κατοχή του και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με το πρόσωπο που του 

τον είχε παραδώσει. Σχετικά είχε συμπληρωθεί και ημερολόγιο ενεργείας (τεκμήριο 

16). Στις 4.4.2017 ο ΜΚ1 ανέφερε ότι έλαβε τηλεφώνημα από τον Κεντρικό 

Αστυνομικό Σταθμό, όπου ήταν τότε ο κατηγορούμενος υπό κράτηση, ότι 

επιθυμούμε να τον δει. Σε εκείνη την συνάντηση ο κατηγορούμενος του είχε αναφέρει 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δεσμοφύλακες ως επάγγελμα λόγω των 

καθηκόντων που εκτελούν και την τριβή με τους καταδίκους όπως και άλλους 

κρατουμένους. Του είχε αναφέρει επίσης ότι ήταν και κάτοχος αεροβόλου. Όταν τον 

ρώτησε κατά πόσο επιθυμούσε να συνεργαστεί και να αναφέρει το  πρόσωπο το 

οποίο του έδωσε το οπλισμό αρνήθηκε. Σχετικό ημερολόγιο ενεργείας 

συμπληρώθηκε αυθημερόν (τεκμήριο 17). 
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Σημειώνουμε εδώ ότι όλα τα τεκμήρια από τη παραλαβή τους μέχρι τη 

παρουσίαση τους στο Δικαστήριο παραλήφθηκαν νομότυπα, διακινήθηκαν 

νομότυπα, χωρίς να έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση ή επέμβαση. Τα δε 

τεκμήρια 1 και 2, μέρος των παραδεκτών γεγονότων, κατατέθηκαν για την αλήθεια 

του περιεχόμενου τους.  

 

Ο Υπαστυνόμος Γιώργος Παπαθεοδώρου υπεύθυνος στο Αρχείο Πυροβόλων 

Όπλων στο Αρχηγείο Αστυνομίας (Μ5 επί του κατηγορητηρίου), διενήργησε έλεγχο 

στο μηχανογραφημένο σύστημα της Αστυνομίας και διαπίστωσε ότι το επίδικο 

πιστόλι δεν έχει εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι ο 

κατηγορούμενος είναι κάτοχος ενός αεροβόλου πιστολιού μάρκας Heckler & Koch με 

αρ. εγγραφής 143400. 

 

Μαρτυρία Κατηγορούσας Αρχής 

 

Στα πιο πάνω παραδεκτά και μη αμφισβητούμενα γεγονότα περιέχονται οι 

πλείστες ενέργειες του ΜΚ1 σε σχέση με την εμπλοκή του στην παρούσα υπόθεση 

τις οποίες περιέγραψε με λεπτομέρεια καταθέτοντας και τα σχετικά τεκμήρια. Τα 

σημεία στα οποία ο ΜΚ1 έχει αμφισβητηθεί τα οποία περιορίζονται σε κάποιες επί 

της ουσίας ισχυριζόμενες παραλείψεις του να υποβάλει συγκεκριμένες ερωτήσεις 

στον Κ, όπως και να ενεργήσει μετά που ζήτησε προστασία για τον ίδιο και την 

οικογένεια του, αναφορά θα γίνει πιο κάτω στο στάδιο αξιολόγησης της μαρτυρίας 

των ΜΚ. 

 

Ο Αρχιαστυφύλακας Παναγιώτης Ανδρέου (ΜΚ2), τα τελευταία 8 χρόνια 

υπηρετεί στο εγκληματολογικό εργαστήριο της υπηρεσίας εγκληματολογικών 

ερευνών ΥΠ.ΕΓ.Ε., ασχολείται με την εξέταση όπλων και είναι ειδικός  για την 

αναγνώριση πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών. Ως επεξήγησε στο εργαστήριο 

του η εξέταση τεκμηρίων χωρίζεται σε τρία τμήματα: το πρώτο αφορά την 

κατηγοριοποίηση, τον τύπο, τη λειτουργία, δηλαδή κατά πόσο βρίσκονται σε 

χρησιμοποιήσιμη κατάσταση κάποια όπλα, το διαμέτρημα τους και γενικά τη 

μηχανική τους, δηλαδή τον  τρόπο λειτουργίας τους και τα φυσίγγια που μπορούν να 

δεχτούν. Το δεύτερο είναι ο καθορισμός, δηλαδή κατά πόσο οι κάλυκες, οι βολίδες 

που εντοπίζονται σε μια σκηνή εγκλήματος ταυτοποιούνται με συγκεκριμένο όπλο, 
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δηλαδή εάν κάποιο όπλο ευθύνεται για τον πυροβολισμό των συγκεκριμένων 

καλύκων, βολίδων. Το τρίτο είναι η εξέταση της σκηνής από πυροβολισμούς, το 

λεγόμενο shooting reconstruction, κατά το οποίο προβαίνουν σε ανακατασκευή της 

σκηνής από πυροβολισμούς, και τούτο μόνο εάν τα φυσικά τεκμήρια που 

εμφανίζονται στη σκηνή το επιτρέπουν.   

 

Ανέφερε ότι εξέτασε το πιστόλι (τεκμήριο 3) και το ότι αυτό είναι τουρκικής 

κατασκευής το γνωρίζει εμπειρικά, από εξετάσεις στο εργαστήριο της αστυνομίας 

όπου εξέτασαν τέτοιου είδους πιστόλια, διάφορες μετεκπαιδεύσεις, όπου και 

συνάντησε ξανά τέτοιου είδους πιστόλια, και είχε στην κατοχή του και το 

διαφημιστικό φυλλάδιο της  εταιρείας Zira Silah, η οποία το κατασκευάζει, το οποίο 

κατέθεσε ως τεκμήριο 20. Εξήγησε περαιτέρω ότι το BLOW είναι η μάρκα του 

πιστολιού, το Mini 9 είναι το μοντέλο του, το Cal είναι το caliber 9mm ΡΑΚ (Pistol 

Automatic Knal) και αντιπροσωπεύει το διαμέτρημα του πιστολιού.  

 

Επεξηγώντας τη διαφορά ενός ημιαυτόματου από αυτόματο όπλο επεσήμανε 

ότι το ημιαυτόματο αθλητικό πιστόλι, όπως αρχικά είχε κατασκευαστεί το τεκμήριο 3, 

με το πάτημα της σκανδάλης κάθε φορά πυροδοτεί ή πυροβολεί ένα φυσίγγιο, και η 

επαναγέμιση της θαλάμης του όπλου γίνεται αυτόματα. Για να πυροδοτήσει ή να 

πυροβολήσει το επόμενο φυσίγγιο πρέπει να ξαναπιεστεί η σκανδάλη προς τα πίσω.  

Ήταν η θέση του ότι το αθλητικό πιστόλι λειτουργεί μόνο με τη χρήση αβολίδωτων 

φυσιγγίων, τα οποία δηλαδή δεν φέρουν βολίδα, βλήμα, σφαίρα ή καψύλλιο στο 

στόμιο τους, και κατασκευάζονται από διάφορες εταιρείες για σκοπούς επιδείξεων, 

αναπαραστάσεων σε κινηματογράφο, σε αθλητικά αγωνίσματα όπου σηματοδοτούν 

την έναρξη των αγώνων ή ακόμη μπορεί να εκτοξεύουν πυροτεχνήματα για σκοπούς 

σήμανσης με την τοποθέτηση χοάνης, η οποία βιδώνεται μπροστά στο στόμιο τους. 

Πυροδοτώντας τα αβολίδωτα φυσίγγια, παράγουν θόρυβο, λάμψη, καπνό, ακόμη και 

την ανάκρουση όπως τα υπόλοιπα πυροβόλα όπλα αλλά δεν εκτοξεύουν βλήματα, 

σφαίρες, βολίδες από το στόμιο της κάννης τους, δηλαδή δεν εκτοξεύουν αλλά 

πυροδοτούν αβολίδωτα φυσίγγια.  

 

Επιπρόσθετα, και αφού επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο πιστόλι, λόγω της 

προέλευσης του δεν περνά από τους ελέγχους ποιότητας αντοχής μετάλλων και δεν 

φέρει τις σχετικές πιστοποιήσεις, ανέφερε ότι ακόμη μια διαφορά των αθλητικών 



10 
 

πιστολιών, από τα υπόλοιπα πυροβόλα, είναι ότι στη κάννη τους εσωτερικά φέρουν 

διάφραγμα, το οποίο μπορεί να είναι δακτύλιος μεταλλικός, περιμετρικά της 

διαμέτρου της κάννης εσωτερικά με μικρό  έλασμα, μικρή μεταλλική λάμα ή πίρος ο 

οποίος μπορεί να είναι διαγώνια, οριζόντια ή κάθετα τοποθετημένος εσωτερικά της 

κάννης. Ο σκοπός δε που φέρουν αυτή τη λάμα, τον πίρο, το έλασμα είναι για να 

αποτρέπεται η εκτόξευση βολίδας, σφαιριδίου ή βλήματος από το στόμιο της κάννης, 

αλλά και να επιτρέπει, με την παρεμπόδιση μερικώς των αερίων που παράγονται 

από την πυρίτιδα που περιέχουν τα αβολίδωτα φυσίγγια, την ομαλή λειτουργία, 

δηλαδή με το άναμμα της πυρίτιδας εσωτερικά παράγονται αέρια ψηλών ταχυτήτων 

τα οποία προκαλούν λάμψη, κρότο αλλά και την ανάκρουση, ώστε τα κινητά μέρη 

του πιστολιού να επιστρέφουν προς τα πίσω και να επαναγεμίζει η θαλάμη του 

όπλου με νέο φυσίγγιο. 

 

Στάθηκε επίσης στη διαφορά των μετάλλων που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή τους, επισημαίνοντας ότι δεν είναι των ίδιων αντοχών με τα μέταλλα που 

χρησιμοποιούνται για τα υπόλοιπα πιστόλια, πυροβόλα όπλα. Εσωτερικά της κάννης 

δεν έχουν ραβδώσεις και συνήθως οι κάννες είναι σταθερές στο πλαίσιο του 

πιστολιού, είναι δηλαδή οπισθοκινούσας κίνησης. H μαλακότητα δε του μετάλλου 

φαίνεται, είπε ο ΜΚ2, από την αλλοίωση που εντοπίζεται στη σφύρα (τεκμήριο 26), η 

οποία χρησιμοποιείται για να κτυπά τον επικρουστήρα και στην συνέχεια ο 

επικρουστήρας να κτυπά το καψύλλιο του φυσιγγίου ώστε να υπάρχει η πυροδότηση 

ή πυροβολισμός.  

 

Κατέθεσε, ως μέρος της κύριας εξέτασης του, την έκθεση που ετοίμασε 

(Έγγραφο Β), κατόπιν γενικής βαλλιστικής εξέτασης των τεκμηρίων 3 και 4, δηλαδή 

των εξετάσεων για να διαπιστωθεί ο τύπος του όπλου και των πυρομαχικών.  Μετά 

από εξετάσεις που έκανε τις οποίες και επεξήγησε, με κάθε λεπτομέρεια στο 

Δικαστήριο, ο ΜΚ2 κατέληξε στα πιο κάτω αποτελέσματα τα οποία παραθέτουμε 

αυτούσια: «1) Το πιο πάνω τεκμήριο πιστόλι αρχικά κατασκευάστηκε ως ημιαυτόματο 

αθλητικό πιστόλι (κρότου/αερίων), διαμετρήματος 9 χιλιοστά Ρ.Α.Κ. (9χ22 χιλιοστά). 

Στο εν λόγω πιστόλι έχουν γίνει μετατροπές/τροποποιήσεις, δηλαδή αφαιρέθηκε 

μερικώς το διάφραγμα από το εσωτερικό της κάννης έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα 

να πυροβολεί τροποποιημένα πλήρη φυσίγγια, διαμετρήματος 9 χιλιοστά Ρ.Α.Κ.. Το 

πιο πάνω τεκμήριο πιστόλι βρίσκεται σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. 
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2)α) Τα τέσσερα (4) πιο πάνω τεκμήρια φυσίγγια είναι διαμετρήματος 8 χιλιοστών 

Ρ.Α.Κ., ως εξής: 

-Τα τρία (3) από αυτά είχαν αρχικά κατασκευαστεί ως αβολίδωτα (κρότου/αερίων). Σε 

αυτά έχουν γίνει μετατροπές/τροποποιήσεις, δηλαδή τοποθετήθηκε στο στόμιο τους 

μεταλλικό σφαιρίδιο/βλήμα, με αποτέλεσμα να καταστούν πλήρη φυσίγγια. 

-Το ένα (1) τεκμήριο φυσίγγιο είναι αβολίδωτο. 

β) Πυροβόλησα τα τρία (3) τροποποιημένα τεκμήρια πλήρη φυσίγγια σε πιστόλι του 

ιδίου διαμετρήματος για σκοπούς δοκιμών και διαπίστωσα ότι τα δύο (2) βρίσκονται 

σε μη χρησιμοποιήσιμη κατάσταση και το ένα (1) σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. 

γ) Το τέταρτο τεκμήριο φυσίγγιο είναι αβολίδωτο, το πυροδότησα σε πιστόλι του ιδίου 

διαμετρήματος και διαπίστωσα ότι βρίσκεται σε μη χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. 

3)Η γεμιστήρα τεκμήριο εφαρμόζει στο τεκμήριο πιστόλι και βρίσκεται σε 

χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. 

4)Έκαμα έλεγχο του Βαλλιστικού Αρχείου αλλά δεν εντόπισα οποιονδήποτε 

προηγούμενο σχετικό με το πιο πάνω τεκμήριο πιστόλι.» 

 

Ο ΜΚ2 κατά τη διάρκεια της εξέτασης που διενήργησε στα τεκμήρια 3 και 4 

έβγαλε και αριθμό 74 φωτογραφιών τις οποίες, όπως ήδη αναφέρθηκε, κατέθεσε ως 

τεκμήριο 21, καθώς και κάποιες μεγεθύνσεις των φωτογραφιών που περιέχονται στο 

εν λόγω τεκμήριο τις οποίες επεξήγησε. Τεκμήριο 22 - μεγέθυνση του πιστολιού, 

τεκμήριο 23 - εσωτερικό της κάννης, τεκμήριο 24 -στόμιο της κάννης, τεκμήριο 25 - 

επικρουστήρας δια μέσω της κάννης, τεκμήριο 26 -σφύρα και εξωκλέας, τεκμήριο 27 

–γεμιστήρα, τεκμήριο 28 -4 φυσίγγια και μέρος της γεμιστήρας. Σχετικά με τα 

φυσίγγια ο ΜΚ2 κατέθεσε και το τεκμήριο 29, μια φωτογραφία στην οποία φαίνονται 

και τα 4 φυσίγγια, όπου στο πρώτο διακρίνεται χρώμα πράσινο, εσωτερικά του 

στομίου του φυσιγγίου, στα άλλα 2 διακρίνεται στο στόμιο τους σφαιρίδιο 

στρογγυλού σχήματος και στο άλλο μέρος του σφαιριδίου. Ως τεκμήριο 30 

κατατέθηκε φωτογραφία του πρώτου φυσιγγίου. 

 

Ο ΜΚ2 ανέφερε ότι γενικά οι τροποποιήσεις που συναντιούνται σε τέτοιου 

είδους αθλητικά πιστόλια, είναι η αφαίρεση μερικώς ή ολόκληρου του διαφράγματος, 

δηλαδή του μεταλλικού δακτυλίου και της μεταλλικής λάμας που βρίσκονται 

εσωτερικά της κάννης, η αφαίρεση προσθαφαιρούμενου εξαρτήματος, το οποίο 

βιδώνεται εσωτερικά της κάννης και λειτουργεί ως διάφραγμα, η αντικατάσταση της 
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υπάρχουσας κάννης και η συγκόλληση κάννης κανονικού πιστολιού, πυροβόλου 

όπλου ή η διάνοιξη της κάννης και της εισαγωγής εσωτερικά της ήδη υπάρχουσας 

κάννης, με σωλήνα υψηλής αντοχής, sleaving, ή ακόμη και η διάνοιξη ή η αφαίρεση 

εξ ολοκλήρου του διαφράγματος και η δημιουργία, μέσα στην υπάρχουσα κάννη 

ραβδώσεων, οι οποίες συναντιούνται στα υπόλοιπα πυροβόλα όπλα, πιστόλια ή 

περίστροφα της κάννης τους. Σχετικά ο ΜΚ2 κατέθεσε φωτογραφίες από το στόμιο 

πιστολιών που είχαν στο εργαστήριο, όχι όμως του ιδίου μοντέλου, ως το τεκμήριο 3, 

(τεκμήριο 31). Ιδίου τύπου πιστόλια είχαν όπως είπε στο εργαστήριο τους  αλλά ήταν 

ήδη τροποποιημένα, είχε αφαιρεθεί ο δακτύλιος  και το έλασμα. Από το εν λόγω 

τεκμήριο ο ΜΚ2 είπε φαίνεται καθαρά ο δακτύλιος και η λάμα που μπορεί να είναι 

οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια εσωτερικά της θαλάμης των αθλητικών πιστολιών.  

 

Επεξηγώντας την κατάληξη του για τροποποίηση /μετατροπή, δηλαδή τη 

μερική αφαίρεση του διαφράγματος, από το εσωτερικό της κάννης του επίδικου 

πιστολιού, παρέπεμψε στις φωτογραφίες, τεκμήρια 23 και 24, επισημαίνοντας ότι 

στην πρώτη φωτογραφία, που λήφθηκε διαγώνια, εντοπίζεται ο δακτύλιος, όπου, με 

αναφορά σε σημεία, τα οποία καθόρισε, στη βάση ρολογιού ως ώρα 11:00 και ώρα 

5:00, που είναι απέναντι, προφανώς υπήρχε λάμα, η οποία αφαιρέθηκε. Αυτό 

προκύπτει από τη συγκεκριμένη αλλοίωση και από το γεγονός ότι είναι απέναντι το 

ένα κόψιμο από το άλλο. Το ίδιο είπε φαίνεται και στη φωτογραφία τεκμήριο 24.  

 

Ήταν περαιτέρω η θέση του ότι είναι πολύ σημαντικό όταν εξετάζονται τέτοιου 

είδους πιστόλια να εντοπίζεται επακριβώς η τροποποίηση που έχει γίνει διότι, 

ανάλογα με την τροποποίηση που γίνεται, τους δίδεται η δυνατότητα να πυροβολούν 

πλέον και τα ανάλογα, είτε τροποποιημένα, είτε πλήρη φυσίγγια κανονικών 

πυροβόλων όπλων. Αν όπως στην παρούσα περίπτωση αφαιρεθεί μερικώς το 

έλασμα ή η λάμα που βρίσκεται εσωτερικά της κάννης, τότε το πιστόλι έχει πλέον τη 

δυνατότητα να εκτοξεύει από το στόμιο της κάννης του φυσίγγια τροποποιημένα, 

αβολίδωτα, δηλαδή φυσίγγια 9 mm, τα οποία έχουν τροποποιηθεί, έχει δηλαδή 

τοποθετηθεί στο στόμιο τους σφαιρίδιο, βλήμα, σφαίρα. Επεσήμανε δε σχετικά ότι 

όπως γίνονται τροποποιήσεις σε αθλητικά πιστόλια, γίνονται τροποποιήσεις και στα 

αβολίδωτα φυσίγγια τους και ότι πριν την τροποποίηση το τεκμήριο 3 θα μπορούσε 

να πυροδοτήσει αβολίδωτα φυσίγγια 9 mm. Με την τροποποίηση που εξήγησε ότι 

έγινε στο επίδικο πιστόλι αυτό πλέον έχει τη δυνατότητα με το κατάλληλο φυσίγγιο 
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του ιδίου διαμετρήματος, εφόσον τοποθετηθεί κατάλληλο σφαιρίδιο στο στόμιο του, 

να το εκτοξεύσει. Τούτο όμως χωρίς να είναι σίγουρος και να πει με ακρίβεια ποια θα 

είναι η κατάσταση του σφαιριδίου εξερχομένου από την κάννη, δηλαδή αν θα είναι 

παραμορφωμένο ή θρυμματισμένο γεγονός που δεν αλλοιώνει, κατά την άποψη του, 

ότι θα εκτοξευθεί το σφαιρίδιο έξω από τη κάννη. Σημειώνουμε εδώ ότι δέχθηκε ότι ο 

ίδιος δεν είχε προβεί σε σχετική δοκιμή, εφόσον δεν είχαν στο εργαστήριο τους 

τροποποιημένα φυσίγγια 9 mm.  

 

Πέραν της πάνω μετατροπής που, ως η θέση του ΜΚ2, είχε υποστεί το 

επίδικο πιστόλι, κατόπιν περαιτέρω εξετάσεων, τις οποίες περιέγραψε με 

λεπτομέρεια στο Δικαστήριο, κατέληξε και στο συμπέρασμα ότι το τεκμήριο 3 

βρισκόταν σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. Από έλεγχο που έκανε διαπίστωσε ότι οι 

μηχανισμοί του εν λόγω τεκμηρίου, η σκανδάλη, η γεμιστήρα και η σφύρα ήταν σε 

χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. Πέραν της μακροσκοπικής εξέτασης, στην οποία 

προέβηκε, πυροδότησε αβολίδωτο φυσίγγιο διαμετρήματος 9 mm, από τη συλλογή 

που διατηρούν στο εργαστήριο τους όπου και διαπίστωσε ότι οι μηχανισμοί του 

τεκμηρίου 3 λειτουργούσαν. Κατά τη συγκεκριμένη δοκιμή διαπίστωσε ότι συνεπεία 

της διάνοιξης που έγινε στη θαλάμη πάθαινε εμπλοκή λόγω του ότι από το φυσίγγιο 

διέφευγαν τα αέρια που παράγονταν και δεν υπήρχε η αναγκαία ανάκρουση, 

αντίδραση, έτσι ώστε να κινήσει πίσω τα κινητά μέρη και να επανατοποθετήσει 

φυσίγγιο αβολίδωτο εκ νέου στη θαλάμη. Αυτή η εμπλοκή, κατά την δική του άποψη, 

δεικνύει και την επέμβαση που έγινε στο εν λόγω πιστόλι. Σε κανονικές συνθήκες 

επεσήμανε, και χωρίς να υπήρχε οποιαδήποτε τροποποίηση μέσα στο πιστόλι, με το 

πάτημα της σκανδάλης το επόμενο φυσίγγιο έπρεπε, κανονικά, να 

επανατροφοδοτήσει τη θαλάμη του πιστολιού, για να συνεχίσει τη λειτουργία τους. 

 

Σε σχέση με τα φυσίγγια (μέρος του τεκμηρίου 4/ φωτογραφίες - τεκμήρια 28 

και 29), ο ΜΚ2  εξήγησε τις τροποποιήσεις γενικά που μπορεί να γίνουν σε αυτά, 

καταλήγοντας ότι τα συγκεκριμένα είναι 8 mm, και δεν μπορούν να πυροβοληθούν ή 

να πυροδοτηθούν από το επίδικο πιστόλι (τεκμήριο 3) λόγω διαφοράς του 

διαμετρήματος του.  Ειδικότερα όσον αφορά τα 3 από τα 4  φυσίγγια που βρέθηκαν 

στην κατοχή του Κ εξήγησε ότι είχαν τροποποιηθεί αφού τοποθετήθηκε στα 2 

μεταλλικό σφαιρίδιο (χρησιμοποίησε μαγνήτη) και στο άλλο προφανώς, όπως είπε, 

ήταν πάλιν μεταλλικό σφαιρίδιο, μέρος του οποίου αφαιρέθηκε. Το τέταρτο φυσίγγιο, 
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το οποίο στο πάνω μέρος  έχει πράσινο χρώμα, επεσήμανε ότι δεν έφερε βολίδα, 

σφαίρα ή σφαιρίδιο στο στόμιο του. Κατά τη γνώμη του τα τρία φυσίγγια τα οποία 

είχαν τροποποιηθεί κατέστηκαν πλήρη φυσίγγια.  

 

Πυροβόλησε τα 3 φυσίγγια σε πιστόλι του ιδίου διαμετρήματος, δηλαδή τα 

τοποθέτησε στη γεμιστήρα όπλισε το όπλο, το φυσίγγιο μπήκε στη θαλάμη, πάτησε 

τη σκανδάλη και τα 2 από τα 3 φυσίγγια, δεν λειτούργησαν όπως αναμένετο να 

λειτουργήσουν, δηλαδή να γίνει έκρηξη του καψυλλίου, ανάφλεξη της πυρίτιδας και 

εκτόξευση του σφαιριδίου, από την κάννη. Το τρίτο φυσίγγιο το τοποθέτησε σε 

αθλητικό πιστόλι, διαμετρήματος 8 mm, το οποίο έφερε διάφραγμα, γνωρίζοντας 

τους κίνδυνους που ελλόχευαν από την ενέργεια αυτή. Με τον πυροβολισμό 

θρυμματίστηκε το σφαιρίδιο, το οποίο βρισκόταν στο στόμιο του φυσιγγίου και παρά 

την ύπαρξη διαφράγματος, εξήλθε της κάννης. Αυτός ήταν ο λόγος που κατέληξε ότι 

ήταν σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. Το τέταρτο φυσίγγιο ήταν αβολίδωτο το 

πυροβόλησε, στο ίδιο πιστόλι και διαπίστωσε ότι δεν βρισκόταν σε χρησιμοποιήσιμη 

κατάσταση. Η γεμιστήρα επίσης ήταν σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση αγκίστρωνε η 

γεμιστήρα στο πιστόλι και τροφοδοτούσε το πιστόλι με φυσίγγια. 

 

Επεξήγησε επίσης γενικά ότι τα αβολίδωτα φυσίγγια, είτε 8 mm, είτε 9mm, 

στο στόμιο τους φέρουν καψύλλιο και πυρίτιδα, με σκοπό να συγκρατούν την 

πυρίτιδα εσωτερικά, φέρουν είπε επίσης πλαστικό κάλλυμα είτε από κερί ή ακόμη και 

από χαρτί. Με την πυροδότηση τους σπάζει το πλαστικό μπροστά και εξέρχονται με 

μεγάλες ταχύτητες τα αέρια που παράγονται εσωτερικά. Το χρώμα του πλαστικού 

που χρησιμοποιείται  σε τέτοιους είδους φυσίγγια καταδεικνύει και το είδος τους, 

δηλαδή εάν είναι κρότου, με πιπέρι κ.ο.κ.. Σχετικά ο ΜΚ2 κατέθεσε στο Δικαστήριο 

ως τεκμήριο 32 δημοσίευση στο journal of forensic sciences του πανεπιστημίου της 

Άγκυρας, η οποία δημοσιεύτηκε στο American Αcademy of Forensic Science, από 

έρευνα με τίτλο «Modifications on method of blank pistols in Turkey». 

 

Η αντεξέταση του ΜΚ2 περιορίστηκε στα συμπεράσματα του όσον αφορά τις 

μετατροπές που υπέστη το συγκεκριμένο πιστόλι και κατ΄ επέκταση ότι αυτό κατέστη 

πυροβόλο όπλο, όπως επίσης και σε σχέση με τα φυσίγγια που εντοπίστηκαν στην 

κατοχή του Κ. 
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Μαρτυρία Υπεράσπισης 

 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, μετά που ο Κ κλήθηκε σε απολογία, 

επέλεξε το δικαίωμα της σιωπής. Για την υπεράσπιση μαρτυρία έδωσε ο κ. Βίκτωρας 

Ακάμας (ΜΥ1) ειδικός για την αναγνώριση πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών. Οι 

γνώσεις, η εμπειρία και η εμπειρογνωμοσύνη και αυτού του μάρτυρα όπως 

αναφέρθηκε επίσης πιο πάνω δεν έχουν αμφισβητηθεί.  

 

Ο ΜΥ1 προχώρησε στην κατάθεση της εμπιστευτικής έκθεσης που ετοίμασε 

ημερ. 15.5.2019, ως μέρος της κύριας εξέτασης του και των φωτογραφιών που 

έλαβε, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των επίδικων τεκμηρίων (τεκμήριο 35). Ως 

τεκμήριο 36 ο ΜΥ1 κατέθεσε το ηλεκτρικό μήνυμα που απέστειλε και την απάντηση 

που έλαβε, από το εργοστάσιο Zira Silah σε σχέση με τα κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά του τεκμηρίου 3. 

 

O MY1 στην έκθεση του περιγράφει, με λεπτομέρεια, τις ενέργειες που έκανε 

σε σχέση με τις εξετάσεις των τεκμηρίων 3 και 4, όπως επίσης και τα αποτελέσματα 

τους. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των σχετικών τεκμηρίων καταγράφονται στην 

παράγραφο Ε της έκθεσης του το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θεωρούμε 

βοηθητικό όπως παρατεθούν αυτούσια:  

 

« (α) Αποσυναρμολόγησα το αθλητικό πιστόλι για σκοπούς εξετάσεων – Φωτ. 38-40 

του Βιβλιαρίου Φωτογραφιών Εξέτασης και διαπίστωσα τα πιο κάτω: Όσον αφορά το 

πιστόλι το οποίο αποσυναρμολόγησε διαπίστωσε τα πιο κάτω, μέρος των οποίων 

παραθέτουμε αυτούσιο:  

 Η θαλάμη της κάννης του, δεν φαίνεται να έχει υποστεί οποιαδήποτε 

τροποποίηση ώστε να δέχεται άλλου διαμετρήματος αβολίδωτα ή /και πλήρη 

φυσίγγια οποιουδήποτε διαμετρήματος Φωτ.41-42 του Βιβλιαρίου 

Φωτογραφιών Εξέτασης. 

Στην εσωτερική επιφάνεια της κάννης του, μεταξύ θαλάμης και στομίου της 

κάννης, παρεμβάλλεται το διάφραγμα, το οποίο είναι κατασκευαστικό 

χαρακτηριστικό όλων των ημιαυτόματων αθλητικών πιστολιών Φωτ. 43-44 του 

Βιβλιαρίου Φωτογραφιών Εξέτασης. Εφόσον δεν υπάρχουν πληροφορίες από 

τον κατασκευαστή του αθλητικού πιστολιού, σε ότι αφορά τον τρόπο 
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κατασκευής του διαφράγματος ή /και το μέγεθος της εργοστασιακής οπής του 

διαφράγματος, απλά και μόνο η φυσική ύπαρξη του διαφράγματος εσωτερικά 

της κάννης, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί απόδειξη ότι 

τροποποιήθηκε/μετατράπηκε ή αφαιρέθηκε μερικώς, ως αναφέρεται στην σελ. 

2, Παρ. 1 των Αποτελεσμάτων Εξέτασης της Έκθεσης του Α/Αστ. 1738. Να 

σημειωθεί ότι με βάση την έκθεση του Α/Αστ. 1738, δεν φαίνεται ο ίδιος να 

μέτρησε τη διάμετρο της υφιστάμενης οπής του διαφράγματος, για σκοπούς 

σύγκρισης με την εργοστασιακή. 

Κατά τις δικές μου εξετάσεις δεν μπόρεσα να μετρήσω την οπή του 

διαφράγματος, λόγω του σημείου που είναι τοποθετημένο. 

Το μήκος της κάννης (barrel) είναι 65.81 χλμ - Φωτ. 45 του Βιβλιαρίου 

Φωτογραφιών Εξέτασης, η διάμετρος της θαλάμης της κάννης (chamber) είναι 

9.51 χλμ. Φωτ. 46 του Βιβλιαρίου Φωτογραφιών Εξέτασης  και η διάμετρος 

του στομίου της κάννης (muzzle) 7.92 χλμ -  Φωτ. 47 του Βιβλιαρίου 

Φωτογραφιών Εξέτασης . 

 Ο ρόλος του διαφράγματος σε ένα ημιαυτόματο αθλητικό πιστόλι είναι διπλός. 

Ο ένας είναι για να στενεύει τη διάμετρο της κάννης (σε σχέση με το 

διαμέτρημα του αβολίδωτου φυσιγγίου) μετά το σημείο της θαλάμης, ώστε να 

αποτρέπει την εκτόξευση αντικειμένων από την κάννη συνεπεία της 

πυροδότησης του αβολίδωτου φυσιγγίου. Ο άλλος είναι εφόσον πυροδοτηθεί 

το αβολίδωτο φυσίγγιο, να επιτρέπει σε μέρος των αερίων που αναφλέγονται 

να εξέρχονται του στομίου της κάννης, ενώ συγκρατεί μέρος των αερίων 

αυτών, τα οποία επιστρέφουν προς τα πίσω, μετακινώντας τα κινητά μέρη 

προς τα πίσω, με αποτέλεσμα το πιστόλι να απορρίπτει τον κάλυκα του 

αβολίδωτου φυσιγγίου και να τοποθετεί άλλο αβολίδωτο φυσίγγιο στη θαλάμη 

του αθλητικού πιστολιού. Το μέγεθος της οπής του διαφράγματος, καθορίζεται 

από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τον κάθε τύπο και διαμέτρημα αθλητικού 

πιστολιού, αλλά και τον τύπο των αβολίδωτων φυσιγγίων που χρησιμοποιεί, 

ώστε η ποσότητα των αερίων που επιστρέφει να είναι ικανοποιητική και να 

λειτουργούν οι μηχανισμοί του αθλητικού πιστολιού. 

Επιπλέον του ρόλου του διαφράγματος στη σωστή λειτουργία ενός αθλητικού 

πιστολιού, άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η σωστή συντήρηση του αλλά 

και αυτός της επιλογής του σωστού τύπου των αβολίδωτων φυσιγγίων, σε ότι 

αφορά την ποσότητα της πυρίτιδας που περιέχεται σε αυτά. 
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Η αλλοίωση του διαφράγματος του αθλητικού πιστολιού με οποιοδήποτε 

τρόπο, είτε φυσικό είτε τεχνητό, ενδέχεται να δημιουργήσει λειτουργικό 

πρόβλημα στο αθλητικό πιστόλι και να το καταστήσει μη χρησιμοποιήσιμο. 

 Κατά την εξέταση που διενήργησα, διαπίστωσα ότι οι μηχανισμοί όπλισης και 

πυροδότησης του τεκμηρίου αθλητικού πιστολιού, φέρουν όλα τα 

χαρακτηριστικά μηχανισμών που βρίσκονται σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. 

(β) Τοποθέτησα την πιο πάνω κενή φυσιγγιοθήκη τεκμήριο και διαπίστωσα ότι αυτή 

εφαρμόζει απόλυτα στο  τεκμήριο αθλητικό πιστόλι – Φωτ. 48 – 50 του Βιβλιαρίου 

Φωτογραφιών Εξέτασης. Εφόσον η φυσιγγιοθήκη εφαρμόζει απόλυτα στο τεκμήριο 

πιστόλι, τότε αυτή τεκμαίρεται ως η φυσιγγιοθήκη που κατασκευάστηκε για τον 

συγκεκριμένο τύπο αθλητικού πιστολιού και σε αυτή μπορούν να τοποθετηθούν 

φυσίγγια του ιδίου διαμετρήματος με αυτό του αθλητικού πιστολιού, δηλαδή 

αβολίδωτα φυσίγγια διαμετρήματος 9 χλμ ΡΑΚ. 

…………………………………………………………………………………………………. 

(γ) Από τα όσα αναφέρω στις παραγράφους Δ και Ε της παρούσας έκθεσης, 

καταλήγω στα πιο κάτω αποτελέσματα: 

(i) Το πιο πάνω τεκμήριο αθλητικό πιστόλι μπορεί να πυροδοτεί εκ κατασκευής του, 

μόνον αβολίδωτα φυσίγγια διαμετρήματος 9 χλμ ΡΑΚ (9χ22 χλμ) και κανένα άλλο 

φυσίγγιο άλλου διαμετρήματος, είτε αβολίδωτο, είτε πλήρες. 

Αυτό δεν φέρει οποιαδήποτε εμφανή τροποποίηση στο διάφραγμα ή στη θαλάμη του 

ή γενικά στην κάννη του, ώστε να μπορεί να εκτοξεύει βολίδα ή βλήμα μέσω 

εκρηκτικής ύλης (πλήρες φυσιγγίου). 

Ούτε στην Έκθεση του ο Α/Αστ. 1738 αναφέρει ότι έχει πυροβολήσει οποιοδήποτε 

τροποποιημένο αβολίδωτο φυσίγγιο ή και πλήρες φυσίγγιο με το τεκμήριο αθλητικό 

πιστόλι, με αποτέλεσμα να μπορέσει να εκτοξεύσει βολίδα με αυτό. Στην έκθεση του 

στη σελ. 2, 1η παράγραφος ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ισχυρίζεται ότι στο αθλητικό 

πιστόλι έχουν γίνει μετατροπές/ τροποποιήσεις, δηλαδή αφαιρέθηκε μερικώς το 

διάφραγμα από το εσωτερικό της κάννης, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να 

πυροβολεί τροποποιημένα πλήρη φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών ΡΑΚ, 

δηλαδή μιλά για συμπερασματική δυνατότητα αθλητικού πιστολιού, στη βάση δικών 

του υποθέσεων. Ούτε εξηγά πόσο από το διάφραγμα έχει αφαιρεθεί, ως ισχυρίζεται, 

αλλά ούτε και αν πυροδότησε οποιοδήποτε αβολίδωτο φυσίγγιο διαμετρήματος 9 χλμ 

ΡΑΚ με το τεκμήριο πιστόλι, ώστε να καταλήξει στο συμπέρασμα κατά πόσο αυτό 

βρίσκεται σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. Σημειώνω ότι δεν υπήρχαν στα τεκμήρια 
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της υπόθεσης αβολίδωτα φυσίγγια διαμετρήματος 9 χλμ ΡΑΚ (ίδιο διαμέτρημα με 

αυτό του τεκμηρίου αθλητικού πιστολιού).  

Ως εκ των πιο πάνω και σύμφωνα με τον Περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων 

Όπλων Νόμο – Ν. 113(1)/2004, είμαι της γνώμης ότι το τεκμήριο αθλητικό πιστόλι, 

δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως πυροβόλο όπλο κατηγορία Β2 σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του αναφερόμενου Νόμου. 

(ii) Τα αβολίδωτα φυσίγγια, εκ κατασκευής τους φέρουν εσωτερικά ποσότητα 

πυρίτιδας και πλήρες  καψιλίου, ώστε με την εκρηκτική πυροδότηση του καψιλίου να 

αναφλέγεται η πυρίτιδα και να δημιουργείται κρότος. Το μπροστινό μέρος/στόμιο του 

αβολίδωτου φυσιγγίου από το οποίο διαφεύγουν τα αέρια κατά την πυροδότηση, είναι 

κλειστό συνήθως με πλαστική ύλη, εντός της οποίας συγκρατείται η πυρίτιδα και εν 

πάση περιπτώσει δεν φέρουν βολίδα στο μπροστινό μέρος. Η πλαστική ύλη 

αναλόγως του χρωματισμού της, υποδηλώνει και το περιεχόμενο του αβολίδωτου 

φυσιγγίου, για παράδειγμα στην περίπτωση του πράσινου χρώματος το αβολίδωτο 

φυσίγγιο περιέχει μόνο πυρίτιδα και κατά την πυροδότηση δημιουργεί μόνο κρότο, η 

κίτρινη περιέχει επιπλέον χημική σύνθεση δακρυγόνου, η κόκκινη περιέχει σκόνη 

πιπεριού και επηρεάζει τα μάτια κα αναπνοή , κλπ. 

Σύμφωνα με την Παρ. 2, σελ. 2 της έκθεσης τους Α/Αστ. 1738, ο ίδιος αναφέρει ότι τα 

τρία (3) τεκμήρια φυσίγγια, αρχικά κατασκευάστηκαν ως αβολίδωτα αλλά αυτά 

τροποποιήθηκαν / μετατράπηκαν, αφού τοποθετήθηκε στο στόμιο τους μεταλλικό 

σφαιρίδιο/βλήμα, με αποτέλεσμα να καταστούν πλήρη φυσίγγια. Ο λόγος που ο 

ίδιος ενδεχομένως να θεωρεί ότι αυτά είναι πλήρη φυσίγγια, είναι επειδή περιέχουν 

πλήρες καψίλιο, πυρίτιδα και τοποθετημένο σφαιρίδιο /βλήμα στο στόμιο τους. 

Είμαι της άποψης ότι αυτά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως πλήρη φυσίγγια αλλά 

ως αβολίδωτα φυσίγγια με τοποθετημένο σφαιρίδιο /βλήμα στο στόμιο τους. Στο 

ερμηνευτικό Άρθρο 2 του Ν.113(1)/2004, για να χαρακτηριστεί ένα πυρομαχικό ως 

πλήρες φυσίγγιο, είναι προϋπόθεση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πυροβόλο 

όπλο. Στην παρούσα περίπτωση, πρόκειται για αβολίδωτα φυσίγγια διαμετρήματος 8 

χλμ ΡΑΚ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον σε αθλητικά πιστόλια (μη 

πυροβόλα όπλα) του ιδίου διαμετρήματος και όχι σε πυροβόλα. Πέραν τούτου, 

δεν κατασκευάζονται πυροβόλα όλα/πιστόλια διαμετρήματος 8χλμ ΡΑΚ. Ούτε στο 

τεκμήριο αθλητικό πιστόλι διαμετρήματος 9 χλμ ΡΑΚ μπορούσαν αυτά να 

πυροδοτηθούν, λόγω διαφορετικού διαμετρήματος. Επίσης το τεκμήριο πιστόλι, ως 

αναφέρω στην παρ. γ(i), σελ. 9 και 10 της παρούσας, πρόκειται για αθλητικό πιστόλι 
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εκ κατασκευής και καμία τροποποίηση δεν εντοπίζεται, η οποία να το καθιστά 

πυροβόλο όπλο. 

 

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έκθεσης του Α/Αστ. 1738, κατά τις δοκιμές του 

διαπίστωσε ότι τα δύο (2) από τα τρία (3) αυτά αβολίδωτα φυσίγγια με τοποθετημένο 

σφαιρίδιο /βλήμα στο στόμιο τους, που προσπάθησε να πυροβολήσει, τα βρήκε σε 

μη χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι είτε το καψίλιο τους είναι 

ελαττωματικό, είτε η πυρίτιδα τους είναι ελαττωματική, είτε δεν περιέχουν πραγματικό 

καψίλιο ή/ και πραγματική πυρίτιδα ή/ και καθόλου πυρίτιδα. Σχετικά με αυτό το 

σημείο, ο μόνος τρόπος για να εξεταστεί το περιεχόμενο τους, είναι να αφαιρεθεί και 

να αποσταλεί στο Κρατικό Χημείο για διαπίστωση του είδους ή/ και ποιότητας των 

υλικών που περιέχονται σε αυτά, κάτι το οποίο σύμφωνα με το μαρτυρικό υλικό, δεν 

διαπιστώνω ότι έγινε. Συνεπώς, η εκφορά οποιασδήποτε γνώμης εκ μέρους μου 

σχετικά με το αν αυτά περιέχουν όντως εκρηκτική ύλη (πυρίτιδα ή καψίλιο), θα ήταν 

αυθαίρετη και ίσως παραπλανητική. 

Το ένα από τα τρία αυτά φυσίγγια το πυροβόλησε και το βρήκε σε χρησιμοποιήσιμη 

κατάσταση. 

Όσον αφορά  το αβολίδωτο φυσίγγιο (τέταρτο τεκμήριο φυσίγγιο), σύμφωνα με την 

έκθεση του Α/Αστ. 1738, το πυροδότησε και το βρήκε σε μη χρησιμοποιήσιμη 

κατάσταση. 

Είναι όμως σημαντικό να αναφέρω ότι ο Α/Αστ. 1738, σε καμία περίπτωση δεν 

πυροβόλησε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αβολίδωτα φυσίγγια εντός τους 

τεκμηρίου αθλητικού πιστολιού, εφόσον αυτό είναι αδύνατο λόγω του διαφορετικού 

διαμετρήματος τους. Το αναφέρει και στην έκθεση του, ότι τα πυροβόλησε σε πιστόλι 

του ιδίου διαμετρήματος, δηλαδή σε άλλο αθλητικό πιστόλι διαμετρήματος 8 χλμ 

ΡΑΚ. 

 

ΣΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ «ZIRA SILAH», ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

Στις 13/02/2019 επικοινώνησαν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με το Τουρκικό 

εργοστάσιο Zira Silah, όπου έθεσα διάφορα ερωτήματα σχετικά με το διάφραγμα του 

συγκεκριμένου αθλητικού πιστολιού και συγκεκριμένα τον τρόπο κατασκευής του, 

καθώς επίσης φωτογραφίες του διαφράγματος για να εκφέρει άποψη (αν μπορούσε) 

κατά πόσο είχε τροποποιηθεί, αλλά και τον αριθμό κατασκευής του αθλητικού 
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πιστολιού. Το Τουρκικό εργοστάσιο ανταποκρίθηκε αυθημερόν στο αίτημα μου και 

μεταξύ άλλων, με πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

 

i. Σύμφωνα με τον αριθμό κατασκευής του αθλητικού πιστολιού (7-

025667), αυτό κατασκευάστηκε το 2007, από την εταιρεία UCYILDIZ 

LTD, η οποία χρεοκόπησε. Η εταιρεία Zira Silah αγόρασε τα δικαιώματα 

της μάρκας BLOW  και ξεκίνησε την παραγωγή του συγκεκριμένου 

μοντέλου το 2011. 

ii. Λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία Zira Silah δεν κατασκεύασε το 

συγκεκριμένο αθλητικό πιστόλι, δυστυχώς δεν μπορεί να με ενημερώσει 

σχετικά με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του  συγκεκριμένου 

πιστολιού, το οποίο κατασκεύασε τότε (2007) η εταιρεία UCYLDIZ LTD. 

……………………………………………………………………………… 

 

Ζ. ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

(α) Με όσα αναφέρω πιο πάνω, είμαι της γνώμης ότι το τεκμήριο αθλητικό πιστόλι, 

είναι αθλητικό πιστόλι εν τη έννοια του Ν. 113(1)/2004 και κατατάσσεται στα μη 

πυροβόλα όπλα. Για αυτό το λόγο δεν εμπίπτει στην κατηγορία «Β2» του ΠΡΩΤΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ του ίδιου Νόμου. 

(β) Τα τρία (3) αβολίδωτα φυσίγγια με τοποθετημένο μεταλλικό αντικείμενο/ σφαιρίδιο/ 

βλήμα στο στόμιο τους, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως πλήρη φυσίγγια, εν τη 

έννοια του Ν. 113(1)/2004. 

(γ) Τα τρία (3) αβολίδωτα φυσίγγια που βρέθηκαν σε μη χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, 

δεν μπορεί να διαπιστωθεί με μακροσκοπική εξέταση αν αυτά περιέχουν εκρηκτική 

υλη ή όχι εκτός και αν αυτά εξετάζονταν από το Κρατικό Χημείο.» (Οι τονισμοί είναι 

του ΜΥ1 και περιέχονται στην έκθεση του). 

 

Η αντεξέταση και αυτού του μάρτυρα επικεντρώθηκε στα θέματα τις 

τροποποιήσεις/μεματροπής του τεκμηρίου 3, όπως επίσης και των φυσιγγίων που 

βρέθηκαν στην κατοχή του Κατηγορούμενου. 
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Αγορεύσεις 

 

Ακολούθησαν οι αγορεύσεις των μερών στις οποίες η κάθε πλευρά με 

αναφορά στη δοθείσα μαρτυρία, τη νομοθεσία αλλά και στη νομολογία υποστήριξε 

τις θέσεις της. Συγκεκριμένη αναφορά θα γίνει, όπου κριθεί απαραίτητο, πιο κάτω 

κατά το στάδιο της αξιολόγησης της μαρτυρίας. 

 

Αξιολόγηση μαρτυρίας 

 

Έχοντας παραθέσει τη βασική μαρτυρία αμφοτέρων των πλευρών, 

προχωρούμε στην αξιολόγησή της.   Η αξιολόγηση είναι έργο λεπτό και δύσκολο 

κατά το οποίο το Δικαστήριο επιστρατεύει τις εμπειρίες και την πείρα του για να 

αντεπεξέλθει, έχοντας όμως ως πολύτιμο βοήθημα και τις αρχές αξιολόγησης που 

ανακύπτουν από τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η εκτίμηση της 

αξιοπιστίας ενός μάρτυρα δεν βασίζεται μόνο στην πειστικότητα που μεταδίδει το 

ύφος και ο τρόπος που αρθρώνει τη μαρτυρία του αλλά και στο περιεχόμενο της, 

συγκρινόμενο με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό που υπάρχει στην υπόθεση, και 

γενικά του συνόλου της υπάρχουσας μαρτυρίας (βλ. Φώτσιου ν Ηροδότου (2010) 

1 Β Α.Α.Δ.. 1172, Βασιλείου ν Αστυνομίας (ΠΕ 159/19) ημερ. 4.5.212, 

Βούτουνος ν. Αστυνομίας (2008) 2 Α.Α.Δ. 71 και Ευαγγέλου ν. Δημοκρατίας 

(2008) 2 Α.Α.Δ. 371). 

  

Σε σχέση με τους πραγματογνώμονες στους οποίους, επί της ουσίας, 

στηρίζεται η παρούσα υπόθεση, σύμφωνα με τη νομολογία κατά την αξιολόγηση 

τους  η συμπεριφορά τους στο εδώλιο δεν θεωρείται τόσο σημαντική όσο στην 

περίπτωση των άλλων μαρτύρων,  αλλά τούτο χωρίς να σημαίνει ότι η αξιολόγηση 

τους θα γίνει με διαφορετικό τρόπο από αυτό που επιτάσσει η νομολογία (βλ. 

Αθηνής Δημοκρατία (1990) 2 Α.Α.Δ. 41, Κοινοτικό Συμβούλιο Ομόδους ν 

Κονναρή (2011) 1 Γ Α.Α.Δ. 2298, Σιακόλας ν Medousa Constructions Ltd (ΠΕ 

161/12) ημερ. 20.5.2014). Σημαντικό συνεπώς θεωρούμε στο στάδιο αυτό, να 

θέσουμε τα τις αρχές της νομολογίας με βάση τις οποίες το Δικαστήριο εξετάζει και 

προσεγγίζει την μαρτυρία τους.   
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Όπως έχει νομολογηθεί, η εμπειρογνωμοσύνη δεν βασίζεται μόνο στα 

ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά και στην πραγματική εμπειρία που αποκτάται πάνω σε 

αυτά.  Στην υπόθεση Κωνσταντίνα Σιακόλα ν. Αστυνομίας (2013) 2 ΑΑΔ 110 το 

Δικαστήριο είπε τα ακόλουθα αναφορικά με το θέμα της αξιολόγησης της μαρτυρίας 

εμπειρογνώμονα: «Σύμφωνα με τη νομολογία, το Δικαστήριο αποφασίζει κατά πόσο 

ένας μάρτυρας είναι ικανός να δώσει μαρτυρία ως εμπειρογνώμονας. Για την 

εξακρίβωση τούτου, πρέπει να απαντηθούν δύο ερωτήματα: Πρώτο, κατά πόσο το 

αντικείμενο της εμπειρογνωμοσύνης του εμπίπτει στην κατηγορία των θεμάτων 

εκείνων για τα οποία επιτρέπεται να δοθεί μαρτυρία πραγματογνώμονα και δεύτερο, 

κατά πόσο ο μάρτυρας έχει αποκτήσει είτε κατόπιν σπουδών είτε λόγω εμπειρίας 

επαρκή γνώση του αντικειμένου ώστε η γνώμη του να καθίσταται πολύτιμη (of value) 

στην επίλυση των επίδικων θεμάτων (βλ. μεταξύ άλλων, R. ν Bonython (1984) 38 

S.A.S.R. 45 και R. ν Henderson [2010] EWCA 1269). Είναι δε σαφώς 

νομολογημένο από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι η εμπειρογνωμοσύνη πάνω σε ένα 

θέμα δεν βασίζεται μόνο στα ακαδημαϊκά προσόντα αλλά και στην πραγματική 

εμπειρία που αποκτάται πάνω σ' αυτό. Βλ. Θεοσκέπαστη Φαρμ ν. Δημοκρατίας 

(1990) 1 Α.Δ.Δ. 984.»  

 

Σχετικά είναι και τα ακόλουθα τα οποία αναφέρθηκαν στην υπόθεση Kayat 

Trading Limited v. Genzvme Corporation, (2013) 1 ΑΑΔ 438: «Στο τέλος του 19ου 

αιώνα, οι εμπειρογνώμονες, με τη σύγχρονη έννοια, έγιναν «βασικοί παίκτες» στις 

δικαστικές διαδικασίες. Με το χρόνο όμως τέθηκαν φραγμοί και δικλείδες ασφαλείας 

στην παρουσίαση τέτοιας μαρτυρίας που βοήθησαν στην μείωση της δυνατότητας 

τυχόν κατάχρησης. Το όλο ζήτημα στην Μεγάλη Βρετανία διέπεται πλέον από 

νομοθετική ρύθμιση (βλ. Civil Evidence Act 1972 s.3(1)). 

 

Η αποδεκτότητα μαρτυρίας εμπειρογνώμονα είναι εξαίρεση στο κανόνα ότι ο 

μάρτυρας δεν εκφέρει γνώμη επί του επιδίκου θέματος.  Ο σκοπός της εξαίρεσης 

είναι, ο μάρτυρας εμπειρογνώμονας: «...να δώσει στο δικαστήριο τ' αναγκαία 

επιστημονικά κριτήρια για να μπορεί να ελέγξει την ακρίβεια των συμπερασμάτων του 

ώστε να καταστεί δυνατό για το δικαστήριο να σχηματίσει τη δική του ανεξάρτητη 

κρίση με την εφαρμογή των κριτηρίων πάνω στα γεγονότα που έχουν αποδειχθεί με 

τη μαρτυρία.» (βλ. Φιλίππου ν. Οδυσσέως (1989) 1 Α.Α.Δ. 1, Νικολάου ν. 

Σταύρου (1992) 1 (Β) Α.Α.Δ. 746, Davie v. Edinburgh Magistrates (1953) S.C. 34). 
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Στην National Justice Company Naviera v. Prudential Ass. Co. Ltd (Ikaria 

Reefer) (1993) 37 E.G. 158, (1993) 2 LLR 68 αναφέρονται με καθαρότητα τα 

καθήκοντα του εμπειρογνώμονα μάρτυρα προς το δικαστήριο. Όσον αφορά το 

καθήκον του δικαστηρίου προς αυτής της φύσεως μαρτυρία βλ. την ΧΥΖ and Others 

ν, Shering Health Care Ltd and Others (2002) EWHC 1420 (QB). 

Προκειμένου ένας διάδικος να μπορέσει να προσφέρει μαρτυρία εμπειρογνώμονα θα 

πρέπει να καταδειχθεί ότι η μαρτυρία αυτή είναι αναγκαία στα περιστατικά της 

υπόθεσης και ότι ο προτιθέμενος να καταθέσει «εμπειρογνώμονας» έχει τα προσόντα 

που χρειάζονται ώστε να δώσει μαρτυρία. Το βάρος είναι επί των ώμων εκείνου που 

επιθυμεί να προσάξει τέτοιους είδους μαρτυρία. Τελικά είναι το δικαστήριο που θα 

κρίνει κατά πόσο θα επιτρέψει την προσαγωγή τέτοιας μαρτυρίας». 

 

Η υποχρέωση ενός εμπειρογνώμονα είναι να προμηθεύσει το Δικαστήριο με 

τα αναγκαία επιστημονικά κριτήρια για αξιολόγηση της ορθότητας των 

συμπερασμάτων του, ώστε να μπορεί να σχηματίσει ιδίαν ανεξάρτητη γνώμη (Davie 

v. Edinborough Magistrates (1953) SC 34, Αναστασιάδης ν. Δημοκρατίας 

(1997) 2 Α.Α.Δ. 97, Κουππής ν. Δημοκρατίας (1977) 2 Α.Α.Δ. 361, Φιλίππου ν. 

Οδυσσέως (1989) 1 Α.Α.Δ. 1).  Η μαρτυρία πραγματογνώμονα υποβοηθεί μόνο το 

Δικαστήριο να καταλήξει στα δικά του ανεξάρτητα συμπεράσματα, αφού λάβει 

υπόψη του τα επιστημονικά κριτήρια και συμπεράσματα που στηρίχθηκαν σε αυτά 

και που έχουν τεθεί ενώπιον του σε συνδυασμό με την υπόλοιπη μαρτυρία 

πραγματική ή άλλη (βλ. Meterin v Δημοκρατία (2012) 2 Α.Α.Δ. 120, όπως επίσης 

και στο σύγγραμμα το Δίκαιο της Απόδειξης, Δικονομικές και Ουσιαστικές Πτυχές 

(πιο πάνω) Κεφ. 15 Μαρτυρία Γνώμης). Τα δε γεγονότα επί των οποίων στηρίζεται η 

γνώμη του, πρέπει να είναι γεγονότα που αποδεικνύονται με, αποδεκτή από 

Δικαστήριο, μαρτυρία.  

 

Στην υπόθεση Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ν Ευριπίδου κ.α. 

Ποιν. Έφεση 176/2013 ημερ. 6.4.2015 αναφέρθηκε ότι: «Η μαρτυρία των 

εμπειρογνωμόνων, δεν υποκαθιστά την πρωτογενή μαρτυρία των πρωταγωνιστών 

της διαφοράς. Θεμελιώνει όμως επιστημονικά τη μια ή την άλλη εκδοχή των διαδίκων 

αλλά το πράττει συμπληρωματικά και προς επίρρωση ή αναίρεση, αναλόγως, της 

πρωταρχικής και ουσιαστικής μαρτυρίας των ιδίων των μερών (βλ. Δημήτρης 

Ευσταθίου ν. Alpha Bank Ltd (2012) 1 ΑΑΔ 1682).»  

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2012/rep/2012_1_1682.htm
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Στην Ομήρου ν Δημοκρατία, Ποιν. Εφ. 91/2017 ημερ. 2.5.2018, υπόθεση η 

οποία αφορούσε αξιολόγηση μαρτυρίας ψυχολόγων και ψυχιάτρων, όπου έγινε 

εκτεταμένη ανάλυση και αναφορά στην αξιολόγηση μαρτυρίας εμπειρογνωμόνων με 

αναφορά στη Νικολάου ν Δημοκρατία (2000) 2 Α.Α.Δ. 390 επαναβεβαιώθηκε η 

απαραβίαστη αρχή ότι  « η διακρίβωση των γεγονότων, η αξιολόγηση της μαρτυρίας 

και η τελική ετυμηγορία περί ενοχής ή μη του κατηγορούμενου ανήκει στο Δικαστήριο 

και δεν γίνεται ανεκτή καμία εξωγενής επέμβαση σ’ αυτό το έργο».  

 

Αρχίζοντας από το ΜΚ1, ανακριτή της υπόθεσης, παρακολουθώντας τον στο 

εδώλιο του μάρτυρα, με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι μας έχει κάνει πολύ 

καλή εντύπωση. Πέραν του ότι, όπως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω το μεγαλύτερο 

μέρος της μαρτυρίας του επί της ουσίας δεν έχει αμφισβητηθεί από την υπεράσπιση 

και οι ενέργειες του περιέχονται πιο πάνω κάτω από την ενότητα των παραδεκτών 

και μη αμφισβητούμενων γεγονότων της υπόθεσης, η μαρτυρία του ήταν σαφής, 

επεξηγηματική και παρουσιάστηκε με πλήρη αντικειμενικότητα, χωρίς υπεκφυγές και 

ανακρίβειες. Τα δύο σημεία της μαρτυρίας του που αμφισβητήθηκαν ήταν όσον 

αφορά την ισχυριζόμενη παράλειψη του να θέσει κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις 

στον Κ ανακρίνοντας τον, και στον τρόπο αντιμετώπισης της αναφοράς του Κ στην 

ανάγκη για προστασία του ιδίου και της οικογένειας του.  

 

Όσον αφορά τις θέσεις  που του τέθηκαν, ότι δηλαδή κατά τη λήψη της 

ανακριτικής κατάθεσης του Κ παρέλειψε να τον ρωτήσει συγκεκριμένα κατά πόσο 

χρησιμοποίησε το εν λόγω πιστόλι, και ο ίδιος δεν έκανε έρευνα και ή δεν ρώτησε 

περαιτέρω ποιες επακριβώς είναι οι γνώσεις του σε σχέση με την εκπαίδευση 

οπλισμού, θεωρούμε ότι απαντήθηκαν επαρκώς και ικανοποιητικά από το ΜΚ1 με 

παραπομπή στις συγκεκριμένες ερωτήσεις και απαντήσεις με αριθμούς 33, 9 και 25 

της ανακριτικής κατάθεσης του Κ, τεκμήριο 15.  

 

Τώρα όσον αφορά το τελευταίο θέμα στο οποίο αντεξετάστηκε ο ΜΚ 1 σε 

σχέση με τα όσα του ανέφερε ο Κ για την ανάγκη προστασίας ώστε να τους αναφέρει 

περαιτέρω λεπτομέρειες για το άτομο που του προμήθευσε το πιστόλι, τα όσα πάλιν 

σχετικά ανέφερε στο Δικαστήριο κρίνονται πλήρως ικανοποιητικά, έχοντας υπόψη 

κατ΄ αρχήν τη γενικότητα και αοριστία με την οποία τους τέθηκε η σχετική 
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παράκληση/αναφορά από τον Κ, όπως επίσης και ότι στη βάση νομοθετικής 

πρόνοιας, η όποια σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Γενικό Εισαγγελέα. Πέραν 

των πιο πάνω όμως οφείλουμε να συμπληρώσουμε εδώ ότι και η όποια σχετική 

αποκάλυψη εγίνετο από τον Κ, σίγουρα θα θεωρείτο, ως συνεργασία με τις αρχές, 

αλλά χωρίς καμία ουσιαστική επίδραση στις υπό εξέταση κατηγορίες, εφόσον το 

πιστόλι όσο και τα φυσίγγια ανευρέθηκαν στην κατοχή του. Τώρα το εάν το πιστόλι 

εμπίπτει στην κατηγορία των πυροβόλων όπλων και εάν τα αβολίδωτα φυσίγγια 

τροποποιηθήκαν ώστε να καταστούν πλήρη και ή εάν συνιστούν εκρηκτική ύλη είναι 

ξεχωριστό θέμα το οποίο το Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει.  

 

Ερχόμενοι τώρα στη μαρτυρία των ΜΚ2 και ΜΥ1, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, 

έδωσαν μαρτυρία ως εμπειρογνώμονες και η εμπειρογνωμοσύνη τους δεν έχει 

αμφισβητηθεί. Μελετώντας τη μαρτυρία τους με περισσή προσοχή και έχοντας κατά 

νου τις αρχές που διέπουν την αξιολόγηση της παρατηρούμε τα ακόλουθα: 

 

Το τεκμήριο 3, το πιστόλι δεν αμφισβητείται ότι είναι τουρκικής κατασκευής. 

Δεν αμφισβητείται επίσης ότι κατασκευάζεται ως αθλητικό πιστόλι, του οποίου τα 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά είναι άγνωστα. Η μαρτυρία τους επίσης όσον αφορά 

τον τρόπο λειτουργίας ενός ημιαυτόματου αθλητικού πιστολιού και της ύπαρξης του 

διαφράγματος συνάδει, όπως επίσης και οι σκοποί που αυτό κατασκευάζεται για να 

χρησιμοποιείται. Η μαρτυρία των ΜΚ2 και ΜΥ1 ακόμη συμβαδίζει και όσον αφορά τα 

γενικά χαρακτηριστικά αυτών των πιστολιών, αλλά και στις τροποποιήσεις που 

μπορεί να δεχθεί ένα τέτοιο πιστόλι για να καταστεί πυροβόλο όπλο.  

 

Ο ΜΚ2 μετά βεβαιότητας κατέθεσε λόγω της πείρας του, των 

μετεκπαιδεύσεων που είχε κάνει στο εξωτερικό ότι αφαιρέθηκε μέρος του 

διαφράγματος του επίδικου πιστολιού και η λάμα, παραπέμποντας στο στόμιο του 

πιστολιού, υποδεικνύοντας τα σημεία στις ώρες 5:00 και 11:00 (βλέπε τεκμήρια 23 

και 24). Ο ΜΥ1 από την άλλη δεν μπορούσε να συμφωνήσει με αυτό το 

συμπέρασμα του ΜΚ2 εφόσον, όπως συγκεκριμένα κατέθεσε, τα κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά του πιστολιού αυτού, και ειδικότερα το μέγεθος του διαφράγματος, το 

μέγεθος της οπής του διαφράγματος, η ύπαρξη ή μη λάμας στο στόμιο του, παρά τις 

προσπάθειες που έκανε για να τα μάθει (τεκμήριο 36), γεγονός που δεν 

αμφισβητείται, παραμένουν άγνωστα. Παρόλο που βλέποντας εξωτερικά το στόμιο 
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του πιστολιού φαίνεται ένας πιο έντονος χρωματισμός σε δύο σημεία τα οποία 

βρίσκονται εκεί που υπέδειξε ο ΜΚ2, η απουσία πληροφόρησης των 

κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του, εν λόγω πιστολιού, με δεδομένη και την 

ύπαρξη διαφράγματος/ δακτυλίου, στο εσωτερικό, χωρίς να γνωρίζουμε το ακριβές 

κατασκευαστικό του μήκος, χωρίς να γνωρίζουμε εάν όντως υπήρχε λάμα, χωρίς να 

γνωρίζουμε το μέγεθος της οπής του διαφράγματος, δεν μπορούν να μας 

οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα ότι αφαιρέθηκε μέρος του διαφράγματος και 

λάμα. Για τούτο λαμβάνουμε υπόψη και τη θέση του ΜΚ2 ως προς την μεγάλη 

ποικιλία αθλητικών πιστολιών που υπάρχουν, για τα οποία σίγουρα ούτε αυτός αλλά 

ούτε και ο ΜΥ1 μπορούσαν να είναι πλήρως ενήμεροι για όλα, και ειδικότερα 

λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και αθλητικά πιστόλια τα οποία δεν φέρουν εκ 

της κατασκευής τους λάμα. Σχετικά προς τούτο κατά την αντεξέταση του ΜΚ2 

κατατέθηκε το τεκμήριο 33, φωτογραφία αθλητικού πιστολιού τύπου Stalker, το 

οποίο φαίνεται να μην έχει λάμα, αλλά, στενό διάφραγμα για να επιτρέπει μόνο τη 

διαφυγή αερίων. Παρόλο που ο ΜΚ2, όπως και ο ΜΥ1, δεν είχαν την ευκαιρία να 

εξετάσουν ένα τέτοιο πιστόλι όπως αυτό του τεκμηρίου 33, δεν αμφισβητήθηκε ότι 

υπάρχουν και αυτού του είδους αθλητικά πιστόλια, τα οποία κατασκευαστικά, δεν 

φέρουν λάμα. Να σημειώσουμε εδώ ότι ακόμη και στο διαφημιστικό φυλλάδιο της 

σημερινής κατασκευάστριας εταιρείας (τεκμήριο 20) δεν φαίνεται εάν αυτό 

κατασκευάζεται με λάμα και κανένας σχετικά δεν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. 

 

Πέραν των πιο πάνω όμως, το πιο σημαντικό γεγονός σε σχέση με το 

τεκμήριο 3, πιστόλι, είναι ότι κανένας εκ των δύο μαρτύρων δεν είχε δοκιμάσει κατά 

πόσο αυτό θα ήταν δυνατό να πυροβολήσει τροποποιημένα φυσίγγια 9 χλμ, έχοντας 

ως δεδομένο και μη αμφισβητούμενο ότι δεν μπορεί σε αυτό να χρησιμοποιηθούν  

φυσίγγια άλλου διαμετρήματος είτε αυτά είναι πλήρη ή αβολίδωτα. Η θετικότητα του 

ΜΚ2 για το θέμα αυτό, η οποία, όπως προκύπτει, στηρίζεται στην εμπειρία του,  

σίγουρα, ενόψει των όσων αναφέρθηκαν και πιο πάνω, δεν μπορεί να υιοθετηθεί 

από το Δικαστήριο. Ακόμη δηλαδή και εάν η θέση του για την αφαίρεση της λάμας 

γινόταν αποδεκτή, το γεγονός ότι, το εν λόγω πιστόλι, δεν ελέχθηκε κατά πόσο 

πυροβολεί τροποποιημένα αβολίδωτα φυσίγγια, δηλαδή εκτοξεύει σφαίρα/σφαιρίδιο 

ή βλήμα που μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτά, και χωρίς γνώση και του μεγέθους της 

οπής του διαφράγματος, η οποία δεν κατέστη δυνατό να μετρηθεί από τους ΜΚ2 και 

ΜΥ1, θα μας οδηγούσε στο ίδιο αποτέλεσμα.   
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Η ίδια, όπως πιο πάνω, είναι η θέση μας και σε σχέση με το σκεπτικό του 

ΜΚ2 όσον αφορά τη δυσλειτουργία που εντόπισε στο τεκμήριο 3, πιστόλι. Από τα 

όσα τέθηκαν ενώπιον μας είναι κοινός αποδεκτό ότι η συγκεκριμένη δυσλειτουργία 

μπορεί να προκύψει για τους λόγους που ο ΜΚ2 ανέφερε, δηλαδή λόγω διάνοιξης 

της θαλάμης δημιουργείται εμπλοκή λόγω του ότι από το φυσίγγιο διαφεύγουν τα 

αέρια που παράγονται και δεν υπάρχει η αναγκαία ανάκρουση, αντίδραση, έτσι ώστε 

να κινήσει πίσω τα κινητά μέρη και να επανατοποθετήσει αβολίδωτο φυσίγγιο πίσω 

στη θαλάμη. Όμως, όπως έχει προκύψει κατά την αντεξέταση του ΜΚ2, αλλά και τη 

μαρτυρία του ΜΥ1, αυτή η δυσλειτουργία μπορεί να προκύψει και από άλλους 

παράγοντες, μεταξύ άλλων, όπως το μη ικανοποιητικό καθαρισμό της θαλάμης της 

κάννης, την κατάσταση των φυσιγγίων (τρόπος φύλαξης τους/διάβρωση/μείωση 

απόδοσης). Τούτη ήταν και η θέση του ΜΥ1, ο οποίος επιθεωρώντας το τεκμήριο 3 

εντόπισε και κάποια οξείδωση της κάννης, γεγονός που δεν αμφισβητήθηκε, χωρίς 

βέβαια να αποκλείει την εκδοχή του ΜΚ2.  Με αυτά τα δεδομένα και χωρίς να 

αμφισβητούμε ότι το εν λόγω πιστόλι ήταν σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, εφόσον 

ο ΜΚ2 είπε συγκεκριμένα ότι το χρησιμοποίησε και πυροδότησε αβολίδωτα φυσίγγια 

9 χλμ, που είχαν στο εργαστήριο τους, τα όσα πιο πάνω αναφέρθηκαν δεν μπορεί 

να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα που ο ΜΚ2 καταλήγει. Η συγκεκριμένη δε 

δυσλειτουργία που ο ΜΚ2 εντόπισε, ενόψει και της θέσης του  ότι οι μηχανισμοί του, 

τους οποίους περιέγραψε λειτουργούσαν, δεν θεωρούμε ότι το καθιστά σε μη 

χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. 

 

Η προσπάθεια της Κατηγορούσας Αρχής να πλήξει την αξιοπιστία του ΜΥ1 

με την παρουσιάσει τριών εκθέσεων (τεκμήρια 38, 39 και 40) που είχε κάνει όταν  

εργοδοτείτο στην αστυνομία Κύπρου, στο εγκληματολογικό εργαστήριο της 

υπηρεσίας εγκληματολογικών ερευνών ΥΠ.ΕΓ.Ε, σε συνάρτηση  με τις αναφορές 

του, κατά κύριο λόγο, για την αναγκαιότητα γνώσης των κατασκευαστικών 

χαρακτηριστικών του επίδικου πιστολιού, για να μπορεί κάποιος να καταλήξει ότι 

υπήρξε οποιαδήποτε τροποποίηση/μετατροπή του, κρίνουμε ότι ήταν ανεπιτυχής. 

Κατ’ αρχήν στο ΜΥ1 παρουσιάστηκαν εκθέσεις, οι οποίες χρονολογούντο από το 

2005 και το 2007, χωρίς να του δοθούν οι χειρόγραφες σημειώσεις του, τις οποίες 

και ζήτησε, ώστε να είναι σε θέση να εξηγήσει τις καταλήξεις και τα συμπεράσματα 

του. Κατά δεύτερο και πιο σημαντικό όμως κρίνουμε την απάντηση του, σε σχέση με  

τα εν λόγω πιστόλια που εξέτασε, για τα οποία κατέληξε ότι ήταν διαμετρήματος 8 
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χλμ και είχαν υποστεί μετατροπή, εφόσον αυτά μπορούσαν να δεχθούν πραγματικά 

φυσίγγια 6.35 χλμ. Με αυτήν την διαπίστωση ήταν η θέση του ότι δεν υπήρχε ανάγκη 

να έχει κάποιος γνώση για τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του πιστολιού για να 

καταλήξει ότι το εν λόγω αθλητικό πιστόλι είχε υποστεί τροποποίηση. Να 

σημειώσουμε εδώ ότι και στο αρχικό στάδιο της αντεξέτασης του, και προτού του 

υποδειχθούν αυτές οι εμπιστευτικές εκθέσεις, ο ΜΥ1 επεξηγώντας τους τρόπους με 

τους οποίους ένα αθλητικό πιστόλι μπορεί να μετατραπεί σε πυροβόλο, μεταξύ 

άλλων, έκανε αναφορά και σε αυτά που είναι 8χλμ ΡΑΚ όπου η κάννη μπορεί να 

αντικατασταθεί, με 6.35 χλμ, κανονικού φυσιγγίου.  

 

Η ίδια είναι η θέση μας και με αναφορά στις διαφορετικές εκφράσεις που ο 

ΜΥ1 χρησιμοποίησε στην έκθεση του ότι το επίδικο πιστόλι « …δεν φέρει 

οποιαδήποτε εμφανή τροποποίηση στο διάφραγμα του ή στη θαλάμη γενικά στην 

κάννη του ώστε να μπορεί να εκτοξεύει βολίδα ή βλήμα μέσω εκρηκτικής ύλης», ότι 

«… καμία τροποποίηση δεν εντοπίζεται, η οποία να το καθιστά πυροβόλο όπλο» 

όπως επίσης και στο ότι « …. δεν μπορεί να καθοριστεί  αν η κατασκευή του είναι 

αυτή που παρουσιάζει σήμερα ή αν ήταν διαφορετική και τροποποιήθηκε». Ο ΜΥ1 

με αναφορά στο επίδικο πιστόλι επεξήγησε τις πιο πάνω θέσεις του, οι οποίες, κατά 

τον ίδιο δεν αποτελούν διαφορετικές εκδοχές. Ο ΜΥ1 έκανε συγκεκριμένη αναφορά 

στην ύπαρξη του διαφράγματος, το οποίο είναι κατασκευαστικό χαρακτηριστικό ενός 

αθλητικού πιστολιού, γεγονός που δεν αμφισβητείται, στο ότι δεν υπάρχει 

πληροφόρηση από τον κατασκευαστή  για τον τρόπο κατασκευής αυτού του 

διαφράγματος, το μέγεθος του, το μέγεθος της εργοστασιακής οπής του, την ύπαρξη 

λάμας και πιο σημαντικό δεν έγινε δοκιμή εάν αυτό μπορούσε να πυροβολήσει 

τροποποιημένα φυσίγγια του δικού του διαμετρήματος 9 χλμ. Προς το σκοπό αυτό 

κρίνουμε ορθό όπως παραθέσουμε και μέρος των απαντήσεων του σε σχετικές 

ερωτήσεις της συνηγόρου για την Κ/Α αυτούσιο:  

 

 «           ………………………………………………………………………………………....  

 E. Τι σημαίνει ότι δεν φαίνεται; Δεν το βλέπετε εσείς ή δεν έχει υποστεί 

οποιανδήποτε τροποποίηση;  

 A. Η κάννη του αθλητικού πιστολιού είναι η δική του εργοστασίου, αυτή που 

εφαρμόζεται πάνω στο πιστόλι. Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ίχνη από γυαλιά 

στη θαλάμη ώστε να φαίνεται να γίνει κάποια διάνοιξη της κάννης ή οτιδήποτε 



29 
 

άλλο και περαιτέρω υπάρχει η διάμετρος της θαλάμης, είναι περίπου 9μισι 

χιλιοστόμετρα που είναι και το διαμέτρημα, που αντιστοιχεί με το διαμέτρημα 

του αβολίδωτου φυσιγγίου 9 χιλιοστομέτρων, δηλαδή 9 χιλιοστομέτρων PAK, 

το 9 χιλιοστόμετρα PAK είναι περίπου 9 χιλιοστόμετρα διάμετρος και υπάρχει 

και το μισό χιλιοστό αέρας που το λέμε εμείς, ώστε να μπορεί να μπαίνει το 

φυσίγγιο, δεν είναι κάτι....  

 E. Εσείς κατά την εξέταση σας διαπιστώσετε αν υπήρχε οποιαδήποτε 

τροποποίηση ή όχι στο εσωτερικό της κάννης;  

 A. Μπορώ να έχω το Τεκμήριο 3;  

……………………………………………………………………………………….. 

 

A. Απλά να δείξω στο Δικαστήριο ότι βλέποντας την κάννη, αν θέλετε να σας το 

δώσω να το δείτε, εσωτερικά διακρίνουμε να υπάρχει μια στένωση, ένας 

δακτύλιος, εγώ το ονομάζω διάφραγμα, αυτή είναι η σωστή ορολογία. Άρα 

από τη στιγμή που κάποιος εμπειρογνώμονας εξετάζει ένα αθλητικό πιστόλι, 

το οποίο έχει στην κάννη του διάφραγμα εφαρμοσμένο ή δακτύλιο, όπως το 

λέει η κυρία Πασιαρδή και χωρίς να έχεις είτε άλλο Τεκμήριο πιστόλι του ιδίου 

μοντέλου, του ιδίου εργοστασίου με τα χαρακτηριστικά τα εργοστασιακά ή 

χωρίς να έχεις πληροφόρηση επίσημη από το εργοστάσιο να σου δώσει τα 

χαρακτηριστικά, η ύπαρξη του διαφράγματος δεν μπορεί να οδηγήσει σε 

συμπέρασμα ότι έχει τροποποιηθεί το διάφραγμα, χωρίς να γνωρίζεις πώς 

ήταν αυτό το διάφραγμα ή ποια τροποποίηση μπορεί να έχει γίνει. Αυτή είναι η 

θέση μου σχετικά με το διάφραγμα. 

 

Η κα Πασιαρδή συνεχίζει: 

  

 E. Κατά αναλογία αφού δεν μας λέτε ότι δεν μπορείτε να ξέρετε πώς ήταν 

κατασκευασμένο, δεν ξέρετε αν έχει υποστεί οποιανδήποτε τροποποίηση.   

 A. Έχω λέω ότι υπάρχει το διάφραγμα εφαρμοσμένο και λέω ότι χωρίς να 

έχουμε πληροφόρηση από τον κατασκευαστή ή άλλο εργοστασιακό πιστόλι 

δεν μπορούμε να πούμε πώς είναι.  

 E. Δεν μπορείτε να ξέρετε αν υπάρχει τροποποίηση; Εσείς δεν μπορείτε να 

ξέρετε αν υπάρχει τροποποίηση ή όχι;  

 A. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει, μπορεί το πιστόλι αυτό να έχει κατασκευαστεί 

όπως ακριβώς το βλέπουμε, διότι υπάρχουν πιστόλια που κατασκευάζονται 

ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, είναι δακτύλιος και στενεύει τη διάμετρο της 
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κάννης, υπάρχουν άλλα τα οποία έδειξε ο συνάδελφος και υπάρχουν και άλλα 

ακόμα στα οποία είναι εντελώς κλειστή η κάννη και τα αέρια φεύγουν από το 

πλευρό της κάννης, δηλαδή υπάρχει οπή εδώ επιπλέον, κάτι το οποίο ξέχασα 

να αναφέρω στην έκθεση μου, να σας το δείξω με έναν τρόπο να το 

καταλάβετε, είναι ότι το διάφραγμα που βλέπουμε στην κάννη δεν είναι απλά 

ένα τοίχωμα σε ένα σημείο στο εσωτερικό, είναι εργοστασιακό το διάφραγμα, 

διότι το διάφραγμα αυτού του πιστολιού ξεκινά από κάπου εδώ.   

 

  Δικαστήριο (προς μάρτυρα): Από πού; 

  

 A. Ξεκινά μετά τη θαλάμη από αυτό το σημείο και καταλήγει εδώ. Δηλαδή αυτό 

είναι διάφραγμα, δεν είναι απλά ένας δακτύλιος ο οποίος βλέπετε. Μπορώ να 

σας δείξω.   

 

  κ. Πολυχρόνης: Εν χωνί δηλαδή; 

  

 A. Ένα κομμάτι ενιαίο μέσα, δεν είναι απλά ένα δακτυλίδι στο μέσο. Άρα από τη 

θαλάμη προς το στόμιο είναι περίπου 25 μιλίμετρα και αντιθέτως είναι περίπου 

15 μιλίμετρα, άρα 25 και 15 είναι στο σύνολο 40, το μήκος της κάννης είναι 68, 

είναι το εργοστασιακό που υπάρχει μέσα. 

 

  Η κυρία Πασιαρδή συνεχίζει: 

  

 E. Σας υποβάλλω ότι η μέτρηση που μόλις έχετε κάνει είναι λανθασμένη.  

 A. Διαφωνώ, είναι εδώ που την κάναμε.  

  …………………………………………………………………………………………………………….» 

 

Σχετικές αναφορές για το ίδιο θέμα γίνονται και σε άλλα σημεία της μαρτυρίας 

του ΜΥ1 και ενδεικτικά αναφέρουμε τις σελ. 98-100 και 105 των πρακτικών ημερ. 

23.4.19. Συνεπώς κατά την κρίση μας ο ΜΥ1 τόσο στην ίδια την έκθεση του, όσο και 

κατά την προφορική του μαρτυρία επεξήγησε επακριβώς τις πιο πάνω αναφορές 

του. 

 

Τα όσα η πλευρά της υπεράσπισης έθεσε στο ΜΚ2 σε σχέση με την 

επικινδυνότητα της ενέργειας του να δοκιμάσει τα τεκμήρια φυσίγγια, σε αθλητικό 

πιστόλι που είχαν στο εργαστήριο τους, το οποίο έφερε διάφραγμα, έχοντας πλήρη 
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επίγνωση των συνεπειών που αυτό μπορούσε να έχει, όπως συγκεκριμένα ο ίδιος 

εξήγησε, δεν θεωρούμε ότι επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε το σύνολο της 

μαρτυρίας του, είτε τα αποτελέσματα της πράξης του αυτής, τα οποία, πέραν του ότι 

δεν έχουν αμφισβητηθεί, είναι και αποδεκτά. Η θέση της Υπεράσπισης ότι ο ΜΚ2  

εφόσον παρέβηκε κανονισμό εργαστηρίου (τεκμήριο 37) με την εν λόγω δοκιμή δεν 

είναι θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου και δεν θα μας 

απασχολήσει άλλο η θέση αυτή. 

 

Προχωρώντας στην εξέταση των φυσιγγίων διαπιστώνουμε ότι η θέση των 

δύο εμπειρογνωμόνων συγκλίνει ότι τα αβολίδωτα φυσίγγια είναι κατασκευασμένα 

με κάλυκα, φέρουν εσωτερικά πυρίτιδα και καψύλλιο. Το μπροστινό μέρος, το στόμιο 

τους φέρει πλαστικό κάλυμμα, το οποίο μπορεί να είναι είτε με κερί είτε με χαρτί και 

μπορεί να είναι διαφόρων χρωματισμών, ώστε να υποδηλώνει το περιεχόμενο τους 

και κατ΄ επέκταση και τη χρήση τους. Τα αβολίδωτα φυσίγγια μπορεί να είναι  

διαμετρήματος 8 χλμ. και ή 9 χλμ. Δεν αμφισβητείται ότι τα  4 φυσίγγια (μέρος του 

τεκμηρίου 4 στην παρούσα υπόθεση) τα οποία ήταν 8χλμ δεν μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στο επίδικο πιστόλι τεκμήριο 3, λόγω διαφορετικού διαμετρήματος.  

 

Tο ένα εκ των τεσσάρων φυσιγγίων, το οποίο έφερε στο στόμιο του 

σφαιρίδιο/βλήμα ο MK2 το δοκίμασε σε αθλητικό πιστόλι, ιδίου διαμετρήματος, το 

οποίο είχαν στο εργαστήριο τους και έφερε και διάφραγμα και το βρήκε σε 

λειτουργήσιμη κατάσταση αφού, ως ανέφερε, με τον πυροβολισμό το σφαιρίδιο, που 

έφερε στο στόμιο του,  εξήλθε της κάννης και θρυμματίστηκε. Δεν αμφισβητήθηκε το 

γεγονός αυτό από το ΜΥ1 ο οποίος εκείνο που είδε και εξέτασε ήταν ο κάλυκας που 

παρέμεινε. Την ίδια δοκιμή ο ΜΚ2 την έκανε και με τα άλλα δύο, τα οποία έφεραν 

σφαιρίδιο/βλήμα στο στόμιο τους (στο ένα, εκ των οποίων, είχε αφαιρεθεί μερικώς), 

τα οποία όμως δεν λειτούργησαν όπως αναμένετο να λειτουργήσουν, δεν έγινε  

έκρηξη του καψυλλίου, ανάφλεξη της πυρίτιδας και εκτόξευση του σφαιριδίου από 

την κάννη, εξηγώντας τους λόγους γιατί αυτό μπορούσε να συμβεί. Αντεξεταζόμενος 

δεν αρνήθηκε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε απουσία πυρίτιδας ή καψυλλίου ή 

κάποιας ελαττωματικότητας τους, δηλαδή παρά το ότι μπορεί να έφεραν καψύλλιο 

και  πυρίτιδα, λόγω  κακής συντήρησης ή φύλαξης των φυσιγγίων, να υπάρξει 

διάβρωση του καψυλλίου ή της πυρίτιδας και αυτά να καθίστανται σε μη 

χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. Ίδια ήταν η θέση και του ΜΥ1 όσον αφορά τους 
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λόγους μη λειτουργίας τους.  Αποδεκτή είναι επίσης και η θέση του ΜΚ2 ότι το 

κρατικό χημείο μπορεί να διευκρινίσει επακριβώς το είδος της πυρίτιδας που 

περιέχουν. Όμως το κατά πόσο ένα φυσίγγιο έχει πυρίτιδα, ή άλλη εκρηκτική ύλη, 

διαπιστώνεται με τον πυροβολισμό, κατά τις δομικές που γίνονται στο εργαστήριο, 

εφόσον υπάρχει έκρηξη λάμψη, δηλαδή πρακτικό αποτέλεσμα και αυτό σημαίνει ότι 

το φυσίγγιο είναι σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, φέρει πυρίτιδα εσωτερικά αλλά και 

το καψύλλιο είναι πλήρες. Αυτά τα οποία ο ίδιος κατέληξε ότι δεν ήταν σε 

χρησιμοποιήσιμη κατάσταση, συμφώνησε ότι δεν έκαναν τον κρότο που περιέγραψε 

και τη αναμενόμενη λειτουργία τους. Ήταν περαιτέρω η θέση του ότι το τέταρτο 

αβολίδωτο φυσίγγιο με δοκιμή στο ίδιο αθλητικό πιστόλι των 8 χλμ, δεν ήταν σε 

λειτουργήσιμη κατάσταση. Η θέση του ΜΥ1 ότι το σφαιρίδιο μπορεί να ήταν από 

μόλυβδο και όχι μέταλλο, εφόσον η δοκιμή που έγινε, με μαγνήτη δεν ήταν ο ορθός 

τρόπος, λόγω του ότι και ο κάλυκας είναι από μέταλλο, δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτή, αφού τίποτα σχετικό τέθηκε στο ΜΚ2, ο οποίος εξήγησε τον τρόπο 

εξέτασης τους, για να τοποθετηθεί και να αξιολογηθεί σχετικά.  Επίσης το κατά πόσο 

αυτά είναι πλήρη φυσίγγια, όπως οι δύο μάρτυρες τα χαρακτήριζαν ή όχι ή εάν 

εμπίπτουν εντός των προνοιών του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου στον οποίο 

εδράζεται η 4η κατηγορία, παραμένει θέμα προς το Δικαστήριο να αποφασίσει. 

 

  Όσον αφορά τέλος την γεμιστήρα (μέρος του τεκμηρίου 4) και οι δύο 

εμπειρογνώμονες συμφώνησαν ότι ήταν σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση και 

αγκίστρωνε στο πιστόλι, τεκμήριο 3, το οποίο μπορούσε να τροφοδοτήσει με 

φυσίγγια του ιδίου με αυτό διαμετρήματος. 

 

Αξιολόγηση Προφορικών Δηλώσεων και Γραπτής Κατάθεσης του 

Κατηγορούμενου. 

 

O Κ όπως ήδη αναφέρθηκε έχει επιλέξει το δικαίωμα της σιωπής. Το 

δικαίωμα της σιωπής θεωρείται ότι αναφύεται από το τεκμήριο της αθωότητας και 

περιέχεται στον πυρήνα της δίκαιης δίκης. Ο Κ έχει το απόλυτο νομικό δικαίωμα της 

σιωπής και η επιλογή αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καταλογιστεί εναντίον 

του (Βλέπε Themistocleous v The Police (1981) 2 CLR 200 και Κεφ. 24, σελ. 829 

– 831 στο σύγγραμμα το Δίκαιο της Απόδειξης, Δικονομικές και Ουσιαστικές Πτυχές 

των Τάκη Ηλιάδη και Νικόλα Σάντη).  Η επιλογή του αυτή δεν δύναται να εκληφθεί 
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ως επιβαρυντικό στοιχείο εναντίον του. (βλέπε Δημοσθένους ν Αστυνομίας (1998) 

2 Α.Α.Δ. 129).  

 

Την κατάθεση του, όπως και κάποιες προφορικές του δηλώσεις, οι οποίες δεν 

έχουν αμφισβητηθεί ότι έγιναν και είναι μέρος της μαρτυρίας, προχωρούμε να τις 

αξιολογήσουμε. Ως προς την αξιολόγηση τους χρήσιμη είναι η υπόθεση 

Κωνσταντίνου v. Αστυνομίας (1989) 2 ΑΑΔ 109 όπου το θέμα του τρόπου 

αξιολόγησης κατάθεσης Κ εξετάστηκε, με αναφορά στην Αγγλική υπόθεση Findlay 

Duncan 73 Cr. App R. 359.  Το ακόλουθο απόσπασμα από τις σελίδες 112 έως 113 

είναι σχετικό: «Στην υπόθεση Duncan αποφασίστηκε ότι κάθε μέρος της κατάθεσης 

λαμβάνεται υπόψη και εκτιμάται και ως προς την αλήθεια των ισχυρισμών που 

προβάλλονται.  Η προσέγγιση αυτή είναι και ρεαλιστική και δίκαιη.  Τονίστηκε όμως 

στην Duncan ότι το Δικαστήριο είναι ελεύθερο και μπορεί να αποδώσει την βαρύτητα 

που κρίνει ότι επιβάλλεται σε διαφορετικά μέρη κατάθεσης.  Όπως είναι φυσικό 

μπορεί να αποδοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στο μέρος εκείνο το οποίο συνθέτει 

παραδοχή στο αδίκημα ή περιέχει δηλώσεις ενάντια προς τα συμφέροντα του 

Κατηγορούμενου.  Είναι όμως ελεύθερο το Δικαστήριο να αποδώσει μικρότερη 

σημασία ή ακόμη να απορρίψει άλλα μέρη της κατάθεσης για τα οποία παρέχεται 

εξήγηση ή δικαιολογία για εκ πρώτης όψης εγκληματικές πράξεις.  Συνοψίζοντας η 

απόφαση Duncan αφήνει το βάρος το οποίο θα αποδοθεί στα διάφορα μέρη της 

κατάθεσης Κατηγορούμενου στη διακριτική ευχέρεια των κριτών των γεγονότων της 

υπόθεσης». 

 

Αξιολογώντας την κατάθεση του Κ, καθώς και των άλλων δηλώσεων του, που 

καταγράφηκαν στα ημερολόγια ενεργείας που ο ΜΚ1 παρουσίασε, σύμφωνα με τις 

αρχές στη βάση των οποίων το Δικαστήριο προβαίνει στην αξιολόγηση τους, 

κρίνουμε ότι προκύπτουν παραδοχές του Κ  σε σχέση με τα, υπό εξέταση στην 

παρούσα, αδικήματα στις οποίες το Δικαστήριο θα δώσει βαρύτητα, όπως θα 

εξηγηθεί αμέσως πιο κάτω. Συγκεκριμένα στη παραδοχή του για κατοχή τόσο του 

πιστολιού όσο και της γεμιστήρας, με τα φυσίγγια, τα οποία ως ανέφερε, του 

δόθηκαν από τρίτο άτομο, παραδοχή η οποία προκύπτει και από τα παραδεκτά και 

τα μη αμφισβητούμενα γεγονότα. Βαρύτητα θα δοθεί και στην άρνηση του ότι εκτός 

του πλαισίου των καθηκόντων του είχε χρεωμένο οπλισμό προσθέτοντας ότι ποτέ 

του δεν έπιασε όπλο εκτός υπηρεσίας και τα μόνα όπλα που ήξερε ήταν αυτά των 9 
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χλμ που είχαν στην δουλειά. Ως προς τις αναφορές του για το τεκμήριο 3, το οποίο 

είπε στην κατάθεση του ότι του δόθηκε από κάποιο γνωστό του, για να το κρατήσει 

προσωρινά μέχρι να του το ζητήσει πίσω, δηλώνοντας την επιθυμία του να 

συνεργαστεί αποδεχόμενος ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να έχει στην κατοχή του 

κάτι παράνομο, βαρύτητα δίδουμε στο τελευταίο πιο πάνω μέρος. Κατόπιν τούτου 

και αφού πληροφορήθηκε ότι στο εν λόγω πιστόλι υπήρχε γεμιστήρα με σφαίρες για 

τις οποίες πάλι χρειαζόταν άδεια είπε ότι η γεμιστήρα ήταν μαζί με το πιστόλι και 

όταν το πήρε το επεξεργάστηκε, έβγαλε τις σφαίρες είδε ότι ήταν « … 4 σφαίρες 

μικρές που είχαν στη μύτη τους αντί κάλυκα που είμαι συνηθισμένος στη δουλειά, 

μικρή κουκίδα όπως αυτές του αεροβόλου, εν ήξερα αν ήταν όντως σφαίρες………. 

Εν ήταν χωσμένο γιατί δεν είχα χρόνο να το χώσω. …….Εν ήθελα να το πιάσω αλλά 

ένιωσα φόβο να του πω όχι γιατί εν γνωστός.». Τα πιο πάνω που ο Κ ανέφερε σε 

σχέση με την κατοχή του πιστολιού και των σφαιρών στη γεμιστήρα, κατά την κρίση 

μας, υποδηλώνουν την απουσία οποιασδήποτε σχετικής με τα πιο πάνω άδειας, και 

τούτο ανεξαρτήτως του εάν τελικά αποδειχθούν οι συγκεκριμένες κατηγορίες. 

 

Σημειώνουμε περαιτέρω εδώ ότι η αρχική αναφορά που έδωσε, όσον αφορά 

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες περιήλθε στην κατοχή του το εν λόγω πιστόλι κατά 

τον εντοπισμό του, μετά από την έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο του, κατά την 

προφορική του ανάκριση ήταν εντελώς διαφορετική από τα όσα σχετικά ανέφερε 

στην κατάθεση του, τα οποία έχουμε παραθέσει πιο πάνω και στα οποία υπό τις 

περιστάσεις δεν μπορεί να προσδοθεί βαρύτητα. Κατά την προφορική του ανάκριση 

είχε αναφέρει ότι τα βρήκε κάτω από την ελιά στην αυλή του σπιτιού του και στην 

κατάθεση του πιο πάνω ότι του είχαν δοθεί από κάποιο γνωστό του, τα οποία 

αποδέχθηκε από φόβο να αρνηθεί.  

 

Ευρήματα 

 

Με βάση όλα τα πιο πάνω, καθίστανται ευρήματα του Δικαστηρίου όλα όσα 

αναφέρονται πιο πάνω στην ενότητα «Παραδεκτή και Μη Αμφισβητούμενη 

Μαρτυρία», η οποία καλύπτει τις ενέργειες της αστυνομίας σε σχέση με το ανακριτικό 

έργο, όπως επίσης και όσα αναφέρονται πιο πάνω στην ενότητα «Αξιολόγηση 

Προφορικών Δηλώσεων και Γραπτής Κατάθεσης του Κατηγορούμενου», στα οποία 

έχουμε καταλήξει να προσδώσουμε βαρύτητα. 
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Από το σύνολο της αξιολόγησης της λοιπής μαρτυρίας και ειδικά αυτής των 

εμπειρογνωμόνων προκύπτει ότι το πιστόλι – τεκμήριο 3, είναι τουρκικής 

κατασκευής και κατασκευάστηκε ως ημιαυτόματο αθλητικό πιστόλι. Τα 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πιστολιού, το οποίο 

κατασκευάστηκε από την εταιρεία UCYILDIZ LTD το 2007 δεν είναι γνωστά. Από το 

2011 το εν λόγω αθλητικό πιστόλι κατασκευάζεται από την εταιρεία ZIRA SILAH. 

Μετά από εξετάσεις που έγιναν από το ΜΚ2 στο επίδικο πιστόλι και τη δοκιμή 

χρήσης σε αυτό αβολίδωτων φυσιγγίων του ιδίου διαμετρήματος, δηλαδή 9 χλμ, 

εύρημα μας είναι ότι το πιστόλι, τεκμήριο 3, παρά τη δυσλειτουργία που εντοπίζεται, 

όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω, βρίσκεται σε λειτουργήσιμη κατάσταση. Το 

επίδικο πιστόλι δεν δοκιμάστηκε εάν πυροβολεί τροποποιημένα αβολιδωτα 

φυσίγγια 9 χλμ. Η γεμιστήρα, μέρος του τεκμηρίου 4, επίσης είναι σε λειτουργήσιμη 

κατάσταση και  αγκιστρώνει στο πιστόλι τεκμήριο 3, το οποίο μπορεί να 

τροφοδοτήσει με φυσίγγια του ιδίου διαμετρήματος, δηλαδή 9χλμ ΡΑΚ. 

 

Τα τέσσερα φυσίγγια, τα οποία αποτελούν μέρος του τεκμηρίου 4 είναι 

διαμετρήματος 8χλμ ΡΑΚ, αβολίδωτα. Τα συγκεκριμένα φυσίγγια δεν μπορούσαν 

να πυροδοτηθούν ή να πυροβοληθούν από το συγκεκριμένο πιστόλι, τεκμήριο 3, 

λόγω διαφορετικού διαμετρήματος. Τα αβολίδωτα φυσίγγια κατασκευαστικά φέρουν 

πυρίτιδα και καψύλλιο και έχουν πλαστικό κάλυμμα, το οποίο μπορεί να είναι και 

από κερί ή χαρτί, και ανάλογα με το χρώμα του δεικνύεται το είδος και η χρήση 

τους. Στα τρία από τα τέσσερα αυτά φυσίγγια που βρέθηκαν στην κατοχή του Κ 

υπήρχε τοποθετημένο στο στόμιο τους μεταλλικό σφαιρίδιο/βλήμα. Στο ένα εκ των 

τριών φαίνεται αυτό το μεταλλικό σφαιρίδιο/βλήμα  είχε αφαιρεθεί μερικώς. Τα 

προαναφερόμενα φυσίγγια χρησιμοποιήθηκαν σε αθλητικό πιστόλι διαμετρήματος 8  

χλμ, το οποίο έφερε διάφραγμα. Το ένα από αυτά μόνο ήταν σε λειτουργήσιμη 

κατάσταση και το σφαιρίδιο/βλήμα που έφερε στο στόμιο του με τον πυροβολισμό 

θρυμματίστηκε και εξήλθε της κάννης. Τα άλλα δύο που έφεραν σφαιρίδιο δεν ήταν 

σε λειτουργήσιμη κατάσταση, όπως επίσης και το τέταρτο το αβολίδωτο. 
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Νομική Πτυχή - Συμπεράσματα 

 

Όπως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω με την κατηγορία 3 ο κατηγορούμενος 

κατηγορείται ότι την 30.3.2017 στη Λευκωσία είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο 

κατηγορίας Β, δηλαδή ένα πιστόλι Τουρκικής κατασκευής μάρκας Blow Mini, 

διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ΡΑΚ με αριθμό κατασκευής 7-025668 χωρίς άδεια, κατά 

παράβαση των άρθρων 2, 4(1)(2), 51 και του Πρώτου Παρατήματος του περί 

Πυροβόλων Όπλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο 113(1)/2004 όπως έχει 

τροποποιηθεί.  

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 2 του Ν. 113(1)/2004 «πυροβόλο όπλο  

σημαίνει οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη, το οποίο εξακοντίζει, είναι 

σχεδιασμένο να εξακοντίζει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, 

βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης και το οποίο εμπίπτει σε 

οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο σημείο Ι του Πρώτου 

Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, εκτός εάν εξαιρείται για έναν από τους λόγους 

που αναφέρονται στο σημείο ΙΙΙ του εν λόγω Παραρτήματος» 

 

Στο Πρώτο Παράρτημα του πιο πάνω νόμου καθορίζονται οι κατηγορίες 

πυροβόλων όπλων και στην Κατηγορία Β εμπίπτουν και τα πιστόλια.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) απαγορεύεται μεταξύ άλλων η κατοχή 

πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών των Κατηγοριών Α, Β και Γ και οποιουδήποτε 

πυροβόλου όπλου που δεν διαθέτει στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 της Κοινοτικής Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ. Η 

υποπαράγραφος (2) του ιδίου άρθρου προνοεί ότι πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να 

αποκτήσει, κατέχει ή μεταφέρει πυροβόλο όπλο ή πυρομαχικό της Κατηγορίας Β2 ή 

Β3 δικαιούται να υποβάλει γραπτή αίτηση σύμφωνα με τον Τύπο Α2 του Δευτέρου 

Παραρτήματος στον Αρχηγό Αστυνομίας για να του χορηγήσει άδεια απόκτησης και 

κατοχής του εν λόγω πυροβόλου όπλου και τούτο υπό κάποιες προϋποθέσεις όπως 

συγκεκριμένα το εν λόγω άρθρο καθορίζει. 

 

Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του 

συγκεκριμένου νόμου διαπράττει αδίκημα και σύμφωνα με το άρθρο 51 (1) σε 
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περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 15 έτη ή  

σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 25 χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 

 

Με βάση την αξιολόγηση της μαρτυρίας των ΜΚ2 και ΜΥ1, όπως επίσης και 

τα συνακόλουθα ευρήματα του Δικαστηρίου, πιο πάνω, κατά την κρίση μας, δεν έχει 

αποδειχθεί στον απαιτούμενο βαθμό ότι το τεκμήριο 3, το οποίο κατασκευάστηκε ως 

αθλητικό πιστόλι, υπέστη μετατροπές/τροποποιήσεις ώστε να καταστεί πυροβόλο 

όπλο εντός της έννοιας του νόμου. Η θέση της συνηγόρου για την Κ/Α ότι η 

παρούσα υπόθεση διαφέρει από την υπόθεση Ibrahim Mahmood Ajlali v 

Αστυνομίας (2011) 2 Α.Α.Δ. 337, στην οποία αναφορά έκανε και η υπεράσπιση μας 

βρίσκει σύμφωνους. Στην παρούσα υπόθεση η σιγουριά και η βεβαιότητα όμως του 

ΜΚ2 όσον αφορά τις ισχυριζόμενες μετατροπές που έγιναν στο τεκμήριο 3, όπως 

επίσης και το ότι συνεπεία αυτών το εν λόγω πιστόλι κατέστη πυροβόλο όπλο και 

μπορεί να πυροβολεί τροποποιημένα αβολίδωτα φυσίγγια, δεν πηγάζουν από 

στέρεο υπόβαθρο γεγονότων, για να δικαιολογήσουν εύρημα ως προς τα πιο πάνω, 

στον απαιτούμενο σε ποινική υπόθεση βαθμό, έχοντας υπόψη τις θέσεις που του 

ετέθηκαν κατά την αντεξέταση του όπως επίσης και τις σχετικές απαντήσεις που 

έδιδε. Η μαρτυρία του δεν μπορεί να οδηγήσει το Δικαστήριο σε κατάληξη ότι 

ενυπάρχουν τα συστατικά στοιχεία του εν λόγω αδικήματος. Συγκεκριμένα ελλείπει η 

μαρτυρία ότι το επίδικο πιστόλι –τεκμήριο 3, ακόμη και εάν δεχόμασταν ότι υπέστη 

τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, μπορούσε να εξακοντίζει σφαίρα ή βλήμα, μέσω 

της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, ώστε να εμπίπτει στην ερμηνεία που αποδίδεται στο 

νόμο στον όρο πυροβόλο όπλο.  

 

Σημειώνεται εδώ ότι η αναφορά στα παραδεκτά γεγονότα του τεκμηρίου 3, ως 

πιστόλι σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει την Κατηγορούσα Αρχή από την 

υποχρέωση να αποδείξει ότι εκείνο το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του Κ ήταν 

πυροβόλο όπλο εντός της έννοιας του Νόμου και ότι αυτό κατατάσσεται ως 

πυροβόλο όπλο κατηγορίας Β. 

 

Με την κατηγορία 4 ο Κ  κατηγορείται ότι κατά τον πιο πάνω χρόνο και στον 

ίδιο τόπο είχε στην κατοχή του εκρηκτικές ύλες χωρίς άδεια από τον Επιθεωρητή 

Εκρηκτικών Υλών, δηλαδή τρία πλήρη φυσίγγια διαμετρήματος 8 χιλιοστών ΡΑΚ και 

ένα αβολίδωτο φυσίγγιο διαμετρήματος 8 χιλιοστών ΡΑΚ κατά παράβαση των 
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άρθρων2, 4(1)(ε), 4(4)(δ) και 4(5) του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, Κεφ. 54 όπως 

έχει τροποποιηθεί. 

 

Σύμφωνα με το ερμηνευτικό άρθρο 2 "εκρηκτική ύλη" «σημαίνει πυρίτιδα 

όπλου, νιτρογλυκερίνη, δυναμίτιδα, βαμβακοπυρίτιδα, εκρηκτική πυρίτιδα, βροντώδη 

υδράργυρο ή άλλα μέταλλα, έγχρωμες φλόγες και κάθε άλλη ύλη, είτε παρόμοιο με 

εκείvα πoυ αvαφέρθηκαv πιo πάvω ή όχι, τα οποία χρησιμoπoιoύvται ή 

κατασκευάζovται με σκoπό vα παράγoυv πρακτικό απoτέλεσμα με έκρηξη ή 

πυρoτεχvικό απoτέλεσμα, και περιλαμβάvει φωτειvά σήματα oμίχλης, 

πυρoτεχvήματα, θρυαλλίδες, ρoυκέττες, καψύλια, πυρoκρoτήρες, φυσίγγια, 

πυρoμαχικά κάθε περιγραφής, και κάθε πρoσαρμoγή ή παρασκεύασμα με 

oπoιαδήπoτε εκρηκτική ύλη όπως καθoρίστηκε πιo πάvω·». Πυρομαχικό «σημαίνει 

βλήματα με ή χωρίς ωστικά φορτία και άσφαιρα πυρά που χρησιμοποιούνται σε 

φορητά όπλα, άλλα όπλα από τα πυροβόλα·» 

 

Το άρθρο 4(1) «Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών δύναται, τηρουμένων των 

διατάξεων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να 

παραχωρήσει, υπό όρους και προϋποθέσεις, σε οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με 

οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες που καθορίζονται σε αυτούς – 

………………………………………………………………………………………………. 

(ε) άδεια μεταφοράς ή/και κατοχής ή/και χρήσης εκρηκτικών υλών εντός της 

επικράτειας της Δημοκρατίας, η οποία δύναται, κατά την κρίση του Επιθεωρητή 

Εκρηκτικών Υλών, να εκδίδεται για καθορισμένο χρόνο χρήσης εντός του 

ημερολογιακού έτους· 

……………………………………………………………………………………………..» 

 

Σύμφωνα δε με την υποπαράγραφο (4) (δ) του ιδίου άρθρου πρόσωπο το 

οποίο μεταφέρει ή έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε εκρηκτική ύλη χωρίς να είναι 

κάτοχος άδειας ή έγκρισης (το βάρος απόδειξης της οποίας φέρει ο ίδιος), είναι 

ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τα δέκα έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες 

λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.  
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Από τα όσα τέθηκαν πιο πάνω, κρίση μας είναι, ότι τα τρία, από τα τέσσερα 

φυσίγγια, στα οποία εντοπίζεται μεταλλικό σφαιρίδιο/βλήμα, στο στόμιο τους 

εμπίπτουν στην έννοια που αποδίδεται στο νόμο ως εκρηκτική ύλη. Η ερμηνεία που 

δίδει ο ΜΥ1 στο πλήρες φυσίγγιο με αναφορά στο Νόμο 113(1)/2004, δεν μας 

βρίσκει σύμφωνους, εφόσον η συγκεκριμένη κατηγορία εδράζεται συγκεκριμένα, 

στον περί Εκρηκτικών Υλών Νόμο, ο οποίος περιέχει τις δικές τους αυτόνομες 

ερμηνείες και τα δικά του συγκεκριμένα αδικήματα, ένα από αυτά είναι η κατοχή 

εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια. Έχοντας κατά νου την πιο πάνω ευρεία ερμηνεία που 

δίδεται στην εκρηκτική ύλη όπου περιλαμβάνει και κάθε ύλη που χρησιμοποιείται ή 

κατασκευάζεται με σκοπό να παράγει πρακτικό αποτέλεσμα, με έκρηξη ή 

πυροτεχνικό αποτέλεσμα και περιλαμβάνει και φυσίγγιο και πυροτέχνημα, κρίση μας 

είναι ότι και το τέταρτο φυσίγγιο το αβολίδωτο, ανεξαρτήτως το ότι ήταν και αυτό 

όπως και τα άλλα δυο σε μη λειτουργήσιμη κατάσταση, πληρούν τις προϋποθέσεις 

του Νόμου ώστε να αποτελούν εκρηκτική ύλη. Όσον αφορά την απόδειξη της 

κατοχής άδειας όπως προνοείται από το συγκεκριμένο άρθρο αυτή βαρύνει τον Κ. 

Πέραν του ότι τίποτα σχετικό προωθήθηκε από την πλευρά της υπεράσπισης, από 

την αξιολόγηση της κατάθεσης του Κ προκύπτει η απουσία τέτοιας άδειας. 

 

Κατάληξη  

Με βάση όλα τα πιο πάνω η Κατηγορούσα Αρχή έχει αποδείξει πέραν πάσης 

λογικής αμφιβολίας την Κατηγορία 4, στην οποία ο  Κ κρίνεται ένοχος, ενώ 

αθωώνεται και απαλλάσσεται στην Κατηγορία 3. 

   ………………………………… 

        (Υπ.) Χ. Πογιατζής, Π.Ε.Δ. 

            

                    ..…………………………….. 

                     (Υπ.) Γ. Κυριακίδου, Α.Ε.Δ. 

            

                 ……………………………… 

                   (Υπ.) Φ. Καπετάνιου, Ε.Δ. 

 

Πιστό Αντίγραφο 

  

Πρωτοκολλητής 
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