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Αθώωση Κατηγορουμένου σε ποινική υπόθεση για υπέρβαση ορίου 
ταχύτητας  

 

Σεπτέμβριος 2019 
 

Στις 02/07/2019 το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε την απόφαση του σε ποινική υπόθεση για 
υπέρβαση ορίου ταχύτητας κατά την οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος, στη βάση των άρθρων 2, 6(2)(3), 19 
και 20Α του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου Ν.86/72 και αθώωσε τον 
Κατηγορούμενο στις κατηγορίες που αντιμετώπιζε.  

Ο έλεγχος ταχύτητας που οδήγησε στην καταγγελία και την έναρξη της ποινικής υπόθεσης, διενεργήθηκε από 
αστυνομικό ο οποίος σημάδευε με το ταχύμετρο (κοινώς ραντάρ) τα μηχανοκίνητα οχήματα που κινούνταν 
στην Λεωφόρο Αρχαγγέλου στην Λευκωσία.  

Το Δικαστήριο στην απόφαση του ανέφερε ότι η απόδειξη του αδικήματος που αφορά στην υπέρβαση ορίου 
ταχύτητας με μαρτυρία γνώμης ενός αστυνομικού στηριζόμενου στο ταχύμετρο του, είναι αρκετή για να 
στοιχειοθετηθεί η κατηγορία, νοουμένου βεβαίως ότι προσφέρεται ικανοποιητική μαρτυρία ότι το ταχύμετρο 
λειτουργούσε κανονικά. Όταν αμφισβητείται η κανονική λειτουργία  της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για 
τον έλεγχο, πρέπει η Κατηγορούσα Αρχή να αποδείξει ότι είχαν διενεργηθεί προηγουμένως όλοι οι 
κατάλληλοι έλεγχοι προς διακρίβωση της ορθής λειτουργίας του ταχύμετρου.  

Το Δικαστήριο σημείωσε ότι ο ο έλεγχος που διενήργησε ο χειριστής του ταχυμέτρου προτού το 
χρησιμοποιήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ήταν ο ίδιος με τον έλεγχο που περιέγραψε ο 
εμπειρογνώμονας της Αστυνομίας, ο οποίος κατέθεσε αναφορικά με τα τεχνικά θέματα της λειτουργίας των 
ταχυμέτρων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μαρτυρία του Κατηγορούμενου ότι την κρίσιμη στιγμή 
υπήρχαν και άλλα αυτοκίνητα στο δρόμο και ότι είχε αντιληφθεί από προηγουμένως ότι θα υπήρχε 
αστυνομικός έλεγχος και συνεπώς ήταν ιδιαίτερα προσεχτικός ως προς το όριο ταχύτητας του οχήματος του, 
δημιούργησαν αμφιβολίες ότι το όχημα που τέθηκε στο στόχαστρο του ελέγχου ήταν όντως το όχημα του 
Κατηγορούμενου.  

Ως εκ τούτου, η αποτυχία της Κατηγρούσας Αρχής να αποδείξει πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας την 
ορθότητα λειτουργίας του ταχυμέτρου, οδήγησε στην αθώωση του Κατηγορουμένου. 
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