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Κ

ατά τη διάρκεια των εργασιών του 14ου Συνεδρίου των Δικηγορικών Συλλόγων, που διεξήχθη στις Σέρρες στις 19-22 Απριλίου, έγιναν
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και παρεμβάσεις, που όλες έθιξαν καίρια ζητήματα που απασχολούν το δικηγορικό σώμα. Μία από τις παρεμβάσεις
που προκάλεσαν ιδιαίτερα θετική εντύπωση, ήταν
αυτή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου
Δράμας κ. Αναστασίου Πούλιου που έγινε στη θεματική ενότητα «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΔΙΚΑΣΤΕΣ» και είχε ως θέμα: «ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΔΑ ΩΣ
ΠΗΓΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΩΝ (Η περίπτωση της απόφασης Κυπριανού κατά Κυπριακής Δημοκρατίας, αριθ.
73797/01 15-12-2005)». Η απόφαση αυτή, που
έκρινε επί αντιπαράθεσης στο ακροατήριο μεταξύ
Έδρας και συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ήταν άγνωστη για την πλειονότητα των συνέδρων (η αλήθεια είναι πως μόνο ο εκπρόσωπος
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου φάνηκε να
την γνωρίζει), όπως είμαι βέβαιος πως είναι άγνωστη και στη συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων
και γι’ αυτό θεώρησα πως θα έπρεπε να δημοσιευτεί στο περιοδικό μας.
Σε τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον πρόεδρο
του Δ.Σ. Δράμας κ. Πούλιο, προκειμένου να μου

αποστείλει την εν λόγω απόφαση, μού εξήγησε ότι
ο ίδιος την έχει στη διάθεσή του στην Αγγλική
Γλώσσα, στην οποία και είναι γραμμένο το πρωτότυπο και ότι την παρέθεσε στην παρέμβασή του σε
μετάφραση δική του. Ευχαριστώντας λοιπόν θερμά
τον εξαιρετικό συνάδελφο που μας το επέτρεψε,
αναδημοσιεύουμε αυτολεξεί, όπως ακριβώς εμπεριέχεται στην παρέμβασή του (η οποία είναι αναρτημένη στη σελίδα του Συνεδρίου και πραγματικά
αξίζει τον κόπο να διαβαστεί ολόκληρη), την πολύ
ενδιαφέρουσα και σίγουρα πρωτότυπη αυτή απόφαση:
«Στην υπόθεση Κυπριανού κατά Κυπριακής
Δημοκρατίας (αίτηση με αριθ. 73797/01, 15-122005) το ΕΔΔΑ εξέτασε ζήτημα προσβολής του δικαστηρίου από δικηγόρο υπεράσπισης, κατά τη
διάρκεια δίκης για ανθρωποκτονία στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού. Ο δικηγόρος υπέβαλε ένσταση
κατά τη διάρκεια της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας,
διότι, ενώ εξέταζε μάρτυρα κατηγορίας, μέλη του
δικαστηρίου συνομιλούσαν μεταξύ τους και αντάλλασσαν σημειώματα, τα οποία ο ίδιος χαρακτήρισε
ως «ραβασάκια», αντί να παρακολουθούν τη διαδικασία. Οι δικαστές θεώρησαν ότι ο δικηγόρος επέδειξε έκδηλη έλλειψη σεβασμού και καταφρόνηση
του δικαστηρίου και των ίδιων και του ζήτησαν να

ανακαλέσει, χωρίς όμως αυτός να δεχτεί. Ακολού- φάσεις αλλά, δυνάμει του άρθ. 10 της ΕΔΔΑ, έχει το
θως το δικαστήριο, μετά από ολιγόλεπτη διακοπή, δικαίωμα να εκφράσει ακόμη και την έλλειψη εμπι-
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προέβη σε καταδίκη του δικηγόρου, αφού τον στοσύνης του εντολέα του προς το δικαστήριο,
έκρινε ένοχο καταφρόνησης και τον καταδίκασε σε όταν υφίστανται λόγοι προς τούτο. Ακόμη και αγενή
ποινή φυλάκισης πέντε ημερών. Η ίδια απόφαση σχόλια, όπως αυτά που λέχθηκαν στη συγκεκριεπαναλήφθηκε και από το δευτεροβάθμιο δικαστή- μένη υπόθεση, όταν αφορούν στον τρόπο με τον
ριο, κατόπιν εφέσεως του Κυπριανού, με αποτέλε- οποίο διεξάγεται η δίκη, τότε εμπίπτουν στο πεδίο
σμα αυτός να προσφύγει στο ΕΔΔΑ. Το Ευρωπαϊκό προστασίας του δικαιώματος ελευθερίας του
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε
ολομέλεια, έκρινε ότι το
Κακουργοδικείο

της

ληπτο και ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα
ελευθερίας του λόγου
(αρθ. 10 της ΕΣΔΑ), δεν
πείστηκε δε, ότι η ποινή
φυλάκισης που επιβλήθηκε ήταν ανάλογη
προς τη σοβαρότητα του
αδικήματος, ιδιαίτερα
ενόψει του γεγονότος
ότι επρόκειτο για δικηγόρο υπεράσπισης, λαμβανομένων υπόψιν και των διαθέσιμων εναλλακτικών
λύσεων. Περαιτέρω η ποινή θεωρήθηκε ως δυσανάλογα αυστηρή και προϊόν μη δίκαιης, συνοπτικής
διαδικασίας, ενώ με αυτήν δεν επιτεύχθηκε η ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για προστασία του κύρους των δικαστών και της ανάγκης για προστασία
του δικαιώματος του δικηγόρου για ελευθερία έκφρασης στην συγκεκριμένη υπόθεση. Το ΕΔΔΑ στην
ανωτέρω απόφαση δέχτηκε ότι η θέση του δικηγόρου στην απονομή της δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερη
ως μεσολαβητή μεταξύ δικαστή και πολίτη, συνεπώς ο ρόλος του στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί «ρόλο κλειδί». Ο δικηγόρος έχει το
δικαίωμα όχι μόνο να σχολιάσει τις δικαστικές απο-

λόγου και της έκφρασης».
Όπως επισημαίνει ο Αναστάσιος Πούλιος στην
παρέμβασή του: «Ηεξαιρετικάσυνοπτικήπαράθεση
της ανωτέρω απόφασης επιδιώκει να αποτελέσει
έναυσμα αφενός ενασχόλησης με διεθνή νομικά
κείμενα που εξέτασαν ζητήματα σχέσεων συλλειτουργώντηςδικαιοσύνηςαλλάκαιαφετέρουάντλησης τεκμηριωμένων επιχειρημάτων από τις
αποφάσεις του ΕΔΔΑ αλλά και των λοιπών διεθνών
δικαιοδοτικών οργάνων στο διάλογο για τις σχέσεις
δικηγόρων – δικαστών, στα πλαίσια κυρίως του εκσυγχρονισμού των αρχών που τις διέπουν και της
προσπάθειας για κοινή αντιμετώπιση των ζητημάτων δεοντολογίας».
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Κύπρου δεν ήταν αμερό-

