
 

 

Αρ. Υπόθεσης: 143/39/3754 

 

Αναφορικά με το άρθρο 17 του περί Δικηγόρων Νόμου, 

Κεφ. 2, όπως τροποποιήθηκε  

και 

Αναφορικά με τον XXXXX XXXXX δικηγόρο εκ XXXXX 

και  

Αναφορικά με το παράπονο του κ. XXXXX XXXXX, 

XXXXX, XXXXX 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μετά από επιστολή του κ. XXXXX, XXXXX, XXXXX, κάλεσε 

ενώπιον του τον κ. XXXXX XXXXX, XXXXX εκ XXXXX. 

 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2020 και αφού ο κ. XXXXX XXXXX παρουσιάστηκε ενώπιον του 

Συμβουλίου και υπέβαλε τις εξηγήσεις του αναφορικά με το παράπονο του κ. XXXXX.  

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «είχα αναλάβει την εκπροσώπηση δύο κατηγορούμενων σε 

αυτή την υπόθεση, με ένα μαρτυρικό υλικό 10 κιβώτια και η αμοιβή μου στο τέλος 

ήταν γύρω στα €1500, όπου με προέτρεψε η Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου να 

αναλάβω τον ένα εκ των δύο με Νομική Αρωγή. Η υπόθεση τελείωσε μετά από πολλές 

παρακλήσεις του Κακουργιοδικείου γιατί τελείωνε η θητεία τους 30 Αυγούστου 2020. 

Ενώ ήμουν έτοιμος να εγκαταλείψω, γιατί ο κ. XXXXX XXXXX, ο δεύτερος 

κατηγορούμενος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είχε στείλει και μια επιστολή στο 

Κακουργιοδικείο, που λίγο πολύ τους εξύβριζε. Πήγαμε στο Δικαστήριο και εντός της 

αίθουσας άρχισε να με βρίζει εμένα και ήταν εκεί που αποφάσισα να αποσυρθώ. Μας 

κάλεσε στο γραφείο δικηγόρους, και της κατηγορούσας αρχής και της υπεράσπισης, 

για την συνεργασία και την καλή διάθεση που είχαμε δείξει, για την εκδίκαση αυτής 

της υπόθεσης. Εγώ αστειευόμενος της είπα «εγώ επιφυλάσσομαι να ανταποδώσω με 

την έκδοση της απόφασης» και γελάσαμε όλοι. Θέλω να πω ότι αυτή η υπόθεση 
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τελείωσε μέσα σε τόσο καλό και ήπιο κλίμα που πραγματικά κανένας δικηγόρος με λίγο 

μυαλό δεν θα έγραφε αυτή την αγόρευση. Όσο και να πίστευαν οι κατηγορούμενοι, 

ότι ταλαιπωρήθηκαν ή αδικηθήκαν, κανένας δικηγόρος δεν θα έγραφε αυτά που 

έγραψα. Και είμαι εδώ για να σας αναφέρω και να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή την 

αγόρευση δεν την έγραψα εγώ, ούτε την είδα, ούτε γνώριζα το περιεχόμενο της. 

Συγκεκριμένα όταν το Κακουργιοδικείο όρισε για να καταχωρήσουμε τις γραπτές μας 

αγορεύσεις η δική μας πλευρά δεν ήταν έτοιμη, για τον λόγο ότι εγώ είχα πει στον 

κατηγορούμενο, να την ετοιμάσει, όπως είχαν κάνει και με την αγόρευση της εκ 

πρώτης όψεως.   

 

Συνεχίζοντας, ο κ. XXXXX ανέφερε προς το Συμβούλιο ότι ζητήθηκε προθεσμία για να 

γίνει καταχώρηση της αγόρευσης στο Πρωτοκολλητείο και το θέμα να θεωρηθεί λήξαν.  

Ο ίδιος συνεχίζοντας αναφέρει ότι την ημέρα της καταχώρησης της γραπτής 

αγόρευσης βρισκόταν στην Λάρνακα σε interim order, για το οποίο ήταν ανέφικτο να 

μην παρουσιαστεί.  Τότε ο κατηγορούμενος της υπόθεσης XXXXX/15, κ. XXXXX 

επικοινώνησε με τον κ. XXXXX και ακολούθησε ο εξής διάλογος, όπως είχε αναφερθεί 

και στο Συμβούλιο στις XXXXX/2020, 

«κ. XXXXX:  XXXXX είμαστε το Πρωτοκολλητείο, να καταχωρήσουμε την αγόρευση. 

κ. XXXXX:  Επιτέλους, την φέρατε; 

κ. XXXXX:  Ναι. 

κ. XXXXX: Καταχωρήστε την και φύγετε, δεν χρειάζεται να είμαι εγώ. 

(έπειτα από δεύτερο τηλεφώνημα)  

κ. XXXXX:  Πρέπει να την υπογράψεις 

κ. XXXXX: Πως θα την υπογράψω, εγώ είμαι στη Λάρνακα». 

 

Τότε ο κ. XXXXX επικοινώνησε με την υπάλληλο του γραφείο του για να προβεί στο 

Πρωτοκολλητείο, να υπογράψει την γραπτή αγόρευση αντ’ αυτού και να καταχωρηθεί. 

 

Κατά την ημερομηνία της απόφασης, ο κ. XXXXX ανέφερε στο Συμβούλιο ότι δεν ήταν 

παρών γιατί βρισκόταν σε περιορισμό, αφού είχε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο 

κρούσμα κορονοϊού. 
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Την επόμενη ημέρα, όταν ο κ. XXXXX ενημερώθηκε ότι παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό 

επικοινώνησε με την κα XXXXX και σύμφωνα με τον πρώτο ακολούθησε ο εξής 

διάλογος, 

«κα XXXXX :  Καλημέρα 

κ. XXXXX:  Καλημέρα 

κα XXXXX:  Που ήσουν τόσες μέρες; 

κ. XXXXX:  Τι εννοείται; 

κα XXXXX:  Κύριε XXXXX σε περίμενα μέχρι χθες πριν από την απόφαση ότι θα 

ερχόσουν να μου πεις μια κουβέντα, μια συγνώμη και να λήξει το θέμα εκεί. 

κ. XXXXX:  Πως να ερχόμουν αφού δεν είχα ιδέα. Δηλαδή περίμενα να βγάλετε 

απόφαση, να με στείλετε Πειθαρχικό και μετά να έρθω να σας δω; Είχα κάποιο λόγο; 

κα XXXXX:  Κοίταξε να δεις, εγώ ήμουν σίγουρη και το είπα και στους συναδέλφους 

μου ότι αποκλείεται να είσαι εσύ αυτός που έγραψε αυτή την αγόρευση. Ήμουν 

σίγουρη. Η συμπεριφορά σου καθ΄ όλη τη διάρκεια της δίκης ακόμα και την τελευταία 

ημέρα που κλείσαμε με τόσο ήπιο κλίμα, τόση ικανοποίηση, γέλια, δεν μπορούσαν να 

φανταστώ ότι έγραψες εσύ αυτή την αγόρευση 

κ. XXXXX:  Δεν υπήρχε πιθανότητα να έγραφα εγώ αυτή την αγόρευση και δεν ήρθα 

εδώ σήμερα ούτε για να σας πω σταματήστε την οποιαδήποτε διαδικασία. Καλά 

κάνατε, και εγώ στη θέση σας αυτό θα έκανα. Εγώ ήρθα να σας ξεκαθαρίσω εσάς σαν 

Δικαστή ότι δεν είμαι εγώ που το έγραψα. Τώρα αν έχω ευθύνη για αμέλεια μου, 

απερισκεψία μου επιπολαιότητα ή οτιδήποτε είναι άλλο θέμα, να υποστώ τις συνέπειες 

αλλά εγώ τέτοια πράγματα δεν υπήρχε περίπτωση να τα γράψω για Δικαστές. 

κα XXXXX:  Το ξέρω». 

 

Μετά από την συνομιλία που είχε με την κα XXXXX, ο κ. XXXXX ανέφερε προς το 

Συμβούλιο την γενικότερη στάση των κατηγορουμένων, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκδίκασης προέβαιναν σε διάφορες διαδικασίες στο Ανώτατο Δικαστήριο και ότι ο ίδιος 

δεν είχε ιδέα. 

Ο κ. XXXXX αναφέρει επίσης ότι έχει προβεί σε απολογία στην κα XXXXX, Πρόεδρο του 

Κακουργιοδικείου, την οποία και παρακάλεσε να μεταφέρει την απολογία και τις θέσεις 

του και στους δύο άλλους Δικαστές. 
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Ο κ. XXXXX προσθέτει ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο της γραπτής αγόρευσης που 

καταχωρήθηκε και αναγνωρίζει ότι έκανε λάθος που άφησε τον πελάτη του να 

ετοιμάσει την αγόρευση, να υπογράψει αντ’ αυτού και να την καταχωρήσει. 

 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφού άκουσε όλα όσα ειπώθηκαν από τον κ. XXXXX, ήρθε 

σε επικοινωνία με την κα XXXXX, η οποία επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του πρώτου. 

 

Το Συμβούλιο καταλήγοντας σημειώνει ότι, έχει λάβει υπόψιν του τόσο την παραδοχή 

όσο και την απολογία του κ. XXXXX, τόσο στο Δικαστήριο όσο και στο ίδιο το 

Συμβούλιο.  Λαμβάνει επίσης υπόψιν τα λεγόμενα της κας XXXXX που φαίνεται να 

συνάδουν με την μαρτυρία του κ. XXXXX και αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο 

εγκαλούμενος δεν πήρε χρήματα για την εν λόγω υπόθεση.   

 

Ένεκα των πιο πάνω αποφασίζει όπως επιβάλει στον δικηγόρο χρηματική ποινή 

προστίμου ύψους €250. 

 

 

 

Αντώνης Πασχαλίδης, 

Πρόεδρος Κλιμακίου Α’. 

 

 

Παύλος Παύλου, 

Μέλος Κλιμακίου Γ’. 

 

 

Παύλος Παυλίδης, 

Μέλος Κλιμακίου Γ’. 

 

 

 

Κοιν.: κ. XXXXX XXXXX 

 Δικηγόρο 


