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Ανακοίνωση Ανδρέα Κραμβή 

Πρώην Δικαστή Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Αλαθέξνκαη ζε πξόζθαηε, δεκνζηεπζείζα ζηνλ Τύπν, επηζηνιή ηνπ δηθεγόξνπ θ. Νίθνπ 

Κιεξίδε πξνο ηνλ Παγθύπξην Γηθεγνξηθό Σύιινγν, κε ηελ νπνία θαηαινγίδεηαη 

κεκπηόηεηα ζε Γηθαζηέο, θπξίσο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, ελ ελεξγεία θαη 

αθππεξεηήζαληεο, έλεθα ζρέζεσλ κε ην Γηθεγνξηθό Γξαθείν Χξπζαθίλεο & Πνιπβίνπ, 

είηε άκεζα είηε έκκεζα, κε ηελ Τξάπεδα Κύπξνπ. Ο επηζηνινγξάθνο επηθαιείηαη ην 

απνηέιεζκα ππνζέζεσλ, ζηηο νπνίεο ην γξαθείν Χ. Π. εθπξνζώπεζε ηελ Τξάπεδα γηα 

λα εηζεγεζεί όηη νη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ήηαλ, επνκέλσο, δηαβιεηέο. 

 

Η ζπκπεξίιεςε ηνπ δηθνύ κνπ νλόκαηνο ζηελ επηζηνιή είλαη αζύλδεηε κε ηηο ζθέςεηο 

πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηελ Τξάπεδα Κύπξνπ θαη ζπλδεδεκέλα κε απηήλ πξόζσπα.  

Αθνξκή γηα ηελ ελαληίνλ κνπ κνκθή απνηέιεζε ην όηη, θαηά ην 2010, ζπκκεηείρα, σο 

Μέινο ηνπ Δθεηείνπ, ζε ππόζεζε ζηελ νπνία εκθαλίζηεθε, γηα ηελ εληέιεη επηηπρνύζα 

Δθεζίβιεηε, ν δηθεγόξνο θ. Πόιπο Πνιπβίνπ, παηέξαο ηεο ζπδύγνπ ηνπ πηνύ κνπ, 

ζπλεηαίξνπ ζην ίδην γξαθείν καδί ηνπο. Τνλ Δθεζείνληα εθπξνζώπεζε έκπεηξνο 

δηθεγόξνο, πνπ, είκαη βέβαηνο, γλώξηδε ηε ζρέζε ζπγγέλεηαο, αθνύ παξεπξέζεθε ζηε 

δεμίσζε ηνπ γάκνπ. Δκθαληδόκελνο ελώπηνλ ηνπ Δθεηείνπ, ζηελ αθξόαζε, δελ 

πξνέβαιε έλζηαζε αλαθνξηθά κε ηε ζύλζεζε.   

 

Ο Δθεζείσλ πξνζέθπγε κε άιιν δηθεγόξν ζην ΔΓΓΑ θαη, ελ ζπλερεία, επέιεμε λα 

ρεηξηζηεί ηελ ππόζεζε ηνπ απηνπξνζώπσο.  Πξνέβαιε, αλάκεζα ζε άιια, όηη, θαηά ηνλ 

νπζηώδε ρξόλν, αγλννύζε ηελ ύπαξμε ηεο, ππό αλαθνξά, ζπγγεληθήο ζρέζεο.  

 

Η πξναλαθεξζείζα ζπκκεηνρή κνπ ζηε ζύλζεζε ηνπ Δθεηείνπ ήηαλ ην επαθόινπζν 

Γηθαζηηθήο Πξαθηηθήο, ηελ νπνία, ην Αλώηαην Γηθαζηήξην, είρε θαζνξίζεη κε, θαηά 

θαηξνύο, απνθάζεηο ηνπ.  Απηή δηειέκβαλε όηη, πιελ ηππηθώλ εκθαλίζεσλ, επηβαιιόηαλ 

ε εμαίξεζε Γηθαζηώλ όπνπ, ζπλήγνξνη ζε ελώπηνλ ηνπο ππνζέζεηο ήηαλ ζηελά 

ζπγγεληθά ηνπο πξόζσπα. Η ζρέζε νξηδόηαλ εμαληιεηηθά, σο εμήο: Γνλείο, ζύδπγνη, 
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ηέθλα, ηέθλα ζπδύγσλ, αδέιθηα, όπσο θαη ζύδπγνη θαη ηέθλα ηνπο (Βι. απνθάζεηο 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ επί Γηθαζηηθήο Πξαθηηθήο, εκεξνκελίαο 17.3.1988, 21.7.1989, 

18.9.2003 θαη 30.11.2006). 

 

Δπηβάιινληαο ηελ εμαίξεζε ζηηο αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο, ε ελ ιόγσ 

Γηθαζηηθή Πξαθηηθή, σο έθθξαζε ηεο ζπιινγηθήο θξίζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

έζεηε θαη ην πξέπνλ ζε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο.  Καη ελώ δελ αλαηξείηαη ε γεληθή 

αξρή, όηη παξέρεηαη ζηνλ Γηθαζηή ε δπλαηόηεηα ηεο, θαηά ζπλείδεζε, απόζπξζήο ηνπ, 

ελ ηνύηνηο, θαηά ηε γλώκε κνπ, ε Γηθαζηηθή ηάμε απαηηεί, ζηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ 

ηθαλνύ ιόγνπ, ηε ζπκκόξθσζε κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα Γηθαζηηθή Πξαθηηθή.  Με απηό 

ηνλ ηξόπν, δηαζθαιίδεηαη ε νκνηνκνξθία, ώζηε ε εκθάληζε ηεο Γηθαηνζύλεο λα είλαη 

ζπκπαγήο θαη όρη δηαζπαζκέλε ζηελ πξνζέγγηζε ηεο επί πηπρήο, όισο ηδηαηηέξσο 

επαίζζεηεο, αθνύ, σο απνηέιεζκα ηεο, πξνζδηνξίδεηαη ν θπζηθόο Γηθαζηήο ηεο 

ππόζεζεο.  

 

Σε ό,ηη, ινηπόλ, αθνξά ζηε δηθή κνπ πεξίπησζε, ε ζπκκεηνρή κνπ ζηε ζύλζεζε ηνπ 

Δθεηείνπ, ήηαλ ζεζκηθά πξνβιεπόκελε, αλεμαξηήησο ηεο νπνηαζδήπνηε πξνζσπηθήο 

απόθιηζεο. Αο ζεκεησζεί όηη, ιίγν αξγόηεξα, ζηηο 4.10.2011, ζε ζπλεδξία ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο Γηθαζηηθήο Πξαθηηθήο, έηζη ώζηε λα 

ζπκπεξηιάβεη εμαίξεζε ησλ Γηθαζηώλ ζε πεξηπηώζεηο όπσο ε παξνύζα.  

 

Σηελ πξνζθπγή ηνπ Δθεζίβιεηνπ ζην ΔΓΓΑ, ην ζέκα ζπκκεηνρήο κνπ ζηε ζύλζεζε ηνπ 

Δθεηείνπ, θξίζεθε ππό ην πξίζκα, όρη ηεο ππνθεηκεληθήο πηπρήο ηεο ακεξνιεςίαο, αιιά 

ηεο αληηθεηκεληθήο εκθάληζεο ησλ πξαγκάησλ. Τν ΔΓΓΑ, ζηελ απόθαζή ηνπ, εληόπηζε, 

επί ηνπ πξνθεηκέλνπ, ζεζκηθή αδπλακία ζην λνκηθό καο ζύζηεκα. Τνύην δηόηη, κε 

δεδνκέλε ηε Γηθαζηηθή Πξαθηηθή πνπ δελ απαηηνύζε ηελ εμαίξεζε θαη κε επίζεο 

δεδνκέλε ηε κε αλαγθαηόηεηα παληνύ απηόκαηεο εμαίξεζεο, ην Δθεηείν ζα έπξεπε, σο 

δήηεκα γεληθήο αξρήο, λα πξνέβαηλε ζε πιεξνθόξεζε ησλ δηαδίθσλ ώζηε λα κπνξνύλ 

λα ζέζνπλ πξνο εμέηαζε ην θαηά πόζν ην ζύλνιν ησλ πεξηζηάζεσλ θαζηζηνύζε 

επηβεβιεκέλε ηελ εμαίξεζε.  Με ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ελώπηνλ ηνπ ΔΓΓΑ, επιόγσο 

θαηέιεμε όηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζνπ 6 ηεο Σύκβαζεο (Βι. Nicholas v. Cyprus). 
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