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ΑΝΩΤΑΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 91/2002. 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. ΚΑΛΛΗ, ∆. 

  

Αναφορικά µε το �ρθρο 155.4 του Συντάγµατος της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας και το 'Αρθρο 3 του περί Απονοµής της ∆ικαιοσύνης 

(Ποικίλαι ∆ιατάξεις) Νόµου 

και 

Αναφορικά µε Αίτηση της εταιρείας Mednet Hellas SA από την 

Ελλάδα για άδεια για καταχώριση αίτησης για ένταλµα Certiorari 

και 

Αναφορικά µε την απόφαση της Επιτροπής για την προστασία 

του ανταγωνισµού που εξεδόθη την 2α Σεπτεµβρίου, 2002 

(Αρ. Αποφ. 10/2002). 

______________________ 

4 Οκτωβρίου, 2002. 

Για την αιτήτρια: Χρ. Μιτσίδης. 

_______________________ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού (η Επιτροπή) έχει συσταθεί 
δυνάµει του άρθρου 8 του περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου του 1989 (Ν 
207/89 όπως έχει τροποποιηθεί) (ο Νόµος). Στην αρµοδιότητα της ανήκει, ανάµεσα 
σ' άλλα, η διερεύνηση παραβάσεων των άρθρων 4 και 6 του Νόµου τα οποία έχουν 
ως εξής: 

«4.-(1) Απαγορεύονται όλες οι συµπράξεις επιχειρήσεων που έχουν σαν 
αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του 
ανταγωνισµού, ιδιαίτερα δε οι συνιστάµενες- 

(α)  στον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό των τιµών αγοράς ή πώλησης ή 
άλλων όρων συναλλαγής. 
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(β) στον περιορισµό ή τον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων. 

(γ) στη γεωγραφική ή άλλη κατανοµή των αγορών ή των πηγών 
προµήθειας. 

(δ)  στην εφαρµογή ανόµοιων όρων για ισοδύναµες συναλλαγές µε 
συνέπεια ορισµένες επιχειρήσεις να τίθενται σε µειονεκτική στον 
ανταγωνισµό θέση. 

(ε)  στην εξάρτηση της σύναψης συµβάσεων από την αποδοχή από 
µέρους των αντισυµβαλλόµενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι 
οποίες, κατά τη φύση τους ή σύµφωνα µε τις κρατούσες εµπορικές 
συνήθειες, δε συνδέονται µε το αντικείµενο των συµβάσεων αυτών. 

(2)  Οι κατά το άρθρο αυτό απαγορευµένες συµπράξεις, είναι άκυρες εξ υπαρχής. 

1............................... ................................................  

6.-(1) Απαγορεύεται η καταχρηστική εκµετάλλευση 
της δεσπόζουσας θέσης µιας επιχείρησης στην αγορά ενός προϊόντος. 
 

    (2) Καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης συνιστά ειδικότερα 
οποιαδήποτε πράξη µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν 
δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή µέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, αν η 
πράξη αυτή έχει σαν αντικείµενο ή αποτέλεσµα ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα- 
 

(α)  τον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό αθέµιτων τιµών αγοράς ή πώλησης ή 
άλλων µη θεµιτών υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής. 

(β)  .................................................. ........................... 
(γ)  .................................................. ........................... 
(δ)  .................................................. ........................... 

1............................... .................................................. ..  

(4) .................................................. ...............................»  
 

Το άρθρο 22(1) του Νόµου καθιστά την Επιτροπή αποκλειστικά αρµόδια 
προς διερεύνηση παραβάσεων των άρθρων 4 και 6 του Νόµου. Η ενώπιον της 
Επιτροπής διαδικασία ρυθµίζεται από το άρθρο 14(1) του Νόµου σύµφωνα µε το 
οποίο: 
 

«Κατά την ενώπιον της Επιτροπής συζήτηση των κατά τον παρόντα Νόµο 
υποβαλλόµενων αιτήσεων για ατοµική αρνητική πιστοποίηση ή ατοµική 
εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 4 και των κατά τον παρόντα Νόµο 
υποβαλλόµενων καταγγελιών δύνανται να παρίστανται αυτοπροσώπως, µετά 
ή διά πληρεξούσιου δικηγόρου, αυτοί που υπέβαλαν την αίτηση ή την 
καταγγελία. Το αυτό ισχύει και προκειµένου περί των επιχειρήσεων κατά των 
οποίων κινήθηκε αυτεπαγγέλτως από την Επιτροπή ή ενώπιον της 
διαδικασίας για παραβάσεις των άρθρων 4 και 6 και περί τρίτων φυσικών ή 
νοµικών προσώπων, που έχουν επαρκές έννοµο συµφέρον στην υπό 
συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής υπόθεση.» 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 15(1) του Νόµου «οι αποφάσεις της Επιτροπής, 
πλήρως αιτιολογηµένες, κοινοποιούνται προς κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση και 
δηµοσιεύονται κατά τα οριζόµενα σε ∆ιάταγµα που εκδίδεται από τον Υπουργό 
κατόπιν γνώµης της Επιτροπής και δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας». 

 
Οι αποφάσεις της Επιτροπής αποκτούν ισχύ από της κοινοποίησης τους. 

Πληµµελής κοινοποίηση δεν επηρεάζει το έγκυρο της απόφασης (βλ. άρθρο 15(2) 
του Νόµου). 

 
Οι εξουσίες της Επιτροπής επί διαπιστώσεως παραβάσεων των άρθρων 4 

και 6 του Νόµου ρυθµίζονται από το εδάφιο 3 του άρθρου 22 σύµφωνα µε το οποίο η 
Επιτροπή έχει εξουσία - 
  

«(α) να διατάξει ή να συστήσει στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση ή ένωση 
επιχειρήσεων όπως µέσα σε τακτή προθεσµία τερµατίσει την παράβαση και 
αποφύγει επανάληψη στο µέλλον ή, σε περίπτωση που η παράβαση 
τερµατίσθηκε πριν από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής, να 
καταδικάσει µε αναγνωριστική απόφαση της την παράβαση. 

 

(β) να ορίσει ότι, σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, θα οφείλεται 
πρόστιµο µέχρι πέντε χιλιάδες λίρες για κάθε ηµέρα συνέχισης της 
παράβασης. 

 

(γ) να επιβάλει πρόστιµο ανερχόµενο, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη 
διάρκεια της παράβασης, µέχρι το δέκα τοις εκατόν των ακαθάριστων εσόδων 
της επιχείρησης ή της ένωσης επιχειρήσεων, κατά το έτος µέσα στο οποίο 
συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της παράβασης 
έτος. 

 

(δ) να διατάξει τη λήψη προσωρινών µέτρων κατά τα οριζόµενα στο επόµενο 
άρθρο.» 
 
Στα πλαίσια της άσκησης των αρµοδιοτήτων της δυνάµει του άρθρου 4 του 

Νόµου η Επιτροπή εξέτασε καταγγελία του γιατρού Ανδρέα ∆ηµητρίου και του 
γιατρού Ανδρέα Προκοπίου εναντίον 12 Ασφαλιστικών Εταιρειών για σύµπραξη στον 
κλάδο υγείας κατά παράβαση του άρθρου 4 και για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 
κατά παράβαση του άρθρου 6 του Νόµου. 
Με επιστολή της προς τις καταγγελλόµενες εταιρείες ηµερ. 13.2.2002 η Επιτροπή τις 
πληροφόρησε για την καταγγελία του γιατρού Ανδρέα ∆ηµητρίου. Τις πληροφόρησε, 
επίσης, ότι από την προκαταρκτική έρευνα διαπίστωσε ότι «οι συµπράξεις των 
καταγγελλοµένων εταιρειών και η όλη πρακτική που ακολουθείται στον καθορισµό 
τιµών στην προσφορά ιατρικών υπηρεσιών από γιατρούς και κλινικές, εκ πρώτης 
όψεως οδηγεί στο συµπέρασµα πιθανής παράβασης των προνοιών του άρθρου 4(1) 
(α) και (δ) του Νόµου». 
 

Η επιστολή της Επιτροπής καταλήγει ως εξής: 
 

«Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή όρισε συνεδρία την Τρίτη 26.2.2002 και ώρα 
17:00 στα γραφεία της Επιτροπής που βρίσκονται στην οδό Θεµιστοκλή ∆έρβη 46, 
MEDCON TOWER, 4ος όροφος και καλείσθε όπως, σύµφωνα µε το άρθρο 14(1) του 
περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου 207/89, παραστείτε στην πιο πάνω 
συνεδρία αυτοπροσώπως µετά ή διά πληρεξούσιου δικηγόρου. 
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Σε περίπτωση που δεν παραστείτε στην πιο πάνω συνεδρία, η Επιτροπή θα 
προχωρήσει στην εξέταση της υπόθεσης µε τα στοιχεία που έχει ενώπιον της. 
Η δέουσα προκαταρκτική έρευνα της Υπηρεσίας επισυνάπτεται.» 
 

Η πλευρά των καταγγελλοµένων κατέθεσε γραπτώς τις απόψεις της στις 
15.4.2002. Με απόφαση της ηµερ. 2.9.2002 η Επιτροπή διαπίστωσε ότι µε τις 
πράξεις και ενέργειες τους οι καταγγελλόµενοι παραβίασαν τις πρόνοιες των άρθρων 
4(1) (α), 6(2) (α) και 20 του Νόµου. Στη συνέχεια αποφάσισε την επιβολή προστίµου 
Λ.Κ. 200.000 στις καταγγελθείσες εταιρείες. Κατά την ενασχόληση της µε το θέµα της 
κατανοµής της πιο πάνω ποινής η Επιτροπή αναφέρθηκε και στην αιτήτρια, στην 
παρούσα διαδικασία, εταιρεία και της επέβαλε πρόστιµο £10.000. Παραθέτω το 
σχετικό απόσπασµα από την απόφαση της Επιτροπής:  
 

«Την 5η Σεπτεµβρίου, 2002 σε συνεδρία της η Επιτροπή στην παρουσία 
όλων των συµµετάσχοντων στη διαδικασία ................................................. οµόφωνα 
αποφάσισε την επιβολή των πιο κάτω ποινών: 
 

Α)  Ποινή προστίµου ΛΚ200.000 συνολικά για παράβαση εκ µέρους των 
καταγγελλοµένων των προνοιών του άρθρου 4(1) (α), του άρθρου 6(2) 
(α) και του άρθρου 20. 

 
Η ποινή τούτη κατανέµεται ως εξής: 

 
ΛΚ10.000 αφορά την εταιρεία Μέντνετ Ελλάς Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία 

Υπηρεσιών η οποία παρόλο του ότι δεν δραστηριοποιείται άµεσα στον τοµέα 
παροχής ασφαλιστικών σχεδίων υγείας, είναι ο διαχειριστής των απαιτήσεων των 
υπολοίπων έντεκα Ασφαλιστικών εταιρειών που συµµετέχουν στο ∆ίκτυο.  

 
Η εν λόγω εταιρεία παρά του ότι της είχαν ζητηθεί από την Υπηρεσία της ΕΠΑ 

η υποβολή πληροφοριών αναφορικά µε το µερίδιο αγοράς που ελέγχει και του 
κύκλου εργασιών της, ουδέποτε υπέβαλε στην Υπηρεσία της ΕΠΑ οποιαδήποτε 
στοιχεία αναφορικά µε το ύψος των εσόδων της από τις εργασίες που διεξάγει στον 
τοµέα διαχείρισης απαιτήσεων Ασφαλιστικών εταιρειών (κλάδος υγείας). Εν τούτοις, 
λαµβανοµένου υπόψη του ύψους του κύκλου εργασιών των έντεκα Ασφαλιστικών 
εταιρειών που συµµετείχαν στο ∆ίκτυο στις οποίες παρέχει υπηρεσίες το οποίο 
ξεπερνά τις ΛΚ9.412.768 ετησίως, εκτιµάται ότι η αµοιβή και/ή τα έσοδα της εν λόγω 
εταιρείας δεν ήταν κατώτερα της τάξης του 2% του συνολικού κύκλου εργασιών των 
Ασφαλιστικών εταιρειών στις οποίες παρέχει υπηρεσίες.  

 
Το υπόλοιπο ποσόν ΛΚ190.000 κατανέµεται στις υπόλοιπες έντεκα 

ασφαλιστικές εταιρείες ανάλογα µε το µερίδιο αγοράς που κατέχουν, σε σχέση µε το 
∆ίκτυο και όχι στο σύνολό της αγοράς, ως κάτωθι: 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΡΙ∆ΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ 

(%) 

ΜΕΡΙ∆ΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ 
ΣΤΟ 

∆ΙΚΤΥΟ 

ΥΨΟΣ 
ΠΟΙΝΗΣ 

AMERICAN LIFE INS. CO LTD 4,68 5,50 10.450 

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦ. ΕΤ. ΛΤ∆ 1,57 1,80 3.420 

ATLANTIC INS. CO LTD 11,55 13,60 25.840 
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BUPA INSURANCE LTD 14,47 17,00 32.300 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝ. ΑΣΦ. (ΚΥΠΡΟΥ) 
ΛΤ∆ 

0,26 0,30 570 

EUROLIFE LTD 9,35 11,00 20.900 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΛΤ∆ 

1,26 1,50 2.850 

INTERLIFE INS. CO LTD 3,65 4,30 8.170 

ΛΑΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤ. ΛΤ∆ 5,42 6,40 12.160 

LIBERTY LIFE INS. LTD 10,76 12,60 23.940 

UNIVERSAL LIFE INS. CO. LTD 22,15 26,00 49.400 

ΣΥΝΟΛΟ 85,12 100,00 190.000 

  
Β)  Όλες οι συµβάσεις µε τις κλινικές που έχουν προκύψει λόγω της 

δηµιουργίας του ∆ικτύου είναι αποτέλεσµα παράβασης του Περί της 
Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου (Ν 207(Ι)/89) και ως εκ τούτου 
είναι παράνοµες. 

 
Γ)  Η κάθε µια ασφαλιστική εταιρεία µπορεί ελεύθερα να διαπραγµατευθεί 

την παροχή ιατρικών υπηρεσιών µε την κάθε µια ξεχωριστά κλινική 
που θα ήθελε να διαπραγµατευτεί, µε βάση τον Κατάλογο 
Αντικειµενικών Κριτηρίων. 

 
∆)  Γνωστοποίηση προς το πελατολόγιο τους ότι ο κατάλογος κλινικών 

δεν ισχύει.» 
 

Με την παρούσα αίτηση η αιτήτρια επιδιώκει τις πιο κάτω θεραπείες: 

1. 'Ενταλµα Certiorari για µετάθεση ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, προς 
ακύρωση, της Απόφασης. 

 

2. 'Οπως η ισχύς της Απόφασης ανασταλεί µέχρι αποπεράτωσης της παρούσας 
διαδικασίας ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και όπως δοθούν από το 
Ανώτατο ∆ικαστήριο όλες οι απαραίτητες συνεπακόλουθες οδηγίες.  

 

3. Οποιαδήποτε άλλη συναφή προς το αιτούµενο ένταλµα θεραπεία.»  

Οι νοµικοί λόγοι της αίτησης έχουν ως εξής: 
 

«(1)  Η απόφαση της Επιτροπής προσβάλλει τους κανόνες φυσικής 
δικαιοσύνης διότι η Επιτροπή ενέπλεξε την Αιτήτρια στην ενώπιον της 
διαδικασία και της επέβαλε πρόστιµο και/ή ποινή στην Αιτήτρια 
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α.  Χωρίς να την πληροφορήσει ότι εκκρεµεί εναντίον της  
οποιαδήποτε καταγγελία, ή ότι η Επιτροπή εξετάζει αυτε-παγγέλτως 
οποιοδήποτε θέµα στο οποίο εµπλέκεται η Αιτήτρια 

 
β.  χωρίς να την πληροφορήσει για τα αδικήµατα τα οποία της 

αποδίδονται 
 

γ.  Χωρίς να της παραχωρήσει την ευκαιρία να υπερασπιστεί του εαυτού 
της 

 
(2)  Η Επιτροπή ενήργησε κατά παράβαση ή υπέρβαση της δικαιοδοσίας 

της και/ή παράνοµα διότι: 
 

α.  ενήργησε εναντίον εταιρείας κατά της οποίας δεν υφίστατο καταγγελία 
και/ή 

 
β.  ενήργησε εναντίον της αιτήτριας αυτεπάγγελτα χωρίς να τηρήσει τις 

πρόνοιες των 'Αρθρων 14 και 22 του Νόµου 
 

γ.  ενήργησε κατά παράβαση των προνοιών του �ρθρου 12 του 
Συντάγµατος. 

1. Η παρανοµία είναι έκδηλη στην όψη της διαδικασίας διότι:  

α.  στα σχετικά έγγραφα της διαδικασίας η καταγγελία δεν αφορά την 
  αιτήτρια 

 
β.  δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ή καταγραφή ότι η Επιτροπή 

ενήργησε αυτεπάγγελτα κατά της αιτήτριας.» 
 

Ο κ. Μιτσίδης, εκ µέρους της αιτήτριας, υπέβαλε ότι η Επιτροπή δεν έδωσε 
την ευκαιρία στην αιτήτρια να ακουστεί και να εκφράσει τις απόψεις της. Αυτή η 
παράλειψη, σύµφωνα µε τον κ. Μιτσίδη, συνιστά παραβίαση του άρθρου 12 του 
Συντάγµατος, των άρθρων 14 και 22 του Νόµου και των Κανόνων της Φυσικής 
∆ικαιοσύνης. 

 
Στη διάρκεια της ακροαµατικής διαδικασίας το ∆ικαστήριο έθεσε το εξής θέµα 

δικαιοδοσίας: Κατά πόσο η επίδικη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής µπορεί να 
τύχει αναθεώρησης µε προνοµιακό ένταλµα δυνάµει του άρθρου 155.4 του 
Συντάγµατος ή κατά πόσο µπορεί να τύχει αναθεώρησης µε προσφυγή δυνάµει του 
άρθρου 146.1 του Συντάγµατος. 'Εθεσε υπόψη του κ. Μιτσίδη την C.N. Hadjigavriel 
Stockbrokers Ltd, Αίτηση 26/2002/16.4.2002 στην οποία κρίθηκε ότι διαδικασία 
δυνάµει του άρθρου 67 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων 
του 1993 έως 2001 δεν είναι δικαστική αλλά διοικητική και δεν υπόκειται σε 
αναθεώρηση µε προνοµιακό ένταλµα, δυνάµει του άρθρου 155.4 του Συντάγµατος 
αλλά σε αναθεώρηση µε προσφυγή δυνάµει του άρθρου 146.1 του Συντάγµατος. 

 
Ο κ. Μιτσίδης υπέβαλε ότι η παρούσα υπόθεση διακρίνεται από την C.N. 

Hadjigavriel Stockbrokers Ltd (πιο πάνω) γιατί στην υπόθεση εκείνη το αρµόδιο 
όργανο δεν είχε υποχρέωση διατύπωσης κατηγορητηρίου ενώ στην παρούσα 
υπόθεση υπάρχει τέτοια υποχρέωση. 
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Θα εξετάσω πρώτα το θέµα της δικαιοδοσίας. Η σχετική µε το θέµα θέση της 
νοµολογίας έχει παρατεθεί στην C.N. Hadjigavriel Stockbrokers Ltd (πιο πάνω) 
από την οποία µεταφέρω το σχετικό απόσπασµα: 
 

«Στην Christodoulou v. President and Members of the Disciplinary 
Board of National Guard (1983) 1 C.L.R. 999 ο εφεσείων ήταν Αξιωµατικός της 
Εθνικής Φρουράς. Κατηγορήθηκε ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου, το οποίο 
είχε εγκαθιδρυθεί δυνάµει των περί Εθνικής Φρουράς Πειθαρχικών Κανονισµών 
1964-1979, για διάφορες παραβάσεις του Στρατιωτικού και Ποινικού Κώδικα. 
Υπέβαλε αίτηση για χορήγηση άδειας για καταχώριση αίτησης για διάταγµα 
prohibition. Υποστήριξε - όπως και στην παρούσα υπόθεση - ότι λόγω της φύσεως 
των κατηγοριών το Πειθαρχικό Συµβούλιο θα εξέταζε ζήτηµα δικαστικής φύσεως µε 
υφαρπαγή εξουσιών. Η κρίση του Συµβουλίου επί των κατηγοριών θα συνεπαγόταν 
κρίση επί της ποινικής ευθύνης του εφεσείοντα δυνάµει του Στρατιωτικού και 
Ποινικού Κώδικα. Εποµένως το Πειθαρχικό Συµβούλιο δεν είχε δικαιοδοσία να 
επιληφθεί της υπόθεσης γιατί δεν ήταν Ποινικό ∆ικαστήριο. Κρίθηκε ότι η διαδικασία 
ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου ήταν διοικητικού χαρακτήρα και υπέκειτο 
αποκλειστικά στην αναθεωρητική δικαιοδοσία του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου δυνάµει του 
άρθρου 146.1 του Συντάγµατος. 

 
Ο εφεσείων άσκησε έφεση. Το µόνο ζήτηµα που είχε εξετασθεί από την 

Ολοµέλεια του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ήταν κατά πόσο η διαδικασία ενώπιον του 
Πειθαρχικού Συµβουλίου, το οποίο ήταν διοικητικό όργανο, ήταν δικαστικής φύσεως 
λόγω του γεγονότος ότι οι κατηγορίες είχαν διατυπωθεί δυνάµει Κώδικα που 
δηµιουργεί ποινική ευθύνη. 

 
Στην απόφαση της Ολοµέλειας (απόφαση Πική, ∆., όπως ήταν τότε) έγινε 

ανάλυση των χαρακτηριστικών της δικαστικής διαδικασίας και της διοικητικής 
διαδικασίας. Υποδείχθηκε ότι σαν θέµα αρχής ή πρακτικής δεν απαγορεύεται η 
διατύπωση πειθαρχικών κατηγοριών µε βάση τις διατάξεις ποινικών νόµων εφόσον ο 
σκοπός που σκοπείται να εξυπηρετηθεί είναι καθαρά πειθαρχικός και σχετίζεται µε 
την τήρηση καθορισµένου επιπέδου συµπεριφοράς στο σχετικό κλάδο της ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας και στην περίπτωση της Εθνικής Φρουράς στην τήρηση της πειθαρχίας 
στην Εθνική Φρουρά. 
 

Η έφεση απορρίφθηκε. Κρίθηκε ότι η διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου είναι πειθαρχικής φύσεως αποκλειστικά σχετιζόµενη µε την τήρηση της 
πειθαρχίας στην Εθνική Φρουρά. Σαν τέτοια είναι διοικητικού χαρακτήρα και 
υπόκειται αποκλειστικά σε δικαστική αναθεώρηση δυνάµει του άρθρου 146.1 του 
Συντάγµατος. 

  
Σχετική είναι και η απόφαση της Ολοµέλειας στην Frangos v. Medical 

Disciplinary Board and Others (1983) 1 C.L.R. 256 (απόφαση Πική, ∆., όπως ήταν 
τότε) καθώς και οι πρωτόδικες αποφάσεις του Τριανταφυλλίδη, Π., στις υποθέσεις 
Vassiliou (πιο πάνω), Economides v. Military Disciplinary Board (1979) 1 C.L.R. 
177, In re A. P. Lanitis Ltd (1983) 1 C.L.R. 820, In re A. Christodoulou (1983) 1 
C.L.R. 537, In re Frangos (1981) 1 C.L.R. 311. Βλ. επίσης Ramadan v. Electricity 
Authority of Cyprus and Another, 1 R.S.C.C. 49, Haros v. Republic, 4 R.S.C.C. 
39, Mustafa v. Neophytou and Others (1963) 2 C.L.R. 503 και Christofi and 
Others v. Iacovides (1986) 1 C.L.R. 236).  
 

Όπως και στην υπόθεση Christodoulou (πιο πάνω) το µόνο ζήτηµα που 
πρέπει να εξεταστεί είναι κατά πόσο η επίδικη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, η 
οποία είναι διοικητικό όργανο, είναι δικαστικής φύσεως ή διοικητικής φύσεως. 

.................................. .................................................. ..... 
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Στην Frangos (πιο πάνω) µε αναφορά στην υπόθεση Huddart Parker & Co 

(Proprietary) Ltd v. Moorehead - VIII C.L.R. 357 λέχθηκε ότι δικαστική είναι η 
διαδικασία στην οποία το ∆ικαστήριο εξετάζει ζητήµατα µεταξύ των πολιτών ή µεταξύ 
των πολιτών και του κράτους σε σχέση µε τη ζωή, την ελευθερία και την ιδιοκτησία. 
Λέχθηκε, επίσης, µε αναφορά στην United Engineering Workers Union v. 
Devanayagam (1967) 2 All E.R. 367 ότι σε κάθε περίπτωση, η φύση των εξουσιών 
που παρέχονται στο αποφασίζον όργανο και ο τρόπος και η µέθοδος άσκησης τους 
πρέπει να εξετάζονται λεπτοµερώς για να αποφασισθεί κατά πόσο είναι δικαστικής 
φύσεως. Στην Guilfoyle v. Home Office (1981) 1 C.L.R. 943, η οποία αναφέρεται 
στη Frangos (πιο πάνω), δόθηκε έµφαση στο καθεστώς (status) του οργάνου που 
εκδίδει την απόφαση. Λέχθηκε ότι αποτελεί σηµαντικό δείκτη της φύσης των 
εξουσιών που ασκούνται. Η απόφαση στην Frangos καταλήγει ως εξής: 

 
'A universally acceptable attribute of judicial power is that it cannot be 
delegated - R. v. Gateshead Justices (1981) 1 All E.R. 1027 (D.C.). The 
primary purpose of judicial proceedings is to determine the rights of the 
parties under the law and resolve their dispute by reference thereto. In 
administrative proceedings the promotion of public interest in a given area is 
always a fundamental consideration - R. v. Secretary of State for 
Environment (1976) 3 All E.R. 90 (see judgment of Lord Denning, M.R.). 
 
The decision of the Court of Appeal in R. v. Hull Prison Board of Visitors 
(1979) 1 All E.R. 701, singles out one characteristic that inevitably 
distinguishes judicial from administrative proceedings. It is this: Judicial 
proceedings are concerned with the application of the general law of the land.' 
 
 
Σε µετάφραση: 
 
''Ενα καθολικά αποδεκτό γνώρισµα της δικαστικής εξουσίας είναι ότι δεν 
µπορεί να εκχωρηθεί - R. v. Gateshead Justices (1981) 1 All E.R. 1027 
(D.C.). Ο πρωταρχικός σκοπός της δικαστικής διαδικασίας είναι η κρίση επί 
των δικαιωµάτων των µερών δυνάµει του Νόµου και η επίλυση της διαφοράς 
τους µε αναφορά στο Νόµο. Στη διοικητική διαδικασία η προαγωγή του 
δηµοσίου συµφέροντος σε ένα δοσµένο πεδίο αποτελεί πάντοτε ένα 
σηµαντικό στοιχείο - R. v. Secretary of State for Environment (1976) 3 All 
E.R. 90 (βλ. απόφαση του Lord Denning, M.R.). 
 
Η απόφαση του Εφετείου στην R. v. Hull Prison Board of Visitors (1979) 1 
All E.R. 701, υποδεικνύει ένα χαρακτηριστικό το οποίο αναµφισβήτητα 
διακρίνει τη δικαστική από τη διοικητική διαδικασία. Είναι τούτο: Η δικαστική 
διαδικασία ασχολείται µε την εφαρµογή της γενικής Νοµοθεσίας του τόπου.'» 
 
Στην C.N. Hadjigavriel Stockbrokers Ltd (πιο πάνω) κατέληξε ως εξής: 

 
«Λαµβάνω υπόψη τη φύση των εξουσιών που παρέχονται από το Νόµο 
64(Ι)/2001 στην Επιτροπή και τον τρόπο και µέθοδο άσκησης τους (βλ. άρ. 
36, 38 και 39). Η διαδικασία δεν προβλέπει τη διατύπωση κατηγορητηρίου και 
προβλέπει µόνο µια κύρωση - την επιβολή διοικητικού προστίµου. Περαιτέρω 
λαµβάνω υπόψη το καθεστώς της Επιτροπής. Θεωρώ ότι αποτελεί ∆ιοικητικό 
'Οργανο. Θεωρώ περαιτέρω ότι σκοπός της επίδικης διαδικασίας ενώπιον της 
Επιτροπής δεν είναι η επίλυση της διαφοράς µεταξύ δύο πολιτών ή µεταξύ 
ενός πολίτη και του Κράτους. Σκοπός της είναι - όπως ρητά προβλέπεται από 
το άρ. 36 του Νόµου 64(Ι)/2001 - η συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Νόµου 
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64(Ι)/2001, «των δυνάµει αυτού εκδοθέντων κανονισµών ή της κείµενης 
νοµοθεσίας που αφορά στην Κεφαλαιαγορά ...».  
 
Το πιο πάνω άρ. 67 σίγουρα αποτελεί µέρος της νοµοθεσίας που αφορά την 

Κεφαλαιαγορά. Σκοπός της σχετικής διαδικασίας είναι καθαρά πειθαρχικός και 
σχετίζεται µε την τήρηση των προνοιών µιας συγκεκριµένης νοµοθεσίας - της 
νοµοθεσίας που αφορά στην Κεφαλαιαγορά. Κρίνω, εποµένως, ότι η επίδικη 
διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι δικαστική αλλά διοικητική. Αποκλειστικός 
σκοπός της είναι η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων µε τη µορφή διοικητικών µέτρων. 
∆εν υπόκειται κατά συνέπεια σε αναθεώρηση µε προνοµιακό ένταλµα δυνάµει του 
άρ. 155.4 του Συντάγµατος. Υπόκειται σε αναθεώρηση µε προσφυγή δυνάµει του 
άρθρου 146.1 του Συντάγµατος. Για το λόγο αυτό η αίτηση απορρίπτεται λόγω 
έλλειψης δικαιοδοσίας. Το γεγονός ότι οι επίδικες παραβάσεις συνιστούν και ποινικό 
αδίκηµα δεν είναι ικανό να επηρεάσει το θέµα της δικαιοδοσίας (βλ. Christodoulou, 
πιο πάνω). Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι το θέµα της δικαιοδοσίας αφήνεται να 
εξετασθεί µετά τη χορήγηση της άδειας µόνο στις περιπτώσεις όπου το νοµικό και 
πραγµατικό βάθρο δεν είναι επαρκώς διευκρινισµένο. Εδώ δεν είναι τέτοια η 
περίπτωση. Υπάρχουν ενώπιον του ∆ικαστηρίου όλα τα γεγονότα τα οποία είναι 
απαραίτητα για την επίλυση του θέµατος της δικαιοδοσίας.» 

 
΄Εχω λάβει υπόψη τη φύση των εξουσιών που παρέχονται στην Επιτροπή 

από το Νόµο και τον τρόπο και µέθοδο άσκησης τους. 'Εχω, επίσης, λάβει υπόψη τη 
φύση και το καθεστώς (status) της Επιτροπής. Κρίνω ότι αποτελεί διοικητικό όργανο. 
Κρίνω, επίσης, ότι η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής δεν αποβλέπει στην επίλυση 
διαφοράς µεταξύ δύο πολιτών ή µεταξύ ενός πολίτη και του κράτους. Αποβλέπει 
µόνο στη συµµόρφωση προς τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Νόµου. O σκοπός 
της διαδικασίας η οποία οδήγησε στην εκκαλούµενη απόφαση είναι καθαρά 
πειθαρχικός. Η επίδικη διαδικασία αποβλέπει αποκλειστικά στην επιβολή 
πειθαρχικών κυρώσεων. Το άρθρο 4 του Νόµου έχει σαν µοναδικό σκοπό την 
προστασία του ανταγωνισµού και το άρθρο 6 την αποτροπή εκµετάλλευσης της 
δεσπόζουσας θέσης µιας επιχείρησης στην αγορά ενός προϊόντος. Οι τοµείς τους 
οποίους καλύπτουν τα δύο άρθρα ενδιαφέρουν άµεσα το κοινό. Εποµένως σκοπός 
και των δύο άρθρων είναι η προαγωγή του δηµοσίου συµφέροντος. Είναι λοιπόν 
αυτονόητο πως και η διαδικασία, η οποία στοχεύει στην επιβολή συµµόρφωσης προς 
τις πρόνοιες των πιο πάνω δύο άρθρων, αποβλέπει στην προαγωγή του δηµοσίου 
συµφέροντος. 'Εχω, εποµένως, την άποψη ότι αυτή αποτελεί διοικητική διαδικασία 
(βλ. Frangos, πιο πάνω).  
  
  

Το ενδιαφέρον του κοινού στα πεπραγµένα της Επιτροπής καθιστά την 
τελευταία όργανο που ασκεί εκτελεστική ή διοικητική λειτουργία στη σφαίρα του 
δηµοσίου δικαίου - και όχι του ιδιωτικού - εντός της έννοιας του άρθρου 146.1 του 
Συντάγµατος (βλ. Republic v. M.D.M. Estate Developments Ltd (1982) 3 C.L.R. 
642). 'Επεται πως οι αποφάσεις της δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση µε προνοµιακό 
ένταλµα δυνάµει του άρθρου 155.4 του Συντάγµατος. Η αναθεώρηση τoυς εµπίπτει 
αποκλειστικά εντός της δυνάµει του άρθρου 146.1 του Συντάγµατος δικαιοδοσίας του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου. Κατά συνέπεια η αίτηση απορρίπτεται λόγω έλλειψης 
δικαιοδοσίας. 
Η αίτηση απορρίπτεται. 
  
  
  
  
Π. ΚΑΛΛΗΣ, 
 


