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Απόφαση επί του αιτήματους του παραπονούμενου ημερομηνίας 

03/04/2019 για λήψη άδειας από το Πειθαρχικό Συμβούλιο για προώθηση 

παραπόνου εναντίον του Εγκαλούμενου δυνάμει του άρθρου 17(2) (δ) του 

Περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ.2)  

Ο παραπονούμενος καταχώρησε το παράπονο του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

στις XXXXX/2019 με το οποίο αιτείτο άδεια για προώθηση του εναντίον του 

εγκαλούμενου. 

Ο παραπονούμενος αποδίδει ισχυριζόμενο πειθαρχικό παράπτωμα στον 

εγκαλούμενο δικηγόρο σύμφωνα με το οποίο ο τελευταίος εισέπραττε χρηματικά 

ποσά από τον παραπονούμενο προς όφελος των πελατών του ήτοι την Κόσμος 

Ασφαλιστική χωρίς να τα καταβάλει σε αυτούς. Αντίθετα κατακρατούσε παράνομα 

τα χρήματα αυτά. Τα ισχυριζόμενα αδικήματα έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 2007 

μέχρι και 2010. 

Ο εγκαλούμενος δικηγόρος απάντησε στο παράπονο του παραπονούμενου με 

αναλυτική επιστολή του ημερομηνίας XXXXX/2019 στην οποία παραθέτει 

αναλυτικά τους ισχυρισμούς του σε όσα του καταλογίζει ο παραπονούμενος. 

Το άρθρο 17(1) του Περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ.2) αναφέρει τα πειθαρχικά 

αδικήματα τα οποία μπορούν να αποδοθούν σε ένα δικηγόρο και ειδικότερα: 



« Πειθαρχικά αδικήματα και διαδικασία 

17.-(1) Αv δικηγόρoς καταδικαστεί από oπoιoδήπoτε δικαστήριo για oπoιoδήπoτε 

πoιvικό αδίκημα, τo oπoίo, κατά τη γvώμη τoυ Πειθαρχικoύ Συμβoυλίoυ εvέχει ηθική 

αισχρότητα, ή αv δικηγόρoς είvαι, κατά τη γvώμη τoυ Πειθαρχικoύ 

Συμβoυλίoυ, έvoχoς επovείδιστoυ, δόλιας ή ασυμβίβαστης διαγωγής πρoς 

τo επάγγελμα ή αν έχει ενεργήσει ή συμπεριφερθεί κατά τρόπο που 

αντιβαίνει ή συγκρούεται με τις πρόνοιες των περί Δεοντολογίας των 

Δικηγόρων Κανονισμών, τo Πειθαρχικό Συμβoύλιo δύvαται- 

(α) vα διατάξει τη διαγραφή τoυ ovόματoς τoυ δικηγόρoυ από τo Μητρώo τωv 

Δικηγόρωv· 

(β) vα αvαστείλει τηv άδεια άσκησης τoυ δικηγoρικoύ επαγγέλματoς τoυ δικηγόρoυ 

για τόσo μόvo χρovικό διάστημα, όσov τo Πειθαρχικό Συμβoύλιo ήθελε θεωρήσει 

σκόπιμo 

(γ) vα διατάξει τo δικηγόρo vα καταβάλει, υπό μορφή προστίμου, οποιοδήποτε 

ποσό που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ: 

Νoείται ότι oπoιoδήπoτε πoσό πoυ καταβάλλεται δυvάμει της παραγράφoυ αυτής 

κατατίθεται στo Ταμείo τoυ Συμβoυλίoυ τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ και 

για τoυς σκoπoύς αυτoύ 

(δ) vα πρoειδoπoιήσει ή vα επιπλήξει τo δικηγόρo· 

(ε) να εκδώσει διαταγή ως προς την καταβολή των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο, είτε εναντίον του 

δικηγόρου που καταδικάσθηκε είτε, σε περίπτωση αθώωσής του, εναντίον του 

παραπονουμένου, τα οποία έξοδα υπολογίζονται υπό της Επιτροπής 

Εξωδικαστηριακής Αμοιβής του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και 

εγκρίνονται υπό του Πειθαρχικού Συμβουλίου, στην κλίμακα €10.000,00 έως 

€50.000,00 των αστικών αγωγών και εισπράττονται από αυτό ως χρηματική 

ποινή.» ( Η υπογράμμιση είναι δική μας). 

Περαιτέρω, το άρθρο 17 (2) (δ) προβλέπει τα πιο κάτω σε σχέση με την λήψη 

άδειας για προώθηση παραπόνου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο εναντίον δικηγόρου 

και ειδικότερα: 

« 17 (2) Έvαρξη της διαδικασίας για επιβoλή oπoιασδήπoτε από τις πoιvές πoυ 
πρovooύvται στo εδάφιo (1) δύvαται vα γίvει: 

(α) από τo Πειθαρχικό Συμβoύλιo αυτεπάγγελτα· 



(β) από τo Γεvικό Εισαγγελέα της Δημoκρατίας· 

(γ) κατόπιν καταγγελίας προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο από οποιοδήποτε 
δικαστήριο ή από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ή από 
Επιτροπή Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου· 

(δ) με αίτηση oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ πoυ έχει παράπovα από τη διαγωγή 
τoυ  δικηγόρoυ, κατόπιv άδειας τoυ Πειθαρχικoύ Συμβoυλίoυ.» (Η 
υπογράμμιση είναι δική μας). 

Στην ποινική αίτηση 14/2018, Μονομερής Αίτηση από την L.C.A. DOMIKI LTD, 
αναφορικά με τον ποινικής δικονομίας Νόμο Κεφάλαιο 155, άρθρο 43(2), το 
Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε μεταξύ άλλων τα πιο κάτω σε σχέση με την 
καθυστέρηση στην καταχώρηση κατηγορητηρίου από ιδιώτη και την άρνηση του 
πρωτόδικου δικαστή να επιτρέψει την καταχώρηση του: 

« Η επιδίωξη της παρούσας αίτησης στοχεύει στην έκδοση διατάγματος από το 
Ανώτατο Δικαστήριο προς καταχώρηση του ιδίου κατηγορητηρίου.  Θα πρέπει να 
λεχθεί ότι η αίτηση που εισάγεται στο Ανώτατο Δικαστήριο μετά από άρνηση 
παραχώρησης άδειας καταχώρησης κατηγορητηρίου στο Επαρχιακό Δικαστήριο, 
δεν έχει την έννοια της εφέσεως.  Επομένως το Δικαστήριο, ως Ανώτατο, κρίνει 
πρωτογενώς και εξ ιδίων του την υπόθεση και τα περιβάλλοντα γεγονότα και 
δύναται, ανάλογα, να ασκήσει τη δική του ευχέρεια διατάσσοντας την καταχώρηση 
του κατηγορητηρίου. 

Το άρθρο 43 έχει αποτελέσει ερμηνευτικό αντικείμενο τόσο σε συγγράμματα, όσο 
και σε νομολογία και αναφέρονται τα λεχθέντα στο σύγγραμμα του Γ.Μ. 
Πική «Ποινική Δικονομία στην Κύπρο», δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση, σελ. 
123 και 124, όπου καταγράφεται ότι ευλόγως ένα Δικαστήριο δύναται να αρνηθεί 
να εγκρίνει κατηγορητήριο αν αυτό είναι στοιχειοθετημένο κατά τρόπο που 
παραβιάζει τους κανόνες διατύπωσης των κατηγοριών, ή, προκαλείται σύγχυση ή 
καταπίεση από τη συνένωση κατηγοριών.  Ένα κατηγορητήριο θα πρέπει να είναι 
σύμφωνο με τους κανόνες διατύπωσης κατηγορητηρίου όπως προνοείται από τον 
ίδιο το Νόμο.  Η θέση της νομολογίας έχει αποτυπωθεί επίσης σε αριθμό 
υποθέσεων όπως, (μεταξύ άλλων),  Αίτηση για Έκδοση Διατάγματος, (Αίτηση 
από Γεώργιο Κακαράντζα), Ποινική Αίτηση αρ. 2/2105, ημερ. 29.1.2015 και 
Ποινική αίτηση (Αίτηση από Γεώργιο Κακαράντζα) αρ. 12/2018, ημερ. 
19.9.2018, όπου αναφέρονται τα όσα  έχουν ήδη αποτυπωθεί προηγουμένως. 

Ένα κατηγορητήριο δεν πρέπει να είναι μόνο διατυπωμένο ορθά και νομότυπα 
ώστε να αποφεύγεται σύγχυση ή κατάχρηση ή πίεση σε ένα κατηγορούμενο 
πρόσωπο, αλλά πρέπει και να συνάδει με τους σκοπούς της ποινικής δίωξης 
ευρύτερα. Μεταξύ των παραγόντων που το Δικαστήριο μπορεί να 
λάβει  υπόψη είναι και η πάροδος του χρόνου, η φύση των αδικημάτων, η 
δυνατότητα εναλλακτικής ή πρόσθετης θεραπείας και βεβαίως η ενόχληση 
που μπορεί να προκύψει στο όλο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης λόγω 
μακράς καθυστέρησης ή κατάχρησης δικαστικής διαδικασίας. 



  
Δεν διαπιστώνεται οποιοδήποτε σφάλμα αρχής από το πρωτόδικο Δικαστήριο στην 
άρνηση καταχώρησης του κατηγορητηρίου για τους λόγους που έχει καταγράψει 
στη σχετική απόφαση του και τη βεβαίωση που δόθηκε, παρόλο που τα αδικήματα 
δεν έχουν παραγραφεί ούτε αστικώς, ούτε ποινικώς. Οι λόγοι που δόθηκαν 
στοιχειοθετούν ευλόγως την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας προς τη 
συγκεκριμένη κατεύθυνση.  Η επίκριση που διατυπώνεται ως προς το λανθασμένο 
της άσκησης της διακριτικής ευχέρειας του Δικαστηρίου με αναφορά στην ποινική 
ευθύνη κατηγορούμενου αυτής αρχομένης από τη σύλληψη ή καταγγελία του δεν 
είναι δόκιμη.  Στην περίπτωση της έκδοσης επιταγών αφετηρία της κατά το 
Νόμο ποινικής ευθύνης έχει η διαπίστωση ότι δεν  υπήρχαν τα διαθέσιμα 
κεφάλαια ή ο λογαριασμός ήταν κλειστός και όχι πότε αποφασίζει ο 
παραπονούμενος να προχωρήσει σε ιδιωτική   ποινική δίωξη.  Η μη 
παραγραφή δεν εξισούται με ελευθερία άσκησης δίωξης οπότε το κρίνει 
πρόσφορο ο παραπονούμενος.  Η ποινική φύση της δίωξης τη διαφοροποιεί 
από την αστική ευθύνη και δεν είναι ζήτημα που άπτεται μόνο της επιβολής 
ποινής εάν και εφόσον κριθούν οι κατηγορούμενοι ένοχοι. 
 
Η ουσία παραμένει ότι η καθυστερημένη δίωξη σε αυτά τα δεδομένα είναι 
τέτοια που σε συνδυασμό με τη συνοπτική φύση της ποινικής διαδικασίας 
δικαιολογεί ένα Δικαστήριο να αναχαιτίσει την περαιτέρω πορεία όσον 
αφορά τουλάχιστον την ποινική πτυχή της διαφοράς μεταξύ των 
διαδίκων.  Οι διαβουλεύσεις προς επίλυση της διαφοράς είναι ως ένα σημείο 
θεμιτές.  Ο παράγων του χρόνου όμως έχει τη δική του αυτοτέλεια. 
 
Για τους ίδιους λόγους και το παρόν Δικαστήριο θεωρεί ότι δεν μπορεί να 
καταχωρηθεί το κατηγορητήριο το οποίο, όπως έχει προαναφερθεί, περιλαμβάνει 
57 κατηγορίες με αδικήματα που έχουν διαπραχθεί προ πενταετίας και με γεγονότα 
τα οποία κάλλιστα μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο επίλυσης της 
αντιπαράθεσης των διαδίκων σε άλλες ευχερέστερες διαδικασίες. 

  
Η αίτηση απορρίπτεται.» 
 
Εξετάζοντας όλα τα ενώπιον μας στοιχεία, καταλήγουμε στο ότι το παράπονο του 
παραπονούμενου δεν μπορεί να προωθείται σε αυτό το στάδιο ενόψει του ότι 
πρόκειται για κατ’ ισχυρισμό διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων για την περίοδο 
2007 με 2010 χωρίς να δίνεται κανένας λόγος για την καθυστέρηση εκ μέρους του 
παραπονουμένου να υποβάλλει το παράπονο του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ο 
τρόπος που ενήργησε ο παραπονούμενος παραβιάζει ξεκάθαρα το συνταγματικό 
δικαίωμα του εγκαλουμένου δικηγόρου σε διάγνωση της ποινικής του ευθύνης 
εντός ευλόγου χρόνου και ως εκ τούτου δεν δύναται να επιτραπεί η προώθηση του 
παραπόνου. 
 
Ως εκ των ανωτέρω δεν δίδεται άδεια για έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον 
του εγκαλούμενου. Η απόφαση είναι ομόφωνη. 
 



 
Το παράβολο καταπίπτει προς όφελος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

 

ΞΕΝΙΟΣ Λ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ  ……………………………………. 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΟΠΠΟΣ   ……………………………………. 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ   ……………………………………. 


