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Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί ακαδημαϊκοί, 

Αγαπητοί φοιτητές, 

Κυρίες και κύριοι, 

 

 Κάθε φορά που εκδίδεται στην Κύπρο ένα νέο βιβλίο νομικού 

περιεχομένου, εμπλουτίζεται η μέχρι πρότινος, πτωχή βιβλιογραφία 

της χώρας μας, αναφορικά πάντα με τη νομική επιστήμη. 

 

 Γι΄αυτό το λόγο, είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την 

αποψινή εκδήλωση η οποία είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση, όχι 

ενός, αλλά δύο καινούριων συγγραμμάτων νομικού περιεχομένου, 

από τον ακούραστο δικηγόρο, νομικό και ακαδημαϊκό, δρα Χρίστο 

Κληρίδη. 
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 Και τα δύο βιβλία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, εφόσον 

καταπιάνονται, το πρώτο με τη Δικηγορία στην Κύπρο και το 

δεύτερο, με το εν γίνει Νομικό Σύστημα της χώρας μας.  Αναφορικά 

με το εφαρμοζόμενο στην Κύπρο νομικό σύστημα, πολλά έχουν 

λεχθεί κατά καιρούς και έχουν γίνει κρίσεις, συγκρίσεις και κάποτε 

επικρίσεις. 

 

 Όπως είναι γνωστό τοις πάσι, το Νομικό Σύστημα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτό καθιερώθηκε από την 

εγκαθίδρυση της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, 

βασίζεται κατά κύριο λόγο στο Αγγλικό Σύστημα Δικαίου που ίσχυε 

τη δεδομένη χρονική στιγμή και κατά βάση συνεχίζει να ισχύει μέχρι 

και σήμερα, με πολλές  βέβαια αλλαγές και βελτιώσεις.   Πρόκειται 

για τα νομικό σύστημα που βασίζεται στο λεγόμενο Κοινοδίκαιο 

(Common Law) και στις αρχές του Δικαίου της Επιείκειας (Law of 

Equity).  Ειδικότερα όμως στην περίπτωση της Κύπρου, 

επιχειρήθηκε το πάντρεμα του Αγγλο-Σαξωνικού συστήματος 

δικαίου με το Ηπειρωτικό Δίκαιο, αυτού δηλαδή που ακολουθείται 

σε χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης όπως η Γαλλία, η Γερμανία και 

ασφαλώς η Ελλάδα.   Αυτό το πάντρεμα δικαϊκών συστημάτων, 

δημιούργησε αναπόφευκτα κάποιες ουσιώδεις διαφορές και 

παρεκκλίσεις από το Αγγλικό σύστημα δικαίου, οι κύριες από τις 

οποίες είναι, η ύπαρξη ενός γραπτού και αυστηρά εφαρμοζόμενου 

Συστήματος της Δημοκρατίας, με προέκταση την ανάπτυξη 

ολοκληρωμένου συστήματος συνταγματικού δικαίου και 
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παράλληλα, η εγκαθίδρυση άλλου ολοκληρωμένου συστήματος 

Διοικητικού Δικαίου με δικαστικό έλεγχο της εγκυρότητας των 

πράξεων της διοίκησης. 

 

 Η σύζευξη των δύο αυτών συστημάτων δικαίου, παρουσιάζεται 

να ήταν επιτυχής.   Ιδιαίτερα κατά τα πρώτα και δύσκολα χρόνια 

ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας, έδωσε την ευκαιρία σε ένα 

νεοσύστατο κράτος να αποκτήσει ένα έτοιμο προς εφαρμογή 

σύστημα δικαίου και ταυτόχρονα, τη δυνατότητα άντλησης 

καθοδήγησης από υφιστάμενη πλούσια νομολογία χωρών που 

εφάρμοζαν εδώ και δεκαετίες παρόμοια συστήματα δικαίου.   

Ακολούθως δε, μεθοδικά και σταθερά, η Κυπριακή Δικαιοσύνη, 

χάραξε τη δική της πορεία δημιουργώντας δεσμευτική νομολογία 

επί όλων των πτυχών δικαίου, έτσι ώστε η παραπομπή σε αποφάσεις 

ξένων δικαστηρίων να καθίσταται ολοένα και πιο περιορισμένη. 

 

 Βέβαια, η μεγαλύτερη αλλαγή στο δικαϊκό μας σύστημα, ήταν 

αυτή που προκλήθηκε με την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

από το 2004.  Υποχρεωτική πλέον κατέστη η αναγνώριση και 

εφαρμογή των στοιχείων του Ενωσιακού Δικαίου και με σχετική 

τροποποίηση του Κυπριακού Συντάγματος, δόθηκε σ΄ αυτό το 

Δίκαιο υπεροχή. 

 

 Το μεγαλύτερο και οξύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει, 

ιδιαίτερα σήμερα, η Κυπριακή Δικαιοσύνη είναι οι καθυστερήσεις 
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στην εκδίκαση υποθέσεων.   Ιδιαίτερα υποθέσεων αστικής φύσεως, 

στοιχείο το οποίο δυστυχώς, τείνει να κλονίζει την εμπιστοσύνη του 

πολίτη προς το όλο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.  Το 

πρόβλημα τούτο είναι πολυσύνθετο και δεν εστιάζεται σε ένα ή δύο 

μόνο παράγοντες όπως είναι ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών, 

ή οι πεπαλαιωμένοι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας. 

 

 Οι σύγχρονες τάσεις των συστημάτων δικαίου κλίνουν προς 

την πλευρά της εξειδίκευσης, της απλοποίησης των διαδικασιών και 

ασφαλώς της μηχανογράφησης των ακολουθούμενων συστημάτων.   

Θα πρέπει να δοθούν στους δικαστές τα αναγκαία εφόδια ώστε να 

μπορούν να λειτουργήσουν με τρόπο γρήγορο, ευέλικτο και 

αποτελεσματικό. 

 

 Οι διαδικασίες θα πρέπει να απλουστευθούν και να μπορούν 

να ελέγχονται οι διάφορες στρεβλώσεις και καταχρήσεις των 

κανόνων δικονομίας. Ο δικαστής θα πρέπει να καταστεί κύριος της 

διαδικασίας και όχι σκλάβος του συστήματος.  Η καθιέρωση δε της 

ηλεκτρονικής δικαιοσύνης με την κατάργηση των γραφειοκρατικών 

κατεστημένων και του αχρείαστου χαρτοπόλεμου, θα δώσει νέα 

ώθηση στις δικαστικές διαδικασίες. 

 

 Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια για ριζικές 

μεταρρυθμίσεις στο Δικαστικό μας σύστημα καθώς επίσης η ριζική 

αναθεώρηση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας .  Πρόκειται για το 



5 
 

πρώτο και πιο σημαντικό εγχείρημα για επιφορά ουσιαστικών 

μεταρρυθμίσεων, που αναλαμβάνεται μετά την εγκαθίδρυση της 

Δημοκρατίας.  Παρέχεται μια μοναδική ευκαιρία η οποία προσφέρει 

πραγματικές προοπτικές αναμόρφωσης του συστήματος μας 

απονομής της δικαιοσύνης.   Θα πρέπει όλοι να το στηρίξουμε και 

να το συνδράμουμε. 

 

 Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον αγαπητό Χρίστο 

Κληρίδη για τη νέα του αυτή δουλειά που παρουσιάζεται σήμερα και 

του εύχομαι να βρίσκει πάντα χρόνο και σθένος να ασχολείται και 

με το συγγραφικό του έργο που είναι ήδη αξιόλογο. 

 

 

 

 

23 Απριλίου 2018. 
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