
 
From: Christala Naziri <cnaziri@cplaw.com.cy>  
Sent: 19 November 2020 10:50 
To: Clerides & Associates LLC - Info <info@clerideslegal.com> 
Subject: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

 
 
Αγαπητέ Χρίστο, 
 
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και στα προσχέδια Νόμων που μας έχει αποστείλει 
ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. 
 
Γνωρίζεις τις απόψεις μου για το θέμα της δικαστική μεταρρύθμισης, και ειδικά ότι θα 
πρέπει να υπάρχει ένα Ανώτατο Δικαστήριο, με ικανό αριθμό Δικαστών, που να 
επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων. 
 
Δεν είμαι εναντίον της δημιουργίας εσωτερικών Τμημάτων σε κάποιο Δικαστήριο, 
αλλά πιστεύω ότι η δημιουργία θεσμοθετημένων Τμημάτων ουσιαστικά δημιουργεί 
δύο Ανώτατα Δικαστήρια, με διαφορετικές δικαιοδοσίες. Εγώ είμαι εναντίον αυτής 
της προσέγγισης (αν ορθά την αντιλαμβάνομαι) για λόγους που έχω επεξηγήσει 
δημοσίως. 
 
Με ταλαιπωρεί ιδιαίτερα η άποψη ότι υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ συνταγματικού 
και/ή πολιτειακού δικαίου αφενός και του υπόλοιπου δικαίου αφετέρου. Ούτε 
κατανοώ ακριβώς πως θα γίνεται η παραπομπή από τα κατώτερα Δικαστήρια στο 
Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, όταν θέματα συνταγματικού δικαίου εγείρονται 
στο πλαίσιο π.χ. μιας αστικής διαδικασίας. 
 
Φοβούμαι ότι τα προτεινόμενα σχέδια είναι πολύπλοκα και ότι θα ήταν προς το 
συμφέρον της δικαιοσύνης να αρχίσουμε με τη δημιουργία του Εφετείου, αφήνοντας 
το Ανώτατο Δικαστήριο με γενική και καθολική δικαιοδοσία, περίπου όπως έχει 
τώρα. 
 
Είμαι έτοιμος για συζήτηση των πιο πάνω όποτε επιθυμείτε. 
 
Π.Γ. Πολυβίου 
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From: Christala Naziri cnaziri@cplaw.com.cy  
Sent: 24 November 2020 10:35 
To: Christos Clerides 
Subject: RE: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
 
 
Αγαπητέ Χρίστο, 
 
Σε συνέχεια του πρόσφατου ηλεκτρονικού μου μηνύματος για το θέμα της μεταρρύθμισης, 
επιθυμώ να αναφερθώ περαιτέρω στο σημαντικό θέμα της παραπομπής υποθέσεων που 
αφορούν συνταγματικότητα και/ή άλλα συνταγματικά θέματα από τα Επαρχιακά ή άλλα 
Δικαστήρια στο Ανώτατο Δικαστήριο. 
 
Όπως αντιλαμβάνομαι, παρόλο που το θέμα δεν είναι απόλυτα σαφές, εάν εγείρεται θέμα 
ενώπιον κάποιου Επαρχιακού ή άλλου Δικαστηρίου που αφορά θέμα συνταγματικότητας ή 
άλλο συνταγματικό θέμα τότε η δίκη θα σταματά και το θέμα θα παραπέμπεται για 
απόφαση/γνωμάτευση από το Ανώτατο Δικαστήριο (στη συνταγματική του ιδιότητα). 
 
Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, πιστεύω ότι το πιο πάνω σύστημα όχι μόνο δεν είναι λειτουργικό 
ή χρήσιμο, αλλά ότι αντίθετα θα προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση, ταλαιπωρία και σύγχυση. 
 
Όταν μιλούμε για «συνταγματικό δίκαιο», αναφερόμαστε σε πολύ περισσότερα θέματα παρά 
στην «συνταγματικότητα» των Νόμων ή Κανονισμών. Επίσης, πολλές φορές το θέμα της 
συνταγματικότητας των Νόμων ή Κανονισμών εξαρτάται από τα ακριβή γεγονότα που τίθενται 
ενώπιον του Δικαστηρίου, και εν πάση περιπτώσει πολλές φορές, τουλάχιστον στην Κύπρο, 
θέματα συνταγματικότητας και της επίκλησης και εφαρμογής του δικαίου της ανάγκης είναι 
στενά συνδεδεμένα μαζί τους. Επομένως, δεν θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κάποια 
δικαστική διαδικασία να σταματά και να αποστέλλεται ερώτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο 
αναφορικά με τη συνταγματικότητα των Νόμων και/ή άλλα συνταγματικά θέματα και μετά να 
αποστέλλεται κάποια απάντηση από το Ανώτατο Δικαστήριο προς το εκδικάζον Δικαστήριο. 
 
Από το πιο πάνω σύστημα, θα δημιουργηθούν περαιτέρω καθυστερήσεις, λαμβανομένου 
επίσης υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο που θα λάβει την παράκληση του Πρωτόδικου 
Δικαστηρίου ενδεχόμενα να μην είναι ικανοποιημένο με τον τρόπο με τον οποίο διατυπώθηκε 
αυτό το ερώτημα και να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση της 
παραπομπής συγκεκριμένων ερωτημάτων στο Ανώτατο Δικαστήριο εκκρεμούσης κάποιας 
δικαστικής διαδικασίας δεν είναι ο ορθός τρόπος αντιμετώπισης των όποιων θεμάτων 
εγείρονται.  
 
Ο Νόμος του 1964, που διατυπώθηκε με μεγάλη προσοχή, προνοεί ότι το Δικαστήριο που 
εκδικάζει κάποια υπόθεση θα πρέπει να την εκδικάσει στο σύνολό της και η απόφαση του 
εκδικάζοντος Δικαστηρίου να αποτελέσει το αντικείμενο έφεσης, στο σύνολό της. Αυτό το 
σύστημα λειτουργεί χωρίς πρόβλημα, ιδιαίτερα ενόψει της σύγχρονης τάσης της νέας 
αντιμετώπισης των διαφόρων πτυχών και χώρων του δικαίου, δηλαδή του αστικού αφενός και 
του συνταγματικού αφετέρου. 
 
Καταλήγω ότι, σε περίπτωση που η προτεινόμενη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει σχέδιο 
παραπομπής συνταγματικών ερωτημάτων στο Ανώτατο Δικαστήριο με διακοπή της δίκης εν 
τω μεταξύ μέχρι να απαντήσει το Ανώτατο Δικαστήριο, θα οδηγήσει σε μεγάλες περιπέτειες 
και σε σοβαρότερα προβλήματα. 
 
 
Π.Γ. Πολυβίου 
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