
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ  

Εξοχότατο 

Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

κ. Νίκο Αναστασιάδη 

 
25 Ιανουαρίου 2021 

Εξοχότατε, 
 
Θέμα: Μέτρα που αφορούν την Δικαιοσύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Τόσο το πρώτο όσο και το τελευταίο διάταγμα του Υπουργού Υγείας το οποίον αφορά και 
τους δικηγόρους αποκλείει αυτούς από του να ασκούν το επάγγελμα τους ελεύθερα. Οι 
περιορισμοί του 25% του προσωπικού στα δικηγορικά γραφεία πλήττουν τον πυρήνα 
του δικαιώματος της άσκησης του επαγγέλματος κατά παράβαση του άρθρου 25 του 
διατάγματος.  
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 12.5 (β), κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να έχει 
«διευκόλυνση» δια την προπαρασκευή της Υπερασπίσεως αυτού και σύμφωνα με το 
Άρθρο 12.5( γ) έχει δικαίωμα εκλογής του δικηγόρου του.  
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 12.5 (δ) έχει δικαίωμα  να προκαλεί εξέταση 
μαρτύρων υπερασπίσεως. 
 
Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισμό για 
σκοπούς δημόσιας υγείας.  
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 30.2 κάθε διάδικος δικαιούται σε ακροαματική 
διαδικασία εντός εύλογου χρόνου και σύμφωνα με το Άρθρο 30.3 έκαστος διάδικος έχει 
συνταγματικό δικαίωμα για την προετοιμασία της υπόθεσης του και επιλογής του 
δικηγόρου. Κανένας περιορισμός δεν δύναται να τεθεί για λόγους δημόσιας υγείας.  
 
Τα επιβληθέντα μέτρα πλήττουν τα δικαιώματα ως ανωτέρω των διαδίκων και 
κατηγορουμένων και δεν επιτρέπονται με βάση τα πιο πάνω άρθρα. 
 
Εξάλλου, τυχόν περιορισμοί θα μπορούν να αφορούν την χρήση μάσκας, αποστάσεις 
και παρουσία κατά τετραγωνικό μέτρο στα δικηγορικά γραφεία.   
 
Θεωρούμε ότι, τα επιβληθέντα μέτρα παραβιάζουν τα δικαιώματα των πολιτών, διαδίκων 
και δικηγόρων χωρίς να επιτρέπεται τούτο  με βάση το Σύνταγμα για σκοπούς δημόσιας 
υγείας.  
 



Αίτημά μας είναι η άμεση άρση τους όσον αφορά τον τομέα της δικαιοσύνης ο οποίος 
συμπεριλαμβάνει τους λειτουργούς της. 
 
Μετά βαθυτάτης εκτιμήσεως, 
 

 
Δρ. Χρίστος Κληρίδης 
Πρόεδρος 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 
 
 
Κοινοποίηση:  
1. Έντιμο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Γιώργο Σαββίδη 
2. Έντιμη Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κα Έμιλυ Γιολίτη 
3. Έντιμο Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου 

4. European Commission Justice Affairs 
 


