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Χαιρετισμός Προέδρου Π.Δ.Σ., Δρ. Χρίστου Κληρίδη 

Οι Νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας – Συνέδριο για Δικηγόρους 

3.3.2021 

Έντιμη Πρόεδρε του Ανωτάτου Δικασηρίου, Έντιμοι Δικαστές του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου, αγαπητέ Γιώργο Ερωτοκρίτου, Έντιμε Λόρδε Ντάισον και πρώην 

Πρόεδρε Ανώτερου Δικαστηρίου Ιρλανδίας, έντιμα μέλη του Τμήματος 

Μεταρρύθμισης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μέλη του Συμβουλίου 

της Ευρώπης Διεύθυνση Προγραμμάτων και αγαπητοί ομιλητές, συντονιστές, 

συνάδελφοι, φίλοι και φίλες. 

Ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές της εκδήλωσης για τους νέους Κανονισμούς 

Πολιτικής Δικονομίας στη Κύπρο, για την πρόσκληση να απευθυνω χαιρετισμό 

και να μιλήσω σύντομα για το θέμα μας στη συνέχεια. 

Ο ΠΔΣ ανέκαθεν επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό των Δικαστηρίων, Δικονομίας και 

ουσιαστικού δικαίου. Δυστυχώς, η δικαιοσύνη στην Κύπρο παρέμεινε ο 

παραμελειμένος συγγενής της πολιτείας. Παραλάβαμε ένα σύστημα από την 

Αγγλική αποικιοκρατία το 1960 και κάπου το ρολόι έκτοτε σταμάτησε να κτυπά. 

Σαν να ξεχάστηκε. Ταρακουνήθηκε με τις παράνομες επεμβάσεις στην Κύπρο 

της Τουρκίας τον Δεκέμβρη του 1963, έφτασε στο χείλος του κρεμνού, 

διασώθηκε με το δίκαιο της ανάγκης και την απόφαση σταθμός του 

νεοιδρυθέντος δια νόμου Ανωτάτου Δικαστηρίου εις προσωρινή αντικατάσταση 

των προνοιών του Συντάγματος και έκτοτε ακολούθησε το μοναχικό δρόμο των 

Ad hoc βελτιώσεων. Προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των Κανονισμών Πολιτικής 

Δικονομίας έλαβαν χώραν στο παρελθόν αλλά δεν τελεσφώρησαν. 

Αναμφίβολα η δικονομία όπως και το δίκαιο της απόδειξης συμβάλλουν στην 

εύρυθμη λειτουργία των μηχανισμών λειτουργίας της δικαιοσύνης. Εκθέσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και το βάρος των χιλιάδων καθυστερημένων υποθέσεων 

αλλά και οι αργοί ρυθμοί απόδοσης της δικαιοσύνης αφύπνισαν τους 

πρωταγωνιστές και την πολιτεία τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα τα 

λιμνάζοντα ύδατα πλέον να ταρακουνηθούν. Με την βοήθεια εμπειρογνωμόνων 

από την Ε.Ε., Συμβούλιο της Ευρώπης, Αγγλίας, της ομάδας του Λόρδου 

Ντάισον δικαστών Ιρλανδίας και του Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης Ιρλανδίας 
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ανηφορίζουμε τον ακανθώδη δρόμο της συνολικής μεταρρύθμισης. Με αργούς 

ρυθμούς μεν αλλά σταθερά. Η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, δικονομίας, 

δικαστηρίων, ουσιαστικού δικαίου είναι μονόδρομος. Διανύουμε το 60ο έτος 

ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας σαν ανεξάρτητο κράτος. Ο κλήρος έπεσε 

σε εμάς να τροχιοδρομήσουμε την μεταρρύθμισιη.  

Ο Π.Δ.Σ. θα συνδράμει. Είναι στους στόχους και προτεραιότητες του. Ήδη η 

Επιτροπή Μεταρρύθμισης και Πολιτικής Δικονομίας, υπό την προεδρία του 

έμπειρου και αξιόπιστου Αντιπροέδρου του Π.Δ.Σ., Γιώργου Χριστοφίδη, από τις 

15.1.2021, όταν παραλάβαμε αντίγραφο των νέων Κανονισμών, εργάζεται 

σκληρά για να διατυπώσει τις πρώτες εισηγήσεις και σχολιασμό των νέων 

κανονισμών. Ο Π.Δ.Σ. προχώρησε στο διορισμό των μελών του, Δρ. Αχιλλέα 

Αιμιλιανίδη, Άγη Γεωργιάδη, Δρ. Μάρκου Δράκου και Νίκου Μακρίδη για να 

συνεχίσουν την συμμετοχή τους στην Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου υπό την Προεδρία του Έντιμου Δικαστή κυρίου Γιασεμή Ν. η οποία 

θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τους Κανονισμούς για την σωστή βελτίωση τους 

και επίλυση προβλημάτων που θα δημιουργηθούν. Τους ευχαριστούμε για την 

συνδρομή τους.  

Ευχαριστούμε όλους του συντελεστές του έργου και ιδιαίτερα τον Λόρδο Ντάισον 

για την μέχρι σήμερα συνδρομή του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στην κυρία 

Παναγή, Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου η οποία ηγήθηκε της 

Κυπριακής ομάδας επεξεργασίας των Κανονισμών. Ευελπιστούμε στην επιτυχία 

του φιλόδοξου αυτού έργου το οποίο θα κριθεί στη πράξη τα επόμενα χρόνια.  

 

Δρ. Χρίστος Κληρίδης, Πρόεδρος Π.Δ.Σ.  

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Προέδρου Π.Δ.Σ., Δρ. Χρίστου Φοίβου 

Κληρίδη 

 

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1954 με ρίζες από τον Αγρό Πιτσιλιάς. Υιός του 

Φοίβου Ν. Κληρίδη, δικηγόρου, τέως Υπουργού Δικαιοσύνης και Βουλευτή, 
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μέλος της ευρύτερης οικογένειας Κληρίδη, πολιτικών, δικηγόρων. Συμπλήρωσε 

τις σπουδές του στο King’s College Λονδίνου με Ph.D στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο με 

την βοήθεια του Καθηγητή Francis Jacobs to 1981.  

Ασκεί τη δικηγορία στη Κύπρο από το 1982. Διετέλεσε Βουλευτής και μέλος του 

Εθνικού Συμβουλίο. Είναι Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου 

Frederick και Καθηγητής στο Τμήμα όπου διδάσκει. Είναι συγγραφέας 

πολυάριθμων άρθρων και βιβλίων και Πρόεδρος του Π.Δ.Σ.  

 


