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Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες, 

 
Αναφορικά με την πρόσκληση που έχει λάβει ο ΠΔΣ για να παρευρεθεί στη 
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως, αύριο Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και συγκεκριμένα για το Θέμα Β2 – Περί 
Δικαστηρίων Νόμος (τροποποιητικός) του 2019, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα 

μπορέσουμε να παρευρεθούμε λόγω έκτακτου προβλήματος του συναδέλφου ο 
οποίος είχε προγραμματιστεί να παρουσίασε τις θέσεις μας και ως εκ τούτου 
σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

 
Εν πρώτοις, εκφράζουμε για ακόμη μια φορά την απογοήτευσή μας όσον αφορά 
την καθυστέρηση- πέραν των τριων χρόνων- που σημειώνεται στην ψήφιση των 

τριών Νομοσχεδίων της δικαστικής μεταρρύθμισης, με αποτέλεσμα να πλήττεται 
η απονομή της δικαιοσύνης με πολύπτυχες συνέπειες, οι οποίες καταγράφονται 

και σε μελέτες διεθνών φορέων. 
 
Προσφάτως, όπως γνωρίζετε, έχει δημοσιευθεί η έκθεση «The 2022 EU Justice 

Scoreboard» για τη δικαιοσύνη στην ΕΕ στην οποία τεκμηριώνεται, μέσα από 
στατιστικά στοιχεία, η ποιότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων 

απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ, με την Κύπρο να κατατάσσεται 
και πάλι στις τελευταίες θέσεις.  
  

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ξανά την οδυνηρή θέση της Κύπρου στην 
καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης, η οποία επιφέρει μείζονες συνέπειες 
στην κοινωνία, την οικονομία και το κράτος δικαίου. 

 
Ο ΠΔΣ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για κατάρρευση της δικαιοσύνης στην 

Κύπρο, εδώ και καιρό, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα 



αποσόβησής του. Η μεταρρύθμιση θα επιλύσει το πρόβλημα των 5000 
καθυστερημένων εφέσεων μέσα από την δημιουργία Εφετείου  με ειδικά 

Τμήματα και εξειδίκευση στο Ανώτατο Συνταγματικό και νέο Ανώτατο.  Επίσης 
εισάγονται απαραίτητες τροποποιήσεις δυνάμει εισηγήσεων έκθεσης 

Γκρέκο,Rule of Law και Επιτροπής Βενετίας . Θα τεθεί τέρμα στην δικαστική 
επετηρίδα διορισμού δικαστών στο Ανώτατο εφόσον ο Πρόεδρος για κάθε 
διορισμό θα έχει τρεις υποψήφιους και όχι μόνον έναν που συστήνει το Ανώτατο, 

δηλαδή εκείνον που το ίδιο το Ανώτατο προήγαγε στη θέση Διοικητικού 
Προέδρου. Σήμερα δίδεται η εντύπωση ότι το Ανώτατο διορίζει στην πράξη τους 
Δικαστές του Ανωτάτου και αποκλείονται έμπειροι νομομαθείς δικηγόροι. 

Επίσης με δεδομένο ότι ο Πρόεδρος είναι διάδικος σε αναφορές για 
συνταγματικότητα δεν είναι σωστό να διορίζει πάντοτε εκείνον που συστήνει το 

Ανώτατο καθότι δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Επίσης θα ελέγχονται 
πλέον δικαστικά διορισμοί και προαγωγές κατώτερων δικαστών και θα υπάρχουν 
τα εχέγγυα των checks and balances στην Ανώτατη βαθμίδα  Η μεταρρύθμιση 

είναι απαίτηση της κοινωνίας  και πρέπει να προηγηθεί της μεταρρύθμισης των 
κατώτερων δικαστηρίων καθότι πρέπει να λυθούν τα πιο πάνω  θέματα πρώτα για 

να λειτουργήσει ο έλεγχος των κατώτερων δικαστηρίων ορθά. 
 
Το πρόβλημα των καθυστερημένων υποθέσεων (backlog), το οποίο αποτελεί 

προτεραιότητα για τον ΠΔΣ, περιλαμβάνεται στη δικαστική μεταρρύθμιση, η 
υλοποίηση της οποίας θα συμβάλει στην επίλυσή του, στη βάση συγκεκριμένων 
χρονοδιαγραμμάτων. Βασικός παρονομαστής της προσπάθειας αυτής είναι η 

επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας σε συνδυασμό 
βεβαίως, με τις αξίες του κράτους δικαίου και αναβάθμιση της ποιότητας των 

αποφάσεων   Εξειδίκευση σημαίνει ταχύτητα και ποιότητα.  
  
Περαιτέρω, η εισήγηση για μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας των 
δικαστηρίων, ως ένα από τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν άμεσα, μας 
βρίσκει σύμφωνούς, νοούμενου ότι το αποτέλεσμα θα είναι η εκδίκαση των 

καθυστερημένων υποθέσεων, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η ποιότητα των 
αποφάσεων. Επι τούτου επισυνάπτεται έγγραφο το οποίο υποβάλαμε σε 
εμπειρογνώμονες Συμβουλίου της Ευρώπης και ΕΕ κατά την πρόσφατη 

επίσκεψη τους στη Κύπρο.  
 

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη εισήγηση της αναθεώρησης των κλιμάκων 
δικαιοδοσίας και την τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου δεν μας βρίσκει 
σύμφωνους γιατί πρόκειται για patch work και όχι σφαιρική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων στα κατώτερα δικαστήρια. Σημειώνουμε ότι οι δικαστές με βάση 
τη γνώση και την εμπειρία τους, θα πρέπει να αναλαμβάνουν την εκδίκαση 

τέτοιων υποθέσεων που θα τους ανατίθενται στο πλαίσιο μηχανισμού στον οποίο 
θα συμμετέχει το Ανώτατο Δικαστήριο, ο εκάστοτε Διοικητικός Πρόεδρος του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου και ο ΠΔΣ, με προϋπόθεση πάντοτε τουλάχιστον πέντε 

χρόνια προϋπηρεσία στην Αστική Δικαιοδοσία. θα πρέπει να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο πλήρους κατάργησης των δικαιοδοτικών κλιμάκων και ανάθεση των 
υποθέσεων σε δικαστές με πενταετή τουλάχιστον πείρα σε Αστική Δικαιοδοσία 

ανάλογα με την ειδικότητα και εμπειρία τους και τούτο σαν ενδιάμεσο στάδιο 
στη δημιουργία τμημάτων εξειδικευμένης δικαιοδοσίας κατά το πρότυπο του 

Ανώτερου Δικαστηρίου Αγγλιας(High Court ).  



 
Με αυτό τον τρόπο θα καλύπτονται οι ανάγκες των δικαστηρίων σύμφωνα με την 

εμπειρογνωμοσύνη των δικαστών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η 
ταχύτητα στην έκδοση  των αποφάσεων. Η δικαιοσύνη δεν απονέμεται στην βάση 

αριθμών κλιμάκων αλλά γνώσης εμπειρίας και ειδικότητας.  
 
Ακόμα σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι κλίμακες δικαιοδοσίας, θα πρέπει 

να υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα, προκειμένου πρωτοδιορισθέντες δικαστές να 
μην επιλαμβάνονται σοβαρών υποθέσεων. Οι καθυστερήσεις στα Επαρχιακά δεν 
θα λυθούν με το προτεινόμενο νομοσχέδιο. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ 

ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και θα προκαλέσουν τον δικηγορικό κόσμο με πάμπολλες 
και απρόβλεπτες αντιδράσεις. 

 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση του θέματος και για 

τυχόν διευκρινίσεις. Ήδη το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το ΠΔΣ 
ξεκίνησαν την μελέτη σφαιρικής αντιμετώπισης του προβλήματος και όχι με 

επιμέρους νομοσχέδια όπως το συγκεκριμένο.  
 
 

Με εκτίμηση, 
 

 
Δρ Χρίστος Κληρίδης 

Πρόεδρος ΠΔΣ 
 
 

 


