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Εξαμηνιαίος Απολογισμός Επιτροπής Μεταρρύθμισης και Πολιτικής Δικονομίας  

Εισαγωγή  

Η Επιτροπή Μεταρρύθμισης και Πολιτικής Δικονομίας συστάθηκε αμέσως μετά τις εκλογές 

του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου που διεξήχθησαν την 15.10.2020. Συγκεκριμένα 

με επιστολή του Προέδρου του ΠΔΣ ημ. 25.11.2020 γνωστοποιήθηκε η δημιουργία της 

Επιτροπής  

Στο πλαίσιο λειτουργίας της και δυνάμει του Οδηγού Λειτουργίας των Επιτροπών του ΠΔΣ, 

η κάθε Επιτροπή υποβάλλει προς το Συμβούλιο για ενημέρωσή του, τους απολογισμούς 

εργασιών της.  

Η Επιτροπή Μεταρρύθμισης και Πολιτικής Δικονομίας συνεδρίασε στις τακτικές της 

συνεδριάσεις αλλά εξαιτίας της δέσμευσης να υποβάλει ολοκληρωμένη μελέτη για τους 

Νέους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας ασχολήθηκε κατ’ εξοχήν σε ad hoc συνεδριάσεις για 

την ολοκλήρωση του ογκώδους έργου που είχε αναλάβει να ολοκληρώσει.  

Μέλη της Επιτροπής  

Η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής διεξήχθη στις 14.12.2020 στην οποία αποφασίστηκε 

όπως η κα. Κάτια Κακουλλή και ο κ. Νικόλας Κυριακίδης, εκτελούν χρέη Αναπληρωτή 

Προέδρου και Γραμματέα αντίστοιχα.  

Αποφασίστηκε δε όπως οι συνεδριάσεις της Επιτροπής διεξάγονται μηνιαίως κάθε δεύτερη 

Τετάρτη του μήνα.  

Κατά την 1η Συνεδρία έγινε ενημέρωση της Επιτροπής με τις εξελίξεις σε σχέση με τη 

Μεταρρύθμιση και τα νομοσχέδια τα οποία είχε αναλάβει ειδική ομάδα στην οποία 

επικεφαλής ορίστηκε ο Πρόεδρος του ΠΔΣ και είχε ετοιμάσει και υποβάλει ολοκληρωμένα 

νομοσχέδια στο Υπ. Δικαιοσύνης. 

 

Θέματα:  

1. Τροποποίηση Δ.30 με αύξηση της κλίμακας μικρών απαιτήσεων από €3000 σε 

€10000 

Στην Επιτροπή διαβιβάστηκε από το Συμβούλιο του ΠΔΣ, επιστολή του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου ημ. 10.12.2020, με την οποία γνωστοποιήθηκε η διερεύνηση της 

πιθανότητας αύξησης της κλίμακας μικρών απαιτήσεων και ζητήθηκαν οι απόψεις 

του ΠΔΣ.  

Η Επιτροπή ασχολήθηκε με το θέμα και στις 21.12.2020 διαβιβάστηκε η θέση της 

στο ΠΔΣ που αυθημερόν απέστειλε σχετική επιστολή στο Ανώτατο Δικαστήριο.  

Στην σχετική επιστολή τονίστηκε η θέση πως η Δ.30 δημιουργεί γενικότερα 

προβλήματα και πως θα πρέπει να αποσυρθεί εξ’ ολοκλήρου αφού καταστρατηγεί 

τον στόχο της ταχείας εκδίκασης.  

  

2. Νέοι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε στην πρώτη της συνεδρία πως παραδόθηκε το 

μεταφρασμένο κείμενο στο Ανώτατο Δικαστήριο των νέων Θεσμών Πολιτικής 



2 
 

Δικονομίας και πως αντίγραφο των θεσμών θα παραδιδόταν επίσημα στα μέσα 

Ιανουαρίου όταν το ΑΔ ολοκληρώσει τη δική του μελέτη. Ακολούθως θα παραδιδόταν 

για περαιτέρω επεξεργασία και εισηγήσεις.  

 

Το κείμενο των Νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας παραλήφθηκε από τον Πρόεδρο 

του ΠΔΣ την 15.1.2021 και άμεσα διαβιβάστηκε στην Επιτροπή για σκοπούς 

μελέτης και επεξεργασίας προτάσεων και/ή τροποποιήσεων. Τέθηκε δε ο στόχος 

όπως ο ΠΔΣ θέσει το τελικό κείμενο στις 31.3.2021 στο Ανώτατο Δικαστήριο.  

 

Τα Μέλη της Επιτροπής έλαβαν άμεσα αντίγραφο των Νέων Θεσμών Πολιτικής 

Δικονομίας και αντάλλαξαν απόψεις για τη μεθοδολογία που θα ακολουθείτο.  

 

Στις 25.1.2021 σε ad hoc συνεδρία της Επιτροπής καθορίστηκε οδικός χάρτης 

αναφορικά με τον διαχωρισμό των Μελών σε ομάδες, τον τομέα επεξεργασίας τους 

και το χρονοδιάγραμμα υποβολής τους1.  

 

Στις 17.2.2021 υποβλήθηκαν κατά ομάδες τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των 

Μελών της Επιτροπής και προγραμματίστηκαν συναντήσεις για κατ’ ενότητα 

συζήτηση.  

 

Ακολούθησαν εντατικές συνεδριάσεις των Μελών της Επιτροπής στις 22.2., 24.2, 

5.3., 9.3., 11.3 και 19.3. όπου ολοκληρώθηκε η μελέτη και η επεξεργασία της 

Επιτροπής η οποία στις 20.3.2021 τέθηκε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΠΔΣ.  

 

Στις 31.3.2021 εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ορίστηκαν το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΠΔΣ αφού αξιολόγησε το τελικό κείμενο επεξεργασίας της Επιτροπής 

υιοθέτησε και υπέβαλε στο Ανώτατο Δικαστήριο αυτούσιο το κείμενο.  

 

Ακολούθησαν δύο συναντήσεις με τον επικεφαλής της Επιτροπής του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου κ. Γιασεμή Γιασεμή στις οποίες συζητήθηκαν οι προτάσεις της 

Επιτροπής και οριστικοποιήθηκε το κείμενο.  

 

Στις 18.5.2021 υπεβλήθηκε στον Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Ερωτοκρίτου και 

πίνακας εκπαιδευτών των Δικηγόρων που αρχικά θα τύχουν εκπαιδεύσεως από 

ξένους εκπαιδευτές και ακολούθως θα αναλάβουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης των 

Δικηγόρων.  

 

 

3. Συντάξεις Δικαστών 

Έχει τεθεί εισήγηση του Προέδρου του ΠΔΣ για τροποποίηση  της νομοθεσίας που 

αφορά τις συντάξεις δικαστών με πρόνοια ότι σε περίπτωση διορισμού Δικηγόρου 

στην Δικαστική υπηρεσία να μεταφέρονται όλες οι συνεισφορές του από το Ταμείο 

Συντάξεως Δικηγόρων στο αντίστοιχο ταμείο συντάξεως δικαστών και πιστώνονται τα 

 
1 Οδικός Χάρτης Νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας.  
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χρόνια υπηρεσίας του σαν δικηγόρος για σκοπούς σύνταξης στα χρόνια υπηρεσίας 

του σαν Δικαστής. Από πρόσφατη ενημέρωση που τύχαμε ως ΠΔΣ από την Υπ. 

Δικαιοσύνης το Υπουργείο δεν δύναται να εξετάσει τέτοιο θέμα και κατά συνέπεια το 

θέμα αναμένεται να απασχολήσει την Επιτροπή ενόψει δε της εκκρεμότητας της 

προσδοκίας ότι θα ψηφιστούν τα νομοσχέδια που αφορούν τη Δικαστική 

Μεταρρύθμιση.  

 

4. Τροποποίηση Κεφ. 6 Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και εισαγωγή πρόνοιας για 

διορισμό παραλήπτη διαχειριστή προς όφελος εξ αποφάσεως πιστωτή in aid of 

execution 

Επίσης έχει τεθεί εισήγηση Προέδρου του ΠΔΣ για εισαγωγή σαν μέτρο Κεφ. XIIΙ  

νέο άρθρο 103 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο με τίτλο «Παραλήπτης 

Διαχειριστής». Η Επιτροπή επεξεργάζεται την υποβολή εισηγήσεων για τελική 

διαμόρφωση του Κειμένου/ Πρότασης  

 

5. Τροποποίηση Περί Δικαστηρίων Νόμο και Αύξηση Κλίμακας Δικαστών 

Έχει τεθεί ενώπιον του ΠΔΣ και έχει διαβιβαστεί στην Επιτροπή προτεινόμενο 

νομοσχέδιο για την αύξηση κλιμάκων δικαιοδοσίας του Ανώτερου Επαρχιακού 

Δικαστή και του Επαρχιακού Δικαστή. Το σχετικό Νομοσχέδιο κρίνεται από το Υπ. 

Δικαιοσύνης πως έχει σημαντικό σκοπό που σχετίζεται με τη μείωση του αριθμού 

των Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών και των Προέδρων Επαρχιακών Δικαστηρίων 

που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του έργου της εκκαθάρισης των 

καθυστερημένων υποθέσεων στα Δικαστήρια και παράλληλα για τη δημιουργία  

μεγαλύτερης ευελιξίας στο σύστημα.  

Είναι δε και παράκληση του Ανωτάτου να προωθηθεί το εν λόγω νομοσχέδιο, ώστε 

να αξιοποιηθούν ικανοί δικαστές (με κριτήριο χρόνου αν το θεωρούμε δόκιμο) για 

το backlog.  

 

Το εν λόγω θέμα τέθηκε προς εξέταση προς την Επιτροπή υπό τις εξής παρατηρήσεις 

και προϋποθέσεις:  

 

(α) Οι κλίμακες υπάρχουν για να διασφαλίζεται ότι, ανάλογα με το ύψος της επίδικης 

διαφοράς η υπόθεση εκδικάζεται από δικαστή γνώσεων και πείρας που αρμόζει στην 

εκδίκαση. 

 

(β) Αν επαρχιακοί έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν κλίμακα Ανώτερων Επαρχιακών 

για να αντιμετωπισθεί το backlog των Ανώτερων παραβιάζεται ο σκοπός και λογική 

εξήγηση του νόμου – κλίμακες. Επίσης αν η επιλογή τους θα γίνεται από τον 

Διοικητικό Πρόεδρο θα δημιουργηθούν δικαστές δύο ταχυτήτων και ανατροπή της 

σημερινής αξιολόγησης τους. 

 

(1) Θα μπορούσε επαρχιακοί με 5-6 έτη εμπειρίας να χειρίζονται υποθέσεις 

backlog προσωρινά και έκτακτα ή 

 

(2) Να καταργηθούν παντελώς οι κλίμακες και τον καταμερισμό καθ’ ύλην να 

τον κάνει ο εκάστοτε Διοικητικός Πρόεδρος σε συνεννόηση με το Ανώτατο 
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Δικαστήριο. Η πρόταση αυτή συνάδει πλήρως με την εισήγηση ξένων 

εμπειρογνωμόνων. 

 

Η Επιτροπή μετά από εξέταση του θέματος και των επιλογών έχει αποφασίσει όπως 

εισηγηθεί την κατάργηση των κλιμάκων και τον καταμερισμό των υποθέσεων από 

τον εκάστοτε Διοικητικό Πρόεδρο σε συνεννόηση με το Ανώτατο Δικαστήριο και με 

θεματικό διαχωρισμό με τρόπο που να δημιουργούνται ειδικότητες που στόχο να 

έχει την ταχύτητα αλλά και την ποιότητα στην έκδοση αποφάσεων.  

  

 

6. Περί Όρκων Νόμος  

Η Επιτροπή έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς το Ανώτατο Δικαστήριο για να 

γνωστοποιήσει τη ετοιμότητα να συνεργαστεί με το Ανώτατο για τη διαμόρφωση των 

σχετικών τροποποιήσεων των Θεσμών και του Jurat που να συνάδει με τις σχετικές 

τροποποιήσεις της νομοθεσίας.  

 

7. Courts Service Act 1988,  

Εντάσσεται μέσα στη δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης η οποία συμπεριλαμβάνει 

και την ένταξη των ειδικών δικαστηρίων στα Επαρχιακά και την δημιουργία 

τμημάτων που θα χρειαστεί τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμων.  

 

Η Επιτροπή εξετάζει την ετοιμασία νομοσχεδίου (Courts Service ACT) και τη 

σύνδεση του με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων που είναι στην ιστοσελίδα του 

Ανωτάτου.  

 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1998/act/8/enacted/en/print.html  

 

 

8. Περαιτέρω Εισηγήσεις Μελών Επιτροπής για τους Στόχους της Επιτροπής και 

Υποβολή Προτάσεων 

Η Επιτροπή λόγω της ενασχόλησης της εντατικά με τους Νέους Θεσμούς Πολιτικής 

Δικονομίας δεν είχε ουσιαστικό χρόνο για να εξετάσει άλλες δράσεις και/ή ενέργειες 

και αναμένεται να καταρτίσει σχετικό πλάνο για τις περαιτέρω δραστηριότητες της.   

 

Γιώργος Χριστοφίδης 

Πρόεδρος Επιτροπής Μεταρρύθμισης & Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας  

10.6.2021  
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