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Ερχονται δραστικές αλλαγές  
στο χώρο της Δικαιοσύνης 

 
 

Νέες ρυθμίσεις θα εξασφαλίσουν ταχύτητα στην εκδίκαση εφέσεων και εξειδίκευση 

στην Ανωτάτη Βαθμίδα της Δικαιοσύνης, η οποία θα φέρει ταχύτητα και ποιότητα  

 

 

Εξ αποστάσεως ακροάσεις μέσω της τεχνολογίας και πολλές άλλες καινοτομίες θα 

αποσυμφορήσουν τα δικαστήρια και τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης 

 
 
 
 

Δρ. Χρίστος Κληρίδης 
Πρόεδρος  Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου  

 
 

 

Θεωρώ ότι το 2022 θα είναι σταθμός στην Κυπριακή Δικαιοσύνη. Ασφαλώς αναμένεται 

ότι το πρώτο τρίμηνο θα περάσει η δικαστηριακή μεταρρύθμιση, η οποία προνοεί για 

ένα νέο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο και ένα νέο Ανώτατο Δικαστήριο σε 

αντικατάσταση του υφιστάμενου ενιαίου Ανωτάτου Δικαστηρίου.  

Αναμένεται ότι, οι νέες ρυθμίσεις θα εξασφαλίσουν ταχύτητα στην εκδίκαση εφέσεων 

αντιμετώπιση με αποτελεσματικό τρόπο του backlog, εξειδίκευση στην Ανωτάτη 

Βαθμίδα της Δικαιοσύνης η οποία θα φέρει ταχύτητα και ποιότητα.  

Επίσης θα έχουμε ένα νέο δικαιότερο σύστημα για τους Προεδρικούς διορισμούς στην 

Ανωτάτη Βαθμίδα της Δικαιοσύνης αλλά και για τους διορισμούς και προαγωγές στο 

Εφετείο και κατώτερα δικαστήρια.  

Παράλληλα με την θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για την Ανωτάτη Βαθμίδα της 

Δικαιοσύνης, θα αρχίσει η επεξεργασία και η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στα 

κατώτερα δικαστήρια με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και ταχεία εκδίκαση των 

υποθέσεων.  

Αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 ότι θα συμπληρωθεί η εκπαίδευση 

των δικηγόρων στους νέους θεσμούς πολιτικής δικονομίας οι οποίοι επίσης 

αναμένεται ότι θα βοηθήσουν στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, στην μείωση 

του κόστους αλλά και στην αναβάθμιση γενικά του επιπέδου των δικηγόρων και 
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δικαστών στον τρόπο χειρισμού υποθέσεων μέσα σε μία νέα κουλτούρα που οι νέοι 

θεσμοί επιβάλλουν.  

Ποιο σημαντικό όμως, θεωρώ την υιοθέτηση πρότασής μας, την οποία ασπάζεται και 

το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για τις εξ αποστάσεως 

ακροάσεις μέσω της νέας τεχνολογίας όπως zoom, blue jeans κτλ. 

Σε υποθέσεις όπου δεν υπάρχει αναγκαιότητα να ακουστεί μαρτυρία όπως π.χ. τις 

εφέσεις ή στις διοικητικές προσφυγές ή σε προσφυγές στο Δικαστήριο Διεθνούς 

Προστασίας ή σε ενδιάμεσες αιτήσεις στα κατώτερα δικαστήρια, η εξ αποστάσεως 

ακρόαση θα συμβάλει στην εξοικονόμηση χρόνου και πολύτιμου δικαστηριακού 

χώρου. Έχει ωριμάσει η ιδέα για αποδοχή της πρότασης και αισιοδοξώ ότι το 2022 θα 

έχουμε πλέον ένα νέο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.  

Παράλληλα, από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2022, εισάγεται το i-justice, δηλαδή η 

ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των δικαστηριακών εγγράφων σε όλες τις νέες 

υποθέσεις. Η επεξεργασία του τελικού e-justice που θα καλύψει και τις παλαιές 

εκκρεμούσες υποθέσεις βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και πολύ πιθανόν μέχρι το 

τέλος του 2022 να εισαχθεί και αυτό.  

Προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου θα τεθούν σε εφαρμογή ορισμένοι από τους 

κανόνες της νέας πολιτικής δικονομίας, ενώ την ίδια περίοδο αναμένεται να 

λειτουργήσει και το Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο.  

Από τις αρχές του 2022 θα προωθηθεί περαιτέρω νομοσχέδιο για την δημιουργία 

ανεξάρτητης υπηρεσίας διαχείρισης των δικαστηρίων σύμφωνα με τις εισηγήσεις για 

την μεταρρύθμιση του 2018 Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου της Ευρώπης με 

την συνεργασία του Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. 

Αυτό θα επιφέρει την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των δικαστηρίων 

για να εξυπηρετεί τον πολίτη, τους δικηγόρους, τους δικαστές και όλους τους χρήστες 

των δικαστηρίων.  

Μετά από έντονες προσπάθειές μου και του Συμβουλίου του ΠΔΣ, αλλά και του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου και των πρωτοκολλητείων, προωθείται, σε συνεργασία με τα 

αρμόδια υπουργεία, ο εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.  Παράλληλα, αναμένεται ότι το Δικαστήριο 

Εργατικών Διαφορών και Οικογενειακό θα στεγαστούν σε χώρο πλησίον των 

Επαρχιακών Δικαστηρίων.  

Στον τομέα άσκησης της δικηγορίας, το 2022 αναμένεται να θεσπιστεί νέο νομοθετικό 

πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εκτέλεση των δικαστικών 
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αποφάσεων. Στον τομέα αυτό, έχουμε προχωρήσει σε διορισμό Υπεπιτροπής που 

επεξεργάζεται το νέο πακέτο προτάσεων. 

Παράλληλα, μια άλλη Υπεπιτροπή επεξεργάζεται θέματα που αφορούν την αύξηση 

της δικηγορικής ύλης σε δύο τομείς. Πρώτον, στην θέσπιση νομοθεσίας σύμφωνα με 

την οποία, συμβάσεις ορισμένου τύπου θα μπορούν να συντάσσονται μόνο από 

δικηγόρους ασκούντες την δικηγορία και παράλληλα θα λειτουργήσει πλήρως πλέον 

το Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

Η υποχρέωση για ορισμένης φύσεως συμβάσεις σε αρχικό στάδιο να συντάσσονται 

από δικηγόρους, εξυπηρετεί στην αναγκαιότητα αποτελεσματικής εφαρμογής, μεταξύ 

άλλων του AML (Anti-Money Laundering) και θα εξασφαλίσει την μείωση αστικής 

φύσεως διαφορών που απορρέουν από συμβάσεις όπως αγοραπωλητήρια έγγραφα 

και ενοικιάσεις οι οποίες συντελούνται μεταξύ συμβαλλομένων χωρίς την συμβουλή 

δικηγόρων με αποτέλεσμα την δημιουργία  προβλημάτων και διαφορών.  

Όσον αφορά το Πειθαρχικό Συμβούλιο, εντατικοποιήθηκαν και θα εντατικοποιηθούν 

οι εκδικάσεις εκκρεμουσών παλαιών υποθέσεων με στόχο μέχρι το τέλος του 2022 να 

μειωθεί ή να μην υπάρχει καθόλου backlog.  

Περαιτέρω, προωθείται εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας αλλά και των κανόνων 

δεοντολογίας τους οποίους επεξεργάστηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Σχέσεων 

Δικηγόρων/Δικαστών, ετέθησαν ενώπιον του Συμβουλίου και αναμένονται οι απόψεις 

της Επιτροπής Δεοντολογίας για να προωθηθούν το ταχύτερο.   

Δρομολογούνται πολλές ακόμη αλλαγές το επόμενο διάστημα. Ο Πρόεδρος και 

τα Μέλη του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και τα μέλη 

όλων των θεσμικών οργάνων εργάζονται νυχθημερόν για αναβάθμιση των 

λειτουργών της δικαιοσύνης και της δικαιοσύνης εν γένει.  


