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Πρόεδρο και Μέλη 

Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

16 Απριλίου 2020  

 

Έντιμοι κε. Πρόεδρε και Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 

 

Η Κύπρος, όπως και το παγκόσμιο, βιώνει πρωτόγνωρες συνθήκες τις οποίες 

δημιούργησε η εξάπλωση του κορωνοϊού. Το Ανώτατο Δικαστήριο αναγκάστηκε να 

λάβει αυστηρά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και ορθώς έπραξε.  

 

Με την πάροδο των ημερών και αφού γινόμαστε σοφότεροι ως προς την εξέλιξη της 

πανδημίας και πάντοτε χωρίς να μεταβάλλεται το πρώτο μας μέλημα, που είναι η 

προστασία της υγείας όλων μας, πιστεύουμε πως είναι αναγκαίο το Ανώτατο 

Δικαστήριο να επανεξετάσει το ζήτημα και να επιφέρει τέτοιες αλλαγές στην απόφασή 

του, οι οποίες θα επιτρέψουν στα δικαστήριά μας να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή 

λειτουργικότητα λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε συνθηκών. 

 

Αυτό είναι απαραίτητο γιατί πρωτίστως δεν νοείται δημοκρατία στην οποία να μην 

λειτουργεί η δικαιοσύνη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, τα μέλη μας 

και ιδιαιτέρως οι νεαροί δικηγόροι έχουν δεχθεί σοβαρότατο πλήγμα αφού ουσιαστικά 

δεν είναι σε θέση να εργαστούν, ενώ κινδυνεύουν πολλές θέσεις εργασίας σε 

δικηγορικά γραφεία. 

 

Είναι απαραίτητη η συνεχής ενασχόληση με το θέμα όλων των αρμοδίων φορέων με 

πρώτο το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο έχει και την αρμοδιότητα και ευθύνη για την 
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λήψη των αποφάσεων. Προς τούτο είμαστε στην διάθεσή σας για να καθοριστεί 

συγκεκριμένος τρόπος και ομάδα επικοινωνίας. 

 

Όπου αυτό είναι εφικτό,  να εξεταστεί σοβαρά και με προοδευτικό πνεύμα η χρήση της 

τεχνολογίας, η οποία μπορεί σε συγκεκριμένους τομείς να βοηθήσει.  

 

Χωρίς ο πιο κάτω κατάλογος να εκληφθεί ως εξαντλητικός είναι καιρός να εξεταστούν, 

πάντοτε χωρίς να τίθεται σε ουσιαστικό κίνδυνο η δημόσια υγεία: 

 

1. Να κηρυχθούν τα δικαστήριά μας ως ουσιώδης υπηρεσία, όπως έχει ήδη 

συμβεί με άλλες κρατικές υπηρεσίες. 

2. Η πλήρης επαναλειτουργία των πρωτοκολλητείων. 

3. Η εκδίκαση υποθέσεων οι οποίες δεν απαιτούν την φυσική παρουσία των 

διαδίκων ή των δικηγόρων π.χ. αιτήσεων, αστικών υποθέσεων ταχείας 

εκδίκασης, υποθέσεων ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου κλπ.  

4. Η επαναλειτουργία των Κακουργιοδικείων. 

5. Η περίοδος καλοκαιρινής λειτουργίας των Δικαστηρίων να περιοριστεί μόνο για 

τον Αύγουστο. 

 

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και γενικότερα οι δικηγόροι της Κύπρου είμαστε 

έτοιμοι να συνδράμουμε για την επίτευξη των πιο πάνω και στην διάθεσή σας ανά 

πάσα στιγμή.          
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