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Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ: Μεταοούθυιση των Δικαστηρίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εξέτασε τις τελευταίες

εξελίξεις σε σχέση με την μεταρρύθμιση των Δικαστηρίων.

Όπως γνωρίζετε, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης αποτελεί

επιδίωξη και απαίτηση και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος θα σταθεί
συμπαραστάτης σε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.

Εντούτοις, το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εκφράζει την έντονη

ανησυχία του για κάποιες βασικές πτυχές των προτεινόμενων αλλαγών:

1 . Ο εφάπαξ διορισμός μεγάλου αριθμού νέων δικαστών (ποσοστό περίπου 30%

του υφιστάμενου αριθμού των δικαστών) δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως

προς την δυνατότητα διατήρησης υψηλού επιπέδου των λειτουργών απονομής

της δικαιοσύνης με προφανείς αρνητικές συνέπειες για την δικαιοσύνη, οι

οποίες μάλιστα θα κρατήσουν και σε βάθος χρόνου.

2. Δεν υπάρχουν στέρεες προϋποθέσεις και ενδείξεις ότι η ήδη νοσούσα κτιριακή

αλλά και άλλη υποδομή μπορεί να υποστηρίξει τις αυξημένες απαιτήσεις της

μεταρρύθμισης. Ειδικά καθόσον αφορά στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας,

όπου οι συνθήκες είναι τριτοκοσμικές, αλλά και για τα υπόλοιπα Δικαστήρια,

δεν έχουμε πειστεί ότι υπάρχει υπολογισμένο, ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο

αναβάθμισης της υποδομής κάτι που είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου να

υποστηριχθεί η μεταρρύθμιση.
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3. Έντονες ανησυχίες εκφράζονται για την πρόθεση για λειτουργία τωνΔικαστηρίων και το απόγευμα. Το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα και με το θέματης υποδομής, των εύλογων ωρών λειτουργίας και της πρακτικής δυνατότηταςτων δικηγόρων να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις, χωρίς αρνητικέςσυνέπειες στην ποιότητα.

4. Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν φαίνεται να λαμβάνουν υπόψιν το γεγονός ότικατά τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική μείωση στον αριθμό τωνπολιτικών υποθέσεων που καταχωρούνται.

Είμαστε πάντοτε στην διάθεση σας.

κϋίμηση,

Δώρο<| Ιωαννίδης
Πρόεδρος
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

®σνάσης Κορφιώτης
/ ραμματέας
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
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