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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 – 2025 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

Η διασφάλιση της δίκαιης και αμερόληπτης απονομής της Δικαιοσύνης, ως καθορίζεται από τις 

συνταγματικές επιταγές, τα θεσμοθετημένα δικαιώματα και ελευθερίες, τους Νόμους και τις 

Ευρωπαϊκές και Διεθνείς συμβάσεις.   

ΟΡΑΜΑ  

Η συνεχής αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας της απονομής της Δικαιοσύνης για αμερόληπτη, 

αποτελεσματική, ταχεία και υπεύθυνη επίλυση διαφορών. 

ΑΞΙΕΣ  

– Αμεροληψία 

– Ισότητα / Ισονομία 

– Ακεραιότητα 

– Αξιοπιστία 

– Αποτελεσματικότητα 

– Διαφάνεια 

– Σεβασμός προς τον πολίτη 

– Αντικειμενικότητα 

– Ανεξαρτησία 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ   

1. Διασφάλιση των κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του πολίτη, όπως 

αυτά απορρέουν από το Σύνταγμα και τις ανειλημμένες διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής 

Δημοκρατίας καθώς και η διασφάλιση της έννομης τάξης. 

2. Δίκαιη, αμερόληπτη και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών.   
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΣΤΟΧΟΣ 1:ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ  ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 

Η λειτουργία της Δικαστικής Υπηρεσίας, σε συνάρτηση με τον αριθμό, την πρωτοτυπία και η 

πολυπλοκότητα καταχωριθείσων υποθέσεων έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση στην 

Κύπρο.  Υπάρχει μεγάλη αύξηση στην καταχώρηση υποθέσεων που αφορούν καθυστερημένες οφειλές 

/ τέλη (π.χ. Φ.Π.Α., Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Φόρος Εισοδήματος κτλ.), υποθέσεις που αφορούν Μη 

Εξυπηρετούμενα Δάνεια και υποθέσεις σχετικές με τα κουρέματα καταθέσεων. Οι εν λόγω 

αναφερόμενες υποθέσεις είναι πρωτόγνωρες για τα Κυπριακά δεδομένα (και για τα Διεθνή όσον 

αφορά τα κουρέματα καταθέσεων) που η διεκπεραίωση τους ενέχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. 

Επιπλέον η αύξηση της εγκληματικότητας συνέβαλε στην αύξηση των ποινικών υποθέσεων. Όλα τα 

ανωτέρω οδήγησαν στη δημιουργία καθυστερήσεων στην εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων, τόσο 

πρωτόδικα όσο και δευτεροβάθμια. 

 

Η Δικαστική Υπηρεσία καλείται να λειτουργήσει υπό αντίξοες συνθήκες, οι οποίες εν συνεχεία 

επηρεάζουν και την αποτελεσματικότητά της. Ενώ η Δικαστική Υπηρεσία απαρτίζεται από 

καταρτισμένο, ποιοτικό και ικανό προσωπικό η έλλειψη υποδομών και προσωπικού καθιστά 

δυσχερέστερο το έργο της στο νευραλγικό αυτό τομέα. 

 

Επίσης, η μη ύπαρξη πλήρους μηχανογραφημένου συστήματος, ικανοποιητικών κτηριακών 

εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων καθιστά δυσκολότερο το έργο της Δικαστικής Υπηρεσίας 

και οδηγεί μεταξύ άλλων σε απώλειες εγγράφων, παράγοντες που επίσης συντείνουν στην 

καθυστέρηση της απονομής της Δικαιοσύνης και της εξυπηρέτησης του κοινού. 

 

Όλα τα ανωτέρω επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της Δικαστικής Υπηρεσίας και συνακόλουθα 

δημιουργούν καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης τις οποίες  το Δικαστικό σύστημα 

καλείται να αντιμετωπίσει. Τον Μάρτιο του 2018 παρουσιάστηκε έκθεση από Ιρλανδούς 

πραγματογνώμονες για σκοπούς μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της Δικαστικής Υπηρεσίας η 

οποία έκθεση έχει εγκριθεί και άρχισε να υλοποιείται εντός αυστηρών χρονικών διαγραμμάτων, τα 

οποία περιλαμβάνονται σε Σχέδιο Δράσης. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1: Αναθεώρηση διαδικασιών και εισαγωγή εναλλακτικών επιλογών για 

ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων. 

 

Οι Θεσμοί, Κανονισμοί και διαδικασίες που ακολουθούνται σήμερα από τα Δικαστήρια / 

Πρωτοκολλητεία είναι πεπαλαιωμένοι και δύσκαμπτοι γεγονός που συνέβαλε στην δημιουργία 

καθυστερήσεων. Η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός τους  θα οδηγήσει στην ταχύτερη εκδίκαση των 

υποθέσεων. 

 

Η Δικαστική υπηρεσία στις τάξεις της απαριθμεί αριθμό Δικαστών δυσανάλογο με τον όγκο των 

υποθέσεων που υπάρχουν. Συνεπώς κάθε Δικαστής καλείται να διεκπεραιώσει αριθμό υποθέσεων 

πολύ μεγαλύτερο από το ότι δείχνουν οι στατιστικές για τα ανάλογα Δικαστικά συστήματα των χωρών 

της Ευρώπης.  

 

Επίσης εντοπίζεται η ανάγκη για ορθότερη διαχείριση του δικαστικού χρόνου.  

 

• Εκσυγχρονισμός Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας (Οι νέοι Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας 

έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 19 Μαΐου, 2021 και θα τεθούν σε εφαρμογή 

τον Σεπτέμβριο, 2023). 

• Δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης Δικαστών και Προσωπικού (θεσπίστηκε με τον περί της 

Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών Νόμος του 2020 (101(I)/2020) 

• Δημιουργία συνοπτικών διαδικασιών για την εκδίκαση μικροδιαφορών.  

• Μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων (backlog) που εκκρεμούν στα Δικαστήρια. (Το 

Ανώτατο Δικαστήριο, διόρισε τον Ιανουάριο 2022, Συντονιστή του Έργου Εκκαθάρισης των 

Καθυστερημένων Υποθέσεων) 

• Πρόσληψη Δικαστών  για εκδίκαση των καθυστερημένων υποθέσεων 

• Case Management (Διαχείριση Υποθέσεων) 

• Εισαγωγή και εφαρμογή του μηχανογραφημένου συστήματος δικαστηρίων και ηλεκτρονικής 

δικαιοσύνης (e-Justice). 

 

Η χειρόγραφη τήρηση όλων των μητρώων, βιβλίων και εντύπων που διατηρούνται στη 

Δικαστική Υπηρεσία αναλώνει περισσότερες ανθρωποώρες και κατ’ επέκταση αυξάνει τα 

λειτουργικά έξοδα. Η ευκολία που θα παρέχει ένα μηχανογραφημένο σύστημα στη 

δημιουργία στατιστικών, εντοπισμό υποθέσεων / δικογράφων, αποφυγή σπατάλης χαρτιού 

και ηλεκτρονικής πληρωμής (αντί χαρτοσήμων) είναι δεδομένη. 

 

➔ Τήρηση ηλεκτρονικών μητρώων υποθέσεων (από 1/1/2019 υιοθετήθηκε από τα 

Πρωτοκολλητεία αστικών υποθέσεων Παγκύπρια η χρήση ηλεκτρονικού μητρώου. Από τον 
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Φεβρουάριο, 2022 λειτουργεί το ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής 

καταχώρισης iJustice). 

➔ Ηλεκτρονική καταχώρηση δικογράφων 

➔ Αυτοματοποιημένη δημιουργία στατιστικών δεδομένων 

➔ Αυτόματη παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας των υποθέσεων  

➔ Ηλεκτρονική πληρωμή τελών  

 

Στη βάση της έκθεσης των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων, διερευνώνται νέες μέθοδοι λήψης 

πρακτικών με σκοπό την ακριβέστερη απεικόνιση της διαδικασίας. 

 

➔ Υιοθέτηση του DAR (Digital Audio Recording) για τη λήψη πρακτικών.  

➔ Διερεύνηση του κατά πόσο η Δικαστική Υπηρεσία θα προβεί σε αγορά συστήματος 

στενοτύπισης. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2: Εκσυγχρονισμός των δικαστικών δομών με τη δημιουργία νέων δικαστηρίων 

και την αναβάθμιση των υφιστάμενων. 

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο σήμερα λειτουργεί έχοντας πολλές δικαιοδοσίες. Η εξειδίκευση  που θα 

προέλθει μέσα από τη δημιουργία του Εφετείου και την τμηματοποίηση του, καθώς και από τη 

δημιουργία άλλων ειδικών δικαστηρίων, θα βοηθήσει στην πιο γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. 

Στην Κύπρο δεν υπάρχει τρίτος βαθμός δικαιοδοσίας ο οποίος πλέον εισήχθηκε με τις νέες 

μεταρρυθμίσεις, ήτοι, το διαχωρισμό του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε Ανώτατο Συνταγματικό 

Δικαστήριο και Ανώτατο Δικαστήριο.   

 

Η δημιουργία Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας σύμφωνα με την οποία οι υποθέσεις αυτές πρέπει να κρίνονται από Διοικητικό 

Δικαστήριο κατ’ ουσία. 

 

Ως συνεπακόλουθο όλων των πιο πάνω μεταρρυθμίσεων, είναι και η κάλυψη στεγαστικών αναγκών 

που προϋπήρχαν αλλά και επιπρόσθετων που δημιουργήθηκαν. 

Περαιτέρω, η φυσική ασφάλεια στα Δικαστήρια μπορεί να χαρακτηριστεί ως ελλιπής. Δεν υπάρχει η 

απαραίτητη ασφάλεια τόσο ως προς το προσωπικό και επισκέπτες  όσο και προς τη Δικαστική 

διαδικασία. Μετά το  συμβάν του Φεβρουαρίου 2018, επαναξιολογήθηκε η φυσική ασφάλεια των 

Δικαστηρίων Παγκύπρια και αποφασίστηκε η δραστική αναβάθμιση των υφιστάμενων μέτρων 

ασφαλείας καθώς και η προσθήκη καινούριων. 

Η ενίσχυση  της φυσικής ασφάλειας των Δικαστηρίων θεωρείται ως ένα επιβεβλημένο μέτρο το οποία 

πρέπει να ληφθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προστασία και ακεραιότητα των  Δικαστηρίων. Όλα τα 

μέτρα για ενίσχυση της φυσικής ασφάλειας των Δικαστηρίων  λαμβάνονται βάσει της «Έκθεσης του 
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Υπευθύνου του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος για τη Φυσική Ασφάλεια των Δικαστηρίων», 

Αστυνομία Κύπρου, Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος ημερομηνίας  

31 Μαΐου 2018. 

Στην ανωτέρω αναφερόμενη έκθεση καθορίζονται τα διάφορα μέτρα ασφάλειας τα οποία πρέπει να 

παρθούν από τα Δικαστήρια παγκύπρια. 

Η Δικαστική Υπηρεσία έχει προχωρήσει στην άμεση προώθηση των διαδικασιών για υλοποίησή τους, 

η δε υλοποίηση παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Αστυνομία Κύπρου. 

 

Σύσταση νέων δικαστηρίων: 

 

• Εφετείο 

• Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας 

• Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο 

• Ανέγερση νέου κτηρίου για τις στεγαστικές ανάγκες του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας 

καθώς και αποθηκευτικών χώρων. 

• Επέκταση μέσω ανέγερσης ορόφου του νέου κτηρίου Δικαστηρίου Αμμοχώστου, στο 

Παραλίμνι (Το κτήριο παραδόθηκε στη Δικαστική Υπηρεσία) 

 

Μέτρα ασφάλειας: 

• Κατασκευή/Βελτίωση περίφραξης πέριξ των Δικαστηρίων για παρεμπόδιση εισόδου 

ανεπιθύμητων προσώπων (Η περίφραξη στο κτήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας παραδόθηκε 2ο τρίμηνο του 2022). 

• Δημιουργία δωματίων ασφάλειας. 

• Εισαγωγή κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης . 

• Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού διάρρηξης. 

• Εγκατάσταση συναγερμού πυρανίχνευσης και συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης. 

• Εγκατάσταση/Βελτίωση περιμετρικών φωτισμών ασφάλειας. 

• Αγορά και τοποθέτηση αψίδων ανίχνευσης μετάλλων και ακτινοδιαγνωστικών μηχανών. (Στα 

πλείστα κτήρια των δικαστηρίων έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν). 

• Καταρτισμός/Βελτίωση διαδικασιών  

• Βελτίωση διαδικασιών ασφάλειας
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