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Μετά

την

Ανακοίνωση

του

Ανωτάτου

Δικαστηρίου

ημερομηνίας

04/02/2021 και για σκοπούς όσο το δυνατό πιο εύρυθμης λειτουργίας
του

Επαρχιακού

Δικαστηρίου

Λευκωσίας-Κερύνειας,

δίδονται

οι

δικαιοδοσίας

θα

ακόλουθες οδηγίες:
I.

Όλες

οι

υποθέσεις

Αστικής

και

Ποινικής

εκδικάζονται κανονικά, ως είναι προγραμματισμένες, με την
παρουσία δικηγόρων και διαδίκων, τηρουμένων των αποστάσεων
και των μέτρων υγιεινής που ορίζονται στα σχετικά Διατάγματα του
Υπουργού και των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, για
την παρεμπόδιση εξάπλωσης του Κορωνοϊού Covid-19.
Ειδικότερα, θα εκδικάζονται όλες οι προγραμματισμένες ακροάσεις
τόσο των Αγωγών όσο και των Αιτήσεων εφόσον το πρόγραμμα του
εκάστοτε Δικαστηρίου το επιτρέπει, δίδοντας προτεραιότητα στις
παλιές υποθέσεις. Νοείται ότι κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων
θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας. Ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δίδεται στον αριθμό των δικηγόρων και
διαδίκων που θα παρευρίσκονται, ταυτόχρονα, εντός των αιθουσών.
Τούτο αναμένεται να καθοριστεί από τον κάθε Δικαστή, ανάλογα
και με το μέγεθος της αίθουσας που διαθέτει το Δικαστήριο του. Σε
κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να υπερβαίνει, συνολικά, τα 6 άτομα
και θα τηρείται απόσταση δύο (2), τουλάχιστον, μέτρων μεταξύ των
ατόμων που θα παρευρίσκονται εντός της αίθουσας.

II.

Τυπικές διαδικασίες όπως π.χ. πρώτες εμφανίσεις, αναβολές για
επίδοση, οδηγίες για καταχώριση ένστασης ή άλλων δικογράφων
κλπ, μπορούν να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, ανάλογα και με
τυχόν αιτήματα που δυνατό να υποβάλλουν οι δικηγόροι μέσω
ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

III.

Για τον πιο πάνω σκοπό, δίδονται οδηγίες στα Πρωτοκολλητεία,
όπως θέτουν τους φακέλους όλων των υποθέσεων ενώπιον των
Δικαστών τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία
που είναι ορισμένες, ώστε να κρίνεται από τον κάθε Δικαστή, εάν η
υπόθεση μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή απαιτείται η
παρουσία δικηγόρων/διαδίκων.
Προτρέπονται οι δικηγόροι, όπως υποβάλλουν τυχόν αιτήματά τους
ηλεκτρονικά,

δύο

τουλάχιστον

ημέρες

πριν

από

την

προγραμματισθείσα δικάσιμο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη από το
Δικαστήριο, στην περίπτωση που κρίνει ότι η υπόθεση θα μπορούσε
να διεκπεραιωθεί στην απουσία τους. Σε όλες τις περιπτώσεις κατά
τις οποίες αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα παρακαλούνται οι
δικηγόροι όλων των πλευρών να τοποθετούνται επίσης και ως προς
το θέμα των εξόδων.
IV.

Μία ημέρα πριν την ημερομηνία ορισμού των υποθέσεων, το
Δικαστήριο

θα

αναρτά

στην

ιστοσελίδα

του

Παγκύπριου

Δικηγορικού Συλλόγου κατάλογο που θα περιλαμβάνει όλες τις
υποθέσεις που είναι ενώπιον του, με οδηγίες ως προς τον χειρισμό
τους.

Στις

περιπτώσεις

κατά

τις

οποίες

δεν

αποστέλλεται

ηλεκτρονικό μήνυμα από οποιονδήποτε δικηγόρο των διαδίκων ή
ακόμα δεν υπάρχει τοποθέτηση-απάντηση από τους δικηγόρους
όλων των πλευρών, το Δικαστήριο δύναται να δίνει τις ανάλογες
οδηγίες όπως αυτό κρίνει ορθό και πρέπον είτε χωρίς την ανάγκη

παρουσίας των δικηγόρων είτε δίνοντας οδηγίες όπως οι δικηγόροι
παρουσιαστούν ενώπιον του για το χειρισμό της υπόθεσης.
V.

Για να μην δημιουργείται συνωστισμός, αναμένεται ότι θα γίνεται ο
κατάλληλος προγραμματισμός από το κάθε Δικαστήριο, ώστε να
μην ορίζονται οι υποθέσεις την ίδια ώρα. Σε καμία περίπτωση δεν
θα επιτραπεί συνωστισμός στις δικαστικές αίθουσες ή στους
διαδρόμους και γενικότερα στους χώρους που οδηγούν στις
δικαστικές αίθουσες.

VI.

Αναμένεται, συνεπώς, από τους Δικαστές ότι θα προγραμματίζουν
τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες
τους, σε καθορισμένη ώρα που θα κοινοποιείται στους δικηγόρους.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το Δικαστήριο δεν θα έχει
τη δυνατότητα να εκδικάσει/διεκπεραιώσει την υπόθεση, ως είναι
προγραμματισμένη, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε λόγω άλλης
ανειλημμένης

υποχρέωσης,

τα

εμπλεκόμενα

μέρη

θα

ενημερώνονται από το Δικαστήριο την προηγούμενη ημέρα, ώστε να
αποφεύγεται η παρουσία τους στο χώρο του Δικαστηρίου.
VII.

Όσον αφορά τον προγραμματισμό και διεκπεραίωση των Ποινικών
υποθέσεων καθώς και των υποθέσεων Τροχαίας και Ιδιωτικών
Ποινικών, οι Δικαστές θα αποφασίζουν ποιες υποθέσεις μπορούν να
διεκπεραιώνονται στην απουσία των δικηγόρων ή/και των διαδίκων
και θα ενημερώνουν τα οικεία Πρωτοκολλητεία, τα οποία θα
ορίζουν τις υποθέσεις ανάλογα με τις οδηγίες των Δικαστών.
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