Ανακοίνωση Δικηγορικών Συλλόγων Αμμοχώστου και Λάρνακας
αναφορικά με την λειτουργία των Επαρχιακών Δικαστηρίων
Λάρνακας – Αμμοχώστου μετά την επιδείνωση της επιδημιολογικής
κατάστασης στην Δημοκρατία εξ αιτίας της Πανδημίας Covid-19
Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι ,
Ευχόμαστε καταρχήν Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους.
Δυστυχώς η επιδημιολογική εικόνα στην Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της πανδημίας Covid-19 είναι
ήδη βεβαρημένη και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η εκ νέου λήψη μέτρων και στους χώρους των
Δικαστικών Μεγάρων.
Προς τούτο μετά από συνάντηση και διαβούλευση που είχαμε με την Διοικητική Πρόεδρο του
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας- Αμμοχώστου ως επίσης και με βάση σχετικές οδηγίες του
Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου, με το οποίο ο Π.Δ.Σ είχε συνεχή επαφή και επικοινωνία,
επιθυμούμε με την παρούσα να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:
1. Όλοι οι Δικαστές του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας- Αμμοχώστου θα προβούν σε σχετικές
ενέργειες ώστε να περιορίσουν τις προσωπικές εμφανίσεις των παραγόντων της δίκης στο
μέγιστο δυνατό βαθμό.
2. Οι Δικαστές του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας – Αμμοχώστου θα προσπαθήσουν στο
μέτρο του δυνατού να ρυθμίζουν την ώρα των όποιων εμφανίσεων κρίνονται απαραίτητες με
την φυσική παρουσία, ούτως ώστε οι εμφανίσεις να διασπώνται και να μην συμπίπτουν όλες
την ίδια ώρα. Παράλληλα καλούνται οι Δικηγόροι όπως σε τέτοιες περιπτώσεις είναι απολύτως
τυπική στην ώρα που θα καθορίσει το Δικαστήριο και συμμορφώνονται με τις σχετικές οδηγίες.
3. Σύμφωνα και με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερ. 7.1.2022, όλα τα Δικαστήρια θα
ενημερώνουν από προηγουμένως τους Δικηγόρους κατά πόσο η υπόθεσή τους θα ακουστεί και
στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται η ευχέρεια η υπόθεση να ακουστεί, τότε αυτή θα
αναβάλλεται χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των διαδίκων.
Σε σχέση με τα Δικαστήρια Ποινικής Δικαιοδοσίας θα ανακοινωθούν ειδικότερες ρυθμίσεις την
ερχόμενη εβδομάδα, σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της ως άνω υποχρέωση των
Δικαστηρίων .
4. Για αποφυγή συνωστισμού, τα Δικαστήρια που ασκούν ποινική δικαιοδοσία και ιδιωτική
ποινική δικαιοδοσία καθώς επίσης και το Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας – Αμμοχώστου,
θα λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε η προσέλευση των ατόμων για εμφανίσεις εντός
της αίθουσας του Δικαστηρίου να γίνεται κατόπιν πρόσκλησης και συντονισμού με τον κλητήρα
εκάστου Δικαστηρίου.

Προς διευκόλυνση αυτής της ρύθμισης το Δικαστήριο που ασκεί ιδιωτική ποινική δικαιοδοσία,
θα συνεδριάζει στο εξής στην Αίθουσα Αρ.1 στο ισόγειο του Επαρχιακού Δικαστηρίου
Λάρνακας.
5. Η λειτουργία του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου που συνεδριάζει στο Παραλίμνι, θα
εξακολουθεί να ρυθμίζεται με βάση την ισχύουσα πρακτική.
6. Στο εξής όλες οι Ένορκες Δηλώσεις θα διεκπεραιώνονται στην είσοδο του κτιρίου του
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.
Όπως γνωρίζετε οι Ένορκες Δηλώσεις μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται και από τους
Δικηγόρους στην βάση της σχετικής νομοθεσίας και είναι παράκληση μας να τεθεί σε εφαρμογή
η εν λόγω δυνατότητα που παρέχεται στα μέλη μας ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη μείωση
προσέλευσης κόσμου στους χώρους των Δικαστηρίων μας.
7. Για τις καταχωρήσεις υποθέσεων, θα πρέπει το αρμόδιο τμήμα να μεριμνά για την τήρηση των
σχετικών Πρωτοκόλλων. Αναμένουμε βέβαια ότι με την χρήση από όλους τους Δικηγόρους της
ευχέρειας ηλεκτρονικής καταχώρησης δικογράφων μέσω του συστήματος i-Justıce θα υπάρχει
ανάλογα κατακόρυφη μείωση της φυσικής παρουσίας Δικηγόρων ή και συνεργατών τους στα
Δικαστήρια για καταχώρηση στα αρμόδια Πρωτοκολλητεία.
8. Προς τούτο υπενθυμίζουμε τα μέλη μας ότι από την 1/2/2022 δεν θα επιτρέπεται η φυσική
καταχώρηση εγγράφων/δικογράφων σε σχέση με νέες υποθέσεις συνεπώς θα τεθεί πλήρως σε
εφαρμογή και χρήση το σύστημα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (i-justice).
9. Ως Τοπικοί Δικηγορικοί Σύλλογοι σε συνεργασία και με τον Π.Δ.Σ έχουμε αποφασίσει να
ορίσουμε σε κάθε Δικαστήριο προσωπικό το οποίο θα αναλάβει να υποβοηθάει τα μέλη μας
σε σχέση με την κατανόηση και χρήση του συστήματος. Θα εκδοθεί άμεσα σχετική λεπτομερής
ανακοίνωση.
10. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα με προηγούμενη μας ανακοίνωση θέσαμε εις γνώση των
συναδέλφων, στην βάση και του σχετικού κανονισμού αναφορικά με την λειτουργία των
Δικαστηρίων και Πρωτοκολητείων.
11. Καλούμε άπαντες τους Δικηγόρους να επιδείξουν συνέπεια και να συμμορφωθούν με τις ως
οδηγίες.
12. Αναμένεται επίσης όπως όλοι οι εμπλεκόμενοι και επηρεαζόμενοι φορείς επιδείξουν
κατανόηση και συνεργασία για την επίτευξη του σκοπού έκδοσης των ανωτέρω οδηγιών.
Οφείλουμε με την συμπεριφορά μας να προστατεύσουμε την δημόσια υγεία ασκώντας
παράλληλα όσο το δυνατό απρόσκοπτα το λειτούργημα μας.

13. Τα Συμβούλια των Συλλόγων είναι σε τακτική επαφή και επικοινωνία τόσο με την Διοικητική
Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας- Αμμοχώστου όσο και με την Ανώτερη
Πρωτοκολλητή και σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο θα επανέλθουμε.
Εκ των Επιτροπών των Δικηγορικών Συλλόγων Αμμοχώστου και Λάρνακας.

