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Το μάθημα της Πολιτικής Δικονομίας διδάσκεται στο Δ’ Εξάμηνο
Σπουδών. Σκοπός της σειράς των διαλέξεων και της διδασκαλίας του
θέματος της Πολιτικής Δικονομίας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές
από την μια την αναγκαιότητα ύπαρξης της Δικονομίας σαν
απαραίτητο συστατικό στοιχείο στην εκδίκαση των υποθέσεων είτε
Ποινικής είτε Αστικής μορφής αλλά και από την άλλη την σημασία
αποφυγής εμμονής σε τυπολατρική εφαρμογή των Δικονομικών
Κανονισμών. Οι φοιτητές, θα έρθουν αντιμέτωποι τόσο με το
θεωρητικό

πλαίσιο
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Δικαστήρια αλλά και του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την άσκηση των
πολλαπλών δικαιοδοσιών του, όπως σαν Εφετείο και ή σαν Διοικητικό
Δικαστήριο ή Πρωτόδικο δια την έκδοση προνομιακών ενταλμάτων. Ο
συσχετισμός της Κυπριακής Δικονομίας που εδράζεται πάνω στους
Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας με την Αγγλική Δικονομία και
Πρακτική όπως ίσχυε την δεκαετία κυρίως του 1954 στην Αγγλία θα
γίνει κατανοητός όπως και τα προβλήματα τα οποία απορρέουν από
το γεγονός ότι οι Δικονομικοί Θεσμοί δεν έχουν αλλάξει ουσιωδώς
έκτοτε και σε κάποιο βαθμό είναι συνυπεύθυνοι διά την καθυστέρηση
στην απονομή της δικαιοσύνης. Μέσα από τις διαλέξεις θα γίνει και
ειδική αναφορά στο Άρθρο 30 του Συντάγματος όπως και στο Άρθρο
6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων που επιτάσσουν την δίκαιη δίκη εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος και τον τρόπο αντιμετώπισης της αρχής αυτής στην
Κυπριακή Έννομη Τάξη ως και στην αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω
βελτίωσης του δικονομικού πλαισίου. Ιδιαίτερη μνεία και αναφορά θα
γίνει επίσης στον Περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο, Κεφ. 6 και τις
πρόνοιες που αφορούν την έκδοση μονομερώς διαταγμάτων,
παγοποίησης περιουσιακών στοιχείων και επιθεώρησης του επίδικου
αντικειμένου ως και των τρόπων και μεθόδων εκτέλεσης των
Δικαστικών Αποφάσεων. Μέσα από την σειρά των διαλέξεων οι
φοιτητές θα είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν την διαδικασία ενώπιον
Δικαστηρίων από το στάδιο ακόμα και πριν την καταχώρηση της
αγωγής μέχρι και την περάτωση της υπόθεσης στο Εφετείο αλλά και
όπου υπάρχει ανάγκη στο ΔΕΚ και/ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για
την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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Αποτελέσματα

Με το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές θα είναι επαρκώς
εξοπλισμένοι:
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Για να γνωρίζουν τις σχετικές πρόνοιες του Ευρωπαϊκού

Δικαίου σε σχέση με θέματα επιλογής του κατάλληλου
Δικαστηρίου από σκοπιάς αρμοδιότητας και την αμοιβαία
αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων αλλά και
εξασφάλιση δικαστικών αποφάσεων μέσα στον Ευρωπαϊκό
χώρο.
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Κατά την διάρκεια των διαλέξεων θα γίνει εκτενής αναφορά στους
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σήμερον. Σαν αποτέλεσμα της μελέτης των δικονομικών κανόνων
θα γίνει λεπτομερής ανάλυση όλων των σταδίων από την
καταχώρηση και πριν της αγωγής και/ ή της εναρκτήριας κλήσης την
καταχώρηση εμφάνισης, την διαδικασία επίδοσης, την διαδικασία
παραχώρησης άδειας για σφράγιση και επίδοση γνωστοποίηση
κλητήριου εντάλματος στο εξωτερικό, την εμφάνιση, την ανταλλαγή
δικογράφων, το περιεχόμενο των δικογράφων, την παραδοχή
γεγονότων, την έκδοση οδηγιών και ή διαταγμάτων για περαιτέρω
και καλύτερες λεπτομέρειες, την αποκάλυψη εγγράφων, την εν γένει
προετοιμασία για την εκδίκαση της υπόθεσης. Ιδιαίτερη αναφορά θα
γίνει στην διαδικασία κατά την διάρκεια της δίκης, τον τρόπο
εξέτασης, αντεξέτασης και επανεξέτασης των μαρτύρων, την έκδοση
της απόφασης και προώθηση Έφεσης. Η σχετική Νομολογία του
Ανωτάτου για όλα τα στάδια της διαδικασίας συμπεριλαμβανομένης
και της ακυρότητας διαδικασιών θα αναπτυχθεί και επεξηγηθεί.
Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαίου
και στον Κανονισμό των Βρυξελλών για θέματα που άπτονται της
δικαιοδοσίας των Δικαστηρίων και της αμοιβαίας αναγνώρισης
δικαστικών αποφάσεων σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφορά θα γίνει επίσης και στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για
την λήψη μαρτυρίας από Δικαστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία
λαμβάνεται υπόψη και παρακολουθείται ταυτοχρόνως από το

Κυπριακό Δικαστήριο. Σχετικές αναφορές θα γίνουν επίσης σε
σχετικές συμβάσεις πολυμερείς και/ή μονομερείς για την αμοιβαία
συνεργασία, αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων και λήψη
μαρτυρίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω, οι πρόνοιες
του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 6 όπως τροποποιήθηκε
με ιδιαίτερη έμφαση στην έκδοση μονομερών διαταγμάτων, αλλά
και την διαδικασία εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων θα
επεξηγηθούν με επάρκεια.
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