
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  (139 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ) 
 

Α/Α  ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ / 

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 

1. Πιστεύετε ότι ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου; 

 

6 132 1 

2. Πιστεύετε ότι ο τρόπος απονομής της δικαιοσύνης στην 

Κύπρο χρήζει ριζικών μεταρρυθμίσεων; 

133 6 0 

3. Πιστεύετε ότι ο διορισμός των δικαστών γίνεται αξιοκρατικά 

και με διαφάνεια; 

3 130 4 

4. Πιστεύετε ότι τα Δικαστήρια στην Κύπρο αποφασίζουν τις 

υποθέσεις που άγονται ενώπιον τους αυστηρά με βάση τα 

επίδικα θέματα και τον Νόμο; 

10 121 5 

5. Πιστεύετε ότι υπάρχουν δικαστές που προαποφασίζουν τις 

υποθέσεις που άγονται ενώπιον τους; 

124 2 10 

6. Πιστεύετε ότι οι αποφάσεις των δικαστών επηρεάζονται από 

εξωγενείς παράγοντες; 

127 2 10 

7. Πιστεύετε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο ασκεί επαρκή έλεγχο 

στα κατώτερα δικαστήρια; 

18 115 6 

8. Πιστεύετε ότι οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

επηρεάζονται από σχέσεις που διατηρούν οι δικαστές του 

Ανωτάτου με τους δικαστές των κατώτερων Δικαστηρίων; 

 

112 

 

10 

 

17 

9. Πιστεύετε ότι οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι 

όλοι νομομαθείς, ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού 

επιπέδου;  

 

4 

 

125 

 

10 

10. Πιστεύετε ότι υπάρχουν δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 

οι οποίοι πρέπει να παυθούν από το σώμα; 

78 9 36 

11. Πιστεύετε ότι ο τρόπος διορισμού και παύσης των δικαστών 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι ορθός; 

2 126 10 

12. Πιστεύετε ότι οι δικηγόροι πρέπει να έχουν λόγο στον 

διορισμό και στην παύση των δικαστών του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου και των κατώτερων δικαστηρίων; 

90 37 10 

13. Πιστεύετε ότι οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου χρήζουν 

και οι ίδιοι επιμόρφωσης; 

134 1 3 

14. Πιστεύετε ότι το ανέλεγκτο του Ανωτάτου Δικαστηρίου οδηγεί 

σε αυθαιρεσίες; 

133 2 3 

15. Πιστεύετε ότι η Κύπρος χρειάζεται τουλάχιστον τριτοβάθμιο 

Δικαστήριο; 

112 14 8 

16. Πιστεύετε ότι το Τριτοβάθμιο Δικαστήριο πρέπει να στελεχωθεί 

από τους νυν δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου; 

9 109 20 

17. Πιστεύετε ότι οι προαγωγές των κατώτερων δικαστών 

γίνονται αξιοκρατικά; 

4 124 

 

10 

18. Πιστεύετε ότι υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι τυγχάνουν 

προνομιακής μεταχείρισης από το Ανώτατο Δικαστήριο; 

130 2 6 

19. Πιστεύετε ότι ο Παγκύπριος και οι τοπικοί δικηγορικοί 

σύλλογοι συνδράμουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων της δικαιοσύνης; 

 

3 

 

132 

 

3 

20. Πιστεύετε ότι οι δικηγόροι τυγχάνουν σεβασμού από τους 

Δικαστές; 

13 113 10 

21. Πιστεύετε ότι η άσκηση καλής δικηγορίας επηρεάζει την 

έκβαση των υποθέσεων; 

64 61 12 

22. Πιστεύετε ότι οι μετριαστικοί παράγοντες εξαργυρώνονται 

σωστά από τα Δικαστήρια; 

22 85 27 

23. Πιστεύετε ότι τα Κυπριακά Δικαστήρια εφαρμόζουν και 

διασφαλίζουν αποτελεσματικά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

των πολιτών; 

 

7 

 

120 

 

11 

24. Πιστεύετε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη 

δεόντως τις εισηγήσεις και τις αγορεύσεις των δικηγόρων; 

4 121 13 

25. Πιστεύετε πως όπως έχουν σήμερα τα πράγματα είναι 

δυνατόν να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργούν τα δικαστήρια; 

 

40 

 

80 

 

18 



 


