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Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  

Η έννοια της αρχής και η σηµασία της 

Κάθε δικαστική απόφαση αποτελείται βασικά από δυό µέρη. Το ένα είναι 

το διατακτικό που καθορίζει το συγκεκριµένο αποτέλεσµα της δίκης. Σε µία 

ποινική υπόθεση το αποτέλεσµα µπορεί να είναι αθώος ή ένοχος. Στην 

τελευταία περίπτωση αποτέλεσµα είναι και η ποινή που επιβάλλεται. Το άλλο 

µέρος µιας απόφασης είναι η αιτιολογία της . Το σκεπτικό της . Οι σκέψεις 

δηλαδή που το δικαστήριο ακολούθησε για να φθάσει στο διατακτικό. Με ποιο 

σκεπτικό το δικαστήριο κατέληξε στην αθώωση ή την καταδίκη. Γιατί 

αποφάσισε να επιβάλει ποινή φυλάκισης και όχι πρόστιµο.1 Το σκεπτικό πρέπει 

να εντοπίζει τα επίδικα ζητήµατα που εγείρονται και πώς τα αντιµετώπισε και 

έλυσε το  δικαστήριο. ∆εν υπάρχει έτοιµη συνταγή άρτιας αιτιολογίας. Κατά 

πόσο µια απόφαση είναι επαρκώς αιτιολογηµένη εξαρτάται από τις περιστάσεις 

που περιβάλλουν την υπόθεση.2 Το διατακτικό πρέπει να τελεί σε σχέση 

αλληλουχίας προς το αιτιολογικό. Το διατακτικό πρέπει να είναι το συµπέρασµα 

ενός συλλογισµού που αναλύεται στην απόφαση. 

Η αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων αποτελεί συνταγµατική 

επιταγή.3 Το Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στο µέρος που έχει τον 

τίτλο «Περί των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και Ελευθεριών», άρθρο 30, 

επιτάσσει: 

«Αι αποφάσεις των δικαστηρίων δέον να είναι ητιολογηµέναι και ν’ 

απαγγέλωνται εν δηµόσια συνεδριάσει, πλην όµως ο τύπος και το κοινόν 

δύναται ν’ αποκλεισθώσιν εξ’ ολοκλήρου ή µέρους της δίκης τη 

αποφάσει του δικαστηρίου, οσάκις απαιτή τούτο το συµφέρον της 

ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας ή της συνταγµατικής τάξεως ή της δηµοσίας 

τάξεως ή της δηµοσίας ασφαλείας ή των δηµοσίων ηθών ή το συµφέρον 

των ανηλίκων  ή η προστασία της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων ή υπό 

                                                 
1 Γεώργιου Ράµµου, Εισηγήσεις Αστικού ∆ικονοµικού ∆ικαίου, Τεύχος Α (εκδ. 1969), σελ. 121-123. 
2 Archbold Criminal Pleadings, Evidence & Practice (2000 ed.), para 2-202. 
3 Άρθρο 30 του Συντάγµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας· Ανδρέα Λοίζου, Σύνταγµα της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας (εκδ. 2001), σελ 201 & 202· G. Pikis, Justice and Judiciary (εκδ. 2012), σελ.83, 84 & 89· 

και  G. Pikis, Constitutionalism, Human Rights, Separations of Powers (εκδ. 2006), σελ.79 & 80. 
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ειδικάς συνθήκας, καθ΄ας κατά την κρίσιν του δικαστηρίου η δηµοσιότης 

θα ηδύνατο να επηρεάση δυσµενώς το συµφέρον της δικαιοσύνης.» 

Η αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων αποτελεί µια από τις πιο 

αξιόπιστες εγγυήσεις υπέρ των υποκείµενων στην εξουσία των δικαστηρίων 

ατόµων.4 Χρειάστηκαν αγώνες και αιώνες για να σφυρηλατηθεί η αρχή τη 

αιτιολογίας. Η αρχή αποτελεί κατάκτηση του σηµερινού ανθρώπου. Η 

αυθαιρεσία , η αυταρχικότητα και ο δεσποτισµός είναι αντίθετα µε την αρχή της 

αιτιολογίας. Είναι γι’ αυτό το λόγο που η αρχή έχει ενσωµατωθεί στη θεµελιώδη 

νοµοθεσία όλων ανεξαίρετα των πολιτισµένων δηµοκρατικών κοινωνιών.  Την 

αιτιολόγηση δεν την κατονοµάζει ρητά αλλά είναι καθολικά δεκτό ότι την  

επιβάλλει και το άρθρο 6 της ΕΣ∆Α, «...ώστε να µην φαίνεται ότι αυθαιρετεί ή 

ότι δικάζει κατά διαίσθηση...».5 

Η δικαστική απόφαση που δεν εκθέτει την αλληλουχία των σκέψεων 

µέσω της οποίας έφθασε στο διατακτικό, είναι αναιτιολόγητη . Αποτελεί άρνηση 

της φυσικής δικαιοσύνης.6 Χωρίς αιτιολογία είναι αδύνατος ο έλεγχος της 

ορθότητας ή µη µιας απόφασης. Είναι από την αιτιολογία τους που κρίνονται 

από το Ανώτατο ∆ικαστήριο ως δευτεροβάθµιο δικαστήριο  (Εφετείο) η 

ορθότητα ή µη των αποφάσεων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων. Η ασάφεια, 

το ελλειπές, το µη εµπεριστατωµένο µιας απόφασης πρωτοβάθµιου 

δικαστηρίου αποτελούν λόγους ανατροπής της από το Εφετείο. Το Ανώτατο 

∆ικαστήριο, κατά τον έλεγχο των δικαστικών αποφάσεων, µε συνέπεια δεν 

δίστασε να ανατρέψει αποφάσεις που η αιτιολογία της ήταν πληµµελής.  Το 

παρακάτω απόσπασµα από απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου εκθέτει 

επιγραµµατικά αλλά µε πληρότητα την αρχή:7 

                                                 
4 Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου, Ελληνικό Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, Τεύχος Α (εκδ. 1969), σελ. 320-321. 
5 Χρήστος Νικ. Σατλάνης, Εισαγωγή στο δίκαιο της διεθνούς προστασίας των  ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

(εκδ. 2003), σελ.365-370· Καστανά–Κτιστάκι, Επισκόπηση της Νοµολογίας του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 1977-1998 (εκδ. 2000), σελ.84 &85· Σισιλιάνου, Ευρωπαϊκή 

Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (εκδ. 2013), σελ.239-241· Loucaides, The European Convention 

on Human Rights (εκδ. 2007)· Κ. Παρασκευά, Κυπριακό Συνταγµατικό  ∆ίκαιο (εκδ. 2015), σελ.479 & 

480· και Reid A.,  Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights (3η εκδ.), παρ.ΙΙ 

Α-161-ΙΙ Α165. 

 
6 R v. Crown Court at Harrow, ex p Dave [1994] 1 ALL ER 315, σελ.321 & 323. 

7 Stasis Estates Co Ltd v Katsambas (1998) 1ΑΑ∆ 2195, σελ.2200 κ.2201 
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«Το άρθρο 30.2 του Συντάγµατος επιβάλλει την αιτιολόγηση των 

δικαστικών αποφάσεων ως συστατικό για την έγκυρη άσκηση της 

δικαστικής λειτουργίας. 

Ακόµα κρίθηκε ότι η καταγραφή ευρηµάτων µετά την απλή επανάληψη 

αλληλοσυγκρουόµενης µαρτυρίας και η παραποµπή σ’ αυτήν δεν 

συνιστά αιτιολόγηση της απόφασης. 

Θεωρούµε την αναφορά του ∆ικαστηρίου ανεπαρκή, γενική και αόριστη. 

Παρά τη συνταγµατική επιταγή για αιτιολόγηση κάθε δικαστικής 

απόφασης, η παρούσα απόφαση αποφεύγει να δώσει οποιαδήποτε 

εξήγηση για το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει. Όταν υπάρχει 

ενώπιον του ∆ικαστηρίου ένας τόσο µεγάλος αριθµός λόγων για τον 

οποίο προβάλλεται ο ισχυρισµός ότι εµφιλοχώρησε πληµµέλεια, 

αναµένεται ότι θα πρέπει να γίνεται αναφορά και ανάλυση των 

προβαλλόµενων επιχειρηµάτων, για να µπορεί κάποιος τουλάχιστον να 

ακολουθήσει το συλλογισµό του ∆ικαστηρίου που οδήγησε στο 

συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Η πρωτόδικη απόφαση µε τη λακωνικότητά 

της ουσιαστικά καταλήγει σε άρνηση δικαιοσύνης και σε αυθαίρετη 

απόρριψη της αίτησης των εφεσειόντων. Ενόψει όλων των πιο πάνω 

καταλήγουµε χωρίς δυσκολία ότι η πρωτόδικη απόφαση πάσχει λόγω 

πράγµατι θεµελιακών ελαττωµάτων που οδηγούν αναπόφευκτα στην 

ακύρωσή της.»  

Το διεκπεραιωτικό πνεύµα υπονοµεύει την αρχή της αιτιολογίας των 

αποφάσεων  

Είναι γνωστό ότι οι δικαστές  έχουν να διεκπεραιώσουν ένα τεράστιο 

όγκο εργασίας. Έλλειψη ικανοποιητικού αριθµού προσωπικού και  ανεπαρκής 

εκπαίδευση των τελευταίων. τεχνολογικές και κτιριακές ανεπάρκειες. 

διαδικαστοί κανονισµοί που αφήνουν  χώρο για στρεψοδικίες και που δεν τις 

τιµωρούν αποτελεσµατικά. εξαρτήσεις από ξένες νοµολογίες. καθηµερινές 

νοµοθετικές µεταβολές. το χάος της δευτερογενούς νοµοθεσίας. η κατανοµή της 

δικαστικής εξουσίας σε διάφορες κατηγορίες δικαστηρίων. η νοοτροπία µας και 

ειδικά διαδίκων και δικηγόρων. Όλα αυτά είναι µόνο µερικοί από τους 

παράγοντες που συντείνουν στην καθυστέρηση των δικαστικών διαδικασιών. 
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Η ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης είναι επίσης συνταγµατική επίταγη. Το  

σύνταγµα προνοεί:8 

«Έκαστος κατά την διάγνωσιν των αστικών αυτού δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεων ή οιασδήποτε κατ’ αυτού ποινικής κατηγορίας , δικαιούται 

ανεπηρέαστου, δηµοσίας ακροαµατικής διαδικασίας εντός ευλόγου 

χρόνου, ενώπιον ανεξαρτήτου, αµερόληπτου και αρµοδίου δικαστηρίου 

ιδρυοµένου διά νόµου.» 

Είναι επόµενο και  επιβάλλεται οι δικαστές να προσπαθούν να 

διεκπεραιώσουν όσο το δυνατό περισσότερες υποθέσεις στην µονάδα του 

χρόνου ώστε να αποδίδεται δικαιοσύνη όσο πιο γρήγορα είναι δυνατό. Όµως 

το υπέρτατο ζητούµενο είναι η ορθή απονοµή της δικαιοσύνης . Η 

διεκπαιραίωση της εργασίας δεν είναι επιτρεπτό να λειτουργά σε βάρος της 

ορθότητας του επιτελούµενου έργου. Η αρχή της ταχείας απονοµή της 

δικαιοσύνης καθιερώθηκε για να υπηρετήσει την απόδοση πραγµατικής και 

αποτελεσµατικής δικαιοσύνης. Όχι αντίστροφα. Η διεκπεραίωση δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό.  

Η αιτιολογία µιας απόφασης συνεπάγεται δαπάνη χρόνου . Όσο πιο 

περίπλοκα ή δύσκολα είναι τα ζητήµατα που µια απόφαση τέµνει τόσος 

περισσότερος χρόνος χρειάζεται για την σύλληψη του σκεπτικού της. Το 

τελευταίο απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο  από όσο το διατακτικό µέρος της 

απόφασης. Και είναι  η µόνη οδός για να ελέγχεται η ορθότητα από τους 

αποδέκτες της δικαιοσύνης. Το συµπέρασµα είναι ότι η διεκπεραίωση της 

εργασίας δεν είναι επιτρεπτό να λειτουργεί σε βάρος της αρχής ότι οι αποφάσεις 

δέον να είναι πλήρως και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένες. ∆ιαφορετικά 

αναιρείται ο ίδιος σκοπός για τον οποίο υπάρχει και λειτουργεί το  δικαιїκό  

σύστηµα.  

Οι  Αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 

Οι ίδιες οι αποφάσεις του Εφετείου δεν εξαιρούνται από την αρχή. Η 

αιτιολογία είναι η µόνη οδός για να αυτοελέγχονται οι εφέτες για την  ορθότητα 

του διατακτικού των αποφάσεών τους Επιβάλλεται να είναι αιτιολογηµένες µε 

σαφήνεια και πληρότητα. Η διαδικασία της έφεσης, όπου προβλέπεται, 

                                                 
8 Άρθρο 30.2 του Συντάγµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
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αποτελεί το δεύτερο και τελευταίο δικαστικό  βήµα από το οποίο ένα άτοµο 

µπορεί να  υποστηρίζει την υπόθεσή του. Το δικονοµικό µας σύστηµα δεν 

προβλέπει τριτοβάθµια διαδικασία. Οι αποφάσεις του Εφετείου δεν υπόκεινται 

σε έλεγχο από άλλο δικαστικό όργανο. Αυτό κάθε άλλο παρά σηµαίνει ότι δεν 

υπάρχει λόγος να είναι αιτιολογηµένες. Γιατί τότε θα υπήρχε ευχέρεια για 

αυθαιρεσία. Γιατί τότε οι πιθανότητες δικαστικής πλάνης θα ήταν περισσότερες. 

Το σκεπτικό υποχρεώνει τους Εφέτες να ελέγχουν οι ίδιοι την ορθότητα της 

απόφασης στην οποία πρόκειται να καταλήξουν. Η γραπτή διατύπωση και η 

δηµοσίευση του σκεπτικού περιέχει περαιτέρω την δυνατότητα στους 

ενδιαφερόµενους, στο περιβάλλον τους, στους πολίτες και στον νοµικό κόσµο 

να µελετήσουν την απόφαση. Να την κρίνουν όπως και να κρίνουν το δικαστικό 

έργο γενικά αλλά και τους ίδιους τους δηµιουργούς του. Η δηµοσιότητα του 

σκεπτικού αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα που υπενθυµίζει στον δευτεροβάθµιο 

δικαστή το καθήκον του να αποφασίσει σύνοµα.  

Εξάλλου σύµφωνα µε το νοµικό σύστηµα που ακολουθεί η Πολιτεία µας, 

η νοµολογία αποτελεί πηγή δικαίου (εδώ δίκαιο σηµαίνει το σύνολο των 

κανόνων που ρυθµίζουν υποχρεωτικά την συµπεριφορά µας στην κοινωνία). 

Αν για κάποιο ζήτηµα δεν υπάρχει ακριβής νοµοθετική πρόβλεψη ή αν για την 

εξέταση του ζητήµατος απαιτείται ερµηνεία ενός κανόνα δικαίου, η απόφαση 

του Εφετείου για το ζήτηµα εµπεριέχει κανόνα δικαίου που δεσµεύει τα 

κατώτερα δικαστήρια αλλά και σε σοβαρό βαθµό αυτοδεσµεύει το Εφετείο.9 Αν 

από µια απόφαση του Εφετείου ελλείπει η αιτιολογία δεν είναι δυνατόν να 

εξαχθεί ο νοµικός κανόνας µε βάση τον οποίο αποφασίστηκε το ζήτηµα. Η 

έλλειψη εξουδετερώνει την δικαστική δηµιουργικότητα. Οδηγεί σε ασάφεια 

δικαίου και κλονίζει το όλο δικαιικό σύστηµα.  

Η προσέγγιση του Εφετείου ότι σπάνια επεµβαίνει στα ευρήµατα και 

συµπεράσµατα επί των γεγονότων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων υπόκειται 

στο υπέρτερης ισχύος αξίωµα της αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων 

                                                 
9 Γεώργιου Πική, Το Αγγλικό Κοινό ∆ίκαιο, οι Κανόνες της Επιείκειας και η εφαρµογή τους στην Κύπρο, 

σελ. 49-61· Halsbury’s Laws of England (4th ed.), Vol. 26, παρ. 573· και Hugh Collins, Μαρξισµός και 

∆ίκαιο (1991, Εκδόσεις Παρατηρητής), σελ 112-113. 
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Η προσέγγιση του Εφετείου, χωρίς να υπεισέρχοµαι στο ζήτηµα αν είναι 

ορθή ή όχι, είναι πράγµατι πάγια. Στην απόφαση του πολίτη Χ εκτίθεται ως 

εξής: 

«Το θέµα της αξιολόγησης της αξιοπιστίας των µαρτύρων κατηγορίας 

επαφίεται στο πρωτόδικο ∆ικαστήριο το οποίο έχει την ευχέρεια να 

ακούσει τους µάρτυρες και να παρακολουθήσει τη συµπεριφορά τους 

µέσα στο ∆ικαστήριο στο εδώλιο του µάρτυρα.  Αν από το σύνολο της 

µαρτυρίας που έχει παρουσιασθεί τα ευρήµατα του ∆ικαστηρίου είναι 

εύλογα , το Εφετείο δεν επεµβαίνει. Το Εφετείο επεµβαίνει µόνο αν τα 

ευρύµατα συγκρούονται µε την κοινή λογική ή συνάδουν µε την µαρτυρία 

που έχει παρουσιασθεί. Σε µια τέτοια περίπτωση το Εφετείο έχει την 

διακριτική ευχέρεια να επέµβει παραµερίζοντας τα συµπεράσµατα του 

πρωτόδικου ∆ικαστηρίου και καταλήγοντας το ίδιο στα δικά του 

συµπεράσµατα.» 

Όταν η παραπάνω δικονοµική προσέγγιση ερµηνεύεται και εφαρµόζεται, 

ταυτόχρονα δεν πρέπει να εκφεύγει από το οπτικό πεδίο η επιταγή του 

υπέρτατου νόµου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας : Η αιτιολογία των αποφάσεων. 

Η  επίκλησης της προσέγγισης µε γενικό και  αφηρηµένο τρόπο παραβιάζει την 

συνταγµατική επιταγή. Η επίκληση της προσέγγισης σε καµµία περίπτωση 

αποτελεί καλό λόγο για να µην εξετασθούν αλλά να αγνοηθούν παράπονα για 

συγκεκριµένα ευρύµατα και συµπεράσµατα που προσβάλλονται ως 

εσφαλµένα.   

 Τελικά η δικονοµική αρχή της προσέγγισης που καθιερώθηκε 

νοµολογιακά δεν είναι νοητό να υπερφαλαγγίζει την συνταγµατική επιταγή της 

αιτιολογίας των αποφάσεων. 

Οι Αποφάσεις Ποινικών ∆ιαδικασιών 

 Αν ο κατηγορούµενος θέτει θέσει µια διαζευκτική εκδοχή η οποία δεν 

µπορεί να αποκλεισθεί αλλά είναι δυνατή και συνάδει  µε την µαρτυρία, 

δικαιούται να αθωωθεί. Το ∆ικαστήριο έχει υποχρέωση να ασχοληθεί µε την 

εκδοχή του κατηγορούµενου και να αναζητεί και διερευνά διαζευκτικές, προς 

αυτήν  της κατηγορούσας αρχής, θεωρίες που να µπορούν λογικά να 

συναχθούν από τη δοθείσα µαρτυρία. Το ζήτηµα αν παραµένει αµφιβολία 
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πρέπει να κριθεί µε βάση την ολότητα της µαρτυρίας, περιλαµβανοµένης και 

αυτής του κατηγορούµενου.10 Το π.χ. (παραδείγµατος χάριν) δεν είναι συµβατό 

µε την έννοια της αιτιολογίας. Είναι επίσης πολύ αµφίβολη η ορθότητα της 

διαδικασίας να δίδονται λόγοι µεταγενέστερα από την απαγγελία του 

διατακτικού.   

Η άσκηση των εξουσιών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από το 1959 µέχρι 

σήµερα . 

Τα προβλήµατα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κατά τα πρώτα 56 χρόνια 

της ύπαρξής της δεν θα ήταν δυνατό να την µην προκαλούσαν  αντανακλάσεις 

στην άσκηση της κρατικής εξουσίας:  Το γέννηµα της ίδιας της κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. Η έλλειψη εκπαίδευσης και εµπειριών για αυτοοργάνωση σε 

κράτος . Οι διακοινοτικές συγκρούσεις, η υπονόµευση της Χούντας, και της 

ΕΟΚΑ Β, η εισβολή και η κατοχή. Η απότοµη οικονοµική άνοδος και ακολούθως 

πτώση . Στο παρελθόν, αλλά δυστυχώς σήµερα πιο έντονα , η εκτελεστική και 

η νοµοθετική εξουσία αντιµετωπίσθηκαν από το σύνολο σχεδόν του κυπριακού 

λαού µε καχυποψία. Κατηγορήθηκαν και κατηγορούνται, µερικές φορές όχι 

αδικαιολόγητα, για διαφθορά, αµέλεια και ανικανότητα. Πρόσφατα και µέλη της 

Εισαγγελίας Αντίθετα η δικαστική εξουσία λειτούργησε γενικά  θετικά.  

Κάποιες παλινδροµήσεις δεν ήσαν τόσο συχνές ούτε τέτοιου βαθµού 

ώστε η δικαστική εξουσία να µην  εδραιωθεί ανάµεσά µας ως το καταφύγιο του 

πολίτη για να βρεί το δίκιό του. Η καταξίωση του δικαστικού έργου ήταν 

αποτέλεσµα σταθερής εµµονής της δικαστικής εξουσίας σε αρχές όπως η 

αµεροληψία, η ισότητα, η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, η νοµιµότητα. Αποκαλύπτει 

σοβαρότητα, µόχθο και  χρόνο στην επιτέλεση του δικαστικού λειτουργήµατος. 

Στάση ανεξαρτησίας απέναντι στην εκτελεστική εξουσία. Χρειάστηκε µερικά 

από τα φυσικά πρόσωπα που στελέχωναν ή στελεχώνουν τον µηχανισµό 

απονοµής της δικαιοσύνης , να υπερβούν εαυτούς. Η κοινωνία µας έχει χρέος 

να αποδίδει την εκτίµηση που αρµόζει στο επίτευγµα αυτό και στους 

                                                 
10 Παρµαξής ν. ∆ηµοκρατίας  [1997] 2 Α.A.∆. 224, σελ. 236-237· Archbold Criminal Pleadings, Evidence 

and Practice (2000 ed.), παρ. 4-384 & 4-385· Leslie Turkington [1931] 22 CR App. R. 91· Anastassiades 

v. The Republic [1977] 2 C.L.R. 97, σελ.143(26)-144(32), 153(11)-156(10), 193(4)-195(9), 198(20)-

200(21) & 282-285· Adamos Charitonos and others v. The Republic [1971] 2 C.L.R. 40, σελ.58-61, 69-

82, 102-106 & 126-137· Paul Frank Ayres v. The Republic [1971] 2 C.L.R. 16, σελ.21, 25, 26, 35 & 36· 

Ioannis Ktimatias and another v. the Republic [1978] 2 C.L.R. 82, σελ.96-98· και Jayasena v. Reginam 

[1970] 1 All ER 219, σελ.222-224. 
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δηµιουργούς του. Η µέχρι σήµερα προσφορά των δικαστικών λειτουργών 

ελπίζω ότι προοιωνίζεται όµως σίγουρα δεν προδικάζει την κατεύθυνση του 

µελλοντικού δικαστικού έργου.  Οι πληµµέλειες στην απονοµή της δικαιοσύνης 

δεν καθαγιάζονται  από το παρελθόν. 

Κατάληξη 

  Ο σεβασµός των δικαστικών αποφάσεων αποτελεί όρο εκ των ων ουκ 

άνευ στην επιβίωση µιας κοινωνίας . Η υπονόµευση των δικαστικών 

αποφάσεων θα οδηγήσει σε προγενέστερο στάδιο πολιτισµού πολύ λιγότερο 

υποφερτό και  ποιοτικά και πολύ κατώτερο από το σηµερινό. Όσο αφορά τον 

τυπικό σεβασµό των δικαστικών αποφάσεων, προνοούνται νοµικοί µηχανισµοί 

για καταχώρησή του. Όσον αφορά τον εσωτερικό και ουσιαστικό σεβασµό των 

δικαστικών αποφάσεων δεν µπορεί να επιβληθεί µε  νοµικές ρυθµίσεις . Μπορεί 

να επιτευχθεί µόνο µε την πειθώ. Ο µόνος τρόπος που µπορούν τα δικαστήρια 

και ειδικά το Εφετείο να πείθουν για την ορθότητα των αποφάσεών τους είναι η 

σαφής, πλήρης,  εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
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