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ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΓΕΣ 25 & 30  

ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

∆ιάλεξη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πάφου  

στο Πανεπιστήµιο Νεάπολις στις 25/11/14 

Άγις Χρ. Γεωργιάδης1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ανώτατο ∆ικαστήριο έκδωσε στις 26/09/14 διαδικαστικό κανονισµό µε τον 
οποίο θα αντικατασταθούν οι ∆ιαταγές 25 & 30 των Περί Πολιτικής ∆ικονοµίας 
∆ιαδικαστικών Κανονισµών. Οι εν λόγω διαταγές ρυθµίζουν, αντίστοιχα, την 
τροποποίηση δικογράφων και την κλήση για οδηγίες. Οι τροποποιήσεις θα 
εφαρµόζονται από 01/01/15, όχι όµως για όλες τις αγωγές. Οι αγωγές που έχουν 
καταχωρηθεί ή θα καταχωρηθούν πριν από αυτή την ηµεροµηνία θα συνεχίσουν 
να εκδικάζονται βάσει των προηγούµενων δικονοµικών διατάξεων. Οι νέες 
διατάξεις θα εφαρµόζονται µόνο σε αγωγές που θα καταχωρούνται από 01/01/15 
και µετέπειτα.  ∆ηλαδή η πλήρης αντικατάσταση των προηγούµενων διατάξεων θα 
γίνει όταν ολοκληρωθεί και η τελευταία πολιτική διαδικασία που ήδη άρχισε ή θα 
αρχίσει µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.    

Στόχος αυτής της διάλεξης είναι να γίνει µία αρχική εκτίµηση των νέων διατάξεων 
και του τρόπου εφαρµογής τους. Στο πρώτο µέρος γίνεται αξιολόγηση της 
∆ιαταγής 30. Στο δεύτερο της ∆ιαταγής 25. Για την κάθε διαταγή ξεχωριστά, γίνεται 
σύντοµη περιγραφή του σηµερινού καθεστώτος. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση και 
αξιολόγηση των νέων διατάξεων. Ακολουθεί, για σκοπούς σύγκρισης, επισκόπηση 
των αντίστοιχων διατάξεων που ισχύουν σήµερα στην Αγγλία. Στο τελευταίο µέρος 
παρατίθενται κάποια συµπεράσµατα και εισηγήσεις, µε την πρόθεση να 
αποτελέσουν έναυσµα για περαιτέρω µελέτη και διάλογο. 

Αξίζει να αναφερθεί εκ προοιµίου ότι οι τροποποιήσεις περιέχουν αρκετές 
αοριστίες και αντιφάσεις, καθώς και συντακτικά λάθη. Αυτά θα ξεπεραστούν στο 
µεγαλύτερο βαθµό από τη νοµολογία. Ίσως και µε µεταγενέστερες τροποποιήσεις. 
Η νοµολογία όµως θα αναπτυχθεί σταδιακά, ενώ δεν είναι ακόµη γνωστό αν 
υπάρχει πρόθεση για διορθωτικές τροποποιήσεις. Στο µεταξύ θα υπάρχει 
αβεβαιότητα για αρκετά ζητήµατα. Πολλά ερωτήµατα που υποβάλλονται τώρα 
αναπόφευκτα θα απαντηθούν µε πιθανολογήσεις. Οι θέσεις και εισηγήσεις που 
παρατίθενται παρακάτω είναι προσωπικές. Ενδέχεται η νοµολογία και η πρακτική 
να ακολουθήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις.    

                                                 
1 LLB, LLM, Barrister (Lincoln’s Inn), DipIM-ADR, MCIArb, CIArb Accredited Mediator, ∆ικηγόρος - 
Χρήστος Γεωργιάδης & Συνεργάτες ∆ΕΠΕ, agis@georgiades-law.com. 
σ.σ. Οφείλω να ευχαριστήσω τον πατέρα µου Τάκη Γεωργιάδη και την συνεργάτιδά µου Μαριλένα 
Πατσαλίδου για τις πολύτιµες παρατηρήσεις τους επί των προσχεδίων αυτής της διάλεξης. Οποιαδήποτε 
λάθη παραµένουν αποκλειστικά δικά µου.   
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∆ΙΑΤΑΓΗ 30 

Σηµερινό Καθεστώς 

Η ∆ιαταγή 30 ρυθµίζει τη διαδικασία της Κλήσης για Οδηγίες. Όπως 
προαναφέρθηκε, η προηγούµενη διαταγή θα συνεχίσει να εφαρµόζεται σε όσες 
αγωγές καταχωρήθηκαν ή θα καταχωρηθούν πριν τις 01/01/15.  

Η προηγούµενη ∆ιαταγή 30 προνοεί ότι, µε την ολοκλήρωση των δικογράφων, είτε 
µε αίτηση του ενάγοντα είτε αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, η υπόθεση ορίζεται 
για οδηγίες.2 Στη συνέχεια, το πρωτοκολλητείο στέλνει στους διάδικους κλήση για 
να παραστούν ενώπιον του δικαστηρίου για τον σκοπό αυτό.3  

Σε περίπτωση παράλειψης του ενάγοντα να καταχωρήσει αίτηση για οδηγίες4 - ή 
αίτηση ορισµού βάσει της ∆ιαταγής 315 - ο εναγόµενος δύναται να καταχωρήσει 
αίτηση για απόρριψη της αγωγής. Όµως στην πράξη δεν καταχωρούνται τέτοιες 
αιτήσεις. Ο ενάγων συνήθως καταχωρεί αίτηση ορισµού,6 και το δικαστήριο ορίζει 
την αγωγή για οδηγίες. Όπου ο ενάγων παραλείπει να καταχωρήσει αίτηση για 
οδηγίες ή ορισµό, το δικαστήριο αυτεπάγγελτα ορίζει την αγωγή για οδηγίες.7  

Κατά την εµφάνιση για λήψη οδηγιών, το δικαστήριο µπορεί να εκδώσει οδηγίες, 
µεταξύ άλλων, αναφορικά µε την παροχή λεπτοµερειών· αποκάλυψη, επιθεώρηση 
και παραδοχή εγγράφων· απόδειξη γεγονότων µε ένορκη δήλωση· παραδοχή 
γεγονότων· επιτόπια εξέταση· εξέταση άλλων ενδιάµεσων θεµάτων· τον αριθµό 
µαρτύρων· και την ηµεροµηνία ακρόασης.8 Το εύρος της διαταγής είναι τέτοιο που 
«παρέχει εξουσία για την έκδοση οποιασδήποτε διαταγής το ∆ικαστήριο ήθελε 
κρίνει αναγκαία ή επιθυµητή προς το σκοπό διάσωσης χρόνου και δαπάνης.»9 

Όπως έχει επισηµανθεί από το Ανώτατο: 

«Η πιο πάνω ∆ιαταγή η οποία θα πρέπει να υιοθετείται πρωτοδίκως 
παρέχει στο πρωτόδικο ∆ικαστήριο την ευχέρεια να ορίζει αυτεπάγγελτα την 
υπόθεση για οδηγίες µε απώτερο σκοπό τον καλύτερο προγραµµατισµό του 
χειρισµού της αγωγής. Σε µια τέτοια περίπτωση το ∆ικαστήριο µεταξύ 
άλλων µπορεί να ζητήσει από τους δικηγόρους των διαδίκων µια δήλωση 
για αποδεκτά γεγονότα, υπεύθυνη δήλωση ως προς τον αριθµό των 
µαρτύρων που αναµένεται να κληθούν για να καταθέσουν και την πιθανή 
χρονική έκταση της µαρτυρίας τους, δήλωση κατά πόσο υπάρχει πρόθεση 
καταχώρισης αιτήσεων για περαιτέρω και καλύτερες λεπτοµέρειες, 
τροποποίησης των εγγράφων προτάσεων, αποκάλυψης εγγράφων, όπως 
επίσης και εξέταση του ενάγοντος από ιατρό και/ή ιατρούς εκ µέρους του 
εναγόµενου. Ένας τέτοιος χειρισµός δεν µπορεί παρά να έχει επωφελή 

                                                 
2 Προηγούµενη ∆.30, Κ.1(α). 
3 Βλ. γενικά: Κ. Η. Σατολιά, ∆ικαστική Πρακτική (Λευκωσία: 2014, ∆ικονόµος), σελ.357-362. 
4 Προηγούµενη ∆.30, Κ.7 
5 ∆.31, Κ.2. 
6 ∆.31, Κ.1 
7 Προηγούµενη ∆.30, Κ.1. Βλ. επίσης: ∆.31, Κ.10. 
8 Προηγούµενη ∆.30, Κ.2. 
9 Μαυροµµάτης και Ασσιώτη κ.ά. [1997] 1 Α.Α.∆. 1383, σελ.1397. 
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αποτελέσµατα στον όλο χειρισµό της υπόθεσης µε την αποφυγή 
δηµιουργίας προβληµάτων…»10 

Η προηγούµενη ∆ιαταγή 30 προνοεί για κυρώσεις στα έξοδα όταν δεν 
ακολουθείται η διαδικασία της. Συγκεκριµένα, αν διάδικος καταχωρήσει 
µεταγενέστερα αίτηση την οποία µπορούσε να υποβάλει στην εµφάνιση της 
κλήσης για οδηγίες, τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται εναντίον του. Αυτή η 
ρύθµιση ισχύει και όταν η αίτηση επιτύχει,11 όµως δεν εφαρµόζεται.   

∆υστυχώς η διαδικασία της προηγούµενης ∆ιαταγής 30 δεν ακολουθείται στην 
πράξη. Αντίθετα, αριθµός δικαστών και δικηγόρων ακολουθούν µέχρι σήµερα 
διαφορετικές, και ενίοτε αντιφατικές πρακτικές. Ουδείς ακολουθεί πιστά αυτές τις 
διατάξεις.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις, το δικαστήριο ορίζει την υπόθεση σε διαδοχικές 
ηµεροµηνίες για οδηγίες, µε σκοπό να εξεταστεί το ενδεχόµενο συµβιβασµού ή να 
υποβληθούν γραπτές αιτήσεις για τα ενδιάµεσα ζητήµατα. Ορισµένες φορές το 
δικαστήριο ενθαρρύνει τους διάδικους να καταλήξουν σε διευθέτηση της διαφοράς. 
Σε άλλες περιπτώσεις, το δικαστήριο εισηγείται την έκδοση διατάγµατος 
εκατέρωθεν αποκάλυψης. Κάποιες φορές, πράγµατι το δικαστήριο καταβάλλει 
προσπάθειες αξιοποίησης της κλήσης για οδηγίες, όµως οι προσπάθειές του 
εξαρτώνται από την καλή συνεργασία των διαδίκων, που δεν είναι πάντοτε 
δεδοµένη. Μόνο µία εµφάνιση για οδηγίες αµείβεται, και µέχρι 2 εµφανίσεις για 
επίτευξη συµβιβασµού. 

Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο πως τα δικαστήριά µας δεν δίνουν πάντοτε 
τη δέουσα βαρύτητα στη δικονοµική συµπεριφορά των διαδίκων. Αρκετές φορές 
γίνονται προσπάθειες και από τους διάδικους για αξιοποίηση της διαδικασίας της 
κλήσης για οδηγίες. Όµως τα δικαστήρια, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε λόγω 
έλλειψης πρόθεσης για συνεργασία από τους άλλους διάδικους, ορισµένες φορές 
δεν εκδίδουν τις ανάλογες οδηγίες. Το αποτέλεσµα είναι ο διάδικος που καταβάλλει 
την προσπάθεια να επιβαρύνεται µε πρόσθετο κόστος, ενώ ο µη συνεργάσιµος 
δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις. Αυτό συµβαίνει επίσης και µε τα 
µεταγενέστερα δικονοµικά διαβήµατα, όπως τις ειδοποιήσεις για παραδοχές 
εγγράφων και γεγονότων, που σπάνια λαµβάνονται υπόψη κατά τον επιµερισµό 
των εξόδων.   

Ο χρόνο εκδίκασης ενδιάµεσων αιτήσεων µερικές φορές υπερβαίνει το έτος. 
Αναλώνεται επίσης σηµαντικό µέρος του δικαστικού χρόνου και αυτού των 
δικηγόρων σε τυπικές εµφανίσεις, µεταξύ άλλων, για ορισµό επόµενων 
εµφανίσεων, χωρίς όµως να δίνονται ουσιαστικές οδηγίες. Πολλές υποθέσεις 
διευθετούνται στην ‘πόρτα του δικαστηρίου’, αφότου οριστούν αρκετές φορές 
προηγούµενα για οδηγίες ή για ακρόαση. Κάποιες φορές, τα έξοδα που 
προκύπτουν µέχρι τότε καθιστούν αδύνατο ή ασύµφορο τον συµβιβασµό.  

Συνεπεία των παραπάνω, παρέχεται στους διάδικους, τους δικηγόρους και το 
δικαστήριο µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο δεν απαιτούνται σηµαντικά 

                                                 
10 Χατζησάββας ν. ∆ιονυσίου [2006] 1 Α.Α.∆. 1301, σελ.1309-1310. 
11 Προηγούµενη ∆.30, Κ.5. 
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διαβήµατα ούτε ουσιαστική προετοιµασία για τη δίκη. Αυτή η χρονοτριβή, εκτός 
από την καθυστέρηση, επαυξάνει σηµαντικά και το κόστος της δικαστικής 
διαδικασίας. 

Όλα αυτά, µαζί µε αρκετά άλλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα δικαστήριά 
µας, όπως η έλλειψη αιθουσών, βοηθητικού προσωπικού και ειδικά στενογράφων, 
υποδοµών και τεχνολογίας, έχουν καταστήσει το δικαϊκό µας σύστηµα ιδιαίτερα 
χρονοβόρο και µη αποτελεσµατικό. Ο εκσυγχρονισµός του συστήµατός µας είναι 
επιβεβληµένος. Προς αυτό τον σκοπό, ο εκµοντερνισµός της δικονοµίας είναι 
βαρύνουσας σηµασίας.  

Καθεστώς από 01/01/15 

Καταχώρηση της Υπόθεσης 

Με τη νέα ∆ιαταγή 30 θεσπίζονται δύο διαφορετικές διαδικασίες εκδίκασης. Οι δύο 
διαδικασίες είναι ταυτόσηµες στα αρχικά τους στάδια. Στην πορεία παρουσιάζουν 
σηµαντικές διαφορές, ιδίως κατά την ετοιµασία της µαρτυρίας και την ακροαµατική 
διαδικασία. 

Οι υποθέσεις που θα καταχωρούνται από 01/01/5 και µετέπειτα θα 
«τοποθετούνται» από το Πρωτοκολλητείο σε δύο ξεχωριστούς καταλόγους. Στον 
κατάλογο «Ταχείας Εκδίκασης»12 (Πίνακας Α) θα τοποθετούνται όλες οι 
υποθέσεις µε αντικείµενο που δεν υπερβαίνει τις €3.000. Στον κατάλογο 
«Ακροαµατικής Εκδίκασης»13 (Πίνακας Β) αυτές µε αντικείµενο που υπερβαίνει 
τις €3.000. Όλα τα κλητήρια θα πρέπει να φέρουν ανάλογη ένδειξη για το 
αντικείµενο (Πίνακας Γ).  

Παράλληλα µε τα παραπάνω, σε διασυνοριακές14 αστικές και εµπορικές υποθέσεις 
όπου η απαίτηση δεν υπερβαίνει τα €2.000,15  είναι διαθέσιµη και η ευρωπαϊκή 
διαδικασία µικροδιαφορών.16 Με αυτή τη διαδικασία, ο ενάγων καταχωρεί 
τυποποιηµένο έντυπο αγωγής, στο οποίο περιλαµβάνει περιγραφή των 
αποδεικτικών στοιχείων που επικαλείται, και το οποίο συνοδεύεται από τα σχετικά 
δικαιολογητικά.17 ∆ίδεται στον εναγόµενο η δυνατότητα να απαντήσει µε παρόµοιο 
τρόπο. Η ακροαµατική διαδικασία είναι γραπτή, όµως το δικαστήριο δύναται να 
επιτρέψει τη διεξαγωγή προφορικής διαδικασίας.18 Περαιτέρω εξέταση αυτής της 
διαδικασίας εκφεύγει των πλαισίων αυτής της διάλεξης. 

Έκδοση της Κλήσης για Οδηγίες από τον ενάγοντα 

Εντός 30 ηµερών από τη συµπλήρωση των δικογράφων και προτού λάβει 
οποιοδήποτε νέο µέτρο στην αγωγή, εκτός από αίτηση για παρεµπίπτον διάταγµα, 
ο ενάγων θα υποχρεούται να εκδώσει Κλήση για Οδηγίες. Αυτή η ρύθµιση θα 
ισχύει για αµφότερες τις διαδικασίες, Ταχείας και Ακροαµατικής Εκδίκασης. 

                                                 
12 ∆.30, Κ.6. 
13 ∆.30, Κ.8(α). 
14 Άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) Αρ.861/2007 για τη θέσπιση της ευρωπαϊκής διαδικασίας µικροδιαφορών. 
15 Άρθρο 2 του ίδιου Κανονισµού. 
16 Βλ. γενικά: E. Storkskrubb, Civil Procedure and EU Law (Oxford: 2008, OUP), σελ.220-232. 
17 Άρθρο 4 του Κανονισµού (ΕΚ) Αρ.861/2007. 
18 Άρθρο 5 του ίδιου Κανονισµού. 
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Ο Τύπος της Κλήσης είναι ο νέος Τύπος (Έντυπο) 25 (Πίνακας ∆).19 Θα πρέπει 
να επιδίδεται στους άλλους διάδικους,20 και θα ορίζεται ενώπιον του δικαστηρίου 
σε χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των 60 ηµερών.21  

Προτού συµπληρωθούν τα δικόγραφα, προφανώς ο ενάγων θα έχει τη δυνατότητα 
λήψης «νέων µέτρων». ∆ιαφορετικά θα αδρανοποιούνταν διατάξεις όπως η αίτηση 
για απόφαση λόγω µη καταχώρησης υπεράσπισης.22 Όµως, µετά τη συµπλήρωση 
των δικογράφων και προτού εκδοθεί η Κλήση, δεν θα είναι δυνατή η λήψη µέτρων. 
∆εν είναι καθαρό αν η αναφορά σε «συµπλήρωση των δικογράφων» περιλαµβάνει 
και τα δικόγραφα σε διαδικασία τριτοδιάδικου.  

∆εν έγινε τροποποίηση των κανονισµών για τα δικηγορικά δικαιώµατα στις 
αγωγές. Συνεπώς υπάρχει αοριστία αναφορικά µε τα έξοδα ορισµένων 
διαβηµάτων που θα απαιτούνται βάσει της νέας ∆ιαταγής 30. Τουλάχιστον όσον 
αφορά στην έκδοση της Κλήσης, πιθανότατα θα θεωρείται για σκοπούς εξόδων 
ως καταχώρηση ενδιάµεσης αίτησης.  

Η προθεσµία των 30 ηµερών δεν θα παρατείνεται εκτός στην περίπτωση που 
καταδειχθεί στο δικαστήριο ότι υπήρχε αντικειµενική αδυναµία συµµόρφωσης µε 
την προθεσµία ή άλλος καλός λόγος που να δικαιολογεί την άσκηση της διακριτικής 
ευχέρειας για παράτασή της.23 ∆εν έχει τροποποιηθεί η ∆ιαταγή 48 ώστε να 
προστεθεί πρόνοια για τέτοια αίτηση παράτασης. Συνεπώς η αίτηση θα πρέπει να 
γίνεται µε κλήση και να συνοδεύεται από ένορκη δήλωση.24 Η νοµική της βάση θα 
είναι η ∆ιαταγή 3025 και η ∆ιαταγή 57.26    

Η αναφορά όχι µόνο σε αγωγή, αλλά και σε «ανταπαίτηση», σε αυτή τη διάταξη 
ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Προνοείται ρητά πως η Κλήση για Οδηγίες θα 
εκδίδεται από τον ενάγοντα µετά τη συµπλήρωση των δικογράφων. Η ∆ιαταγή 1 
αναφέρει ρητά πως ο όρος ‘ενάγων’ δεν περιλαµβάνει ‘εναγόµενο που έχει 
ανταπαίτηση’.27 Αλλά η αναφορά σε ανταπαίτηση στη νέα ∆ιαταγή 30, αφήνει να 
νοηθεί πως υποχρέωση έκδοσης Κλήσης θα έχει και ο εναγόµενος που ανταπαιτεί. 

Αν «συµπλήρωση» σηµαίνει συµπλήρωση αποκλειστικά των δικογράφων που 
αφορούν στην απαίτηση του ενάγοντα, τότε θα πρέπει να καταχωρούνται δύο 
κλήσεις για οδηγίες, µία από τον ενάγοντα και µία από τον εναγόµενο/ενάγοντα µε 
ανταπαίτηση. Με αυτή την ερµηνεία, ο ενάγων θα πρέπει να εκδίδει Κλήση για 
Οδηγίες εντός 30 ηµερών από την καταχώρηση της «Απάντησης στην 
Υπεράσπιση και Υπεράσπισης στην Ανταπαίτηση», και όχι από την καταχώρηση 
της «Απάντησης στην Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση». 

                                                 
19 ∆.30, Κ.1(β). 
20 ∆.30, Κ.2(α). 
21 ∆.30, Κ.1(α). 
22 ∆.26. 
23 ∆.30, Κ.2(β). 
24 ∆.48, ΚΚ.2, 8 & 9. 
25 ∆.30, Κ.2(β). 
26 ∆.57, Κ.2. 
27 ∆.1, Κ.2. 
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Είναι πιο πιθανό όµως «συµπλήρωση» να σηµαίνει συµπλήρωση όλων 
ανεξαίρετα των δικογράφων µεταξύ ενάγοντα και εναγόµενου, περιλαµβανοµένων 
αυτών τυχούσας ανταπαίτησης εναντίον του ενάγοντα. Η πρόνοια για 
«ανταπαίτηση» µάλλον θα καθίσταται σχετική όταν υπάρχει εναγόµενος µε 
ανταπαίτηση άλλος από τον ενάγοντα. Σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται πως ο 
εναγόµενος θα πρέπει να καταχωρεί δεύτερη κλήση για οδηγίες, µετά τη 
συµπλήρωση των δικογράφων της ανταπαίτησής του. Στη συνέχεια θα 
επαναρχίζει η διαδικασία των οδηγιών, αναφορικά µε την ανταπαίτηση.  

Θα δηµιουργείται επίσης πρόβληµα όταν τα δικόγραφα συµπληρώνονται µεταξύ 
ενάγοντα και εναγόµενου, εκδίδεται κλήση για οδηγίες, και ο εναγόµενος στη 
συνέχεια γνωστοποιήσει πρόθεση να καταχωρήσει αίτηση για έκδοση ειδοποίησης 
τριτοδιαδίκου. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανταλλαγή δικογράφων στη 
διαδικασία τριτοδιαδίκου προϋποθέτει προηγούµενη άδεια του δικαστηρίου για 
έκδοση της ειδοποίησης τριτοδιάδικου28 και, µετέπειτα, άδεια για ανταλλαγή 
δικογράφων.29 Βάσει όσων αναφέρονται παραπάνω, ο εναγόµενος, ως ενάγων 
στη διαδικασία τριτοδιαδίκου, θα πρέπει µετά τη συµπλήρωση των δικογράφων 
της εν λόγω διαδικασίας να εκδώσει και ο ίδιος Κλήση για Οδηγίες.  

Παράλειψη του ενάγοντα να εκδώσει την Κλήση για Οδηγίες 

Σε αµφότερες τις διαδικασίες, αν ο ενάγων παραλείψει να εκδώσει την Κλήση για 
Οδηγίες εντός της προθεσµίας των 30 ηµερών, ο εναγόµενος θα εκδίδει 
ειδοποίηση, την οποία θα επιδίδει ο πρωτοκολλητής στον ενάγοντα.30 Με την 
ειδοποίηση θα ενηµερώνεται ο ενάγων για την παράλειψη και θα καλείται, εντός 
30 ηµερών από την επίδοση της ειδοποίησης, να εκδώσει την Κλήση για Οδηγίες.31 
∆εν καθορίζεται ο τύπος της εν λόγω ειδοποίησης, όµως γίνεται εισήγηση µε την 
παρούσα (Πίνακα Ε). Επίσης δεν γίνεται πρόνοια για την περίπτωση που ο 
εναγόµενος παραλείπει να εκδώσει την ειδοποίηση. Αν απορριφθεί αίτηση του 
ενάγοντα για παράταση χρόνου έκδοσης της Κλήσης, µπορεί να δηµιουργείται 
αδιέξοδο.  

Η προθεσµία των 30 ηµερών δεν θα παρατείνεται εκτός στην περίπτωση που 
καταδειχθεί στο ∆ικαστήριο ότι υπήρχε αντικειµενική αδυναµία συµµόρφωσης ή 
άλλος καλός λόγος.32 Και αυτή η αίτηση για παράταση θα πρέπει να γίνεται µε 
κλήση, να συνοδεύεται από ένορκη δήλωση,33 και µε νοµική βάση τις ∆ιαταγές 3034 
και 57.35    

Αν ο ενάγων δεν συµµορφωθεί εντός της προθεσµίας, η αγωγή (ή ανταπαίτηση) 
θα θεωρείται ως εγκαταλειφθείσα και θα απορρίπτεται µε τη λήξη της περιόδου 

                                                 
28 ∆.10, Κ.1. 
29 ∆.10, Κ.8. 
30 Η σχετική διάταξη αναφέρει «να καταχωρήσει την αίτηση για οδηγίες», προφανώς από εκφραστικό λάθος 
στη σύνταξη της νέας ∆ιαταγής. 
31 ∆.30, Κ.1(γ). 
32 ∆.30, Κ.2(β). 
33 ∆.48, ΚΚ.2, 8 & 9. 
34 ∆.30, Κ.2(β). 
35 ∆.57, Κ.2. 
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των 60 ηµερών, µε έξοδα εναντίον του.36 Προφανώς η πρόθεση ήταν να 
απορρίπτεται η αγωγή µετά τη λήξη των δύο περιόδων, δηλαδή των 30 ηµερών 
από τη συµπλήρωση των δικογράφων και άλλων 30 ηµερών από την επίδοση της 
ειδοποίησης από τον πρωτοκολλητή.37 Οι δύο εν λόγω περίοδοι είναι πολύ 
πιθανόν να µην διαδέχονται η µία την άλλη, αλλά µεταξύ τους να µεσολαβεί 
ενδιάµεσο διάστηµα. Συνεπώς η αναφορά σε περίοδο «60 ηµερών» δεν είναι 
ακριβής. Θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να ερµηνεύεται ως η λήξη της δεύτερης 
περιόδου των 30 ηµερών. 

Τέτοια απόρριψη δεν θα συνιστά κώλυµα στην καταχώρηση νέας αγωγής ή 
ανταπαίτησης.38 Όµως θα αποτελεί προϋπόθεση για καταχώρηση νέας αγωγής η 
πληρωµή των εξόδων, που θα πρέπει να ψηφίζονται,39 δηλαδή να καθορίζονται 
µε αίτηση.40  

Όταν απορρίπτεται αγωγή σύµφωνα µε τα παραπάνω, η νέα ∆ιαταγή 30 προνοεί 
πως θα πρέπει να αναγράφεται και ανάλογη ένδειξη επί του νέου κλητήριου 
(Πίνακας Στ). Επίσης, ότι τα τέλη (χαρτόσηµα, δικηγορόσηµα και άλλα) θα είναι 
διπλάσια. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο έχει εξουσία να καθορίζει τα δικαστικά τέλη 
(χαρτόσηµα) στις αγωγές.41 Όµως η εξουσία καθορισµού των πληρωτέων 
δικηγορόσηµων ανήκει στο Υπουργικό Συµβούλιο,42 των ένσηµων νοµικού 
συµβουλίου στο Νοµικό Συµβούλιο43 και των ένσηµων νοµικής πληροφορικής 
στον Παγκύπριο ∆ικηγορικό Σύλλογο.44 Εποµένως η συγκεκριµένη πρόνοια για τα 
τέλη, εκτός όσον αφορά στα χαρτόσηµα, πιθανότατα εκδόθηκε χωρίς το Ανώτατο 
να έχει τέτοια εξουσία (ultra vires του νόµου). Τουλάχιστον σε σχέση µε τα 
δικηγορόσηµα, η πρόνοια ενδεχοµένως να συνιστά και παραβίαση της αρχής της 
διάκρισης των εξουσιών.  

Προκύπτει ερώτηµα στην περίπτωση που η ανταπαίτηση απορριφθεί βάσει των 
προαναφερθέντων διατάξεων. Προνοείται ρητά πως η απόρριψη δεν συνιστά 
κώλυµα στην καταχώρηση νέας ανταπαίτησης,45 όµως δεν καθορίζεται η 
διαδικασία τέτοιας καταχώρησης. Λόγω του περιορισµένου δικαιώµατος 
τροποποίησης µε τη νέα ∆ιαταγή 25, φαίνεται πως η επανακαταχώρηση της 
ανταπαίτησης µε αίτηση τροποποίησης σπάνια θα γίνεται επιτρεπτή. Στις πλείστες 
των περιπτώσεων, η ανταπαίτηση θα πρέπει να προωθείται µε την καταχώρηση 
νέας αγωγής.  

∆ιαδικασία µετά την έκδοση της Κλήσης για Οδηγίες 

Στην Ταχεία και Ακροαµατική Εκδίκαση, κάθε διάδικος στην αγωγή θα πρέπει, 
εντός 30 ηµερών από την έκδοση και επίδοση της Κλήσης για Οδηγίες, να 

                                                 
36 ∆.30, Κ.1(δ). 
37 ∆.30, Κ.1(γ). 
38 ∆.30, Κ.1(δ). 
39 ∆.30, Κ.1(ε). 
40 ∆.59. 
41 Άρθρο 163(2)(γ) του Συντάγµατος και άρθρο 69 του Περί ∆ικαστηρίων Νόµου του 1960.  
42 Άρθρο 27 του Περί ∆ικηγόρων Νόµου. 
43 Άρθρο 39(4)(α)(ii) του ίδιου νόµου. 
44 Άρθρο 24(1)(ιδ) του ίδιου νόµου. 
45 ∆.30, Κ.1(δ). 
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καταθέτει στον Πρωτοκολλητή το Παράρτηµα του Εντύπου Αρ.25 (Πίνακας Ζ). Το 
λεκτικό αφήνει να νοηθεί πως η προθεσµία ισχύει για όλους τους διάδικους, 
περιλαµβανοµένου του ενάγοντα. Όµως στο Έντυπο 25 (Κλήση για Οδηγίες), που 
θα καταχωρείται από τον ενάγοντα περιλήφθηκε η φράση «σύµφωνα µε τη 
συνηµµένο Παράρτηµα». Η φράση δείχνει πως ήταν πρόθεση του Ανώτατου, αλλά 
και ορθότερο είναι, να υποβάλλεται το Παράρτηµα από τον ενάγοντα ταυτόχρονα 
µε την έκδοση της Κλήσης. Στη συνέχεια και εντός 30 ηµερών, να καταχωρούνται 
τα Παραρτήµατα από τους υπόλοιπους διάδικους. Στην απουσία ρητής πρόνοιας, 
ο ενάγων πιθανότατα θα έχει την ευχέρεια να καταχωρεί το Παράρτηµα 
ταυτόχρονα µε την Κλήση, ή µετέπειτα και εντός των 30 ηµερών.   

∆εν υπάρχει πρόνοια για καταχώρηση Παραρτήµατος στους κανονισµούς για 
δικηγορικά δικαιώµατα. Ενδεχοµένως να θεωρηθεί ως ειδοποίηση. Επειδή όµως 
ο χρόνος προετοιµασίας του Παραρτήµατος θα είναι, κατά κανόνα, πολύ 
µεγαλύτερος από τον µέσο χρόνο ετοιµασίας µίας ειδοποίησης, θα πρέπει να γίνει 
ξεχωριστή πρόνοια µε τροποποίηση των εν λόγω κανονισµών. 

Ο κάθε διάδικος θα πρέπει να συµπληρώσει όλα τα στοιχεία επί του εν λόγω 
Παραρτήµατος.46 Όµως δεν καθορίζεται ο τρόπος συµπλήρωσης. Αυτή η ασάφεια 
ενδέχεται να οδηγεί σε συµπλήρωση είτε µε το ελάχιστο δυνατό, είτε µε 
υπερβολικές λεπτοµέρειες.  

Περαιτέρω, δεν είναι καθαρό κατά πόσο η προβολή αιτηµάτων µε το Παράρτηµα 
εξοµοιώνεται ως προς τις συνέπειές της µε άλλα διαθέσιµα δικονοµικά διαβήµατα. 
Τέτοια διαβήµατα είναι, µεταξύ άλλων, η ειδοποίηση για επιθεώρηση,47 η µη 
συµµόρφωση µε την οποία καθιστά ανεπίτρεπτη την προσαγωγή της µαρτυρίας 
στην οποία η ειδοποίηση αφορά. Στην απουσία ρητής πρόνοιας και τροποποίησης 
της σχετικής διαταγής, πιθανότατα ο διάδικος που θα προβάλλει αίτηµα για 
επιθεώρηση µε το Παράρτηµα, να το επαναλαµβάνει µε ειδοποίηση, ώστε η µη 
συµµόρφωση να επάγεται τις συγκεκριµένες συνέπειες. Η απουσία πρόνοιας για 
καθορισµό των εξόδων ετοιµασίας και καταχώρησης των Παραρτηµάτων µάλλον 
θα ενθαρρύνει αυτή την τακτική. 

∆ιάδικος που θα παραλείπει να καταθέσει ή συµπληρώσει πλήρως το Παράρτηµα, 
δεν θα δικαιούται να προωθήσει ή υποβάλει προφορικά αίτηµα για έκδοση 
σχετικών οδηγιών και θα θεωρείται ότι δεν επιθυµεί την έκδοση τέτοιων οδηγιών.48 
Όπως και µε την έκδοση της Κλήσης για Οδηγίες, ούτε αυτή η προθεσµία θα 
παρατείνεται, εκτός αν καταδειχθεί στο ∆ικαστήριο ότι υπήρχε αντικειµενική 
αδυναµία συµµόρφωσης ή άλλος καλός λόγος που να δικαιολογεί την παράταση.49 
Είναι αρκετά πιθανό οι διάδικοι να σηµειώνουν διάφορες επιφυλάξεις στο 
Παραρτήµατα, επιχειρώντας να διατηρήσουν µε αυτό τον τρόπο το δικαίωµα να 
προβάλουν αιτήµατα µεταγενέστερα.  

 

                                                 
46 ∆.30, Κ.2(α). 
47 ∆.28, Κ.6. 
48 ∆.30, Κ.3(β). 
49 ∆.30, Κ.2(β). 
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Πρώτη εµφάνιση της Κλήσης για Οδηγίες - Αιτήµατα 

Και στις δύο διαδικασίες, στην πρώτη εµφάνιση της Κλήσης για Οδηγίες, που στο 
Έντυπο Αρ.25 περιγράφεται ως «ακρόαση»,50 το δικαστήριο θα εκδίδει τις 
ανάλογες οδηγίες στη βάση των αιτηµάτων που καταγράφηκαν από τους διάδικους 
στα Παραρτήµατα. Αν το δικαστήριο το κρίνει ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις, 
θα δύναται να εκδίδει ανάλογα διατάγµατα για τα θέµατα που καλύπτονται από τα 
Παραρτήµατα, αυτεπάγγελτα ή µε κοινή δήλωση των διαδίκων ή µετά από 
προφορικό αίτηµα διάδικου. Ταυτόχρονα µε την έκδοση των οδηγιών ή 
διαταγµάτων, το δικαστήριο θα καθορίζει τον χρόνο για συµµόρφωση από τον 
κάθε διάδικο.51  

Αν χρειάζεται, το δικαστήριο θα εκδίδει απόφαση για αυτούς τους σκοπούς.52 
Προνοείται πως η απόφαση θα είναι «συνοπτική», όµως δεν δίδεται οποιαδήποτε 
επεξήγηση ή καθοδήγηση για αυτή την έννοια. Η πρόνοια ενδεχοµένως να 
προκαλέσει ερµηνευτικές και διαδικαστικές δυσκολίες, αφού ο όρος ‘συνοπτική 
απόφαση’ (summary judgment) χρησιµοποιείται µε τελείως διαφορετική έννοια στη 
δικονοµία µας.53 Πιθανόν η πρόθεση να ήταν να εκδίδεται, όπου είναι δυνατό, 
απόφαση ‘από έδρας’ (ex tempore). Αλλά και πάλι δεν είναι ορθό να τεθεί τέτοια 
επιτακτική υποχρέωση στα δικαστήρια. Κατά πρώτον, επειδή οι αποφάσεις πρέπει 
να φέρουν τη δέουσα αιτιολογία.54 Και κατά δεύτερον, επειδή παραγνωρίζονται οι 
πρακτικές δυσκολίες µε τις οποίες µπορεί να βρεθεί αντιµέτωπο το δικαστήριο, 
όπως η ανάγκη για µελέτη, το βεβαρυµµένο πρόγραµµα, αλλά και η εκκρεµότητα 
άλλων, ποιο επειγουσών, διαδικασιών.  

Η διαφορά των ‘οδηγιών’ από τα ‘διατάγµατα’ είναι σηµαντική. Αν και δεν 
καθορίζεται ρητά, φαίνεται πως οι ‘οδηγίες’ θα είναι οδηγίες προς τους διάδικους 
για λήψη από τους ίδιους περαιτέρω δικονοµικών µέτρων (π.χ. καταχώρηση 
αίτησης για λεπτοµέρειες ή αίτησης για αποκάλυψη) και καθορισµός του χρόνου 
εντός του οποίου θα πρέπει τα µέτρα να ληφθούν.55 Το δικαστήριο όµως θα έχει 
τη δυνατότητα να εκδίδει απευθείας σχετικά διατάγµατα, χωρίς να προηγούνται 
τέτοια δικονοµικά διαβήµατα. 

Οι παραπάνω νέες δικονοµικές διατάξεις επηρεάζουν πληθώρα άλλων διατάξεων, 
που όµως δεν τροποποιήθηκαν. Αντί να γίνει συνολική τροποποίηση των 
κανονισµών, η νέα ∆ιαταγή 30 προνοεί πως θα διαβάζονται «υπό το πρίσµα» της 
οι διατάξεις για συνένωση αγωγών (∆ιαταγή 14)· λεπτοµέρειες δικογράφων 
(∆ιαταγή 19, Κανονισµοί 6-9)· παραδοχές (∆ιαταγή 24)· αποκάλυψη και 
επιθεώρηση (∆ιαταγή 28)· διαδικασία κατά τη δίκη (∆ιαταγή 33)· µαρτυρία κατά τη 
δίκη (∆ιαταγή 38)· διαιτησία (∆ιαταγή 49)· χρόνο (∆ιαταγή 57)· έξοδα (∆ιαταγή 59)· 

                                                 
50 Το ίδιο προνοούν και τα άλλα Έντυπα αιτήσεων των Περί Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών 
Κανονισµών. Όµως καθιερώθηκε η πρακτική ορισµού από το Πρωτοκολλητείο των αιτήσεων για ‘πρώτη 
εµφάνιση’, και όχι για ακρόαση.   
51 ∆.30, Κ.4. 
52 ∆.30, Κ.3(α). 
53 ∆.18. 
54 Πιττάκα ν. Γ. & Β. Χατζηδηµοσθένους Λτδ [2004] 1 Α.Α.∆. 1895, σελ.1908. 
55 ∆.30, Κ.4. 
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και ασφάλεια εξόδων (∆ιαταγή 60).56 Οι αντιφάσεις µεταξύ αυτών των διατάξεων 
και της νέα ∆ιαταγής 30 είναι τέτοιες που η πρόνοια να διαβάζονται «υπό το 
πρίσµα» της ∆ιαταγής 30 πιθανότατα ισοδυναµεί τουλάχιστον µε µερική 
κατάργηση των εν λόγω διατάξεων. 

∆εν γίνεται πρόνοια για την περίπτωση που θα προκύπτει ανάγκη για κάποιο 
δικονοµικό διάβηµα µετά την υλοποίηση των οδηγιών από τους διάδικους. Αν 
όντως τέτοιο δικονοµικό διάβηµα δεν ήταν δυνατό να ληφθεί προηγουµένως, θα 
ήταν ανεπίτρεπτο να δηµιουργείται κώλυµα57 στην µεταγενέστερη προώθησή του.       

Είναι αξιοσηµείωτο ότι δεν γίνεται πρόνοια ούτε για επίτευξη συµβιβασµού στη νέα 
διαταγή. Λαµβάνοντας ως δεδοµένο πως στην Κύπρο διευθετούνται χωρίς 
ακρόαση πέραν του 95% των υποθέσεων που καταχωρούνται, θα έπρεπε να είχαν 
θεσµοθετηθεί διαδικασίες και κίνητρα για καταβολή προσπάθειας συµβιβασµού 
από τα αρχικά στάδια κάθε αγωγής, προτού αυξηθούν τα έξοδα των διαδίκων και 
δαπανηθεί δικαστικός χρόνος. 

Ταυτόχρονα µε την έκδοση των οδηγιών ή διαταγµάτων βάσει των 
προαναφερόµενων διατάξεων, το δικαστήριο θα ορίζει την υπόθεση για έκδοση 
οδηγιών ως προς τη µαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο.58 Οι εν λόγω 
οδηγίες διαφέρουν ανάλογα µε το αντικείµενο της αγωγής. Σηµειώνεται πως οι 
κανονισµοί για τα δικηγορικά δικαιώµατα επιτρέπουν αµοιβή µόνο για µία 
εµφάνιση για οδηγίες. Θα έπρεπε να είχε γίνει και ανάλογη τροποποίηση. Στην 
απουσία τροποποίησης, οι διάδικοι πιθανότατα θα απαιτούν έξοδα για τις 
εµφανίσεις για οδηγίες κάτω από τον τίτλο «Εµφάνιση σε Αίτηση µε Κλήση».  

Ταχεία Εκδίκαση 

Από αυτό το σηµείο και µετά, η διαδικασία Ταχείας Εκδίκασης διαφοροποιείται από 
αυτή της Ακροαµατικής Εκδίκασης. Για την Ταχεία Εκδίκαση, στην επόµενη 
εµφάνιση για οδηγίες, το δικαστήριο θα εκδίδει οδηγίες για ανταλλαγή έγγραφης 
µαρτυρίας, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των µαρτύρων που θα δηλώσει πως 
θα καλέσει ο κάθε διάδικος, και τον χρόνο που απαιτείται για την ετοιµασία της 
µαρτυρίας.59 

Εκτός αν το δικαστήριο εκδώσει διαφορετικές «ειδικές» οδηγίες, λαµβάνοντας 
υπόψη τα δεδοµένα της διαφοράς, περιλαµβανοµένου και του βάρους απόδειξης, 
η µαρτυρία θα καταχωρείται πρώτα από τον ενάγοντα, στη συνέχεια τον εναγόµενο 
και µετά τον τριτοδιάδικο, αν υπάρχει (µέχρι τότε). Το δικαστήριο θα καθορίζει τον 
χρόνο εντός του οποίου κάθε διάδικος θα καταχωρεί τη µαρτυρία του.60 Ανάλογες 
οδηγίες θα εκδίδονται και στην περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός 
εναγόµενοι ή άλλοι διάδικοι.  

Η καταχώρηση έγγραφης µαρτυρίας θα γίνεται µε ένορκες δηλώσεις. Θα αποτελεί 
την όλη µαρτυρία του διάδικου ή του µάρτυρα που την καταχωρεί, και θα πρέπει 

                                                 
56 ∆.30, Κ.3(β). 
57 Ibid.. 
58 ∆.30, Κ.4. 
59 ∆.30, Κ.5(1). 
60 ∆.30, Κ.5(2). 
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να είναι σε συµφωνία µε τους ισχυρισµούς γεγονότων των δικογράφων. Θα 
περιλαµβάνει αναφορά σε έγγραφα ή αντικείµενα, που επισυνάπτονται61 σε 
πρωτότυπη ή δευτερογενή µορφή αποτύπωσης, κατά την κρίση του διάδικου και 
«τη φύση του εγγράφου ή αντικειµένου». Πλατειασµοί ή αναφορές σε άσχετα 
γεγονότα δεν θα λαµβάνονται υπόψη. Το δικαστήριο θα δύναται να καθορίζει 
γεγονότα και αναφορές ως τέτοια πριν την έναρξη της ακρόασης και συνεπώς να 
µην επιτρέπει την κύρια εξέταση ή αντεξέταση επί αυτών. ∆υστυχώς η διαδικασία 
βάσει της οποίας θα γίνεται ο καθορισµός δεν προβλέπεται στη νέα ∆ιαταγή 30.  

Το δικαστήριο θα µπορεί επίσης, κατά την έναρξη της ακρόασης, να καταδικάζει 
σε έξοδα διάδικο που επιχειρεί µε τη µαρτυρία του «να εισαγάγει άσχετα θέµατα ή 
γεγονότα ή που πλατειάζει στην καταγραφή της ουσιαστικής µαρτυρίας».62 Ούτε 
αυτή η διαδικασία προβλέπεται, και δεν διευκρινίζονται τα συγκεκριµένα έξοδα που 
θα επιδικάζονται µε αυτό τον τρόπο.  

Άλλο ερώτηµα που προκύπτει είναι η διαδικασία που θα ακολουθείται στην 
περίπτωση που δοθεί άδεια για τροποποίηση δικογράφου µετά την καταχώρηση 
της έγγραφης µαρτυρίας. Τέτοια τροποποίηση ενδεχοµένως να φέρει και την 
ανάγκη για καταχώρηση πρόσθετης µαρτυρίας. Όµως η νέα ∆ιαταγή 30 δεν 
προβλέπει τη διαδικασία που θα ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Πιθανότατα 
θα πρέπει να επαναλαµβάνεται η διαδικασία της Κλήσης για Οδηγίες.  

Η ακροαµατική διαδικασία στην Ταχεία Εκδίκαση θα γίνεται, κατά κανόνα, στη 
βάση των αντίστοιχων έγγραφων µαρτυριών που κατατέθηκαν στο δικαστήριο. 
∆ηλαδή το δικαστήριο θα ορίζει την υπόθεση για αγορεύσεις, οι οποίες θα είναι 
γραπτές ή προφορικές, κατά την κρίση του δικαστηρίου, αφού ακούσει του 
διάδικους επί του ζητήµατος.63  

Το δικαστήριο όµως θα δύναται κατ’ εξαίρεση να επιτρέπει την εισαγωγή 
προφορικής µαρτυρίας από διάδικο ή µάρτυρα που ήδη κατέθεσε έγγραφη 
µαρτυρία. Αυτό θα είναι δυνατό όπου το δικαστήριο κρίνει αυτεπάγγελτα ότι 
επιβάλλεται εξέταση ή αντεξέταση· ή όπου οποιοσδήποτε διάδικος υποβάλει στο 
δικαστήριο αίτηση, τουλάχιστον 1 µήνα πριν την ακρόαση, για να επιτραπεί 
προφορική εξέταση ή αντεξέταση οποιουδήποτε µάρτυρα.64  

Και πάλι κατ’ εξαίρεση, µετά από αίτηση διαδίκου που θα υποβάλλεται τουλάχιστον 
1 µήνα πριν την ακρόαση, το δικαστήριο θα µπορεί να επιτρέπει προφορική 
µαρτυρία από µάρτυρα που δεν κατέθεσε γραπτώς τη µαρτυρία του. Αυτή η 
δυνατότητα θα υπάρχει όταν, λόγω της ιδιότητας του µάρτυρα ή του αντικειµένου 
της µαρτυρίας του, δεν υπήρχε η δυνατότητα να κατονοµαστεί νωρίτερα ή να 
καταγραφεί η κατάθεσή του.65  

Αναµένεται πως θα προκύπτει πολύ συχνά η ανάγκη επίκλησης αυτής της 
πρόνοιας, δεδοµένων των πρακτικών δυσκολιών που αντιµετωπίζονται στην 

                                                 
61 Η αναφορά είναι µάλλον λανθασµένη αφού η ∆.39, Κ.20 προνοεί πως τέτοια έγγραφα δεν επισυνάπτονται 
σε ένορκη δήλωση, αλλά αναφέρονται ως «Τεκµήρια» και συνιστούν µέρος της δήλωσης. 
62 ∆.30, Κ.5(5). 
63 ∆.30, Κ.6. 
64 ∆.30, Κ.7(α) & (β). 
65 ∆.30, Κ.7(γ). 
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ετοιµασία γραπτών καταθέσεων. Ειδικά στις περιπτώσεις ιατρών, αστυνοµικών και 
άλλων δηµόσιων υπαλλήλων, είναι συχνά αδύνατο να εξασφαλιστεί γραπτή 
κατάθεση. Επίσης, είναι αρκετά συνηθισµένο να προκύπτουν δυσκολίες στη λήψη 
αντιγράφων (π.χ. κατάθεση σε ποινική διαδικασία ή έγγραφα κτηµατολογίου) 
προτού κλητευθεί ο αρµόδιος για να καταθέσει στο δικαστήριο. Γενικά, η ετοιµασία 
γραπτής κατάθεσης εξαρτάται πάντοτε από τη διάθεση και δυνατότητα του 
µάρτυρα να συνεργαστεί. Αν δεν συνεργάζεται, µπορεί να διασφαλιστεί η 
παρουσία του για προφορική εξέταση και παρουσίαση εγγράφων µετά την έκδοση 
και επίδοση σε αυτόν κλήσης µάρτυρα.66 Η δικονοµία µας δεν παρέχει στους 
διάδικους δυνατότητα εξαναγκασµού µάρτυρα να ετοιµάσει γραπτή κατάθεση ή να 
παραδώσει έγγραφα προτού κλητευθεί για να δώσει κατάθεση.67 

Αίτηµα για να επιτραπεί προφορική µαρτυρία θα καταχωρείται στον 
Πρωτοκολλητή, µε ειδοποίηση προς τους υπόλοιπους διάδικους, και θα ορίζεται 
για «προφορική παράσταση» από το δικαστήριο. Σε τέτοιο αίτηµα θα πρέπει 
«απαραίτητα» να καθορίζεται το όνοµα το µάρτυρα, το µέρος της µαρτυρίας για το 
οποίο απαιτείται προφορική εξέταση, ο λόγος και η αναγκαιότητα της εξέτασης και 
ο χρόνος που θα απαιτηθεί.68  

∆εν έγινε πρόνοια στη ∆ιαταγή 48 για τις παραπάνω αιτήσεις. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να γίνονται µε κλήση και να συνοδεύονται από ένορκη δήλωση.69 Η νοµική 
βάση θα είναι η ∆ιαταγή 30, και σε περιπτώσεις αντεξέτασης και η ∆ιαταγή 39.70 

Στην προφορική «παράσταση», το δικαστήριο θα ακούει του διάδικους και θα 
αποφασίζει το αίτηµα ασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια. Η απόφαση επί του 
αιτήµατος θα εκδίδεται αυθηµερόν, µε συνοπτική αιτιολογία. Ούτε σε αυτή την 
περίπτωση δίδεται οποιαδήποτε καθοδήγηση για τον όρο «συνοπτική». Και η 
πρόνοια για έκδοση απόφασης αυθηµερόν φαίνεται να παραγνωρίζει τις 
αντικειµενικές δυσκολίες που ενδέχεται να προκαλούνται.  

Στην περίπτωση που εγκριθεί το αίτηµα, ο χρόνος που θα διατίθεται για την 
προφορική εξέταση δεν θα υπερβαίνει τα 30 λεπτά, αλλά το δικαστήριο θα έχει 
διακριτική ευχέρεια να επεκτείνει ανάλογα τον χρόνο «κατά την εξέλιξη» της 
ακροαµατικής διαδικασίας.71 ∆εν έχουν θεσµοθετηθεί κριτήρια για την άσκηση της 
διακριτικής ευχέρειας. Το αποτέλεσµα είναι αυτή η διάταξη να δίδει υπερεξουσία 
στο δικαστήριο και να περιορίζει δραστικά τα δικαιώµατα των διαδίκων. 

Συνιστά καλά καθιερωµένη και θεσµοθετηµένη αρχή του Κυπριακού δικαίου πως 
οι µάρτυρες εξετάζονται προφορικά (viva voce) και σε ανοικτό δικαστήριο.72 Η 
αρχή είναι καταλυτικής σηµασίας, αφού η αξιοπιστία των µαρτύρων κρίνεται µε τη 
διαδικασία της προφορικής εξέτασής τους. Η εισαγωγή των παραπάνω προνοιών 

                                                 
66 ∆.32. 
67 Εκτός στην πολύ ειδική περίπτωση όπου υπάρχει δυνατότητα έκδοσης διατάγµατος τύπου Norwich 
Pharmacal. Βλ. Melouskia κ.ά. ν. Chumachenko κ.ά., Πολιτική Έφεση Αρ.Ε71/13, Απόφαση ηµερ.30/09/14. 
68 ∆.30, Κ.7(δ).  
69 ∆.48, ΚΚ.2, 8 & 9. 
70 ∆.39, Κ.1. 
71 ∆.30, Κ.7(ε). 
72 ∆.36, Κ.1. 
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δίνει την εντύπωση πως δεν δόθηκε η δέουσα βαρύτητα στη σηµασία της 
δηµοσιότητας της δίκης, ούτε στη σηµασία της προφορικής εξέτασης. 

Η σηµασία της κύριας εξέτασης µάρτυρα εξαρτάται από τα περιστατικά κάθε 
υπόθεσης.73 Εξ’ ου και θεσµοθετήθηκε δυνατότητα - και όχι υποχρέωση - να 
υιοθετείται γραπτή κατάθεση ως η κύρια εξέταση ή µέρος αυτής.74 Η δυνατότητα 
είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως σε αναλυτικές 
πραγµατογνωµοσύνες που δεν είναι εύκολο για τον µάρτυρα να δώσει προφορική 
κατάθεση µε την ίδια συντοµία και πληρότητα όπως µε την γραπτή κατάθεση. Σε 
άλλες περιπτώσεις, η γραπτή κατάθεση µπορεί να επιφέρει αδίκως σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία του µάρτυρα. Παράδειγµα τέτοιας 
περίπτωσης είναι ο µάρτυρας που δεν έχει την κατάλληλη µόρφωση ή κατάρτιση 
για να ετοιµάσει ο ίδιος την κατάθεσή του, και που στη συνέχεια χρησιµοποιεί στην 
αντεξέτασή του τελείως διαφορετική σύνταξη, φρασεολογία και έκφραση από αυτή 
του δικηγόρου που σύνταξε την γραπτή κατάθεση για λογαριασµό του µάρτυρα. 
Για αυτούς τους λόγους, είναι θεµελιώδες να αφήνεται στην κρίση του διάδικου 
κατά πόσο οι µάρτυρές του θα καταθέτουν προφορικά, ή µε γραπτή κατάθεση.  

Η κατάθεση έγγραφης µαρτυρίας χωρίς έλεγχο αποδεκτότητας συγκρούεται µε την 
αρχή ότι ενστάσεις επί αποδεκτότητας πρέπει να τίθενται και αποφασίζονται όταν 
επιδιώκεται η προσαγωγή.75 Όχι εκ των υστέρων, µετά την προσαγωγή της 
µαρτυρίας. Η δυνατότητα που διατηρεί το δικαστήριο να µην λάβει υπόψη µη 
αποδεκτή µαρτυρία που έχει ήδη προσαχθεί δεν αντιµετωπίζει το πρόβληµα που 
θα προκύπτει µε την προσαγωγή τέτοιας µαρτυρίας, ενίοτε καταχρηστικά. Και εν 
πάση περιπτώσει, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει θεσµοθετηθεί η διαδικασία µε 
βάση την οποία το δικαστήριο θα καθορίζει γεγονότα και αναφορές ως 
πλατειασµούς ή άσχετα γεγονότα πριν την ακρόαση.76  

Η παράλειψη θεσµοθέτησης προκαλεί αβεβαιότητα δικαίου και πιθανότατα θα 
οδηγήσει στην εξέλιξη διαφορετικών και αντιφατικών πρακτικών από τα 
δικαστήρια. Παραγνωρίστηκε επίσης πως η µαρτυρία µπορεί να µην πλατειάζει και 
να µην είναι άσχετη, αλλά να µην είναι αποδεκτή λόγω πρόσκρουσης σε άλλο 
κανόνα του δικαίου της απόδειξης, όπως το δεδικασµένο, το κώλυµα ή τον κανόνα 
που απαγορεύει τη µαρτυρία γνώµης από µη ειδικούς. Ουδεµία πρόνοια έγινε για 
αυτές τις περιπτώσεις, αφήνοντας να νοηθεί πως θα επιτρέπεται η προσαγωγή 
τέτοιας µαρτυρίας και θα αφήνεται για αξιολόγηση στο τέλος. Αλλά τέτοια πρακτική 
θα προκαλεί περαιτέρω αβεβαιότητα στους διάδικους για την έκβαση της 
υπόθεσης.   

∆εν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά για τη σηµασία της αντεξέτασης. Η αντεξέταση 
αποσκοπεί στη διερεύνηση της αξιοπιστίας µάρτυρα· τη διερεύνηση των 
γεγονότων που ο µάρτυρας κατέθεσε στην κύρια εξέταση· την προβολή της 
εκδοχής του αντεξεταστή· και την παρουσίαση γεγονότων για τα οποία ο µάρτυρας 
δεν έχει καταθέσει αλλά που ο αντεξεταστής πιστεύει πως θα µπορούσε να 

                                                 
73 John Munkman, The Technique of Advocacy (London: 1991, Butterworths), σελ.37. 
74 Άρθρο 25 του Περί Απόδειξης Νόµου. 
75 ∆.38, Κ.4. 
76 ∆.30, Κ.5(5). Βλ. επίσης: Πιέρου ν. Ηλία, Πολ. Έφεση Αρ.15/2009, Απόφαση ηµερ.16/06/10. 
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καταθέσει.77 Το δικαίωµα αντεξέτασης δεν περιορίζεται στα ζητήµατα για τα οποία 
ο µάρτυρας έδωσε µαρτυρία κατά την κύρια του εξέταση. Η παραµικρή κύρια 
εξέταση ανοίγει ολόκληρη την υπόθεση του αντεξεταστή.78 

Το δικαίωµα αντεξέτασης έτυχε αναγνώρισης σε µεγάλο αριθµό δικαστικών 
αποφάσεων. Σε µία από αυτές, το Ανώτατο ανέφερε χαρακτηριστικά πως:79 

«…το δικαίωµα αντιπαράθεσης προς τους µάρτυρες της άλλης πλευράς 
αποτελεί αναπόσπαστη πτυχή της έννοιας της δίκαιης δίκης…  

Η συνάρτηση του δικαιώµατος της δίκαιας δίκης µε το δικαίωµα του κάθε 
διάδικου να αντεξετάζει τους µάρτυρες που καταθέτουν εναντίον του είναι 
συνυφασµένη µε την πεµπτουσία της απονοµής της δικαιοσύνης… 

… όπου τα αναφαίρετα δικαιώµατα διαδίκου καθορίζονται ευθέως από το 
Σύνταγµα… αυτά αποτελούν αυθεντικό οδηγό για το πλαίσιο διεξαγωγής 
της δίκης. Εξοβελίζουν παν έτερο.»  

Το δικαίωµα αντεξέτασης συνιστά συνταγµατική επιταγή που προκύπτει από τα 
δικαιώµατα της δίκαιης δίκης και της ισότητας, και την αρχή της ισότητας των 
όπλων.80 Η παράλειψη αντεξέτασης «δυνατόν να ισοδυναµεί µε στέρηση 
ανίχνευσης της αλήθειας».81 Επίσης, υποδηλώνει παραδοχή.82 

Η δυνατότητα περιορισµού του δικαιώµατος αντεξέτασης οριοθετείται από τις 
παραπάνω αρχές. Εφαρµόζοντας αυτές τις αρχές, το Ανώτατο έκρινε 
αντισυνταγµατική προηγούµενη διατύπωση του άρθρου 26 του Περί Απόδειξης 
Νόµου, επειδή ο περιορισµός του δικαιώµατος αντεξέτασης δηµιουργούσε 
ανισότητα όπλων στους διάδικους.83  

Το δικαστήριο έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης υποθέσεων µέσα στα σωστά 
θεσµικά και χρονικά πλαίσια. Θα παρέµβει όταν το δικαίωµα αντεξέτασης ασκείται 
µε τέτοιο τρόπο που συνιστά κατάχρηση της δικαστικής διαδικασίας.84 Αλλά η 
δυνατότητα παρέµβασης πρέπει να ασκείται µε φειδώ. Σε πρόσφατη απόφαση του 
Ανώτατου, σχολιάστηκαν ως «ατυχείς» οι παρεµβάσεις του πρωτόδικου 
δικαστηρίου κατά την αντεξέταση µάρτυρα.85 Σε άλλες περιπτώσεις, οι 
παρεµβάσεις οδήγησαν σε διατάγµατα επανεκδίκασης.86 

Στη βάση των προαναφερθέντων, συνιστά τουλάχιστον αντίφαση η πρόνοια για 
κατά κανόνα χρονικό περιορισµό του δικαιώµατος αντεξέτασης. Η δυνατότητα 
τέτοιου περιορισµού θα δίδει υπερεξουσία στον δικαστή να καθορίζει αυτός τον 

                                                 
77 Κακογιάννη, Η Απόδειξη, παρ.9-03. 
78 Phipson on Evidence, 13η έκδοση, παρ.33-68. 
79 Λιασίδης ν. Αστυνοµίας [2002] 2 Α.Α.∆.434, σελ.446. 
80 Άρθρα 28 & 30 του Συντάγµατος. 
81 ∆ηµοκρατίας ν. Ευσταθίου κ.ά. [2010] 2 Α.Α.∆.94, σελ.135-136. 
82 Μοσχάτου ν. Μοσχάτου [1999] 1 Α.Α.∆.785, σελ.791. 
83 Κωνσταντίνου ν. Κωνσταντίνου [2006] 1 Α.Α.∆.606, σελ.609. 
84 Μαρκίδης ν. Εθνική, Πολ Έφεση Αρ.303/2008, Απόφαση ηµερ.08/03/12, σελ.4. 
85 Επί τοις αφορώσι την αίτηση του ∆ρ. Εγαγόρα Οικονοµίδη, Πολ. Αίτηση Αρ.145/2013, Απόφαση 
ηµερ.31/07/13, σελ.4.  
86 π.χ. Κουντουρίδης ν. Gooda [2006] 1Β Α.Α.∆. 1251· cf. El Rancho v. ∆ηµητρίου κ.ά. [2009] 1Β Α.Α.∆. 
917. 
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τρόπο και την έκταση της αντεξέτασης. Η παρέµβαση θα αποτελεί πλέον τον 
κανόνα, και όχι την εξαίρεση. Ενδέχεται σοβαρά να οδηγήσει σε δραστικό 
περιορισµό και κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωµάτων που αναφέρθηκαν 
προηγούµενα. Τα ίδια ισχύουν σε µεγάλο βαθµό και για την ακροαµατική εκδίκαση. 

Ακροαµατική Εκδίκαση 

Στην Ακροαµατική Εκδίκαση, αν οι διάδικοι συµφωνούν, το δικαστήριο θα µπορεί 
να εκδίδει οδηγίες για ανταλλαγή έγγραφης µαρτυρίας.87 Η καταχώρηση της 
µαρτυρίας θα γίνεται όπως στην Ταχεία Εκδίκαση. Σε τέτοια περίπτωση, η 
ακροαµατική διαδικασία θα γίνεται στη βάση αυτής της µαρτυρίας. Όµως το 
δικαστήριο θα επιτρέπει εξέταση, αντεξέταση και επανεξέταση µάρτυρα, 
καθορίζοντας χρονικά όρια κατά το στάδιο των οδηγιών σε ειδικά προς αυτό τον 
σκοπό ορισµένη ηµεροµηνία.88 Το δικαστήριο θα αποφασίζει για τα χρονικά όρια 
λαµβάνοντας υπόψη τις παραστάσεις των διάδικων, την πολυπλοκότητα της 
υπόθεσης, τα παραµένοντα επίδικα θέµατα και τον αριθµό των µαρτύρων που 
απαραίτητα θα έχουν ήδη δηλωθεί από τους διάδικους.89  

Αν οι διάδικοι δεν συµφωνήσουν να ανταλλάξουν έγγραφη µαρτυρία, θα 
υποχρεούνται κατά το στάδιο της έκδοσης οδηγιών να καταθέτουν στο δικαστήριο 
ονοµαστικό κατάλογο µε τους µάρτυρές τους, µε «σύνοψη» της µαρτυρίας 
εκάστου. ∆εν δίνεται καθοδήγηση για την έννοια και τις συνέπειες της «σύνοψης». 
Σε αυτή τη βάση, το δικαστήριο θα εκδίδει οδηγίες για την περαιτέρω πορεία και 
εκδίκαση της υπόθεσης. Όµως κάθε διάδικος θα µπορεί, για καλό λόγο και µετά 
από προφορικό αίτηµα, πριν όµως κλείσει την υπόθεσή του, να καλέσει 
πρόσθετους µάρτυρες.90 Πιθανόν θα διατηρεί επίσης το δικαίωµα επανάκλησης 
µάρτυρα91 και προσαγωγής αντικρουστικής µαρτυρίας.92  

Ο χρόνος που θα διατίθεται για την κύρια εξέταση κάθε µάρτυρα θα είναι 15 λεπτά. 
Ο περιορισµός είναι τέτοιος που θα καθιστά πλέον επιβεβληµένη, στις πλείστες 
των περιπτώσεων, την κατάθεση γραπτής κατάθεσης ως κύριας εξέτασης. 
Εποµένως η δυνατότητα του διάδικου να επιλέγει προφορική η γραπτή κατάθεση93 
θα εκµηδενιστεί.    

Το δικαστήριο θα καθορίζει επίσης τους χρόνους της αντεξέτασης και 
επανεξέτασης, που ενδεικτικά δεν θα υπερβαίνουν τα 60 και 10 λεπτά, αντίστοιχα. 
Όµως το δικαστήριο θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να παρατείνει τους χρόνους, 
τηρώντας τις ίδιες αναλογίες.94 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν σχετικά µε τους περιορισµούς στην προφορική 
εξέταση κατά την Ταχεία Εκδίκαση, οι χρόνοι που τίθενται δεν δικαιολογούνται, 
παραγνωρίζουν τις πραγµατικότητες της δίκης, και πιθανότατα θα οδηγήσουν σε 

                                                 
87 ∆.30, Κ.5(4). 
88 ∆.30, Κ.8(α). 
89 ∆.30, Κ.8(β). 
90 ∆.30, Κ.5(3). 
91 ∆.38, Κ.1. 
92 ∆.33, Κ.7(ΙΙ)(β). 
93 Άρθρο 25 του Περί Απόδειξης Νόµου. 
94 ∆.30, Κ.8(γ). 
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σοβαρές αδικίες (π.χ. όταν αντεξετάζεται πραγµατογνώµονας ή τα γεγονότα είναι 
ιδιαίτερα πολύπλοκα ή ο µάρτυρας µακρηγορεί ή δεν έχει ευφράδεια λόγου). Η 
γρήγορη εκδίκαση δεν καθαγιάζει την αρνησιδικία. Μπορεί να αναιρέσει τη δίκαιη 
δίκη. 

Πρόσθετες Οδηγίες 

Το δικαστήριο θα δύναται, σε οποιαδήποτε από τις δύο διαδικασίες, να εκδίδει 
πρόσθετες οδηγίες, ως κρίνει ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις, µε γνώµονα την 
εκδίκαση της υπόθεσης το συντοµότερο δυνατό· τη διασφάλιση της ίσης 
µεταχείρισης των διαδίκων· τη διάσωση ή µετριασµό των εξόδων· και τη διαχείριση 
της υπόθεσης κατ’ αναλογία προς το χρηµατικό αντικείµενο της διαφοράς, τη 
σπουδαιότητά της, και το περίπλοκο των εγειροµένων θεµάτων, πραγµατικών ή 
νοµικών.95 Αυτή η πρόνοια φαίνεται να συνιστά προσπάθεια εισαγωγής, σε 
περιορισµένο βαθµό, του Επιτακτικού Σκοπού της Αγγλικής δικονοµίας, για τον 
οποίο γίνεται λόγος παρακάτω.  

Αντίστοιχες διατάξεις στην Αγγλία 

Τον Μάρτη 1994 ανατέθηκε στον Λόρδο Γουλφ η αναθεώρηση των Αγγλικών 
θεσµών πολιτικής δικονοµίας. Ένα χρόνο αργότερα ετοιµάστηκε η ενδιάµεση 
έκθεσή του, και το 1996 η τελική. Ο Λόρδος Γουλφ ετοίµασε τις εκθέσεις του µε τη 
βοήθεια µεγάλης οµάδας νοµικών, και λαµβάνοντας υπόψη τις θέσεις και 
εισηγήσεις οµάδων εργασίας από όλα τα δικαστικά τµήµατα και τους δικηγορικούς 
συλλόγους. Πριν από την έκδοση κάθε έκθεσης, οι εισηγήσεις συζητούνταν 
δηµόσια.96 Ως αποτέλεσµα των εκθέσεων, οι θεσµοί αντικαταστάθηκαν µε τους 
Περί Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικούς Κανονισµούς (CPR) του 1998, που 
τέθηκαν σε εφαρµογή το 1999. 

Ο Λόρδος Γουλφ επισήµανε ως πρωταρχική αιτία του κόστους και της 
καθυστέρησης στην Αγγλική πολιτική δικαιοσύνη ότι οι δικαστικές διαδικασίες δεν 
ήταν επιδεκτικές αποτελεσµατικού ελέγχου. Επειδή ο τρόπος, ο ρυθµός και η 
έκταση της διαδικασίας αφήνετο να καθορίζεται από τους διάδικους, εύκολα µία 
υπόθεση µπορούσε να αναχθεί σε ‘πεδίο µάχης’, µε έντονα αντιπαραθετικές 
συµπεριφορές. Συµπέρανε πως ο δικαστικός έλεγχος της διαδικασίας ήταν 
επιβεβληµένος.97 Όµως ο αυστηρός έλεγχος όλων των διαδικασιών θα απαιτούσε 
τεράστιο δικαστικό χρόνο και δαπάνη. Εποµένως, κατέληξε, θα έπρεπε να 
θεσµοθετηθεί βασικός προγραµµατισµός για όλες τις υποθέσεις, και να διατίθεται 
ο δικαστικός χρόνος στον προγραµµατισµό, τη διαχείριση και εκδίκαση των 
σηµαντικότερων υποθέσεων.98 

Βασική παράµετρος των νέων Αγγλικών Κανονισµών ήταν η θεσµοθέτηση του 
‘Επιτακτικού Σκοπού’ (overriding objective).99 Η σχετική διάταξη προνοεί πως 
σκοπός των κανονισµών είναι να δίδεται στο δικαστήριο η ευχέρεια να χειρίζεται 
δίκαια τις υποθέσεις που τίθενται ενώπιον του. ∆ηλαδή να διασφαλίζεται η ίση 
                                                 
95 ∆.30, Κ.9. 
96 A. A. S. Zuckerman, “Lord Woolf’s Access to Justice: Plus ҫa change…” (1996) 59 M.L.R. 773. 
97 Ενδιάµεση Έκθεση, Κεφάλαιο 1, παρ.1· και Κεφάλαιο 3, παρ.1-5. 
98 Τελική Έκθεση, Κεφάλαιο 1, παρ.7. 
99 CPR, r1.1. 
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µεταχείριση των µερών· ο περιορισµός των  εξόδων· η γρήγορη και δίκαιη 
εκδίκαση· ο δίκαιος καταµερισµός του δικαστικού χρόνου· και ο χειρισµός να είναι 
ανάλογος του ποσού της διαφοράς, της σηµασίας και πολυπλοκότητας της 
υπόθεσης και της οικονοµικής κατάστασης των διαδίκων. Ο σκοπός περιλαµβάνει 
την υποχρέωση για ενεργό ενθάρρυνση από το δικαστήριο προς τους διάδικους 
για υπαγωγή των διαφορών τους σε εναλλακτικές µεθόδους επίλυσης 
διαφορών,100 µε σοβαρές επιπτώσεις στα έξοδα σε περίπτωση παράλειψης. Το 
Αγγλικά δικαστήρια οφείλουν να ερµηνεύουν τις διατάξεις πολιτικής δικονοµίας101 
και ενεργά να διαχειρίζονται τις υποθέσεις102 ώστε να επιτυγχάνεται ο Επιτακτικός 
Σκοπός. Οι διάδικοι επίσης οφείλουν να διευκολύνουν τα δικαστήρια προς αυτή 
την κατεύθυνση.103 

Επίσης βασική πρόνοια είναι η αναλυτική θεσµοθέτηση των δικαστικών εξουσιών 
διαχείρισης των υποθέσεων (case management). Οι εν λόγω εξουσίες ασκούνται 
µε γνώµονα τον Επιτακτικό Σκοπό και επιτρέπουν τον προγραµµατισµό της 
πορείας της υπόθεσης, µέχρι και την έκδοση της απόφασης, από τα αρχικά της 
στάδια.104  

Στην Αγγλία εισήχθη σύστηµα τριών βαθµίδων. Η δικαιοδοσία µικρών απαιτήσεων 
για απαιτήσεις µέχρι 5.000 στερλίνες (small claims track), η δικαιοδοσία ταχείας 
εκδίκασης για απαιτήσεις από 5.000 µέχρι 15.000 στερλίνες (fast track), και η 
πολυκάναλη δικαιοδοσία (multi-track) για τις υπόλοιπες απαιτήσεις.  

Η διαδικασία µικρών απαιτήσεων105 είναι τόσο απλή ώστε οι διάδικοι έχουν τη 
δυνατότητα χειρισµού της υπόθεσής τους χωρίς νοµική εκπροσώπηση.106 Η δίκη 
διεξάγεται µε ανεπίσηµο τρόπο, χωρίς να εφαρµόζονται οι αυστηροί κανόνες 
απόδειξης. Υπάρχει η δυνατότητα εκδίκασης αποκλειστικά στη βάση εγγράφων, 
αν οι διάδικοι συµφωνούν ή ο εναγόµενος παραλείψει να εµφανιστεί.107 

Στην περίπτωση της ταχείας εκδίκασης,108 η διαδικασία αποσκοπεί στην απλή και 
γρήγορη εκδίκαση υποθέσεων που δεν περιλαµβάνουν πολύπλοκα ζητήµατα.109 
Σε αυτές τις υποθέσεις, το δικαστήριο ορίζει την υπόθεση για οδηγίες. Στην 
εµφάνιση υπάρχει δυνατότητα έκδοσης οδηγιών, µεταξύ άλλων, για αποκάλυψη 
εγγράφων, ανταλλαγή γραπτών δηλώσεων και ετοιµασία 
πραγµατογνωµοσύνης.110 Ταυτόχρονα, το δικαστήριο ορίζει την υπόθεση για δίκη 
και καθορίζει περίοδο, όχι πέραν των 3 εβδοµάδων, εντός της οποίας η δίκη θα 

                                                 
100 White Book, 2008, σελ.14. 
101 CPR, r1.2. 
102 Ibid., r1.4. 
103 Ibid., r1.3. 
104 CPR, Part 3. Βλ. Επίσης: White Book 2008, σελ.48-101. 
105 CPR, Part 26. 
106 White Book 2008, σελ.665. 
107 Ibid., σελ.676. 
108 CPR, Part 28. 
109 White Book 2008, σελ.696. 
110 Ibid., σελ.700. 
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πρέπει να ολοκληρωθεί. Ο χρόνος µεταξύ των οδηγιών και της ακρόασης, υπό 
κανονικές περιστάσεις, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 βδοµάδες.111 

Η πολυκάναλη διαδικασία112 είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. Το δικαστήριο αρχικά 
εκδίδει οδηγίες για διαχείριση της υπόθεσης, συντάσσει χρονοδιάγραµµα για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν από κάθε διάδικο, ορίζει την υπόθεση για έλεγχο 
πριν τη δίκη, και ορίζει την ηµεροµηνία ή περίοδο εντός της οποίας η δίκη θα 
διεξαχθεί.113 Πριν τη δίκη, το δικαστήριο ζητά από τους διάδικους να 
συµπληρώσουν ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις ενέργειες που έγιναν ή έπρεπε να 
είχαν γίνει.114 Στη συνέχεια ετοιµάζει χρονοδιάγραµµα για τη διεξαγωγή της 
δίκης.115 

Η εισαγωγή των παραπάνω τροποποιήσεων έτυχε θετικής υποδοχής στο Λονδίνο. 
Όµως αντιµετωπίστηκαν προβλήµατα σε άλλες επαρχίες λόγω έλλειψης έµπειρων 
δικαστών.116 Πράγµατι σηµειώθηκε σοβαρή µείωση στον αριθµό των υποθέσεων 
που καταχωρούνται και εκδικάζονται στην Αγγλία, που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό 
στην υπαγωγή σε εναλλακτικές µορφές επίλυσης διαφορών.117 Σοβαρό ρόλο 
διαδραµάτισαν επίσης οι πρόνοιες για πρωτόκολλα προεργασίας (pre-action 
protocols), και η πρόνοια για την προσφορά για διευθέτηση.118 Επίσης σηµαντικό 
ρόλο διαδραµατίζει το τεράστιο κόστος της Αγγλικής πολιτικής δικαιοσύνης.  

Οι νέοι Αγγλικοί κανονισµοί δεν διέφυγαν της κριτικής. Επισηµάνθηκε πως τα 
έξοδα των υποθέσεων αυξήθηκαν. Σε αυτό συνέτεινε σε µεγάλο βαθµό η 
συσσώρευση εξόδων σε πρώιµο στάδιο. Ας σηµειωθεί πως η προετοιµασία δεν 
γίνεται πλέον αποκλειστικά για τις ελάχιστες υποθέσεις που τελικά εκδικάζονται, 
αλλά για τη συντριπτική πλειοψηφία τους.119 Επίσης, έχει παρατηρηθεί πως 
µειώθηκε ο χρόνος µεταξύ της καταχώρησης και της απόφασης, αλλά ο χρόνος 
µεταξύ της λήψης οδηγιών από τον πελάτη για έγερση αγωγής µέχρι την έκδοση 
της απόφασης, εξακολουθεί να είναι µεγάλος.120  

 

 

 

 

 

                                                 
111 Ibid., σελ.697. 
112 CPR, Part 29. Βλ. επίσης: White Book, 2008, σελ714-734. 
113 CPR, r29.2. 
114 Ibid., r29.6. 
115 Ibid., r29.8. 
116 “Sparking lasting caseflow improvements: Selected Papers on the Civil Procedure Rules introduced in 
England and Wales under the reforms led by Lord Woolf”, παρουσιάστηκε από τους David Steelman και 
Judge Patricia Costello στο Joint 2014 Annual Conference of the National Conference of Metropolitan Courts 
and the National Association for Court Management στην Αριζόνα, σελ.2. 
117 Ibid., σελ.3. 
118 CPR, Part 36. 
119 Παραπάνω, αρ.116, σελ.5. 
120 Ibid., σελ.6. 
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∆ΙΑΤΑΓΗ 25 

Σηµερινό Καθεστώς 

Η ∆ιαταγή 25 διέπει το ζήτηµα της τροποποίησης δικογράφων. Για αγωγές που 
καταχωρήθηκαν ή θα καταχωρηθούν πριν τις 01/01/15, θα ισχύουν οι διατάξεις της 
προηγούµενης διαταγής.121  

Βάσει καλά καθιερωµένης νοµολογίας για την προηγούµενη ∆ιαταγή 25, «το θέµα 
τροποποίησης δικογράφων, ανάγεται στη διακριτική εξουσία του δικαστηρίου η 
οποία ασκείται φιλελεύθερα και δεν διέπεται από άκαµπτους κανόνες, αλλά από 
διάφορους παράγοντες, η βαρύτητα των οποίων ποικίλει ανάλογα µε τα 
περιστατικά της κάθε υπόθεσης».122 

Η νοµολογία έχει επισηµάνει ορισµένα από τα βασικά κριτήρια που λαµβάνονται 
υπόψη κατά την άσκηση της διακριτικής εξουσίας του δικαστηρίου. Μεταξύ 
άλλων,123 κατά πόσο οι ισχυρισµοί που µε την τροποποίηση επιχειρείται η 
εισαγωγή τους είναι σχετικοί και ουσιαστικοί, αποτελούν αποδεκτή µαρτυρία και 
επηρεάζουν το αποτέλεσµα της δίκης· αν προκαλείται καθυστέρηση· η αποφυγή 
του πολλαπλασιασµού των διαδικασιών· κατά πόσο επηρεάζεται η κατάσταση του 
αντιδίκου ώστε να βρίσκεται σε χειρότερη θέση µε την τροποποίηση παρά αν είχαν 
αρχικά υποβληθεί τα δικόγραφα ως τροποποιηµένα· αν η τροποποίηση θα έχει 
σαν αποτέλεσµα να στερηθεί ο αντίδικος της δυνατότητας απάντησης· κατά πόσο 
επιχειρείται εισαγωγή νέας διαφορετικής αξίωσης ή µεταφορά της βάσης αγωγής 
ή υπεράσπισης· αν υπάρχει καλή ή κακή πίστη· κατά πόσο προκαλείται αδικία· και 
η εξυπηρέτηση των σκοπών της δικαιοσύνης.124  

Το κυρίαρχο στοιχείο που λαµβάνει υπόψη το δικαστήριο για να επιτρέψει 
τροποποίηση είναι να δοθεί η ευκαιρία στους διαδίκους να θέσουν ενώπιον του 
δικαστηρίου τις πραγµατικές επίδικες διαφορές.125 Η νοµολογία αναπτύχθηκε στη 
βάση του δικαιώµατος της πρόσβασης στη δικαιοσύνη.126 

 

                                                 
121 ∆.25, Κ.1: “The Court or a Judge may, at any stage of the proceedings, allow either party to alter or amend 
his indorsement or pleadings, in such manner and on such terms as may be just, and all such amendments 
shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between 
the parties.” 
122 Kayat Trading Ltd v. Genzume Corporation, Πολ. Έφεση Αρ.58/2012, Απόφαση ηµερ.04/03/13. 
123 Βλ. γενικά: Κ. Η. Σατολιά, ∆ικαστική Πρακτική (Λευκωσία: 2014, ∆ικονόµος), σελ.271-307· Κ. Τσιρίδη, 
∆ικόγραφα και Θέµατα που Αναφύονται από αυτά (Λεµεσός: 2014, Θέµις), σελ.96-98· και Σ. Μ. Στυλιανού, 
∆ίκαιον των Έγγραφων Προτάσεων (Κύπρος: 1η έκδοση, 1982), σελ.107-128. 
124 Βλ. Yiannis Louca v.  Niki Miliotou [1974] 1 C.L.R. 55, σελ.57-58· Odysseas Patsalides v. Kiki Yiapani 
And Another [1969] 1 C.L.R. 84, σελ.97· Katerina N.A. Georgiou And Another v. Chrystalla Michael Pistolia 
[1969] 1 C.L.R. 613, σελ.614· Yiannikouri v. Republic [1978] 1 J.S.C. 7, σελ.8-10· Papachristoforos 
Christoforou v. Yiota Skaliotou and Another [1975] 6 J.S.C. 861, σελ.863-866· Αndreas Mahattou v. Viceroy 
Shipping Co Ltd And Another [1979] 1 C.L.R. 542, σελ.555· United Sea Transport Co Ltd And Another v. 
Stavros Zakou [1980] 1 C.L.R. 510, σελ.515-516· Andreas Euripidou And Another v. Panayiota M. 
Kannaourou [1985] 1 C.L.R. 24, σελ.27· Στέλιος Φοινιώτης v. Greenmar & άλλος [1989] 1 Α.Α.∆. 33, 
σελ.36-37·∆όµνα Νικόλα Χριστοδούλου v. Αθηναΐδος Ιωάννου Χριστοδούλου & άλλης [1991] 1 Α.Α.∆. 934, 
σελ.938-939· και Ιωάννης Νικολάου v. Μιλτιάδους κ.ά. [2007] 1 Α.Α.∆. 1005, σελ.1008-1009. 
125 Geto Ltd  v.  Πλοίου Vaslyayev (Αρ.4) [1993] 1 Α.Α.∆.714, σελ.716. 
126 Άρθρο 30.1 του Συντάγµατος.  
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Οι παραπάνω αρχές επαναλήφθηκαν πολύ πρόσφατα από το Ανώτατο: 

«Το θέµα της τροποποίησης δικογράφων ανάγεται στη διακριτική 
ευχέρεια… και πρέπει να ασκείται φιλελεύθερα, χωρίς να διέπεται σε 
άκαµπτους κανόνες… 

Ακόµη και εκεί όπου η απαιτούµενη τροποποίηση είναι το αποτέλεσµα 
αµέλειας ή καθυστέρησης, νοουµένου ότι δεν θα προκληθεί αδικία… που 
δεν µπορεί να αποζηµιωθεί µε χρήµα, µπορεί να παραχωρηθεί η 
θεραπεία...  

Η διαχρονική γραµµή της νοµολογίας επαναλαµβάνει ως θεµελιακή αρχή 
πως, τροποποίηση δικογράφου είναι εφικτή σε κάθε περίπτωση, όταν αυτή 
κρίνεται αναγκαία για τον προσδιορισµό της ουσίας της διαφοράς και προς 
αποτροπή της πολλαπλότητας των δικαστικών διαδικασιών.»127 

Καθεστώς από 01/01/15 

Για αγωγές που θα καταχωρούνται από 01/01/15 και µετέπειτα, τα κριτήρια που 
καθορίζουν πότε θα επιτρέπεται τροποποίηση δικογράφου βάσει της νέας 
∆ιαταγής 25 διαφέρουν, ανάλογα µε το στάδιο της διαδικασίας κατά το οποίο θα 
επιδιώκεται η τροποποίηση. 

Μετά την καταχώρηση του κλητήριου εντάλµατος και πριν την επίδοσή του  

Πριν από την επίδοση του κλητήριου εντάλµατος, ο ενάγων θα έχει τη δυνατότητα 
τροποποίησης του κλητήριου, χωρίς να απαιτείται άδεια του δικαστηρίου.128 Σε 
τέτοια περίπτωση, το τροποποιηµένο κλητήριο θα πρέπει να φέρει και την ανάλογη 
ένδειξη (Πίνακας Η).129 Η νέα διαταγή δεν θέτει οποιαδήποτε περιορισµό, 
αφήνοντας να νοηθεί πως σε αυτό το στάδιο θα είναι εφικτή οποιαδήποτε 
τροποποίηση, ανεξάρτητα µε το αν προστίθενται ή αφαιρούνται διάδικοι, ή αν 
αλλάζει η βάση της αγωγής. Τέτοια ερµηνεία όµως συγκρούεται µε τη ∆ιαταγή 9, 
που θέτει ως προϋπόθεση τη λήψη άδειας προτού αντικατασταθεί διάδικος.130 

Η διατύπωση περιλαµβάνει ασάφεια στην περίπτωση που υπάρχουν πέραν του 
ενός εναγόµενοι. Η νέα ∆ιαταγή 25 αναφέρεται σε δυνατότητα τροποποίησης πριν 
την επίδοση του κλητήριου, χωρίς να διευκρινίζει κατά πόσο εννοείται επίδοση σε 
όλους ή κάποιους από τους εναγόµενους. Το πιο πιθανό είναι πως η τροποποίηση 
βάσει αυτής της διάταξης θα είναι επιτρεπτή οποτεδήποτε πριν την επίδοση του 
κλητήριου σε οποιοδήποτε εναγόµενο. Όπως θα δούµε παρακάτω, η 
τροποποίηση µετά την επίδοση θα επιτρέπεται µόνο µία φορά χωρίς άδεια, και 
υπάρχει ασάφεια ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο ο διάδικος θα µπορεί να 
καταχωρεί αίτηση για άδεια δεύτερης τροποποίησης.   

 

                                                 
127 Ανδρέου ν. Adboard κ.ά., Αγωγή (Ευρεσιτεχνίας) Αρ.4/2011, Απόφαση ηµερ.16/09/14, σελ.2. 
128 ∆.25, Κ.1(1). 
129 ∆.25, Κ.2. 
130 ∆.9, Κ.2. 
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Μετά την ανταλλαγή των δικογράφων και πριν τη έκδοση από τον ενάγοντα 
της Κλήσης για Οδηγίες 

Μετά την ανταλλαγή των δικογράφων και πριν την έκδοση της Κλήσης για Οδηγίες, 
οποιοσδήποτε διάδικος θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί δικόγραφο µία φορά 
(άπαξ), χωρίς άδεια του δικαστηρίου. Με την καταχώρηση τροποποιηµένου 
δικογράφου, το επόµενο δικόγραφο θα πρέπει να καταχωρείται εντός 15 ηµερών 
από την καταχώρηση του προηγούµενου. Προφανώς πρόκειται για συντακτικό 
λάθος, αφού η προθεσµία θα έπρεπε να ξεκινά από την επίδοση. Και πάλι τα 
τροποποιηµένα δικόγραφα θα πρέπει να φέρουν ανάλογη ένδειξη (Πίνακας Θ).131 

Αυτή η διάταξη φαίνεται να µην δίδει σε διάδικο τη δυνατότητα δεύτερης 
τροποποίησης σε αυτό το στάδιο. ∆εν διευκρινίζεται κατά πόσο ο διάδικος θα έχει 
τη δυνατότητα µόνο µίας τροποποίησης, ή µίας τροποποίησης του κάθε 
δικογράφου του. Σε περίπτωση που τέτοια δεύτερη τροποποίηση καταστεί 
αναγκαία, η νέα διαταγή δεν ορίζει τα κριτήρια εξέτασης σχετικού αιτήµατος. 
Αφήνεται να νοηθεί πως ο διάδικος θα πρέπει να αναµένει την Κλήση για Οδηγίες 
και να υπαγάγει το αίτηµά του στα αυστηρότερα κριτήρια που εφαρµόζονται στο 
µετέπειτα στάδιο.  

Αν και δεν φαίνεται να δικαιολογείται τέτοια ρύθµιση, η παραπάνω ερµηνεία 
ενισχύεται από τις διατάξεις της νέας ∆ιαταγής 30. Όπως προαναφέρθηκε, η 
∆ιαταγή 30 προνοεί πως, µετά τη συµπλήρωση των δικογράφων, ο ενάγων 
υποχρεούται να εκδώσει Κλήση για Οδηγίες προτού λάβει οποιοδήποτε νέο µέτρο 
στην αγωγή.132 Μεταξύ άλλων, δηλαδή, προτού υποβάλει αίτηµα για 
τροποποίηση.  

Ας σηµειωθεί πως η νέα ∆ιαταγή 25 δεν µιλά για «συµπλήρωση» - όπως η νέα 
∆ιαταγή 30 - αλλά για «ανταλλαγή» δικογράφων. Πιθανόν να ήταν πρόθεση του 
Ανώτατου να δώσει δυνατότητα µίας τροποποίησης χωρίς άδεια σε όλους τους 
διάδικους, πριν την έκδοση της Κλήσης. Όµως η φράση «µετά την ανταλλαγή των 
δικογράφων» δεν οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσµα. Πιθανόν η φράση, σε 
αντιπαραβολή µε τη «συµπλήρωση των δικογράφων» της ∆ιαταγής 30, να 
ερµηνευθεί ως ‘αρχική ανταλλαγή δικογράφου’ ή ‘επίδοση του δικογράφου’. Με 
τέτοια ερµηνεία, η δυνατότητα τροποποίησης µε αυτή τη διάταξη θα ενυπάρχει για 
κάθε δικόγραφο, από τη στιγµή της επίδοσής του, µέχρι την έκδοση της Κλήσης 
για Οδηγίες. Και έτσι όµως, θα ήταν ορθότερο να επιτρέπεται τροποποίηση σε 
αυτό το στάδιο και πριν από την επίδοση του δικογράφου.  

Αν η διάταξη για τροποποίηση µετά την «ανταλλαγή» των δικογράφων ερµηνευθεί 
ότι σηµαίνει ‘µετά τη συµπλήρωση των δικογράφων’, όπως είναι πιθανό, θα 
δηµιουργηθεί κενό διάστηµα µεταξύ της πρώτης επίδοσης του κλητήριου και της 
συµπλήρωσης των δικογράφων, εντός του οποίου ενδεχοµένως να µην υπάρχει 
δυνατότητα τροποποίησης. ∆ηλαδή, αν ο ενάγων επιθυµεί να τροποποιήσει το 
κλητήριο ένταλµα αµέσως µετά την επίδοση σε έναν από τους εναγόµενους, θα 

                                                 
131 ∆.25, Κ.1(2). 
132 ∆.30, Κ.1(α). 
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πρέπει να αναµένει τη συµπλήρωση των δικογράφων και µετά να προβεί στην 
τροποποίηση, προκαλώντας έτσι αχρείαστα έξοδα και επιπλοκές στη διαδικασία.  

Επίσης, δηµιουργούνται ερωτήµατα για τις δυνατότητες τροποποίησης στις 
περιπτώσεις όπου, µετά την έκδοση της Κλήσης από τον ενάγοντα, θα δίδεται 
άδεια για ανταλλαγή δικογράφων σε διαδικασία τριτοδιάδικου.  

Μετά την έκδοση της Κλήσης για Οδηγίες 

Η νέα ∆ιαταγή 25 θα επιτρέπει τη διόρθωση γραφικών λαθών ή λαθών που 
προκύπτουν από οποιοδήποτε τυχαίο σφάλµα ή παράλειψη σε δικόγραφα, και όχι 
µόνο σε αποφάσεις και διατάγµατα, όπως η προηγούµενη διαταγή. Αίτηµα για 
τέτοια διόρθωση θα µπορεί να υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο, γραπτώς ή 
προφορικώς. Το δικαστήριο θα το αποφασίζει λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και 
έκταση του λάθους.133  

Ενδιαφέρον προκαλεί η τελευταία φράση του Κανονισµού, πως η δυνατότητα 
υποβολής τέτοιου αιτήµατος θα είναι «χωρίς δικαίωµα έφεσης». Το ίδιο 
προνοούσε και η αντίστοιχη διάταξη της προηγούµενης ∆ιαταγής 25, που όµως 
δεν κάλυπτε τα δικόγραφα. Μετά τη θέσπιση της προηγούµενης ∆ιαταγής 25, 
τροποποιήθηκε το άρθρο 25 του Περί ∆ικαστηρίων Νόµου του 1960, καθιστώντας 
εφέσιµη κάθε απόφαση ή διαταγή δικαστηρίου που ασκεί πολιτική διαδικασία 
ανεξάρτητα αν αυτή είναι καθοριστική ή δηλωτική, ενδιάµεση ή τελική.134 Η 
επανάληψη στη νέα ∆ιαταγή 25 του περιορισµού δικαιώµατος έφεσης για αυτή την 
περίπτωση συγκρούεται µε τον Νόµο, ο οποίος υπερτερεί και πιθανότατα καθιστά 
αυτή την πρόνοια ανενεργή.   

Σε άλλες περιπτώσεις, κατά κανόνα δεν θα επιτρέπονται τροποποιήσεις µετά την 
έκδοση της Κλήσης για Οδηγίες, εκτός αν συντρέχει µία από τις εξαιρέσεις για τις 
οποίες το δικαστήριο θα δύναται να δώσει άδεια για τροποποίηση. Όπου δίδεται 
τέτοια άδεια, το τροποποιηµένο δικόγραφο θα πρέπει να φέρει ανάλογη ένδειξη 
(Πίνακας Ι).135  

Οι εξαιρέσεις είναι το εκ παραδροµής καλόπιστο λάθος στη σύνταξη του 
δικογράφου· και η περίπτωση που έχουν, προς ικανοποίηση του δικαστηρίου, 
προκύψει νέα δεδοµένα µη υπαρκτά κατά τη λήψη των οδηγιών για έγερση της 
αγωγής ή καταχώρησης του κλητήριου ή δικογράφου, ανάλογα µε την 
περίπτωση.136 Η πρώτη περίπτωση φαίνεται να καλύπτει συγχρόνως και τις 
πλείστες περιπτώσεις γραφικών λαθών, για τις οποίες όµως τα κριτήρια που 
προαναφέρθηκαν είναι διαφορετικά. Υπάρχει εποµένως αοριστία αναφορικά µε τα 
κριτήρια που θα πρέπει να εφαρµόζονται για την εξέταση του αιτήµατος σε τέτοιες 
περιπτώσεις. Η δεύτερη περίπτωση αναµένεται να διασαφηνιστεί µε νοµολογία σε 
µερικά χρόνια.   

                                                 
133 ∆.25, Κ.6. 
134 Ν.118(Ι) του 2008. 
135 ∆.25, Κ.2. 
136 ∆.25, Κ.1(3). 
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Οι παραπάνω πρόνοιες συγκρούονται µε την πάγια νοµολογία ότι τροποποίηση 
µπορεί να επιτραπεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας – ακόµα και στο 
στάδιο της έφεσης - µε σκοπό τον καθορισµό των πραγµατικών επίδικων θεµάτων.  

Είναι γεγονός πως, µε το σηµερινό καθεστώς, αιτήσεις τροποποίησης συχνά 
προκαλούν αναβολές στην εκδίκαση υποθέσεων. ∆εν είναι ασυνήθιστο τέτοιες 
αιτήσεις να εκδικάζονται αρκετούς µήνες µετά την καταχώρησή τους. Μερικές 
φορές καταχωρούνται καταχρηστικά ενστάσεις και προκαλείται καθυστέρηση από 
την πλευρά των καθ’ ων η αίτηση, µε στόχο να πολλαπλασιαστούν τα έξοδα που, 
κατά κανόνα, θα επιδικαστούν υπέρ τους.  

Σε πρόσφατη υπόθεση που αφορούσε σε τροποποίηση κλητηρίου ώστε να 
αυξηθεί το ποσό της απαίτησης, το Ανώτατο σχολίασε ως εξής:  

«Η απλούστατη αυτή τροποποίηση συνάντησε ένσταση και το πράγµα 
οδηγήθηκε σε ακρόαση, µε το ∆ικαστήριο µάλιστα στο τέλος να απορρίπτει 
την αίτηση για τροποποίηση. Είναι σοβαρή η παρανόηση η οποία υπήρξε 
εκ µέρους του ∆ικαστηρίου, θεωρώντας ότι υπήρχε νέα αιτία αγωγής ώστε 
να µην επιτρέπεται η τροποποίηση, αφού κάθε άλλο παρά νέα αιτία αγωγής 
υπήρχε εδώ παρά µόνο επέκταση του ποσού το οποίο απαιτείτο µε 
αναφορά στην περαιτέρω είσπραξη… ποσών… ώστε, όταν αυτά είχαν 
έρθει εις γνώση των εφεσειόντων µετά την έγερση της αγωγής, να ήταν όχι 
µόνο δικαιολογηµένο αλλά και επιβεβληµένο να περιληφθούν.»137 

Η λύση στα παραπάνω προβλήµατα θα πρέπει να αναζητηθεί αλλού και όχι στον 
περιορισµό του δικαιώµατος τροποποίησης, κατά απόκλιση µάλιστα από 
προηγούµενη πάγια νοµολογία. Θα έπρεπε να εξεταστούν άλλες δικονοµικές 
λύσεις, που να επιτρέπουν τάχιστη διεκπεραίωση αιτήσεων τροποποίησης, και 
που να επιφέρουν ουσιαστικές επιπτώσεις στα έξοδα όταν τέτοιες αιτήσεις 
καταχωρούνται µε αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ή όταν προβάλλονται ενστάσεις 
καταχρηστικά.  

Οι πρόνοιες της νέας ∆ιαταγής 25, πέραν της πιθανής παραβίασης των 
δικαιωµάτων των διαδίκων, ενδεχοµένως να επιφέρουν και άλλα σοβαρά 
προβλήµατα. Πιθανόν να οδηγήσουν τους δικηγόρους σε σύνταξη εποικοδοµητικά 
ασαφών, ή υπέρµετρα αναλυτικών, δικογράφων. Επίσης, στην προβολή σωρείας 
διαζευκτικών και διαδοχικών ισχυρισµών, µε στόχο να περιορίζεται σηµαντικά η 
πιθανότητα για µεταγενέστερη τροποποίηση. Ενδέχεται επίσης να ανασυρθεί η 
µέχρι σήµερα σπάνια δυνατότητα αιτήσεων για περαιτέρω δικόγραφα.138  

Άλλες διατάξεις    

Ο νέος Κανονισµός 3 αποτελεί στο µεγαλύτερο µέρος του αντιγραφή του 
προηγούµενου Κανονισµού 2. Σύµφωνα µε αυτόν τον νέο Κανονισµό, αν διάδικος 
που θα λάβει άδεια για τροποποίηση παραλείψει να καταχωρήσει τροποποιηµένο 
δικόγραφο εντός της προθεσµίας που καθορίστηκε στο διάταγµα, το διάταγµα θα 
καθίσταται άκυρο. Όταν δεν καθορίζεται προθεσµία, τότε η περίοδος εκπνοής του 
διατάγµατος θα είναι 15 ηµέρες από τη σύνταξη πλέον - και όχι την έκδοση όπως 
                                                 
137 Λαϊκή Ασφαλιστική ν. Asfalistikos Aetos, Πολ. Έφεση Αρ.Ε74/2013, Απόφαση ηµερ.23/06/14, σελ.2. 
138 ∆.21, Κ.14(2)· και ∆.23, ΚΚ.2 & 3. Βλ. επίσης: Vector Onega v. Girvas κ.ά. [2000] 1Α.Α.∆. 122. 
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προνοείτο προηγούµενα. ∆εν γίνεται πρόνοια για την περίπτωση που ο διάδικος 
καθυστερεί να ζητήσει τη σύνταξη του διατάγµατος.  

Ουδεµία τροποποίηση έγινε στους Κανονισµούς 4 & 5, αφού η νέα ∆ιαταγή 25 
επαναλαµβάνει, στην Ελληνική αυτή τη φορά, τις αντίστοιχες διατάξεις της 
προηγούµενης ∆ιαταγής 25. Εποµένως, κάθε φορά που καταχωρείται 
τροποποιηµένο δικόγραφο, επίσηµο (πιστοποιηµένο) αντίγραφο του διατάγµατος 
µαζί µε το τροποποιηµένο δικόγραφο θα πρέπει να παραδίδονται στον αντίδικο 
εντός της προθεσµίας εκπνοής του χρόνου που επιτρέπεται για τροποποίηση.139   

Το δικαστήριο διατήρησε επίσης την εξουσία του να προβαίνει οποτεδήποτε σε 
τροποποιήσεις ελαττωµάτων ή λαθών σε οποιαδήποτε διαδικασία140. Όπως 
προαναφέρθηκε, διατηρήθηκε επίσης η εξουσία διόρθωσης γραφικών λαθών σε 
αποφάσεις ή διατάγµατα.141  

Αντίστοιχες διατάξεις στην Αγγλία 

Οι νέοι Αγγλικοί κανονισµοί επιτρέπουν τροποποίηση χωρίς άδεια πριν την 
επίδοση δικογράφου. Μετέπειτα, η τροποποίηση είναι επιτρεπτή µε τη 
συγκατάθεση όλων των διαδίκων, ή µε άδεια του δικαστηρίου.142 Το δικαστήριο 
διατηρεί την εξουσία να απορρίπτει τροποποίηση που έγινε χωρίς άδεια.143 Κατά 
τα άλλα, τα κριτήρια για να δοθεί άδεια τροποποίησης δεν έχουν αλλάξει 
ουσιαστικά, αφού τα δικαστήρια έχουν υποχρέωση να ενεργούν δίκαια και, µεταξύ 
άλλων, να επιτρέπουν τροποποιήσεις ώστε να τίθεται ενώπιον τους η πραγµατική 
διαφορά µεταξύ των διαδίκων.144 Όµως δύνανται να απορρίπτουν αίτηση αν 
διαπιστώσουν πως η τροποποίηση θα προκαλέσει αναβολή της ακρόασης.145  

Πρόταση για περιορισµό του δικαιώµατος τροποποίησης έγινε και κατά τη 
διαδικασία αναθεώρησης των κανονισµών στο Χονγκ Κονγκ. Όµως θεωρήθηκε 
πως τέτοιος περιορισµός δεν ήταν θεµιτός. Κρίθηκε ορθό το ζήτηµα να παραµείνει 
στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου.146  

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 ∆.25, Κ.4. 
140 ∆.25, Κ.5. 
141 ∆.25, Κ.6. 
142 CPR, r17.1. 
143 Ibid., r17.2. 
144 White Book, 2008, σελ.397. 
145 Ibid., σελ.398. 
146 Τελική Έκθεση της Οµάδας Εργασίας για την Αναθεώρηση της Πολιτικής ∆ικαιοσύνης στο Χονγκ 
Κονγκ, σελ.132. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι τα προσχέδια των τροποποιήσεων, που είχαν δοθεί 
στον Παγκύπριο ∆ικηγορικό Σύλλογο, περιλάµβαναν ακόµη πιο αυστηρά 
χρονοδιαγράµµατα και περιορισµούς. Όµως και το τελικό κείµενο των 
τροποποιήσεων, µε κάθε σεβασµό στις προθέσεις του Ανώτατου, φαίνεται πως θα 
προκαλέσει περισσότερα προβλήµατα από αυτά που επιζητεί να επιλύσει.     

Η εκδίκαση υποθέσεων µε διαφορετικές διατάξεις, που θα εφαρµόζονται 
παράλληλα και ανάλογα µε τον χρόνο καταχώρησης κάθε υπόθεσης, από µόνη 
της θα προκαλεί σύγχυση. Αυτή η παράλληλη εφαρµογή αναπόφευκτα θα 
περιορίσει και την όποια αποτελεσµατικότητα του νέου καθεστώτος.     

Για τις αγωγές που θα υπάγονται στο νέο καθεστώς, οι διατάξεις για Ακροαµατική 
Εκδίκαση πρέπει να αποσυρθούν, και να αντικατασταθούν µε νέες. Για τις αγωγές 
Ταχείας Εκδίκασης, µε ορισµένες αλλά σοβαρές διαφοροποιήσεις, οι νέες 
διατάξεις θα µπορούσαν να αποτελέσουν κατάλληλη νοµική βάση για εκδίκαση 
απλών αξιώσεων. Αλλά το κατά πόσο µία υπόθεση µπορεί ή όχι να θεωρηθεί απλή 
δεν εξαρτάται µόνο από το αντικείµενό της.147 Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα 
Ακροαµατικής Εκδίκασης και για υποθέσεις µε αντικείµενο κάτω των €3.000, όταν 
τα περιστατικά της υπόθεσης το επιβάλλουν.  

Εκτός από τις αδικίες που ενδεχοµένως να προκύψουν µε τις νέες ∆ιαταγές 25 και 
30, είναι πολύ πιθανό οι τροποποιήσεις να αντιµετωπιστούν µε προληπτικές 
τακτικές από τους δικηγόρους. Τέτοιες τακτικές µπορεί να είναι ο πλατειασµός ή η 
εποικοδοµητική ασάφεια στα δικόγραφα, η κατάχρηση του Παραρτήµατος της 
Κλήσης για Οδηγίες, και η προληπτική καταχώρηση σωρείας αιτηµάτων κατά το 
στάδιο των οδηγιών. Στην απουσία καθοδήγησης, είναι επίσης πιθανό να 
αναπτυχθούν διαφορετικές πρακτικές από διαφορετικούς δικαστές. 

Επιπρόσθετα, όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία της Κλήσης για Οδηγίες συχνά 
θα καθίσταται ιδιαίτερα πολύπλοκη, ειδικά σε υποθέσεις µε πολλούς διάδικους. 
Είναι επίσης δεδοµένο πως θα συσσωρεύονται έξοδα από τα αρχικά στάδια όλων 
των υποθέσεων. Θα ήταν προτιµότερο τα δικαστήρια να επικεντρώνονται αρχικά 
στις προσπάθειες συµβιβασµού. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι σηµαντικό τα 
δικαστήρια και οι δικηγόροι να επιµορφώνονται και να αντιλαµβάνονται την 
καταλληλόλητα των διάφορων εναλλακτικών µεθόδων επίλυσης διαφορών, και να 
µπορούν να καθοδηγούν και ενθαρρύνουν τους διάδικους  να τις χρησιµοποιούν.  

Όταν επιχειρούνται τροποποιήσεις στη δικονοµία που αντίκεινται στην πάγια 
νοµολογία του Ανώτατου, και η οποία νοµολογία βασίστηκε σε συνταγµατικές 
επιταγές, θα πρέπει να προηγείται πολύ προσεκτική µελέτη. Ο εκσυγχρονισµός 
της δικονοµίας ήταν και παραµένει επιθυµία του συνόλου των λειτουργών της 
δικαιοσύνης. Η τροποποίηση πρέπει να είναι το αποτέλεσµα επιστηµονικής 
έρευνας. Πρέπει να προηγούνται µελέτες από οµάδες εργασίας όλων των κλάδων, 
και άντληση γνώσης από άλλα συστήµατα που ήδη εκσυγχρόνισαν 
αποτελεσµατικά τη δικονοµία τους.  

                                                 
147 Βλ. Χρίστια Μίτλεττον, «Οι διαδικασίες «ταχείας εκδίκασης» και «ακροαµατικής εκδίκασης», κατά τη 
νέα ∆.30», 11/10/2014, http://psychonomika.info/about/. 
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Οι Αγγλικοί κανονισµοί αντικαταστάθηκαν το 1998. Της αντικατάστασης 
προηγήθηκαν σοβαρές εκθέσεις από εξαίρετους νοµικούς. Ακολούθησε νοµολογία 
15 ετών, κριτικές, πέραν των 14 τροποποιήσεων, και αναλυτικές εκθέσεις 
αξιολόγησης. Στο Χονγκ Κονγκ ετοιµάστηκε έκθεση πέραν των 600 σελίδων, στην 
οποία γίνεται ανάλυση της έκθεσης Γουλφ, και εξετάζεται η υιοθέτηση µέρους των 
εισηγήσεών της. Άλλο παράδειγµα χώρας µε αποτελεσµατική δικονοµία είναι η 
Γερµανία, όπου, µεταξύ άλλων, δίνονται κίνητρα στους δικηγόρους υπό µορφή 
εξόδων για να διευθετούν τις υποθέσεις σε πρώιµο στάδιο.148    

Η δικονοµία µας θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τους άξονες που 
θεσµοθετήθηκαν στην Αγγλία µε τον Επιτακτικό Σκοπό. ∆ηλαδή την ίση 
µεταχείριση των διαδίκων, τον περιορισµό των  εξόδων, τη γρήγορη και δίκαιη 
εκδίκαση, τον δίκαιο καταµερισµό του δικαστικού χρόνου και την αναλογικότητα. 
Θα πρέπει να θεσµοθετηθούν διαδικασίες για την καλύτερη δυνατή προετοιµασία 
από τους διάδικους πριν την καταχώρηση της αγωγής, όπως γίνεται µε τα διάφορα 
πρωτόκολλα προεργασίας στην Αγγλία. Οι ενδιάµεσες διαδικασίες θα πρέπει να 
διεκπεραιώνονται τάχιστα και αποτελεσµατικά. Και η ακροαµατική διαδικασία θα 
πρέπει να προγραµµατίζεται έγκαιρα και µε γνώµονα τις περιστάσεις κάθε 
υπόθεσης.  

Η δικαστική διαχείριση των υποθέσεων είναι θεµιτή και καλοδεχούµενη, όµως θα 
πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ της ανάγκης διαχείρισης, των δικαιωµάτων 
των διαδίκων και των χαρακτηριστικών του κατ’ αντιµωλίαν δικαϊκού συστήµατος. 
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την αντικατάσταση του συνόλου των Περί Πολιτικής 
∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Παραπάνω, αρ.96, σελ.787-795. 
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Πίνακας Α: ΤΑΧΕΙΑ ΕΚ∆ΙΚΑΣΗ 

Καταχώρηση κλητήριου εντάλµατος 
↓ 

Ανταλλαγή δικογράφων 
↓ 

Έκδοση από ενάγοντα της Κλήσης για 
Οδηγίες εντός 30 ηµερών από 
συµπλήρωση δικογράφων 

Ειδοποίηση από εναγόµενο για 
παράλειψη του ενάγοντα να εκδώσει 

Κλήση για Οδηγίες 
↓ ↓ 
 
 
↓ 

Έκδοση Κλήσης 
για Οδηγίες εντός 
30 ηµερών από 
επίδοση της 
ειδοποίησης 

Απόρριψη αγωγής 
λόγω παράλειψης 

έκδοσης της 
Κλήσης για 
Οδηγίες 

↓ ↓  
Κατάθεση Παραρτήµατος από κάθε διάδικο εντός 30 ηµερών 

από την έκδοση της Κλήσης για Οδηγίες 
 

↓ 
Πρώτη εµφάνιση της Κλήσης σε 60 ή περισσότερες ηµέρες από την έκδοση 

(εκδίδονται οδηγίες και/ή διατάγµατα αναφορικά µε τα αιτήµατα των 
Παραρτηµάτων) 

↓ 
∆εύτερη εµφάνιση της Κλήσης 

(εκδίδονται οδηγίες για ανταλλαγή έγγραφης µαρτυρίας) 
↓ 

Καταχώρηση έγγραφης µαρτυρίας από διάδικους 
↓ 

↓ Καταχώρηση αίτησης για προφορική 
µαρτυρία τουλάχιστον 1 µήνα πριν την 

ηµεροµηνία ακρόασης 
↓ ↓ 
 Απόρριψη αίτησης Έγκριση αίτησης 

(καθορισµός 
χρονικών ορίων) 

↓ ↓ ↓ 
  Προφορική 

ακρόαση 
↓ ↓ ↓ 

Προφορικές ή γραπτές αγορεύσεις 
↓ 

Απόφαση 
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Πίνακας Β: ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΙΚΑΣΗ 

Καταχώρηση κλητήριου εντάλµατος 
↓ 

Ανταλλαγή δικογράφων 
↓ 

Έκδοση από ενάγοντα της Κλήσης για 
Οδηγίες εντός 30 ηµερών από 
συµπλήρωση δικογράφων 

Ειδοποίηση από εναγόµενο για 
παράλειψης του ενάγοντα να εκδώσει 

Κλήση για Οδηγίες 
↓ ↓ 
 
 
↓ 

Έκδοση Κλήσης 
για Οδηγίες εντός 
30 ηµερών από 
επίδοση της 
ειδοποίησης 

Απόρριψη αγωγής 
λόγω παράλειψης 

έκδοσης της 
Κλήσης για 
Οδηγίες 

↓ ↓  
Κατάθεση Παραρτήµατος από κάθε διάδικο εντός 30 ηµερών 

από την έκδοση της Κλήσης για Οδηγίες 
 

↓ 
Πρώτη εµφάνιση της Κλήσης σε 60 ή περισσότερες ηµέρες από την έκδοση 

(εκδίδονται οδηγίες και/ή διατάγµατα αναφορικά µε τα αιτήµατα των 
Παραρτηµάτων) 

↓ 
∆εύτερη εµφάνιση της Κλήσης 

(εκδίδονται οδηγίες αναφορικά µε τη µαρτυρία) 
↓ 

Οι διάδικοι δεν συµφωνούν να κατατεθεί 
έγγραφη µαρτυρία 

Οι διάδικοι συµφωνούν να κατατεθεί 
έγγραφη µαρτυρία 

↓ ↓ 
Καταχώρηση ονοµαστικού καταλόγου 
µαρτύρων από διάδικους και σύνοψης 

µαρτυρίας 

Καταχώρηση έγγραφης µαρτυρίας από 
διάδικους 

↓ ↓ 
Τρίτη εµφάνισης της Κλήσης για Οδηγίες 
(εκδίδονται οδηγίες για περαιτέρω πορεία 

και εκδίκαση) 

Τρίτη εµφάνισης της Κλήσης για Οδηγίες 
(καθορισµός χρονικών ορίων) 

↓ ↓ 
Προφορική ακρόαση 

↓ 
Αγορεύσεις 

↓ 
Απόφαση 
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Πίνακας Γ: ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.1– ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (∆.2, Κ.1) 

________________________________________________________________________ 

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ Αριθ. 1/2015 

ΚΛΙΜΑΚΑ: €2.000,00-€10.000,00 

[∆εν] Υπερβαίνει τις €3.000,00 

Μεταξύ: 

 Α.Β., ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΦΟ 

Ενάγοντα 

Και 

 Γ.∆., ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 

Εναγόµενου 

Προς Γ.∆. από (α) …, Λεµεσός (β) … 

… 

______________________________________________________________________ 
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Πίνακας ∆: ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.25 – ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Ο∆ΗΓΙΕΣ (∆.30, Κ.1(β)) 

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ Αριθ. 1/2015 

ΚΛΙΜΑΚΑ: €2.000,00-€10.000,00 

[∆εν] Υπερβαίνει τις €3.000,00 

Μεταξύ: 

 Α.Β., ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΦΟ 

Ενάγοντα 

Και 

 Γ.∆., ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 

Εναγόµενου 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι διάδικοι να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού 

∆ικαστηρίου … κατά την …η µέρα του µήνα … 20… και ώρα .. το πρωί κατά την ακρόαση 

αίτησης του ενάγοντα για την έκδοση οδηγιών [σύµφωνα µε τη συνηµµένο Παράρτηµα]. 

 

Εκδόθηκε την …η µέρα του µήνα … 20… από τον δικηγόρο του ενάγοντα.149 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ  

________________________ 

… 

∆ικηγόρος ενάγοντα150 

Προς:  

…, ∆ικηγόρο Εναγόµενου151 

 

 

 

 

                                                 
149 Ή «από τον ίδιο τον ενάγοντα», ανάλογα µε την περίπτωση. 
150 Ή «Ενάγων», ανάλογα µε την περίπτωση. 
151 Ή «Εναγόµενο», ανάλογα µε την περίπτωση. 



 31

Πίνακας Ε: ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ (∆.30, Κ.1(γ)) 

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ Αριθ. 1/2015 

ΚΛΙΜΑΚΑ: €2.000,00-€10.000,00 

[∆εν] Υπερβαίνει τις €3.000,00 

Μεταξύ: 

 Α.Β., ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΦΟ 

Ενάγοντα 

Και 

 Γ.∆., ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 

Εναγόµενου 

______________________________________________________________________ 

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

______________________________________________________________________ 

Σηµειώστε ότι έχει παρέλθει η προθεσµία των 30 ηµερών από τη συµπλήρωση των 

δικογράφων της αγωγής µε τον παραπάνω αριθµό και τίτλο και έχετε αµελήσει και/ή 

παραλείψει να εκδώσετε Κλήση για Οδηγίες. 

Καλείστε εντός 30 ηµερών από την επίδοση της παρούσας ειδοποίησης να εκδώσετε 

κλήση για οδηγίες. Σε διαφορετική περίπτωση η αγωγή θα απορριφθεί µε έξοδα εναντίον 

σας. 

Εκδόθηκε την …η µέρα του µήνα … 20… από τον δικηγόρο του εναγόµενου.152 

Επιδόθηκε στον ενάγοντα από τον Πρωτοκολλητή την …η µέρα του µήνα … 20… 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ  

________________________ 

… 

∆ικηγόρος εναγόµενου153 

Προς: 

…, δικηγόρο ενάγοντα 

 

                                                 
152 Ή «από τον ίδιο τον εναγόµενο», ανάλογα µε την περίπτωση. 
153 Ή «Εναγόµενος», ανάλογα µε την περίπτωση. 
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Πίνακας Στ: ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.1– ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (∆.2, Κ.1) 

________________________________________________________________________ 

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ Αριθ. 2/2015 

ΚΛΙΜΑΚΑ: €2.000,00-€10.000,00 

[∆εν] Υπερβαίνει τις €3.000,00 

Μεταξύ: 

 Α.Β., ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΦΟ 

Ενάγοντα 

Και 

 Γ.∆., ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 

Εναγόµενου 

Νέα Αγωγή σε σχέση µε την Αγωγή Ε.∆. Πάφου Αρ.1/15 που απορρίφθηκε στις 
…/…/… συνεπεία των προνοιών της ∆.30, Κ.1 

Προς Γ.∆. από (α) …, Λεµεσός (β) … 

… 

______________________________________________________________________ 
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Πίνακας Ζ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.25 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

[Τίτλος]154 

ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΑΓΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟ∆ΙΑ∆ΙΚΟΣ 
Η’ ΑΛΛΟΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΟΣ 

1. Λεπτοµέρειες    

2. Αποκάλυψη και 
Επιθεώρηση 
Εγγράφων 

   

3. Παραδοχές 
Γεγονότων 

   

4. Επιθεώρηση 
Περιουσίας 

   

5. Συνένωση 
Αγωγών 

   

6. Ασφάλεια 
Εξόδων 

   

7. Ανταλλαγή 
εγγράφων 
επίσηµων και 
µη προς 
κατάθεση στη 
δίκη χωρίς 
αµφισβήτηση 

   

8. ∆ιαιτησία / 
∆ιαµεσολάβηση 

   

9. Έξοδα    

10. Άλλο αίτηµα 
που δεν 
καλύπτεται από 
τα παραπάνω 

   

 
[Συντάχθηκε από τον …, δικηγόρο …. . Καταχωρήθηκε την 
…η ηµέρα του … 20…, και αντίγραφό της δόθηκε την ίδια 
ηµέρα στον κ. …, δικηγόρο …]154 

 
[________________________]154 

                                                 
154 Εισηγήσεις για προσθήκες όταν το Παράρτηµα καταχωρείται από διάδικο άλλον από τον ενάγοντα, ή 
όταν ο ενάγων δεν το καταχωρεί ταυτόχρονα µε την Κλήση για Οδηγίες. 
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Πίνακας Η: ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ Α∆ΕΙΑ) 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.1– ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (∆.2, Κ.1) 

________________________________________________________________________ 

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ Αριθ. 1/2015 

ΚΛΙΜΑΚΑ: €2.000,00-€10.000,00 

[∆εν] Υπερβαίνει τις €3.000,00 

Μεταξύ: 

 Α.Β., ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΦΟ 

Ενάγοντα 

Και 

 Γ.∆., ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 

Εναγόµενου 

Τροποποιήθηκε την …η ηµέρα του … 20…  

Προς Γ.∆. από (α) …, Λεµεσός (β) … 

 

 

Πίνακας Θ: ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΠΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ) 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.1– ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΛΜΑ (∆.2, Κ.1) 

________________________________________________________________________ 

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ Αριθ. 1/2015 

ΚΛΙΜΑΚΑ: €2.000,00-€10.000,00 

[∆εν] Υπερβαίνει τις €3.000,00 

Μεταξύ: 

 Α.Β., ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΦΟ 

Ενάγοντα 

Και 

 Γ.∆., ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 

Εναγόµενου 

Τροποποιήθηκε την …η ηµέρα του … 20… σύµφωνα µε διάταγµα ηµερ. …./…/… 

Προς Γ.∆. από (α) …, Λεµεσός (β) … 

 


