
Ε.Ε. Παρ. ΙΙ(Ι), Αρ. 4095, 26.9.2014   2/2014 

2/2014 
Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 
 

     Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Άρθρο 163 του Συντάγματος 
και το άρθρο 17 των περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου 
του 1964 έως 1991, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει τον ακόλουθο Διαδικαστικό 
Κανονισμό: 
 
 
 

1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί  Πολιτικής 
Δικονομίας (Τροποποιητικός) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2014 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς 
Κανονισμούς (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός Διαδικαστικός 
Κανονισμός»). 

33 του 1964 
35 του 1975 
72 του 1977 
59 του 1981 
  3 του 1987 
158 του 1988 
109 του 1991 
 
Δ.Ν. ΤΟΜΟΣ ΙΙ  
σελ. 120, 
Εφημερίδα 
της 
Κυβέρνησης, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 
20.05.1954 
21.06.1956 
08.05.1958 
Επίσημη  
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Δεύτερο: 
12.12.1960 
19.11.1964 
14.10.1965 
23.12.1965 
29.01.1969 
24.10.1969 
  6.10.1972 
18.1.1974 
  4.6.1976 
  3.2.1978 
25.5.1980 
 3.9.1982 
31.12.1983 
25.4.1986 
14.11.1986 
27.2.1987 
12.2.1988 
12.10.1990 
29.12.1990 
23.10.1992 
23.12.1992 
12..3.1993 
2.4.1993 
19.11.1993 
24.2.1995 
3.3.1995 
2.2.1996 
23.02.1996 
5.7.1996 
19.7.1996 
27.9.1996 
18.10.1996 
1.11.1996 
11.12.1996 
13.06.1997 
25.7.1997 
6.2.1998 
8.5.1998 
3.7.1998 
29.5.1998 
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27.11.1998 
23.12.1999 
29.12.2000 
12.01.2001 
1.6.2001 
21.12.2001 
10.01.2002 
03.10.2002 
23.01.2003 
04.07.2003 
18.07.2003 
14.11.2003 
21.05.2004 
17.12.2004 
21.01.2005 
20.01.2006 
27.01.2006 
05.12.2007 
20.02.2009 
23.07.2010 
09.09.2011 
 

2. Η Διαταγή 25 αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα Διαταγή: 
 

ΔΙΑΤΑΓΗ 25 

-------------------------------------- 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

------------------------------------- 

1. (1)  Ο ενάγων δύναται χωρίς να λάβει προηγούμενη 

άδεια του Δικαστηρίου να τροποποιήσει το κλητήριο 

ένταλμα του οποτεδήποτε μετά την καταχώρηση του 

και πριν την επίδοση του.  Προς τούτο καταχωρείται 

τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα με ανάλογη ένδειξη. 

  (2)   Μετά την ανταλλαγή των δικογράφων και πριν 

την έκδοση από τον ενάγοντα της Κλήσης για Οδηγίες 

σύμφωνα με τη Διαταγή 30, επιτρέπεται άπαξ η 

τροποποίηση τους χωρίς άδεια του Δικαστηρίου. Σε 

τέτοια περίπτωση καταχωρούνται τα τροποποιημένα 

δικόγραφα με ανάλογη ένδειξη.  Νοείται ότι όπου ο 

ενάγων καταχωρεί τροποποιημένο κλητήριο ή έκθεση 

απαίτησης, ο εναγόμενος καταχωρεί σε 15 ημέρες την 

τροποποιημένη έκθεση υπεράσπισης• όπου ο 

εναγόμενος τροποποιεί το δικόγραφο του, ο ενάγων 

καταχωρεί σε 15 ημέρες την τροποποιημένη 

απάντηση του, όπου χρειάζεται.  

(3) Μετά την έκδοση της Κλήσης για Οδηγίες ως 

προνοείται από τη Διαταγή 30, ουδεμία τροποποίηση 

επιτρέπεται με εξαίρεση το εκ παραδρομής καλόπιστο 

λάθος στη σύνταξη της δικογραφίας, και  τις 

περιπτώσεις εκείνες που έχουν, προς ικανοποίηση 

του Δικαστηρίου, προκύψει νέα δεδομένα μη υπαρκτά 

κατά τη λήψη των οδηγιών για έγερση της αγωγής ή 
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της καταχώρησης του κλητηρίου εντάλματος ή της 

δικογραφίας, αναλόγως της περίπτωσης. 

2.    Όταν  οποιαδήποτε   οπισθογράφηση  ή  οποιοδήποτε 

δικόγραφο τροποποιηθεί, μετά από άδεια του 

Δικαστηρίου πρέπει να σημειωθεί σ΄ αυτό  η 

ημερομηνία του διατάγματος σύμφωνα με το οποίο 

τροποποιήθηκε και της ημέρας κατά την οποία έγινε η 

τροποποίηση αυτή, με τον ακόλουθο τρόπο, δηλαδή: 

               «Τροποποιήθηκε την ………. ημέρα του …….. 

σύμφωνα με διάταγμα ημερομηνίας ……… του 

………..» 

3.       Εάν διάδικος, ο οποίος έλαβε διάταγμα για άδεια να 

τροποποιήσει, δεν τροποποιήσει σύμφωνα με αυτό 

εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο διάταγμα ή 

αν δεν καθορίζεται σ’  αυτό προθεσμία, τότε εντός 

δεκαπέντε ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος, 

τέτοιο διάταγμα για τροποποίηση, αφού εκπνεύσει η 

προθεσμία που καθορίζεται όπως ελέχθη πιο πάνω, ή 

οι δεκαπέντε μέρες, ανάλογα με την περίπτωση, θα 

καθίσταται  ipso facto άκυρο, εκτός εάν η προθεσμία 

παραταθεί από το Δικαστήριο. 

4.       Όταν   οποιαδήποτε   οπισθογράφηση   ή    οποιοδήποτε 

δικόγραφο τροποποιηθεί, το τροποποιημένο έγγραφο 

πρέπει να παραδοθεί στον αντίδικο μαζί με επίσημο 

αντίγραφο του διατάγματος που παρέχει άδεια για 

τροποποίηση, εντός του χρόνου που επιτρέπεται για 

τροποποίηση. 

5.     Το Δικαστήριο μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο και με 

τέτοιους όρους ως προς τα έξοδα ή άλλως ως θα 

έκρινε δίκαιο,  να τροποποιήσει οποιοδήποτε 

ελάττωμα ή λάθος σε οποιαδήποτε διαδικασία, όλες 

δε οι αναγκαίες τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνονται 

με σκοπό  τον καθορισμό του πραγματικού ζητήματος 

ή επίδικου θέματος, το οποίο εγείρεται με ή εξαρτάται 

από τη διαδικασία. 

6.          Γραφικά λάθη σε δικόγραφα, αποφάσεις ή διατάγματα, 

ή λάθη που προκύπτουν σ΄ αυτά από οποιοδήποτε 

τυχαίο σφάλμα ή παράλειψη, μπορούν σε 

οποιοδήποτε χρόνο να διορθωθούν ανάλογα με τη 

φύση και έκταση του λάθους από το Δικαστήριο 

κατόπιν αίτησης, γραπτής ή προφορικής, χωρίς 

δικαίωμα έφεσης. 
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3.   Η Διαταγή 30 αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα Διαταγή: 

 

ΔΙΑΤΑΓΗ 30 

 

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

1.(α)  Ο ενάγων σε κάθε αγωγή υποχρεούται εντός τριάντα 

ημερών από το χρόνο κατά τον οποίο τα δικόγραφα 

θεωρούνται συμπληρωμένα και προτού λάβει οποιοδήποτε νέο 

μέτρο στην αγωγή, εκτός από αίτηση για παρεμπίπτον 

διάταγμα, να εκδώσει κλήση για οδηγίες, οριζόμενη ενώπιον 

του Δικαστηρίου σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των εξήντα 

ημερών. 

 

(β) Η κλήση για οδηγίες εκδίδεται σύμφωνα με τον συνημμένο 

Τύπο 25. 

 

(γ) Σε περίπτωση που ο ενάγων αμελήσει ή παραλείψει να 

εκδώσει την προνοούμενη στην παράγραφο (α) πιο πάνω 

κλήση για οδηγίες, ο Πρωτοκολλητής επιδίδει ειδοποίηση προς 

τον ενάγοντα που εκδίδει ο εναγόμενος με την οποίαν τον 

ενημερώνει για την παράλειψη και τον καλεί όπως εντός 30 

ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης καταχωρήσει την 

αίτηση για οδηγίες. 

 

    Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε οποιαδήποτε από τις 

πιο πάνω πρόνοιες η αγωγή ή η ανταπαίτηση θα θεωρείται ως 

εγκαταλειφθείσα και θα απορρίπτεται από το Δικαστήριο στη 

λήξη της περιόδου των  60 ημερών, με έξοδα εναντίον του 

ενάγοντα ως θα είναι η περίπτωση. 

 

    Η έννοια του ενάγοντα και της αγωγής, καλύπτει και τον 

ανταπαιτούντα διάδικο, και, αναλόγως, την ανταπαίτηση. 

  

(δ)  Η κατά τα ανωτέρω απόρριψη της αγωγής ή της 

ανταπαίτησης, ως θα είναι η περίπτωση, δεν θα συνιστά 

κώλυμα καταχώρησης νέας αγωγής ή ανταπαίτησης με την ίδια 

αιτία αγωγής.   

 

(ε)  Τα έξοδα εναντίον του ενάγοντα ή του ανταπαιτούντος ως 

θα είναι η περίπτωση θα ψηφίζονται και η πληρωμή τους θα 

συνιστά προαπαιτούμενο καταχώρησης νέας αγωγής κατά την 

παράγραφο (δ) ανωτέρω.  Το νέο κλητήριο θα φέρει σημείωμα 

ότι πρόκειται για «Νέα αγωγή σε σχέση με αγωγή αρ………. 

που απορρίφθηκε την ………… συνεπεία των προνοιών της Δ 

30 Θ1» και τα τέλη καταχώρησης της (χαρτόσημα, 

δικηγορόσημα ή άλλα) θα είναι τα διπλάσια εκείνων που 

αναλογούν στην κλίμακα της αγωγής ή της ανταπαίτησης ως 

θα είναι η περίπτωση. 

 

2.  (α) Διάδικος στην αγωγή υποχρεούται να καταθέσει στο 

Πρωτοκολλητείο μέσα σε 30 μέρες από την έκδοση και επίδοση 

της κλήσης το συνημμένο στον Τύπο 25, Παράρτημα, 

συμπληρωμένο ως προς όλα τα στοιχεία αυτού. 
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(β) Οι προθεσμίες των 30 ημερών που καθορίζονται ανωτέρω 

στους Θεσμούς 1(α) και 2(α) δεν παρατείνονται εκτός αν 

καταδειχθεί στο Δικαστήριο ότι υπήρχε αντικειμενική αδυναμία 

συμμόρφωσης με τις εν λόγω προθεσμίες ή άλλος καλός λόγος 

που να δικαιολογεί την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του 

Δικαστηρίου για παράταση τους. 

 

3.(α)  Κατά την πρώτη εμφάνιση της κλήσης για οδηγίες 

ενώπιον του Δικαστηρίου, όπως προνοείται στην παράγραφο 

1(α) ανωτέρω, εκδίδονται οι ανάλογες οδηγίες από το 

Δικαστήριο στη βάση των αιτημάτων που καταγράφηκαν από 

τους διαδίκους στο Παράρτημα του Τύπου 25. 

 

        Νοείται ότι το Δικαστήριο δύναται, ως κρίνει ορθό και 

δίκαιο  υπό τις περιστάσεις, να εκδίδει είτε αυτεπάγγελτα, ή με 

κοινή δήλωση των διαδίκων, είτε στη βάση προφορικού 

αιτήματος ενός ή περισσοτέρων των διαδίκων ανάλογα 

διατάγματα για τα θέματα που καλύπτονται από το Παράρτημα 

του Τύπου 25, εκδίδοντας, εάν χρειάζεται, συνοπτική προς 

τούτο απόφαση. 

 

(β)  Οι Διαταγές 14, 19 θεσμοί 6-9, 24, 28, 33, 38, 49, 57, 59 

και 60 που αναφέρονται στο Παράρτημα του Τύπου 25, θα 

διαβάζονται υπό το πρίσμα της παρούσας Διαταγής. 

 

         Νοείται ότι διάδικος ο οποίος δεν συμπλήρωσε το 

Παράρτημα, εν όλω ή εν μέρει, δεν δικαιούται να υποβάλει ή να 

προωθήσει προφορικά ενώπιον του Δικαστηρίου οποιοδήποτε 

αίτημα που αφορά στην έκδοση σχετικών οδηγιών και 

θεωρείται ότι δεν επιθυμεί την έκδοση τέτοιων οδηγιών στο 

βαθμό και στην έκταση που δεν συμπλήρωσε το Παράρτημα. 

 

4.  Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 3 ανωτέρω, το 

Δικαστήριο καθορίζει ταυτόχρονα με την έκδοση των οδηγιών ή 

των διαταγμάτων το χρόνο εντός του οποίου ο κάθε διάδικος 

θα συμμορφωθεί με τις οδηγίες ή τα διατάγματα που θα 

εκδώσει επί των θεμάτων που καθορίζονται στο Παράρτημα, 

ορίζει δε αμέσως την υπόθεση για έκδοση οδηγιών ως προς τη 

μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο. 

 

5.(1)  Το Δικαστήριο για αγωγές το αντικείμενο των οποίων 

είναι μέχρι €3.000 ως στον Θεσμό 7 κατωτέρω αναφέρεται, 

εκδίδει οδηγίες ως προς την ανταλλαγή εγγράφως της 

μαρτυρίας μεταξύ των διαδίκων λαμβάνοντας υπόψη     

(α)  τη δήλωση του διαδίκου ή του δικηγόρου αυτού 

ως προς τον αριθμό των μαρτύρων που προτίθεται να 

καλέσει προς υποστήριξη της υπόθεσης του. 

(β)  το χρόνο ετοιμασίας της μαρτυρίας από κάθε 

διάδικο. 

 

(2) Τηρουμένων ειδικών οδηγιών που το Δικαστήριο ήθελε 

εκδώσει λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της διαφοράς, 

περιλαμβανομένου και του βάρους απόδειξης, ο ενάγων 

καταχωρεί πρώτος τη μαρτυρία του μέσα στο χρόνο που θα 

καθορίσει το Δικαστήριο, ακολουθούμενος από τον εναγόμενο 

και τον τριτοδιάδικο, όπου υπάρχει, μέσα στο χρόνο που το 

Δικαστήριο θα καθορίσει για τον κάθε διάδικο. 
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 Νοείται ότι όπου υπάρχουν πέραν του ενός 

εναγομένου, ή άλλου διαδίκου, που δεν έχουν κοινή 

υπεράσπιση, ή θέσεις, το Δικαστήριο εκδίδει ανάλογες οδηγίες 

για κάθε ένα από αυτούς. 

 

(3)  Το Δικαστήριο για αγωγές το αντικείμενο των οποίων 

υπερβαίνει τις €3.000 εκδίδει οδηγίες για την περαιτέρω πορεία 

και εκδίκαση της υπόθεσης στη βάση των πιο κάτω 

δεδομένων:     (i) οι διάδικοι υποχρεούνται κατά το στάδιο της 

έκδοσης οδηγιών να καταθέσουν στο Δικαστήριο ονομαστικό 

κατάλογο με τους μάρτυρες που προτίθεται κάθε πλευρά να 

παρουσιάσει μαζί με σύνοψη της μαρτυρίας εκάστου.   

(ii) κάθε διάδικος δύναται για καλό λόγο να καλέσει πριν κλείσει 

την υπόθεση του με σχετικό προφορικό αίτημα και πρόσθετο 

μάρτυρα ή μάρτυρες.   

 

(4)  Όπου οι διάδικοι συμφωνούν, το Δικαστήριο μπορεί να 

εκδώσει οδηγίες ως προς την ανταλλαγή εγγράφως της 

μαρτυρίας έστω και αν το αντικείμενο της αγωγής υπερβαίνει 

τις €3.000, οπότε ακολουθούνται οι διατάξεις των Θεσμών 5(1) 

και 5(2) ανωτέρω. 

 

(5) Οποτεδήποτε καταχωρείται έγγραφη μαρτυρία, αυτή 

συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες: 

 

(i)  λαμβάνει  τη μορφή ένορκης δήλωσης. 

 

(ii) αποτελεί την όλη μαρτυρία του διαδίκου ή του   

μάρτυρα που την καταχωρεί. 

 

          (iii)   είναι σε συμφωνία με τους ισχυρισμούς  γεγονότων 

που περιέχονται στο κλητήριο ένταλμα, στην έκθεση 

απαίτησης ή την υπεράσπιση ή στην ανταπαίτηση, 

αναλόγως της περιπτώσεως. 

 

 (iv)  περιλαμβάνει αναφορά στα έγγραφα ή αντικείμενα 

που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του διαδίκου ή 

μάρτυρα, τα οποία και επισυνάπτει σε πρωτότυπη ή 

δευτερογενή μορφή αποτύπωσης, κατά την κρίση του 

διαδίκου που καλεί το συγκεκριμένο μάρτυρα και τη φύση 

του εγγράφου ή αντικειμένου. 

 

           (v)   πλατειασμοί ή αναφορές σε γεγονότα που κρίνονται 

από το Δικαστήριο άσχετα με την αντίστοιχη δικογραφία, 

δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εκδίκαση της υπόθεσης 

και το Δικαστήριο δύναται να καθορίσει, πριν την έναρξη 

της ακρόασης, ποια γεγονότα ή αναφορές που 

καταγράφονται στη μαρτυρία κρίνονται ως άσχετα, επί 

των οποίων και δεν επιτρέπεται κυρίως εξέταση ή 

αντεξέταση. 

 

 (vi) το Δικαστήριο δύναται κατά την έναρξη της 

ακρόασης να καταδικάσει με την ανάλογη διαταγή ως 

προς τα έξοδα εκείνον τον διάδικο που επιχειρεί με τη 

μαρτυρία του να εισαγάγει άσχετα θέματα ή γεγονότα ή  
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που πλατειάζει στην καταγραφή της ουσιαστικής 

μαρτυρίας. 

6.  Όλες οι υποθέσεις, η χρηματική διαφορά των οποίων δεν 

υπερβαίνει τις €3.000, φέρουν επί του κλητηρίου εντάλματος 

ανάλογη ένδειξη και τοποθετούνται από το Πρωτοκολλητείο σε 

κατάλογο «Ταχείας Εκδίκασης», η δε εκδίκαση τους γίνεται στη 

βάση των αντίστοιχων μαρτυριών όπως κατατέθηκαν στο 

Δικαστήριο και εκτός αν το Δικαστήριο επιτρέψει ως κατωτέρω 

στην παράγραφο 7 αναφέρεται την εισαγωγή προφορικής 

μαρτυρίας, η υπόθεση ορίζεται για αγορεύσεις, προφορικές ή 

γραπτές  κατά την κρίση του Δικαστηρίου, αφού ακούσει προς 

τούτο προηγουμένως τους διαδίκους. 

 

7.  Το Δικαστήριο δύναται να εκδίδει για τις υποθέσεις που 

καλύπτονται από την παρ. 6 ανωτέρω, κατ΄ εξαίρεση και μόνο, 

διαταγή ως προς την παρουσίαση προφορικής μαρτυρίας από 

διάδικο ή μάρτυρα που ήδη κατέθεσε εγγράφως τη μαρτυρία 

του ή στην περίπτωση της υποπαραγράφου (γ) κατωτέρω ως 

προς την παρουσίαση προφορικής μαρτυρίας από μάρτυρα 

που δεν κατέθεσε εγγράφως τη μαρτυρία του στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

 

       (α) Όπου το Δικαστήριο κρίνει αυτεπαγγέλτως ότι 

επιβάλλεται η εξέταση ή αντεξέταση του διαδίκου ή του 

μάρτυρα. 

 

        (β) Όπου οποιοσδήποτε των διαδίκων υποβάλει στο 

Δικαστήριο τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία κατά 

την οποία είναι ορισμένη η υπόθεση για ακρόαση, αίτηση για 

να επιτραπεί η προφορική εξέταση ή αντεξέταση οποιουδήποτε 

μάρτυρα είτε του ιδίου, είτε του αντιδίκου του. 

          

        (γ) Όπου οποιοσδήποτε των διαδίκων υποβάλει στο 

Δικαστήριο τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία κατά 

την οποία είναι ορισμένη η υπόθεση για ακρόαση, αίτηση για 

να επιτραπεί η προφορική μαρτυρία οποιουδήποτε μάρτυρα 

του ιδίου που ένεκα της ιδιότητας του ή του αντικειμένου της 

μαρτυρίας του δεν υπήρχε η δυνατότητα να κατονομαστεί 

ενωρίτερα ή να καταγραφεί η κατάθεση του. 

 

        (δ) Το αίτημα καταχωρείται γραπτώς στο Πρωτοκολλητείο 

με ειδοποίηση προς τους υπόλοιπους διαδίκους και ορίζεται 

ενώπιον του Δικαστηρίου για προφορική παράσταση σε χρόνο 

που το Δικαστήριο καθορίζει. 

 

 Στο αίτημα καθορίζεται απαραιτήτως το όνομα του 

διαδίκου ή μάρτυρα του οποίου η προφορική παρουσίαση 

απαιτείται, εκείνο το μέρος της μαρτυρίας επί της οποίας 

καθίσταται αναγκαία η προφορική εξέταση, ο λόγος και η 

αναγκαιότητα της προφορικής εξέτασης ή αντεξέτασης, καθώς 

και ο χρόνος που απαιτείται για την προφορική αυτή εξέταση. 

 

         (ε) Το Δικαστήριο αφού ακούσει τους διαδίκους, ασκεί 

αναλόγως τη διακριτική του ευχέρεια και εκδίδει αυθημερόν και 

με συνοπτική αιτιολογία διάταγμα προφορικής παρουσίασης 

του διαδίκου ή μάρτυρα για σκοπούς διευκρίνισης της 

μαρτυρίας του. 
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Νοείται ότι ο χρόνος που καθορίζεται  για την εξέταση ή 

αντεξέταση κάθε διάδικου ή μάρτυρα δεν θα υπερβαίνει τα 30 

λεπτά, αλλά το Δικαστήριο κατά τη διακριτική του ευχέρεια 

δύναται κατά την εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας να 

επεκτείνει  ανάλογα το χρόνο. 

 

8. (α)  Όλες οι υποθέσεις, των οποίων το αντικείμενο της 

διαφοράς υπερβαίνει τις €3.000 φέρουν επί του κλητηρίου 

εντάλματος ανάλογη ένδειξη και τοποθετούνται από το 

Πρωτοκολλητείο σε κατάλογο «Ακροαματικής εκδίκασης», το 

δε Δικαστήριο εκδικάζει την υπόθεση στη βάση των εγγράφων 

μαρτυριών που κατατέθηκαν ενώπιον του, επιτρέπει δε σε 

διάδικο να εξετάσει, αντεξετάσει ή επανεξετάσει μάρτυρα, 

καθορίζοντας προς τούτο χρονικά πλαίσια κατά το στάδιο 

έκδοσης οδηγιών σε ειδικά προς τούτο οριζόμενη από το 

Δικαστήριο ημερομηνία. 

 

        (β) Η έκδοση οδηγιών ως ανωτέρω λαμβάνει υπόψη τις 

παραστάσεις των διαδίκων, την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, 

τα παραμένοντα επίδικα θέματα και τον αριθμό των μαρτύρων 

που απαραιτήτως δηλώνεται από τους διαδίκους ενώπιον του 

Δικαστηρίου στη βάση του καταλόγου σύμφωνα με το Θεσμό 

5(3) και των οποίων ζητείται η παρουσία στο Δικαστήριο για 

σκοπούς μαρτυρίας ή διευκρίνισης αυτής. 

        

          (γ)  Ο χρόνος που διατίθεται για την κυρίως εξέταση είναι 

15 λεπτά και ο χρόνος για την αντεξέταση και επανεξέταση 

μαρτύρων καθορίζεται  υπό του Δικαστηρίου ανάλογα με την 

δήλωση και τα έγγραφα που κατατίθενται στην κύρια εξέταση, 

(ενδεικτικά ο χρόνος είναι μέχρι 60  λεπτά και 10 λεπτά για  την 

αντεξέταση και επανεξέταση αντίστοιχα). 

 Νοείται ότι το Δικαστήριο κατά την ενάσκηση της 

διακριτικής του ευχέρειας, δύναται να παρατείνει το χρόνο 

αυτό, τηρώντας τις πιο πάνω χρονικές αναλογίες. 

 

9.  Το Δικαστήριο δύναται σε κάθε περίπτωση να εκδώσει 

οποιεσδήποτε πρόσθετες των ανωτέρω οδηγίες, ως κρίνει 

ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις με γνώμονα τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

 

 (α) την εκδίκαση της υπόθεσης το ταχύτερο δυνατό 

 (β) τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαδίκων  

 (γ) τη διάσωση ή το μετριασμό των εξόδων 

 (δ) τη διαχείριση της υπόθεσης κατ΄ αναλογία προς: 

               (i) το χρηματικό αντικείμενο της διαφοράς 

              (ii) τη σπουδαιότητα της 

               (iii) το  περίπλοκο  των  εγειρόμενων θεμάτων, 

πραγματικών ή νομικών. 

       

4.  Οι διατάξεις των Δ.25 και Δ.30 εφαρμόζονται σε αγωγές 

που καταχωρούνται από 1.1.2015. 
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Εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στη Λευκωσία στις 15 

Σεπτεμβρίου 2014. 

 

Μ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ,               Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου 

Γ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ                ) 

ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ                   ) 

Κ. ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ                  ) 

Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ                  ) 

Π. ΠΑΝΑΓΗ                          ) 

Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ                 ) Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου 

Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ                  ) 

Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ            ) 

Α. ΛΙΑΤΣΟΣ                          ) 

Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ                    ) 

Γ. ΓΙΑΣΕΜΗΣ                       ) 

Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                  ) 

 

       



Ε.Ε. Παρ. ΙΙ(Ι), Αρ. 4095, 26.9.2014   2/2014 

 

 

ΤΥΠΟΣ 25 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ 

 

 

ΕΝΑΓΩΝ 

 

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ 

ΤΡΙΤΟΔΙΑΔΙΚΟΣ Ή 

ΑΛΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΟΣ 

 

1. Λεπτομέρειες 

 

 

 

ΑΠΟ 

Ε/Υπερ. παρ: 

ΑΠΟ 

Ανταπαίτ. παρ: 

Ε/Απ. παρ: 

 

Ε/Υπερ στην 

Ανταπαιτ: 

Απάντηση 

Ε/Υπερ. παρ: 

2. Αποκάλυψη και 

Επιθεώρηση Εγγράφων 

 

   

3. Παραδοχές Γεγονότων 

 

   

4. Επιθεώρηση Περιουσίας 

 

   

5. Συνένωση Αγωγών 

 

   

6. Ασφάλεια Εξόδων 

 

   

7. Ανταλλαγή εγγράφων  

επισήμων και μη προς 

κατάθεση στη δίκη χωρίς 

αμφισβήτηση 

 

   

8. Διαιτησία/Διαμεσολάβηση 

 

   

9. Έξοδα 

 

   

10. Άλλο αίτημα που δεν    
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καλύπτεται από τα ανωτέρω 

 



Ε.Ε. Παρ. ΙΙ(Ι), Αρ. 4095, 26.9.2014   2/2014 

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ (Δ.30 Θ.1(β)) 

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ……………. Αρ. ….. του 20…. 

Μεταξύ                Α.Β.,                          Ενάγοντος 

- και - 

   Γ.Δ.        Εναγομένου 

 

 Ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι διάδικοι να παρουσιασθούν 

ενώπιον του Δικαστηρίου στην ………………. την ……….. ημέρα του μηνός 

………..  20.. και ώρα …….. το πρωΐ κατά την ακρόαση αιτήσεως εκ μέρους 

του ενάγοντος για την έκδοση οδηγιών σύμφωνα με το συνημμένο 

Παράρτημα. 

 

 

Εκδόθηκε την ………… ημέρα του μηνός ………. 20… από το δικηγόρο του 

ενάγοντα ή τον ίδιο τον ενάγοντα. 

 

      (Υπογραφή) 

                 Δικηγόρος ενάγοντα-ενάγων 

Προς το δικηγόρο του εναγόμενου ή τον εναγόμενο από 

……………………… 

 

  

Πρωτοκολλητής 

 


