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Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (ΑΡ. 1) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2016 

 
     Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Άρθρο 163 του Συντάγματος και το 
Άρθρο 17 των περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμων 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) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2016 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός Διαδικαστικός Κανονισμός»). 

 
      2.  Ο Κανονισμός 9 της Διαταγής 5 αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό: 
 
              «Σε   κάθε περίπτωση   που ήθελε   φανεί στο  Δικαστήριο ότι λόγω οποιασδήποτε 
              αιτίας   δεν   είναι   εφικτό να   επιτευχθεί   εγκαίρως   επίδοση   με τον τρόπο   που 
              προβλέπεται   στο   θεσμό  2  της παρούσας   Διαταγής, το Δικαστήριο  δύναται να 
              εκδώσει  οποιοδήποτε διάταγμα   για  υποκατάστατη   ή  άλλη   επίδοση   ή για την 
              υποκατάσταση  της  ειδοποίησης  επίδοσης   με  οποιοδήποτε τρόπο  ήθελε  φανεί 
              σ΄αυτό  δίκαιο και ορθό υπό  τις περιστάσεις, περιλαμβανομένης  και  δημοσίευσης 
              σε  οποιοδήποτε  μέσο με   ηλεκτρονική  μορφή, ή  άλλο  ευλόγως  προσφερόμενο 
              από την εκάστοτε τεχνολογία, τρόπο. 
 
              Νοείται ότι  ειδοποίηση  έγερσης  αγωγής ή  άλλης διαδικασίας η οποία θα  εκδοθεί                  
              δυνάμει  της  Δ.5 θ.9  και  θα  συνάδει  με  τον Τύπο 5Α, δεν  είναι αναγκαίο  όπως    
              περιλάβει  όλο το κείμενο της αγωγής ή άλλης διαδικασίας αλλά θα είναι αρκετό να             
              περιλαμβάνει τον αριθμό αγωγής ή διαδικασίας, το Δικαστήριο  στο οποίο η αγωγή  
              ή   διαδικασία  εκκρεμεί,  τους   διάδικους και   με  συνοπτικό  τρόπο  τη  φύση  της  
              διαφοράς  και την  αξίωση που διατυπώνεται.  Είναι επίσης απολύτως αναγκαίο να  
              προσδιορίζεται  είτε η  προθεσμία  στην οποία  ο διάδικος πρέπει  να καταχωρήσει  
              σημείωμα  εμφάνισης, ή  ένσταση  ή  άλλης  δικονομικής  φύσεως ενέργεια  και  αν  
              υπάρχει   ανάγκη εμφάνισης στο  Δικαστήριο, να καθορίζεται σαφώς η ημερομηνία  
              και ώρα εμφάνισης. 
 
             Πρόσθετα στην ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται ότι όλα τα σχετικά έγγραφα είναι    
             διαθέσιμα προς παραλαβή από το αρμόδιο πρωτοκολλητείο.  Για το σκοπό αυτό ο  
             ενάγων φροντίζει  ώστε  να υπάρχει  στο πρωτοκολλητείο, δεόντως πιστοποιημένο,  
             αντίγραφο  αγωγής   και  οποιοδήποτε  άλλο έγγραφο  είναι αναγκαίο  να  δοθεί στο  
             διάδικο. 
 

2. Εκδόθηκε  από το  Ανώτατο  Δικαστήριο στη Λευκωσία στις  23 Σεπτεμβρίου, 
2015 και θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 
 

Μ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ,               Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου 

Γ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ                ) 

ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ                   ) 

Κ. ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ                  ) 

Π. ΠΑΝΑΓΗ                          ) 

Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ                 ) Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου 

Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ                  ) 

Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ            ) 

Α. ΛΙΑΤΣΟΣ                          ) 

Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ                    ) 

Γ. ΓΙΑΣΕΜΗΣ                       ) 

Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                  ) 

Τ. ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ         ) 

 
 
33 του 1964 
 
 
 
 
 
Δ.Ν. ΤΟΜΟΣ ΙΙ  
σελ. 120, 
Εφημερίδα 
της 
Κυβέρνησης, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 
20.05.1954 
21.06.1956 
08.05.1958 
Επίσημη  
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Δεύτερο: 
23.02.1996 
13.06.1997 
29.12.2000 
14.11.2003 
20.01.2006 
27.01.2006 
05.12.2007 
20.02.2009 

 



 
 
 

ΤΥΠΟΣ ΑΡ.5Α 
 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  ……………. 
 
ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 της Διαταγής 5 των περί Πολιτικής Δικονομίας 
Διαδικαστικών Κανονισμών, ότι στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………… καταχωρίστηκε από τον/την 
…………... (Α.Β.) ………. Από ………………. εναντίον του/της ……………. (Γ.Δ.) ………… από ………… η 
Αγωγή/Αίτηση η οποία φέρει αριθμό …………. και αφορά ……… (γενική περιγραφή φύσης Αγωγής/Αίτησης) 
…………. Όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στο αρμόδιο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
………………… 
 
Σύμφωνα με το Διάταγμα του Δικαστηρίου ημερ. …………….., αν δεν καταχωριστεί εμφάνιση μέσα σε προθεσμία 
…………….  ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας Ειδοποίησης, η διαδικασία θα συνεχίσει στην απουσία 
του Εναγομένου/Καθ΄ου η αίτηση και οποιαδήποτε μελλοντική Ειδοποίηση θα γίνει με ανάρτηση των σχετικών 
εγγράφων στο Πινάκιο του Δικαστηρίου. 
(………….΄Ονομα δικηγόρου Ενάγοντα/Αιτητή ………..) 
 
Σημ.  (α)  Εκτός εάν άλλως πως διατάξει το Δικαστήριο, οι διαστάσεις της παρούσας Ειδοποίησης δεν θα πρέπει 
να είναι μεγαλύτερες από 10Χ15 εκ. ούτε μικρότερες από 8 Χ 10 εκ.  

 
 


