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Αριθμός 2
Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΚΟ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ 2017
Αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην Άξζξν 163 ηνπ πληάγκαηνο θαη ην
άξζξν 17 ησλ πεξί Απνλνκήο ηεο Δηθαηνζύλεο (Πνηθίιαη Δηαηάμεηο) Νόκνπ ηνπ 1964 έσο
1991, ην Αλώηαην Δηθαζηήξην εθδίδεη ηνλ αθόινπζν Δηαδηθαζηηθό Καλνληζκό:

1.

Ο παξώλ Δηαδηθαζηηθόο Καλνληζκόο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πνιηηηθήο
Δηθνλνκίαο (Σξνπνπνηεηηθόο) (Αξ. 1) Δηαδηθαζηηθόο Καλνληζκόο ηνπ 2017 θαη ζα
δηαβάδεηαη καδί κε ηνπο πεξί Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο Δηαδηθαζηηθνύο Καλνληζκνύο
(πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο Δηαδηθαζηηθόο Καλνληζκόο»).

33 ηνπ 1964
35 ηνπ 1975
72 ηνπ 1977
59 ηνπ 1981
3 ηνπ 1987
158 ηνπ 1988
109 ηνπ 1991
Δ.Ν. ΣΟΜΟ ΙΙ
ζει. 120,
Εθεκεξίδα
ηεο
Κπβέξλεζεο,
Παξάξηεκα
Σξίην:
20.05.1954
21.06.1956
08.05.1958
Επίζεκε
Εθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Δεύηεξν:
12.12.1960
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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
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
06.02.2015
13.05.2015.
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2.

Η Δηαηαγή 25 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
(α) ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνύ 1, πξώηε γξακκή, ε θξάζε «αληαιιαγή ησλ
δηθνγξάθσλ» δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «επίδνζε ηνπ θιεηεξίνπ
εληάικαηνο».
(β) Μεηά ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνύ 1 πξνζηίζεηαη ε αθόινπζε επηθύιαμε:
«Ννείηαη όηη όπνπ ε έθδνζε ηεο θιήζεο νδεγηώλ θαηαρσξείηαη από δηάδηθν
ηαπηόρξνλα κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηθνγξαθίαο, ηόηε ε άπαμ ηξνπνπνίεζε ρσξίο
άδεηα ηνπ Δηθαζηεξίνπ δύλαηαη λα γίλεη εληόο πεξαηηέξσ πεξηόδνπ 15 εκεξώλ.»
(γ) Η πέκπηε, θαηά ζεηξά, παξάγξαθνο ηνπ Καλνληζκνύ 6 δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη
κε ηελ αθόινπζε παξάγξαθν:
«Οη δηαηάμεηο ηεο Δ.25 εθαξκόδνληαη θαη΄αλαινγία θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ελώπηνλ
ησλ Δηθαζηεξίσλ Εηδηθήο Δηθαηνδνζίαο, αλεμαξηήησο ηνπ ηξόπνπ έλαξμεο ηεο
δηαδηθαζίαο ζ΄απηά θαη νη έλλνηεο ηνπ θιεηεξίνπ εληάικαηνο θαη ηεο αγσγήο ζηε
Δ.25 ζα δηαβάδνληαη αλάινγα.».

3.

Η Δηαηαγή 30 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
(α) Η ιέμε «ηξηάληα» ζηελ πξώηε γξακκή ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ Καλνληζκνύ 1,
δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε «ελελήληα».
(β) Η παξάγξαθνο (γ) ηνπ Καλνληζκνύ 1 δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη κε ηελ
αθόινπζε λέα παξάγξαθν (γ):
«(γ) ε πεξίπησζε πνπ ν ελάγσλ ακειήζεη ή παξαιείςεη λα εθδώζεη ηελ
πξνλννύκελε ζηελ παξάγξαθν (α) πην πάλσ θιήζε γηα νδεγίεο, ν ελαγόκελνο
δύλαηαη, εληόο πεξαηηέξσ 15 εκεξώλ, λα αηηεζεί ηελ απόξξηςε ηεο αγσγήο θαη ην
Δηθαζηήξην δύλαηαη επηιακβαλόκελν ηέηνηαο αίηεζεο είηε λα απνξξίςεη ηελ αγσγή
κε ηέηνηνπο όξνπο όπσο ήζειε θξίλεη δίθαην είηε λα ζεσξήζεη ηελ αίηεζε σο θιήζε
γηα νδεγίεο δπλάκεη ηεο παξνύζαο δηαηαγήο.
Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ παξέιζνπλ άπξαθηεο νη παξαπάλσ
πξνζεζκίεο, ε αγσγή ζα ζεσξείηαη σο εγθαηαιεηθζείζα θαη ην Πξσηνθνιιεηείν ζα
ζέηεη ην θάθειν ηεο ππόζεζεο ελώπηνλ ηνπ Δηθαζηεξίνπ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό
πξνο απόξξηςή ηεο, κε έμνδα ελαληίνλ ηνπ ελάγνληα.
Η έλλνηα ηνπ ελάγνληα θαη ηεο αγσγήο, θαιύπηεη θαη ηνλ αληαπαηηνύληα
δηάδηθν, θαη, αλαιόγσο, ηελ αληαπαίηεζε.»
(γ) Με ηε δηαγξαθή από ηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ Καλνληζκνύ 1 ηεο θξάζεο «θαη δελ
ζα ζπληζηά πξνο ηνύην θώιπκα ν θαζνξηζκέλνο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ρξόλνο
παξαγξαθήο.» θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ αθόινπζε θξάζε:
«, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηώλ πεξί παξαγξαθήο ζε νπνηνδήπνηε λόκν.»
(δ) H παξάγξαθνο (β) ηνπ Καλνληζκνύ 2 δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη κε ηελ
αθόινπζε λέα παξάγξαθν (β):
«Οη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό 1(α) θαη 2(α) αλσηέξσ,
δύλαληαη λα παξαηαζνύλ, εάλ θαηαδεηρζεί ζην Δηθαζηήξην όηη ππήξρε αληηθεηκεληθή
αδπλακία ζπκκόξθσζεο κε ηηο ελ ιόγσ πξνζεζκίεο ή άιινο θαιόο ιόγνο πνπ λα
δηθαηνινγεί ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηνπ Δηθαζηεξίνπ γηα παξάηαζή
ηνπο.»
(ε) Σν εδάθην (i) ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνύ 5 ηξνπνπνηείηαη κε ηε
δηαγξαθή ηεο ιέμεο «νλνκαζηηθό» θαη ηελ πξνζζήθε, κεηά ηελ ηειεία ησλ αθνινύζσλ:
«Ννείηαη όηη ν θαηάινγνο καξηύξσλ ζα είλαη νλνκαζηηθόο, αιιά εάλ ππάξρνπλ
ιόγνη πξαθηηθήο δπζρέξεηαο, ζα δύλαηαη ν ελδηαθεξόκελνο δηάδηθνο λα πξνζδηνξίζεη
ηελ ηδηόηεηα ηνπ κάξηπξα ρσξίο αλαθνξά ζην όλνκά ηνπ.»
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(ζη) Σν εδάθην (i) ηεο παξαγξάθνπ (5) ηνπ Καλνληζκνύ 5 δηαγξάθεηαη θαη
αληηθαζίζηαηαη κε ην αθόινπζν λέν εδάθην (i):
«(i) Η έγγξαθε καξηπξία θαηαηίζεηαη κε έλνξθε δήισζε ή κε δήισζε θαηόπηλ ηεο
λελνκηζκέλεο δηαβεβαίσζεο.»
(δ) Σν εδάθην (v) ηεο παξαγξάθνπ (5) ηνπ Καλνληζκνύ 5 ηξνπνπνηείηαη κε ηε
δηαγξαθή ηεο θξάζεο «κε ηελ αληίζηνηρε δηθνγξαθία» (ζηε δεύηεξε γξακκή) θαη ηελ
αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηε θξάζε «κε ηα επίδηθα ζέκαηα ή όηη δελ θαιύπηνληαη από ηα
δηθόγξαθα,».
(ε) ηελ παξάγξαθν (5) ηνπ Καλνληζκνύ 5 πξνζηίζεηαη ην αθόινπζν λέν εδάθην (vii):
«(vii) Σν Δηθαζηήξην δύλαηαη θαηόπηλ πξνθνξηθνύ αηηήκαηνο λα δώζεη άδεηα γηα
έθδνζε θιήζεο κάξηπξα κε ζθνπό λα παξνπζηαζηεί ζην Δηθαζηήξην γηα λα
ππνγξάςεη ηελ πξνβιεπόκελε ζην εδάθην (i), αλσηέξσ, δήισζε.»
(ζ) Ο Καλνληζκόο 8(α) ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή ηεο ιέμεο «εγγξάθσλ» από ηε
θξάζε «εγγξάθσλ καξηπξηώλ» (πέκπηε γξακκή).
(η) Mε ηελ αξίζκεζε ηεο πξώηεο, θαηά ζεηξά, παξαγξάθνπ ηνπ Καλνληζκνύ 10 σο
παξάγξαθνο (1) ηνπ Καλνληζκνύ 10 θαη, πεξαηηέξσ, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δηα ηεο
πξνζζήθεο ησλ αθνινύζσλ κεηά ην πνζό «€3.000»:
«, εμαηξνπκέλσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ εθδηθάδνληαη από ηα Οηθνγελεηαθά
Δηθαζηήξηα θαη αθνξνύλ γνληθή κέξηκλα, δηθαζηηθή αλαγλώξηζε ηέθλνπ, πξνζβνιή
παηξόηεηαο θαη πξνζβνιή εθνύζηαο αλαγλώξηζεο γηα ηηο νπνίεο ζα ηπγράλνπλ
εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ αληηθείκελν δηαθνξάο άλσ ησλ €3.000.
Ννείηαη όηη, κε ζπκθσλία ησλ δηαδίθσλ αθόκα θαη νη πξναλαθεξόκελεο θαηεγνξίεο
ππνζέζεσλ δύλαληαη ζηελ θαηάιιειε πεξίπησζε θαη αθνύ απνδερζεί ηνύην ην
Δηθαζηήξην, λα εθδηθάδνληαη κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ αληηθείκελν
δηαθνξάο θάησ ησλ €3.000».
(ηα) Η πέκπηε, θαηά ζεηξά, παξάγξαθνο ηνπ Καλνληζκνύ 10 θαηαξγείηαη θαη
δηαγξάθεηαη.
(ηβ) Με ηελ πξνζζήθε ζηνλ Καλνληζκό 10 ησλ αθνινύζσλ λέσλ παξαγξάθσλ (2),
(3), (4) θαη (5):
(2) Όιεο νη ππνζέζεηο δηαηξνθήο, αλεμάξηεηα από ην ρξεκαηηθό πνζό ηεο
αμίσζεο εθδηθάδνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο «ηαρείαο εθδίθαζεο».
(3) ε ππνζέζεηο δηαδπγίνπ δελ είλαη αλαγθαία ε έθδνζε θιήζεο γηα νδεγίεο θαη
ην Δηθαζηήξην δύλαηαη λα νξίζεη ηελ ππόζεζε γηα αθξόαζε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ
δηθνγξάθσλ θαη ηελ ηήξεζε ηπρόλ νδεγηώλ από ην Δηθαζηήξην.
(4) ε ππνζέζεηο γνληθήο κέξηκλαο ην Δηθαζηήξην ιακβάλεη ππόςε σο πξνο ην
ρξόλν εθδίθαζεο ηεο ππόζεζεο θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ ρξόλνπ εηνηκαζίαο ηεο
έθζεζεο ηνπ ιεηηνπξγνύ επεκεξίαο.
(5) Όπνπ ζηα Δηθαζηήξηα εηδηθώλ δηθαηνδνζηώλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε
αλαγξαθήο θιίκαθνο ή πνζνύ επίδηθεο δηαθνξάο, ην Δηθαζηήξην δύλαηαη,
αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο Δ.30, λα ρεηξηζηεί ηελ ελώπηνλ ηνπ ππόζεζε θαηά ηνλ
ηξόπν πνπ ζα εμππεξεηεζεί ε ηαρύηεξε απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο. Πξνο ηνύην
δύλαηαη λα αθνινπζήζεη ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη ζηνπο νηθείνπο
δηαδηθαζηηθνύο θαλνληζκνύο είηε απηνύζηεο, είηε ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξόλνηεο ηεο
Δ.30.
(ηγ) Με ηελ αξίζκεζε ησλ δεύηεξεο, ηξίηεο, ηέηαξηεο, θαηά ζεηξά, παξαγξάθσλ ηνπ
Καλνληζκνύ 10 σο ν λένο Καλνληζκόο 11(1), (2) θαη (3), αληηζηνίρσο.
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Εθδόζεθε από ην Αλώηαην Δηθαζηήξην ζηε Λεπθσζία ζηηο 24 Ινπιίνπ 2017.
Ο παξώλ Καλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκέξα ηεο δεκνζηεύζεώο
ηνπ.
Μ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΣΟ,
Σ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ
Κ. ΠΑΜΠΑΛΛΗ
Π. ΠΑΝΑΓΗ
Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟ
Δ. ΜΙΥΑΗΛΙΔΟΤ
Μ. ΥΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ
Α. ΛΙΑΣΟ
Κ. ΣΑΜΑΣΙΟΤ
Γ. Ν. ΓΙΑΕΜΗ
Σ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ
Σ. ΦΑΡΑ-ΜΙΛΣΙΑΔΟΤ
Α. ΠΟΤΓΙΟΤΡΟΤ

Πξόεδξνο Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ
)
)
)
) Δηθαζηέο Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ
)
)
)
)
)
)
)
)
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ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΑΚΣΙΚΗ
1.

Όπνπ ππάξρνπλ πέξαλ ηνπ ελόο ελαγνκέλνπ ζε αγσγή, ηόηε ηα δηθόγξαθα ζεσξνύληαη ζπκπιεξσκέλα
θαηά ηελ έλλνηα ηεο Δ.30, θ.1(α), ώζηε λα αξρίζεη λα ηξέρεη ε πξνλννύκελε πξνζεζκία, όηαλ ηα
δηθόγξαθα ζπκπιεξσζνύλ, ππό ηελ έλλνηα πνπ πξνβιέπεηαη από ηε Δ.26, θ.11, γηα όινπο ηνπο
ελαγνκέλνπο.

2.

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ δηθνγξάθσλ σο άλσ, όηαλ θαηά ηελ πξώηε εκθάληζε γηα νδεγίεο δηαθαλεί όηη
εθθξεκνύλ άιιεο δηαδηθαζίεο γηα ηηο νπνίεο ελδείθλπηαη ή απαηηείηαη ε αληαιιαγή πεξαηηέξσ δηθνγξάθσλ,
ην Δηθαζηήξην δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα αλαβάιεη ηελ ππόζεζε κέρξη ηε ζπκπιήξσζε όιεο ηεο
δηθνγξαθίαο, δίδνληαο ζρεηηθέο νδεγίεο σο πξνο ηνλ πεξαηηέξσ ρεηξηζκό ηεο θιήζεο γηα νδεγίεο.
Αλακέλεηαη όηη ν δηάδηθνο πνπ γλσξίδεη όηη ζα πξνρσξήζεη κε πξόζζεηεο δηαδηθαζίεο, όπσο ε
πξνζεπίθιεζε ηξηηνδηαδίθνπ ή ε έθδνζε εηδνπνίεζεο κεηαμύ ζπλελαγνκέλσλ, γλσζηνπνηεί ηνύην κε ηελ
πξώηε επθαηξία ζηνπο αληηδίθνπο ηνπ θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ην Δηθαζηήξην.

3.

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο εκθάληζεο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ, κεηαμύ πιεηόλσλ ζπλελαγνκέλσλ, ε Δ.30
δελ βξίζθεη εθαξκνγή ζε ζρέζε κε ελαγόκελν πνπ παξέιεηςε λα εκθαληζηεί, αιιά εθαξκόδνληαη νη
πξόλνηεο ηεο Δ.17 πεξί παξάιεηςεο εκθάληζεο θαη ε ππόζεζε γηα όζνπο εθ ησλ ελαγνκέλσλ δελ
θαηαρσξίζνπλ εκθάληζε πξνρσξεί θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηε Δ.17.

4.

Η «ζύλνςε καξηπξίαο» πνπ πξνβιέπεηαη ζηε Δ.30, θ.5(3)(i), έρεη ηελ έλλνηα κηαο ζπλνπηηθήο παξάζεζεο
θάζε ζθνπνύκελνπ κάξηπξα θαη δελ πξέπεη λα απαηηείηαη ή λα επηηξέπεηαη λα επεθηείλεηαη ζε ιεπηνκεξή
παξάζεζε γεγνλόησλ θαη ηζρπξηζκώλ. Δελ απνηειεί καξηπξία, αιιά κηα πεξηεθηηθή αλαθνξά ζηα θύξηα
ζεκεία ηεο καξηπξίαο ώζηε λα δίδεηαη εηδνπνίεζε ζην Δηθαζηήξην θαη ηελ άιιε πιεπξά γηα ηελ νπζία ησλ
όζσλ ζα αλαθέξεη ν ζπγθεθξηκέλνο κάξηπξαο. Ννείηαη, βέβαηα, όηη, από ηελ άιιε, δελ κπνξεί λα
εμαληιείηαη ζε γεληθόηεηεο νη νπνίεο δελ ζα ηθαλνπνηνύλ ην ζθνπό απηό.

5.

Δηάδηθνο ν νπνίνο επηζπκεί λα εγείξεη νπνηνδήπνηε δήηεκα θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Παξαξηήκαηνο 25,
πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα πξώηα ελλέα αηηήκαηα ηεο πξώηεο ύιεο ηνπ Παξαξηήκαηνο, ζα πξέπεη
νπσζδήπνηε λα ην ζέζεη ζην ππ΄αξ. 10 αίηεκα. Σέηνηα αηηήκαηα πεξηιακβάλνπλ, ρσξίο λα είλαη
εμαληιεηηθή ε αλαθνξά πνπ αθνινπζεί, ηελ ηαηξηθή εμέηαζε νπνηνπδήπνηε δηαδίθνπ, ηελ αηκαηνινγηθή,
γνληδηαθή ή άιιε ζρεηηθή ή ζπλαθή εμέηαζε ή αίηεκα αλαβνιήο ή αλαζηνιήο ηεο πεξαηηέξσ δηθαζηηθήο
δηαδηθαζίαο κέρξη ηε ζπκκόξθσζε δηαδίθνπ ζε δηαηάγκαηα ηνπ Δηθαζηεξίνπ.
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