
Αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να εκπροσωπήσετε τον εαυτό σας σε δίκη του Ανώτατου 
Δικαστηρίου. 

Από την ώρα που λάβετε ειδοποίηση για την ημερομηνία της δίκης, υπάρχουν διάφορα βήματα για 
να προετοιμαστείτε. 

Καταρχάς, ελέγξτε το είδος της δίκης που θα παρευρεθείτε και προγραμματίστε ανάλογα. 

Δεν είναι ίδια η προετοιμασία για την κάθε δίκη. 

Μιλήστε με το Δικαστήριο για το ποια μέθοδο να χρησιμοποιήσετε για να καταθέσετε τα έγγραφα 
στα οποία σκοπεύετε να στηριχθείτε στη δίκη σας. 

Ο Δικαστής θα έχει αντίγραφα όλων των εγγράφων που καταθέσατε εσείς κι ο άλλος διάδικος. 

Ελέγξτε ότι έχετε αντίγραφα όλων των εγγράφων στα οποία θέλετε να στηριχθείτε 

στη δίκη σας όπως ένορκες δηλώσεις, πειστήρια, καταθέσεις μαρτύρων, γραπτά υπομνήματα, 
επιστολές και ημέιλ από το Δικαστήριο. 

Όλα αυτά τα έγγραφα θα αποτελέσουν το φάκελο της δικογραφίας σας. 

Ελέγξτε ότι πληρώσατε όλα τα δικαστικά τέλη. 

Ελέγξτε σε ποιο κτίριο του Αν. Δικαστηρίου έχει αναρτηθεί η υπόθεσή σας, και τη διεύθυνση αυτού 
του κτιρίου. 

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να εισέλθετε στο δικαστήριο, τηλεφωνήστε μας τουλάχιστον 2 μέρες 
νωρίτερα, για να σας βοηθήσουμε. 

Τώρα που καταθέσατε τα έγγραφά σας, πληρώσατε τα τέλη σας και επιβεβαιώσατε το μέρος της 
δίκης σας, είναι καιρός να σκεφτείτε πώς να παρουσιάσετε την υπόθεσή σας. 

Γράψτε αυτά που θέλετε να πείτε, και κάντε μια λίστα με ερωτήσεις που θα θέλατε να κάνετε. 

Σκεφτείτε για το τι μπορεί να πει ο άλλος διάδικος και πώς θα απαντήσετε. 

Αν σχεδιάζετε να αναφερθείτε σε έγγραφα, ο Δικαστής θα αναμένει να πείτε το όνομα του 
εγγράφου στο οποίο αναφέρεστε, και τη σελίδα και παράγραφο στο κείμενο που ειδικά θέλετε να 
επιστήσετε την προσοχή του. 

Θα σας βοηθήσει να μαρκάρετε με σαφήνεια τα έγγραφά σας και να τα βάλετε σε μια σειρά πριν τη 
δίκη σας. 

Οικογένεια και φίλοι μπορούν να παρευρεθούν, και να παρακολουθήσουν τη δίκη μαζί 

σας. 

Ίσως σας χρησιμεύσει να παρακολουθήσετε μια άλλη δίκη όταν ετοιμάζετε την υπόθεσή σας. 

 



Οι περισσότερες δίκες είναι δημόσιες και διατίθενται καθίσματα για το κοινό. 

Φτάσατε στην παραμονή της δίκης σας, γι’ αυτό σκεφτείτε τι πρέπει να κάνετε. 

Ελέγξτε τις σημειώσεις σας, και ξαναδιαβάστε τα κύρια έγγραφα για τα οποία θα μιλήσετε 

στη δίκη. 

Εξασκηθείτε σ’ αυτά που θα πείτε με κάποιον φίλο ή συγγενή σας. 

Μαζέψτε όλα τα έγγραφά σας και τυχόν βιβλία που κοιτάξατε για να σας βοηθήσουν να 
καταλάβετε το νόμο. 

Πάρτε στυλό και σημειωματάριο για να κρατάτε σημειώσεις γι’ αυτά που θα ειπωθούν στην 
ακρόαση. 

Κάντε αίτηση για τα Πρακτικά της δίκης σας. 

Οι όροι για τα Πρακτικά εξηγούνται στις διαδικαστικές σημειώσεις του δικαστηρίου. 

Η Γραμματεία μπορεί επίσης να σας βοηθήσει με τις πληροφορίες αυτές. 

Ελέγξτε το Πινάκιο Υποθέσεων στην ιστοσελίδα για να μάθετε την αίθουσα του δικαστηρίου που θα 
εκδικαστεί η υπόθεσή σας και αν έχουν καταχωρηθεί τυχόν άλλες υποθέσεις ενώπιον του ίδιου 
δικαστή εκείνη την ημέρα. 

Τέλος, σκεφτείτε τι θα φορέσετε. 

Ντυθείτε επίσημα για τη δίκη σας, και μη φορέσετε σαγιονάρες, μπλουζάκια ή γυαλιά ηλίου. 

Τώρα είστε έτοιμοι για τη δίκη σας. 

 


