
Έφτασε η μέρα της δίκης σας. 

Πριν φύγετε από το σπίτι, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα χαρτιά, τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα 
πειστήρια και γνωρίζετε τη διεύθυνση του κτιρίου. 

Πηγαίνετε νωρίς στο Δικαστήριο, καθώς μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις στο σημείο 
ακτινοσκοπικού ελέγχου. 

Απαγορευμένα πράγματα όπως αλκοόλ, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, δεν επιτρέπονται στο 
Δικαστήριο, γι’ αυτό αφήστε τα σπίτι. 

Αφού περάσετε τον έλεγχο, ακολουθήστε τις πινακίδες ή ρωτήστε που είναι η αίθουσα. 

Όταν φτάσετε στην αίθουσα, ενημερώστε το Δικαστικό Υπάλληλο που θα σας δείξει πού θα 
καθίσετε. 

Περιμένετε τη σειρά σας επειδή η υπόθεσή σας μπορεί να είναι μία μεταξύ πολλών υποθέσεων για 
εκείνη την ημέρα στην αίθουσα αυτή. 

Ακούστε το Δικαστικό Υπάλληλο που θα καλέσει την υπόθεσή σας όταν έρθει η σειρά σας. 

Σηκωθείτε όρθιοι όταν ο Δικαστής εισέλθει στην αίθουσα. 

Αν είστε ο ενάγων θα παρουσιάσετε πρώτοι την υπόθεσή σας ενώπιον του Δικαστή. 

Να είστε όρθιοι όταν μιλάτε στο Δικαστή και να του απευθύνεστε με τον τίτλο: "Your Honour" 
(Εντιμότατε), ή αν είναι πολλοί Δικαστές, να πείτε: "Your Honours" (Εντιμότατοι). 

Να μιλάτε με αυτοπεποίθηση, με απλά λόγια, ευγενικά, και με σεβασμό. 

Εκφράστε την άποψή σας λογικά και απλά. 

Ο Δικαστής θα ρωτήσει τον άλλο διάδικο να απαντήσει στα σχόλιά σας. 

Θα πρέπει να επιστρέψετε στη θέση σας, όταν μιλάει ο άλλος διάδικος. 

Να σηκώνεστε κάθε φορά που σας μιλάει ο Δικαστής και κάθε φορά που απαντάτε στις ερωτήσεις 
του Δικαστή. 

Αν δεν καταλαβαίνετε ένα επιχείρημα ή μια απόφαση, 

ζητήστε απ’ το Δικαστή να σας το εξηγήσει. 

Ο Δικαστής θα ανακοινώσει την απόφασή του, ή αν θα πάρει την απόφαση αργότερα. 

Αν η υπόθεσή σας είναι η τελευταία, ο Δικαστής θα σηκωθεί και το Δικαστήριο θα διακόψει τις 
ακροάσεις. Τότε μπορείτε να φύγετε από την αίθουσα. 

Αν υπάρχουν και άλλες υποθέσεις, μπορείτε να βγείτε από την αίθουσα μόλις τελειώσει η δίκη σας 
πηγαίνοντας στο πίσω μέρος της αίθουσας, και κάντε υπόκλιση στο Δικαστή πριν εξέλθετε ήσυχα 
από την πόρτα της αίθουσας. 



Να γνωρίζετε ότι το κοινό μπορεί επίσης να βρίσκεται στην αίθουσα κατά τη δίκη σας καθώς οι 
δίκες στο Ανώτατο Δικαστήριο είναι δημόσιες. 

Αν θέλετε και άλλες πληροφορίες για τις διαδικασίες του δικαστηρίου, 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή καλέστε τη Γραμματεία. 

 


