
Αυτό το βίντεο εξηγεί την ένορκη δήλωση και πώς μπορείτε να την κάνετε. 

Τι είναι η ένορκη δήλωση; 

Είναι μια επίσημη γραπτή κατάθεση, που αναφέρει τα στοιχεία που γνωρίζετε. 

Υπογράφεται ενόρκως ή με διαβεβαίωση που σημαίνει ότι τα στοιχεία που αναφέρετε είναι αληθή. 

Η ένορκη δήλωση είναι μέρος των στοιχείων για να στηρίξετε την υπόθεσή σας. 

Ο άλλος διάδικος θα μπορεί να σας κάνει ερωτήσεις για το περιεχόμενό της κατά τη δίκη. 

Πώς μπορώ να κάνω ένορκη δήλωση; 

Συμπληρώστε το υπόδειγμα ένορκης δήλωσης στην ιστοσελίδα του Αν. Δικαστηρίου και μετά 
τυπώστε το. Ή, η γραμματεία μπορεί να σας στείλει μια κενή ένορκη δήλωση για να τη 
συμπληρώσετε με το χέρι. 

Οι ένορκες δηλώσεις περιέχουν σύντομες, αριθμημένες αναφορές. 

Η κάθε αναφορά θα πρέπει ακολουθεί λογικά την προηγούμενη αναφορά, με ημερολογιακή σειρά, 
και κάθε αναφορά να αναφέρει ένα γεγονός που σχετίζεται με την υπόθεση. 

Η χρήση τίτλων στην ένορκη δήλωση βοηθάει να ακολουθείται η ιστορία σας. 

Γράψτε την ένορκη δήλωση με απλή γλώσσα. 

Με τον ίδιο τρόπο που θα μιλήσετε όταν ερωτηθείτε κατ’ αντιπαράθεση για την ένορκη δήλωσή 
σας. 

Τι πληροφορίες να συμπεριλάβω στην ένορκη δήλωσή μου; 

Αρχίστε την ένορκη δήλωσή σας αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το επάγγελμά 
σας. 

Στην επόμενη παράγραφο, εξηγήστε γιατί κάνετε την ένορκη δήλωση. 

Απαντάτε σε κάτι για το οποίο κατέθεσε ο άλλος διάδικος ή για να στηρίξετε μια αίτηση που 
κάνατε; 

Αν σχετίζεται με την υπόθεσή σας, μπορείτε να αναφέρετε λίγα πράγματα για το ιστορικό της 
υπόθεσης όπως πώς σχετίζεστε με την αγωγή. 

Μετά, αναφέρετε τα στοιχεία της υπόθεσής σας όπως τι κάνατε, είδατε, είπατε ή ακούσατε. 

Γράψτε τις ημερομηνίες που συνέβησαν, πού συνέβησαν και ποιος ήταν παρών. 

Αν δεν είστε βέβαιοι για κάτι ή δεν θυμάστε, να είστε ειλικρινείς γι’ αυτό. 

Τι στοιχεία μπορώ να παραλείψω από την ένορκη δήλωσή μου; 

Αποφύγετε να συμπεριλάβετε στοιχεία που δεν σχετίζονται με την υπόθεσή σας. 



Μην αναφέρετε επιχειρήματα για το πώς ισχύει ο νόμος στα στοιχεία που αναφέρετε στην ένορκη 
δήλωσή σας. 

Θα έχετε την ευκαιρία να εκθέσετε νομικά επιχειρήματα, που λέγονται «υπομνήματα», κατά τη 
δίκη σας. 

Αγνοήστε το πώς αισθάνεστε για τη διένεξη μην αναφέροντας τη γνώμη σας ή μιλώντας για το τι 
πιστεύετε ότι συνέβη. 

Για παράδειγμα, όταν περιγράφετε συνομιλίες, πείτε αυτά που γνωρίζετε ότι ειπώθηκαν, από 
ποιον, πού και πότε. 

Πληροφορίες που σας είπε κάποιος άλλος, που λέγονται φήμες, συνήθως δεν επιτρέπονται. 

Αλλά αν νομίζετε ότι είναι αναγκαίες, πείτε ότι βασίζονται σε πεποιθήσεις σας. 

Αποφύγετε να συμπεριλάβετε στοιχεία που εσείς ή ο άλλος διάδικος έχετε καταθέσει 
προηγουμένως στο δικαστήριο. 

Προσοχή… 

Αν συμπεριλάβετε ακατάλληλα ή άσχετα στοιχεία στην ένορκη δήλωση, ο άλλος διάδικος μπορεί να 
ζητήσει να διαγραφούν ή να αφαιρεθούν αυτά τα στοιχεία. 

Αν εγκριθεί το αίτημα του άλλου διάδικου να διαγραφεί μέρος ή όλη η δήλωσή σας, το Δικαστήριο 
μπορεί να δώσει εντολή να πληρώσετε τα νομικά του έξοδα επειδή κάνατε αυτή την αγωγή. 

Είναι σοβαρό αδίκημα αν εν γνώσει σας κάνετε ψευδή κατάθεση στην ένορκη δήλωσή σας. 

Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να σας επιβληθεί σοβαρή ποινή. 

Πειστήρια σε μια ένορκη δήλωση. 

Πειστήρια σε ένορκη δήλωση είναι έγγραφα όπως κίνηση τραπεζικού λογαριασμού, επιστολές και 
έρευνες ακινήτων ή άλλα είδη αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζουν τις αναφορές που γίνονται 
στην ένορκη δήλωση. 

Τα πειστήρια παραμένουν με τη δήλωση ενώ η υπόθεση βρίσκεται στο δικαστήριο. 

Πρέπει να ονομάσετε κάθε πειστήριό σας. 

Ένας καλός τρόπος είναι με τα αρχικά σας και μετά με διαδοχικό αριθμό. 

Για παράδειγμα, αν τα αρχικά σας είναι ΝΣ, ονομάστε τα πειστήριά σας ΝΣ1, ΝΣ2, ΝΣ3 και λοιπά. 

Για να αναφερθείτε σ’ ένα από τα πειστήρια στην ένορκη δήλωσή σας, γράψτε: «Αναφέρομαι στο 
πειστήριο ΝΣ1». 

Κάθε πειστήριο πρέπει να έχει εξώφυλλο γνωστό ως Έντυπο 43Α Πιστοποιητικό Αναγνώρισης 
Πειστηρίου που αναφέρει το όνομα του πειστηρίου. 

Αυτό διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του Αν. Δικαστηρίου ή στην Κεντρική Γραμματεία. 



Τελείωσα την ένορκη δήλωση, τώρα τι πρέπει να κάνω; 

Ξανακοιτάξτε την ένορκη δήλωση αφού τη συμπληρώσατε και ελέγξτε προσεκτικά αν είναι ακριβής. 

Όταν είστε ικανοποιημένοι, πρέπει να υπογραφεί από εσάς ενώπιον ενός εξουσιοδοτημένου 
ατόμου. 

Για παράδειγμα: δικηγόρος, μπάριστερ, Ειρηνοδίκης, ή αστυνομικός με βαθμό αρχιφύλακα ή άνω. 

Αφού υπογραφεί η ένορκη δήλωσή σας, κάντε αντίτυπα για τα αρχεία σας και αντίγραφο για 
επίδοση στον άλλο διάδικο, ή διάδικους στη δίκη σας. 

Καταθέστε στο Δικαστήριο την πρωτότυπη, υπογεγραμμένη δήλωση και τα πειστήρια. 

Η διαδικασία γι’ αυτό ποικίλλει ανάλογα τη δίκη σας. 

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, για τις δικαστικές διαδικασίες, δείτε την ιστοσελίδα ή 
καλέστε τη Γραμματεία. 

 


