
Το παρόν  βίντεο εξηγεί τι είναι το Δικόγραφο Αγωγής [Statement of Claim] και πώς 
να το συμπληρώσετε. 

Τι είναι το δικόγραφο αγωγής;  

Το δικόγραφο αγωγής είναι ένα έγγραφο που ετοιμάζει  ο ενάγων, δηλαδή το 
πρόσωπο ή η εταιρεία που κινεί την υπόθεση στο δικαστήριο. 

Το δικόγραφο αγωγής συνοδεύεται συνήθως από κλήση ή μπορεί να χρειαστεί κατά 
τη διάρκεια μιας δικαστικής διαδικασίας. 

Το Δικόγραφο Αγωγής αναφέρει τη φύση και την αιτία της αγωγής, καθώς και την 
απαλλαγή ή την επανόρθωση που επιδιώκεται στη δικαστική διαδικασία. 

Πώς συμπληρώνω το Δικόγραφο της Αγωγής μου; 

Η χρήση επικεφαλίδων βοηθάει τον αναγνώστη να κατανοήσει την αγωγή σας. 

Θα πρέπει να απαριθμήσετε κάθε παράγραφο του δικογράφου της αγωγής σας. 

Αυτό διευκολύνει εσάς, τον εναγόμενο και τον δικαστή να αναφέρεστε σε ένα 
συγκεκριμένο σημείο. 

Κάθε παράγραφος θα πρέπει να έχει λογική ακολουθία από την προηγούμενη και να 
είναι σε χρονολογική σειρά. 
 
Γράψτε το δικόγραφο της αγωγής σας σε απλή καθημερινή γλώσσα. 
 
Ποιες πληροφορίες θα πρέπει να συμπεριλάβω στο δικόγραφο της αγωγής 
μου; 

- Το Δικόγραφο Αγωγής θα πρέπει να αρχίζει με τον προσδιορισμό των 
διαδίκων μερών και τη σχέση μεταξύ τους.. 

- Συμπεριλάβετε όλα τα σχετικά γεγονότα. 
- Εξηγήστε πώς και με ποιον τρόπο ο εναγόμενος σάς αδίκησε σύμφωνα με το 

νόμο. Αυτό αποτελεί τη νομική βάση της αγωγής σας. 
- Αναφέρετε τα ουσιώδη γεγονότα που υποστηρίζουν την υποβολή της αγωγής. 
- Τελειώστε το δικόγραφο αγωγής με σαφείς δηλώσεις των εντολών που θέλετε 

να εκδώσει το Δικαστήριο. 

 

Τι πληροφορίες δεν πρέπει να συμπεριλάβω στο δικόγραφο της αγωγής μου; 

Περιορίστε το δικόγραφο της αγωγής σας σε πράγματα που έχουν σχέση με την 
υπόθεσή σας. 

Μη συμπεριλάβετε αποδεικτικά στοιχεία – τα αποδεικτικά στοιχεία παρουσιάζονται 
στη δίκη για να αποδείξουν τα ουσιώδη γεγονότα που αναφέρετε στο Δικόγραφο της 
Αγωγής σας. 

Μη συμπεριλάβετε λεπτομερή επιχειρήματα πώς ισχύει ο νόμος για την υπόθεσή 
σας. 



Μπορεί να έχετε την ευκαιρία να παρουσιάσετε αυτά τα νομικά επιχειρήματα (που 
ονομάζονται «υποβολές» [‘submissions’]) κατά την ακρόαση της υπόθεσής σας. 

Βάλτε τα συναισθήματά σας για τη διαφωνία στην άκρη με το να μη συμπεριλάβετε 
τη γνώμη σας ή να αναφέρετε τι νομίζετε ότι συνέβη. Εμμένετε στα γεγονότα. 

Να έχετε υπόψη… 

Εάν συμπεριλάβετε ακατάλληλο ή άσχετο υλικό σε δικόγραφο αγωγής, ο αντίδικος 
μπορεί να αιτηθεί τη διαγραφή ή την αφαίρεση αυτού του υλικού. 

Εάν ο αντίδικος επιτύχει στην αίτησή του να διαγράψει μέρος ή όλη την αγωγή σας, 
το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει εντολή να καταβάλετε τα δικαστικά έξοδά του  για 
την εκδίκαση της αγωγής. 

Ακόμη και αν η αίτησή σας για απαλλαγή από τα έξοδα [fee waiver] της δικαστικής 
διαδικασίας ήταν επιτυχής, αυτά τα νομικά έξοδα θα πρέπει να καταβληθούν. 

Έχω γράψει το Δικόγραφο της Αγωγής μου, τι κάνω μετά; 

Πρέπει να το καταθέσετε στο RedCrest. 

Το RedCrest θα σας ειδοποιήσει μέσω email όταν το Δικόγραφο της Αγωγής σας 
γίνει αποδεκτό 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό δε σημαίνει ότι έχει εκδοθεί απόφαση υπέρ σας. 

Χρειάζονται περαιτέρω βήματα προτού αποφασιστεί η υπόθεσή σας. 
 

‘Κατεβάστε’ το σφραγισμένο αντίγραφο του Δικογράφου της Αγωγής σας από το 
Redcrest και επιδώστε το στον εναγόμενο ή στους εναγόμενους. 

Το Ανώτερο Δικαστήριο δημοσιεύει διάφορους Οδηγούς για να βοηθήσει τους 
Αυτοεκπροσωπούμενους Διαδίκους να κατανοήσουν όλα τα βήματα που 
απαιτούνται για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας. Αυτοί οι οδηγοί βρίσκονται στην 
ενότητα «Αντιπροσωπεύοντας τον Εαυτό σας» [‘Representing Yourself’] στον 
ιστότοπο του Δικαστηρίου. 

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δικαστικές διαδικασίες, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ή καλέστε τη Γραμματεία μας. 

 


