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2856/19
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(Υπ.)……………………….
Λ. Πασχαλίδης, Ε.Δ.

Όταν μια υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση και υπάρχει κάποιος λόγος που δεν
επιτρέπει την έναρξη της ακρόασης, είτε ο λόγος αυτός αφορά το πρόγραμμα του
Δικαστηρίου είτε κάποιο αίτημα που έχει υποβληθεί ως οι οδηγίες της ΔΠ, το Δικαστήριο
θα ενημερώνει ανάλογα και εκ των προτέρων τους συνηγόρους. Όταν όμως δεν γίνεται
τέτοια ενημέρωση από το Δικαστήριο ή όταν δεν τίθεται εκ των προτέρων οποιοδήποτε
αίτημα ή κώλυμα από οποιαδήποτε πλευρά, τότε το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται της
υπόθεσης την ημέρα και ώρα που αυτή είναι ορισμένη και για το σκοπό που είναι
ορισμένη εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες μέσω του πινακίου που αναρτάται
καθημερινά.
Προς αποφυγή λοιπόν οποιασδήποτε παρεξήγησης, όταν κάποιος συνήγορος επιθυμεί
να μάθει εκ των προτέρων αν η ακρόαση της υπόθεσης του θα γίνει ως έχει
προγραμματιστεί, τότε για να μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα του, αυτό θα πρέπει να
κοινοποιείται και στον αντίδικο του και σε αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ο βαθμός
ετοιμότητας του ιδίου καθώς και η συνεννόηση που αναμένεται ότι ήδη είχε με τον
αντίδικο του ως προς την ετοιμότητα και προθέσεις του τελευταίου για την ακρόαση.
Εξυπακούεται ότι ο αντίδικος θα πρέπει και αυτός με τη σειρά του να ενημερώσει σχετικά
το Δικαστήριο για τη δική του ετοιμότητα και προθέσεις και ότι όταν δηλώνεται ετοιμότητα
από οποιαδήποτε πλευρά αυτό συνεπάγεται ότι έχουν ήδη ετοιμαστεί και ανταλλαχθεί
μεταξύ των μερών προτιθέμενες δηλώσεις και/ή τεκμήρια.
Συνεπώς, όταν το Δικαστήριο δεν έχει τις θέσεις και των δυο πλευρών όταν ερωτάται για
το αν θα ξεκινήσει ή όχι μια ακρόαση τότε για ευνόητους λόγους δεν μπορεί και δεν
επιτρέπεται να ενημερώσει μονομερώς την μια ή την άλλη πλευρά οπόταν σε τέτοια
περίπτωση θα επιληφθεί της υπόθεσης την ημέρα και ώρα που αυτή είναι ορισμένη και
για το σκοπό που ορίστηκε και τα όποια αιτήματα υπάρχουν, αυτά, το Δικαστήριο θα τα
εξετάσει και θα τα αποφασίσει τότε, στην παρουσία και των δυο πλευρών.
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