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I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις ως προς το αντικείμενο της εισηγήσεως 

1. Κατά τον κλασικό ορισμό του Γεωργίου Θ. Ράμμου «θεμελιώδη δικονομικά 
συστήματα ή αξιώματα καλούνται οι κανόνες, οι ρυθμίζοντες βασικώς τον τρόπο 
διεξαγωγής των αστικών ή πολιτικών δικών, και δη τον τρόπον της επεμβάσεως και 
ενεργείας του δικαστού, την έκτασιν των εξουσιών αυτού και των διαδίκων, των νομίμων 
αντιπροσώπων και των δικαστικών πληρεξουσίων αυτών, τα πλαίσια της πρωτοβουλίας 
και της δράσεως εκάστου των προσώπων της δίκης, τον τρόπον της ενάρξεως και 
εξελίξεως της δίκης και τον τρόπον και τον χρόνον της επιχειρήσεως ή ενεργείας των 
διαφόρων δικαστικών πράξεων ....»1. 

Αυτές οι βασικές αρχές και τα θεμελιώδη αξιώματα2 είναι οι πηγές και οι αφετηρίες, 

                                                            
1 Βλ. Γ. Θ. Ράμμου, Εγχειρίδιον Αστικού Δικονομικού Δικαίου, Τ.Α., Αθήναι, 1978, σελ. 316 επ. 
 
2 Οι παρατηρήσεις και οι σκέψεις που εκτίθενται στην παρούσα μελέτη έχουν ως άμεση βιβλιογραφική 

πηγή εκτός από την κλασική μονογραφική μελέτη του Γ. Θ. Ράμμου. Τα συστήματα της συζητήσεως και της 
ανακρίσεως εν τη Πολιτική Δικονομία, Αθήνα, 1934 και τα ακόλουθα βιβλία/συγγράμματα (από τα οποία και 
έχουν εκληφθεί): Γεωργίου Θ. Ράμμου, Εγχειρίδιον Αστικού Δικονομικού Δικαίου, Τ. Α΄, Αθήναι, 1978· 
Γεωργίου Γ. Μητσόπουλου, Πολιτική Δικονομία, Τόμος Α΄ Αθήναι, 1972· του ιδίου, Διαδικαστικαί Πράξεις, 
Τόμος προς τιμήν Γ.Θ. Ράμμου, ΙΙ, 1979, σελ. 625 επ.· Γ. Θ. Ράμμου-Ν. Κ. Κλαμαρή, Επιτομή Αστικού 
Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδοση, Α΄ Ημίτομος, Αθήνα, 1998· Ν. Κ. Κλαμαρή, Το δικαίωμα δικαστικής 
προστασίας κατά το άρθρο 20 Παρ. 1 Συντάγματος 1975 (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 1988), Αθήνα 1989· Ν. 
Κ. Κλαμαρής-Σ.Ν.Κουσούλης, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, τ. Ι και ΙΙ, Αθήνα, 2008· Ν. Κ. Κλαμαρής-
Σ.Σ.Πανταζόπουλος, Οργανισμός των Δικαστηρίων, Αθήνα, 2009· Ν. Κ. Κλαμαρής-Σ. Ν. Κουσούλης-Σ.Σ. 
Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία (Οργανισμός Δικαστηρίων-Γενική Εισαγωγή και Διαδικασία στα 
Πρωτοβάθμια Δικαστήρια-Απόδειξη), 3η έκδοση, Αθήνα, 2016· Ν. Κ. Κλαμαρής, Οι βασικές αρχές που 
ισχύουν στην πολιτική δίκη, στο συλλογικό έργο: Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστήμιο Πολιτών, Εκδήλωση Νομικών, Επιμέλεια: Διονύσιος Δ. Σπινέλλης, Αθήνα, 2017, σελ. 89 – 119. 
Και άλλες βιβλιογραφικές πηγές λήφθηκαν ασφαλώς υπόψη: Μεταξύ αυτών ιδιαιτέρως σημαντικές για το 
συγκεκριμένο κύκλο προβλημάτων είναι και οι κλασικές μελέτες της Π. Γέσιου – Φαλτσή, Γενικές αρχές κατά 
το ελληνικό δίκαιο, Η δικονομική έννομη τάξη II, 1995, σελ. 129-146· της ιδίας, Η δίκη στο λαϊκό δικαστήριο 
της Ηλιαίας: η γένεση δικονομικών αρχών με σύγχρονη σημασία, Δ 1994, σελ. 475-497· Σ. Δεληκωστόπουλο-
Λ. Σινανιώτη, Ερμηνεία (κατ' άρθρον) ΚΠολΔ, τ. Α, 1968, τ. Β, 1969. Βλ. επίσης για τα συγκεκριμένα 
ζητήματα τις αντίστοιχες μελέτες των Κ. Μακρίδου (Πραγματικοί ισχυρισμοί και θεμελιώδη δικονομικά 
συστήτήματα), Γ. Ορφανίδη (Οι πραγματικοί ισχυρισμοί ενώπιον των ουσιαστικών δικαστηρίων) και Β. Ρήγα 
(Ο αναιρετικός έλεγχος της ουσιαστικής κρίσεως επί των πραγματικών ισχυρισμών) στο πλαίσιο του 32ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων (Καλαμάτα, 4-7 Οκτωβρίου 2007)με γενικό 
θέμα «Οι πραγματικοί ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη», Αθήνα, 2008, αντιστοίχως σελ. 23-54, 89-137 και 169-
220· επίσης Κ. Καλαβρό, Αιτήσεις και ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη, 2013· Σ. Ν. Κουσούλη, Οι πραγματικοί 
ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη, 2003. Βλ. περαιτέρω και: Π. Καργάδο, Αι θεμελιώδεις αρχαί της πολιτικής 
Δικονομίας και η σημασία των, Προσφορά στον Γ. Μιχαηλίδη-Νουάρο, Ι, 1987, σελ. 465-480· P. Arens, Οι 
θεμελιώδεις αρχές του αστικού δι-κονομικού δικαίου, Αρμ 1983.1037-1045· D. Leipold, Επιτάχυνση της 
διαδικασίας και δικονομικά συστήματα, Δ 1991.545-562- Κ. Μπέη, Τα δικονομικά θε-μέλια της δικαστικής 



από τις οποίες εκπορεύονται οι – ή οι οποίες υπαγορεύουν τις – κατ‘ ιδίαν ρυθμίσεις κάθε 
δικονομικής νομοθεσίας. Πάντως αυτές οι βασικές αρχές είναι αρκετές φορές και 
αντίθετες μεταξύ τους και το ποία Αρχή ή ποίο Αξίωμα επικρατεί κάθε φορά κρίνεται με 
βάση την ειδικότερη αξιακή και τελολογική κατεύθυνση κάθε συγκεκριμένης 
δικονομικής νομοθεσίας, κάθε συγκεκριμένης δικονομικής διαδικασίας, κάθε 
συγκεκριμένου δικονομικού θεσμού και εν τέλει κάθε συγκεκριμένης διατάξεως 
τελολογικώς εντεταγμένης στο σύστημα της οικείας Δικονομικής Έννομης Τάξεως (ως 
Τμήματος της όλης αντίστοιχης Έννομης Τάξεως). 

Η έννοια και η σημασία των θεμελιωδών δικονομικών αξιωμάτων και γενικών αρχών 
είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την κατανόηση της ιδεολογικής, αξιακής και τελολογικής 
κατευθύνσεως της δικονομικής έννομης τάξεως, αλλά και για τον ειδικότερο 
προσανατολισμό και τη συγκρότηση των κατ’ ιδίων ρυθμίσεων κάθε συγκεκριμένης 
δικονομικής ρυθμίσεως τελολογικώς ερμηνευομένης, σύμφωνα και με την κρατούσα και 
ορθή διδασκαλία του Γεωργίου Μητσόπουλου την οποία ο ίδιος αυθεντικώς έχει 
αποτυπώσει ως ακολούθως: «Όθεν, εκ της γραμματικής ερμηνείας αρχόμεθα, ήτοι της 
στηριζομένης εις το γράμμα της διατάξεως. Απομακρυνόμεθα δε του γράμ-ματος, όταν τούτο 
υπαγορεύεται εκ της λογικής ερμηνείας. Εν τη τοιαύτη δε ερμηνεία κρίσιμα στοιχεία είναι, το 
τε ιστορικόν και το συστηματικόν ιδία δε το τελολογικόν προς ανεύρεσιν του νοήματος της 
διατάξεως. Διότι μετά την εξακρίβωσιν του ιστορικώς ηθελημένου, εντάσσεται ή 
ερμηνευομένη διάταξις εις το καθιερούμενον υπό του θετικού δικαίου σύστημα και ερευνάται 
περαιτέρω αυτή εν αναφορά προς τούς διέποντας το όλον σύ-στημα γενικωτέρους και 
ειδικωτέρους σκοπούς, ώστε να κριθή ποίου γενικωτέρου σκοπού αποτελεί αυτή μέσον και 
ποίου ειδικωτέρου μέσου αποτελεί σκοπόν, ίνα ούτω προσδιορισθή το αντικειμενικόν νόημα 
αυτής. Εν όψει δε του σκοπού της δίκης, τείνοντος εις ανεύρεσιν της ουσιαστικής αληθείας, 
ενδείκνυται ερμηνεία των δικονομικών κανόνων εξυπηρετούσα τον εν λόγω σκοπόν. Το 
λεγόμενον, ότι ή αυστηρά ερμηνεία των δικονο-μικών κανόνων αποκλείεται εκ του λόγου ότι 
οι κανόνες ούτοι αποτελούν “δίκαιον σκοπιμότητος”, ουδέν προσθέτει υπέρ του ενδεδειγμένου 
και ανωτέρω εκτεθέντος τρόπου ερμηνείας αυτών. Διότι καθ’ ον λόγον εις πάντα κλάδον 
δικαίου ή ανεύρεσις του αντικειμενικού νοήματος του κα-νόνος χωρεί τελολογικώς, κατά τον 
αυτόν λόγον και εν τω άστικώ δικονο-μικώ δικαίω η αυτή μέθοδος ακολουθείται. Εκ της ιδίας 
δε του συστήματος δυνάμεως και της εν αυτώ τελολογικής εντάξεως και διαρθρώσεως των 

                                                                                                                                                                          
προστασίας, Δ 1981.376-402· R. Stürner, Τα θεμελιώδη δικονομικά αξιώματα και το Σύνταγμα, Δ 1986.145-
158· M. Wolf, Διαδικαστικές εγγυ-ήσεις στην πολιτική δίκη στο χώρο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ 
1992,648-658 (652-653). Από πλευράς συγγραμμάτων ή υπομνηματιστικών έργων βλ. μεταξύ άλλων στα 
αντίστοιχα κεφάλαια αυτών ιδίως: Δ. Μανιώτη, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 
Θεσσαλονίκη, 2017, σελ. 8-14· Ν. Νίκα,Πολιτική Δικονομία, Ι, 2003, σελ. 475-566· τον ίδιο, Εγχειρίδιο 
Πολιτικής Δικονομίας, Β΄ έκδοση, 2016· Κ. Κεραμέα, Αστικό δικονομικό δίκαιο. Γενικό μέρος (1986), σελ. 
145-198· Κ. Μπέη, Πολιτική δικονομία. Γενικές αρχές και κατ’ άρθρον ερμηνεία τ. 3, σελ. 515 επ.ꞏ K. Μπέη / 
K. Καλαβρό / Σ. Σταματόπουλο, Δικονομία των ιδιωτικών διαφορών I (1999) και Πολιτική Δικονομία Γενικό 
Μέρος (2003). Αν και το σχετικό κεφάλαιο (σελ. 201-251) του Συγγράμματος  
«Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως» (Γενικό Μέρος), Β΄ έκδοση, 2017, της Π. Γέσιου-Φαλτσή φέρει τον τίτλο 
«Οι θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές της Εκτελεστικής Διαδικασίας» οι αναλύσεις της ως άνω 
Καθηγήτριας/Συγγραφέως έχουν σημασία για το σύνολο του γενικότερου θέματος των Αρχών αυτών. Ειδικώς 
για τα θέματα που συνδέονται με το συγκεντρωτικό σύστημα βλ. και Κ. Καλαβρό, Πολιτική Δικονομία, Γενικό 
Μέρος: Διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, 4η έκδοση, 2016, σελ.103. Για ειδικότερα ζητήματα της 
διαδικασίας μετά το Ν. 4335/2015 βλ. Κ. Μακρίδου/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Διαμαντόπουλου, Πολιτική Δικονομία, 
2017. 

 



κανόνων, θέλει απορρεύσει και η πλήρωσις των τυχόν υφισταμένων κενών3». 
2.- Η διερεύνηση της θεματικής και του κύκλου προβλημάτων που αφορούν την 

Προβολή των Ισχυρισμών4 στο πλαίσιο της Νέας Τακτικής Διαδικασίας, με βάση το Ν. 
4335/2015 (με τον οποίο τροποποιήθηκε σε κάποια βασικά σημεία ο ΚΠολΔ), υπό το 
πρίσμα των Θεμελιωδών Αρχών της Πολιτικής Δίκης προϋποθέτει στην ευρύτερη 
διάστασή της – δηλαδή όσον αφορά την ιδεολογική ακτινοβολία, την ερμηνευτική 
καθοδήγηση και την επιρροή των «οδηγιών» που απορρέουν από τις Θεμελιώδεις Αρχές 
της Πολιτικής Δίκης – την εννοιολογική, τη λειτουργική, την τελολογική και την 
συστηματική προσέγγιση και κατανόηση αυτών των Αρχών στο πλαίσιο μιας Έννομης 
Τάξεως ενός Κράτους Δικαίου και ειδικότερα ενός Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως. Στην παρούσα εισήγηση και για τις «ανάγκες» αυτής και του αντιστοίχου 
επιστημονικού διαλόγου χρησιμοποιούνται οι όροι «Θεμελιώδες Δικονομικό Αξίωμα», 
«Θεμελιώδης Δικονομικός Κανών» και «Θεμελιώδης Δικονομική Αρχή» ως 
ταυτόσημοι5. 

3. Η αλληλοσύνδεση της διαδικασίας, του τρόπου, των μέσων και του 
χρονοδιαγράμματος προβολής των ισχυρισμών καθώς και της χρονικής αλληλουχίας 
μεταξύ των κατ’ ιδίαν ισχυρισμών ως προς την προβολή αυτών βρίσκεται εκ των 
πραγμάτων σε μια λειτουργική και τελολογική αλληλεξάρτηση με τις Θεμελιώδεις Αρχές 
της Πολιτικής Δίκης. Άλλωστε οι επί μέρους νομικές διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν τα του 
τρόπου, των μέσων και τα του χρονοδιαγράμματος κ.ο.κ. της προβολής των ισχυρισμών 
βρίσκονται σε μια διαλεκτική σχέση με τις αντίστοιχες Θεμελιώδεις Αρχές της Πολιτικής 
Δικονομίας. Αυτή η διαλεκτική σχέση καθίσταται ιδίως τότε αντιληπτή είτε όταν οι 
Θεμελιώδεις Αρχές θεσπίζονται με συγκεκριμένες διατάξεις γενικότερης και ευρείας 
διατυπώσεως, οπότε και ενδεχομένως ερωτάται ποίες είναι οι παραγωγικώς/απαγωγικώς 
συναγόμενες ειδικότερες εκφάνσεις αυτών είτε όταν – αντιστρόφως – οι Θεμελιώδεις 
Αρχές δεν θεσπίζονται με κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις γενικότερης ή μη μορφής, 
οπότε και ενδεχομένως ερωτάται, αν αυτές οι Θεμελιώδεις Αρχές συνάγονται επαγωγικώς6 
από συγκεκριμένες μερικότερες ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν επί μέρους θέματα, τα 
οποία στη γενικότερή τους, στην ευρύτερή τους και στην πλέον αφηρημένη τους διάσταση 
εντάσσονται στο εννοιολογικό περιεχόμενο (πυρήνα ή/και περιφέρεια) των Θεμελιωδών 
Αρχών ή έστω κάποιας συγκεκριμένης Θεμελιώδους Αρχής. 

4. Ως προς το αντικείμενο της παρούσας μελέτης και της αντίστοιχης εισηγήσεώς μου 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2017 στην Καρδίτσα) πρέπει να διευκρινησθούν τα ακόλουθα: Όπως 

                                                            
3 Γ. Μητσόπουλος, Πολιτική Δικονομία, Τ. Α, 1972, σελ. 43/44. Βλ. επίσης και την ιδιαιτέρως 

θεμελιωμένη ανάλυση του Κ. Μπέη στο συλλογικό εξαιρετικό ερμηνευτικό έργο των Γ. Κασιμάτη και Κ. 
Μαυριά, Ερμηνεία του Συντάγματος, Ι, 2003, Άρθρο 20 § 1, περ. αριθμ. 51, σελ. 68 επ. 

 
4 Ειδικότερα για την έννοια και την προβολή των πραγματικών ισχυρισμών βλ. και (αντί πολλών 

άλλων): Γ. Μητσόπουλο, Διαδικαστικαί Πράξεις, Τόμος προς τιμήν Γ. Θ. Ράμμου, Ι, σελ. 625-671 (635)· Κ. 
Καλαβρό, ό.π., 2013· Σ.Ν. Κουσούλη, Οι πραγματικοί ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη, Αθήνα, 2003. 

 
5 Έτσι και D. Leipold, στο Stein/Jonas (-Leipold), ZPO, 22. Έκδοση, Β. 3, σελ. 7: «Unter dem Begriff der 

Verfahrensgrundsätze (gleichbedeutend: Prozessmaximen) werden die grundlegenden rechtlichen Leitlinien 
verstanden, die dem gerichtlichen Verfahren, hier dem Zivilprozess, seine wesentliche Ausprägung 
verleihen». 

 
6 Βλ. και H. F. Gaul, Laudatio für Y. Alangoya, Festschriftfeier, Annales xxxviii, N. 55 (2006), σελ. 181 

επ., 185 επ. 
 



τόνισα και στην αρχή της τότε προφορικής αναπτύξεως της αντίστοιχης εισηγήσεώς μου 
στην Καρδίτσα –ακριβώς προς αποφυγή της οποιασδήποτε, και τυχόν, παρανοήσεως ως 
προς το αντικείμενο αυτής– στην ανάπτυξη των θεμάτων που εμπεριέχοντο στην τότε 
εισήγηση και εμπεριέχονται στη νυν μελέτη αυτοπεριορίστηκα με όλη τη σημασία της 
λέξεως με βάση το θέμα που μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει η Ένωση Ελλήνων 
Δικονομολόγων και το οποίο είχε/έχει τον τίτλο «Η προβολή των ισχυρισμών». Αυτόν 
τον αυτοπεριορισμό τήρησα στην εισήγηση και τηρώ στην παρούσα μελέτη με απόλυτη 
θρησκευτική ευλάβεια. Δηλαδή περιέλαβα στην εισήγηση/μελέτη μου μόνο όσα 
ζητήματα εντάσσονται στον «σκληρό» ή «στενό» «πυρήνα» του ως άνω τίτλου/θέματος 
της μελέτης/εισηγήσεώς μου και όχι τα ζητήματα τα οποία, υπό τη μία ή την άλλη έποψη, 
(τυχόν) εντάσσονται, όχι στον πολύ «στενό πυρήνα» του ως άνω θέματος/τίτλου, αλλά 
στον ευρύτερο πυρήνα ή έστω στην περιφέρεια του θέματος αυτού, έστω και αν 
εντάσσοντο στην ευρύτερη θεματική που είχε τίτλο «Η νέα τακτική διαδικασία υπό το 
πρίσμα των θεμελιωδών αρχών της πολιτικής δίκης» ή έστω και εάν επρόκειτο για 
ζητήματα τα οποία επίσης με ενδιέφεραν –και ήδη εντόνως με ενδιαφέρουν– 
επιστημονικώς και για τα οποία έχω ασχοληθεί και με ειδικές μελέτες μου ήδη πριν από 
35 χρόνια, όπως λ.χ. για το «δικαίωμα αποδείξεως» στο πλαίσιο της μονογραφίας μου για 
το «Δικαίωμα Δικαστικής Προστασίας κατά το άρθρο 20 § 1 Συντάγματος 1975»7. 
Άλλωστε βασική μου άποψη είναι, ότι οι εισηγητές των κατ' ιδίαν θεμάτων σε ένα 
συνέδριο θα πρέπει να περιορίζονται στο θέμα τους και να μην επεκτείνονται αμέσως ή 
εμμέσως σε ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται στο θέμα τους και πολλώ μάλλον να 
επεκτείνονται αμέσως ή εμμέσως σε ζητήματα που περιλαμβάνονται στα θέματα άλλων 
εισηγητών. 

II. Ο αξιακός ρόλος και η μεθοδολογική σημασία των Θεμελιωδών Δικονομικών 
Αξιωμάτων και Αρχών 

4. Ότι από γενικότερης επόψεως και θεωρήσεως οι Θεμελιώδεις Αρχές ή άλλως τα 
Θεμελιώδη Αξιώματα σε όλη την έκταση του Δικαίου ή και σε μερικότερα τμήματα 
αυτού εκφράζουν κάποιες Αξίες –όπως άλλωστε και οι γενικές αρχές του δικαίου στο 
σύνολο τους– είναι εκτός πάσης αμφιβολίας και μάλιστα τόσο στο (εκάστοτε) εθνικό 
επίπεδο, όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο8, όπως λ.χ. στο πεδίο της Ε.Ε., όπου ρητώς 
γίνεται λόγος για «τις γενικές αρχές του δικαίου που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών 
μελών». Και μάλιστα –κατά την επισήμανση και την αντίστοιχη χαρακτηριστική φράση 
του Γενικού Εισαγγελέως Mazak με αφορμή την υπόθεση Palacios de la Vila– το Δ.Ε.Ε. 
χρησιμοποίησε στη Νομολογία του αυτές τις γενικές δικαϊικές Αρχές 
Κοινοτικού/Ενωσιακού Δικαίου, οι οποίες μάλιστα με βάση την ως άνω επισήμανση ως 
πηγές δικαίου έλκουν την καταγωγή τους μάλλον από τον πλατωνικό δικαϊικό ουρανό 
παρά από νομοθετικά κείμενα και οι οποίες προορίζονται ως κανονιστικοί καταλύτες να 
διαμορφώσουν και εξελίξουν περαιτέρω την έννομη Τάξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως9. 

                                                            
7 Ν. Κ. Κλαμαρής, Το Δικαίωμα Δικαστικής Προστασίας κατά το άρθρο 20 § 1 Συντάγματος 1975, 

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, 1988, Αθήνα, 1989, Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών 1988 (σελ. 228-
244). 

 
8 Βλ. λ.χ. M. Moser, Allgemeine Rechtsgrundsätze in der Rechtsprechung des EuGH als Katalysatoren einer 

europäischen Wertegemeinschaft, Anmerkungen zu Entwicklung, Stand und Möglichkeiten der Europäischen 
Integration durch Recht (-sprechung), ZfRV, 2012, σελ. 4 – 18. 

 
9 Βλ. M. Moser, ό.π., σελ. 6.  



5. Η σημασία, αλλά και η λειτουργική/εννοιολογική προσέγγιση, των Θεμελιωδών 
Αρχών, τόσο στην ευρύτερη/διασταλτική διάσταση αυτών ως Θεμελιωδών Αρχών του 
Δικαίου, όσο και στη στενότερη/συσταλτική διάσταση αυτών ως Θεμελιωδών Αρχών της 
Πολιτικής Δίκης, αναδύεται/ακτινοβολεί/ αντανακλά προς διάφορες κατευθύνσεις10 και 
ειδικότερα: α) ως προς τη συστηματική θέση των Θεμελιωδών Αρχών· β) ως προς την 
αληθή έννοια και τη Νομική Φύση των Θεμελιωδών Αρχών και ως προς την 
εννοιολογική ταύτιση ή διαφοροποίηση αυτών με τα Θεμελιώδη Αξιώματα και με τους 
Θεμελιώδεις Κανόνες· γ) ως προς τη λειτουργική έννοια των Θεμελιωδών Αρχών ή 
αντιστοίχως των Θεμελιωδών Αξιωμάτων ή Θεμελιωδών Κανόνων· δ) ως προς τη 
μέθοδο συναγωγής11 (απαγωγικώς/παραγωγικώς ή αντιθέτως επαγωγικώς) των 
Θεμελιωδών Γενικών Δικονομικών Αρχών και Αξιωμάτων· ε) ως προς τη διαλεκτική 
σχέση (αποκλειστική, ή επικουρική, ή παραπληρωματική/ συμπληρωματική, διαζευκτική, 
κανών/εξαίρεση) των Θεμελιωδών Γενικών Δικονομικών Αρχών και Αξιωμάτων μεταξύ 
τους· στ) ως προς την ανεύρεση –στο ευρύτερο πλαίσιο των Δικαικών Αρχών, οι οποίες 
είναι κοινές στα κράτη μέλη της Ε.Ε.– εκείνων των Δικονομικών Αρχών και Αξιωμάτων 
που είναι κοινές στις έννομες τάξεις των κατ’ ιδίαν κρατών μελών της Ε.Ε.· ζ) ως προς τη 
διάκριση –και τη σημασία της διακρίσεως– από τη μεθοδολογική οπτική γωνία των 
πηγών του δικαίου και του λεγομένου «Συστήματος των πλειόνων επιπέδων» 
(«Mehrebenensystem»)12 μεταξύ εκείνων των Δικονομικών Αρχών και Αξιωμάτων που 
πηγάζουν ή κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα ή από διεθνή νομοθετικά κείμενα, λ.χ. της 
Ε.Ε., της ανώτατης κανονιστικής/ρυθμιστικής ιεραρχίας και εκείνων των Δικονομικών 
Αρχών και Αξιωμάτων που κατοχυρώνονται από νόμους – και γενικότερα νομοθετικά 
κείμενα – κοινής τυπικής ισχύος· η) ως προς την ανάγκη ή μη για τη νομιμοποιητική 
λειτουργία και την de iure ισχύ αυτών, της κατοχυρώσεώς των και θεσπίσεώς των με 
ρητές ή μη νομικές διατάξεις· θ) ως προς το ρόλο των κοινών Δικονομικών Αρχών και 
Αξιωμάτων αφενός ως ελαχίστων προδιαγραφών που προσδιορίζουν τα κοινά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Θεμελιωδών Δικονομικών Αρχών και Αξιωμάτων που 
είναι κοινές στα κατ’ ιδίαν κράτη μέλη της Ε.Ε. και αφετέρου ως ελαχίστων 
δικαιοκρατικών προδιαγραφών στο πλαίσιο του «κοινοτικού κεκτημένου» που είναι 
απαραίτητες για να υπάρχει μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. αμφιμερής 
αλληλοεμπιστοσύνη στα Δικαιοδοτικά Συστήματα και στη Δικαιοδοτική Αξιοπιστία 
εκάστου εξ αυτών, ότι δηλαδή είναι κατά τέτοιο τρόπο διαρθρωμένα και ότι λειτουργούν 
και λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με τέτοια διαδικασία, ώστε να εγγυώνται την απονομή 
της Δικαιοσύνης με τρόπο πειστικό, ορθό, αμερόληπτο, αντικειμενικό και αξιόπιστο· ι) 
ως προς το ρόλο των κοινών Δικονομικών Αρχών και Αξιωμάτων και τη σε παγκόσμιο 
επίπεδο δικαιοσυγκλίνουσα τάση/κατεύθυνση/δυναμική αυτών, ιδίως στο πλαίσιο των 

                                                                                                                                                                          
 
10 Πρβλ. και Ν. Κ. Κλαμαρή, στο συλλογικό έργο Διαχρονικά ζητήματα Δικονομικού Δικαίου, Ημερίδα 

στη μνήμη του Καθηγητή Σ. Κουσούλη, 2013, σελ. 7 επ. 8-11. 
 
11 Βλ. από γενικότερης επόψεως και την ωραία μελέτη (στα γερμανικά) του Δ. Μανιώτη: D. Maniotis, 

Über die Rechtsfindungsmethode des angelsächsischen und des kontinental- europäischen Richters, 
Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft, 87 (1988), σελ. 317-329. 

 
12 Βλ. Αxel Metzger, Extra legem, intra ius: Allgemeine Rechtsgrundsätze im Europäischen Privatrecht, 

2009, σελ. 108 επ., 115 επ. 
 



Αρχών της Διεθνικής Δικονομίας13. 
6. Η έννοια και η σημασία των Θεμελιωδών Δικονομικών Αξιωμάτων και Αρχών 

συνδέεται σε κάποιο βαθμό με την έννοια και τη σημασία των γενικών αρχών του 
δικαίου που είναι κοινές στα κράτη μέλη της Ε.Ε. στο πεδίο της εσωτερικής και 
ευρωπαϊκής έννομης τάξεως ή άλλως ευρωπαϊκής κοινωνίας δικαίου14. Ειδικότερα: 

Η από το πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο - δηλαδή η από τις ιδρυτικές συνθήκες και τις 
«ιδρυτικού χαρακτήρος» διάδοχες συνθήκες - πρόβλεψη για «τις γενικές αρχές του δικαίου 
που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών» (Άρθρο 215 § 2 ΣΕΟΚ, Άρθρο 188 § 2 
ΣΕΚΑΕ, Άρθρο 288 § 2 ΣΕΚ, Άρθρο 340), οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από 
την Κοινότητα, νυν Ένωση, στο πεδίο της εξωσυμβατικής ευθύνης για την αποκατάσταση 
των ζημιών που προξενούνται από τα όργανά της κλπ. κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους, αποτέλεσε το από πλευράς ενωσιακού δικαίου θεμέλιο, ώστε το ΔΕΚ, νυν ΔΕΕ, να 
προβεί σε διευρυμένη ερμηνεία και εφαρμογή αυτής της ρυθμίσεως λαμβάνοντας υπόψη 
του «γενικές αρχές του δικαίου» των κρατών - μελών της Ε.Ε. και σε περιπτώσεις πέραν 
της ειδικής ρυθμίσεως του δικαίου της αποζημιώσεως στο πεδίο της εξωσυμβατικής 
ευθύνης της Ε.Ε. Ήδη έχουν αποτελέσει αντικείμενο ειδικών μελετών και μονογραφιών 
τόσο γενικότερα οι «Γενικές Αρχές του Δικαίου στο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο», όσο 
ειδικότερα και οι «Γενικές Αρχές του Δικαίου» στο πεδίο του Αστικού Δικονομικού 
Δικαίου. Ως χαρακτηριστικές τέτοιες θεμελιώδεις μονογραφίες μπορούν να αναφερθούν 
από γενικότερης μεν επόψεως η μονογραφία του Α. Metzger με τίτλο «Extra legem, intra 
ius: Allgemeine Rechtsgrundsätze im Europäischen Privatrecht»15 (στα ελληνικά: «Πέραν 
του νόμου, εντός του δικαίου: Γενικές δικαιΐκές αρχές στο ευρωπαϊκό ιδιωτικό Δίκαιο»), 
από ειδικότερης δε – δηλαδή δικονομικής – επόψεως η μονογραφία του Η. Lecheler με 
τίτλο «Der Europäische Gerichtshof und die allgemeinen Rechtsgrundsätze»16 (στα 
ελληνικά: «Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και οι γενικές δικαϊικές αρχές»). Μία 
μάλιστα από τις αναμφισβήτητες πλέον (και) στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Δικαίου και 
ειδικότερα στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου «Γενικές Αρχές του Δικαίου 
που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών - μελών», είναι ο «θεμελιώδης κανόνας του 
Δεδικασμένου των Δικαστικών Αποφάσεων». Η ενωσιακή/πανευρωπαϊκή θεμελίωση και 
προσέγγιση αυτής της Γενικής Αρχής σχετικώς με το θεμελιώδη κανόνα του Δεδικασμένου 
των Δικαστικών Αποφάσεων ανευρίσκεται στην πρόσφατη πολύ σημαντική μελέτη του 
διασήμου Γερμανού Δικονομολόγου Rolf Stürner με τίτλο «Rechtskraft in Europa»17 (στα 

                                                            
13 Βλ. ιδίως R. Stürner, Die «Principles of Transnational Civil Procedure» am Anfang einer 

Wirkungsgeschichte? ZZP Int. 20 (2015), σελ. 409-428. 
 
14 Bλ. και S. Jacoby, Allgemeine Rechtsgrundsätze, Begriffsentwicklung und Funktion in der 

Europäischen Rechtsgeschichte, Berlin, 1997. 
 
15 Axel Metzger, Extra legem, intra ius: Allgemeine Rechtsgrundsätze in Europäischen Privatrecht, 

Tübingen, 2009. 
 
16 Helmut Lecheler, Der Europäische Gerichtshof und die allgemeinen Rechtsgrudnsätze, Berlin, 1971. Bλ. 

επίσης Π. Παυλόπουλο, Εγγυήσεις του δικαιώματος δικαστικής προστασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, 
Αθήνα, 1993. 

 
17 Rolf Stürner, Rechtskraft in Europa, Wege zur Globalisierung des Rechts, Τιμητικός Τόμος (Festschrift 

für) Rolf Schütze (zum 65. Geburtstag) München, 1999 (ιδίως σελ. 913-914). Bλ. επίσης από πλευράς 
νεώτερης βιβλιογραφίας και Β. Laukemann, Unionsrechtsschutz und res judicata im Zivilprozess, ZZP 130 
(2017), σελ. 439-479. 



ελληνικά: «Το δεδικασμένο στην Ευρώπη»)18. Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί, ότι οι ως 
άνω «Γενικές Δικαϊικές Αρχές» συνδέονται μεν, αλλά δεν ταυτίζονται εκ προοιμίου και 
ούτως ή άλλως εννοιολογικώς και λειτουργικώς με τα «Θεμελιώδη Δικονομικά 
Αξιώματα», για τα οποία γίνεται λόγος στην παρούσα εισήγηση. Σε κάθε περίπτωση 
βεβαίως το ως άνω πλέγμα προβλημάτων δεν αφορά μόνο το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ή 
έστω και το Ιδιωτικό Δίκαιο ή τμήματα αυτού (λ.χ. το Αστικό Δίκαιο), αλλά αφορά το 
σύνολο της Έννομης Τάξεως, άρα και το Συνταγματικό Δίκαιο, και μάλιστα και από την 
οπτική γωνία της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων στο πεδίο του –και αμέσως 
προηγουμένως αναφερθέντος– «συστήματος πλειόνων επιπέδων» 
(«Mehrebenensystem»)19. 

ΙΙΙ. Η επικαιρότητα του θέματος του παρόντος Συνεδρίου για την Ελληνική 
Δικονομική Έννομη Τάξη20 

Όπως είναι γνωστό με το Μνημόνιο του έτους 2012 αναλήφθηκαν από πλευράς 
Ελλάδος μεταξύ πολλών άλλων και οι ακόλουθες νομικού –και ειδικότερα και 
δικονομικού– ενδιαφέροντος δεσμεύσεις για τη θέσπιση συγκεκριμένων νομικών 
ρυθμίσεων και διατάξεων στο σύνολο της Ελληνικής Έννομης Τάξεως. Στο πλαίσιο της 
σχετικής υποχρεώσεως που ανέλαβε η τότε Ελληνική Κυβέρνηση (2012) με στόχο/σκοπό 
– ως αναγράφεται στο αντίστοιχο μνημόνιο – τη «βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
του δικαστικού συστήματος» προβλέποντο μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

«… Για την στήριξη των προσπαθειών για την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, 
θα προωθήσουμε την μεσοπρόθεσμη μεταρρυθμιστική μας ατζέντα που στοχεύει στην 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος. Το δικαστικό σύστημα της 
Ελλάδας είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικό, με σημαντικό αριθμό σωρευμένων εκκρεμών 
δικαστικών υποθέσεων παρά τον σχετικά μεγάλο αριθμό δικαστηρίων και δικαστών. 
Σύνθετες δικαστικές διαδικασίες, προβληματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, 
έλλειψη διαφάνειας και έλλειψη σύνδεσης μεταξύ της δικαστικής επίδοσης και του 
οικονομικού προγραμματισμού, έχουν επηρεάσει αρνητικά τις ΑΞΕ, άλλες ιδιωτικές 

                                                                                                                                                                          
 
18 H συνταγματική κατοχύρωση του δεδικασμένου υποστηρίζεται και στο πεδίο της Ελληνικής Έννομης 

Τάξεως βλ. και Ν. Κ. Κλαμαρή, Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας κατά το άρθρο 20 § 1 Συντάγματος 
(Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, 1988), Αθήνα, 1989, σελ. 225: «Φρονώ ότι πειστικότερη είναι η άποψη, 
ότι το δεδικασμένο (ουσιαστικό δεδικασμένο) ως συνέπεια κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις των 
δικαστικών αποφάσεων αποτελεί συνταγματική εγγύηση όχι μόνο για τα μεμονωμένα πρόσωπα και για τα 
ιδιωτικά αυτών δικαιώματα και συμφέροντα, αλλά και για την έννομη τάξη στο σύνολό της και χάριν των 
δημοσίων συμφερόντων και των συμφερόντων της ολότητας». Βλ. επίσης Ν.Κ. Κλαμαρή-Σ. Ν. Κουσούλη-
Σ.Σ. Πανταζόπουλο, ό.π., 3η έκδοση, 2016, σελ. 615· Ν. Κ. Klamaris, Die griechische ZPO-Regelung in 
Bezug auf die Rechtskraft im Umfeld des Eurogrundsatzes der Rechtskraft von Entscheidungen, Festschrift 
für R. Stürner zum 70. Geburtstag, B. II, Tübingen, 2016, σελ. 1601-1624· H.-F. Gaul, Die Rechtskraft als 
gemeinschaftsrechtlicher Rechtsgrundsatz und seine nationalen Ausformungen im griechisch deutschen 
Vergleich, Τιμ. Τόμος Νικ. Κ. Κλαμαρή, 2016, ΙΙ, σελ. 231-275. Βλ. επίσης: Η. Αναγνωστόπουλο, Ne bis in 
idem, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Όψεις, Αθήνα, 2008. 

 
19 Βλ. Chr. MÖllers, Grundrechtsschutz: Wäre weniger mechr? –zu Friktionen im europäischen 

Mehrebenensystem, ZEuP– Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 23, (2015), σελ. 461-468. 
 
20 Βλ. και την εξαιρετική μελέτη του Σπ. Γεωργουλέα, Η τακτική διαδικασία υπό τις νέες διατάξεις του 

ΚΠολΔ (Ν. 4335/2015): δογματικά – θεωρητικά ζητήματα προβλήματα εφαρμογής στη δικαστηριακή 
πράξη και προτεινόμενες λύσεις, ΕΠολΔ 2016, σελ. 491-511. 

 



επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα, τις εξαγωγές και την απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι προσπάθειές μας θα εστιάσουν στην: 
Αντιμετώπιση των συσσωρευμένων εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων. Έχουμε 

εντοπίσει τις σωρευμένες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στα δικαστήρια και σκοπεύουμε 
να τις αντιμετωπίσουμε, μέσω του ορισμού δικασίμων για το 50 τοις εκατό των εκκρεμών 
υποθέσεων έως το τέλος Ιουνίου 2012, για το 80 τοις εκατό έως το τέλος του 2012, και 
μέσω της πλήρους εκκαθάρισής του έως το τέλος Ιουλίου 2013 (δίνοντας προτεραιότητα σε 
φορολογικές υποθέσεις υψηλής αξίας που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο €). Αναφορικά με 
τις εκκρεμείς υποθέσεις μη φορολογικού περιεχομένου, έχουμε αναθέσει μια μελέτη η οποία 
θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου, βάσει της οποίας θα συντάξουμε ένα σχέδιο δράσης 
(έως το τέλος Αυγούστου) με συγκεκριμένους στόχους για την εκκαθάριση όλων των 
υποθέσεων. 
Επιτάχυνση της Διεκπεραίωσης Υποθέσεων: Σχεδιάζουμε να επιταχύνουμε την 

διεκπεραίωση αστικών και διοικητικών υποθέσεων με ψήφιση (έως το τέλος Μαρτίου) ενός 
νόμου, ο οποίος έχει ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικαστικών 
διαδικασιών (που περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών για ομαδική 
επιδίκαση παρόμοιων διοικητικών υποθέσεων και την απαίτηση υποβολής των υποθέσεων 
σε ηλεκτρονική μορφή από τους διοικητικούς και αστικούς δικαστές). 
Βελτίωση της Απόδοσης και της Υποχρέωσης Λογοδοσίας των Δικαστηρίων: Για 

την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πλημμελειοδικείων, θα εκδοθεί δευτερεύουσα 
νομοθεσία έως το τέλος Μαΐου, για τη συγχώνευση των υφιστάμενων δικαστηρίων με στόχο 
τη μείωση του αριθμού τους. Για την βελτίωση της διαφάνειας, στο τέλος Μαρτίου το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ξεκινήσει την δημοσίευση λεπτομερών δικαστικών 
πληροφοριών στην ιστοσελίδα του. Αυτή η τριμηνιαία άσκηση αρχικά θα καλύψει δεδομένα 
για φορολογικές υποθέσεις. Οι ενέργειες αυτές θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό (έως το τέλος 
Σεπτεμβρίου) ενός πλαισίου απόδοσης για όλα τα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης ενός αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης δεδομένων και ενός συστήματος για 
την μέτρηση του φόρτου εργασίας. 
Μεταρρύθμιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Έως το τέλος Μαρτίου, θα 

συστήσουμε μια ομάδα δράσης για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Έως το τέλος Ιουνίου, η 
ομάδα δράσης θα εκδώσει μια μελέτη όπου θα εντοπίζονται τα κύρια προβλήματα και οι 
παράγοντες που επιβαρύνουν το προδικαστικό στάδιο, το στάδιο της δίκης και το στάδιο 
της εκτέλεσης σε αστικές υποθέσεις και θα προτείνονται λύσεις. Μετά την έκδοση της 
μελέτης, θα διαβουλευτούμε με εγχώριους και διεθνείς εμπειρογνώμονες ώστε να συνταχθεί 
ένα λεπτομερές έγγραφο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου όπου θα περιγράφονται οι κύριες 
προτάσεις για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας». 

Με αφετηρία αυτές τις δεσμεύσεις/υποδείξεις συντάχθηκε από τη Νομοπαρασκευαστική 
Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης το Μάρτιο 201221 ένα 
Σχέδιο Νόμου, το οποίο τελικώς για διαφόρους λόγους ψηφίσθηκε το 2015 ως Νόμος 
4335/2015 – ως φέρεται να λέγεται με απαίτηση των δανειστών/θεσμών που εξήρτησαν από 
την ψήφισή του την καταβολή της τότε (2015) εκκρεμούς χρηματικής δόσεως στην Ελλάδα 
– ενώ ήδη η άλλη (μεταγενέστερη) Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή22, η οποία είχε 

                                                            
21 Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Αρεοπαγίτης ε.τ. Ι. Χαμηλοθώρης, ενώ μέλη αυτής ήταν Καθηγητές 

της Πολιτικής Δικονομίας, Δικαστικοί Λειτουργοί και Δικηγόροι. 
 
22 Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο τότε Αρεοπαγίτης, και μετέπειτα Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Δ. 



συγκροτηθεί τότε (ακριβώς λόγω των καθολικών αντιδράσεων, επιστημονικών και άλλων, 
κατά του ως άνω Σχεδίου Νόμου) επεξεργαζόταν από το πρώτο τρίμηνο του 2015 νέο 
Σχέδιο Νόμου για τις δέουσες δικονομικές τροποποιήσεις, δεν περάτωσε τελικώς εξ αυτού 
του λόγου το έργο της. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι αναφερόμενος στο Ν. 4335/2015 
ο Δικηγόρος και Πρόεδρος της Ενώσεως Νομικών Βορείου Ελλάδος Αθανάσιος 
Γεωργιάδης τιτλοφόρησε σχετικό άρθρο του με τον ιδιαιτέρως εντυπωσιακό, επίκαιρο και 
χαρακτηριστικό, και ιδιαιτέρως εύστοχο, τίτλο «Ο ΚΠολΔ στην Υπηρεσία του 
Μνημονίου»23. Είναι αυτονόητο, ότι η άμεση ή έμμεση επιρροή των νομοθετικών 
δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν με βάση το Μνημόνιο, ή μάλλον τα Μνημόνια, αφορούν και 
το δημόσιο δίκαιο και το ιδιωτικό δίκαιο και γενικότερα όλους τους κλάδους του δικαίου24. 
Για λόγους δικαιοκρατικούς και θεσμικούς, αλλά και για λόγους δικονομικής και 
δικαιοκρατικής ευαισθησίας δεν μπορεί να αγνοηθεί –και αντιθέτως, λόγω του οφειλομένου 
Σεβασμού προς το αρχαιότερο Ανώτατο Ελληνικό Δικαστήριο, μάλλον πρέπει να τονισθεί– 
ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με μεγάλη πλειοψηφία –σε Συμβούλιο– καταψήφισε τις 
–στο Σχέδιο Νόμου που της υποβλήθηκε πριν από τη ψήφιση του Νόμου– τροποποιήσεις 
που θεσπίσθηκαν με τα νέα άρθρα 237 και 238 ΚΠολΔ25. Ιδιαιτέρως σοβαρές επιφυλάξεις 
εξέφρασε μάλιστα και η Ολομέλεια του μεγαλύτερου Πρωτοδικείου της Ελλάδος, του 
Πρωτοδικείου Αθηνών26,27, οι οποίες βεβαίως (όπως άλλωστε και οι αντίστοιχες της 
Oλομέλειας του Αρείου Πάγου), και δυστυχώς, δεν εισακούσθηκαν. 

IV. Θεμελίωση – νομοθετημένη/«κωδικοποιημένη» ή μη – των Δικονομικών 
Θεμελιωδών Αρχών και Δικονομικών Θεμελιωδών Αξιωμάτων από πλευράς 
δικαιοσυγκριτικής επισκοπήσεως 

7.0. Σε άλλες Έννομες Τάξεις υπάρχουν στη Δικονομική Νομοθεσία της οικείας 
Πολιτείας ειδικές και ρητές ρυθμίσεις για τις Δικονομικές Θεμελιώδεις Αρχές και για τα 

                                                                                                                                                                          
Κράνης, ενώ μέλη αυτής ήταν Καθηγητές της Πολιτικής Δικονομίας, Δικαστικοί Λειτουργοί και Δικηγόροι. 

 
23 Αθ. Γεωργιάδης, Ο ΚΠολΔ στην Υπηρεσία των Μνημονίων, Νομικά Χρονικά, 2015, τ. 85. Από 

ευρύτερης σκοπιάς ως προς τη σχέση της «Ιδεολογίας» με το «Δίκαιο» και την επιρροή της πρώτης επί του 
δευτέρου βλ. σχετικώς τις ιδιαιτέρως πρωτότυπες και έξοχες  (ως προς το θέμα αυτό) μελέτες του B. Rüthers 
[ιδίως δε τη μελέτη του με τίτλο «Rechtsordnung und Wertordnung-Zur Ethik und Ideologie im Recht», 
Konstanz, 1986]. 

 
24 Για το Δημόσιο Δίκαιο βλ. την αναλυτική και θεμελιωμένη μελέτη του (νυν Προέδρου της 

Δημοκρατίας) Π. Παυλόπουλου, Το δημόσιο δίκαιο στον αστερισμό της οικονομικής κρίσης – Ο 
οικονομικός «Λαβύρινθος», ο νεοφιλελεύθερος «Μινώταυρος» και ο θεσμικός «Θησέας», Β΄ έκδοση, 
Αθήνα, 2014. 

 
25 ΑΠ (Ολομέλεια σε Συμβούλιο), Πρακτικά και Απόφαση Διοικητικής Ολομέλειας 11/2014, ΕΠολΔ 

2014, σελ. 156-171 (μεταξύ αυτών που καταψήφισαν τις ως άνω τροποποιήσεις με τα άρθρα 237 και 238 
ήταν ο τότε Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, και έξη Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου). 

 
26 Βλ. Πρακτικά και Απόφαση της Ολομέλειας του πρωτοδικείου Αθηνών, ΕΠολΔ 2014, σελ. 406 επ. 
 
27 Ιδιαιτέρως εξαίρει την αντίθετη άποψη – και μάλιστα με το κύρος των αντιστοίχων Ολομελειών – του 

Αρείου Πάγου και του, με απόσταση μεγαλύτερου Πρωτοδικείου της Ελλάδος, Πρωτοδικείου Αθηνών και ο 
Κ. Καλαβρός, ό.π., σελ. 381: «Είναι, πάντως, εντυπωσιακό, ότι ως προς το νέο σύστημα συζήτησης, που 
καθιερώνουν οι διατάξεις των άρθρων 237 και 238, διατύπωσαν σοβαρές επιφυλάξεις τόσο η Ολομέλεια του 
Αρείου Πάγου, όσο και η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνών». 

 



Δικονομικά Θεμελιώδη Αξιώματα και σε άλλες όχι. 
7.1.- Στην Ελληνική Έννομη Τάξη οι Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές και τα 

Θεμελιώδη Δικονομικά Αξιώματα ρυθμίζονται με συγκεκριμένες και ρητές διατάξεις όχι 
μόνο στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 106 – 116), αλλά και στον Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 329 – 332), καθώς και στον Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας (άρθρα 33 – 43).   

7.2.- Ίσως η –από πλευράς ρητής νομοθετήσεως σε νόμο κοινής τυπικής ισχύος– πιο 
εντυπωσιακή και εμφαντική ρύθμιση των Θεμελιωδών Αρχών και Αξιωμάτων σε 
Δικονομικό Νόμο θεσπίζεται στον ισχύοντα Γαλλικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (« 
Code de procédure civile»), ο οποίος ήδη στο –κατά την εύστοχη έκφραση του L. 
Cadiet– «αέτωμά»28 του κάνει ρητώς λόγο για τις λεγόμενες «κατευθυντήριες αρχές της 
δίκης» («les principes directeurs du procés»). 

Οι κατευθυντήριες αυτές αρχές της δίκης συνιστούν κατά τον L. Cadiet τη 
«δικονομική πεμπτουσία»29. Αυτές «οι κατευθυντήριες αρχές της δίκης» ρυθμίζονται στα 
άρθρα 1-24 του Γαλλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ στα άρθρα 25-29 αυτού 
θεσπίζονται οι δικονομικοί κανόνες δικαίου που αφορούν την Εκούσια Δικαιοδοσία. Η 
ιδέα της διατυπώσεως κατευθυντηρίων αρχών της δίκης στο κείμενο του Γαλλικού 
Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας αποδίδεται –από τον S. Guinchard– αφενός στη 
διδασκαλία των J. Foyer και G. Cornu (κατά κύριο λόγο) και αφετέρου στη διδασκαλία 
του Η. Motulsky30. 

7.3.- Η χρονικώς πλέον πρόσφατη ρύθμιση (σε ειδικό κεφάλαιο ή τμήμα ενός νόμου) 
των θεμελιωδών Δικονομικών Αρχών και Αξιωμάτων ανευρίσκεται στην – ενιαία πλέον – 
Ελβετική Πολιτική Δικονομία, η οποία –καταργώντας τις επί μέρους Πολιτικές Δικονομίες 
των κατ’ ιδίαν Ελβετικών Καντονίων–άρχισε να ισχύει για όλα τα Ελβετικά Καντόνια από 
την 1 Ιανουαρίου 201131. Ειδικότερα  οι σχετικές Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές 
θεσπίζονται με συγκεκριμένα άρθρα της νέας Ελβετικής Δικονομίας (στον τρίτο τίτλο, 
άρθρα 52-58). Ειδικά ρυθμίζονται η αρχή της καλής πίστεως, (άρθρ. 52), η αρχή της 
(εκατέρωθεν) ακροάσεως (άρθρ. 53), η αρχή της δημοσιότητας (άρθρ. 54), η αρχή της 
συζητήσεως και της ανακρίσεως (αυτεπάγγελτης ενέργειας), άρθρ. 55, η υποχρέωση του 
δικαστηρίου προς διευκρίνιση ασαφειών δι’ υποβολής ερωτήσεων στους διαδίκους (άρθρ. 
56), η αρχή «iura novit curia» (άρθρ. 57), η αρχή της διαθέσεως και της δικαστικής 
ενέργειας (άρθρ. 58)32. 

                                                            
28 L. Cadiet/Em. Jeuland, Droit judiciaire prive, 9η Έκδοση, 2016, σελ. 425.  
 
29 L. Cadiet/Em. Jeuland, ό.π., σελ. 425: «Quintessence processuelle»..  
 
30 S. Guinchard (σε συνεργασία με: C. Chainais, C. Delikostopoulos, I. Delicostopoulos, M. Douchy – 

Oudot, F. Ferrand, X. Lagarde, V. Magnier, H. Ruiz Fabri, L. Sinopoli, J. – M. Sorel), Droit processuel, 
Droits fondamentaux du procès, 9η έκδοση, Paris, 2017, σελ. 1293/1294.  

 
31 Βλ. Th. Sutter-Somm, Die neue Schweizerische Zivilprozessordnnug (ZPO), Ritsumeikan Law Review, 

International Edition, No. 29 June 2012, σελ. 81-105 (88 επ.)· τον ίδιο, Auf dem Weg zur Rechtseinheit im 
schweizerischen Zivilprozessrecht, 1998· τον ίδιο, Die künftige schweizerische Zivilprozessordmung, 2003. 

 
32 Βλ. σχετικώς: I. Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, eine kritische Darstellung aus der Sicht von 

Praxis und Lehre, Zürich, 2010, σελ. 34 επ., σελ. 77 επ., σελ. 380 επ.· Τh. Sutter-Somm/F. HasenbÖhler/Chr. 
Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich-Basel-Genf, 2016. 434 
επ.· Th Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich, 2017, σελ. 79 επ.· P. 
Oberhammer/T. Domej/V. Haas, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, Basel, 2014, 



7.4.- Στη Γερμανική Πολιτική Δικονομία (Zivilprozessordnung, ZPO) δεν 
περιλαμβάνεται ιδιαίτερο κεφάλαιο, στο οποίο να ρυθμίζονται οι Θεμελιώδεις 
Δικονομικές Αρχές ή/και τα Θεμελιώδη Δικονομικά Αξιώματα. Οι σχετικές διατάξεις, οι 
οποίες θεωρούνται, ότι αποτελούν το νομικό θεμέλιο αυτών, άλλοτε είναι γενικές, ρητές και 
άμεσες – λ.χ. η παράγραφος128 ΓερμΠολΔικ., η οποία ρητώς καθιερώνει το Θεμελιώδες 
Αξίωμα (Grundsatz) της προφορικότητος – και άλλοτε έμμεσες ή ειδικές – όπως λ.χ. οι 
διατάξεις των παραγράφων 269,306,308,516,536,565,559 κ.ο.κ. στις οποίες ερείδεται το 
θεμελιώδες Αξίωμα της Διαθέσεως – και σε κάθε περίπτωση είναι εγκατεσπαρμένες σε 
διάφορα τμήματα/κεφάλαια της Γερμανικής Πολιτικής Δικονομίας. Είναι γνωστό 
πάντως, ότι η μη ρητή, άμεση και γενική ρύθμιση των Θεμελιωδών Αρχών και 
Αξιωμάτων σε ένα ενιαίο κεφάλαιο της Γερμανικής Πολιτικής Δικονομίας δεν εμπόδισε 
τη Γερμανική Δικονομική Επιστήμη να δημιουργήσει μία μοναδική σε παγκόσμιο 
επίπεδο στην πληρότητά της από πλευράς Θεωρίας, Δόγματος και Πράξεως 
επιστημονική κίνηση σχετικώς με αυτές τις Αρχές και τα Αξιώματα33, καθώς και τη 
στενή σχέση αυτών με το Σύνταγμα και το Κράτος Δικαίου34. 

7.5. Και η Αυστριακή Πολιτική Δικονομία δεν περιλαμβάνει τη ρύθμιση των 
Θεμελιωδών Αρχών και Αξιωμάτων σε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο/τμήμα αυτής, ενώ, όπως 
επισημαίνεται και στην αυστριακή δικονομική βιβλιογραφία, σπανίως ρυθμίζονται οι 
Αρχές αυτές και τα Αξιώματα αυτά με ρητές διατάξεις της Αυστριακής Πολ.Δικ. Πάντως η 
ελλειμματική, αποσπασματική ή απλώς έμμεση ρύθμιση αυτών στην οικεία Δικονομική 
Νομοθεσία δεν εμπόδισε την Αυστριακή Επιστήμη του Αστικού Δικονομικού Δικαίου να 
αναπτύξει επίσης μια ιδιαιτέρως –ανάλογης επιστημονικής βαρύτητας και εμβέλειας όπως 
η αντίστοιχη Γερμανική Επιστήμη– εντυπωσιακή θεωρία περί αυτών35. 
                                                                                                                                                                          
σελ. 217-287. 

 
33 Βλ. αντί πολλών άλλων: Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 17. Aufl., 2010, σελ. 395 επ.ꞏ 

W. Grunsky, Grundlagen des Verfahrensrechts, 1970, σελ. 138 επ. Από γενικότερης σκοπιάς βλ. επίσης: J. 
Baumann, Grundbegritfe und Verfahrens- prinzipien des Zivilprozessrechts, 2η έκδ., σελ. 40-84· Bomsdorf, 
Prozessmaximen und Rechtswirklichkeit, 1971, ιδίως σελ. 121, 146, 159 επ.,191 επ.· K. Bettermann, ZZP 88 
(1975), σελ. 348 επ.· Stein/Jonas (-Shumann), ZPO, 20 έκδ., Einl., σελ. 130-150· Ch. Althammer, 
Mindeststandards und zentrale Verfahrensgrundsätze im deutschen Recht,στο έργο:  Weller/Althammer, 
Mindeststandards im europäischen Zivilprozessrecht, 2015, σ. 26 επ.· A. Bruns, Maximendenken im 
Zivilprozessrecht - Irrweg oder Zukunftschance?, στο συλλογικό έργο: A. Bruns/J. Münch/A. Stadler, Die 
Zukunft des Zivilprozesses, 2014, σ. 54-55· R. Stürner, Die Rolle des dogmatischen Denkens im 
Zivilprozessrecht, ZZP 127 (2014), 307 επ.· Stein/Jonas/(-Leipold), ZPO, 22. Έκδοση, Β.3. vor § 128, σελ. 
7-79 (8 επ.)· D. Leipold, Zivilprozessrecht und Ideologie, JZ 1982, 441 επ.· τον ίδιο, 
Verfahrensbeschleunigung und Prozessmaximen, Festschrift H. W. Fasching, 1988, σελ. 329-349· τον ίδιο, 
Sozialer Zivilprozess, Prozessmaximen und Prozessgrundrechte im 21. Jahrhundert, στο συλλογικό έργο: R. 
Stürner/A. Bruns, Globalisierung und Sozialstaatsprinzip, 2014, σελ. 234-254 (242 επ., και 249 επ.)· Ε. 
Schilken, Zivilprozessrecht, 3η έκδ. 2000, σελ. 193 επ. Βλ. επίσης την 23η έκδοση των Stein/Jonas (-Brehm), 
στην αντίστοιχη γενική εισαγωγή (Einl.), vor § 1, 2014, Β. 1, σελ. 41 επ. 

 
34 Βλ. αντί πολλών άλλων: Κ. H. Schwab/P. Gottwald, Verfassung und Zivilprozeß, στο συλλογικό έργο 

W. Habscheid (εκδ.), Effektiver Rechtsschutz und Verfassungsmäßige Ordnung, 1983, σελ. 1-89· R. 
Stürner, Verfahrensgrundsätze des Zivilprozesses und Verfassung, στον Τιμητικό Τόμο (Festschrift) F. 
Baur, 1981, σελ. 647-66. 

 
35 Βλ. ιδίως: H. W. Fasching, Zivilprozessrecht, Lehr-und Handbuch, 1984, σελ. 300 επ.· 

Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht – Erkenntnisverfahren, 2010, σελ. 223 επ.· W. Fasching/A. Konecny, 
Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, 3η εκδ., 2.Band/1. Telband, Wien, 2015, σελ. 3-30. 

 



7.6. Θεμελιώδεις Αρχές της δίκης και της διαδικασίας θεσπίζονται με ρητές διατάξεις της 
Ιταλικής Πολιτικής Δικονομίας36. Το άρθρο 99 του Ιταλικού ΚΠολΔ θεσπίζει την Αρχή της 
αιτήσεως (principio della domanda), η έννοια της οποίας είναι, ότι για τη δικαστική 
επιδίωξη μιας αξιώσεως είναι απαραίτητη η άσκηση αγωγής. Με το άρθρο 101 παρ. 2 του 
Ιταλικού ΚΠολΔ θεσπίζεται η Αρχή της ακροάσεως και της αντιδικίας (principio 
contradditorio). Με το άρθρο 115 του Ιταλικού ΚΠολΔ καθιερώνεται η Αρχή της 
συζητήσεως (principio dispositivo processuale), κατ’ εφαρμογήν της οποίας ο δικαστής 
δεσμεύεται όσον αφορά τη διαπίστωση της αλήθειας από τους εκ μέρους των διαδίκων 
προβαλλομένους πραγματικούς ισχυρισμούς και από τα από τους διαδίκους 
προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα. Με τα άρθρα 180 και 83 bis του Ιταλικού ΚΠολΔ 
καθιερώνεται η Αρχή της προφορικότητος (principio dell’ oralita) ενώπιον του Δικαστού, 
ενώ η έγγραφη διαδικασία με τη μορφή της ανταλλαγής δικογράφων λαμβάνει χώρα αφενός 
στην πρώτη φάση της διαδικασίας και αφετέρου μετά το πέρας της διαδικασίας ενώπιον του 
Δικαστού (άρθρο 190 Ιταλικού ΚΠολΔ). Με τα άρθρα 88 και 92 του Ιταλικού ΚΠολΔ 
καθιερώνεται η Αρχή της χρηστής/δίκαιης/έντιμης διαδικασίας (con probità e lealtà). Η 
Αρχή της δημοσιότητος της διαδικασίας καθιερώνεται ως κανόνας – προβλέπονται όμως και 
εξαιρέσεις – από τα άρθρα 737-742 του Ιταλικού ΚΠολΔ. 

7.7. Δεν πρέπει εν προκειμένω να διαφεύγει της προσοχής, ότι από κάποιο γενικό 
Δικονομικό Αξίωμα ή από κάποια γενική Δικονομική Αρχή μπορούν ασφαλώς –
αναλόγως και με την ερμηνευτική (διασταλτική, ή αντιθέτως συσταλτική) προσέγγιση, 
καθώς και με το εύρος της διαστάσεως/κατευθύνσεως αυτής, που εκάστοτε ή σε μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή σε μια συγκεκριμένη νομοθεσία ακολουθείται– να 
απορρέουν ή να συνάγονται (και άλλα) επί μέρους Δικονομικά Αξιώματα, ή (και άλλες) 
επί μέρους Δικονομικές Αρχές. Έτσι λ.χ. φαίνεται να γίνεται γενικώς δεκτό, ότι από το 
δικαίωμα κάθε προσώπου – ή από το αντίστοιχο Αξίωμα ή την αντίστοιχη Αρχή – για 
έντιμη (με ευθύτητα διεξαγόμενη) Διαδικασία και έντιμη διεξαγωγή της δίκης που 
καθιερώνεται από το άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ συνάγονται τα ακόλουθα Δικαιώματα ή 
Αξιώματα ή Αρχές: Το Δικαίωμα ή Αξίωμα ή η Αρχή της Ακροάσεως, της Απονομής 
Δικαιοσύνης σε εύλογο χρονικό διάστημα, της Δημοσιότητας, καθώς και της Ανεξαρτησίας 
και της Αμεροληψίας του Δικαστηρίου. Ουδόλως αμφισβητείται, ότι τα ως άνω 
δικαιώματα, Αξιώματα, Αρχές προϋποθέτουν και τη θέσπιση του δικαιώματος για την 
ελεύθερη πρόσβαση/προσφυγή στα δικαστήρια, στο οποίο εμπεριέχονται – και λόγω της 
άμεσης λειτουργικής και διαλεκτικής συνδέσεως του με την Αρχή της έντιμης διαδικασίας 
(fair trial) – πάντως, όπως γίνεται δεκτό, και τα ακόλουθα δικαιώματα και 
Αρχές/Αξιώματα: Της παραστάσεως/παρουσίας και κατάλληλης εκπροσωπήσεως (διά 
δικηγόρων) των διαδίκων στα δικαστήρια· της διεξαγωγής της δίκης και της διαδικασίας με 
βάση την ισότητα των όπλων ή άλλως, κατά την δικαιοδοτικώς πλέον δόκιμη ορολογία, 
την ισότητα των ευκαιριών· της με τρόπο έντιμο, με βάση την ευθύτητα/εντιμότητα, 
παροχής της ευκαιρίας/δυνατότητας για διεξαγωγή, επίκληση και προσαγωγή αποδείξεων 
και αποδεικτικών μέσων· της παροχής της δυνατότητας να υποβάλουν ερωτήσεις στο 
μάρτυρα του αντιδίκου· της εύλογης εμπιστοσύνης των διαδίκων, ότι επί της υποθέσεώς 
τους θα εκδοθεί μία αιτιολογημένη απόφαση. 

7.8. Είναι αυτονόητο, ότι κάποιες Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές και κάποια 
Θεμελιώδη Δικονομικά Αξιώματα προσαρμοζόμενες/προσαρμοζόμενα αντιστοίχως προς 

                                                            
36 Βλ. σχετικώς και J. Bunge, Zivilprozess und Zwangsvollstreckung in Frankreich und Italien, Eine 

systematische Darstellung mit Glossaren und Bibliographien, Berlin, 2008, σελ. 158 επ. 
 



τη φύση και τη λειτουργία αφενός της Διαιτησίας και αφετέρου της τυπικής –δηλαδή της 
με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία της 21ας Μαΐου 2008 και το Ν. 3898/2010 
διεξαγομένης– Διαμεσολαβήσεως –της τελευταίας νοουμένης ως τυπικώς 
διαρθρωμένης διαδικασίας επιλύσεως των διαφορών– καθώς και προς την έννοια και 
το σκοπό των αντιστοίχων νομικών ρυθμίσεων που θεσπίζουν τη Διαιτησία και τη 
Διαμεσολάβηση ως εναλλακτικούς τρόπους επιλύσεως των διαφορών –με την ευρύτατη 
του όρου έννοια– βασιζόμενους στην ιδιωτική βούληση και κατ' αποκλεισμό πάντως 
(στοιχείο που είναι κοινό και στη Διαιτησία και στη Διαμεσολάβηση) των Κρατικών 
Πολιτειακών Δικαστηρίων, ισχύουν και στη Διαιτησία και στη Διαμεσολάβηση. 

7.8.1. Καθοριστική και θεμελιώδης είναι εν προκειμένω για τη Διαιτησία η διάταξη 
του άρθρου 886 § 2 ΚΠολΔ που καθιερώνει –και για τη Διαιτησία– την Αρχή της 
Ισότητας και της εκατέρωθεν Ακροάσεως, καθώς και η διάταξη του άρθρου 883 ΚΠολΔ 
που προβλέποντας τη δυνατότητα εξαιρέσεως καθιερώνει κατ' αποτέλεσμα την 
προϋπόθεση της αντικειμενικότητας/ουδετερότητας/αμεροληψίας των Διαιτητών37. 

7.8.2. Αλλά και όσον αφορά τη Διαμεσολάβηση –ως μία τυπική διαρθρωμένη 
διαδικασία επιλύσεως των διαφορών με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία της 21ης Μαΐου 
2008 και το Ν. 3898/2010 και μάλιστα ως μία διαδικασία επιλύσεως των Ιδιωτικών 
Διαφορών που λαμβάνει  χώρα κατ' αποκλεισμό, όπως άλλωστε, πολλώ μάλλον 
βεβαίως, και η Διαιτησία, των Κρατικών Πολιτειακών Δικαστηρίων– προφανώς επίσης 
ισχύουν κάποιες Θεμελιώδεις Αρχές ή Θεμελιώδη Αξιώματα που ισχύουν στο πεδίο του 
Αστικού Δικονομικού Δικαίου και της ενώπιον των Δικαστηρίων Διαδικασίας, έστω και 
εάν ο Διαμεσολαβητής δεν λειτουργεί ως Δικαστής (και μάλιστα στην ακραιφνώς 
Ιδιωτική Διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας της 21ης Μαΐου 2008 και του Ν. 
3898/2010 ο Διαμεσολαβητής δεν είναι Δικαστής). Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε, ότι 
και στη διεθνή βιβλιογραφία σαφώς επισημαίνεται, ότι και στη Διαμεσολάβηση ισχύει ο 
κανών της ίσως μεταχειρίσεως («Gleichbehandlungsgebot»), ενώ ο Διαμεσολαβητής έχει 
την υποχρέωση να είναι ανεξάρτητος και αντικειμενικός38. 

7.8.3. Φρονώ όμως ότι και άλλοι θεμελιώδεις κανόνες ισχύουν τόσο στη Διαιτησία, 
όσο και στη Διαμεσολάβηση, όπως λ.χ. η Αρχή της Καλής Πίστεως και η Απαγόρευση 
Καταχρηστικής Ασκήσεως Δικαιώματος (κατά τα άρθρα 24 § 3 Συντ., 281 ΑΚ και 116 
ΚΠολΔ). Τα ανωτέρω βεβαίως ισχύουν και για την τυπική Διαμεσολάβηση –δηλαδή τη 
διαρθρωμένη διαδικασία επιλύσεως διαφορών– του Ν. 3898/2010 –ενός νόμου 
αποτυχημένου πάντως κατ' αποτέλεσμα– και όχι πάντως για τις οποιεσδήποτε άτυπες, 
στην ελεύθερη ιδιωτική πρωτοβουλία πρακτική βασιζόμενες, μορφές Διαμεσολαβήσεως. 

V. Οι απαρχές της Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για τις Θεμελιώδεις Δικονομικές 
Αρχές και για τα Θεμελιώδη Δικονομικά Αξιώματα στην Ελληνική Έννομη Τάξη 

8. Η Ελληνική Επιστήμη του Αστικού Δικονομικού Δικαίου ήδη αμέσως μετά την 
ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής του Σχολής –από την οποία κατά 
κυριολεξία εξεπήγασε η Ελληνική Νομική Επιστήμη και ειδικότερα η Ελληνική 

                                                            
37 Βλ. ιδίως την εξαντλητική και θεμελιωμένη ανάπτυξη σχετικώς με τις «θεμελιακές δικονομικές αρχές 

της διαιτητικής δίκης» στον Κ. Μπέη, Πολιτική Δικονομία, Γενικές Αρχές και ερμηνεία των άρθρων, τ. 20, 
Διαιτησία, 1994, σελ. 322-362. Ειδικώς για τα ζητήματα εξαιρέσεως και αμεροληψίας των 
Διαιτητών/Επιδιαιτητών βλ. και τη σημαντική μελέτη του Κ. Μπέη, Προβλήματα ακυρότητας διαιτητικής 
απόφασης, Δ, 26, σελ. 1151-1194(1194). 

 
38 Βλ. Eidenmüller/Wagner/Eidenmüller, Mediationsrecht,.2015,.Κöln, σελ. 139 επ., 186 επ. 
 



Επιστήμη του Αστικού Δικονομικού Δικαίου– και κατά συνεκδοχήν ήδη με την έναρξη 
της διδασκαλίας του μαθήματος της Πολιτικής Δικονομίας επικεντρώθηκε (και) στην 
έρευνα και ανάλυση των Θεμελιωδών Δικονομικών Αρχών και των Θεμελιωδών 
Δικονομικών Αξιωμάτων. Ήδη μάλιστα και πριν από την έναρξη της διδασκαλίας του 
αειμνήστου Καθηγητού Βασιλείου Τρ. Οικονομίδου – του και πραγματικού ιδρυτού και 
γενάρχου της Ελληνικής Επιστήμης του Αστικού Δικονομικού Δικαίου και του Αστικού 
Δικαίου39 – ως Καθηγητού της Πολιτικής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ο οποίος έθεσε και την ανεξίτηλη σφραγίδα του στην Ελληνική Νομική Επιστήμη), στο 
πρώτο από Καθηγητή της Νομικής Σχολής στην Ελληνική γλώσσα σύγγραμμα της 
Πολιτικής Δικονομίας, συντάκτης/συγγραφεύς του οποίου υπήρξεν ο πρώτος μετά την 
ίδρυση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής της Πολιτικής 
Δικονομίας –γερμανικής καταγωγής– Γοδεφρείδος Φέδερ (Gottfried Feder), 
επιχειρείται μια ιδιαιτέρως αναλυτική έκθεση των Θεμελιωδών Δικονομικών Αξιωμάτων 
και Αρχών με βάση βεβαίως την τότε ισχύουσα Πολιτική Δικονομία40. 

8.1. Ο G. Feder εκθέτει σχετικώς τα ακόλουθα ως προς τα συστήματα συζητήσεως και 
ανακρίσεως: 

«Κατ’ αμφότερα τα συστήματα του δικαστού έργον είναι η εφαρμογή του καταλλήλου 
νόμου, ανεξαρτήτως των προτάσεων των διαδίκων. Διακρίνονται δ’ απ’ αλλήλων, ως εκ 
της εις τον δικαστήν αποδιδομένης εξουσίας και ενεργείας επί της διευθύνσεως της δίκης, 
και μάλιστα καθόσον η εξουσία αυτή και ενέργεια σκοπεύει την εξακρίβωσιν της αληθείας 
των πραγματικών διισχυρισμών των διαφερομένων. Το μεν σύστημα της ανακρίσεως 
στηρίζεται, ως προς την εξακρίβωσιν των πραγματικών περιστατικών, εις α περιστρέφεται 
η δίκη, εις την σκέψιν ότι, ο δικαστής, έχων έργον την εφαρμογήν του νόμου, οφείλει να 
διατάττη και ενεργή όσα συντείνουσι προς ανίχνευσιν της αληθείας, και ταχείαν περαίωσιν 
της δίκης, ότι επομένως δεν περιορίζεται εις τας προτάσεις των διαδίκων, αλλ’ έχει την 
εξουσίαν να διατάττη αυτεπαγγέλτως την προσαγωγήν μέσων αποδείξεως, τα οποία θεωρεί 
αναγκαία προς πληροφορίαν του, και να εξακολουθή την ανάκρισιν ταύτην, μέχρις ού 
φωτισθή αρκούντως περί απάντων των επιρροήν εχόντων περιστατικών……. Το δε 
σύστημα της συζητήσεως έχει επικρατούσαν την αρχήν ότι, προκειμένου λόγου περί 
δικαιωμάτων, των οποίων δύναται να παραιτηθή τις, η Δικαστική Εξουσία χορηγεί την 
υπεράσπισιν των νόμων, μόνον καθόσον επιζητούσιν αυτήν οι διάδικοι. Κατά το σύστημα 
τούτο ουχί μόνον η έναρξις της δίκης, αλλά και αι επόμεναι κατά μέρος δικαστικαί 
πράξεις, ενεργούνται, κατά γενικόν κανόνα, κατ’ αίτησιν μόνον και πρότασιν των 
διαδίκων. Η ενέργεια αυτή του δικαστού ορίζεται διά των νομικών αξιωμάτωνꞏ ο δικαστής 
δεν ενεργεί αυτεπαγγέλτως (judex ne procedat ex officio), η ενέργεια του δικαστού 
περιορίζεται εντός των προτάσεων των διαδίκων (ne eat ultra petita partium) μη 
λαμβάνοντος αυτού υπ’ όψιν πράγματα μή προταθέντα υπό των διαδίκων (quod non in 
actis, non in mundo)…… Εν τούτοις αι μνησθείσαι αντίθετοι αρχαί, καίτοι επικρατούσαι 
εις αμφότερα τα συστήματα, δεν πραγματοποιούνται ανεξαιρέτως εφ’ όλων των 
διαδικαστικών πράξεων, ως θέλει γενή καταφανές, όταν παρακατιόντες έλθωμεν εις την 
εξήγησιν του συστήματος της συζητήσεως και ως προκύπτει εκ του νόμου της Προυσσίας, 
όστις καίπερ στηριζόμενος εις την αρχήν της ανακρίσεως απαγορεύει να λαμβάνη υπ’ όψιν 
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ο δικαστής περιστατικά, περι ών επληροφορήθη εξωδίκως, και παραδέχεται άλλας τινάς 
με μόνην την αρχήν της συζητήσεως συμβιβαζομένας αρχάς, οίον τον περιορισμόν νέων 
προτάσεων, την υποτιθεμένην ομολογίαν ως συνέπειαν της απειθείας κ.λ… Εξετάζοντες 
τέλος, πότερον των συστημάτων τούτων πρέπει να λογισθή ως το εντελέστερον, δεν 
δυνάμεθα μεν να παραγνωρίσωμεν τον αξιέπαινον σκοπόν, τον οποίον προέθετο ο 
νομοθέτης της Προυσσίας να εξερευνηθή όσον ένεστιν η αλήθεια διά της επιμελείας του 
δικαστού, να διασαφηνισθή δια της μετά των διαδίκων ομιλίας αυτού και διά καταλλήλων 
ερωτήσεων, η αληθής έννοια των ισχυρισμών και αιτήσεών του, και ούτω να 
πληροφορηθή ο δικαστής ακριβέστερον περί όλων των περιστατικών, τα οποία οι διάδικοι 
είτε εξ ανεπιτηδειότητος δεν εξέθεσαν σαφώς και καταληπτώς, είτε εκ προθέσεως 
παρέτρεξαν. Η ιδέα, ότι ο δικαστής εκπληρών συγχρόνως διττά καθήκοντα, βοηθού ή 
υπερασπιστού των διαφερομένων και δικαστού, προλαμβάνει και ματαιοί ευκολώτερον 
τους σκοπούς της στρεψοδικίας και της μηχανορραφίας ασυνειδήτων δικηγόρων, ένεκα 
των οποίων διαιωνίζονται αι δίκαι, η ιδέα αύτη φαίνεται εκ πρώτης όψεως πολύ εύλογος. 
Μολαταύτα είμεθα μακράν του να κηρυχθώμεν συνήγοροι του συστήματος τούτου. Η θέσις 
του δικαστού, ως δικηγόρου τρόπον τινά των διαφερομένων μερών, είναι εις άκρον 
επισφαλής… Η εις τον ανακρίνοντα δικαστήν αποδιδομένη υπέρμετρος εξουσία, ανοίγει 
ευρύτερον στάδιον εις τας συμπαθείας και αντιπαθείας του, καθιστά δυσχερέστερον τον 
έλεγχον των πράξεών του, και ελαττόνει ούτω τας εγγυήσεις των πολιτώνꞏ προς δε τούτοις 
το εις αυτόν ανατεθέν έργον καθίσταται δυσκολώτατον και ανώτερον παντός όρου 
ικανότητος… Τέλος το σύστημα τούτο υποβάλλει τον πολίτην εις κηδεμονίαν και 
επιτήρησιν, αντιφάσκουσαν με την άλλως τα ανήκουσαν εις αυτόν ελευθερίαν του 
διαθέτειν την ιδιοκτησίαν και περιουσίαν του, και είναι ασυμβίβαστον με την δημοσιότητα 
της διαδικασίας, ήτις δικαίως θεωρείται ως ασφαλεστάτη εγγύησις της ορθής διανομής της 
δικαιοσύνης… Απέναντι των ατοπημάτων τούτων, τα οποία λείπουσιν εις το σύστημα της 
συζητήσεως, αι ελλείψεις της διαδικασίας, της επί της αρχής ταύτης στηριζομένης, 
καταντώσιν ανεπαίσθητοιꞏ μάλιστα τινές εξ αυτών, και κυρίως όσαι έδωκαν αφορμήν εις 
παραδοχήν του συστήματος της ανακρίσεως επί πολιτικών υποθέσεων, οίον η στρεψοδικία 
των δικηγόρων, και η εντεύθεν πηγάζουσα παράτασις των δικών, δεν είναι καν συνέπεια 
και αποτέλεσμα της αρχής της συζητήσεως, αλλ’ απόρροια άλλων ατελειών των 
διαδικαστικών και οργανικών νόμων»41. 

8.2. Αναφορικά δε ως προς τα συστήματα της έγγραφης διεξαγωγής της δίκης και της 
προφορικής διεξαγωγής της δίκης διατυπώνονται από τον G. Feder οι ακόλουθες 
απόψεις: 

«….Η προφορική και δημόσιος διαδικασία αντιτίθεται, ως είδος διαδικασίας ουσιωδώς 
διάφορον της λεγομένης εγγράφου και μυστικής διαδικασίας. Επί ταύτης, αι διαδικαστικαί 
πράξεις (εκθέσεις) γίνονται δι’ εγγράφων συνταττομένων των μεν υπό των διαδίκων ή των 
δικηγόρων των, των δε υπό δικαστικών υπαλλήλωνꞏ ο δε δικαστής εκδίδει την απόφασίν 
του επί τη βάσει των εγγράφων τούτων. Η έγγραφος αύτη διαδικασία είναι διά τούτο, ως εκ 
της φύσεώς της μυστική. Αντιτάττοντες δε εις αυτήν, την επί της αρχής της προφορικής 
συζητήσεως στηριζομένην διαδικασίαν, δεν εννούμεν προφορικότητα της διαδικασίας 
απόλυτον και αποκλείουσαν πάσαν έγγραφον διαδικαστικήν πράξιν, όπως ήτο συνήθεια λ.χ. 
παρά τοίς παλαιοίς Γερμανοίς, διότι ο τρόπος ούτος της διαλύσεως των διαφορών, 
εφαρμόζεται μόνον εις τάς απλουστέρας σχέσεις εθνών ολίγον προκεχωρημένων εις τον 
πολιτισμόν, αλλ’ έχομεν υπ’ όψιν διαδικασίαν σύμμικτον εξ εγγράφων και προφορικών 
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πράξεων. Κατά ταύτην, αι μεν αγωγαί, κλήσεις, πρακτικά των συνεδριάσεων και αποφάσεις 
συντάττονται εγγράφως, ωσαύτως και αι κυριώτεραι προτάσεις και αιτήσεις των διαδίκωνꞏ 
το ιδιάζον δ’ αυτής προσόν συνίσταται εις την ενώπιον του δικαστηρίου προφορικήν 
συζήτησιν της υποθέσεως, εις την, κατά γενικόν κανόνα τουλάχιστον, ενώπιον του 
δικαστηρίου προσωπικήν εμφάνισιν και εξέτασιν των μαρτύρων, και εις την αρχή ότι, αι 
της προφορικής συζητήσεως προγενέστεραι διαδικαστικαί πράξεις μόνον σκοπόν έχουσιν 
την προπαρασκευήν τακτικωτέρας διεξαγωγής της συζητήσεως, ήτις ως κυρία διαδικασία 
αποτελεί την βάσιν της από του δικαστηρίου εκδιδομένης αποφάσεως. Με την προφορικήν 
ταύτην διαδικασίαν δεν είναι κατ’ άφευκτον ανάγκην συνδεδεμένη η δημοσιότης, λογίζεται 
όμως ως προφύλαξις κατά παραδρομών και καταχρήσεων των δικαστών, κατά της 
στρεψοδικίας των διαφερομένων, και εν γένει ως εγγύησις της διανομής της δικαιοσύνηςꞏ 
διά και αι αρχαί της προφορικότητος και δημοσιότητος της διαδικασίας, ως ανήκουσαι εις 
εν και το αυτό δικονομικόν σύστημα, αντιτίθενται εις το σύστημα της εγγράφου και 
μυστικής διεξαγωγής των υποθέσεων. Η αρχή της προφορικότητος και δημοσιότητος της 
διαδικασίας καθιερώθη και δια του Διαδικαστικού Νόμου της Ελλάδος, και η κοινή γνώμη 
εξεφράσθη ήδη τόσον ζωηρώς υπέρ αυτής, ώστε δύναται να φανή περιττή πάσα 
δικαιολόγησις του συστήματος τούτου…. Ιδού εν συντόμω η λεγομένη έγγραφος και μυστική 
διαδικασία, ως προτέρημα της οποίας, παραβαλλομένης με την προφοροικήν συζήτησιν 
των δικαστικών υποθέσεων, εξυμνείται η επί το τελειότερον πραγματοποίησις του σκοπού 
της διανομής της δικαιοσύνης, δια τον λόγον δήθεν κυρίως, ότι η διαδικασία εκείνη χορηγεί 
την απαιτουμένην προς ορθή διάσκεψιν άνεσιν και ευκολίαν εις τε τους δικηγόρους των 
διαδίκων, και εις τον δικαστήνꞏ εις τους μέν, ένα συντάττωσι τα δικόγραφα με όλην την 
ακρίβειαν, εις τον δε, ένα εξετάζη και σταθμίζη κατ’ επανάληψιν και ησύχως τα υπ’ όψιν 
του ευρισκόμενα έγγραφα, και εκδίδη ούτω τάς αποφάσεις του μετά ώριμον και βαθειάν 
σκέψιν, πράγμα ακατόρθωτον επί της προφορικής συζητήσεως. Η γνώμη όμως αυτή 
αποδεικνύεται λανθασμένη, όταν εξετάσωμεν ακριβέστερον τα επί της εκτελέσεως των 
δικαστικών έργων αναγκαία στοιχεία, και συμβουλευθώμεν την πείραν…… Εάν τα 
πολυμελή δικαστήρια θεωρώνται δικαίως ως εγγύησις της ορθής διανομής της 
δικαιοσύνης, τις δύναται ν’ αμφιβάλη, ότι η εγγύσις αύτη υφίσταται πολύ ατελέστερον επί 
της εγγράφου διαδικασίας; Προς τούτοις ο επικαλούμενος την υπεράσπισιν του νόμου 
στερείται, κατά την διαδικασίαν ταύτην, του οποίου έχει δικαιώματος να εμφανισθή 
αυτοπροσώπως ενώπιον των οργάνων του νόμου, και να εκθέση την υπόθεσίν του κατ’ 
ευθείαν, και άνευ τινός μεσίτου, εις τους προς διατήρησιν της εννόμου τάξεως 
διωρισμένους, και περί των πολυτιμοτέρων του πολίτου συμφερόντων αποφασίζοντας 
δικαστάς. «Δικαστήριον», λέγει ο Feuerbach εις το περί δημοσιότητος και προφορικότητος 
της διαδικασίας σύγγραμμά του, «όπερ αποφασίζει περί δικαστικών διενέξεων επί τη βάσει 
απλής εκθέσεως εισηγητού, χωρίς ν’ ακούση τους διαδίκους αυτούς, και απ’ ευθείας 
αντιληφθή των προτάσεων και αναπτύξεών των, δεν απέχει πολύ της παντελούς αρνήσεως 
της ακροάσεως των διαφερομένων μερών»….. Και αν θεωρήσωμεν ίσην, ως προς το 
αποτέλεσμα τούτο, την τε έγγραφον και προφορικήν διαδικασίαν, πάλιν δεν θέλομεν 
διστάσει ν’ απονείμωμεν εις ταύτην τα πρωτεία, σκεπτόμενοι ότι η με την έγγραφον 
διαδικασίαν, ως εκ της φύσεως αυτής, αναγκαίως συνδεδεμένη υπέρμετρος παράτασις των 
δικών, είναι επιβλαβεστάτη εις τα συμφέροντα των διαδίκων, ότι η μυστική εκδίκασι, των 
υποθέσεων ενθαρρύνει και περιθάλπει την στρεψοδικίαν, ελαττόνουσα συγχρόνως την των 
πολιτών εμπιστοσύνην προς τας δικαστικάς αρχάςꞏ ενώ επικρατούσης της αρχής της 
προφορικής συζητήσεως, αί δίκαι περαιούνται ασυγκρίτω λόγω ταχύτερονꞏ ο δε φυσικός 
σύντροφος της προφορικής διαδικασίας, η δημοσιότης, αποτελεί ισχυρότατον ελατήριον της 
φιλοτιμίας των τε δικαστών και δικηγόρων, το οποίον ακαταπαύσεως περιστέλλει την 



αδράνειαν, απομακρύνει από τα δικαστικά καθήκοντα την άνευ αυτής ευκόλως εισδύουσαν 
αδιαφορίαν και επιπολαιότητα, και αναχαιτίζει την κατάχρησιν και την διαφθοράν. Η 
δημοσιότης, όχι μόνον θεωρείται δικαίως ως φρουρός της ιδιοκτησίας και περιουσίας των 
πολιτών, αλλ’ ανυψόνει συνάμα, διατηρεί και προφυλάττει κατά πάσης αδίκου υποψίας την 
υπόληψιν των Δικαστικών Αρχών. Διά της δημοσιότητος, το πλεονέκτημα της ορθής 
διανομής της δικαιοσύνης καθίσταται προφανές, και διεγείρει εις τάς ψυχάς όλων των 
πολιτών ενδομύχως την πεποίθησιν, ότι το δίκαιον προστατεύεται, η δε αδικία συντρίβεται 
υπό των οργάνων του νόμου»42. 

VI. Οι συνταγματικώς κατοχυρωμένες βασικές αρχές που ισχύουν στην Πολιτική 
Δίκη43,44 

9. Το Σύνταγμα 1975 καθιερώνει ρητώς ως ατομικό/συνταγματικό δικονομικό δικαίωμα 
το δικαίωμα δικαστικής ακροάσεως και το δικαίωμα ακροάσεως45, ενώ παραλλήλως με 
βάση το άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ ισχύει και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο το 
δικαίωμα για έντιμη διεξαγωγή της δίκης και της διαδικασίας. Όπως επισημάνθηκε και 
προηγουμένως από το βασικό αυτό συνταγματικό και πανανθρώπινο δικαίωμα –δηλαδή το 
δικαίωμα δικαστικής προστασίας –συνάγονται και άλλα συνταγματικής τάξεως 
Δικαιώματα/Αξιώματα ή Αρχή, όπως λ.χ. της απονομής δικαιοσύνης σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, της ακροάσεως/υπερασπίσεως –της, κατά τη γαλλική ορολογία, αρχής της 
«contradictoire»– της Δημοσιότητας, της Ανεξαρτησίας και Αμεροληψίας του Δικαστηρίου 
κ.ο.κ., αφού άλλωστε τα ως άνω Δικαιώματα, Αξιώματα ή Αρχές προϋποθέτουν 
αναμφισβητήτως την ισχύ του δικαιώματος δικαστικής προστασίας και ελεύθερης 
προσβάσεως στα δικαστήρια. Αλλά και άλλα επί μέρους δικαιώματα απορρέουν από το ως 
άνω βασικό δικαίωμα δικαστικής προστασίας46. Από γενικότερης διεθνούς επόψεως μπορεί 
σε κάθε περίπτωση να επισημανθεί, ότι γίνεται συζήτηση σχετικώς με κάποια 
«ρεαλιστικής»/«πραγματιστικής» φύσεως και μορφής τάση –που αποδίδεται σε λόγους 
οικονομίας πόρων, διοικητικού βάρους, χρόνου και προσωπικού– 
αποδυναμώσεως/μειώσεως/αμβλύνσεως/εξασθενίσεως του δικαιώματος υπερασπίσεως (εν 
προκειμένω δηλαδή, κατά τη γαλλική ορολογία, της αρχής της «contradictoire»)47. Το 
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συλλογικό έργο: Les droits de la défense, Bruxelles, 2013, σελ. 10 επ. 

 



Σύνταγμα καθιερώνει όμως και πέραν της ρητής καθιερώσεως του δικαιώματος δικαστικής 
προστασίας και ορισμένες βασικές αρχές, από τις οποίες άλλες δεν είναι μόνο δικονομικές, 
αλλά και ουσιαστικής φύσεως, ενώ άλλες είναι μόνο δικονομικές, πλην όμως δεν ισχύουν 
μόνο στο πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, αλλά σε όλους τους κλάδους του 
δικονομικού δικαίου και σε όλα τα δικονομικά δίκαια, ενώ τέλος άλλες συνταγματικώς 
κατοχυρωμένες αρχές, ή αντιστοίχως άλλα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα, 
είναι αποκλειστικώς και μόνο ουσιαστικής φύσεως, πλην όμως και από αυτές (ή 
αντιστοίχως από αυτά) άλλες/άλλα μεν δεν έχουν κάποια αντανάκλαση στο πεδίο των 
δικονομικών εννόμων σχέσεων, ενώ τέλος άλλες/άλλα έχουν και δικονομική 
αντανάκληση/επενέργεια, με την έννοια δηλαδή και της προς το αντίστοιχο συνταγματικώς 
κατοχυρωμένο ουσιαστικό δικαίωμα επιπρόσθετη δικονομική κατοχύρωση μιας 
διαδικασίας («verfahrenssichernde Wirkung»)48. Βεβαίως κάποιες από αυτές τις αρχές θα 
μπορούσαν ερμηνευτικώς να συναχθούν από το γενικό δικαίωμα δικαστικής προστασίας 
και ακροάσεως. Οι (αποκλειστικώς ή και γενικές) δικονομικές αρχές και τα δικονομικά 
αξιώματα που κατοχυρώνονται και από συνταγματικές διατάξεις και που αποτελούν 
ταυτόχρονα και δικονομικές εγγυήσεις των διαδίκων από ανεπίτρεπτη δικονομική 
συμπεριφορά των αντιδίκων εις βάρος τους ή από ανεπίτρεπτη δικαιοδοτική συμπεριφορά 
του δικαστηρίου εις βάρος τους είναι οι ακόλουθες (ή αντίστοιχα τα ακόλουθα): 

9.1.- Η αρχή της ισότητας. Η αρχή της ισότητας εμφανίζεται στο πεδίο του 
δικονομικού δικαίου με τη μορφή της αρχής της ισότητας των διαδίκων, ή (κατ‘ άλλη 
διατύπωση) με τη μορφή της ισότητας των (δικονομικών) όπλων. Η δικονομική αρχή της 
ισότητας, από πλευράς μεν δικονομικών νόμων σημαίνει, ότι οι δικονομικοί νόμοι πρέπει 
να παρέχουν σε όλους τους διαδίκους σε όμοιες περιπτώσεις τα ίδια ή αντίστοιχα 
δικονομικά δικαιώματα ή δικονομικές δυνατότητες ή δικονομικές ευχέρειες, για να 
μπορούν να πετύχουν αποτελεσματικώς τη δικαστική επιδίωξη των δικαιωμάτων τους 
και των αξιώσεων τους, αλλά και την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος 
υπερασπίσεως. Από πλευράς δε δικαστηρίων σημαίνει, ότι τα δικαστήρια πρέπει κατά τη 
διάρκεια της δίκης και της διαδικασίας να αντιμετωπίζουν και να μεταχειρίζονται με 
ισότητα τους διαδίκους, παρέχοντάς τους τα ίδια δικονομικά δικαιώματα και τις ίδιες 
δυνατότητες49. 

9.1.1.- Η αρχή της ισότητας για τους διαδίκους θεσπίζεται και με ρητή διάταξη του 
ΚΠολΔ (άρθρο 110 § 1: «Οι διάδικοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις 
και είναι ίσοι ενώπιον του δικαστηρίου»). Πρέπει μάλιστα να επισημανθεί, ότι η διάταξη 
του άρθρου 110 § 1 ΚΠολΔ έχει ευρύτερη διατύπωση από το άρθρο 4 § 1 Σ. Έτσι ενώ το 
άρθρο 4 § 1 Σ αναφέρεται μόνο στους Έλληνες και καθορίζει, ότι οι «Έλληνες είναι ίσοι 
ενώπιον του νόμου» και η παράγραφος 2 του άρθρου 4 Σ ορίζει, ότι οι «Έλληνες και οι 
Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις», αντίθετα το άρθρο 110 § 1 ΚΠολΔ 

                                                            
48 Βλ. σχετικώς: Ν. Κ. Κλαμαρή, Το Δικαίωμα Δικαστικής Προστασίας κατά το άρθρο 20 § 1 

Συντάγματος 1975, Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, 1988, Αθήνα, 1989, σελ. 30, 85. 
 
49 Βλ. και την πρόσφατη διδακτορική διατριβή της Α. Βεζυρτζή, Η αρχή της ισότητας των όπλων και τα 

διαδικαστικά προνόμια του Δημοσίου στην Πολιτική Δίκη, 2017. Το θέμα της ισότητας έχει πολύπλευρες 
εκφάνσεις, όπως τούτο εμφαίνεται και στην πρόσφατη μελέτη του Σ. Κοφίνη, Μια υπεράσπιση της 
επεκτατικής ισότητας σε καιρό οικονομικής κρίσης – και ταυτόχρονα μια αφορμή συζήτησης για το μέλλον 
της, ΕφημΔΔ, 2017, σελ. 244-264. Για τη σύνδεση της «Ισότητας» με την «Ουδετερότητα» στο πεδίο της 
Δημοσίας Διοικήσεως βλ. την εξαιρετική διδακτορική διατριβή του Β. Κονδύλη: Vassilios Kondylis, Le 
principe de neutralité dans la fonction publique, Paris, 1994 (βλ. λ.χ. σελ. 258, 262 επ.). 

 



αναφέρεται σε όλους τους διαδίκους, αδιακρίτως αν πρόκειται για έλληνες ή αλλοδαπούς 
(άλλωστε σύμφωνα με το άρθρο 3 § 1 ΚΠολΔ στη δικαιοδοσία των πολιτικών 
δικαστηρίων υπάγονται Έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει τοπική αρμοδιότητα 
ελληνικού δικαστηρίου)50. Από τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων εξαιρούνται 
μόνο οι αλλοδαποί που έχουν ετεροδικία (άρθρο 3 § 2 ΚΠολΔ). Η διάταξη του άρθρου 
110 § 1 ΚΠολΔ, η οποία πολύ ορθώς απεθνικοποιεί τις προϋποθέσεις της δικονομικής 
ισότητας και δεν εξαρτά την ίση μεταχείριση των διαδίκων από την ιθαγένειά τους, 
πρέπει να θεωρηθεί, ότι συνιστά το θεμέλιο για τις πιο καθοριστικές τάσεις του 
πνεύματος, των ιδεών, της ιδεολογίας και της φιλοσοφίας που διαπνέουν τον ΚΠολΔ. Για 
το λόγο αυτό και η διάταξη αυτή πρέπει να δίνει το μέτρο και το κριτήριο εφαρμογής 
άλλων διατάξεων, που διαπνέοντο από ένα πνεύμα – ξεπερασμένο αρκετά στην εποχή 
μας- διαφοροποιήσεως μεταξύ αλλοδαπών και ημεδαπών. 

9.1.2.- Χαρακτηριστική αυτού του άλλου πνεύματος ήταν η εν τω μεταξύ 
καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 195 ΚΠολΔ, που προέβλεπε, ότι «με τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 194 επιτρέπεται να δοθεί το ευεργέτημα της πενίας και σε αλλοδαπούς, υπό 
τον όρο της αμοιβαιότητας». Η διάταξη αυτή (του άρθρου 195 ΚΠολΔ) παραβίαζε την 
αρχή της ισότητας. Για το λόγο αυτό στο πλαίσιο των χωρών που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη σύμβαση της Ρώμης (της 4.11.1950) «δια την προάσπισιν των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών», όπως και των Κρατών-Μελών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η διάταξη του πιο πάνω άρθρου σίγουρα δεν θα έπρεπε να 
ισχύει και ορθώς καταργήθηκε. 

9.1.3.- Η Αρχή της ισότητος με την έννοια της ισότητος των όπλων 
(«Waffengleichheit») έχει αποτελέσει τις τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο έρευνας 
διασήμων Δικονομολόγων. Στη σύγχρονη εποχή η αρχή της δικονομικής ισότητας των 
όπλων γίνεται δεκτό, ότι ισχύει τόσο για τον ενάγοντα όσο και για τον εναγόμενο με 
βάση, από συνταγματικής επόψεως, το άρθρο 3 παρ. 1 του Θεμελιώδους Νόμου και το 
άρθρο 20 του Ευρωπαϊκού Χάρτου για τα ατομικά δικαιώματα51. Όλοι τους πάντως 
φαίνεται να συμφωνούν, ότι το «εναρκτήριο λάκτισμα» για την έρευνα αυτού του 
ζητήματος αποτέλεσε ο πρυτανικός λόγος του Eduard Bötticher το έτος 1953 με τίτλο – 
σε ελεύθερη μετάφραση – «Η ισότητα πρό του δικαστού»52. Στη συνέχεια ασχολήθηκαν 
πολλοί Καθηγητές της Πολιτικής Δικονομίας με αυτή τη Θεματική, και τον αντίστοιχο 
κύκλο προβλημάτων. Ιδιαιτέρως σημαντικές είναι για το ζήτημα αυτό στην ευρύτατή του 
διάσταση οι μελέτες των F. Baur, G. Baumgärtel, P. Schlosser, E. Schumann, R. 
Stürner, M. Vollkommer και στην πολύ πρόσφατη εποχή η ενδελεχής μελέτη του H. 
Schack53. Την «Ισότητα των όπλων» είχαν ως αντικείμενο και κάποιες ειδικές 
μονογραφίες ή διδακτορικές διατριβές, τις οποίες εξαίρει και ο H. Schack, στην 

                                                            
50 Για τη Διοικητική Δίκη βλ. και την πρόσφατη μελέτη του Ι. Μαθιουδάκη, Εισαγωγικές οριοθετήσεις 

στην αρχή της ισότητας των όπλων στη διοικητική δίκη, ΕφημΔΔ, 2017, σελ. 237-243. 
 
51 Βλ. και J. Berhhard, Kartellrechtlicher Individualschutz durch Sammelklagen, Tübingen, 2010, σελ. 

234. 
 
52 Die Gleichheit vor dem Richter, 1954 (νεώτερη δημοσίευση από τον ίδιο στο έργο του: 

Gleichbehandlung und Waffengleichheit, 1979, σελ. 9 – 30). 
 
53 H. Schack, Waffengleichheit im Zivilprozess, ZZP 129(2016), σελ. 393 – 416.  
 



αντίστοιχη αναλυτική μελέτη του54. Με ιδιαιτέρως κριτικό πνεύμα τονίζει πάντως ο H. 
Schack, ότι, παρά την από τον E. Schumann εξύψωση/κατάταξη της Ισότητος των 
όπλων στα τρία κλασσικά δικονομικά θεμελιώδη δικαιώματα (“Prozessgrundrechte”) 
μαζί με την εγγύηση του νόμιμου δικαστού και της ακροάσεως και παρά την αναγωγή 
από τον M. Vollkommer της Αρχής αυτής σε μία νέα δικονομική Αρχή, η Αρχή της 
ισότητος των όπλων δεν ανήλθε στο προσκήνιο55. Είναι χαρακτηριστικό πάντως, ότι και 
ο P. Schlosser είχε τονίσει πριν από 20 χρόνια περίπου σε σχετική μελέτη του, ότι η 
ισότητα των όπλων είναι μεν ως σύνθημα σύνηθες, πλην όμως εισάγει στην επιστήμη μία 
«σκιώδη ύπαρξη» («Schattendasein»56). Κατά την πορεία των διαδοχικών επιστημονικών 
προσεγγίσεων του πλέγματος των προβλημάτων που αφορούν την ισότητα των όπλων 
διευρύνθηκε από πλευράς ονομασίας και προφανώς εννοιολογικής διαστάσεως και 
εννοιολογικού περιεχομένου η ως άνω Αρχή, η οποία στη σύγχρονή της εννοιολογική και 
λειτουργική διάσταση και ως terminus technicus (πρέπει να) καλείται «Αρχή της 
ισότητος των ευκαιριών» και όχι πλέον «Αρχή της ισότητος των όπλων», ακριβώς για να 
τονίζεται, όπως ευστόχως επισημαίνεται από τον H. Schack, η ιδεαλιστική πλευρά και 
κατεύθυνση αυτής της Αρχής και όχι η πολεμική της57. Εν όψει προφανώς και της 
σχετικής απόψεως, η οποία ως αφετηριακή σκέψη έχει διατυπωθεί και από το 
Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, ότι δηλαδή «ποτέ δεν μπορεί 
να υπάρξει μια πλήρης ισότητα όπλων και ευκαιριών», επισημαίνει ο H. Schack, ότι η 
ισότητα ευκαιριών δεν πρέπει να εκλαμβάνεται τυπικώς αλλά ουσιαστικώς, ώστε έτσι να 
καθίσταται δυνατή η εξισορρόπηση της δομικής ανισότητος58. Όπως επισημάνθηκε και 
προηγουμένως σε σχετική υποσημείωση η αρχή της ισότητας έχει πολύπλευρες 
εκφάνσεις, άρα και στη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας59. 

9.1.4. Όπως έχει επισημανθεί αποδέκτης «του αιτήματος για δικονομική/διαδικαστική 
ισότητα δεν είναι μόνο ο νομοθέτης, αλλά και η δικαιοδοτική λειτουργία (ειδικότερα δε 
τα δικαιοδοτικά όργανα)»60. Και μάλιστα σε «τελευταία ανάλυση η 
δικονομική/διαδικαστική ισότητα ούτε αυτοσκοπός είναι, ούτε έχει μόνο τυπική σημασία, 

                                                            
54 H. Schack, ό.π. σελ. 393 (υποσημ. 5): Πρόκειται για τις μονογραφίες των: Th. Jung, Der Grundsatz der 

Waffengleichheit im Zivilprozess, 1990· Α. Kwaschik, Die Parteivernehmung und der Grundsatz der 
Waffengleichheit im Zivilprozess, 2004· A. Lindemeier, Waffen – und Chancengleicheit im deutschen und 
englischen Zivilprozess, 2004. Βλ. επίσης: G. Baumgärtel, Ausprägung der prozessualen Grundprinzipien 
der Waffengleichheit und der fairen Prozessführung im zivilprozessualen Beweisrecht, στο Festschrift für F. 
Matscher zum 65. Geburtstag (Verfahrensgarantien im nationalen und internationalen Prozessrecht), 1993, 
σελ. 29-37. 

 
55 H. Schack, ό.π. σελ. 393.  
 
56 P. Schlosser, EMRK und Waffengleichheit im Zivilprozess, NJW 1995, σελ. 1404.  
 
57 H. Schack, ό.π. σελ. 394. 
 
58 H. Schack, ό.π. σελ. 400. 
 
59 Βλ. και την πρόσφατη μελέτη του (νυν Προέδρου της Δημοκρατίας) Π. Παυλόπουλου, Η Δημόσια 

Υπηρεσία Μία ενδοσκόπηση του δημόσιου δικαίου, Αθήνα, 2017, σελ. 187 επ., 195 επ. Βλ. επίσης και 
Vassilios Kondylis, ό.π. 

 
60 Ν. Κ. Κλαμαρής, Η κατά παραπομπή αρμοδιότητα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, Αθήνα, 1990, 

σελ. 41. 
 



ούτε τέλος εξαντλείται/τελειούται η αποστολή τους και πραγματοποιείται ο σκοπός τους 
με το να δίδονται τυπικά οι ίδιες –χρονικές και άλλες– δυνατότητες στους διαδίκους»61, 
αφού άλλωστε «το αίτημα της ισότητας και η εμβέλεια της ισότητας δεν εξαντλείται 
στους διαδίκους/αντιδίκους της συγκεκριμένης δίκης»62. Δηλαδή η «ισότητα ως βασική 
γενική εγγύηση της δίκης στο κράτος δικαίου υπερβαίνει τα όρια της (κάθε) 
συγκεκριμένης δίκης και αφορά όλους τους ανθρώπους, όλα τα πρόσωπα, φυσικά και 
νομικά, ταυτόχρονα όμως πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για να πραγματώνεται σε 
κάθε δίκη»63. Σε κάθε περίπτωση η «από πλευράς δικαιοδοτικών οργάνων ίση 
δικονομική/δικαιοδοτική μεταχείριση των διαδίκων σημαίνει πρώτα απ’ όλα ερμηνεία 
και εφαρμογή του νόμου κατά τον ίδιο τρόπο στις ίδιες περιπτώσεις»64, ενώ από πλευράς 
ερμηνείας των κανόνων του δικαίου εκ μέρους των δικαιοδοτικών οργάνων 
«δικαιοδοτική ισότητα σημαίνει και ομοιόμορφη ερμηνεία των ίδιων νομικών διατάξεων, 
δηλαδή νομολογιακή ενότητα στο πεδίο της (ομοιόμορφης) ερμηνείας του δικαίου»65. 
Υπ’ αυτή την έννοια «η ενότητα της νομολογίας δεν είναι ένα “ξεκομμένο”, ασύνδετο, 
περιθωριακό αίτημα, αλλά αποτελεί τη λογική και τελολογική απόρροια του αιτήματος 
της ισονομίας, ισοπολιτείας, ισότητας στη διαδικασία και μια ειδικότερη έκφραση της 
συνταγματικώς καθιερουμένης αρχής της ισότητας»66. 

9.2. Η Αρχή του φυσικού/νόμιμου δικαστού67. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 Σ 
«Κανένας δεν στερείται χωρίς τη θέλησή του το δικαστή που του έχει ορίσει ο νόμος» 
και «δικαστικές επιτροπές και έκτακτα δικαστήρια, με οποιοδήποτε όνομα, δεν 
επιτρέπεται να συσταθούν». Η Αρχή αυτή καθιερώνεται και από ειδικότερες δικονομικές 
διατάξεις στα κατ‘ ιδίαν δικονομικά νομοθετήματα. Εκτός τούτου ανήκει σήμερα στις πιο 
αυτονόητες δικονομικές εγγυήσεις ή εγγυήσεις παροχής δικαστικής προστασίας με 
                                                            

61 Ν. Κ. Κλαμαρής, ό.π., σελ. 41. 
 
62 Ν. Κ. Κλαμαρής, ό.π., σελ. 41. 
 
63 Ν. Κ. Κλαμαρής, ό.π., σελ. 41 και σελ. 42: «H καθιέρωση και η πραγμάτωση της 

δικονομικής/διαδικαστικής ισότητας δεν είναι, όπως λέχθηκε και αμέσως προηγουμένως, αυτοσκοπός, αλλά 
αποβλέπει στην επίτευξη της δικαιοδοτικής ισότητας, δηλαδή ισότητας στο πεδίο της απονομής της 
δικαιοσύνης. Η καθιέρωση της διαδικαστικής ισότητας δεν έχει ως μοναδικό στόχο την επίτευξη μιας από 
τυπικής πλευράς ισότητας στη διαδικασία, αλλά και την επίτευξη μιας ουσιαστικής ισότητας στη 
δικαιοδοτική μεταχείριση. Η ισότητα στη δικαιοδοτική μεταχείριση –δικαιοδοτική ισότητα– είναι ο τελικός 
σκοπός και στόχος, κατά διαφορετική θεώρηση το τελεολογικά αναγκαίο επακόλουθα και συμπλήρωμα της 
ίσης νομικής μεταχειρίσεως (ισονομίας) και της ίσης διαδικαστικής μεταχειρίσεως από τα δικαστήρια». 

 
64 Ν. Κ. Κλαμαρής, ό.π., σελ. 42. 
 
65 Ν. Κ. Κλαμαρής, ό.π., σελ. 42. Από γενικότερας επόψεως ως προς την ενότητα της Νομολογίας ως 

αίτημα και στο πλαίσιο της Ε.Ε. βλ. και Ν. Κ. Klamaris, Rechtsvergleichende Betrachtungen zum Postulat 
der Einheitlichkeit der Rechtsprechung als Grundgedanke der Europäischen Prozessrechtskonzeption, στο 
έργο: Wege zu einem europäischen Zivilprozessrecht, 1992, 85-92. 

 
66 Ν. Κ. Κλαμαρής, ό.π., σελ. 42, όπου ταυτοχρόνως επισημαίνεται και η σχέση της νομολογιακής 

ενότητας με την ασφάλεια δικαίου: «Ταυτόχρονα όμως η νομολογιακή ισότητα αποτελεί απόρροια και του 
αιτήματος –άλλως της εγγυήσεως– της ασφάλειας δικαίου, η οποία υπαγορεύει, όπως μια διάταξη δικαίου 
ερμηνεύεται από τα δικαστήρια της ίδιας έννομης τάξεως με ενιαίο τρόπο ομοιομόρφως». 

 
67 Βλ. σχετικώς και την εξαιρετική μονογραφία του Βασιλείου Κονδύλη, Ο Φυσικός ή Νόμιμος Δικαστής, 

Αθήνα, 2007. 
 



μεγάλη διεθνικότητα, δεδομένου, ότι θεσπίζεται στις διατάξεις των περισσοτέρων 
Συνταγμάτων ή ειδικών δικονομικών νομοθεσιών των κρατών όλης της Υφηλίου, αλλά 
και πέραν τούτου κατοχυρώνεται και από διεθνείς πολυμερείς συμβάσεις. Στο πεδίο του 
αστικού δικονομικού δικαίου η διάταξη του άρθρου 109 § 1 ΚΠολΔ ορίζει, ότι «δεν 
επιτρέπεται να αφαιρεθεί από κανέναν, χωρίς τη θέλησή του, ο δικαστής που ορίζει ο 
νόμος γι' αυτόν». 

9.3.- Η αρχή της δημοσιότητας68. Σύμφωνα με το άρθρο 93 § 2 Σ οι «συνεδριάσεις 
κάθε δικαστηρίου είναι δημόσιες, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει με απόφασή του ότι η 
δημοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί 
λόγοι προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των διαδίκων».  

9.3.1. Και η δικονομική αυτή αρχή καθιερώνεται από τα πλείστα Συντάγματα της 
Υφηλίου, από διεθνείς πολυμερείς συμβάσεις και από ειδικά δικονομικά νομοθετήματα. 
Έτσι η σύμβαση της Ρώμης (της 4.11.1950) «διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» ορίζει στο άρθρο 6 § 1, ότι «παν πρόσωπον 
έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δημοσία και εντός λογικής 
προθεσμίας υπό ανεξαρτήτου και αμερολήπτου δικαστηρίου, νομίμως λειτουργούντος, το 
οποίον θα αποφασίσει είτε επί των αμφισβητήσεων επί των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών του αστικής φύσεως, είτε επί του βάσιμου πάσης εναντίον του κατηγορίας 
ποινικής φύσεως. Η απόφασις δέον να εκδοθή δημοσία η είσοδος όμως εις την αίθουσαν 
των συνεδριάσεων δύναται να απαγορευθή εις τον τύπον και το κοινόν καθ‘ όλην ή 
μέρος της διάρκειας της δίκης προς το συμφέρον της ηθικής, της δημοσίας τάξεως ή της 
εθνικής ασφαλείας εν δημοκρατική κοινωνία, όταν τούτο ενδείκνυται υπό των 
συμφερόντων των ανηλίκων ή της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων ή εν τω κρινομένω υπό 
του Δικαστηρίου ως απολύτου αναγκαίου μέτρου, όταν υπό ειδικάς συνθήκας η 
δημοσιότης θα ηδύνατο να παραβλάψη τα συμφέροντα της δικαιοσύνης».  

9.3.2.Από πλευράς αστικού δικονομικού δικαίου η διάταξη του άρθρου 113 § 1 
ΚΠολΔ ορίζει τα ακόλουθα: «Οι συνεδριάσεις όλων των πολιτικών δικαστηρίων γίνονται 
δημόσια. Η διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης γίνεται μυστικά». Τα άρθρα 113 § 2 
και 114 ΚΠολΔ καθορίζουν περιοριστικά τις περιπτώσεις, στις οποίες μπορεί να 
αποκλειστεί η παρουσία ορισμένων πρόσωπων ή να διεξαχθεί η δίκη χωρίς δημοσιότητα 
(κεκλεισμένων των θυρών). Πάντως τόσο η απόφαση που διατάζει να γίνει η συζήτηση 
κεκλεισμένων των θυρών, όσο και η απόφαση για την υπόθεση (πρέπει να) 
δημοσιεύονται σε δημόσια συνεδρίαση (άρθρο 114 § 3 ΚΠολΔ). 

9.3.3. Με τη θέσπιση της αρχής της δημοσιότητας επιδιώκεται η δικαιοδοτική και 
διαδικαστική διαφάνεια, δηλαδή όπως η διεξαγωγή της δίκης και της διαδικασίας είναι 
κάτω από τον έλεγχο του κοινού, της κοινωνίας και της δημόσιας γνώμης, ώστε να 
καθίσταται πραγματικότητα και το δημοκρατικής φύσεως και δομής αίτημα «και οι 
κρίνοντες κρίνονται» και να βοηθείται έτσι και να παρακινείται ακόμα περισσότερο ο 
δικαστικός λειτουργός, να ασκεί ευόρκως τα καθήκοντά του γνωρίζοντας εκ των 
προτέρων, ότι ελέγχεται ανά πάσα χρονική στιγμή και συνεχώς κάθε διαδικαστική και 
δικαιοδοτική ενέργειά του. Ταυτόχρονα όμως ενισχύεται και το κύρος της Δικαιοσύνης, 
αλλά αυξάνει και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη. Η κατ‘ εξαίρεση 
επιτρεπόμενη μυστικότητα αφορά πάντως μόνο τη δικαστική συνεδρίαση και τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας και όχι βέβαια την απαγγελία της δικαστικής αποφάσεως που 

                                                            
68 Βλ. σχετικώς: Ν. Κ. Κλαμαρή-Σ. Μ. Κουσούλη-Σ. Σ. Πανταζόπουλο, ό.π., σελ. 244 επ. και 417 επ.· Α. 

Πανταζόπουλο, Η αρχή της δημοσιότητας στην πολιτική δίκη, 2009. 
 



σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 93 § 3 εδ. ά), αλλά και τον ΚΠολΔ (άρθρο 114 § 3), 
πρέπει να γίνεται πάντοτε σε δημόσια συνεδρίαση. Και στις περιπτώσεις όμως στις 
οποίες η συζήτηση της υποθέσεως νομίμως (μπορεί να) γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, 
οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται ανεξαιρέτως σε όλες τις συζητήσεις της 
υποθέσεως και πρέπει για το σκοπό αυτό να καλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου (άρθρο 110 § 2 ΚΠολΔ). 

9.3.4. Τα ως άνω ισχύουν ως κανών στην Αμφισβητούμενη Δικαιοδοσία. Διαφορετικά 
τίθεται αυτό το θέμα στην Εκούσια Δικαιοδοσία, όπου η Αρχή της Δημοσιότητας δεν 
ισχύει ως κανών στο παραδοσιακό πεδίο της ως άνω διαδικασίας, ενώ θεωρείται ότι 
ισχύει στις υποθέσεις εκείνες της Εκούσιας Δικαιοδοσίας που συνιστούν στην 
πραγματικότητα υποθέσεις της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας. Πάντως οι αποφάσεις 
δημοσιεύονται ούτως ή άλλως σε δημόσια συνεδρίαση69. 

9.4. Η αρχή του αιτιολογημένου των δικαστικών αποφάσεων70. Σύμφωνα με τη 
διάταξη του άρθρου 93 § 3 Σ (ήδη υπό την αρχική του διατύπωση του έτους 1975) «πάσα 
δικαστική απόφασις πρέπει να είναι ειδικώς και εμπεριστατωμένως ητιολογημένη, 
απαγγέλλεται δε εν δημοσία συνεδριάσει. Η γνώμη της μειοψηφίας δημοσιεύεται 
υποχρεωτικώς. Νόμος ορίζει τα της εις τα πρακτικά καταχωρίσεως ενδεχομένης 
μειοψηφίας και τους όρους και προϋποθέσεις δημοσιότητος ταύτης». Και η αρχή αυτή 
κατοχυρώνεται στα περισσότερα Συντάγματα όλων των χωρών του κόσμου, αλλά και σε 
διεθνείς πολυμερείς συμβάσεις, όπως και σε ειδικά δικονομικά νομοθετήματα. Ο ΚΠολΔ 
αναφέρεται μάλιστα σε αρκετές διατάξεις του στην πιο πάνω βασική αρχή, 
επισημαίνοντας έτσι την ανάγκη και την υποχρέωση που επιβάλλεται στα δικαστήρια να 
αιτιολογούν τις αποφάσεις τους. Έτσι από τα άρθρα 304 και 305 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι η 
δικαστική απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Επιπλέον και η διάταξη του άρθρου 

                                                            
69 Βλ. Γ. Θ. Ράμμου-Ν. Κ. Κλαμαρή, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τ. IV, Ημίτομος Α΄, 

Εκούσια Δικαιοδοσία, 2η έκδοση, 2010, σελ. 33 επ.· Κ. Μπέη, Πολιτική Δικονομία, τ. 17, 1991 (εκούσια 
δικαιοδοσία), σελ. 317. Ως προς το γενικότερο προβληματισμό από πλευράς Εκούσιας Δικαιοδοσίας για την 
Αρχή της Δημοσιότητας –και την αντίθετη αυτής Αρχή της μη Δημοσιότητας– βλ. ιδίως: F. Baur, 
Freiwillige Gerichtsbarheit, 1. Buch, Allgemeines Verfahrensrecht, 1955, Tübingen, σελ. 64 και 66· W. 
Brehm, Freiwilligeny Gerichtsbarkeit, 1988, σελ. 127· H.-F. Gaul, Der Grundsatz der Öffentlichkeit im 
Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Verfahrensgarantien im nationalen und internationalen 
Proressrecht, Festschrift F. Matscher zum 65. Geburtstag, Wien, 1993, σελ. 111-131 (131): «Die 
Untersuchung hat ergeben, daß der Grundsatz der Öffentlichkeit in der freiwilligen Gerichtsbarkeit nur in 
sehr begrenztem Rahmen Geltung beanspruchen kann, nämlich nur in sog echten Streitsachen, soweit dort 
über subjektive Rechte mit rein vermögensrechtlichem Charakter zu entscheiden ist. Dagegen ist für den 
Kernbereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit Rücksicht auf den heute in besonderer Weise gebotenen 
Schutz der Persönlichkeits– und Privatsphäre der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit kennzeichnend. Der 
verfügbare Rahmen gestattet es nicht, noch auf die Folgen der Verletzung des jeweils geltenden Grundsatzes 
einzugehen. Hingewiesen sei jedoch darauf, daß der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit dieselbe Beachtung 
verlangt wieder der Öffentlichkeit und deshalb entgegen der verbreitet Iaxen Handhabung in der Praxis im 
Falle seiner Verletzung zu einem absoluten Beschwerdegrund gemäß § 27 S 2 FGG mit § 551 Nr 6 ZPO 
führen muß». Ανάλογη άποψη εκφράζει και ο H. Prütting με βάση το νέο νομικό καθεστώς που ισχύει για 
την Εκούσια Δικαιοδοσία από 1.9.2009 (αλλά και μετά τα έτη 2012/2013) μετά την ισχύ του νέου σχετικού 
νόμου («Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit mit Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen»): βλ. Prütting/Helms/Prütting, Fam FG, 
Kommentar, 3η έκδοση, Κöln, 2014, σελ. 15/16. 

 
70 Βλ. σχετικώς αντί πολλών άλλων: Ν. Κ. Κλαμαρή-Σ. Ν. Κουσούλη - Σ. Σ. Πανταζόπουλο, ό.π., σελ. 246 

επ. 
 



340 ΚΠολΔ ορίζει, ότι «στην απόφαση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν το 
δικαστή να σχηματίσει την πεποίθησή του». Τέλος η διάταξη του άρθρου 559 αριθμ. 19 
ΚΠολΔ θεσπίζει ειδικό λόγο αναιρέσεως «αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως 
αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα 
που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης». Πρέπει όμως να επισημανθεί, ότι 
τα ελληνικά δικαστήρια δεν λαμβάνουν πολλές φορές σοβαρά υπόψη τους την πιο πάνω 
συνταγματική και δικονομική επιταγή και δεν αιτιολογούν με την επάρκεια που απαιτεί ο 
ΚΠολΔ και το Σύνταγμα τις αποφάσεις τους. Ειδικά δε όσον αφορά την παράβαση του 
άρθρου 340 ΚΠολΔ –δηλαδή όταν στην απόφαση δεν αναφέρονται οι λόγοι που 
οδήγησαν το δικαστή να σχηματίσει την πεποίθησή του– ο Άρειος Πάγος εξακολουθεί 
στην πραγματικότητα να εμμένει στην άποψη (που έχει υποστεί κριτική), ότι αυτή δεν 
συνιστά από μόνη της λόγο αναιρέσεως της αντίστοιχης αποφάσεως. Αντίστοιχο 
πρόβλημα δημιουργείται κατά τη γνώμη μου πλέον και με τη διάταξη του άρθρου 237 § 4 
εδ. ζ΄ ΚΠολΔ, δεδομένου ότι το Δικαστήριο δεν απαιτείται κατά το γράμμα του νόμου –
υιοθετώντας την αντίστοιχη τυπική συζήτηση και ενδεχομένως χωρίς την παρουσία των 
διαδίκων ή των δικηγόρων τους– να αιτιολογήσει το λόγο μη εξετάσεως μαρτύρων. 

9.5.- Η απαγόρευση της καταχρηστικής συμπεριφοράς71. Η απαγόρευση της 
καταχρηστικής συμπεριφοράς σε συνταγματικό επίπεδο θεμελιώνεται στο άρθρο 25 § 3, 
σύμφωνα με το οποίο «η καταχρηστική άσκησις δικαιώματος δεν επιτρέπεται». Η 
ευρύτητα με την οποία είναι διατυπωμένη η συνταγματική αυτή διάταξη, αλλά και η θέση 
αυτής, οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι ισχύει οπωσδήποτε και στο πεδίο του δικονομικού 
δικαίου με συνέπεια να απαγορεύεται η από τους διαδίκους επίδειξη καταχρηστικής 
δικονομικής συμπεριφοράς. Η διάταξη του άρθρου 25 § 3 Σ ήλθε να επιστεγάσει, με το 
κύρος και την ισχύ της συνταγματικής διατάξεως, έναν απαγορευτικό κανόνα ευρείας 
εφαρμογής, που ήδη ίσχυε στο μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής έννομης τάξεως με βάση 
γενικές ή ειδικές διατάξεις ειδικών νόμων. Μάλιστα η ελληνική έννομη τάξη μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα πρωτοποριακή, γιατί αρκετά νωρίς θέσπισε γενική 
διάταξη/ρήτρα με την οποία απαγορεύτηκε η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. 
Πρόκειται για τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ σύμφωνα με την οποία «η άσκηση του 
δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη 
ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος». 

Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ έτυχε ιδιαίτερα εύστοχης ερμηνείας με βάση την 
τελολογία της από τα ελληνικά δικαστήρια, αλλά και από τη θεωρία. Πρόκειται μάλιστα 
για τις περιπτώσεις που μπορεί να λεχθεί, ότι η δικαιοδοτική δραστηριότητα των 
δικαστηρίων στην πραγματικότητα δεν περιορίστηκε στην «τυπική» ερμηνεία και 
εφαρμογή των διατάξεων στη συγκεκριμένη κάθε φορά επίδικη περίπτωση, αλλά είχε 
πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια και κατέληξε να είναι κατ’ αποτέλεσμα εν πολλοίς και 
δικαιοπλαστική. Εκτός όμως από τη γενική αυτή διάταξη του ΑΚ ειδικώς για το πεδίο 
του αστικού δικονομικού δικαίου υπάρχει πλέον και ειδική δικονομική διάταξη, από την 
οποία αμέσως απορρέει και η απαγόρευση της καταχρηστικής δικονομικής 
συμπεριφοράς. Πρόκειται για τη διάταξη του άρθρου 116 ΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία 
οι διάδικοι, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και οι πληρεξούσιοί τους οφείλουν να τηρούν τους 
κανόνες των χρηστών ηθών και της καλής πίστεως, να αποφεύγουν ενέργειες που φανερά 
οδηγούν στην παρέλκυση της δίκης, να εκθέτουν τα πραγματικά γεγονότα που 

                                                            
71 Βλ. Ν. Κ. Κλαμαρή, Η καταχρηστική άσκησις δικαιώματος εν τω αστικώ δικονομικώ δικαίω, τόμος Α 

και Β, Αθήναι, 1980.  
 



αναφέρονται στην υπόθεση, έτσι ακριβώς όπως τα γνωρίζουν με πληρότητα και σύμφωνα 
με την αλήθεια, αποφεύγοντας διφορούμενες και ασαφείς εκφράσεις. Η ακραιφνώς, 
δικονομική αυτή διάταξη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες νομοθετικές καινοτομίες 
του ΚΠολΔ. Από την αμέσως εφαρμοζόμενη στο πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου 
διάταξη του άρθρου 116 ΚΠολΔ (αλλά και η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ εφαρμόζεται 
κατά την άποψη μου αναλόγως στις δικονομικές έννομες σχέσεις των διαδίκων), της 
οποίας η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής ενισχύεται και από τη διάταξη του άρθρου 25 
§ 3 Σ, απορρέει γενικώς η απαγόρευση, στο σύνολό της, της καταχρηστικής δικονομικής 
συμπεριφοράς και ειδικότερα η απαγόρευση των ακολούθων μορφών καταχρηστικής 
δικονομικής συμπεριφοράς72: α) της κακόπιστης διαδικαστικής συμπεριφοράς ή/και της 
δόλιας δημιουργίας ευνοϊκών δικονομικών καταστάσεων· β) της αντιφατικής 
δικονομικής συμπεριφοράς (venire contra factum proprium)· γ) της ασκήσεως 
αποδυναμωθέντος δικονομικού δικαιώματος· δ) της ασκήσεως δικονομικού δικαιώματος 
με τρόπο που να υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλονται από το σκοπό του δικαιώματος ή 
του θεσμού στο πλαίσιο του οποίου αναγνωρίζεται το συγκεκριμένο δικονομικό 
δικαίωμα ή η συγκεκριμένη δικονομική δυνατότητα. Η απαγόρευση καταχρηστικής 
ασκήσεως δικαιώματος κατά τα άρθρα 25 Συντ., 281 ΑΚ και 116 ΚΠολΔ ισχύει τόσο 
στη διαγνωστική δίκη όσο και στην αναγκαστική εκτέλεση73. Με το Ν. 4335/2015 
(άρθρο 1, άρθρο πρώτο, παρ. 3) θεσπίσθηκε ως παράγραφος 2 του άρθρου 116 ΚΠολΔ 
και η ακόλουθη πρόσθετη διάταξη: «Το δικαστήριο, οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι 
δικηγόροι και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαδίκων οφείλουν να συμβάλλουν με την εν 
γένει δικο-νομική τους συμπεριφορά και ιδίως με την επιμελή διεξαγωγή της δίκης, την 
εμπρόθεσμη επιχείρηση διαδικαστικών πράξεων, την έγκαιρη προ-βολή ισχυρισμών και 
προσαγωγή αποδεικτικών μέσων στην επίσπευση της δίκης και στην ταχεία επίλυση της 
διαφοράς». Πρόκειται αναμφιβόλως για μία εύστοχη ρύθμιση. 

VII. Οι από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατοχυρωμένες βασικές αρχές που 
ισχύουν στην Πολιτική Δίκη74 

10. Πρόκειται για τις ακόλουθες Αρχές ή αντιστοίχως για τα ακόλουθα 
Αξιώματα/Συστήματα: 

                                                            
72 Ν. Κ. Κλαμαρής-Σ. Ν. Κουσούλης-Σ. Σ. Πανταζόπουλος, ό.π., 248/249. 
 
73 Ν. Κ. Κλαμαρής, Η καταχρηστική άσκησις δικαιώματος εν του αστικού δικονομικού δικαίου, τόμος Α 

και Β, Αθήναι, 1980· ο ίδιος, Άρνηση του ενυπόθηκου δανειστή για αντικατάσταση του ενυπόθηκου 
αντικειμένου, επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως από τον ενυπόθηκο δανειστή και κατάχρηση 
δικαιώματος, Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο, τ. Α΄, 1987, σελ. 553 επ. (554)· ο ίδιος, 
Καθορισμός αξίας απαλλοτριωσθέντος τμήματος κατασχημένου ακινήτου ανώτερης της εκτιμήσεως για τις 
ανάγκες της εκτελέσεως, Τιμητικός Τόμος Γεωργίου Γ. Μητσοπούλου, Ι, 1993, σελ. 645-661 (650). 

 
74 Βλ. αντί πολλών άλλων: Γ. Θ. Ράμμο, Εγχειρίδιον, τ. Α΄, ό.π., σελ. 316 επ.· Ν. Κ. Κλαμαρή – Σ. Ν. 

Κουσούλη – Σ. Σ. Πανταζόπουλο, ό.π., σελ. 241 επ. και 405 επ. (με βάση τις αντίστοιχες αναφορές και 
απόψεις όπως παρατίθενται στο αντίστοιχο κείμενο στο ως άνω σύγγραμμα διατυπώνονται και οι απόψεις 
που εκτίθενται στην παρούσα μελέτη και ειδικότερα στις παραγράφους VI, VII και VIII αυτής)· Ν. Νίκα, 

Πολιτική Δικονομία, Ι, 2003, σελ. 475-566· Δ. Μανιώτη, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, ό.π., σελ. 8-14· Κ. 

Μακρίδου, ό.π., 2008 (πρακτικά 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ε.Ε.Δ.), σελ. 23-54. Βλ. επίσης τη 
βιβλιογραφία στην ως άνω υποσημείωση «2» (και με τις αντίστοιχες στα ως άνω αναφορόμενα βιβλία 
παραπομπές). 

 



10.1.- Το αξίωμα (η αρχή) της συζητήσεως (με την ευρεία του έννοια)75. Σύμφωνα με 
τη διάταξη του άρθρου 106 ΚΠολΔ το δικαστήριο ενεργεί μόνο μετά από αίτηση ενός από 
τους διαδίκους και αποφαίνεται με βάση τους πραγματικούς ισχυρισμούς που πρότειναν και 
απόδειξαν οι διάδικοι, καθώς και με βάση τις αιτήσεις που υπέβαλαν αυτοί, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται το συζητητικό 
σύστημα (με την ευρεία του έννοια) ως θεμελιώδης κανόνας στο πεδίο του αστικού 
δικονομικού δικαίου. Το αξίωμα ή η αρχή της συζητήσεως (στην ευρεία του πάντα έννοια) 
αναφέρεται στα ακόλουθα βασικά για κάθε δίκη και διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων 
ερωτήματα: α) Ποίος έχει σύμφωνα με το νόμο την πρωτοβουλία για να αρχίσει, να 
εξελιχθεί και να τελειώσει μία δίκη; β) Ποίος έχει σύμφωνα με το νόμο την εξουσία να 
διαμορφώσει και να προσδιορίσει το αντικείμενο της δίκης, αλλά και το αποδεικτικό υλικό 
της δίκης; γ) Ποίος έχει σύμφωνα με το νόμο την εξουσία να προσαγάγει και να επικαλεστεί 
τα αποδεικτικά μέσα, με τα οποία θα διεξαχθούν οι αποδείξεις; δ) Ποιος έχει την 
πρωτοβουλία για την επιχείρηση των διαδικαστικών πράξεων; 

Η υιοθέτηση από το νόμο του αξιώματος (ή της αρχής) της συζητήσεως σημαίνει, ότι 
στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν προηγουμένως προσήκει η απάντηση, ότι την εξουσία 
ή την πρωτοβουλία για τις ενέργειες αυτές την έχουν οι ίδιοι οι διάδικοι. Επομένως στην 
απόλυτη θεωρητικώς εφαρμογή του συζητητικού συστήματος θα πρέπει να ισχύουν οι 
ακόλουθες απαντήσεις σχετικώς με τα ερωτήματα που τέθηκαν πιο πάνω: α) Την 
πρωτοβουλία για να αρχίσει, να εξελιχθεί και να τελειώσει μία δίκη την έχουν οι 
διάδικοι. β) Την εξουσία και την πρωτοβουλία για να καθορίσουν σε όλες του τις 
λεπτομέρειες το αντικείμενο της δίκης την έχουν οι διάδικοι. γ) Την πρωτοβουλία και την 
εξουσία για την έρευνα, την ανεύρεση και επίκληση των πρόσφορων αποδεικτικών 
μέσων, με τα οποία θα διεξαχθούν οι αποδείξεις, έχουν οι διάδικοι. δ) Την πρωτοβουλία 
και την εξουσία για την επιχείρηση των διαδικαστικών πράξεων έχουν οι διάδικοι76. 

Το σύστημα συζητήσεως με την ευρεία του έννοια διακρίνεται στο σύστημα 
συζητήσεως με τη στενή του έννοια και στο σύστημα διαθέσεως (ή διαθετική αρχή ή 
διαθετικό σύστημα)77. Η εννοιολογική αυτή διάκριση δεν υιοθετείται με την αυτή μορφή 

                                                            
75 Βλ. ιδίως ως προς η σχέση του συστήματος συζητήσεως με την προβολή των ισχυρισμών την έξοχη 

μελέτη του προώρως εκλιπόντος εκλεκτού συναδέλφου Σ. Ν. Κουσούλη, Οι πραγματικοί ισχυρισμοί στην 
πολιτική δίκη, Αθήναι, 2003. Για το Αξίωμα Συζητήσεως βλ. και την πρόσφατη διδακτορική διατριβή της Ε. 
Ασημακοπούλου, Η σύγχρονη φυσιογνωμία της συζητητικής αρχής, 2017. 

 
76 Κατά τον κλασικό ορισμό του Γ. Θ. Ράμμου (Εγχειρίδιον Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τ. Α΄, 1978, 

σελ. 352) «διαδικαστικαί πράξεις καλούνται αι πράξεις του δικαστηρίου και των δικαστικών υπαλλήλων, 
αφ' ενός, των διαδίκων και των νομίμων αντιπροσώπων και των δικαστικών πληρεξουσίων, αφ' ετέρου, αι 
επιχειρούμεναι, αποβλέπουσαι και τείνουσαι (αμέσως ή εμμέσως) εις την επίτευξιν του σκοπού της δίκης». 
Για την έννοια, τη λειτουργία και τις διακρίσεις των διαδικαστικών πράξεων παραμένει πάντα αξεπέραστη 
και επίκαιρη η δογματική αξία και σημασία αφενός της αντίστοιχης κλασικής μελέτης του Γ. Μητσοπούλου 
(Διαδικαστικαί Πράξεις, ό.π. σελ. 625 επ.), καθώς επίσης και της διατριβής του Εμμανουήλ Μιχελάκη, Η 
άδικος διαδικαστική πράξις, Αθήναι, 1944 και αφετέρου της κλασικής μονογραφίας (υφηγητικής διατριβής) 
του Κ. Μπέη, Η αντίσχυρος Διαδικαστική Πράξις, 1968. Βλ. επίσης από πλευράς συγγραμμάτων ως προς 
την έννοια και λειτουργία των διαδικαστικών πράξεων αντί πολλών άλλων Ν. Κ. Κλαμαρή-Σ. Ν. Κουσούλη-
Σ. Σ. Πανταζόπουλο, ό.π., σελ. 431 επ. Από την πρόσφατη βιβλιογραφία βλ. Δ. Τσικρικά, Διαδικαστικές 
Πράξεις, 2017. Για το πεδίο της Διοικητικής Δικονομίας βλ. τη θεμελιωμένη και εξαιρετική μονογραφία του 
Ν. Σοϊλεντάκη, Η απόδειξη και η απόφαση στη διοικητική δικονομία, Αθήνα, 2008. 

 
77 Βλ. και την πρόσφατη αναλυτική μονογραφία του Κ. Μπότσαρη, Η αρχή της διαθέσεως στην 

Αναγκαστική Εκτέλεση, 2017. 
 



από όλους τους δικονομολόγους. Δηλαδή αλλού -όπως εδώ- γίνεται λόγος για σύστημα 
συζητήσεως με ευρεία έννοια, το οποίο διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες, στο σύστημα 
συζητήσεως με στενή έννοια και στο σύστημα διαθέσεως. Αλλού πάλι αγνοείται τελείως 
η έννοια του συστήματος συζητήσεως με ευρεία και στενή έννοια και γίνεται λόγος μόνο 
για σύστημα συζητήσεως και σύστημα διαθέσεως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όσοι 
κάνουν λόγο απλώς για σύστημα συζητήσεως εννοούν το σύστημα συζητήσεως με στενή 
έννοια. 

10.1.1.- Το αξίωμα (η αρχή) της συζητήσεως (με στενή έννοια). Το αξίωμα συζητήσεως 
με στενή έννοια αναφέρεται ειδικά στο ακόλουθο ερώτημα: Ποίος έχει την εξουσία 
(πρωτοβουλία) και σε τελευταία ανάλυση και την ευθύνη για την επίκληση των 
πραγματικών περιστατικών, τα οποία θα αποτελέσουν το υλικό της δίκης και του ιστορικού 
της δικαστικής αποφάσεως; Και εδώ αρμόζει ως απάντηση, ότι στην απόλυτη εφαρμογή 
του αξιώματος συζητήσεως με στενή έννοια την εξουσία αυτή θα έχουν οι διάδικοι. 
Ειδικότερα οι διάδικοι οφείλουν να επικαλεστούν στους πραγματικούς ισχυρισμούς που 
προβάλλουν, εκείνα τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία απορρέουν οι ευνοϊκές γι’ 
αυτούς συνέπειες, των οποίων την επέλευση οι διάδικοι επίσης επικαλούνται. Με αφετηρία 
τη ρύθμιση του ΚΠολΔ συνάγεται το συμπέρασμα, ότι το ελληνικό αστικό δικονομικό 
δίκαιο διαπνέεται κατά κανόνα από το αξίωμα αυτό. Η άποψη αυτή θεμελιώνεται ειδικά 
στις ακόλουθες διατάξεις του ΚΠολΔ: α) Στο άρθρο 106 ΚΠολΔ σύμφωνα με το οποίο το 
δικαστήριο ενεργεί μόνο ύστερα από αίτηση διαδίκου και αποφασίζει με βάση τους 
πραγματικούς ισχυρισμούς που προτείνουν και αποδεικνύουν οι διάδικοι και γενικότερα με 
βάση τις αιτήσεις που υποβάλλουν· β) στο άρθρο 216 ΚΠολΔ που προβλέπει, ότι η αγωγή 
πρέπει να περιέχει και σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο 
την αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από τον (συγκεκριμένο) ενάγοντα κατά του 
(συγκεκριμένου) εναγομένου· γ) στο άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολΔ που καθορίζει, ότι 
επιτρέπεται η άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως «αν το δικαστήριο παρά το νόμο 
έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν 
και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης». 

Από την ισχύ του συστήματος αυτού απορρέουν σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν και 
προηγουμένως τα ακόλουθα: Το δικαστήριο δεν επιτρέπεται να λάβει υπόψη του 
γεγονότα των οποίων δεν έχει γίνει επίκληση από τους διαδίκους. Και αντίστροφα το 
δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη του γεγονότα, των οποίων έχει γίνει επίκληση στους 
πραγματικούς ισχυρισμούς των διαδίκων και τα οποία έχουν ουσιώδη επιρροή στην 
έκβαση της δίκης. Η τελευταία αυτή υποχρέωση του δικαστηρίου δεν σημαίνει βεβαίως, 
ότι το δικαστήριο είναι ταυτοχρόνως υποχρεωμένο να θεωρήσει και να λάβει υπόψη αυτά 
τα γεγονότα ως αληθινά, δηλαδή ότι πρέπει οπωσδήποτε να τα δεχθεί ως αληθινά. Απλώς 
οφείλει να τα λάβει υπόψη και να τα αξιολογήσει ανάλογα με βάση την εξουσία που του 
δίνει ο νόμος. Και αναλόγως: αν μεν πρόκειται για γεγονότα ουσιώδη που 
αμφισβητούνται από τον αντίδικο του διαδίκου που τα επικαλείται, τότε οφείλει 
λαμβάνοντας υπόψη του τις προσαχθείσες αποδείξεις (αποδεικτικά μέσα) να προβεί στην 
κατά τη γνώμη του δέουσα αξιολόγηση/εκτίμηση, αν όμως πρόκειται για γεγονότα 
ουσιώδη που δεν αμφισβητούνται, τότε υποχρεούται βέβαια να τα λάβει υπόψη του ως 
αληθινά. 

Από πρακτικής πλευράς η επίκληση πραγματικών γεγονότων και η προβολή 
πραγματικών ισχυρισμών γίνεται κατά κανόνα με τα εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα 
(λ.χ. αγωγή), αλλά και με τις προτάσεις. 

Όπως λέχθηκε και προηγουμένως ο ΚΠολΔ καθιερώνει κατά κανόνα το σύστημα 
συζητήσεως με στενή έννοια (αλλά και με ευρεία). Αντίθετα, άλλες δικονομικές 



νομοθεσίες δεν καθιερώνουν ως κανόνα το σύστημα αυτό. Αλλά και στον ΚΠολΔ 
υπάρχουν διατάξεις που κατ‘ εξαίρεση εισάγουν αποκλίσεις από το σύστημα τούτο. 

10.1.2. Το αξίωμα (η αρχή) της διαθέσεως78. Το αξίωμα (η αρχή) της διαθέσεως 
αναφέρεται ειδικά στο ακόλουθο ερώτημα: Ποίος έχει την εξουσία (πρωτοβουλία) για να 
αρχίσει, να εξελιχθεί και να τελειώσει μία δίκη; Ποίος έχει την πρωτοβουλία και εξουσία 
να καθορίσει το αντικείμενο της δίκης; Και εδώ ισχύουν όσα λέχθηκαν προηγουμένως 
σχετικώς με το αξίωμα (την αρχή) της συζητήσεως με στενή έννοια. Δηλαδή, ότι στην 
απόλυτη εφαρμογή του αξιώματος (της αρχής) της διαθέσεως την εξουσία αυτή την έχουν 
οι διάδικοι. Ο ΚΠολΔ διαπνέεται κατά κανόνα από το σύστημα αυτό. Συγκεκριμένο νομικό 
θεμέλιο αποτελούν κατά κύριο λόγο οι ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα: α) Το άρθρο 106 
ΚΠολΔ που καθορίζει, ότι το δικαστήριο ενεργεί μόνο ύστερα από αίτηση διαδίκου και 
αποφασίζει με βάση τις αιτήσεις που υποβάλλουν οι διάδικοι· β) το άρθρο 216 ΚΠολΔ που 
επιβάλλει, ότι στην αγωγή πρέπει να περιέχεται ακριβής περιγραφή του αντικειμένου της 
διαφοράς και ορισμένο αίτημα· γ) το άρθρο 559 αριθμ. 9 που ορίζει, ότι αναίρεση 
επιτρέπεται μεταξύ των άλλων και στην περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο 
επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή άφησε 
αίτηση αδίκαστη. Όπως επισημάνθηκε, ο ΚΠολΔ καθιερώνει κατά κανόνα το σύστημα 
διαθέσεως. Περιέχει όμως και διατάξεις που θεσπίζουν αποκλίσεις από το σύστημα αυτό. 
Αντίθετα (με τον ΚΠολΔ) σε άλλες δικονομικές νομοθεσίες δεν ισχύει κατά κανόνα το 
σύστημα της διαθέσεως. 

10.2.- Το αξίωμα (η αρχή) της κυριαρχίας των κρατικών (δικαιοδοτικών) 
οργάνων/δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών79. Από τη λειτουργική έννοια του αξιώματος (της 
αρχής) της κυριαρχίας των κρατικών (δικαιοδοτικών) οργάνων (ή δικαιοδοτικών αρχών) 
απορρέουν –δηλαδή μπορούν κατά περίπτωση να απορρέουν– τα ακόλουθα 
συμπεράσματα/πορίσματα: α) Η πρωτοβουλία για να αρχίσει, να εξελιχθεί και να τελειώσει 
μία δίκη ανήκει στα κρατικά (δικαιοδοτικά) όργανα (ή δικαστικές αρχές). β) Η εξουσία και η 
πρωτοβουλία για να καθοριστεί σε όλες του τις λεπτομέρειες το αντικείμενο της δίκης ανήκει 
επίσης στα ίδια όργανα. γ) Η πρωτοβουλία και η εξουσία για την ανεύρεση και επίκληση των 
αποδεικτικών μέσων, με τα οποία θα διεξαχθούν οι αποδείξεις ανήκει στα όργανα αυτά. δ) 
Τέλος στα ίδια όργανα ανήκει η πρωτοβουλία και η εξουσία για την επιχείρηση των 
διαδικαστικών πράξεων. Το αξίωμα (η αρχή) της κυριαρχίας των κρατικών (δικαιοδοτικών) 
οργάνων (ή δικαιοδοτικών αρχών) διακρίνεται στο αξίωμα της ανακρίσεως και στο σύστημα 
(αξίωμα) της αυτεπάγγελτης ενέργειας των κρατικών (δικαιοδοτικών) οργάνων ή 
δικαιοδοτικών αρχών ή του δικαστού. Πρέπει πάντως να λεχθεί, ότι η εννοιολογική αυτή 
διάκριση δεν υιοθετείται με την αυτή μορφή, ορολογία και σημασία από όλους τους 
                                                            

78 Βλ. και W. Grunsky, Dispositionsgrundsatz und Verfahrensbeteiligung im europäischen Vergleich, στο 
συλλογικό έργο: Wege zu einem europäischen Zivilprozessrecht, Tübingen, 1992, σελ. 25-34· Δ. Δημητρίου, Τα 
όρια της εξουσίας διαθέσεως στην Πολιτική Δίκη, 2008. Βλ. επίσης ειδικώς για την Αναγκαστική Εκτέλεση 
κατά κύριο λόγο το μνημειώδες σύγγραμμα της Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Γενικό 
Μέρος, Β΄ έκδοση, 2017, σελ. 219 επ. Επίσης βλ. Ν. Νίκα, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Ι, Γενικό Μέρος, 
2017, σελ. 122 επ. Από πλευράς μονογραφιών βλ. ιδίως Κ. Μπότσαρη, ό.π. Για την εξέλιξη και την παρούσα 
κατάσταση ως προς αυτή την Αρχή στην πρώην μεγαλύτερη χώρα των Κομμουνιστικών Καθεστώτων της 
Ευρώπης και νυν στη Ρωσική Δημοκρατία βλ. ιδίως: Ε. Κurzynsky-Singer-N. Pankevich, Freiheitliche 
Dispositionsmaxime und sowjetischer Paternalismus im russischen Zivilprozessrecht: Wechselwirkung 
verschiedener Bestandteile einer Transformationsrechtsordnung, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (ZEuP), 
2012, σελ. 7-22. 

 
79 Ν. Κ. Κλαμαρής-Σ. Ν. Κουσούλης-Σ. Σ. Πανταζόπουλος, ό.π., σελ. 254. 
 



συγγραφείς. Μπορεί να λεχθεί, ότι με το Ν. 4335/2015 αυξήθηκαν οι επί μέρους σχετικές 
εξουσίες του Δικαστηρίου ως προς την εξέλιξη και τη διάπλαση της διαδικασίας. 

10.2.1.-Το αξίωμα (η αρχή, το σύστημα) της ανακρίσεως80 αποτελεί την αντιθετική 
λειτουργική μορφή του συστήματος συζητήσεως. 

10.2.1.1.- Με αναφορά και αλληλοσύγκριση με το συζητητικό σύστημα με στενή 
έννοια (αξίωμα, αρχή, σύστημα της συζητήσεως με στενή έννοια) η λειτουργική έννοια 
του ανακριτικού συστήματος (αξιώματος, αρχής, συστήματος ανακρίσεως) που αποτελεί 
τον αντίποδα του πρώτου αναφέρεται στο ίδιο ερώτημα (στο οποίο βέβαια προσήκει 
αντεστραμμένη απάντηση): Δηλαδή ποίος έχει την εξουσία (πρωτοβουλία) και σε 
τελευταία ανάλυση και την ευθύνη (με τη γενική του όρου έννοια) για την επίκληση των 
πραγματικών περιστατικών, τα οποία θα αποτελέσουν το υλικό της δίκης και του 
ιστορικού της δικαστικής αποφάσεως; Αν όμως το ερώτημα στο οποίο αναφέρονται τα 
δύο συστήματα είναι το ίδιο, η απάντηση που δίνεται στην περίπτωση ισχύος του ενός ή 
του άλλου συστήματος είναι, όπως λέχθηκε, διαφορετική. Έτσι και σε άμεση αντίθεση με 
όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως σχετικώς με το αξίωμα (αρχή) της συζητήσεως (με 
στενή έννοια) στην απόλυτη εφαρμογή του αξιώματος (αρχής, συστήματος) ανακρίσεως 
την εξουσία για την επίκληση των πραγματικών περιστατικών, που θα αποτελέσουν το 
υλικό της δίκης και του ιστορικού της δικαστικής αποφάσεως, δεν θα έχουν οι διάδικοι, 
αλλά το δικαστήριο. Αντίθετα με άλλους κλάδους του δικονομικού δικαίου (όπως λ.χ. 
στο ποινικό δικονομικό δίκαιο), στους οποίους ισχύει κατά κανόνα το ανακριτικό 
σύστημα με την πιο πάνω έννοια, στο αστικό δικονομικό δίκαιο ισχύει κατά κανόνα, 
όπως λέχθηκε, το σύστημα (αρχή, αξίωμα) συζητήσεως με στενή έννοια, και μόνο κατ‘ 
εξαίρεση ισχύει το σύστημα ανακρίσεως. 

10.2.1.2.- Ειδικότερα το σύστημα ανακρίσεως καθιερώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις 
Δικών ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων (οι περιπτώσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν, 
από μία διαφορετική οπτική γωνία, και ως περιπτώσεις διασπάσεως της αρχής της 
συζητήσεως στο πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου): α) Στην Εκούσια Δικαιοδοσία 
(άρθρα 739-866 ΚΠολΔ). Η ισχύς του ανακριτικού συστήματος στην Εκούσια 
Δικαιοδοσία81 απορρέει από το άρθρο 744 ΚΠολΔ, που ορίζει τα ακόλουθα: «Το 
δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να διατάζει κάθε μέτρο πρόσφορο για την 
εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων, ακόμη και εκείνων που δεν έχουν προταθεί και 
ιδιαίτερα γεγονότων που συντελούν στην προστασία των ενδιαφερομένων ή της έννομης 
σχέσης ή του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος». β) Στη διεξαγωγή αποδείξεων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 107 ΚΠολΔ το «δικαστήριο διατάζει και αυτεπαγγέλτως τη 
διεξαγωγή απόδειξης με οποιαδήποτε κατάλληλα αποδεικτικά μέσα που επιτρέπει ο νόμος, 
και αν δεν τα επικαλέστηκαν οι διάδικοι». Η εξουσία αυτή του δικαστηρίου ισχύει πολύ 
περισσότερο βέβαια σε εκείνες τις δίκες της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, που 
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη δημόσια τάξη, όπως – με βάση τη νέα αρίθμηση των αντιστοίχων 
άρθρων του ΚΠολΔ από το Νόμο 4335/2015 – στις γαμικές διαφορές (άρθρα 592-602 και 
603-605 ΚΠολΔ) και στις διαφορές που αναφέρονται στις σχέσεις γονέων και τέκνων 
(άρθρα 592-602 και 606-609 ΚΠολΔ). Το τελευταίο τούτο συμπέρασμα απορρέει πλέον 
για όλες τις Οικογενειακές Διαφορές από τις διατάξεις των άρθρων νυν 597 ΚΠολΔ και 
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πρώην 600 ΚΠολΔ (όσον αφορά τις τότε γαμικές διαφορές), όπως και πρώην 614 ΚΠολΔ 
(το οποίο παρέπεμπε στο πρώην 600 ΚΠολΔ, όσον αφορά τις τότε διαφορές που 
αναφέροντο σε σχέσεις γονέων και τέκνων). Ειδικότερα οι διατάξεις αυτές δίδουν την 
εξουσία στο δικαστή να διατάσσει αποδείξεις, ακόμα και αν τυχόν οι διάδικοι ομολογούν 
ορισμένα πραγματικά περιστατικά. 

10.2.1.3.- Όπως λέχθηκε προηγουμένως το σύστημα της ανακρίσεως θεσπίζεται ως 
κανόνας σε διαδικασίες ενώπιον μη Πολιτικών Δικαστηρίων ή και σε άλλους κλάδους 
δικονομικού δικαίου· π.χ. το σύστημα τούτο καθιερώνεται: στη δίκη ενώπιον του 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (άρθρα 11, 20, 30, όσον αφορά τη συλλογή των στοιχείων 
για την εξακρίβωση της αλήθειας των πραγματικών γεγονότων που επικαλούνται οι 
διάδικοι σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 345/1976) και στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο, 
όπως αυτό ισχύει μετά το Νόμο 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» και 
ειδικότερα με βάση τη διάταξη του άρθρου 33 ΚΔΔ· επίσης καθιερώνεται το ίδιο αυτό 
σύστημα και στο ποινικό δικονομικό δίκαιο, στο οποίο νομικό θεμέλιο της ισχύος του 
ανακριτικού συστήματος αποτελεί η διάταξη του άρθρου 239 ΚΠΔ. 

10.2.2.- Το αξίωμα (η αρχή, το σύστημα) της αυτεπάγγελτης ενέργειας των κρατικών 
(δικαιοδοτικών) οργάνων (ή δικαστικών αρχών)82. Με αφετηρία τις απόψεις που 
διατυπώθηκαν αναφορικά με το αξίωμα (την αρχή) της διαθέσεως και το αξίωμα της 
αυτεπάγγελτης ενέργειας των (κρατικών) δικαιοδοτικών οργάνων αναφέρεται ειδικά στα 
ακόλουθα ερωτήματα: Ποίος έχει την εξουσία (πρωτοβουλία) για να αρχίσει, να εξελιχθεί 
και να τελειώσει μία δίκη; Ποίος έχει την εξουσία και την πρωτοβουλία να καθορίσει το 
νομικό και υλικό αντικείμενο της δίκης; Και εδώ ισχύουν αναλόγως όσα λέχθηκαν 
προηγουμένως σχετικώς με τα άλλα αξιώματα ή αρχές και ειδικά με το αξίωμα της 
κυριαρχίας των δικαιοδοτικών οργάνων και το αξίωμα της ανακρίσεως. Δηλαδή, ότι στην 
απόλυτη εφαρμογή του αξιώματος τούτου οι προηγούμενες εξουσίες/πρωτοβουλίες 
ανήκουν στα δικαιοδοτικά όργανα/ δικαστήρια. Μπορεί να θεωρηθεί, ως συνάγεται και 
από μία συγκριτική θεώρηση των αστικών δικονομικών δικαίων και των αντιστοίχων 
νομοθεσιών και αλλοδαπών εννόμων τάξεων, ότι αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό 
δομικό (λειτουργικό) γνώρισμα του αστικού δικονομικού δικαίου, ότι η πρωτοβουλία και 
η εξουσία για την έναρξη, εξέλιξη, περάτωση της διαδικασίας και της δίκης και τον 
καθορισμό του νομικού και υλικού αντικειμένου της δίκης ανήκει κατά κανόνα στους 
διαδίκους. Έτσι και στο ελληνικό αστικό δικονομικό δίκαιο δεν υιοθετείται το αξίωμα 
της αυτεπάγγελτης ενέργειας των δικαιοδοτικών οργάνων. Δηλαδή κατ‘ ακρίβεια δεν 
υιοθετείται κατά πάγιο κανόνα τούτο· πρέπει όμως να επισημανθεί, ότι υπάρχουν 
ορισμένες, αριθμητικά ελάχιστες, περιπτώσεις/εξαιρέσεις - που πιστοποιούν βέβαια τον 
αντίθετο κανόνα που επισημάνθηκε πιο πάνω- στις οποίες η πρωτοβουλία και η εξουσία 
για την έναρξη κλπ. της δίκης δεν ανήκει στους διαδίκους (ακριβέστερα δεν ανήκει μόνο 
και αποκλειστικά στους διαδίκους), αλλά στα δικαιοδοτικά όργανα (δηλαδή και στα 
δικαιοδοτικά όργανα). 

10.3.- Η αρχή της απαγορεύσεως των αιφνιδιασμών83. Όπως λέχθηκε και προηγουμένως 
η δίκη - ειδικότερα η πολιτική δίκη- και το δικονομικό δίκαιο -ειδικότερα το αστικό 
δικονομικό δίκαιο- διαπνέονται από ηθικές αρχές και στηρίζονται πάνω σ‘ ένα στερεό 
ηθικό υπόβαθρο. Η πολιτική δίκη δεν αποβλέπει αποκλειστικώς στην καταδίκη ενός 
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οποιουδήποτε προσώπου με οποιοδήποτε δικονομικό μέσο, αλλά στην (ουσιαστική κατά το 
δυνατόν) ανεύρεση της αλήθειας, ενώ ταυτόχρονα δεν αποβλέπει σε μία ιδεολογική και 
ηθικά ουδέτερη απονομή της δικαιοσύνης, αλλά σε μία έκβαση δίκης που θα 
ανταποκρίνεται όσο είναι δυνατόν στην αλήθεια και στο διάλογο (αφού με το διάλογο 
ανευρίσκεται η αλήθεια). Η δίκη, όχι μόνο η πολιτική δίκη, αλλά κάθε δίκη, και γενικότερα 
η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι ζούγκλα, όπου οι μεν παραμονεύουν ή αιφνιδιάζουν 
τους δε για να τους «κατασπαράξουν» - με τη μεταφορική του όρου έννοια - ή όπου οι 
διάδικοι πρέπει να διεξάγουν τη δίκη με το να θέτουν παγίδες στους αντιδίκους τους. Το 
ρητό «homo lupus est» δεν πρέπει να καθοδηγεί τους διαδίκους και βεβαίως δεν έχει 
καμμία θέση ούτε στη δίκη, (αλλά ούτε στους εναλλακτικούς τρόπους επιλύσεως των 
διαφορών (δηλαδή στη Διαιτησία και στη Διαμεσολάβηση). 

Η αρχή της απαγορεύσεως των αιφνιδιασμών απορρέει τουλάχιστον εμμέσως και από 
άλλα δικονομικά αξιώματα, όπως λ.χ. από το αξίωμα της τηρήσεως των αρχών της καλής 
πίστεως ή το αξίωμα της απαγορεύσεως της καταχρηστικής δικονομικής συμπεριφοράς, ή 
το αξίωμα της ισότητος ή το αξίωμα της εκατέρωθεν ακροάσεως. Καθιερώνεται όμως με 
σαφήνεια και αμέσως –πάντως όχι ρητώς– από εκείνες τις δικονομικές διατάξεις, οι οποίες 
στο πλαίσιο της παροχής της δικαστικής προστασίας θεσπίζουν προθεσμίες (και μάλιστα 
τις λεγόμενες προπαρασκευαστικές προθεσμίες) για την επιχείρηση μιας (διαδικαστικής ή 
όχι πράξεως) και είτε επιβάλλουν ταυτοχρόνως σ' εκείνον που επιχειρεί (ή πρόκειται να 
επιχειρήσει) την πράξη να προειδοποιήσει πριν από ορισμένη (και για το λόγο αυτό 
προπαρασκευαστική) προθεσμία τον αντίδικο, ότι πρόκειται να επιχειρηθεί μία 
(διαδικαστική ή όχι) πράξη γενικά εις βάρος του ή με την οποία θα γίνεται επίκληση 
βλαπτικών γι‘ αυτόν ισχυρισμών ή υποβολή βλαπτικών γι‘ αυτόν αιτημάτων, είτε δίδουν τη 
δυνατότητα στον αντίδικο να πληροφορηθεί εγκαίρως τη διαδικαστική πράξη, που θα 
επιχειρηθεί στο μέλλον εις βάρος του ή τους βλαπτικούς γι‘ αυτόν ισχυρισμούς και τα 
αιτήματα που επικαλείται ή αντίστοιχα υποβάλει στο δικαστήριο ο άλλος διάδικος. Την 
απαγόρευση των αιφνιδιασμών υπηρετεί και η θέσπιση του ορισμένου της αγωγής, αλλά 
και η αρχή της προδικασίας. 

Με βάση όσα εκτέθηκαν προηγουμένως πολλές διατάξεις του ΚΠολΔ θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν, ότι αποτελούν το νομικό θεμέλιο της αρχής της απαγορεύσεως των 
αιφνιδιασμών. Πιο χαρακτηριστικές είναι κυρίως οι διατάξεις των άρθρων 215 παρ. 1 εδ. 
α, 228, 926 ΚΠολΔ. 

10.4.- Η αρχή της προδικασίας84. Η αρχή της προδικασίας προβλέπεται ρητώς από τον 
ΚΠολΔ στο άρθρο 111. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή «η διαδικασία στο ακροατήριο 
στηρίζεται στην έγγραφη προδικασία», «καμία κυρία ή παρεμπίπτουσα αίτηση για 
δικαστική προστασία δεν μπορεί να εισαχθεί στο δικαστήριο χωρίς να τηρηθεί 
προδικασία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά» και τέλος «η αίτηση που έχει εισαχθεί 
χωρίς προδικασία απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως». 

Η αρχή της προδικασίας ταυτίζεται από λειτουργικής πλευράς σε πολλά σημεία με την 
αρχή της απαγορεύσεως των αιφνιδιασμών, αφού με τη θέσπιση της προδικασίας 
προλαμβάνονται και παρεμποδίζονται οι αιφνιδιασμοί85. Υπάρχει όμως μία σημαντική 
διαφορά μεταξύ τους ως προς τη δομή και το εννοιολογικό τους υπόβαθρο: Έτσι ενώ η 
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αρχή της απαγορεύσεως των αιφνιδιασμών αποτελεί κατά κύριο λόγο έκφραση και 
εκδήλωση ηθικών αρχών και σ’ αυτές ακριβώς αποβλέπει και όχι τόσο στην οργανωτική 
δομή, διάρθρωση και αρχιτεκτονική της δικαιοδοτικής διαδικασίας, αντιθέτως η αρχή της 
προδικασίας (τουλάχιστον με την παραδοσιακή και στενή έννοιά της) είναι στη βάση της 
ηθικώς ουδέτερη, δεν αναφέρεται (ούτε οφείλει σε τελευταία ανάλυση την ύπαρξή της) 
σε ηθικές αρχές - και σε κάθε περίπτωση δεν αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε ηθικές 
αρχές- αλλά στην οργανωτική διάρθρωση της (κυρίας) διαδικασίας, ενώ παράλληλα έχει 
οργανωτικό (και οπωσδήποτε και υπηρετικό) ρόλο έναντι αυτής και αποβλέπει κατά 
κύριο λόγο στην καλύτερη, αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη διεξαγωγή και 
προετοιμασία αυτής, καθώς και στην έγκαιρη προετοιμασία του δικαστηρίου (και των 
δικαστών). Από την άλλη πλευρά η αρχή της απαγορεύσεως των αιφνιδιασμών 
καταλαμβάνει ευρύτερη έκταση από εκείνη στην οποία αναφέρεται η αρχή της 
προδικασίας (με την κύρια αυτής, στενή, έννοια όπως αυτή ρυθμίζεται στο άρθρο 111 
ΚΠολΔ), επειδή αφορά όχι μόνο το στάδιο της προδικασίας και τη σχέση της τελευταίας 
με την κύρια διαδικασία, αλλά και το στάδιο της κύριας διαδικασίας (και τη σχέση των 
διαφόρων επί μέρους σταδίων αυτής μεταξύ τους). 

Η βασική χαρακτηριστική μορφή της αρχής της προδικασίας σημαίνει, ότι μία δίκη δεν 
διεξάγεται αμέσως μόλις το ζητήσει εκείνος, ο οποίος υποβάλλει κάποιο αίτημα για 
παροχή δικαστικής προστασίας, αλλά αφού προηγηθεί πρώτα η κατάθεση κάποιου 
δικογράφου, προσδιορισθεί η ημέρα που θα διεξαχθεί η δίκη, διαβιβαστούν στο δικαστή 
τα σχετικά δικόγραφα, ώστε να μπορεί να είναι ενημερωμένος πάνω στα προβλήματα, τα 
οποία αναφύονται και βέβαια αφού προηγηθεί η επίδοση του αντιστοίχου κρισίμου 
δικογράφου στον αντίδικο (για να πληροφορηθεί έτσι και αυτός εγκαίρως, ότι 
υποβλήθηκε κάποιο αίτημα για παροχή δικαστικής προστασίας, που στρέφεται εναντίον 
του) και η κλήτευση του αντιδίκου, ώστε να του δοθεί έτσι και εκείνου η δυνατότητα να 
λάβει μέρος στη δίκη για να αμυνθεί και να υποστηρίξει αποτελεσματικώς τα δικαιώματά 
του και γενικότερα τα συμφέροντά του. Αυτή η χαρακτηριστική μορφή της αρχής της 
προδικασίας εφαρμόζεται και ισχύει σε όλη της (με βάση την παραδοσιακή έννοιά της) 
την έκταση στην περίπτωση της αγωγής. Όπως ορίζουν τα άρθρα 215 επ. ΚΠολΔ το 
δικόγραφο της αγωγής πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου και να 
επιδοθεί στον αντίδικο στη συνέχεια, ενώ στο πεδίο της τακτικής Δικαδικασίας, η αγωγή 
πρέπει μάλιστα να επιδοθεί μέσα σε μια ορισμένη προθεσμία ενεργείας (αντιστοίχως 30 ή 
60 ημερών), διαφορετικά, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, η αγωγή θεωρείται ως 
μη ασκηθείσα. 

10.5. Το συγκεντρωτικό σύστημα86. Το συγκεντρωτικό σύστημα ή (όπως είναι η 
παραδοσιακή/κλασική ορολογία στην ελληνική επιστήμη του αστικού δικονομικού 
δικαίου) σύστημα του «άνευ επικουρίας δικάζεσθαι» έχει την έννοια, ότι οι διάδικοι 
πρέπει να προβάλλουν τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματά τους αφενός όσο το δυνατό 
πιο γρήγορα και αφετέρου συγκεντρωμένα/όλα μαζί και όχι καθυστερημένα, ή 
τμηματικά, ή αποσπασματικά ή και διαδοχικά σε διάφορα στάδια της διαδικασίας και της 
δίκης ή σε διαφορετικά χρονικά σημεία. 

10.5.1. Σε όλες τις Δικονομικές Έννομες Τάξεις, και ειδικότερα στις Δικονομικές 
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Νομοθεσίες, παρατηρείται το ίδιο ρυθμιστικό de iure ή de facto εφαρμοζόμενο 
δικονομικό φαινόμενο της κατανομής ή της κατατμήσεως της Δίκης και της Διαδικασίας 
σε διάφορα στάδια/τμήματα/μέρη με ταυτόχρονη θέσπιση των αντιστοίχων 
χρονοδιαγραμμάτων για την άσκηση/επιχείρηση/προβολή/υποβολή των οικείων ενδίκων 
βοηθημάτων/ διαδικαστικών πράξεων/ισχυρισμών/αποδεικτικών μέσων, όπου εκ των 
πραγμάτων τίθεται – στις περιπτώσεις μη τηρήσεως του αντιστοίχου χρονοδιαγράμματος 
(διορίας/ προθεσμίας/σταδίου της διαδικασίας) – το θέμα (της έννομης συνέπειας) του 
(τυχόν) αποκλεισμού/απαραδέκτου για το μη εγκαίρως ασκηθέν ένδικο βοήθημα, ή τη μη 
εγκαίρως επιχειρηθείσα διαδικαστική πράξη ή για το μη εγκαίρως 
προβληθέντα/υποβληθέντα ισχυρισμό (πραγματικό ή νομικό) ή για το μη εγκαίρως 
προταθέν/ υποβληθέν/προσαχθέν αποδεικτικό μέσο. Τίθεται δηλαδή εν προκειμένω 
αυτομάτως και το ζήτημα μέχρι ποίου διαδικαστικού τμήματος ή αντιστοίχως σε ποιο 
διαδικαστικό τμήμα μπορεί παραδεκτώς να επιχειρηθεί μια διαδικαστική πράξη ή να 
προβληθεί ένας ισχυρισμός κ.ο.κ.87 Γενικώς μπορεί να λεχθεί, ότι συνήθως προβλέπεται 
ένας/κάποιος χρονικός περιορισμός για τις ακόλουθες ενέργειες των διαδίκων: α) Για την 
προβολή των πραγματικών ισχυρισμών (ενίοτε όμως και των νομικών ισχυρισμών)· β) 
για την προβολή και προσαγωγή των αποδεικτικών μέσων· γ) για την άσκηση 
ανταγωγής· δ) για τη μεταβολή της αγωγής· ε) για την προβολή ενστάσεων (δικονομικών 
και ουσιαστικών). 

10.5.2. Το σύστημα αυτό καθιερωνόταν μέχρι την 31.12.2015 από το άρθρο 269 
ΚΠολΔ, το οποίο όριζε τα ακόλουθα: «1. Μέσα επίθεσης και άμυνας προβάλλονται με τις 
προτάσεις διαφορετικά είναι απαράδεκτα. Το απαράδεκτο αυτό, δεν ισχύει για τους 
ισχυρισμούς που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως ή που μπορεί να προταθούν σε κάθε 
στάση της δίκης. 2. Μέσα επίθεσης και άμυνας μπορεί να προβληθούν παραδεκτά έως και 
τη συζήτηση με προτάσεις ή και προφορικά: α) αν το δικαστήριο κρίνει ότι δεν 
προβλήθηκαν εγκαίρως με τις προτάσεις από δικαιολογημένη αιτία, αυτό ισχύει και για την 
ένσταση κατάχρησης δικαιώματος, β) αν προέκυψαν για πρώτη φορά μεταγενέστερα, γ) αν 
αποδεικνύονται με δικαστική ομολογία του αντιδίκου, και δ) αν αποδεικνύονται εγγράφως 
και το δικαστήριο κρίνει ότι ο διάδικος δεν γνώριζε ούτε μπορούσε να είχε πληροφορηθεί 
εγκαίρως την ύπαρξη των εγγράφων»88. 

10.5.3. Με τη θέσπιση του συγκεντρωτικού συστήματος απέβλεπε ο νομοθέτης στη 
διευκόλυνση του δικαστού και στην επιτάχυνση της δίκης. Όσο πιο γρήγορα έχει ο 
δικαστής στη διάθεσή του όλους τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα των διαδίκων, 
τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσει να εκδώσει την απόφασή του. Το άρθρο 269 καταργήθηκε 
μεν για την πρωτοβάθμια δίκη με το Ν. 4335/2015, πλην όμως θεσπίστηκε κάποια 
αντίστοιχη διευρυμένη ρύθμιση με το νέο άρθρο 527 στη δευτεροβάθμια δίκη (και οι δύο 
αυτές τροποποιήσεις έχουν αντιμετωπίσει έντονη κριτική). 

10.5.4. Όπως προκύπτει και από αυτή την ίδια τη διάταξη του προϊσχύσαντος άρθρου 
269 ΚΠολΔ, ο νομοθέτης θέσπιζε νομικές διατάξεις που επέβαλαν στους διαδίκους την 
όσο πιο δυνατό γρήγορη και συγκεντρωτική (και όχι αποσπασματική/σταδιακή) υποβολή 
των ισχυρισμών και επιχειρημάτων τους, χωρίς όμως να θυσίαζε την ορθότητα και την 
εύρεση της αλήθειας στο βωμό της επιτεύξεως μιας με κάθε θυσία και τίμημα ταχύτητας. 
                                                            

87 Από πλευράς γενικοτέρων έργων βλ. αντί πολλών άλλων Ν. Κ. Κλαμαρή-Σ. Ν. Κουσούλη-Σ. Σ. 
Πανταζόπουλο, ό.π., σελ. 263 επ. 
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Για το λόγο αυτό εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπονταν στην παράγραφο 2 του 
πρώην άρθρου 269 ΚΠολΔ και οι οποίες ίσχυαν για όλες τις δίκες γενικώς, θεσπίζονταν 
από τον ΚΠολΔ και ειδικές περαιτέρω εξαιρέσεις, οι οποίες ίσχυαν για ορισμένη 
κατηγορία υποθέσεων, στις οποίες λόγω της φύσεώς τους και της φύσεως των 
συμφερόντων που συνδέονται με αυτές, θεωρείται ότι πρέπει γενικά να επιτρέπεται η 
υποβολή ισχυρισμών και επιχειρημάτων μέχρι την τελευταία στιγμή –κατά το κοινώς 
λεγόμενο στο 12 παρά πέντε– για να υπάρχουν έτσι όλες οι εγγυήσεις για την έκδοση 
ορθής αποφάσεως, έστω και αν τούτο συνεπάγεται (πιθανόν ή αναγκαίως) μία 
καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης είτε γενικώς είτε ειδικώς στη συγκεκριμένη 
υπόθεση/περίπτωση. 

10.6. Η αρχή της προφορικότητας και της έγγραφης διαδικασίας89. Οι αρχές της 
προφορικότητας και της έγγραφης διαδικασίας αναφέρονται στο ζήτημα με ποίο μέσο 
επικοινωνίας υποβάλλονται ή μάλλον πρέπει να υποβάλλονται στα δικαιοδοτικά όργανα 
τα αιτήματα, οι ισχυρισμοί και τα επιχειρήματα των διαδίκων και να διεξάγεται γενικά η 
διαδικασία· δηλαδή μπορεί ή πρέπει να είναι (μόνο) ο γραπτός λόγος, τα έγγραφα, ή 
αρκεί να είναι και ο προφορικός λόγος, τα λόγια; Δεν αμφισβητείται βεβαίως, ότι η από 
κάθε πλευρά ιδανική λύση θα ήταν η διεξαγωγή της διαδικασίας να γίνεται και 
προφορικώς και γραπτώς, έτσι ώστε να υπάρχουν τα πλεονεκτήματα κάθε μέσου. Είναι 
γνωστό, ότι με τον προφορικό λόγο επιτυγχάνεται κατά κανόνα μία διαδικασία και μία 
δίκη με αμεσότητα και ζωηρότητα όπου η, με την καλή του όρου έννοια, αντιδικία και η 
διαλεκτική (γιατί η δίκη είναι ακριβώς μία διαλεκτική σχέση, στην οποία εμφανίζεται με 
όλη της τη σαφήνεια η «θέση», που είναι η άποψη του ενός διαδίκου, η «αντίθεση», που 
είναι η άποψη του άλλου διαδίκου, του αντιδίκου του προηγουμένου, και η «σύνθεση», 
που είναι το συμπέρασμα, η απόφαση/άποψη, στην οποία καταλήγει το δικαστήριο) 
βρίσκει όλη της την έκφραση. 

Με τη δυνατότητα του άμεσου λόγου και αντιλόγου, που υπάρχει στην προφορική 
διαδικασία και τη δυνατότητα που έχει ο δικαστικός λειτουργός να ζητά αμέσως 
προφορικές διευκρινίσεις σχετικώς με τα αιτήματα, τους ισχυρισμούς και τα 
επιχειρήματα των διαδίκων επαυξάνει σημαντικά και η πιθανότητα ευρέσεως της 
ουσιαστικής αλήθειας, αλλά και η πιθανότητα εκδόσεως μιας όσο το δυνατόν ορθής, 
πειστικής τεκμηριωμένης και αντικειμενικής δικαστικής αποφάσεως. 

Από την άλλη πλευρά ο προφορικός λόγος δεν έχει, τουλάχιστον κατά κανόνα, τη 
στρωτή, προσεγμένη (μεθοδολογικώς και λογικώς), θεμελιωμένη, λεπτομερειακή και 
συνεχή δομή και ροή και πολλές φορές ούτε την επιστημονικότητα του γραπτού λόγου. 
Θα μπορούσε μάλιστα να επισημανθεί ως μειονέκτημα του προφορικού λόγου και το 
γεγονός, ότι δεν παραμένει πλήρης στη μνήμη του δικαστού, αφού η δικαστική απόφαση 
(στην Ελλάδα τουλάχιστον) δεν εκδίδεται αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας 
(προφορικής ή έγγραφης), αλλά αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα (στην ελληνική 
δικαστηριακή πρακτική συνήθως τρεις έως έξη μήνες τουλάχιστον). Μπορεί όμως να 
λεχθεί ως προς αυτό το τελευταίο σημείο, ότι το μειονέκτημα τούτο με βάση τη σημερινή 
τεχνολογική εξέλιξη και το υψηλό επίπεδο του τεχνικού πολιτισμού της εποχής μας 
πρέπει να θεωρείται από πλευράς τεχνικών δυνατοτήτων ξεπερασμένο, δεδομένου ότι 
είναι δυνατόν με μαγνητοφωνήσεις, βιντεοσκοπήσεις, βιντεοσυνεδριάσεις κλπ. να 
εξασφαλίζεται η πλήρης πιστότητα και αυθεντικότητα του προφορικού λόγου και έτσι η 
χωρίς ενδοιασμούς χρησιμοποίησή του στο μέλλον. Για το λόγο αυτό (αλλά και για 
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πολλούς άλλους λόγους) πρέπει και η Πολιτεία να εκσυγχρονίσει πλήρως την 
υλικοτεχνική υποδομή των ελληνικών δικαστηρίων (όπως άλλωστε για πρώτη φορά 
προβλέφθηκε με συγκεκριμένες διατάξεις στο Σχέδιο, της αντίστοιχης 
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, του έτους 2008). Ο ΚΠολΔ δεν καθιέρωσε πάντως – 
και πριν το Ν. 4335/2015 – υποχρεωτικώς για όλες τις διαδικασίες ταυτοχρόνως και την 
προφορική και τη γραπτή διαδικασία, γιατί θεωρήθηκε, ότι μία τέτοια λύση και ρύθμιση 
θα αποτελούσε ακραία και δυσανάλογη διαδικαστική «πολυτέλεια» (τουλάχιστον για μία 
κατηγορία υποθέσεων). Έτσι σε μερικές υποθέσεις ο ΚΠολΔ προβλέπει, ότι δεν είναι 
απαραίτητη η υποβολή προτάσεων, σε άλλες δεν τονίζει την υποχρεωτικότητα της 
προφορικής αναπτύξεως (ενώ σε άλλες πάλι τονίζει την υποχρεωτικότητα αυτής) και 
τέλος σε μερικές περιπτώσεις επιτρέπει και μόνη την προφορική ανάπτυξη. Πάντως και 
στις περιπτώσεις που ο ΚΠολΔ -πριν το Ν. 4335/2015- καθιέρωνε την προφορικότητα 
(ακόμη και με τρόπο υποχρεωτικό), η (δικαστηριακή) πράξη (τουλάχιστον αυτή είναι η 
μέχρι σήμερα εμπειρία) είχε την τάση να την καταργεί ή έστω να τη συρρικνώνει. 

10.6.1.- Η προφορική διαδικασία. Η προφορική διαδικασία, ή άλλως η προφορική 
διεξαγωγή της δίκης -πριν το Ν. 4335/2015- προβλεπόταν στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας 
κατά κανόνα προσθέτως με την έγγραφη (βλ. πρώην άρθρο 115 παρ. 2 σε συνδυασμό με 
πρώην άρθρα 237 § 1 και 270 § 1 ΚΠολΔ). Η έννοια του νόμου ήταν, ότι υποχρεωτικώς η 
διαδικασία στο ακροατήριο πρέπει να γίνεται και προφορικά. Σε αντίθετη περίπτωση 
(δηλαδή αν η προφορική διαδικασία εξαρτιόταν από την ευχέρεια του δικαστηρίου) η 
διατύπωση του άρθρου θα έπρεπε να ήταν διαφορετική (λ.χ.: «Η διαδικασία στο 
ακροατήριο μπορεί να γίνεται και προφορικά»). Περιπτώσεις προφορικής διεξαγωγής 
ειδικά για τα ειρηνοδικεία προβλέπονταν στα πρώην άρθρα 215 παρ. 2 (προφορική άσκηση 
αγωγής ενώπιον του ειρηνοδίκου στα ειρηνοδικεία στην έδρα των οποίων δεν υπάρχουν 
διορισμένοι δικηγόροι ή δικολάβοι), 115 παρ. 3 (διακριτική ευχέρεια/δικαίωμα των 
διαδίκων να υποβάλλουν ή όχι προτάσεις ενώπιον του ειρηνοδικείου) και 268 παρ. 4 
(δυνατότητα προφορικής ασκήσεως της ανταγωγής στις περιπτώσεις που η υποβολή 
προτάσεων δεν είναι υποχρεωτική). Ήδη με το Ν. 4335/2015 έχει θεσπισθεί ως κανόνας 
στην Τακτική Διαδικασία η έγγραφη διαδικασία (νέο άρθρο 115 ΚΠολΔ), και μάλιστα με 
την έννοια της καταθέσεως (και) προτάσεων. 

10.6.2.- Η έγγραφη διαδικασία. Η έγγραφη διαδικασία καθιερώνεται πλέον ως 
κανόνας. Όλα τα αιτήματα, οι ισχυρισμοί και τα επιχειρήματα των διαδίκων πρέπει να 
υποβάλλονται εγγράφως, δηλαδή να διατυπώνονται μέσα σ‘ ένα δικόγραφο που θα 
κατατίθεται στο δικαστήριο. Αυτό ισχύει για την αγωγή (άρθρο 215 παρ. 1), για τα 
ένδικα μέσα (άρθρο 495) και για άλλες διαδικαστικές πράξεις. Η γραπτή διαδικασία 
ισχύει ως κανόνας, με εξαιρέσεις όμως (ιδίως πριν το Ν. 4335/2015) για κάποιες 
διαδικαστικές πράξεις των διαδίκων, διότι κατ‘ εξαίρεση επιτρεπόταν η επιχείρηση από 
τους διαδίκους ορισμένων διαδικαστικών πράξεων και προφορικώς. 

10.7. H Aρχή της Συνεργασίας. Η Αρχή της Συνεργασίας σημαίνει, ότι στο πλαίσιο της 
τριμερούς έννομης σχέσεως της δίκης (πρέπει να) ενυπάρχει συνεργασία μεταξύ του 
Δικαστηρίου και των Διαδίκων με στόχο την επίλυση της διαφοράς δια της εκδόσεως 
μιας δικαστικής αποφάσεως, η οποία αφενός να έχει ως θεμέλιο την αληθή του νόμου 
ερμηνεία και την ορθή εφαρμογή του νόμου και αφετέρου να ανταποκρίνεται στην 
ουσιαστική αλήθεια. Αν και ο ΚΠολΔ δεν περιλαμβάνει ειδική διάταξη, η οποία να 
θεσπίζει την Αρχή της Συνεργασίας με την ως άνω έννοια, φρονώ παρά ταύτα ότι από το 
σύνολο των σχετικών διατάξεων του ΚΠολΔ που αφορούν τα Θεμελιώδη Δικονομικά 
Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές, αλλά εν τελευταία αναλύσει και 
από το όλο πνεύμα που διέπει τον ΚΠολΔ –και μάλιστα σε συνδυασμό και με τις νομικές 



διατάξεις που αφορούν τη Διαιτησία και ιδίως τη Διαμεσολάβηση– συνάγεται και στο 
πεδίο της Ελληνικής Δικονομικής Έννομης Τάξεως η ισχύς –στο πλαίσιο της 
παραλλήλου ισχύος (και σε συνδυασμό με την ισχύ) και των λοιπών Θεμελιωδών 
Δικονομικών Αρχών– η Αρχή της Συνεργασίας μεταξύ του Δικαστηρίου και των 
Διαδίκων. Και σε άλλες Έννομες τάξεις στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως λ.χ. 
στη Γαλλία –όπου γίνεται λόγος για «principe de coopération»90– στην Αυστρία –όπου 
γίνεται λόγος για «Kooperationsmaxime»91 στο πλαίσιο της φύσεως της Πολιτικής Δίκης 
ως μίας «Κοινότητος Εργασίας» («Αrbeitsgemeinschaft»)92– και στη Γερμανία, όπου 
επίσης γίνεται λόγος για «Kooperationsmaxime»)93. 

10.8. Η Αρχή της Οικονομίας της Δίκης. Η Αρχή της Οικονομίας της Δίκης και της 
Δικαστικής Ενέργειας είναι με βάση τη διδασκαλία/θεωρία –και την αντίστοιχη 
επιστημονική αυθεντία που συνοδεύει αυτή– του Γ. Θ. Ράμμου μια από τις Αρχές ή ένα 
από τα Θεμελιώδη Αξιώματα που διέπουν την Πολιτική Δίκη94,95, ενώ ο R. Stürner διερευνά 
τον αντίστοιχο κύκλο προβλημάτων με αφετηρία το ερώτημα, αν η Αρχή της Οικονομίας 
της Δίκης συνιστά ή όχι ένα κοινό ευρωπαϊκό θεμελιώδες δικονομικό αξίωμα96. Η Αρχή της 
Οικονομίας της Δίκης –η οποία όπως ευστόχως έχει επισημανθεί από τον Ekkehard 
Schumann έχει και ηθικό υπόβαθρο97– και της Δικαστικής Ενέργειας συνδέεται μεν και 
διασταυρώνεται με την Αρχή ή άλλως το Θεμελιώδες Δικαίωμα – που με τη σειρά του 
συνδέεται με το συνταγματικώς κατοχυρωμένο Δικαίωμα Δικαστικής Προστασίας – για 
παροχή Δικαστικής Προστασίας και για απονομή Δικαιοσύνης σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, πλην όμως δεν ταυτίζεται πλήρως με το τελευταίο. Η μεν Αρχή της Οικονομίας 
της Δίκης και της Δικαστικής Ενέργειας αφορά κατά κύριο λόγο το Νομοθέτη, δηλαδή 
αποδέκτης αυτής είναι ο Νομοθέτης, ο οποίος «επιτάσσεται» να θεσπίσει τέτοιας μορφής 
δικονομικές ρυθμίσεις –είτε στο πεδίο της Πολιτικής Δικονομίας εν στενή εννοία98 είτε στο 
πεδίο της Πολιτικής Δικονομίας εν ευρεία εννοία99– ώστε η Δικαιοσύνη να απονέμεται και 
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τα Δικαστήρια να λειτουργούν χωρίς κατασπατάληση ανθρωπίνων (κυρίως), αλλά και 
λοιπών –οικονομικών, υλικοτεχνικών, επενδυτικών, κτιριολογικών– πόρων και να 
απονέμουν Δικαιοσύνη στον κατά το δυνατόν πλέον σύντομο χρόνο –ανταποκρινόμενα 
επομένως στο αίτημα για ταχεία απονομή Δικαιοσύνης– χωρίς όμως 
δικαιοδοτικές/δικαιοκρατικές εκπτώσεις ως προς την ποιότητα, την αξιοπιστία και σε 
τελευταία ανάλυση την ορθότητα της απονεμόμενης Δικαιοσύνης. Αποδέκτης αυτής της 
Αρχής μόνο κατ’ εξαίρεση μπορεί να είναι ο Δικαστής, δηλαδή μόνο τότε όταν ο Νόμος 
ρητώς αφενός τον επιτάσσει, ή έστω τον προτρέπει, αμέσως ή εμμέσως –θέτοντας 
αντίστοιχες προθεσμίες– για την ταχεία έκδοση της δικαστικής αποφάσεώς του και 
αφετέρου επιτρέπει στο Δικαστή να επιλέξει μεταξύ ισοδυνάμων από δικαιοκρατικής 
επόψεως διαδικαστικών/δικονομικών λύσεων/διαδικασιών την από πλευράς «κόστους», και 
χωρίς σπατάλη οποιωνδήποτε πόρων, οικονομικότερη διαδικασία ή λύση για την έκβαση 
της δίκης και την έκδοση της αποφάσεώς του (χωρίς πάντως εκπτώσεις ως προς την 
ποιότητα και την ορθότητα της στην απόφασή του αποτυπουμένης κρίσεώς του). Είναι 
χαρακτηριστικό πάντως, ότι ουδείς (φαίνεται να) υποστηρίζει επωνύμως και «επισήμως», 
ότι η επίτευξη/πραγμάτωση της Αρχής της Οικονομίας της Δίκης πρέπει να επιτυγχάνεται 
«πάση θυσία», δηλαδή ακόμη και εις βάρος της ποιότητας, της πειστικότητας/αξιοπιστίας 
και της ορθότητας των δικαστικών αποφάσεων100. Η Αρχή της Οικονομίας της Δίκης και 
της Διαδικασίας σχετίζεται με το Συγκεντρωτικό Σύστημα, καθώς και τη γενική Αρχή 
Επιταχύνσεως της Δίκης και της απονομής Δικαιοσύνης σε σύντομο/εύλογο χρονικό 
διάστημα, διότι και η τελευταία έχει ως στόχο την επιλογή της πλέον απλής και ανέξοδης 
(«φθηνής») Διαδικασίας προς επίλυση της διαφοράς. Σε κάθε περίπτωση η Αρχή της 
Οικονομίας της Δίκης και της Δικαστικής Ενέργειας – η οποία αποτελεί τη στο δικονομικό 
πεδίο έκφραση της γνωστής Θεωρίας περί της «Οικονομικής Αναλύσεως του Δικαίου»101 - 
δεν συνιστά κατά την άποψή μου μέθοδο ερμηνείας του ισχύοντος Αστικού Δικονομικού 
Δικαίου και των αντιστοίχων διατάξεων της Δικονομικής Νομοθεσίας, ούτε μπορεί με βάση 
αυτή το Δικαστήριο να επιλέγει διαδικασία ή τρόπο επιλύσεως της διαφοράς ή απόφαση 
που δεν προβλέπεται ρητώς από το νόμο102. Εν κατακλείδι και σε τελευταία ανάλυση ούτε ο 

                                                                                                                                                                          
 
100 Βλ. L. Cadiet, J.-P. Jean et H. Pauliat (dir), Mieux administrer la justice pour mieux juger (MAGICE), 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00974917/document, spéc. αρ. 418, σ. 415 και αρ. 4, σελ. 8, όπου 
επισημαίνεται η συνέπεια που έχει στην απονομή της δικαιοσύνης η κατά την παρούσα εποχή πτώση των 
δεικτών της οικονομίας, ενώ σαφώς γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη μειωμένη χρηματοδότηση των 
δικαστηρίων («... et les juridictions ne reçoivent plus l'argent qu' elles demandent mais dont elles justifient 
avoir besoin») και αφετέρου τονίζεται με έμφαση, ότι «η οικονομία υπηρετεί τη δικαιοσύνη χωρίς να την 
υποδουλώνει» («l'économie serve la justice sans l'asservir»). Με έμφαση επισημαίνεται επίσης, ότι δεν θα 
πρέπει να περιπέσει η δικαιοσύνη σε μια εξωπραγματική «κυριαρχία των αριθμών» («gouvernance par les 
nombres»): βλ. A. Supiot, La gouvernance par les nombres, 2015. 

 
101 Βλ. L. Cadiet, Introduction générale, Pour une justice efficiente en Europe, Enjeux et perspectives 

d'une harmonisation, http://www.creda.cci-paris-idf.fr/colloques/pdf/2007-UE-juridictions-
economiques/juridictions-economiques-actes.pdf σελ. 15 επ.: «La spécificité de la justice (...) interdit de 
faire de la rationalité économique le seul critère d'appréciation de l'efficacité de l'instituion judiciaire... 
l'économie de la justice doit se développer dans le respect de la singularité judiciaire, et dans cet 
encadrement, l'Europe des droits fondamentaux a son rôle, majeur, à jouer». 

 
102 Ν. Κ. Κλαμαρής, Σκέψεις σχετικά με τη σημασία της Οικονομικής Αναλύσεως του Δικαίου στο 

Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία), Επίσημοι Λόγοι του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρυτανεία Θεοδοσίου Ν. Πελεγρίνη, Τόμος 36, (Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013) 
Μέρος Β, 2016, σελ. 150-160. 



Δικαστής ως φορεύς –από πλευράς ενεργούντος υποκειμένου/Λειτουργού– της Δικαστικής 
Εξουσίας/Λειτουργίας και της συνταγματικής κατοχυρώσεως αφενός της ανεξαρτησίας 
αυτής και αφετέρου του χωρισμού των Εξουσιών/Λειτουργιών στο πλαίσιο ενός 
Κοινωνικού Κράτους Δικαίου είναι συνταγματικώς ανεκτό να μετατραπεί με βάση τη 
αγγλοσαξωνικής/αμερικανικής προελεύσεως θεωρία για τα λεγόμενα «Νέα κατευθυντήρια 
πρότυπα» («Neue Steuerungsmodelle») σε έναν «οικονομοποιημένο Δικαστή» 
(«ökonomisierte Richter»), ούτε βεβαίως η συνταγματικώς κατοχυρωμένη απονομή 
Δικαιοσύνης –με βάση τα κριτήρια της νομικής ορθότητας και της ουσιαστικής αλήθειας– 
από ανεξάρτητα Δικαιοδοτικά όργανα είναι συνταγματικώς ανεκτό να μετατραπεί σε μία 
«οικονομοποιημένη Δικαιοσύνη»/«οικονομοποιημένη Δίκη»103. 

VIII. Οι θεσμικές συνταγματικές εγγυήσεις της Δικαστικής Λειτουργίας ως 
ανεξάρτητης πολιτειακής λειτουργίας και το συνταγματικό/δικονομικό δικαίωμα της 
ελεύθερης προσβάσεως στα Δικαιοδοτικά Όργανα104,105. 

11. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Συντάγματος 1975 «καθένας έχει δικαίωμα στην 
παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ‘ αυτά τις 
απόψεις του για τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει106». 

11.1. Με τη συνταγματική αυτή διάταξη παρέχεται σ‘ όλα τα υποκείμενα δικαίου 
(φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά) το συνταγματικό - δικονομικό 
δικαίωμα να ζητήσουν την παροχή δικαστικής προστασίας από ειδικά προς τούτο 
ιδρυόμενα δικαιοδοτικά όργανα, τα δικαστήρια107. Επομένως με το άρθρο 20 § 1 Σ 
αφενός παρέχεται ένα συνταγματικό δικονομικό δικαίωμα και αφετέρου επιβάλλεται μία 
υποχρέωση στην Πολιτεία. 

11.2. Το γενικό συνταγματικό - δικονομικό δικαίωμα για παροχή δικαστικής 
προστασίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα μερικότερα συνταγματικά - δικονομικά 
δικαιώματα: α) το δικαίωμα για έκδοση αποφάσεως και μάλιστα σχετικώς με την ουσία 
της υποθέσεως ή της διαφοράς (δηλαδή σχετικά με το επίδικο δικαίωμα ουσιαστικού 

                                                                                                                                                                          
 
103 Βλ. την ιδιαιτέρως πρωτότυπη και εξαιρετική διδακτορική διατριβή του C. Schütz, Der ökonomisierte 

Richter, Gewaltenteilung und richterliche Unabhängigkeit als Grenzen Neuer Steuerungsmodelle in den 
Gerichten, 2005. 

 
104 Βλ. επίσης για τα θεμελιώδη δικονομικά αξιώματα την ακόλουθη βιβλιογραφία: C. Hübner, 

Allgemeine Verfahrensgrundsätze, Fürsorgepflicht oder fair trial? Tübingen,1983. 
 
105 Για τους άλλους δικονομικούς κλάδους βλ. ιδίως: Ν. Ανδρουλάκη, Θεμελιώδεις ΄Εννοιες της Ποινικής 

Δίκης, 3η έκδοση, 2007· Π. Δ. Δαγτόγλου, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 3η έκδοση, 2004· Α. Καρρά, 
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 3η έκδοση, 2007· Α. Κωνσταντινίδη, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Βασικές 
έννοιες, 2014· Π. Λαζαράτο, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2η έκδοση, 2014· Ε. Σπηλιωτόπουλου, 
Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 8η έκδοση, Αθήνα, 1997· Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, Η πολιτική αγωγή στην 
Ποινική Δίκη, 2015· την ίδια, Δημοκρατία και Ατομικές Ελευθερίες στα Επαναστατικά Συντάγματα, 1822-
1827, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 86 Γ, 2011, σελ. 89-108. 

 
106 Βλ. Ν. Κ. Κλαμαρής. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας κατά το άρθρο 20 παρ. 1 Συντάγματος 1975 

(Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών 1988), Αθήνα, 1989 (και με περαιτέρω παραπομπές). 
 
107 Ν. Κ. Κλαμαρής, ό.π., σελ. 115 επ.· ο ίδιος, Ο αλλοδαπός στη δίκη [Θεμελιώδη ζητήματα της 

πολιτικής δικονομίας –η διεθνής διάσταση– (Grundfragen des Zivilprozessrechts – Die internationale 
Dimension -) 1991] σελ. 101-182. 

 



δικαίου)· β) το δικαίωμα για να ληφθούν ή να διαταχθούν ή να επιτραπούν από το 
δικαστήριο ασφαλιστικά μέτρα· γ) το δικαίωμα για συνδρομή των αρμοδίων οργάνων 
στην αναγκαστική εκτέλεση, ώστε να επέλθει και πραγματική εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων και ουσιαστική έτσι ικανοποίηση και πραγμάτωση των δικαιωμάτων και 
αξιώσεων. Στο πλαίσιο της από τα Δικαιοδοτικά Όργανα παροχής δικαστικής προστασίας 
–με όλες τις κατά τα ως άνω μορφές που προβλέπεται από το Σύνταγμα η παροχή αυτής– 
πρέπει να προστατεύεται πλήρως τόσο σε κανονιστικό/ρυθμιστικό επίπεδο, όσο και στο 
πεδίο της εμπειρικής πραγματικότητας η Αξιοπρέπεια του Ανθρώπου, την οποία –όπως 
με έμφαση έχει τονίσει ο Γεώργιος Μητσόπουλος108– το Ελληνικό Σύνταγμα του 1975 
(άρθρο 2 παρ. 1) έχει αναγάγει σε ύψιστη νομική επιταγή, η οποία διατρέχει –και πρέπει 
να διατρέχει– την Ελληνική Πολιτεία –ως ένα Δημοκρατικό και Κοινωνικό Κράτος 
Δικαίου– σε όλες τις εκφάνσεις αυτής και της Έννομης Τάξεώς της. 

11.3. Η παρεχόμενη από τα δικαιοδοτικά όργανα έννομη προστασία πρέπει να είναι 
πλήρης, αποτελεσματική, αντικειμενική, έγκαιρη (γρήγορη), πειστική, ελεγκτέα, ορατή και 
χρηστή (έντιμη) σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις «προδιαγραφές» του σύγχρονου κράτους 
δικαίου. Για το λόγο αυτό για να πληροί και αυτές τις προϋποθέσεις η παροχή δικαστικής 
προστασίας πρέπει να παρέχεται στα πρόσωπα που καταφεύγουν στα δικαστήρια και ζητούν 
ικανοποίηση/πραγμάτωση των δικαιωμάτων τους, όπως επίσης και στα πρόσωπα που έχουν 
τη θέση του αμυνόμενου στη δίκη που διεξάγεται, η δυνατότητα να αποδείξουν την αλήθεια 
όσων υποστηρίζουν και να έχουν το δικαίωμα να δικαστούν από δικαστικούς λειτουργούς που 
παρέχουν όλες τις εγγυήσεις της αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας. Με 
βάση τις πιο πάνω παρατηρήσεις προστατεύονται συνταγματικά και υπάγονται στο 
δικονομικό - συνταγματικό δικαίωμα της παροχής δικαστικής προστασίας, το οποίο 
θεσπίζεται από το άρθρο 20 Σ, το δικαίωμα για απόδειξη109 (για δημιουργία δηλαδή δικανικής 
πεποιθήσεως στο δικαστή) και διεξαγωγή αποδείξεων, καθώς βεβαίως και το δικαίωμα για 
εξαίρεση εκείνων των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι δεν παρέχουν τα εχέγγυα της 
αμερόληπτης, αντικειμενικής και ανεξάρτητης κρίσεως. Σχετικώς δε με τη διάσταση του 
συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος αποδείξεως επισημαίνει ο G. Baumgärtel, ότι η 
μη λήψη υπόψη ενός επικληθέντος και προσκομισθέντος σοβαρού/κρισίμου αποδεικτικού 
μέσου συνιστά προσβολή του δικαιώματος αποδείξεως των διαδίκων, ταυτοχρόνως δε 
αναφέρεται στην άποψη του R. Stürner, ότι η επιταγή της έντιμης και με ευθύτητα 
διεξαγωγής της δίκης απαιτεί να καθίσταται εφικτή στους διαδίκους να προσάγουν πλήρως – 
προφανώς με τους ισχυρισμούς τους – πραγματικά γεγονότα και αποδεικτικά μέσα, 
τονίζοντας επίσης ότι και το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας σε 
πολυάριθμες αποφάσεις του καταλήγει κυρίως με βάση το άρθρο 103 του Θεμελιώδους 
Νόμου της Γερμανίας, αλλά και με βάση το άρθρο 3 παρ. Ι του ως άνω Θεμελιώδους Νόμου 
στο ίδιο συμπέρασμα/αποτέλεσμα110. 

                                                            
108 Γ. Μητσόπουλος, Η επίδρασις του Συντάγματος επί της Πολιτικής Δικονομίας, στο έργο: Η επίδρασις 

του Συντάγματος του 1975 επί του Ιδιωτικού και επί του Δημοσίου Δικαίου, Δημοσιεύματα του Ε.Ι.Δ.Α. Δ., 
1976, σ. 55-62 (60). 

 
109  Βλ. ιδίως Π. Γέσιου - Φαλτσή, Το δικαίωμα αποδείξεως, Τιμητικός Τόμος Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, 

Αθήνα, 1987, σελ. 221 επ. Eπίσης Ν. Κ. Κλαμαρή, το Δικαίωμα Δικαστικής Προστασίας, ό.π., σελ. 228 επ.· K.-
H. Schwab-P. Gottwald, Verfassung und Zivilprozeß, στο συλλογικό έργο Effektiver Rechtsschutz und 
verfassungsmässige Ordnung (εκδότης W. Habscheid), 1983, σελ. 1 επ. (5)· R. Perrot, Le droit à la preuve, 
στο συλλογικό έργο, Effektiver Rechtsschutz und verfassungsmässige Ordnung, ό.π., σελ. 91 επ. 

 
110 G. Baumgärtel,ό.π., Festschrift für F. Matscher, σελ. 29 επ.(33). 



ΙΧ. Η Σημασία και η Νομική Φύση των Θεμελιωδών Αρχών και Αξιωμάτων 

12. Η σημασία και η Νομική Φύση των ως άνω Αρχών και Αξιωμάτων έχει απασχολήσει 
ιδιαιτέρως (και) την Επιστήμη του Αστικού Δικονομικού Δικαίου: 

12.1. Ως προς το νομικό χαρακτηρισμό, τη νομική φύση και τις κανονιστικές επενέργειες 
των Θεμελιωδών Αρχών και Αξιωμάτων μπορεί να λεχθεί, ότι τόσο με βάση τη Γενική 
Θεωρία Δικαίου, όσο και με βάση τις προσεγγίσεις της Επιστήμης του Αστικού 
Δικονομικού Δικαίου παρατηρείται μια επιστημονική πολυφωνία. Είναι γνωστό λ.χ., ότι ο 
J. Esser στο κλασικό σύγγραμμά του «Grundsatz und Norm» τεκμηρίωσε τη διάκριση 
μεταξύ του «Grundsatz» και της «Rechtsnorm111», ενώ ο C. Canaris με αναφορά στη 
θεωρία του J. Esser διέκρινε με τη σειρά του μεταξύ των «Prinzipien» και των «Normen» 
τονίζοντας, ότι οι Αρχές («Prinzipien») «χρήζουν για την πραγμάτωσή τους της 
συγκεκριμενοποιήσεως με υποαρχές και μεμονωμένες αξιολογήσεις με αυτόνομο 
ουσιαστικό περιεχόμενο»112,113. Βεβαίως δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής, ότι στη 
σύγχρονη εποχή ακόμα και στις έννομες τάξεις στις οποίες οι Δικονομικοί Νόμοι/Κώδικες 
περιέχουν ειδικό κεφάλαιο ή ειδικές διατάξεις που θεσπίζουν τις Θεμελιώδεις Δικονομικές 
Αρχές και τα Θεμελιώδη Δικονομικά Αξιώματα η ρυθμιστική/κανονιστική σημασία αυτών 
μπορεί να θεωρηθεί, ότι έχει κάποια μειωμένη αυτοτελή σημασία είτε διότι κάποιες από 
αυτές τις Αρχές ή τα Αξιώματα θεσπίζονται λόγω της γενικότερης σημασίας τους και με 
ρητές διατάξεις του οικείου Συντάγματος της αντίστοιχης Πολιτείας είτε διότι 
συγκεκριμένες εκφάνσεις ή πτυχές αυτών των Θεμελιωδών Δικονομικών Αρχών ή 
Αξιωμάτων που έχουν μια συχνότερη εμφάνιση στη δικαστηριακή/δικηγορική πρακτική ή 
έχουν μια εντονότερη πρακτική σημασία ρυθμίζονται παραλλήλως στο ίδιο δικονομικό 
νομοθέτημα με ξεχωριστές ειδικές διατάξεις, ώστε να μην παρίσταται αναγκαία για τη 
θεμελίωση της κανονιστικής και της πραγματικής ισχύος αυτών η αναγωγή στην 
γενικότερη διάταξη/ρύθμιση του ίδιου Δικονομικού Κώδικα/Νόμου. Αλλά και στο 
στενότερο πεδίο της Θεωρίας και του Δόγματος του Αστικού Δικονομικού Δικαίου έχουν 
υποστηριχθεί διιστάμενες απόψεις ως προς την Έννοια, τη Σημασία, την Αξία114 – ή 
αντιθέτως Απαξία – και τη Νομική Φύση των Θεμελιωδών Δικονομικών Αξιωμάτων ή/και 
των Θεμελιωδών Δικονομικών Αρχών. Πολλές φορές μάλιστα οι έννοιες είναι 
δυσδιάκριτες, όταν λ.χ. από έναν από τους εγκυρότερους Δικονομολόγους της εποχής μας 
επισημαίνεται, αφενός ότι το «Θεμελιώδες Δικονομικό Αξίωμα» ή ο «Θεμελιώδης 
Δικονομικός Κανών» συνιστά «Αρχή» του ισχύοντος δικαίου, που απορρέει ρητώς ή 
σιωπηρώς από το Σύνταγμα, ή από το Νόμο ή από τη διάπλαση του δικαίου δια μέσου της 
Επιστήμης ή της Νομολογίας και αφετέρου ότι ο «Θεμελιώδης Δικονομικός Κανών» έχει 
                                                                                                                                                                          

 
111 J. Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, (1956), 50, 69ff,70,73, 

132f. 
 
112 C. Canaris, Systemdenken und Systembegriff (1983), σελ. 57. 

 
113 Καθοριστικές για το θέμα αυτό είναι βεβαίως και οι εργασίες των Larenz, Alexy και Dworhin: Bλ. K. 

Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl., Berlin/New York, 1991, ιδίως σελ. 456 επ.· R. 
Alexy, Prinzipien und Regeln im Recht, ASRSR Beih. 25 (1985), ιδίως σελ. 13 επ., 21· τον ίδιο, Theorie der 
Grundrechte, Baden-Baden, 1985, σελ. 75 επ., 90· R. Dworkin, Bürgerrechte ernstgenommen, Frankfurt/M, 
1990, Model I, σελ. 42, 54 επ. 

 
114 Βλ. ιδίως F. Baur, Vom Wert oder Unwert der Prozessgrundsätze, Studi in onore di T. Carnacini, B.1, 

1984, σελ. 26. 
 



μεν «χαρακτήρα Αρχής» («Prinzipiencharakter»), αλλ'  ότι μια Αρχή επιδέχεται εξαιρέσεις, 
και ότι δε μπορεί όμως να γίνει λόγος για «Θεμελιώδη Κανόνα», όταν αυτός δεν έχει 
γενική ισχύ115,116. Με ιδιαίτερη σαφήνεια και διαύγεια επισημαίνει ο D. Leipold τη διάκριση 
μεταξύ «Θεμελιωδών Δικονομικών Αξιωμάτων» –που κατοχυρώνουν ένα ατομικό 
δικονομικό δικαίωμα, όπως είναι το Δικαίωμα Ακροάσεως, το οποίο όμως δεν συνιστά 
Αρχή– και των «Δικονομικών Αρχών», διότι οι Αρχές είναι επιδεκτικές εναλλακτικών 
λύσεων/ρυθμίσεων, ενώ αντιθέτως το Δικαίωμα Ακροάσεως ως Ατομικό Δικονομικό 
Δικαίωμα –στο ευρύτερο πλαίσιο του Δικαιώματος Δικαστικής Προστασίας– δεν 
επιδέχεται οποιαδήποτε εναλλακτική ρύθμιση/λύση117. Εκπλήσσει βεβαίως το γεγονός, ότι 
ο ίδιος ο D. Leipold, ο οποίος με το έργο του έχει συμβάλει στη δογματική υποδομή, αλλά 
και κατανόηση των Θεμελιωδών Δικονομικών Αρχών επισημαίνει τελικώς την «πρακτική» 
απαξία τους και «μηδενίζει» κατ' αποτέλεσμα την πρακτική σημασία τους με το επιχείρημα 
–αλλά και με την έννοια πάντως– ότι στη σύγχρονη εποχή έχει δοθεί μεγάλη σημασία στην 
αύξηση της δικαστικής εξουσίας/αρμοδιότητος/ενεργητικότητος ως προς την εξέλιξη και 
τη διάπλαση της διαδικασίας με συνέπεια να αποφασίζει σχετικώς το Δικαστήριο, χωρίς να 

                                                            
115 D. Leipold, Stein/Jonas (-Leipold), 22. Έκδοση, Β.3., σελ. 8/9: «Fragt man danach, was unter einem 

Veriahrensgrundsatz zu verstehen ist und welchem Zweck der Begriff dienen soll, so muss es sich jedenfalls um 
Prinzipien des geltenden Rechts handeln, also um Rechtsgrundsätze, die entweder ausdrücklich oder 
stillschweigend der Verfassung oder dem Gesetz entnommen oder nach dem durch Rechtsfortbildung und 
wissenschafthche Analyse erreichten Entwicklunesstand als Bestandtsteil der Rechtsordnung angesehen werden 
können….. Um die Verfahrensgrundsätze von der Fülle der Einzelregelungen abzuheben, ist der 
Prinzipiencharakter zu beachten. Es muss sich um grundlegende wertende Entscheidungen des geltenden Rechts 
handeln. Ein Prinzip verträgt durchaus Ausnahmen. Jedoch kann von einem Grundsatz nicht mehr gesprochen 
werden. wenn er nicht für den Regelfall Geltung beansprucht». 

 
116 Και ο Β. Hess τονίζει με ιδιαίτερο πειστικό τρόπο τη διαφορά μεταξύ «Prinzipien» και «Regeln» στην 

υφηγητική διατριβή του «Intertemporales Privatrecht», Tübingen, 1998, σελ. 357: «Die Rechtstheorie 
unterscheidet zwei Normenstufen des Rechtssystems, nämlich Regeln und Prinzipien. Eigenart der Regeln 
ist, daß sie eine klare Rechtsfolge anordnen, die entweder gilt oder nicht gilt. Dagegen beinhalten Prinzipien 
keine Rechtsfolgenanordnungen mit absolutem Geltungsanspruch: Als Optimierungsgebote verlangen sie 
lediglich ihre Realisierung nach Maßgabe der jeweiligen tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten. 
Regeln und Prinzipien unterscheiden sich also vom Inhalt und vom Geltungsanspruch her: Regeln statuieren 
konkrete Anordnungen mit absolutem Geltungsanspruch, während Prinzipien generelle Wertungen, die dem 
Rechtssystem zugrundeliegen, aufnehmen. Ihre Umsetzung im Einzelfall hängt jedoch vom Zusammenspiel 
mit anderen, konkurrierenden Prinzipien ab: Sämtliche Prinzipien sind optimal zu verwiklichen. Aus diesen 
Merkmalen ergeben sich die Zusammenhänge zwischen Regeln und Prinzipien: Prinzipien sind «Gründe» 
der konkreten Regeln, sie ermöglichen deren Explikation, Legitimation und (systematische) Interpretation, 
sie beinhalten das «innere System» der Rechtsordnung. Umgekehrt formen Regeln die Prinzipien in 
gesetzlichen Tatbeständen aus, sie enthalten das «äußere System». 

 
117 D. Leipold. Sozialer Zivilprozess, Prozessemaximen und Prozessgrundrechte im 21. Jahrundert, στο 

συλλογικό έργο: R. Stürner und A. Bruns, Globalisierung und Sozialstaatsprinzip, 2014, σελ. 234-254(251): «In 
dem Abschnitt über die Verfahrensgrundsätze nimmt heute der Anspruch auf rechtliches Gehör bei weitem den 
grössten Raum ein. Um eine Prozessmaxime im herkömmlichen Sinne handelt es sich dabei nicht, denn die 
Prozessmaximen fragen nach Verfahrensgestaltungen, die so oder auch anders aussehen könnten. Es ging 
hierbei um die Alternative Mündlichkeit oder Schriftlichkeit, Parteidisposition oder Amtsmaxime, 
Parteibeibringung oder Untersuchungsgrundsatz. Dass es dagegen zum Anspruch auf rechtliches Gehör keine 
Alternative gibt, folgt aus seinem Charakter als prozessualem Grundrecht». Εντόνως κριτικός κατά των 
Δικονομικών Αξιωμάτων ήταν ο Bomsdort, ό.π., σελ 121, 146, 159 επ. 191 επ. (η άποψή του όμως δεν 
επικράτησε). 

 



λαμβάνει υπόψη του τις οποιεσδήποτε Αρχές ή τα οποιαδήποτε Αξιώματα/Συστήματα118, 
τα οποία δεν παίζουν πλέον κάποιο ρόλο στην πρακτική προσέγγιση/εφαρμογή του νόμου. 
Θα πρέπει όμως να διευκρινισθεί εν προκειμένω κατά την άποψή μου, ότι ο D. Leipold 
στην πραγματικότητα δεν αποφάσκει τη δογματική, ιδεολογική, αξιακή, συστηματική 
σημασία αυτών των Θεμελιωδών Αρχών/Αξιωμάτων/Συστημάτων, αλλ' απλώς με την 
αντίστοιχη συγκεκριμένη φράση του επιδιώκει να επισημάνει τη συνεχή μείωση της 
σημασίας αυτών στο πλαίσιο μιας από αυτές τις Αρχές απορρέουσας 
απαγωγικής/παραγωγικής μεθοδολογικής διαδικασίας για συναγωγή μερικοτέρων 
διατάξεων ή για την ερμηνεία και προσέγγιση μερικοτέρων διατάξεων λόγω της 
αντίστοιχης διευρύνσεως των εξουσιών του Δικαστού ως προς την εγγύτερη διαμόρφωση 
της διαδικασίας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ο οποίος με τον τρόπο αυτό δύναται στα 
κατ' ιδίαν ζητήματα που εκάστοτε ανακύπτουν να λαμβάνει/διατάσσει τα κατά την 
εκτίμησή του σκόπιμα και νόμιμα μέτρα χωρίς να «ποδηγετείται» από αυτές τις Αρχές 
κ.ο.κ. Στην άποψη αυτή του D. Leipold με έμφαση άσκησε πάντως έντονη κριτική ο A. 
Bruns ο οποίος τόνισε αφενός ότι οι γνωστές Δικονομικές Αρχές έχουν στη Γερμανική 
Έννομη Τάξη από πλευράς περιεχομένου τους μια σταθερή θεμελίωση 119 και αφετέρου ότι 
οι Αρχές αυτές έχουν κεντρική σημασία για την εφαρμογή και την περαιτέρω εξέλιξη του 
Γερμανικού αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου120. Με αφετηρία αυτή την 
άποψη καταλήγει ο A. Bruns στο –και κατ’ εμέ– πειστικό συμπέρασμα, ότι τόσο στο 
εθνικό, όσο και στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές αστικό δικονομικό δίκαιο η επιστημονική 
συζήτηση με βάση τις Αρχές δεν αποτελεί μια λανθασμένη πορεία, αλλά μια ευκαιρία 
του μέλλοντος121. Τη σημασία των Θεμελιωδών Δικονομικών Αξιωμάτων ή/και Αρχών 
εξαίρει και ο R. Stürner122 και ο W. Brehm123. 

12.2.- Στο πλαίσιο της επιστημονικής συζητήσεως περί της νομικής φύσεως των 
Θεμελιωδών Δικονομικών Αρχών και Αξιωμάτων έχει διατυπωθεί και η ιδιαιτέρως 
σημαντική –και διεισδυτική από πλευράς θεωρίας της Νομοθετήσεως (Gesetzgebungslehre) 

                                                            
118 D. Leipold, ό.π., σελ. 249: «Schlagwortartig kann man den Verlauf der Reformgesetzgebung zur ZPO 

ohne weiteres mit dem Satz zusammenfassen «alle Macht dem Richter»· Die herkömmlichen Prozessmaximen 
spielen als Leitlinien für die Gesetzgebung wie als Massstab für die praktische Handhabung des Gesetzes 
kaum noch eine Rolle». 

 
119 A. Bruns, Maximendenken im Zivilprozessrecht- Irrweg oder Zukunftschanchen?, στο συλλογικό 

έργο: A. Bruns/J. Münch/A. Stadler, Die Zukunft des Zivilprozesses, 2014, σελ. 53-67(66). 
 
120 A. Bruns, ό.π., σελ 66. 
 
121 A. Bruns, ό.π., σελ 67. 
 
122 R. Stürner, Die Rolle des dogmatischen Denkens im Zivilprozessrecht, ZZP 127 (2014), σελ. 271-331 

(307/308/309/310): «Verfahrensprinzipien reichen weiter als auf Verfassungs- oder Menschenrechtsniveau 
gehobene Abwägungsergebnisse und sind doch gleichzeitig ihre unverzichtbare Quelle. Verfahrensrechtliche 
Grund- und Menschenrechte und Verfahrensprinzipien verhalten sich wie zwei Konzentrische Kreise, wobei 
die verfahrensrechtlichen Grund- und Menschenrechte den kleineren Kreis darstellen, dessen Existenz aber 
vom grösseren Kreis abhängt. So besehen hat das Aufblühen der verfahrensrechtlichen Grund- und 
Menschenrechte die Bedeutung eines Kernbereichs des Maximendenkens erhöht, was auch erklärt, warum 
die moderne Konstitutionalisierung des Verfahrensrechts mit einer Belebung der internationalen 
Prinzpiendiskussion einhergeht». 

 
123 Stein/Jonas (-Brehm), ZPO, 23η έκδοση, Β. 1, ό.π., Einl., σελ. 41 επ. 
 



Συστημικής Σκέψεως (Systemderken)–  άποψη για τη διάκριση των Αξιωμάτων και των 
Αρχών σε δύο κατηγορίες ή μορφές ή είδη. Εν προκειμένω γίνεται λόγος αφενός για 
«Κανόνες Αρχών» («Prinzipiennormen») και αφετέρου για «Αρχές Συστηματοποιήσεως» 
(«Systematisierungsprinzipien») ή αντιστοίχως «Υποδείγματα Ρυθμίσεως» 
(«Regelungsmuster»)124. Οι Θεμελιώδεις Διαδικαστικοί Κανόνες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται 
ως Αρχές, όπως η Αρχή της Συζητήσεως και η Αρχή της αυτεπάγγελτης ενέργειας είναι με 
βάση την ως άνω θεώρηση μάλλον Αρχές Συστηματοποιήσεως. Αρχές και Θεμελιώδεις 
Κανόνες, οι οποίοι, όπως η Αρχή της Εντιμότητας και ο Θεμελιώδης Κανών της 
Ακροάσεως, κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, συνιστούν με βάση την ίδια θεώρηση 
μάλλον Κανόνες Αρχών. Οι προβλεπόμενες/ θεσπιζόμενες Αρχές και τα αντίστοιχα 
Αξιώματα σε μία συγκεκριμένη δικονομική νομοθεσία (μπορούν να) αποτελούν τα βασικά 
κριτήρια/γνωρίσματα ή και τις βασικές προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν την αντίστοιχη 
Δικονομική Νομοθεσία καθώς και την Έννομη Τάξη που θεμελιούται επ’ αυτών. 

12.3. Κατ’ ακολουθίαν των ως άνω σκέψεων και αναλόγως με τις Αρχές και τα 
Αξιώματα που εκάστοτε θεσπίζονται σε μια Δικονομική Νομοθεσία θα μπορεί αναλόγως 
να λεχθεί –όπως άλλωστε επισημαίνεται– είτε ότι σε μία συγκεκριμένη Δικονομική 
Νομοθεσία γενικώς –ή αντιστοίχως ότι σε κάποια συγκεκριμένα είδη διαδικασιών– 
ισχύει αποκλειστικώς ή απλώς υπερισχύει ως Κανών ή Αρχή, ή Σύστημα, ή το Αξίωμα 
της Συζητήσεως ή αντιστρόφως της Ανακρίσεως, είτε αντιστρόφως ότι το αντίθετο 
Σύστημα, ή Αξίωμα, ή Αρχή δεν ισχύει καθόλου ή ισχύει μόνο με τη μορφή της 
εξαιρέσεως. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να γίνει λόγος, ότι αυτές οι Αρχές ή αυτά τα 
Αξιώματα συνιστούν στην πραγματικότητα «Πρότυπο Ρυθμίσεως» ή άλλως «Αρχή 
Συστηματοποιήσεως». 

12.4. Με βάση την ίδια Αφετηρία και τις από αυτή εκπορευόμενες εννοιολογικές 
Κατασκευές, ως Κανόνες Αρχών χαρακτηρίζονται οι Θεμελιώδεις διατάξεις, οι οποίες 
έχουν θεσπισθεί ως αμέσου ισχύος/εφαρμογής νομικές διατάξεις. Στην κατηγορία αυτή 
των Κανόνων Αρχών θεωρείται ότι εντάσσονται η Αρχή της Εντιμότητος/Ευθύτητος κατ’ 
άρθρο 6 αριθμ. 1 της ΕΣΔΑ και ο κατοχυρωμένος στα αντίστοιχα Εθνικά Συντάγματα 
Θεμελιώδης Κανών της Ακροάσεως (βλ. λ.χ. άρθρο 20 § 2 Ελληνικού Συντάγματος), το 
οποίο σε κάθε περίπτωση αν δεν ταυτίζεται συνδέεται αναποσπάστως με το Δικαίωμα 
Δικαστικής Προστασίας που αυτονοήτως εμπεριέχει και το Δικαίωμα Ακροάσεως (άρθρο 
20, παρ. 1Σ 1975). 

                                                            
124 I. Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und 

Lehre, Zürich, 2010, σελ. 401 επ. 
 



X. Η δικονομική μεταρρύθμιση με το Ν. 4335/2015125 σε σχέση με την έννοια των 
ισχυρισμών και την εισαγωγή τους στην δίκη 

13. Με το νέο νόμο Ν. 4335/2015 -στην πραγματικότητα πρόκειται, όπως ελέχθη, για 
μνημονιακή υποχρέωση του γνωστού μνημονίου του έτους 2012 - ο οποίος συνετάγη από 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε το Μάρτιο 2012 από τον τότε 
Υπουργό Δικαιοσύνης τροποποιήθηκαν πολλές διατάξεις του ΚΠολΔ. 

13.0. Ο νέος νόμος (και το αντίστοιχο σχέδιο νόμου του έτους 2014) υπέστησαν 
έντονη κριτική από τη μεγάλη πλειοψηφία του νομικού κόσμου. Φρονώ, ότι ο Ν. 
4335/2015 θεσπίζει μεν κάποιες διατάξεις προς την ορθή κατεύθυνση, πλην όμως 
κάποιες άλλες βασικές διατάξεις του είτε είναι ασαφείς ή/και δυσνόητες, με συνέπεια να 
δημιουργούνται νομικά ζητήματα και διχογνωμίες, είτε είναι ατελείς, είτε δεν είναι 
συμβατές με τη δικονομική ισότητα - άρα και με διατάξεις του Συντάγματος - και με το 
συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα αποδείξεως. Γενικώς μπορεί να επισημανθεί, 
ότι, με βάση τις απόψεις όπως φαίνεται της πλειοψηφίας των νομικών, ο Ν. 4335/2015 
επενεργεί - σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον εμμέσως- αρνητικά στην έννοια της δίκαιης 
δίκης και στην ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας. Εκφράζεται η ελπίδα, ότι οι Έλληνες 
Δικαστικοί Λειτουργοί με την άριστη νομική γνώση και τη δικαιοκρατική ευαισθησία 
που πάντοτε τους διακρίνει θα δώσουν τις ορθές λύσεις στα διάφορα κρίσιμα - τόσο από 
πλευράς δικονομικού δόγματος, όσο και από πλευράς δικαιώματος δικαστικής 
προστασίας και προδιαγραφών δίκαιης δίκης- ζητήματα που τυχόν ήθελαν ανακύψουν. 

13.1. Με βάση τη θεωρία και τη διδασκαλία του Γ. Μητσόπουλου ισχυρισμός γενικώς 
είναι «ανακοίνωσις του διαδίκου προς το Δικαστήριον περικλείουσα θετικήν ή αρνητικήν 
κρίσιν περί πραγματικού ή νομικού γεγονότος»126). Δεδομένης κατά τα ως άνω της 
διακρίσεως του ισχυρισμού σε πραγματικό ισχυρισμό και σε νομικό ισχυρισμό 
πραγματικός ισχυρισμός – ή άλλως περιεχόμενον του πραγματικού ισχυρισμού – είναι 
«κρίσις του διαδίκου περί της υπάρξεως ή ανυπαρξίας πραγματικού γεγονότος»127), ενώ 

                                                            
125 Βλ. και τις ακόλουθες σχετικές ειδικές και αναλυτικές μελέτες στην «Επιθεώρηση Πολιτικής 

Δικονομίας» με αφορμή αντίστοιχη επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε από το ως άνω δικονομικό 
περιοδικό υπό την αιγίδα της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων την 9ην Μαΐου 2014 στην Αίθουσα 
Τελετών του Εφετείου Αθηνών. Οι μελέτες αναφέρονται με τη σειρά που έχουν εκτυπωθεί στην ΕΠολΔ 
2014, σελ. 172-280: Κ. Καλαβρός, Εισαγωγή – Η φυσιογνωμία των νέων ρυθμίσεων· Σ. Τσαντίνης, Ο νέος 
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Γενικό Μέρος· Κ. Μακρίδου, Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΣνΝΚΠολΔ 
(2014) ως προς την τακτική διαδικασία – συζήτηση στο ακροατήριο· Π. Γιαννόπουλος, Οι τροποποιήσεις 
του Σχεδίου Νόμου για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν στην απόδειξη· Σ. Πανταζόπουλος, 
Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις στα ένδικα μέσα· Γ. Τιμαγένης, Διαφορές από την οικογένεια, τον 
γάμο και την ελεύθερη συμβίωση· Δ. Μπαμπινιώτης, Η ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών κατά 
τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας· Ε. Ποδηματά, Παρατηρήσεις επί των νέων άρ-θρων 623 έως 646 
(«Διαταγές») του Σχεδίου 2014· Δ. Κράνης, Ασφαλιστικά Μέτρα κατά το Σχέδιο ΚΠολΔ· Π. 
Αρβανιτάκης, Οι προτεινόμενες τροποποιή-σεις στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας· Π. 
Κολοτούρος, Η υπαγωγή της κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής στο σύστημα της προ-σωρινής δικαστικής 
προστασίας· Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΣχΝΚΠολΔ 2014 ως προς το 
δί-καιο της αναγκαστικής εκτέλεσης· Ν. Κατηφόρης, Ικανοποίηση δανειστών και κα-τάσχεση στα χέρια 
τρίτου· Π. Μάζης, Παρέμβαση αναφορικά με τις διατά-ξεις του Σχεδίου για την αναγκαστική εκτέλεση· Ν. 
Νίκας, Πορίσματα ημερίδας. Βλ. επίσης Σπ. Γεωργουλέα, ό.π., ΕΠολΔ, 2016, σελ. 491-511.  

 

126 Γ. Μητσόπουλος, Διαδικαστικαί πράξεις, Τόμος προς τιμήν Γ. Θ. Ράμμου, σελ. 625-671 (635). 
 
127 Γ. Μητσόπουλος, ό.π. σελ. 635. 
 



νομικός ισχυρισμός – ή άλλως περιεχόμενο του νομικού ισχυρισμού – είναι «κρίσις του 
διαδίκου περί της νομικής σημασίας πραγματικού τινος γεγονότος, ήτοι κρίσις περί 
εννόμου συνεπείας ως εκ της υπαγωγής του πραγματικού γεγονότος εις το πραγματικόν 
κανόνος δικαίου»128). Κατά τον αντίστοιχο ορισμό του Γ. Θ. Ράμμου πραγματικός 
ισχυρισμός είναι «η επίκλησις ή αναφορά ή άρνησις πραγματικού γεγονότος, η οποία 
σκοπεί την υποστήριξιν ή απόκρουσιν αιτήσεως ή άλλου ισχυρισμού ή της χρήσεως 
αποδεικτικού τίνος μέσου ή την υποστήριξιν του επιτρεπτού ή του απαραδέκτου αυτού, 
ως είναι π.χ. η ένστασις, η απάντησις εις την αγωγήν, η επίκλησις λόγου εξαιρέσεως 
(των) μαρτύρων ή πραγματογνωμόνων κ.λπ.»129. 

Η προβολή των ισχυρισμών συνδέεται ιδίως με το σύστημα/Αξίωμα ή την Αρχή της 
συζητήσεως ή αντιστρόφως με το Αξίωμα ή την Αρχή της ανακρίσεως, άλλα και με το 
Αξίωμα του «άνευ επικουρίας δικάζεσθαι», δηλαδή με το συγκεντρωτικό σύστημα. 

13.2. Από δικονομικής απόψεως και αξιολογήσεως και ειδικότερα στο «πλαίσιο της 
δικονομικής έννομης τάξεως, ο πραγματικός ισχυρισμός αποκτά σημαίνουσα αξία, όταν 
εισαχθεί στην καθόλου οργανωμένη διαδικασία και αποτελέσει υλικό συμπροσδιοριστικό 
της περαιτέρω πορείας της», η δε «είσοδος στη δίκη των πραγματικών ισχυρισμών 
γίνεται μέσω των αναγνωριζόμενων ενδίκων βοηθημάτων»130). Ειδικότερα με το 
εκάστοτε οικείο/νόμιμο/παραδεκτό «ένδικο βοήθημα προτείνεται ο ισχυρισμός που είναι 
κάθε φορά κρίσιμος γι’ αυτόν τον σκοπό»131). Εν προκειμένω υπονοείται η – και 
πρόκειται δηλαδή για την – ευρεία έννοια του ενδίκου βοηθήματος, η οποία «συντίθεται 
από τη διαδικαστική πράξη της προβολής του ισχυρισμού και τη διαδικαστική πράξη της 
υποβολής αιτήσεως, με την οποία ανακοινώνεται προς το δικαστήριο ή, γενικότερα, το 
δικαιοδοτικό όργανο η βούληση του διαδίκου να προβεί αυτό σε ορισμένη ενέργεια 
διασφαλιστική του δικαιώματος»132). Το ότι όμως εν προκειμένω –δηλαδή όσον αφορά 
την προβολή των ισχυρισμών– υπονοείται η ευρεία έννοια του νομικού/δικονομικού 
τεχνικού όρου –«terminus technicus– ένδικο βοήθημα, η οποία (έννοια) 
«συμπεριλαμβάνει ως υποτεταγμένες σε αυτήν, μεταξύ άλλων, την έννοια των ενδίκων 
μέσων και την έννοια των ενδίκων βοηθημάτων υπό στενή έννοια»133 δεν είναι επιτρεπτή 
από πλευράς δικονομικού δόγματος η σύγχυση μεταξύ των εννοιών «ένδικο βοήθημα» 
και «ένδικο μέσο». Βεβαίως κατ’ επιρροή και αλλοδαπών τεχνικών όρων – λ.χ. «judicial 
remedy», «voies de recours» - επισημαίνεται από το Γ. Θ. Ράμμο, ότι ο ««όρος ένδικον 
μέσον» έχει και άλλην ευρυτέραν έννοιαν, υφ’ ην νοείται παν μέσον, δι ου επιδιώκεται 
και σκοπείται η επίτευξις ή και η πραγματοποίησις δικαστικής προστασίας», ότι υπό «την 
έννοιαν ταύτην, ένδικον μέσον είναι πρωτίστως η αγωγή» και ότι όσον αφορά την αγωγή 
διά «την απόδοσιν της εννοίας ταύτης χρησιμοποιείται συνήθως ο όρος «ένδικον 

                                                            
128 Γ. Μητσόπουλος, ό.π. σελ. 635. 
 
129 Γ. Θ. Ράμμος, ό.π., σελ. 356. 
 
130 Σ. Ν. Κουσούλης, Οι πραγματικοί ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη, Αθήνα, 2003, σελ. 191. 
 
131 Σ. Ν. Κουσούλης, ό.π. σελ.191/192. 
 
132 Σ. Ν. Κουσούλης, ό.π. σελ.191/192. 
 
133 Σ. Ν. Κουσούλης, ό.π. υποσημ. της σελίδος 191/192. 
 



βοήθημα»»134. Ανεξαρτήτως όμως από τις διάφορες προσεγγίσεις αυτών των εννοιών από 
την οπτική γωνία της θεωρητικής κινήσεως – ιδίως και από πλευράς της αλλοδαπής 
δικονομικής επιστήμης – ειδικώς στο πεδίο ισχύος του ΚΠολΔ σαφώς (πρέπει να) 
διακρίνονται οι δύο αυτές έννοιες, εν όψει άλλωστε και της σαφούς ρυθμίσεως της 
διατάξεως του άρθρου 495 ΚΠολΔ. Η ως άνω καθοριστική διά το ως άνω ζήτημα 
διάταξη σαφώς και ρητώς αυθεντικώς ορίζει, ότι ένδικα μέσα είναι (μόνον) –δηλαδή 
πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση «numerus clausus»– η ανακοπή ερημοδικίας, η 
έφεση135, η αναψηλάφηση και η αναίρεση. Όλα τα άλλα μέσα προσφυγής στα δικαστήρια 
- λ.χ. αγωγή, παρέμβαση, τριτανακοπή, ανακοπή εκτελέσεως, αγωγή ακυρώσεως 
διαιτητικής αποφάσεως136, κλπ. – με βάση το θετικό ισχύον ελληνικό δικονομικό δίκαιο 
του ΚΠολΔ είναι (απλώς και μόνο) ένδικα βοηθήματα (και όχι ένδικα μέσα) –και τα 
αντίστοιχα δικόγραφα αυτών είναι από πλευράς νομικής τους φύσεως εισαγωγικά (νέας) 
δίκης δικόγραφα– έστω και αν κάποιο από τα ως άνω ένδικα βοηθήματα ή αν το 
εκάστοτε αντίστοιχο ένδικο βοήθημα εμφανίζει ενίοτε κάποιες ομοιότητες με τα ως άνω 
τέσσερα ένδικα μέσα. 

ΧΙ. Η προβολή των ισχυρισμών στην τακτική διαδικασία ενώπιον των αντιστοίχων 
δικαστηρίων με βάση το Ν. 4335/2015137 

14. Με βάση και αφετηρία την επισήμανση, ότι υπάρχουν πλέον μεγάλες διαφορές – 
σε σύγκριση με την προϊσχύσασα ρύθμιση – μεταξύ της Τακτικής Διαδικασίας και των 
Ειδικών Διαδικασιών μπορούν εν προκειμένω να λεχθούν τα ακόλουθα: 

14.1. Όπως ελέχθη και προηγουμένως και όπως, παγίως γινόταν και γίνεται δεκτό, η 
προβολή των ισχυρισμών – τόσο των πραγματικών ισχυρισμών, όσο και των νομικών 
ισχυρισμών – γίνεται με ένδικα βοηθήματα με την ευρεία του όρου έννοια, δηλαδή 
αφενός με ένδικα βοηθήματα με τη στενή του όρου έννοια –όπως λ.χ. με αγωγή, με 
ανακοπή, με τριτανακοπή– και αφετέρου με ένδικα μέσα. Ενώ τα ένδικα μέσα –όπως 
αυτά αυθεντικώς με τη μορφή του «κλειστού αριθμού» («numerus clausus») ορίζονται 
στο άρθρο 495 ΚΠολΔ– πάντοτε, με βάση την κατά νόμο φύση και τη λειτουργία τους, 
εισάγουν δίκη ενώπιον του αντιστοίχου δικαστηρίου (ad quem), το οποίο θα εκδόσει 
απόφαση επί του ασκηθέντος ενδίκου μέσου –ενώ ασκούνται στο δικαστήριο (a quo) το 
οποίο εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση– αντιθέτως τα ένδικα βοηθήματα (εν στενή 
εννοία) με βάση τη φύση και λειτουργία τους άλλοτε είναι «εισαγωγικά δίκης ένδικα 
βοηθήματα»138 (και μάλιστα «νέας» δίκης, ενδεχομένως πρόσθετης) και άλλοτε – επειδή 

                                                            
134 Γ. Θ. Ράμμου, Εγχειρίδιον Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τ. Β΄, Αθήναι, 1980, σελ. 950 (υποσημ. 1) = 

Γ. Θ. Ράμμου – Ν. Κ. Κλαμαρή – Γ.Τ. Ορφανίδη, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου (Ένδικα Μέσα – 
Αναγκαστική εκτέλεση, Β΄ έκδοση, Αθήνα, 2015, σελ. 7 (υποσημ. 1). 

 
135 Μόνον η αντέφεση –ως έχουσα τη λειτουργία της εφέσεως στο πλαίσιο της ήδη εκκρεμούς 

δευτεροβάθμιας δίκης– μπορεί να χαρακτηριστεί από πλευράς νομικής της φύσεως ως ένδικο μέσο [Ν. Κ. 
Klamaris, Das Rechtsmittel der Anschlussberufung, Tuebingen, 1975 (ιδίως σελ. 167-181]. Αντίθετη πάντως 
είναι η κρατούσα άποψη. 

 
136 Κ. Κεραμεύς, Ένδικα Μέσα, Δ΄ έκδοση, 2007, σελ. 12. Σ. Ν. Κουσούλης, Διαιτησία, Ερμηνεία κατ' 

άρθρο, 2004, σελ. 121. 
 
137 Βλ. και την πρόσφατη εξαιρετική μελέτη της Ευτ. Κλουδά, Η πρωτοβάθμια πολιτική δίκη κατά τον 

ελληνικό ΚΠολΔ μετά το Ν. 4335/2015, Επίκαιρα ζητήματα, ΝοΒ 2017, σελ. 1031-1053. 
 
138 Βλ. και Ν. Κ. Κλαμαρή, Η δικονομική ευρωπαϊκή διάσταση των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων 



ασκούνται/κατατίθενται/προβάλλονται στο πλαίσιο μίας ήδη ανοιγείσης/εκκρεμούς δίκης 
ή κατά περίπτωση διαδικασίας – είναι «μη εισαγωγικά δίκης ένδικα βοηθήματα».  

14.1.1. Ο Ν. 4335/2015 στο πλαίσιο της ρυθμίσεως της Τακτικής Διαδικασίας δεν 
επέφερε αλλαγές όσον αφορά τα παραδοσιακώς θεσπιζόμενα και προβλεπόμενα ένδικα 
βοηθήματα (εν στενή εννοία) και ένδικα μέσα, με την έννοια δηλαδή αφενός ότι δεν 
καθιέρωσε νέα ένδικα βοηθήματα (εν στενή εννοία) ή νέα ένδικα μέσα για την προβολή 
των ισχυρισμών και αφετέρου ότι δεν κατάργησε in globo τα στο πλαίσιο της Ελληνικής 
Δικονομικής Έννομης Τάξεως παραδοσιακώς θεσπιζόμενα και προβλεπόμενα ένδικα 
βοηθήματα (εν στενή εννοία) ή ένδικα μέσα.  

14.1.2. Από αυτή την οπτική γωνία οι τροποποιήσεις/αλλαγές που επέφερε ο Ν. 
4335/2015 όχι απλώς δεν ήταν σαρωτικές, αλλά ήταν –και ευστόχως, ή ίσως από μια 
άλλη οπτική γωνία ευτυχώς– μεμονωμένες, χωρίς όμως αυτό –δηλαδή ότι ήταν 
μεμονωμένες– να (πρέπει να) σημαίνει απαραιτήτως, ότι ήταν (όλες) και ορθές 
(δεδομένου ότι οι σχετικές γνώμες διίστανται). Υπ’ αυτήν την έννοια των μεμονωμένων 
–καταργητικής μορφής ως προς κάποια ένδικα βοηθήματα (εν στενή εννοία)– 
επεμβάσεων/τροποποιήσεων, ως τέτοιες τροποποιήσεις μπορούν π.χ. να αναφερθούν –με 
την έννοια βεβαίως της δειγματοληπτικής αναφοράς– η κατάργηση της δυνατότητος 
ασκήσεως κυρίας παρεμβάσεως κατά το δεύτερο βαθμό (άρθρο 79 παρ. 1, όπως ισχύει 
μετά το Ν. 4335/2015, άρθρο 1, άρθρο πρώτο, παρ. 2), καθώς και η λόγω της ολοσχερούς 
καταργήσεως του (εκ των πραγμάτων πρώην) άρθρου 938 «συνειδητή» - δηλαδή δεν 
πρόκειται για ακούσιο κενό, αλλά για εκουσία κατάργηση (άρα όχι για κενό) και σε κάθε 
περίπτωση πρόκειται για «εκούσιο κενό» με όλη την κατά κυριολεξία σημασία της 
λέξεως – κατάργηση της δυνατότητος αναστολής της διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτελέσεως στις περιπτώσεις που αφορούσε το πρώην άρθρο 938 ΚΠολΔ.  

14.1.3. Οι μεταρρυθμίσεις/τροποποιήσεις/αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4335/2015 ως 
προς τα δια την προβολή των ισχυρισμών προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα βοηθήματα 
(εν στενή εννοία) και ένδικα μέσα αφορούν θέσπιση διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν με 
διαφορετικό τρόπο, σε σύγκριση πάντοτε με την προϊσχύσασα ρύθμιση, είτε τον τρόπο 
ασκήσεως των αντιστοίχων προβλεπομένων ενδίκων βοηθημάτων (εν στενή εννοία) και 
ενδίκων μέσων είτε τις προθεσμίες, τα χρονικά σημεία και γενικώς τα χρονοδιαγράμματα 
κατά τα οποία πρέπει – η μπορούν παραδεκτώς – αυτά να ασκηθούν. 

14.1.4. Ιδιαιτέρως καθοριστική μπορεί να θεωρηθεί εν προκειμένω η νέα ρύθμιση 
ειδικώς ως προς την άσκηση της αγωγής στο πεδίο της Τακτικής Διαδικασίας με βάση 
πλέον τη διάταξη του άρθρου 215 § 2 ΚΠολΔ. Σύμφωνα με την ως άνω νέα ρύθμιση στο 
πεδίο της Τακτικής Διαδικασίας η αγωγή πρέπει ως γνωστόν να επιδίδεται στον 
εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κατάθεσή της και σε περίπτωση 
κατά την οποία ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό 
ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών (από την κατάθεση του 
δικογράφου της). Αντιθέτως στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών εξακολουθεί να ισχύει ο 
παραδοσιακός τρόπος ασκήσεως της αγωγής, σύμφωνα με τον οποίο δεν επιβάλλεται από 
το νόμο κάποια συγκεκριμένη προθεσμία ενεργείας για την επίδοση του αντιγράφου του 
(κατατεθέντος) δικογράφου της αγωγής στον εναγόμενο. Όπως έχει επισημανθεί139 «με 
                                                                                                                                                                          
(τα βασικά χαρακτηριστικά δεδομένα/στοιχεία/συμπεράσματα του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος 
που διεξήχθη από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών στο πεδίο του αστικού δικονομικού 
δικαίου στην Ευρωπαϊκή συγκριτική του διάσταση με τον τίτλο «Euro Action») ΕλλΔνη (2005), σελ. 940-
952. 

 
139 Ν. Κ. Κλαμαρής-Σ. Ν. Κουσούλης-Σ. Σ. Πανταζόπουλος, ό.π., σελ. 491. 



βάση αυτή τη νέα ρύθμιση του Ν. 4335/2015 θεσμοποιούνται στην πραγματικότητα δύο 
διαφορετικοί τρόποι (!!!) ασκήσεως της αγωγής», με την έννοια, ότι διαφορετικός «είναι 
πλέον ο τρόπος ασκήσεως της αγωγής στην Τακτική Διαδικασία με βάση το νέο άρθρο 
215 § 2 ΚΠολΔ και άλλος είναι, ο τρόπος ασκήσεως της αγωγής στις Ειδικές 
Διαδικασίες»140. Σημειωτέον ότι ανάλογη ρύθμιση είχε υιοθετήσει αρχικώς και ο Ν. 
2915/2001, η οποία εν όψει και των άλλων σχετικών ρυθμίσεων –ή και 
ελλείψεων/ασαφειών/αντιφάσεων– του Ν. 2915/2001 είχεν υποστεί (και) κριτική141. 
Είναι πάντως χαρακτηριστικό και ενδεικτικό της αστοχίας της ως άνω ρυθμίσεως του Ν. 
2915/2001, ότι η ως άνω ρύθμιση –και μάλιστα «πριν αλέκτωρ λαλίσει τρεις φορές»142– 
με πρωτοβουλία της ιδίας Κυβερνήσεως (που είχε και τη νομοθετική πρωτοβουλία για το 
Ν. 2915/2001) «καταργήθηκε (και ορθώς) με το Νόμο 3043/2002 (άρθρ. 6 § 3), το οποίο 
επανέφερε την προηγούμενη ρύθμιση του άρθρου 229 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε πριν από το 
Ν. 2915/2001»143. 

14.2. Με αναφορά στη γνωστή χρονική καθυστέρηση ως προς την εξέλιξη και την 
πρόοδο της δίκης/διαδικασίας και ως προς την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων κατά 
την εκδίκαση των υποθέσεων της Τακτικής Διαδικασίας και κατά συνέπεια στην 
απονομή της δικαιοσύνης, που οφειλόταν – κατά τους συντάκτες του Ν. 4335/2015 – 
κατά κύριο λόγο στις από πλευράς χρονικής αποστάσεως μακρινές δικασίμους 
προσδιορισμού συζητήσεώς τους και δευτερευόντως στις συναινετικές ή μη αναβολές της 
δίκης, καθώς και στις ex officio αναβολές, λόγω παρελεύσεως του δικαστικού ωραρίου, 
και με βάση προφανώς τη σκέψη, ότι σε κάποιες κατηγορίες υποθέσεων –που πάντως δεν 
συνιστούν την πλειοψηφία– το κύριο αποδεικτικό υλικό το οποίο εισφέρουν οι διάδικοι, 
βάσει του οποίου το δικαστήριο σχηματίζει τη δικανική πεποίθησή του, είναι τα έγγραφα, 
ενώ – πάντοτε κατά τους συντάκτες του Ν. 4335/2015 – οι μάρτυρες ως αποδεικτικό 
μέσο σε μικρό βαθμό και κατά κανόνα επικουρικώς συνεισφέρουν στην ανεύρεση της 
ουσιαστικής αλήθειας, επιχειρείται με το ν. 4335/2015 η εισαγωγή – κατά την άποψη του 
νομοθέτου του Ν. 4335/2015 – ενός καινοτόμου (!!!!) δικονομικού συστήματος δίκης 
κατά την τακτική διαδικασία144, προκειμένου να αξιοποιηθεί το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί αμέσως μετά την άσκηση της αγωγής και μέχρι τη συζήτησή της και να γίνει 
(κατά την άποψη του αντιστοίχου νομοθέτου) ορθολογικότερη χρήση των 
προβλεπομένων/θεσπιζομένων/διαθεσίμων δικονομικών μέσων και δυνατοτήτων. 

                                                                                                                                                                          
 
140 Ν. Κ. Κλαμαρής-Σ. Ν. Κουσούλης-Σ. Σ. Πανταζόπουλος, ό.π., σελ. 491. 
 
141 Βλ. Ν. Κ. Κλαμαρή, Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τους Νόμους 2915/2001 

και 3043/2002, Τιμητικός Τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου, Τόμος VI, Αθήνα, 2007, σελ. 186-
220 (191-196). 

 
142 Βλ. Ν. Κ. Κλαμαρή, ό.π., σελ. 196. 
 
143 Βλ. Ν. Κ. Κλαμαρή, ό.π., σελ. 196. 
 
144 Αιτιολογική έκθεση Ν. 4335/2015, σ. 1 επ. Είναι πάντως –από πλευράς ανευρέσεως της ουσιαστικής 

αλήθειας– αντιφατικό να (μπορούν να) εξοβελίζονται σε αρχική τουλάχιστον φάση –που όμως φαίνεται να 
γίνεται ο κανών– οι μάρτυρες ως ένα όχι ιδιαιτέρως αξιόπιστο και βασικό αποδεικτικό μέσο και να 
αναδεικνύεται στην πραγματικότητα ως καθοριστικό αποδεικτικό μέσο το κατ' εξοχήν, χρήσιμο ίσως υπό 
προϋποθέσεις, πλέον αναξιόπιστο αποδεικτικό μέσο –σε σύγκριση τουλάχιστον και με τους μάρτυρες– των 
ενόρκων βεβαιώσεων. 

 



Ανεξαρτήτως όμως από το ότι κάποια δεδομένα/στοιχεία, των οποίων γίνεται επίκληση 
στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση του νόμου με την έννοια των σοβαρών αιτίων για 
την καθυστέρηση απονομής Δικαιοσύνης, αποτελούσαν πράγματι σημαντικές 
παθολογικές καταστάσεις που συνέβαλαν στην καθυστέρηση απονομής Δικαιοσύνης 
μέχρι την 31.12.2015 –λ.χ. οι συχνές αναβολές ή ματαιώσεις δικασίμων– η ρύθμιση που 
θεσπίζεται από το Ν. 4335/2015 υπερακοντίζει, ιδίως σε κάποιες χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις, κάποια δικαιοκρατικά όρια και δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται πλήρως στα 
παραδοσιακά δικονομικά δικαιοκρατικά κριτήρια και στις παραδοσιακές δικονομικές 
δικαιοκρατικές ευαισθησίες, ενώ σε κάποια σημεία είναι και αντιφατική. Δεν μπορεί λ.χ. 
η αφετηριακή σκέψη, ότι οι μάρτυρες ως αποδεικτικό μέσο σε μικρό βαθμό 
συνεισφέρουν στην ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας –ακόμα και αν ήθελε υποτεθεί, 
ότι δεν πρόκειται για μια αξιωματικώς διατυπούμενη και αναπόδεικτη (με βάση κάποια 
αξιολόγηση και έρευνα νομικών, κοινωνιολογικών και δικαστηριακών δεδομένων) θέση– 
να οδηγεί κατ' αποτέλεσμα στο να μην εξετάζονται μάρτυρες και η δικαστική απόφαση 
να εκδίδεται χωρίς εξέταση μαρτύρων και αντ' αυτού η απόφαση να εκδίδεται με βάση 
ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες σε τελευταία ανάλυση εκ των πραγμάτων είναι –ως 
φέρεται να λέγεται– «υπαγορευόμενες» και σε κάθε περίπτωση να γίνονται χωρίς 
ενεργητική συμμετοχή του αντιδίκου, και πολλώ μάλλον Δικαστικών Λειτουργών, και 
επομένως πολύ πιο αναξιόπιστες από οποιαδήποτε εξέταση/κατάθεση μάρτυρος ενώπιον 
του Δικαστηρίου. 

14.2.1. Το βασικό μέχρι τότε απολύτως δικαιοκρατικό, με βάση τις παραδοσιακές 
προδιαγραφές του Κράτους Δικαίου, πρότυπο δίκης, όπου την άσκηση της αγωγής 
διαδέχεται η κατάθεση προτάσεων, η (τυπική de facto και κατά κανόνα, όχι όμως και de 
iure) –πάντως δηλαδή μέχρι 31.12.2015 όχι ως τυπική εκ των προτέρων από το νόμο 
προβλεπόμενη, στοιχείο που δεν πρέπει βεβαίως να αγνοείται, ούτε να αποσιωπάται 
– συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, η ακολουθούσα προσθήκη (στις ίδιες 
προτάσεις) και αντίκρουση (των αντιθέτων προτάσεων) από πλευράς διαδίκων και η 
αξιολόγηση αποδείξεων από πλευράς διαδίκων, νυν (δηλαδή μετά το Ν. 4335/2015) όμως 
πριν από την οποιαδήποτε συζήτηση της υποθέσεως, μόνο με κάθε και με πολύ μεγάλη 
προσοχή και επιφύλαξη μπορεί να λεχθεί, ότι ίσως σε κάποιο στοιχειώδη βαθμό, ή άλλως 
σε κάποια «υβριδική» ή «νηπιώδη» μορφή, ή σε ποιοτική «σμίκρυνση» ή «μικρογραφία» 
παραμένει. Το κατά πόσον βεβαίως η νέα «καινοτόμος» αυτή ρύθμιση –σε συνδυασμό 
βεβαίως και με τις λοιπές ρυθμίσεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ, ιδίως 237 § 4– θα μπορέσει 
να συμβάλει σε ορθότερη, πειστικότερη και ευστοχότερη απονομή δικαιοσύνης και θα 
αποδειχθεί επιτυχής, θα (μπορεί να) διαπιστωθεί μετά την πάροδο κάποιου χρόνου από 
την έναρξη ισχύος της και της εφαρμογής της145. 

14.2.2. Είναι χαρακτηριστικό σε κάθε περίπτωση, ότι η μεγάλη πλειοψηφία του 
νομικού κόσμου – Δικαστές, Δικηγόροι, Καθηγητές Νομικών Σχολών, Συμβολαιογράφοι, 
Δικαστικοί Επιμελητές – έχει ασκήσει έντονη κριτική κατά των σχετικών ρυθμίσεων. 
Παραλλήλως έχουν από διάφορες πλευρές διατυπωθεί και απόψεις, σύμφωνα με τις 
οποίες οι σχετικές ρυθμίσεις του (νέου) άρθρου 237 ΚΠολΔ ως προς κάποια σημεία 
αυτών δεν είναι απόλυτα συμβατές με το Ελληνικό Σύνταγμα και τις αρχές του Κράτους 
Δικαίου (καθώς και με το άρθρο 6 ΕΣΔΑ). Ανεξαρτήτως όμως από τις κριτικές 
παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί, το (νέο) άρθρο 237 ΚΠολΔ έχει κενά ή/και 
ασάφειες με συνέπεια – όπως έχει ήδη διαπιστωθεί λόγω των διαφορετικών 
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ερμηνευτικών προσεγγίσεων που έχουν επιχειρηθεί και των διαφορετικών απόψεων που 
έχουν διατυπωθεί επί συγκεκριμένων ζητημάτων – να δημιουργούνται ευλόγως αρκετές 
νέες διχογνωμίες ως προς αρκετά ζητήματα. Μία, δηλαδή κάθε, νομοθεσία πρέπει όμως 
κατά το δυνατόν να λύει υφιστάμενα ζητήματα και όχι να δημιουργεί νέα ερωτήματα. 
Είναι δεδομένο πάντως, ότι οι Έλληνες Δικαστικοί Λειτουργοί με την ευθυκρισία και την 
ορθοτομία του δικαίου που πάντοτε τους διακρίνει θα δώσουν και εν προκειμένω την 
κατά το Σύνταγμα αληθή ερμηνεία και ορθή λύση ιδιαιτέρως πειστικές και 
αιτιολογημένες. 

14.2.3. Ασφαλώς όχι μόνο δεν στερούνται σημασίας, αλλά πολλώ μάλλον είναι 
ιδιαιτέρως εντυπωσιακές από πλευράς νομοθετικής πολιτικής και δικαιοκρατικής 
ευαισθησίας και οι ακόλουθες146 απόψεις που διατύπωσαν συγκεκριμένα μέλη του 
Αρείου Πάγου κατά τη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια του Α.Π. (σε συμβούλιο) επί 
των διατάξεων 237 και 238 του Σχεδίου Νόμου147. 

14.2.3.1. «Αθανάσιος Κουτρουμάνος, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου: 
Κρίσιμες διατάξεις του Σχεδίου φαίνεται να ερείδονται στη βάση ή στην υπόθεση: (α) ότι 

οι διάδικοι είναι ολιγάριθμα πρόσωπα (που μάλιστα κατοικούν στην ίδια περιοχή) και (β) 
ότι οι διάδικοι είναι οργανωμένες επιχειρήσεις με νομικούς συμβούλους και συγκροτημένα 
λογιστήρια, που έχουν ως εκ τούτου τακτοποιημένα και ευχερώς διαθέσιμα τα στοιχεία που 
αφορούν κάθε υπόθεση. Επειδή όμως, κατά την κοινή πείρα, οι προϋποθέσεις αυτές δεν 
συντρέχουν πάντοτε, ή μάλλον σπανίως συντρέχουν, είναι πολύ πιθανό να καταστεί 
δυσχερής έως αδύνατη η εφαρμογή των οικείων διατάξεων, Παράδειγμα 1ο: σε περίπτωση 
πολυάριθμων εναγόμενων (που δυνητικά μπορεί να υπερβαίνουν και τους εκατό) φαίνεται 
εξωπραγματικό ότι μπορεί να γίνουν επιδόσεις της αγωγής ανά την Ελλάδα ή και στο 
Εξωτερικό «μέσα σε προθεσμία τριάντα ή εξήντα ημερών από την κατάθεσή της», όπως 
ορίζει το άρθρο 215 § 2, ενώ είναι αμφίβολο αν εφαρμόζεται στην προθεσμία αυτή η 
ρύθμιση του άρθρου 148. Παράδειγμα 2ο: είναι δεδομένο της κοινής πείρας, ότι μεταξύ 
των διαδίκων υπάρχουν πρόσωπα με προβλήματα, που πρακτικώς εμποδίζουν την 
ενασχόληση που απαιτεί η προπαρασκευή της συμμετοχής σε μία πολιτική δίκη, όπως είναι 
οι νοσηλευόμενοι, οι ταξιδεύοντες ή εργαζόμενοι στο Εξωτερικό ή ναυτολογημένοι σε 
ποντοπόρα πλοία, οι οικονομικώς δυσπραγούντες κ.λπ. Τα πρόσωπα αυτά - ιδίως δε εκείνα 
που υφίστανται τον αιφνιδιασμό τns εναγωγήs - ευλόγως δεν δύνανται να ανταποκριθούν 
στο βάρος «μέσα σε εκατό ημέρες από την κατάθεση τns αγωγής να καταθέσουν προτάσεις 
και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλούνται με αυτές», όπως ορίζεται 
στο άρθρο 237 § 1. Εξίσου εξωπραγματικό φαίνεται το ενδεχόμενο να ανταποκριθούν στο 
βάρος αυτό δημόσιοι οργανισμοί που είναι διάδικοι (ιδίως ως εναγόμενοι) σε δίκες 
εμπράγματου δικαίου! Παράδειγμα 3ο: με δεδομένο ότι κατά το άρθρο 237 § 4 «κατά την 
ορισμένη δικάσιμο δεν εξετάζονται μάρτυρες» και κατά το άρθρο 422 § 1, «ο διάδικος που 
επιδιώκει τη λήψη ένορκης βεβαίωσης επιδίδει... στον αντίδικό του κλήση...», ο διάδικος 
μιας πολυπρόσωπης δίκης θα βρίσκεται στο δίλημμα: είτε να μετάσχει στην «ορισμένη 
δικάσιμο» χωρίς μάρτυρες, ευελπιστώντας ότι το δικαστήριο θα κρίνει «απολύτως αναγκαία 
την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο» και θα διατάξει επανάληψη της συζήτησης προς τούτο 
κατά το άρθρο 237 § 6, είτε να καλέσει ακόμα και «υπερεκατό» διαδίκους για να λάβει μια 
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ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου!» 
14.2.3.2. «Γεώργιος Γεωργέλλης, Αρεοπαγίτης: Είναι ανεφάρμοστο το σύστημα που 

προτείνεται με το Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να παραμείνει το ισχύον». 
14.2.3.3. «Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης: Μολονότι και υπό τις ισχύουσες ρυθμίσεις των 

άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ δημιουργούνται προβλήματα εξαιτίας της κακής εφαρμογής τους, 
θεωρώ ότι το νέο σύστημα που εισάγεται με την αντικατάσταση των ως άνω άρθρων θα 
δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και γι’ αυτό δεν θα πρέπει να εισαχθεί». 

14.2.3.4. «Δημήτριος-Στέφανος Βόσκας, Αρεοπαγίτης: Αν πρόκειται για δύο αντίθετες 
αγωγές, όπου για τη μία θα ισχύει το παλιό σύστημα και για την άλλη το νέο, τι θα γίνεται; 
Πρέπει να υπάρχει μεταβατική διάταξη». 

14.3. Η σημαντικότερη, αλλά και ταυτοχρόνως πλέον αμφιλεγόμενη, τουλάχιστον εν 
μέρει, καινοτομία του ν. 4335/2015 είναι η αντικατάσταση της μέχρι πρόσφατα 
ισχύουσας προφορικής Τακτικής Διαδικασίας στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας (άρθρα 
233 επ.), με μια χρονικώς συντετμημένη και «πιεστική» έγγραφη διαδικασία (άρθρα 237-
238). 

14.4. Με τα νέα άρθρα 237 και 238 ΚΠολΔ, η Τακτική Διαδικασία είναι κατ’ αρχάς 
έγγραφη, εξελίσσεται με βάση τις έγγραφες προτάσεις και τους περιεχόμενους σ’ αυτές 
ισχυρισμούς των διαδίκων, ενώ η συζήτηση στο ακροατήριο είναι ακραιφνώς και με την 
κυριολεξία του όρου καθαρώς τυπική, χωρίς μάλιστα – εδώ πράγματι πρόκειται μεν 
αληθώς για μία με όλη την κατά κυριολεξία σημασία και έννοια της λέξεως καινοτομία, 
πλην όμως κατά την άποψή μου αρνητική καινοτομία – να είναι και αναγκαία (!!!) – 
όπως ρητώς προβλέπεται – η παρουσία και η συμμετοχή των διαδίκων ή των 
πληρεξούσιων δικηγόρων τους148. Μόνον αν το δικαστήριο κρίνει, ότι η υπόθεση δεν έχει 
διασαφηνιστεί αρκετά, ώστε να μπορεί να εκδοθεί επί της ουσίας απόφαση και υφίσταται 
ανάγκη εξετάσεως μαρτύρων, τότε με απλή πράξη του δικαστηρίου καλείται σε 
μεταγενέστερο χρονικό σημείο μάρτυρας προς εξέταση. Πρόκειται για ρύθμιση που 
υποτίθεται – και προφανώς αυτή θα πρέπει να ήταν και η άποψη της οικείας 
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δημιουργήσει η ανάγκη τήρησης των οριζόμενων προθεσμιών στις διατάξεις του άρθρου 237 §§ 1 και 2 σε 
συνδυασμό, μάλιστα, με το ζήτημα της πλασματικής κλήτευσης των διαδίκων για τη συζή-τηση της αγωγής η 
οποία συζήτηση σε πολλά σημεία της αιτιολογικής έκθε-σης του ν. 4335/2015 χαρακτηρίζεται μεν ως τυπική, 
πλην αναγκαία, προκει-μένου να τηρηθεί η συνταγματική επιταγή της δημοσιότητας των συνεδριά-σεων των 
δικαστηρίων του άρθρου 93 § 2 του Συντάγματος. Μα αν η δημό-σια συζήτηση της αγωγής είναι όντως 
αναγκαία, ερωτάται πώς συμβιβάζεται αξιολογικά η συνταγματική αναγκαιότητα της προφορικής συζήτησης 
με την πλασματική κλήτευση μέσω εγγραφής στο πινάκιο; Διότι ακριβώς η συνταγ-ματική εγγύηση της 
δημοσιότητας των συνεδριάσεων συνδυαζόμενη με την αξίωση παροχής δικαστικής προστασίας και ειδικότερα 
παροχής ακρόασης βρίσκονται σε αξιολογική, δηλαδή τελολογική αντίθεση με την καθιέρωση πλάσματος 
κλήτευσης του εναγόμενου, ιδιαίτερα όταν αυτός ουδέποτε έχει κλητευθεί για τη δίκη, ως προς την οποία 
ορίζεται η συζήτηση, με εξαίρεση την προβλεπόμενη στο άρθρο 215 § 2 επίδοση της αγωγής, η οποία σε κάθε 
περίπτωση δεν αποτελεί κλήτευση για συζήτηση». 

 



Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Ν. 4335/2015 – ότι συμβάλλει στην ικανοποίηση 
της αρχής της οικονομίας της δίκης. Αφετηριακό χρονικό σημείο για την άσκηση όλων 
των διαδικαστικών πράξεων των διαδίκων ή τρίτων, με τις οποίες προβάλλονται οι 
εκατέρωθεν ισχυρισμοί των διαδίκων αποτελεί τώρα η κατάθεση της αγωγής που 
αποτελεί τώρα το αποκλειστικώς κρίσιμο χρονικό σημείο για τον υπολογισμό των 
υπολοίπων προβλεπόμενων αποκλειστικών προθεσμιών και για την κατάθεση των 
προτάσεων που καθίστανται πλέον προθεσμίες ενεργείας. 

14.5. Και μετά τις τροποποιήσεις με το Ν. 4335/2015 τα βασικά δικόγραφα με τα 
οποία παραδεκτώς μπορούν να προβληθούν οι πραγματικοί ισχυρισμοί των 
διαδίκων/αντιδίκων είναι η αγωγή του ενάγοντος και οι προτάσεις των διαδίκων 
(ενάγοντος και εναγομένου, καθώς και ομοδίκων), ενώ στο πλαίσιο της συμμετοχής –
εκουσίας ή εξαναγκαστικής– τρίτων στη δίκη είναι η παρέμβαση –κυρία, πρόσθετη 
(αναλόγως απλή ή αυτοτελής)– η προσεπίκληση και ανακοίνωση της δίκης (καθώς και οι 
με αυτές συνδεόμενες προτάσεις των αντιστοίχων εκατέρωθεν ή άλλως από όλες τις 
πλευρές διαδίκων/αντιδίκων). Το περιεχόμενο της αγωγής – η οποία άλλωστε είναι το 
σημαντικότερο δικόγραφο από της πλευράς ιδίως του αιτήματος και της σαφούς 
εκθέσεως των κρισίμων γεγονότων και των αντιστοίχων πραγματικών ισχυρισμών, διότι 
δεν επιτρέπεται κατά κανόνα η μεταγενέστερη επίκληση πραγματικών γεγονότων και η 
μεταγενέστερη προβολή πραγματικών ισχυρισμών – ρυθμίζεται ρητώς από τη διάταξη 
του άρθρου 216 ΚΠολΔ και επί τη βάσει αυτού κρίνεται, αν η αγωγή είναι ορισμένη ή 
αόριστη149. Το περιεχόμενο των προτάσεων ποικίλλει ανάλογα με το αν πρόκειται για 
προτάσεις ενάγοντος ή εναγομένου. Όπως γίνεται δεκτό – με αναφορά και στην 
κλασική/παραδεδομένη διδασκαλία (θεωρία) του Γ. Θ. Ράμμου150 - ως προς το 
περιεχόμενο των προτάσεων των διαδίκων ισχύουν τα ακόλουθα: «Οι (γραπτές) 
προτάσεις των διαδίκων περιέχουν τους πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς των 
αντιστοίχων διαδίκων, τα μέσα επιθέσεως και άμυνας αυτών, την επίκληση και ανάλυση - 
υπό προϋποθέσεις δε και την απόκρουση - των αποδεικτικών μέσων και γενικότερα των 
αποδείξεων, καθώς εν τέλει τις αιτήσεις ή ανταιτήσεις και την υποστήριξη ή απόκρουση 
αυτών. Ειδικότερα οι μεν προτάσεις του ενάγοντος μπορούν νόμιμα να περιέχουν ανάπτυξη 
ή συμπλήρωση της αγωγής με τη μορφή παραθέσεως νομικών σκέψεων και επιχειρημάτων 
- ανάλογα αρχικών ή συμπληρωματικών - χωρίς πάντως να επιφέρουν μεταβολή της 
ιστορικής βάσεως ή του αιτήματος της αγωγής, ενώ οι προτάσεις του εναγομένου, δηλαδή, 
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150 Γ. Θ. Ράμμος, Εγχειρίδιον Αστικού Δικονομικού Δικαίου, Αθήναι, 1978, τ. Α., σελ. 462: «I) Aι 

(έγγραφοι) προτάσεις των διαδίκων περιέχουν τους πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς αυτών, τα μέσα 
επιθέσεως και αμύνης, επίκλησιν και ανάλυσιν ή απόκρουσιν των αποδείξεων και τάς αιτήσεις ή 
ανταιτήσεις και την υποστήριξιν ή απόκρουσιν αύτών. II) Αι προτάσεις του ενάγοντος δεν δύνανται κατά 
κανόνα να αφίστανται της αγωγής, άλλα μόνον νά περιέχουν ανάπτυξιν ή συμπλήρωσιν αυτής από νομικής 
πλευράς δια παραθέσεων νομικών σκέψεων, επι-χειρημάτων κλπ., ή και από ουσιαστικής πλευράς δια της 
μνείας συμπληρω-ματικών επιχειρημάτων κλπ. Περαιτέρω δύνανται αι αυταί προτάσεις να πε-ριέχουν τήν 
ανταπολογίαν του ενάγοντος, περί ής γίνεται λόγος κατωτέρω. Περί του κατ’ αρχήν ανεπίτρεπτου, των 
προϋποθέσεων και των ορίων της κατ’ εξαίρεσιν συγχωρουμένης μεταβολής ή συμπληρώσεως ή διορθώσε-ως 
ή επεξηγήσεως της αγωγής εγένετο λόγος ανωτέρω. III) Αι προτάσεις του εναγομένου περιλαμβάνουν κυρίως 
τα μέσα αμύνης ή απολογίας αυτού, ενδεχομένως και της επανανταπολογίας αυτού κατά τα αναπτυσσόμενα εν 
συνεχεία». 

 



και κατά περίπτωση, την απάντηση στην αγωγή, τις ενστάσεις, όχι όμως και την ανταγωγή, 
όπως οριζόταν στο προϊσχύον δίκαιο, εφόσον κατά το ισχύον δίκαιο η ανταγωγή ασκείται 
μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο (άρθρο 268 § 4 ΚΠολΔ). Η (γραπτή) «προσθήκη» των 
προτάσεων περιλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη - πάντοτε μέσα στα όρια του νόμου - των 
αντιστοίχων ιδίων προτάσεων, ενώ η (γραπτή) «αντίκρουση» των προτάσεων περιλαμβάνει 
την αντίκρουση από νομικής και πραγματικής πλευράς των προτάσεων του εκάστοτε 
αντιδίκου. Ανάλογα ισχύουν και για τις προτάσεις που καταθέτουν οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες στη δίκη, λ.χ. παρεμβαίνοντες κλπ.»151. 

14.6. Μετά την κατάθεση της αγωγής και –στην περίπτωση του άρθρου 237 ΚΠολΔ– 
κατά τη σύνταξη της εκθέσεως καταθέσεως τίθεται από τον γραμματέα στο πρωτότυπο 
και στα αντίγραφά της ευδιάκριτη σημείωση, στην οποία αναγράφεται η προθεσμία 
καταθέσεως των προτάσεων για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο και επισημαίνεται, ότι 
εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρο 226 § 2 ΚΠολΔ). Στο πλαίσιο 
ισχύος της διατάξεως του άρθρου 237 ΚΠολΔ (δηλαδή στην Τακτική Διαδικασία) η 
αγωγή πρέπει να επιδοθεί στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών και αν ο 
εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης 
διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή της (άρθρο 215 § 2 εδ. α΄ 
ΚΠολΔ). Αν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη 
ασκηθείσα (εδ. β της § 2 του άρθρ. 215) και επομένως δεν επιφέρει ούτε τις δικονομικές 
έννομες συνέπειες, ούτε και τις ουσιαστικές έννομες συνέπειες (της ασκήσεως της 
αγωγής), όπως αυτές προβλέπονται στο νόμο (βλ. ΑΚ άρθρο 261 κ.ο.κ.). Στην αιτιολογική 
έκθεση διατυπώνεται όμως, με προφανή πρόθεση για γενική εμβέλεια και εφαρμογή (χωρίς 
δηλαδή οποιαδήποτε εγγύτερη διευκρίνιση), η «πρωτότυπη» –βεβαίως μη ορθή– άποψη, 
ότι στην περίπτωση αυτή διατηρούνται οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες της ασκήσεως 
της αγωγής152. Πώς είναι όμως δυνατόν να υποστηρίζεται γενικώς, ότι «διατηρούνται οι 
ουσιαστικού δικαίου συνέπειες της αγωγής», όταν ρητώς προβλέπεται στο νόμο (άρθρ. 
215 § 2 εδ. β΄ ΚΠολΔ), ότι η αγωγή «θεωρείται μη ασκηθείσα»; Η διατύπωση του νόμου 
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152 Ασφαλώς πρόκειται εν προκειμένω για λάθος της αιτιολογικής εκθέσεως, δεδομένου ότι όπως είναι 

γνωστόν οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειες της ασκήσεως της αγωγής συνδέονται στο πεδίο του ΚΠολΔ με την 
επίδοσή της, η οποία εδώ δεν έχει επέλθει καν. Ποίαι ήσαν οι σκέψεις του συντάκτου της σχετικής νομοθετικής 
ρυθμίσεως και του αντιστοίχου τμήματος της αιτιολογικής εκθέσεως δεν μπορεί ασφαλώς κανείς να γνωρίζει. 
Βεβαίως κατά τη νομολογία, όταν ο ενάγων είχε παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής αίρονται οι 
δικονομικές συνέπειες της αγωγής και διατηρούνται οι ουσιαστικού δικαίου συνέπειές της. Όμως η άποψη αυτή 
της νομολογίας προϋποθέτει, ότι έχουν ήδη συντελεστεί οι δύο πράξεις που απαιτούνται για την άσκηση της 
αγωγής, δηλ. η κατάθεση και η επίδοσή της. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση του άρθρου 215 § 2 εδ. β΄ 
ΚΠολΔ η δικονομική κύρωση που θεσπίζει ο Νόμος, ότι η αγωγή θεωρείται, ότι δεν έχει ασκηθεί, συνδέεται με το 
εμπρόθεσμο ή μη της επιδόσεως και όχι με αυτήν καθεαυτή την επίδοση ως πραγματικό γεγονός. Αν παρόλα αυτά 
–καθ’ υπόθεση– ο νομοθέτης θεωρεί, ότι η εκπρόθεσμη επίδοση της αγωγής δεν μπορεί να αγνοηθεί ως 
πραγματικό γεγονός που μπορεί να επιφέρει π.χ. όχληση κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, τότε η θέση 
της αιτιολογικής εκθέσεως θα μπορούσε ίσως να συζητηθεί μόνον επί επιδόσεως που γίνεται όμως εκπροθέσμως. 
Και εδώ, όπως έχει επισημανθεί, δηλαδή δημιουργούνται ζητήματα (έτσι: Ν. Κ. Κλαμαρής – Σ. Ν. Κουσούλης – Σ. 
Σ. Πανταζόπουλος, ό.π., σελ. 546, υποσημ. 12 ). Βλ. επίσης και Κ. Καλαβρό, (ό.π., σελ. 355, υποσημ. 22), ο οποίος 
με ιδιαίτερη έμφαση επισημαίνει τα ακόλουθα: «εντύπωση προκαλεί, εντεύθεν, η θέση της Αίτιολογικής έκθεσης 
του Ν. 4335/2015, στο στοιχείο Γ II 7in fine, ότι «αν ο ενάγων δεν εκπλη-ρώσει το δικονομικό αυτό βάρος, 
τότε η αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε και ως εκ τούτου δεν παράγει δικονομικές έννομες συνέπειες. Οι 
ουσιαστικού δικαίου συνέπειες βε-βαίως διατηρούνται» [έμφαση δική μου], θέση, μάλιστα, που 
επαναλαμβάνεται και στο στοιχείο Γ ΙΙ 11». 

 



δημιουργεί επιπροσθέτως και αμφισβήτηση ως προς τη νομική φύση της προθεσμίας αυτής 
των 30 ή 60 ημερών για την επίδοση. Θα μπορούσε λ.χ. να τεθεί ενδεχομένως το ερώτημα, 
μήπως εν προκειμένω πρόκειται για κάποια αποκλειστική «ανελαστική» προθεσμία, η 
απώλεια της οποίας δεν είναι ούτως ή άλλως δεκτική επαναφοράς στην προηγούμενη 
κατάσταση (ακόμα και) με τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 152 επ. ΚΠολΔ, 
με τη σκέψη δηλαδή, ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί, ότι αυτή η προθεσμία δεν τίθεται προς 
το συμφέρον των διαδίκων, οι οποίοι στερούνται της εξουσίας διαθέσεως, αλλά προς 
επιτυχή και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας που προηγείται της συζητήσεως της 
υποθέσεως στη μεταγενεστέρως ορισθείσα δικάσιμο. Μια τέτοια άποψη επίσης δεν μπορεί 
κατά τη γνώμη μου να θεωρηθεί ορθή. Η προσωπική μου άποψη είναι, ότι στη 
συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται αναμφισβητήτως για προθεσμία ενεργείας – με την 
κατά κυριολεξία έννοια του όρου (σύμφωνα και με τη διδασκαλία του Γ. Θ. Ράμμου)153 – 
για την επιχείρηση της επιδόσεως, οπότε τυγχάνουν βεβαίως εφαρμογής (και εφόσον 
συντρέχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις) και οι διατάξεις περί της επαναφοράς των 
πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή οι διατάξεις των άρθρων 152 επ. 
ΚΠολΔ154. 

14.7. Βεβαίως προς κάλυψη κάποιων περιπτώσεων, οι οποίες τυχόν ανακύψουν 
ακριβώς λόγω της νέας ρυθμίσεως – και ανεξαρτήτως αν αυτή ήθελε θεωρηθεί επιτυχής ή 
ανεπιτυχής – θεσπίζεται η (νέα) ρύθμιση του άρθρου 148 ΚΠολΔ155. Η νέα αυτή διάταξη 
ορίζει τα ακόλουθα: «Οι προθεσμίες που ορίζει ο νόμος ή ο δικαστής και αφορούν τη 
διαδικασία μπορούν να παραταθούν από τους διαδίκους, με συμφωνία αυτών, μόνο εφόσον 
συμφωνεί ο δικαστής ή από τον ίδιο τον δικαστή, ο οποίος σταθμίζει τις ειδικές κάθε φορά 
περιστάσεις. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για τις προθεσμίες ένδικων μέσων». 

14.7.1. Στο αντίστοιχο τμήμα της αιτιολογικής εκθέσεως επισημαίνονται ως 
προς τη νέα αυτή ρύθμιση τα ακόλουθα: α) «Με τη νέα διατύπωση προβλέπεται 
δικονομική δυνατότητα παράτασης των νόμιμων ή των δικαστικών προθεσμιών και από 
τον ίδιο το δικαστή (χωρίς δηλαδή κοινή πράξη των διαδίκων), μετά από στάθμιση των 
περιστάσεων». β) «Η μη εφαρμογή του άρθρου 241 στην τακτική διαδικασία προκρίθηκε 
από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για λόγους επιτάχυνσης της δίκης και πάταξης 
παρελκυστικών τακτικών, ιδιαίτερα συνηθισμένων κατά το μέχρι σήμερα ισχύον 
δικονομικό σύστημα, όπου αναβολές χορηγούνταν (και συχνά πέραν της μιας), χωρίς 
οποιονδήποτε έλεγχο της βασιμότητας του αιτήματος. Άλλωστε η χορήγηση αναβολής 
δεν είναι συμβατή με το προτεινόμενο σύστημα των άρθρων 237 και 238, σύμφωνα με το 
οποίο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι προτάσεις έχουν ήδη κατατεθεί και ο φάκελος της 
δικογραφίας έχει κλείσει. Να σημειωθεί εδώ ότι αν υπάρχουν περιστάσεις που θα 
δικαιολογούσαν την αναβολή της συζήτησης, οι διάδικοι επαρκώς προστατεύονται με τη 
δικονομική δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας κατά το άρθρο 148, η οποία πλέον 
μπορεί να δοθεί και αυτεπαγγέλτως από τον δικαστή». 

14.7.2. Είναι αυτονόητο, ότι η νέα αυτή ρύθμιση που θεσπίζει το άρθρο 148 ΚΠολΔ 
επιλύει αρκετά ζητήματα που μπορούν να δημιουργήσουν οι λοιπές νέες ρυθμίσεις του Ν. 
4335/2015. Ευστόχως δε επισημαίνονται ως προς την τελολογική έννοια αυτής της νέας 
διατάξεως του άρθρου 148 ΚΠολΔ – με αναφορά και ως προς τα σχετικά ζητήματα που 
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ανακύπτουν – τα ακόλουθα: «Επομένως πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν ενδιαφέρει αν ο λόγος 
της παράτασης εντοπίζεται μόνο στο πρόσωπο του αιτούντος την παράταση. Η διάταξη του 
άρθρ. 148, ιδίως μετά την τροποποίησή της με το ν. 4335/2015, δεν απαιτεί το κώλυμα 
τήρησης της προθεσμίας να συντρέχει στο πρόσωπο και των δύο διαδίκων. Αντιθέτως 
κρίσιμη είναι η προθεσμία που εξυπηρετεί η διάταξη από την οποία θεσπίζεται. Άλλωστε δεν 
αποκλείεται το άλλο μέρος να θέλει να ανεχτεί την παράταση, ή τουλάχιστον να μην 
εκδηλώνει αντιρρήσεις, ωστόσο να μην είναι πρόθυμο σε μία ρητή συναίνεση που θα πάρει τη 
μορφή μιας δικονομικής συμφωνίας. Η δυνατότητα του δικαστή να χορηγεί τέτοια παράταση, 
θεσπίστηκε ακριβώς επειδή δεν είναι πάντοτε εφικτή η συμφωνία των διαδίκων. Διαφορετική 
ανάγνωση του άρθρ. 148 δεν συμβαδίζει με τους σκοπούς του νομοθέτη. Εν κατακλείδι, το 
δικαστήριο οφείλει να ελέγξει πριν χορηγήσει παράταση μόνο στον αιτούντα αυτήν διάδικο, 
αν με την απόφασή του προκαλεί ανισότητες και ιδίως αν από την καθυστερημένη ενέργεια 
του διαδίκου (πλην δικαιολογημένη), υφίσταται κίνδυνος μη έγκαιρης προετοιμασίας του 
αντιδίκου του, πέραν των πρακτικών προβλημάτων που δημιουργούνται στην οργάνωση του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης και θέτουν σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον. Άλλωστε 
από τη θέσπιση δικονομικών προθεσμιών διασφαλίζεται, εκτός από το δημόσιο συμφέρον και 
το ίδιο το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και δεν είναι νοητό η παρέμβαση του δικαστή να 
δυσχεραίνει αυτό τη στιγμή που εκ των πραγμάτων στην πολιτική δίκη το δικαστήριο δύσκολα 
μπορεί να επιστήσει την προσοχή των διαδίκων στην τήρησή τους. Τα ως άνω δεν ισχύουν 
μόνο για τον διάδικο για τον οποίο τίθεται η προθεσμία, αλλά και για τον αντίδικο του. 
Γίνεται δεκτό εξάλλου ότι η μη προστασία του δικαιώματος ακροάσεως του αντιδίκου 
πλήττει, εκτός από τα ατομικά του συμφέροντα, και το δημόσιο συμφέρον156». 

14.8. Οι διαδικαστικές πράξεις της κάθε είδους παρεμβάσεως, προσεπικλήσεως, 
ανακοινώσεως και της ανταγωγής κατατίθενται και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκους 
μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Παρεμβάσεις μετά από 
προσεπίκληση ή ανακοίνωση κατατίθενται και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκους, μέσα 
σε ενενήντα (90) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Οι παραπάνω προθεσμίες 
παρατείνονται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους, αν ο αρχικός 
εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης 
διαμονής. 

14.9. Εντός προθεσμίας ενεργείας εκατό ή αντίστοιχα εκατόν τριάντα ημερών –από 
την κατάθεση της αγωγής, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει 
στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής– οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις 
προτάσεις τους και να προσκομίσουν τα επικαλούμενα από τους ίδιους αποδεικτικά μέσα 
και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές (άρθρο 237 § 1 ΚΠολΔ). Με τις 
προτάσεις και όχι κατά την τυπική συζήτηση στο ακροατήριο πρέπει να προταθούν επί 
ποινή απαραδέκτου και οι ενστάσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 263 ΚΠολΔ. Η 
κατάθεση των προτάσεων για τις διαδικαστικές πράξεις των διαδίκων ή τρίτων του 
άρθρου 238 ΚΠολΔ και η προσκομιδή όλων των επικαλούμενων με αυτές αποδεικτικών 
μέσων και διαδικαστικών εγγράφων γίνεται στην προθεσμία ενεργείας της § 1 του 
άρθρου 237 ΚΠολΔ. 

14.10. Είναι προφανές, ότι η ρύθμιση αυτή που καθορίζει ως αφετηριακό χρονικό 
σημείο, και για τον εναγόμενο, της προθεσμίας (ενεργείας), για την κατάθεση των 
προτάσεων, των 100 κ.ο.κ. ημερών από την κατάθεση της αγωγής (και όχι από την 
επίδοση αυτής στον εναγόμενο) παραβιάζει εξ ορισμού την αρχή της ισότητας, αφού ο 
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εναγόμενος ούτως ή άλλως θα έχει λιγότερες από 100 ημέρες στη διάθεσή του για την 
κατάθεση των προτάσεών του, και ως εκ τούτου (ή ως άνω ρύθμιση) έχει σοβαρά 
προβλήματα συμβατότητας με το Σύνταγμα και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Οι αμοιβαίες 
αντικρούσεις για την αγωγή και τις προαναφερθείσες διαδικαστικές πράξεις διαδίκων ή 
τρίτων γίνονται με προσθήκη στις προτάσεις, η οποία κατατίθεται μέσα στις επόμενες 
δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, με την παρέλευση των 
οποίων κλείνει ο φάκελος της δικογραφίας. Επομένως νομικώς κρίσιμα γεγονότα, τα οποία 
τυχόν λάβουν, ή θα λάβουν, ή λαμβάνουν χώρα μετά την κατά τα ανωτέρω παρέλευση της 
περί ης ο λόγος προθεσμίας και κατά συνεκδοχήν μετά την ολοκλήρωση του φακέλλου της 
δικογραφίας θα συνεκτιμηθούν πλέον κατ’ ανάγκη – μετά την κατάργηση του άρθρου 269 
ΚΠολΔ για τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας – στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας (με βάση τη 
νέα ρύθμιση του άρθρου 527 ΚΠολΔ), ή στο πλαίσιο δίκης ανακοπής σύμφωνα με το 
άρθρο 933 ΚΠολΔ. Νέοι όμως ισχυρισμοί με την προσθήκη μπορεί να προταθούν και νέα 
αποδεικτικά μέσα να προσκομισθούν μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που 
περιέχονται στις προτάσεις. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται 
υπόψη (237 § 2 ΚΠολΔ). Η κατάθεση των προτάσεων και της προσθήκης αντικρούσεως 
κατά τα ανωτέρω γίνεται στον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας, που βεβαιώνει με 
επισημείωση τη χρονολογία της καταθέσεως των προτάσεων και των αντικρούσεων. 
Κάθε διάδικος δικαιούται να πάρει ατελώς με δική του δαπάνη αντίγραφα των 
προτάσεων και των αντικρούσεων των αντιδίκων του και των εγγράφων που έχουν 
προσκομίσει. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί και από το δικηγόρο που υπογράφει 
την αγωγή, την παρέμβαση ή τις προτάσεις ή από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από 
το δικηγόρο αυτόν (237 § 3 ΚΠολΔ). Αν οι διάδικοι δεν υποβάλουν προτάσεις ή 
υποβάλουν εκπρόθεσμες προτάσεις, δηλ. αν αυτοί δεν λάβουν κανονικά μέρος στη δίκη, 
η συζήτηση της υποθέσεως ματαιώνεται, και τούτο σημειώνεται στο πινάκιο κατά την 
ορισμένη (τυπική) συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο 260 § 2 εδ. α΄ ΚΠολΔ). Η μη 
κατάθεση προτάσεων από κάποιον από τους διαδίκους επάγεται σύμφωνα με το νόμο 
ερημοδικία αντιστοίχως ενάγοντος ή εναγομένου. Η συνέπεια της ερημοδικίας είναι το 
πλάσμα της δικαστικής ομολογίας και της παραιτήσεως (άρθρα 271 επ. ΚΠολΔ) που 
ορθώς επανήλθε με το Ν. 3994/2011 (και διατηρείται με το Ν. 4335/2015) που 
κατάργησε την αντίστοιχη ατυχέστατη ρύθμιση –με το γνωστό «ωσεί παρών»– του Ν. 
2915/2001 (η οποία συνιστούσε στην πραγματικότητα, και λόγω της σχεδόν πάγιας 
δικαστηριακής πρακτικής, μία «δικονομική παρωδία»)157. 

Στη συνέχεια και μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από το κλείσιμο του 
φακέλου της δικογραφίας με πράξη του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου ή του 
αρμόδιου δικαστού, ορίζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό του δικαστηρίου, ο δικαστής 
και για τις υποθέσεις αρμοδιότητας του πολυμελούς πρωτοδικείου η σύνθεση του 
δικαστηρίου για την εκδίκαση της υποθέσεως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο 
πρόεδρος του πολυμελούς πρωτοδικείου ορίζει τον εισηγητή. Συγχρόνως ορίζεται ημέρα 
και ώρα συζητήσεως στο ακροατήριο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες 
από την παρέλευση της αμέσως πιο πάνω δεκαπενθήμερης προθεσμίας. Κατ’ εξαίρεση, 
αν ο προβλεπόμενος από τον κανονισμό του δικαστηρίου αριθμός υποθέσεων, που 
ανατίθεται σε κάθε δικαστή, καλυφθεί, ο ορισμός δικαστού και χρόνου συζητήσεως της 
υποθέσεως γίνεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο (237 § 4 ΚΠολΔ). 

                                                            
157 Βλ. και Ν. Κ. Κλαμαρή, ό.π., Τιμ. Τόμος για τα 150 χρόνια του Αρείου Πάγου, VI, 2007, σελ. 187 επ. 
 



ΧΙΙ. Ο τρόπος προβολής των ισχυρισμών 

15.- Η αγωγή και οι προτάσεις αποτελούν τα βασικά δικόγραφα με τα οποία (μπορούν 
νομίμως να) προβάλλονται οι ισχυρισμοί στο πεδίο της πρωτοβάθμιας διαδικασίας. Οι 
προτάσεις γενικώς – με τη διαφοροποίηση που ενυπάρχει μεταξύ τους αναλόγως αν 
πρόκειται για προτάσεις ενάγοντος ή εναγομένου ή παρεμβαίνοντος κ.ο.κ. – 
περιλαμβάνουν (κατά την κρατούσα και ορθή άποψη) τα εκατέρωθεν μέσα 
αμύνης/επιθέσεως κ.ο.κ. Από πλευράς εναγομένου τέτοια μέσα αμύνης και επιθέσεως –
κατά την παραδεδομένη διδασκαλία/θεωρία του Γ.Θ. Ράμμου «μέσα αμύνης ή απολογίας 
του εναγομένου»158– είναι ως γνωστόν η απάντηση στην αγωγή, η ανταγωγή και η 
ένσταση159. 

15.1. Κατά την παραδεδομένη διδασκαλία/θεωρία του Γ. Μητσοπούλου «ένστασις... εν 
δικονομική εννοία νοείται: η κατά της επιθετικής πράξεως αντιτασσομένη αμυντική 
διαδικαστική πράξις, η επί ιδίας ουσιαστικής ή δικονομικής βάσεως ερειδομένη και 
αίτημα έχουσα την αναβολήν επελεύσεως ή την δια παντός άρσιν των δια της επιθετικής 
πράξεως διωκομένων εννόμων συνεπειών»160. Η ένσταση αποτελεί ως εκ τούτου 
χαρακτηριστική περίπτωση μη αυτοτελούς «αμυντικού ενδίκου βοηθήματος με το οποίο 
δεν εισάγεται νέα δίκη»161, αλλά «συνδέεται με ήδη ανοιγείσα δίκη»162, ενώ ταυτοχρόνως 
λόγω αυτής της ελλείψεως αυτοτέλειας «η προβολή της δεν διέπεται από την αρχή της 
προδικασίας», πλην όμως «καταλαμβάνεται γενικώς από τις απαιτήσεις του συστήματος 
συγκεντρώσεως»163. 

15.2. Ειδικότερα και εν προκειμένω αφετηρία πρέπει να είναι η άποψη, ότι, όπως – και 
λόγω της ρυθμίσεως της διατάξεως του άρθρου 262 παρ. 1 ΚΠολΔ – «συμβαίνει με κάθε 
ένδικο βοήθημα, με το οποίο προβάλλονται ισχυρισμοί και υποβάλλεται αίτημα στηριγμένο 
σε αυτούς …….., και η ένσταση πρέπει να περιέχει τους πραγματικούς ισχυρισμούς, που 
είναι κρίσιμοι για να θεμελιωθεί η αυτοτελής έννομη συνέπεια του αντίθετου κανόνα 
δικαίου, καθώς και αίτημα συνιστάμενο στη βούληση του διαδίκου να εκδοθεί υπέρ αυτού 
απόφαση, ουσιαστικού ή δικονομικού χαρακτήρα, συγκεκριμένου περιεχομένου»164. Με 
αναφορά και στη σχετική συζήτηση «αν η υποβολή αιτήματος πρέπει να συνοδεύει την 
προβολή κάθε είδους ενστάσεως, τόσο των γνήσιων όσο και των καλούμενων 
καταχρηστικών, ή αν η ύπαρξη αιτήματος απαιτείται μόνο για την πρώτη κατηγορία, είναι 
όμως περιττή στη δεύτερη κατηγορία165», επισημαίνεται ταυτοχρόνως, «ότι η συζήτηση αυτή 
φαίνεται εν τούτοις να στηρίζεται σε αμφίλεκτη αφετηρία», ακριβώς επειδή, αφού «ο όρος 
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159 Ν. Κ. Κλαμαρής-Σ. Ν. Κουσούλης-Σ. Σ. Πανταζόπουλος, ό.π., σελ. 567 επ. 
 
160 Γ. Μητσόπουλος, Διαδικαστικαί Πράξεις, Τόμος προς τιμήν Γ. Θ. Ράμμου, 1979, σελ. 625-671 (639). 
 
161 Σ. Ν. Κουσούλης, ό.π., σελ. 198.  
 
162 Σ. Ν. Κουσούλης, ό.π., σελ. 198. 
 
163 Σ. Ν. Κουσούλης, ό.π., σελ. 198. 
 
164 Σ. Ν. Κουσούλης, ό.π., σελ. 199. 
 
165 Σ. Ν. Κουσούλης, ό.π., σελ. 199 με παραπομπή στον Μ. Καράση, Η έκταση εφαρμογής του άρθρου 

262 § 1 ΚΠολΔ, σ. 95 και σημ. 1, καθώς και στην Ε. Ποδηματά, Δεδικασμένο I, σ. 306-307. 
 



«ένσταση» νοείται στο άρθρο 262 I ΚΠολΔ ως ένδικο βοήθημα, είναι αδιάφορο το είδος του 
αυτοτελούς αντίθετου ισχυρισμού, ο οποίος προβάλλεται με αυτήν ως άμυνα του 
διαδίκου166». Δηλαδή «η αίτηση αποτελεί, μαζί με τον ισχυρισμό, εννοιολογικό στοιχείο κάθε 
ενδίκου βοηθήματος» και «επομένως, η υποβολή της είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαία για 
την παραδεκτή άσκηση και της ενστάσεως ως αμυντικού ενδίκου βοηθήματος167». 
Ανεξαρτήτως «λοιπόν από την κατά το ουσιαστικό δίκαιο διάκριση των ισχυρισμών, η ίδια η 
έννοια και η λειτουργία της ενστάσεως ως ενδίκου βοηθήματος καθιστά απαραίτητο να 
συνοδεύεται η άσκηση του σε κάθε περίπτωση από την ύπαρξη αιτήσεως, με την οποία 
άλλωστε πραγματώνεται η αρχή της διαθέσεως στην πολιτική δίκη168». Δεδομένου δε ότι 
αυτή η «διάκριση των ενδίκων βοηθημάτων σε εισαγωγικά δίκης και μη έχει σημασία, 
μεταξύ άλλων, και για τον τρόπο, με τον οποίο είναι δικονομικώς παραδεκτή κάθε φορά η 
επίκληση ορισμένου ισχυρισμού, προβαλλόμενου ως άμυνα κατά της εκάστοτε δικονομικής 
επιθέσεως» και επειδή «το ένδικο βοήθημα αποτελεί το δικονομικό όχημα για την είσοδο 
(στη δίκη) του πραγματικού ισχυρισμού, εύλογο είναι», όπως επισημαίνεται, «το ερώτημα με 
ποιο ειδικότερα είδος ενδίκου βοηθήματος είναι επιτρεπτό να προτείνονται κάθε φορά οι 
συγκεκριμένοι αντίθετοι ισχυρισμοί169». Δηλαδή αποτελεί «ζήτημα νομοθετικών 
σκοπιμοτήτων με ποιο ένδικο βοήθημα θα είναι κάθε φορά παραδεκτή, η προβολή στη δίκη 
συγκεκριμένου αντίθετου ισχυρισμού170». Πάντως με βάση τη δικονομική ρύθμιση κατά 
«κανόνα, οι αντίθετοι ουσιαστικοί πραγματικοί ισχυρισμοί προτείνονται παραδεκτώς και με 
τα δύο είδη ενδίκων βοηθημάτων, τόσο με τα εισαγωγικά δίκης όσο και με το αμυντικό της 
ενστάσεως171», ενώ απόκλιση «από τον κανόνα είναι δυνατή με ρητή νομοθετική επιλογή 
εν όψει της φύσεως της συγκεκριμένης διαφοράς172». 

15.4. Με αναφορά στις σχετικές δυνατότητες επιλογής από το νομοθέτη ευστόχως 
επισημαίνεται από τον Κουσούλη αφενός μεν, ότι ο νομοθέτης «στηριζόμενος σε 
ανάλογες περισκέψεις για τη σημασία που μπορεί να παρουσιάζει η τήρηση της αρχής της 
προδικασίας κατά την προβολή των ισχυρισμών, άλλοτε επιβάλλει την άσκηση ορισμένου 
εισαγωγικού δικογράφου για την επίκληση δικονομικού ισχυρισμού, όπως λ.χ. συμβαίνει με 
την προσβολή των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως αποκλειστικώς με το εισαγωγικό 
δίκης ένδικο βοήθημα της ανακοπής, ποτέ όμως κατ’ ένσταση και άλλοτε επιτρέπει την 
επιλογή μεταξύ περισσότερων εισαγωγικών δίκης ενδίκων βοηθημάτων, κατ’ αποκλεισμό 
όμως και πάλι της ενστάσεως, όπως λ.χ. συμβαίνει με την προσβολή του κύρους διαταγής 
πληρωμής» αφετέρου δε ότι ο νομοθέτης επίσης «επιτρέπει την προβολή δικονομικού 
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168 Σ. Ν. Κουσούλης, ό.π., σελ. 200. 
 
169 Σ. Ν. Κουσούλης, ό.π., σελ. 201. 
 
170 Σ. Ν. Κουσούλης, ό.π., σελ. 202. 
 
171 Σ. Ν. Κουσούλης, ό.π., σελ. 202 με παραπομπή στην απόφαση ΟλΑΠ 1338/1985 [Χ. Γιαννακούρος] 

ΝοΒ 34 (1986), 1574-1575, αγόρευση του Κ. Φαφούτη. Η απόφαση τονίζει, ότι σε περίπτωση αμυντικής 
προ-βολής ενός ισχυρισμού πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα χρονικά όρια, που τυχόν θέτει ο 
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172 Σ. Ν. Κουσούλης, ό.π., σελ. 202. 
 



ισχυρισμού και την υποβολή συναφούς δικονομικού αιτήματος ακόμη και χωρίς εισαγωγικό 
δικόγραφο, με το μη εισαγωγικό δίκης ένδικο βοήθημα της ενστάσεως, όπως λ.χ. συμβαίνει 
με την αναγνώριση της ανυπαρξίας δικαστικής (313 ΚΠολΔ) ή διαιτητικής (901 I ΚΠολΔ) 
αποφάσεως, την εκ μέρους τρίτου επίκληση του δόλου ή της συμπαιγνίας των διαδίκων 
(333 II ΚΙΊολΔ), ή την αποδιδόμενη σε ορισμένο πρόσωπο προσβολή εγγράφου ως πλαστού 
(461 ΚΠολΔ)173». 

ΧΙΙΙ. Η μη προσκόμιση του πληρεξουσίου εγγράφου εντός της προθεσμίας του 
άρθρου 237 ΚΠολΔ 

16. Χαρακτηριστικό των προβλημάτων που ανακύπτουν λόγω των νέων ρυθμίσεων 
του άρθρου 237 επ. ΚΠολΔ είναι –μεταξύ πολλών άλλων –και το ακόλουθο ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρον ζήτημα, το οποίο τέθηκε ενώπιον των Δικαστηρίων μετά την έναρξη ισχύος 
του Ν. 4335/2015 με αφορμή τη μη προσκόμιση του πληρεξουσίου εγγράφου εντός της 
προθεσμίας των εκατό ημερών του άρθρου 237 ΚΠολΔ. 

16.1. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε επί του ζητήματος ως ακολούθως: 
«Περαιτέρω, από τις διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ της § 1 του άρθρου 237 του ΚΠολΔ, 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο § 2 του ν. 4335/2015 και 
εφαρμόζεται για τις αγωγές που κατατέθηκαν την 01.01.2016 (άρθρο 1 άρθρο ένατο § 1 
του ν. 4335/2015), προβλέπεται ότι «μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της 
αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα 
αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια 
προθεσμία κατατίθενται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια 
έγγραφα προς τους δικηγόρους κατά το άρθρο 96». Η νέα αυτή ρύθμιση, στο πλαίσιο της 
αρχής της συμπίεσης της προδικασίας, καθιερώνει το δικονομικό βάρος των διαδίκων να 
προσκομίσουν κατά την κατάθεση των προτάσεών τους, εκτός από το σύνολο των 
αποδεικτικών τους μέσων, και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται, το αποδεικτικό 
επίδοσης της αγωγής (ενν. ο ενάγων) και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους 
τους, τα οποία πρέπει να πληρούν τον οριζόμενο από το άρθρο 96 του ΚΠολΔ τύπο 
πληρεξουσιότητας. Η ρητή αυτή μνεία της υποχρέωσης των διαδίκων να προσκομίζουν, 
πριν από το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας (κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στο 
άρθρο 237 του ΚΠολΔ), και τα συνταχθέντα κατά τους ορισμούς του άρθρου 96 του ΚΠολΔ 
πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους τους, καταργεί ουσιαστικά τη μέχρι τώρα 
πρακτική των δικαστηρίων της ουσίας να ερευνούν την ύπαρξη πληρεξουσιότητας μόνο σε 
περίπτωση που ο αντίδικος πρότεινε τη σχετική έλλειψη ή σε περίπτωση δικών όπου 
απαιτείτο ειδική πληρεξουσιότητα κατ’ άρθρο 98 του ΚΠολΔ, υποχρεώνοντας πλέον το 
δικαστήριο να ερευνά αυτεπαγγέλτως την ύπαρξη ή μη δικαστικής πληρεξουσιότητας και 
ειδικότερα την προσκομιδή - κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα - σχετικού πληρεξουσίου 
εγγράφου των διαδίκων προς τους δικηγόρους αυτούς για τη νόμιμη παράστασή τους στα 
πολιτικά δικαστήρια, σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 96 του ΚΠολΔ174». 

16.2. Σε ιδιαιτέρως αναλυτικό και θεμελιωμένο σχόλιο στο Νομικό Βήμα 
επισημαίνονται, με αφορμή την ως άνω ιδιαιτέρως θεμελιωμένη απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως προς το αντίστοιχο κρίσιμο νομικό ζήτημα από 
τη συγγραφέα του σχολίου τα ακόλουθα: «Εν κατακλείδι πρέπει να γίνει δεκτό ότι το 
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δικαστήριο ανάλογα με τη στάση της δίκης στην οποία βρίσκεται η υπόθεση, μπορεί να 
επιτρέψει την συμπλήρωση ελλείψεων, όπως της πληρεξουσιότητας, κρίνοντας με βάση τις 
εκάστοτε περιστάσεις και τις ιδιομορφίες της κάθε περίπτωσης, in concreto δηλαδή. Ιδίως 
πρέπει να ληφθεί υπόψη αν ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συζήτηση της υπόθεσης (εφόσον 
δηλαδή έκλεισε ο φάκελος της υπόθεσης) ή την έκδοση απόφασης (μετά τη συζήτηση 
δηλαδή) επαρκεί λ.χ. για να διατάξει την προσκόμιση του πληρεξουσίου εγγράφου ή ακόμη 
και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων ή εάν η αναπλήρωση της έλλειψης 
πληρεξουσιότητας συνοδεύεται και με άλλες ανάγκες για την οριστική επίλυση της 
διαφοράς, όπως λ.χ. τη διάταξη εξέτασης μαρτύρων κατ’ άρθρ. 237 § 6 ΚΠολΔ ή τη 
διάταξη διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, οπότε όλα θα μπορούσαν να επιλυθούν σε μία 
μεταγενέστερη συζήτηση κατ’ άρθρ. 254 ΚΠολΔ. Σε κάθε περίπτωση ο δικαστής οφείλει να 
επιλέγει εκείνη τη λύση που δεν θα οδηγεί, άνευ ετέρου, σε απόρριψη των αγωγών καθαρά 
για τυπικούς λόγους, διότι τότε δεν υπηρετείται ο σκοπός της πολιτικής δίκης που είναι η 
ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας. Συνάμα όμως θα πρέπει να αποφεύγεται και εκείνη η 
λύση που θα έθετε σε κίνδυνο το συμφέρον του αντιδίκου από την καθυστέρηση έκδοσης 
οριστικής απόφασης και θα ενθάρρυνε πρακτικές παρελκύσεως της δίκης. Η εδώ 
σχολιαζόμενη απόφαση ΜΠρΑΘ 4186/2016 διαπιστώνει με ακρίβεια και συνέπεια την 
μεταβολή του καθεστώτος ελέγχου της πληρεξουσιότητας στη νέα τακτική διαδικασία του ν. 
4335/2015. Ωστόσο προβληματίζει με τη θέση προθεσμίας στο διάδικο 3 μηνών, μόνο για 
να προσκομιστεί πληρεξούσιο έγγραφο, δηλαδή σχεδόν όσο χρόνο απαιτεί το άρθρ. 237 
παρ. 1 για τη συγκέντρωση όλων των εγγράφων, διαδικαστικών και αποδεικτικών (100 
ημέρες), ενώ ενδεχομένως να υπήρχαν πολλές άλλες δυνατότητες εκτός του άρθρ. 105 
ΚΠολΔ. Ίσως η μεγάλη προθεσμία να δίνει περιθώρια στο διάδικο να λάβει έγκαιρα γνώση 
της απόφασης και να συμπληρώσει την έλλειψη, κάτι όμως που δεν είναι απόλυτα σίγουρο 
δεδομένου ότι εκκινεί από τη δημοσίευσή της175». 

XIV. Εγγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο, «κλείσιμο του φακέλου», μη κατάθεση 
προτάσεων από τους διαδίκους 

17. Ο Ν. 4335/2015 επέφερε πολλές αλλαγές και στη διαδικασία που παρεμβάλλεται 
μεταξύ του χρονικού σημείου της καταθέσεως του δικογράφου της αγωγής και του 
χρονικού σημείου της εγγραφής της υποθέσεως στο πινάκιο176. Η εγγραφή της 
υποθέσεως στο οικείο πινάκιο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται 
πλέον μετά το Ν. 4335/2015 με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση 
όλων των διαδίκων. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η 
δικάσιμος που ορίστηκε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων. 

18. Καίτοι δεν ορίζεται ρητώς στο νόμο, φάκελος της δικογραφίας που περιέχει την 
κατατεθείσα αγωγή –της καταθέσεως αυτής συνιστώσας την πρώτη διαδικαστική πράξη 
στο πλαίσιο της σκοπούμενης δημιουργίας της εκκρεμοδικίας (εφόσον βεβαίως 
επακολουθήσει και η επίδοση της αγωγής σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 215 παρ. 2 
ΚΠολΔ, δεδομένου ότι η κατάθεση δεν δημιουργεί ούτως ή άλλως από μόνη της 
                                                            

175 Ε. Κλουδά, Παρατηρήσεις: Τακτική Διαδικασία μετά το Ν. 4335/2015. Μη προσκόμιση πληρεξουσίου 
εγγράφου στην προθεσμία των 100 ημερών (άρθρ. 237 παρ. 1 ΚΠολΔ). Δυνατότητες συμπλήρωσης της 
έλλειψης πληρεξουσιότητας. ΝοΒ 2017, σελ. 857-864 (864). 
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εκκρεμοδι-κία)177–(θα πρέπει να) δημιουργείται στην πραγματικότητα με μόνη την 
κατάθεσή της, και για το λόγο αυτό είναι δυνατή στη συνέχεια η κατάθεση των 
προτάσεων και των διαδικαστικών εγγράφων από τους διαδίκους. Αυτό το συμπέρασμα 
μπορεί να θεωρηθεί, ότι απορρέει εμμέσως και από το άρθρο 237 § 4 ΚΠολΔ που 
αναφέρεται “σε κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας”, έκφραση που θα πρέπει να 
θεωρηθεί, ότι δεν αναφέρεται μόνο στην περίπτωση της καταθέσεως προτάσεων από τους 
διαδίκους178. Η διάταξη του άρθρου 237 § 4 ΚΠολΔ ορίζει τον τρόπο ορισμού δικασίμου 
για τη συζήτηση της υποθέσεως κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων ή ερήμην ενός εξ αυτών, 
λόγω του ότι αυτός ο τελευταίος δεν κατέθεσε προτάσεις. Και εν προκειμένω 
διαπιστώνεται και πάλι η ατέλεια και η ασάφεια της ρυθμίσεως του (νέου) άρθρου 237 § 
4 ΚΠολΔ (εντός του πλαισίου των γενικοτέρων ατελειών του Ν. 4335/2015), δεδομένου 
ότι η διάταξη αυτή ουδέν ορίζει για την περίπτωση κατά την οποία και οι δύο διάδικοι 
δεν καταθέσουν καθόλου προτάσεις ή κατά την οποία και οι δύο δεν καταθέσουν μεν 
εμπροθέσμως, αλλά εκπροθέσμως τις προτάσεις τους (με συνέπεια επομένως να 
δημιουργούνται και πολλά άλλα εύλογα ερωτήματα). 

18.1. Είναι αυτονόητο, ότι η ασάφεια αυτή της ρυθμίσεως δίνει εκ των πραγμάτων 
λαβή για να διατυπωθούν δύο ή και περισσότερες διαφοροποιημένες απόψεις (που όμως 
λόγω της ως άνω ατελούς/ανεπιτυχούς διατυπώσεως της σχετικής διατάξεως μπορούν να 
θεωρηθούν ως εξ ίσου εύλογες και υποστηρίξιμες). Κατά την εδώ – δηλαδή και στην 
παρούσα μελέτη – υποστηριζομένη άποψη179 η παράλειψη του νόμου σχετικώς με το 
θέμα αυτό δεν (θα πρέπει να) σημαίνει, ότι δεν ορίζεται δικάσιμος για την υπόθεση, στην 
οποία και οι δύο διάδικοι δεν έχουν καταθέσει προτάσεις ή οι προτάσεις τους είναι 
εκπρόθεσμες, εφόσον κατά το άρθρο 260 § 2 ΚΠολΔ, αν οι διάδικοι δεν λάβουν 
κανονικά μέρος στη δίκη, η συζήτηση της υποθέσεως ματαιώνεται. Η πράξη ματαιώσεως 
αναγορεύεται –ορθώς– από το νόμο ως μία επίσημη διαδικαστική πράξη με σημαντικά 
αποτελέσματα εν όψει της διατάξεως του άρθρου 260 § 3 ΚΠολΔ, η οποία (ματαίωση) 
πρέπει να διαπιστώνεται (με την αντίστοιχη διαδικαστική πράξη) από το δικαστήριο. 
Επομένως μια εύλογη πρόταση για την πρακτική λύση των προβλημάτων που δημιουργεί 
(και) αυτή η ατελής ρύθμιση του Ν. 4335/2015 θα μπορούσε –όπως άλλωστε έχει 
προταθεί180– ίσως να είναι η ακόλουθη: Στο πινάκιο θα πρέπει να εγγράφονται όλες οι 
αγωγές στη συγκεκριμένη δικάσιμο που έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο κατ’ 
εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 237 § 4 ΚΠολΔ, με την ειδικότερη παρατήρηση ότι 
το ζήτημα της εκ του πινακίου κλητεύσεως των διαδίκων στην ορισθείσα δικάσιμο 
τυπικά και μόνον θα ισχύει, εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι γνωστό εκ 
των προτέρων το γεγονός της επακολουθούσας ματαιώσεως της συζητήσεως της 
υποθέσεως, όταν δηλαδή όλοι οι διάδικοι δεν έχουν καταθέσει προτάσεις. Η κλήση των 
διαδίκων εκ του πινακίου όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδίως όταν ανακύπτει το 
παρεμπίπτον ζήτημα της εκπρόθεσμης επιδόσεως της αγωγής ή της εκπρόθεσμης ή μη 
νόμιμης καταθέσεως των προτάσεων κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις. Ίσως 
σκοπιμότερο από άποψη διοικήσεως της δικαιοσύνης και για να αποφευχθεί το 
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φαινόμενο του συνυπολογισμού των εγγραφεισών υποθέσεων, που σίγουρα θα 
ματαιωθούν, να ήταν είναι, ότι θα πρέπει στον οριζόμενο αριθμό από τον κανονισμό του 
δικαστηρίου –έτσι ώστε ο αριθμός αυτός να αφορά τις πράγματι συζητηθείσες αγωγές– 
να τηρείται διαφορετικό βιβλίο πινακίου ματαιωθεισών υποθέσεων. 

18.2. Τα πιο πάνω επιρρωνύονται και από το άρθρο 260 § 2 ΚΠολΔ, το οποίο ορίζει, 
ότι η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο (άρα για να διαγράφεται προϋποτίθεται ότι 
έχει εγγραφεί προηγουμένως, καίτοι οι διάδικοι δεν έχουν λάβει κανονικά μέρος στη 
δίκη), αν δεν επισπευθεί νέα συζήτηση της υποθέσεως στην προθεσμία του άρθρου 260 § 
2 ΚΠολΔ με την κατάθεση κλήσεως, και ότι στην περίπτωση αυτή η αγωγή θεωρείται μη 
ασκηθείσα. Η συνέπεια της ματαιώσεως της συζητήσεως, όταν δεν έχουν καταθέσει 
προτάσεις οι διάδικοι παραμένει. Υποστηρίζεται όμως και η άλλη, επίσης εύλογη, εκδοχή 
–που δεν υιοθετείται όμως ούτε στην παρούσα μελέτη181 – δηλαδή ότι στην περίπτωση 
αυτή θα πρέπει να θεωρείται η αγωγή ως μη ασκηθείσα κατ’ ανάλογη εφαρμογή του 
άρθρου 215 § 2 ΚΠολΔ, επειδή ο σχηματισμός της δικογραφίας προϋποθέτει την 
κατάθεση προτάσεων και συνεπάγεται περαιτέρω τον προσδιορισμό δικασίμου182. Και 
στην περίπτωση αυτή η ατυχής/ελλιπής διατύπωση του νόμου οδηγεί κατ’ αποτέλεσμα σε 
–και μάλιστα εύλογες– διχογνωμίες (και μάλιστα χωρίς να αποκλείεται και η διατύπωση 
κάποιας άλλης, τρίτης ή και τέταρτης, απόψεως). 

XV. Εξουσίες του Δικαστηρίου 

19. Με το Ν. 4335/2015 αυξήθηκαν οι εξουσίες του Δικαστηρίου. Ειδικότερα στο 
πλαίσιο της νέας ρυθμίσεως για τη δικονομική αξιοποίηση του χρόνου που μεσολαβεί 
μεταξύ της καταθέσεως της αγωγής και της συζήτησεώς της, ιδιαίτερη δυναμική αποκτά 
το άρθρο 232 ΚΠολΔ, που έχει πλέον το ακόλουθο περιεχόμενο: «1. Ο Πρόεδρος του 
πολυμελούς πρωτοδικείου, ο δικαστής του μονομελούς ή ο ειρηνοδίκης μπορούν ύστερα 
από αίτηση των διαδίκων που υποβάλλεται με την αγωγή ή και αυτοτελώς πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων και πάντως πριν από την ορισμένη δικάσιμας, 
α) να καλέσουν εγγράφως τους διαδίκους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους να 
εμφανιστούν αυτοπροσώπως κατά τη συζήτηση για να τους υποβληθούν ερωτήσεις και να 
δώσουν διασαφήσεις για την υπόθεση. β) να ζητήσουν εγγράφως από δημόσια αρχή την 
προσαγωγή ή αποστολή εγγράφου, που βρίσκεται στην κατοχή της. γ) να διατάξουν την 
προσαγωγή εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή ενός των διαδίκων ή τρίτου εντός 
προθεσμίας που ορίζει το δικαστήριο. Ο τρίτος δεν υποχρεούται στην προσαγωγή αν 
συντρέχουν λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση μαρτυρίας ή υπάρχει δικαίωμα 
αρνήσεως μαρτυρίας ή η προσαγωγή θα συνιστούσε ιδιαίτερη επιβάρυνση για τον τρίτο. 2. 
Αν ο διάδικος ή ο τρίτος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα έγγραφα της 
παραγράφου 1 εδάφιο γ΄, καταδικάζεται, εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηματική 
ποινή εκατό (100) ευρώ έως διακοσίων (200) ευρώ, που περιέρχεται στο δημόσιο ως 
δημόσιο έσοδο. Η άρνηση του διαδίκου ή του τρίτου να προσκομίσει τα έγγραφα εκτιμάται 
ελεύθερα από το δικαστήριο. Αντίγραφο της απόφασης με την οποία καταδικάζεται ο 
διάδικος ή ο τρίτος γνωστοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Οικονομικών με επιμέλεια της 
γραμματείας».  
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Το άρθρο αυτό υπήρχε ως ρύθμιση ήδη στον αρχικό ΚΠολΔ του 1968, αλλά ελάχιστα 
εφαρμοζόταν στην πρακτική, κυρίως διότι τα έγγραφα προκομίζονταν προαποδεικτικώς 
από τους διαδίκους με τις προτάσεις. Το άρθρο 232 ΚΠολΔ επεκτείνει και εξειδικεύει 
την εξουσία του δικαστηρίου να ζητήσει την προσκομιδή εγγράφων από τους διαδίκους ή 
τους τρίτους. Έτσι, ο πρόεδρος του πολυμελούς πρωτοδικείου, ο δικαστής του 
μονομελούς ή ο ειρηνοδίκης μπορούν ύστερα από αίτηση των διαδίκων, η οποία (θα 
πρέπει να) υποβάλλεται με την αγωγή ή και αυτοτελώς πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
καταθέσεως των προτάσεων και πάντως πριν από την ορισμένη δικάσιμο: α) να 
καλέσουν εγγράφως τους διαδίκους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους να 
εμφανιστούν αυτοπροσώπως κατά τη συζήτηση για να τους υποβληθούν ερωτήσεις και 
να δώσουν διασαφήσεις για την υπόθεση183, β) να ζητήσουν εγγράφως από δημόσια αρχή 
την προσαγωγή ή αποστολή εγγράφου, που βρίσκεται στην κατοχή της· γ) να διατάξουν 
την προσαγωγή εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή ενός των διαδίκων ή τρίτου εντός 
προθεσμίας που ορίζει το δικαστήριο. Ο τρίτος δεν υποχρεούται στην προσαγωγή, αν 
συντρέχουν λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση μαρτυρίας ή υπάρχει 
δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας ή η προσαγωγή θα συνιστούσε ιδιαίτερη επιβάρυνση για 
τον τρίτο. Η διαφορά της ρυθμίσεως αυτής από εκείνη του άρθρου 245 ΚΠολΔ ως προς 
την διαταγή της αυτοπρόσωπης εμφανίσεως των διαδίκων είναι αφενός ότι η δεύτερη 
μπορεί να γίνει και αυτεπαγγέλτως, ενώ η πρώτη μόνον ύστερα από αίτηση των 
διαδίκων, και αφετέρου στο άρθρο 232 ΚΠολΔ οι ως άνω προδικαστικές ενέργειες του 
δικαστηρίου γίνονται πριν από την ορισθείσα δικάσιμο για τη συζήτηση της υποθέσεως, 
ενώ στο άρθρο 245 ΚΠολΔ η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων γίνεται με την 
έκδοση μη οριστικής αποφάσεως. 

20. Με την κατάργηση του άρθρου 269 ΚΠολΔ δεν τίθεται πλέον ζήτημα για προβολή 
και άλλων (έστω και οψιγενών κλπ.) ισχυρισμών στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας δίκης 
και διαδικασίας με πρωτοβουλία των διαδίκων μετά το πέρας των χρονικών ορίων που 
θέτει το άρθρο 237 ΚΠολΔ. Η τελευταία αυτή διάταξη καθορίζει πλέον αποκλειστικώς το 
νέο συγκεντρωτικό σύστημα στο πεδίο της Τακτικής Διαδικασίας και ειδικότερα στο 
διαδικαστικό πλαίσιο της πρωτοβάθμιας δίκης και διαδικασίας και στην πραγματικότητα 
υιοθετείται κατ' αποτέλεσμα ο κανών που θέσπιζε η καταργηθείσα διάταξη της πρώτης 
παραγράφου του (καταργηθέντος άλλωστε στο σύνολό του) άρθρου 269 ΚΠολΔ, χωρίς 
όμως να προβλέπονται πλέον και οι εξαιρέσεις που προέβλεπε η παράγραφος 2 του 
καταργηθέντος άρθρου 269 ΚΠολΔ184. Οι εξαιρέσεις προβλέπονται πλέον στο άρθρο 527 
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το οποίο επέρχεται με την προσθήκη των προτάσεων, σηματοδοτεί χρονικά το πέρας της δυνατότητας 
προβολής ισχυρισμών και προσαγωγής αποδεικτικών μέσων στη δίκη του πρώτου βαθμού της τακτικής 
διαδικασίας. Το μόνο ζήτημα, του οποίου λείπει η ρύθμιση στο ισχύον δίκαιο, είναι το ζήτημα των εξαιρέσεων 
του συστήματος συγκέντρωσης ως προς τους αυτε-παγγέλτως λαμβανόμενους υπόψη ισχυρισμούς, τους 
δικαιολογημένα οψιφανείς ισχυρισμούς, τους οψιγενείς ισχυρισμούς και τους αποδεικνυόμενους με έγγραφο ή 
δικαστική ομολογία ισχυρισμούς. Όλοι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν μπορούν πλέον να προταθούν καθυστερημένα 
στην πρωτοβάθμια δίκη, αλλά παραπέμπονται κατά βάση στη δευτεροβάθμια δίκη, και όχι, όπως τονίζει η 
αιτιολογική έκθεση του ν. 4335/2015, (και) στη δίκη της ανακοπής του άρ-θρου 933, αφού εκεί θα 
αποκλείονται κατ’ άρθρο 330, εκτός αν προέκυψαν μετά την τελεσιδικία της απόφασης. Έτσι, οι εξαιρέσεις 
του συστήματος συγκέντρωσης μεταφέρονται άρθρο 527 στον δεύτερο βαθμό, αποστερώντας, όμως, κατ’ αυτό 



ΚΠολΔ στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας δίκης (πρόκειται επίσης για μία ρύθμιση που 
έχει αντιμετωπίσει κριτική). 

21. Στο άρθρο 116Α ΚΠολΔ, που προστέθηκε με το Ν. 4335/2015 και σε αντιστοιχία 
με αλλοδαπές έννομες τάξεις ορίζεται η υποχρέωση του δικαστηρίου να ενθαρρύνει την 
προσφυγή των διαδίκων –και σε κάθε περίπτωση τη διάθεση/πρωτοβουλία των 
διαδίκων– στις εναλλακτικές μορφές επιλύσεως των διαφορών, όπως είναι η κάθε είδους 
συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς και η Διαμεσολάβηση κατ’ άρθρο 214 Γ ΚΠολΔ, 
υποστηρίζοντας σχετικές πρωτοβουλίες των διαδίκων που μπορεί να φτάσουν μέχρι και 
διατύπωση προτάσεων συμβιβασμού προς αυτούς με συνεκτίμηση της πραγματικής και 
νομικής καταστάσεως. Η συστηματική κατάταξη της διατάξεως αυτής στις γενικές 
δικονομικές αρχές αποδεικνύει προφανώς τη βούληση του νομοθέτου του Ν. 4335/2015 
να επιλύονται οι ιδιωτικές διαφορές και με άλλους τρόπους πέραν αυτού της εκδόσεως 
δικαστικής αποφάσεως και αναδεικνύει τη σημασία των εναλλακτικής μορφής μέσων 
αυτών στον επιδιωκόμενο ως άνω σκοπό185. 

22. Στην ορισθείσα με βάση τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 237 ΚΠολΔ 
δικάσιμο δεν εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία 
των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους186. Πρόκειται για μία ρύθμιση που 
κατά τη γνώμη μου στερείται δικαιοκρατικής ευαισθησίας. Το ότι ίσως αυτή η τυπική 
συζήτηση της υποθέσεως η οποία σύμφωνα με το νόμο μπορεί να καταλήξει σε έκδοση 
αποφάσεως και επί της ουσίας της υποθέσεως θεσπίστηκε για να ικανοποιηθεί η αρχή της 
δημοσιότητας των συνεδριάσεων του δικαστηρίου που προστατεύεται συνταγματικώς 
κατ’ άρθρο 93 Σ – αλλά και για να παρασχεθεί η δυνατότητα ενέργειας μεμονωμένων 
διαδικαστικών πράξεων, όπως είναι η βίαιη διακοπή της δίκης (άρθρο 287 ΚΠολΔ), ο 
δικαστικός συμβιβασμός (άρθρο 293 ΚΠολΔ), προκειμένου να καταργηθεί η εκκρεμής 
δίκη και η παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής (άρθρο 296 ΚΠολΔ) – δεν νομίζω ότι 
αποδίδει με ιδιαιτέρως αξιόπιστο τρόπο την αιτία, αλλά και την αιτιολογία, αυτή της 
συγκεκριμένης ρυθμίσεως. Αντιθέτως η ως άνω ρύθμιση παραβιάζει στην 
πραγματικότητα την αρχή της δημοσιότητας και δεν είναι συμβατή, εν όψει και των 
λοιπών ρυθμίσεων του Ν. 43335/2015, με κάποιες αρχές του Κράτους Δικαίου. Και εδώ 
δεν είναι δυνατή η προβολή νέων ισχυρισμών, έστω και για την αντίκρουση ισχυρισμών 
που προτάθηκαν με τις προτάσεις ή οψιγενών ισχυρισμών ή ισχυρισμών που 
αποδεικνύονται με δικαστική ομολογία ή με έγγραφα, δεδομένου ότι με το Ν. 4335/2015 
καταργήθηκε και η διάταξη του άρθρου 269 § 2 ΚΠολΔ. Κατ' ακολουθίαν των 
προηγηθεισών σκέψεων, εφόσον ο διάδικος έχει προβεί εμπροθέσμως και νομίμως στις 
ενέργειες που προβλέπονται από το άρθρο 237 ΚΠολΔ επιχειρώντας και τις αντίστοιχες 
διαδικαστικές πράξεις, ακόμα και αν δεν εμφανιστεί στην προαναφερθείσα τυπική 
συζήτηση της υποθέσεως δεν ερημοδικάζεται, αλλά ούτε αυτή η συζήτηση ματαιώνεται, 
έστω και εάν και οι δύο διάδικοι δεν παρασταθούν ή δεν εκπροσωπηθούν από 
πληρεξούσιο δικηγόρο187. 

23. Στην Τακτική Διαδικασία αναβολή της συζητήσεως κατά το άρθρο 241 ΚΠολΔ δεν 

                                                                                                                                                                          
τον τρόπο ως προς τους ισχυρισμούς αυτούς τον έλεγ-χο των δύο βαθμών δικαιοδοσίας». 

 
185 Ν. Κ. Κλαμαρής-Σ. Ν. Κουσούλης-Σ. Σ. Πανταζόπουλος, ό.π., σελ. 552. 
 
186 Ν. Κ. Κλαμαρής-Σ. Ν. Κουσούλης-Σ. Σ. Πανταζόπουλος, ό.π., σελ. 552. 
 
187 Ν. Κ. Κλαμαρής-Σ. Ν. Κουσούλης-Σ. Σ. Πανταζόπουλος, ό.π., σελ. 552. 
 



επιτρέπεται (άρθρ. 237 § 4 ΚΠολΔ), το δε άρθρο 241 ΚΠολΔ εφαρμόζεται μόνο στις δίκες 
των Ειδικών Διαδικασιών. Η ρύθμιση αυτή επιλέχθηκε προφανώς για λόγους επιταχύνσεως 
των δικών και πατάξεως παρελκυστικών τακτικών, αλλά επί πλέον διότι, κατά την άποψη 
του νομοθέτου, δεν συμβιβάζεται με τη συνολική επιλεγείσα ρύθμιση της Τακτικής 
Διαδικασίας188. Κατά την αιτιολογική έκθεση, αν υπάρχουν περιστάσεις που δικαιολογούν 
την αναβολή της συζητήσεως, οι διάδικοι επαρκώς προστατεύονται με τη δικονομική 
δυνατότητα παρατάσεως της προθεσμίας κατά το άρθρο 148 ΚΠολΔ, η οποία μπορεί 
πάντως να χορηγηθεί και αυτεπαγγέλτως από τον δικαστή. 

XVI. Λοιπά διαδικαστικά θέματα 

24. Μετά την (ενδεχομένως και τυπική) συζήτηση επί τη βάσει του άρθρου 237 § 4 
ΚΠολΔ μπορεί να εκδίδεται η οριστική απόφαση με βάση τα στοιχεία του φακέλου της 
δικογραφίας (άρθρ. 237 § 5). 

Αν ωστόσο από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας κρίνεται απολύτως αναγκαία 
η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο, προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί της 
ουσίας της υποθέσεως και να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση μπορεί να 
προσφύγει στην εμμάρτυρη απόδειξη. Δηλαδή με απλή διάταξη του προέδρου επί 
πολυμελούς πρωτοδικείου μετά τη διάσκεψη της υποθέσεως ή του δικαστού της 
υποθέσεως επί μονομελούς πρωτοδικείου και ειρηνοδικείου, διατάσσεται η επανάληψη 
της συζητήσεως στο ακροατήριο όχι όμως συντομότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, για 
την εξέταση των μαρτύρων (ενός από κάθε πλευρά από εκείνους που έδωσαν ένορκη 
βεβαίωση ή σε περίπτωση ανυπαρξίας αυτών από τους προτεινόμενους από κάθε 
πλευρά), ενώπιον του ήδη ορισμένου δικαστού, στον τόπο και στην ημέρα και ώρα που 
ορίζεται με τη διάταξη αυτή μέσα στο ίδιο δικαστικό έτος, εκτός αν αυτό είναι χρονικά 
αδύνατο189. Η διάταξη αυτή καταχωρίζεται στο οικείο βιβλίο του δικαστηρίου, το οποίο 
μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και επέχει θέση κλητεύσεως όλων των διαδίκων. Η 
καταχώριση της ως άνω διατάξεως μπορεί να γνωστοποιείται με πρωτοβουλία του 
γραμματέα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου των διαδίκων. Ο δικαστής ενώπιον του οποίου διεξάγεται η αποδεικτική 
διαδικασία αποφασίζει για όλα τα σχετικά με την απόδειξη διαδικαστικά ζητήματα. Η 
συζήτηση αυτή θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης (δηλαδή της τυπικής του άρθρου 
237 § 4 ΚΠολΔ), κατά την οποίαν συζητήθηκε η υπόθεση και από την οποίαν προκύπτει 
η δικονομική ή μη παράσταση των διαδίκων. Και εδώ μπορεί πάντως να τύχει εφαρμογής 
η διάταξη του άρθρου 237 § 4 εδ. ζ ΚΠολΔ και η υπόθεση να συζητηθεί χωρίς την 
παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους. Με την ολοκλήρωση 
αυτής της διαδικασίας εξετάσεως των μαρτύρων θεωρείται, ότι έχει συντελεσθεί και η 
επανάληψη της συζητήσεως190. Μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την εξέταση 
των μαρτύρων προβλέπεται η δυνατότητα να κατατεθεί προσθήκη εκ μέρους των 
διαδίκων για την αξιολόγηση των αποδείξεων αυτών. Βεβαίως ούτε στο στάδιο αυτό 
επιτρέπεται η προβολή νέων ισχυρισμών και νέων αποδεικτικών μέσων, και αν 
προταθούν δεν λαμβάνονται υπόψη, ενώ επίσης δεν επιτρέπεται να κατατεθούν νέες 
προτάσεις από πλευράς των διαδίκων (άρθρ. 237 § 7 ΚΠολΔ). 
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25. Εκτός από την πρόβλεψη για την έκδοση της προαναφερθείσας διαταγής 
επαναλήψεως της συζητήσεως κατά το άρθρο 237 § 6 ΚΠολΔ, το δικαστήριο μπορεί να 
διατάξει και κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ και την επανάληψη της συζητήσεως, η οποία έχει 
τυχόν κηρυχθεί περαιωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υποθέσεως ή τη διάσκεψη 
παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση ή 
όταν επιβάλλεται η διενέργεια αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης ή εξετάσεως των 
διαδίκων στο ακροατήριο191.  Δηλαδή προβλέπονται πλέον δύο περιπτώσεις 
επαναλήψεως της συζητήσεως: Αφενός η επανάληψη της συζητήσεως κατ' άρθρο 237 § 6 
ΚΠολΔ και η επανάληψη της συζητήσεως κατ' άρθρο 254 ΚΠολΔ. 

25.1. Μετά την περάτωση της δίκης οι διάδικοι οφείλουν να αναλάβουν όλα τα 
σχετικά έγγραφά τους. Οι προτάσεις όμως παραμένουν στο αρχείο του δικαστηρίου. 

25.2. Οι απαρχές της λεγόμενης ηλεκτρονικής δίκης και της ηλεκτρονικής ασκήσεως 
των διαδικαστικών πράξεων στην Πολιτική Δικονομία ανάγονται σε ρητή διάταξη για 
πρώτη φορά με την πρόταση Σχεδίου Νόμου του έτους 2008192. Ιδιαίτερης σημασίας, με 
βάση το ισχύον δίκαιο, είναι η ρύθμιση για τη δυνατότητα καταθέσεως των προτάσεων, 
καθώς και της προσθήκης και των σχετικών εγγράφων που επικαλούνται με τις προτάσεις 
τους οι διάδικοι με ηλεκτρονικά μέσα. Το ίδιο ισχύει για την ηλεκτρονική καταχώρηση 
στο βιβλίο του δικαστηρίου κατ' εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 237 § 6 ΚΠολΔ 
και της ηλεκτρονικής της γνωστοποιήσεως με πρωτοβουλία του γραμματέως με 
αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 
διαδίκων. Οι ειδικές αυτές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των εδ. ε΄ και στ΄ 
της § 4 και των εδ. β και γ της § 6 του άρθρου 237 θα τεθούν σε εφαρμογή με προεδρικό 
διάταγμα, που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και στο οποίο θα ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
τους και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. Τέλος, δίνεται η 
δυνατότητα, ύστερα από απόφαση του δικαστηρίου, διεξαγωγής τηλεδίκης με την 
παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, την εξέταση μαρτύρων, 
πραγματογνωμόνων και διαδίκων σε τόπο άλλο απ’ αυτόν της συνεδριάσεως του 
δικαστηρίου (άρθρ. 237 §§ 10, 11). 

26. Με βάση την παραδοσιακή ρύθμιση του ΚΠολΔ από το 1968 μέχρι το 2001 –και 
πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2915/2001– η μη νόμιμη συμμετοχή ενός από τους 
διαδίκους στη συζήτηση συνεπήγετο ως γνωστόν την ερημοδικία του με τις γνωστές 
δυσμενείς γι’ αυτόν δικονομικές συνέπειες193: Ως γνωστόν ο Ν. 2915/2001 εισήγαγε το 
σύστημα της μονομερούς συζητήσεως και στην Τακτική Διαδικασία ενώπιον των 
πρωτοβάθμιων δικαστηρίων194, σύμφωνα με το οποίο αν δεν είχε λάβει κανονικά μέρος 
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193 Βλ. Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας - Πρόταση σχεδίου νόμου, Δημοσιεύματα Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών 
Μελετών τ. 39, σ. 64 επ. και σ. 165 επ.· Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
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194 Ε. Ποδηματά, Η ερημοδικία και τα τακτικά ένδικα μέσα επί ερήμην αποφάσεων μετά τον Ν. 

2915/2001, ΕλλΔνη 2002, 15-23· Σ. Σ. Πανταζόπουλος, Ο νέος Ν. 2915/2001 και ο τροποποιητικός αυτού 
Ν. 3043/2002. De lege ferenda προτάσεις για την αποτελεσματική και ταχεία απονομή της πολιτικής 
δικαιοσύνης, ΕλλΔνη 2003, 73 επ., 88-92. 



στη συζήτηση ένας από τους διαδίκους, μολονότι αυτός κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, 
η διαδικασία θα προχωρούσε σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (270 § 1 εδ. ε 
ΚΠολΔ). Όταν επομένως ερημοδικούσε ο ενάγων, ο εναγόμενος εξακολουθούσε να φέρει 
το βάρος να αρνηθεί την αγωγή ή να προβάλει τους αμυντικούς του ισχυρισμούς· και όταν 
ερημοδικούσε ο εναγόμενος, ο ενάγων εξακολουθούσε να φέρει το βάρος αποδείξεως των 
αγωγικών ισχυρισμών195. Σε περίπτωση πάντως που ο ενάγων της καταψηφιστικής αγωγής 
εθεωρείτο πλασματικά απών, επειδή δεν κατέβαλε το τέλος δικαστικού ενσήμου, η αγωγή 
ήταν απορριπτέα, αφού διαφορετικά θα έμενε χωρίς κυρώσεις η μη καταβολή του 
τέλους196. Η ρύθμιση αυτή του ν. 2915/2001, ότι δηλαδή η διαδικασία προχωρούσε σαν να 
ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, έστω και αν απουσίαζε ο ένας από τους διαδίκους 
αποτελούσε στην πραγματικότητα μία δικονομική «απάτη» ή «αυταπάτη» ή «κωμωδία» ή 
«παρωδία», αφού όλοι γνώριζαν και γνωρίζουν, ότι στην πραγματικότητα τα συμφέροντα 
του απουσιάζοντος διαδίκου ουδόλως λαμβάνονταν υπ’ όψη197. 

26.1. Η ρύθμιση του Ν. 2915/2001 υπέστη κριτική από πολλές πλευρές και για το λόγο 
αυτό τόσο η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την 
αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Επιτροπή Κλαμαρή), όσο και η Ειδική 
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τελική 
διαμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Επιτροπή Παπανικολάου) εισηγήθηκε –
και με ρητές διατάξεις καθιέρωνε– την επαναφορά των διατάξεων των άρθρων 271 επ. 
ΚΠολΔ, όπως αυτές οι διατάξεις ίσχυαν πριν από το Ν. 2915/2001198. Ήδη με το Ν. 
3994/2011 ορθώς επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 271, 272, 273, 274, 
277 και 278 ΚΠολΔ, όπως αυτές οι διατάξεις ίσχυαν πριν από το νόμο 2915/2001. 
Σημειωτέον, ότι ως προς την επαναφορά σε ισχύ των ως άνω διατάξεων του ΚΠολΔ ο Ν. 
3994/2011 (άρθρα 29, 30, 31, 32, 33) υιοθέτησε κυριολεκτικά αυτολεξεί –«mot à mot»– 
τις αντίστοιχες προτάσεις του Σχεδίου του έτους 2008 (της Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής υπό την προεδρία Ν. Κ. Κλαμαρή) και του Σχεδίου του έτους 2009 (της 
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής υπό την προεδρία Ι. Παπανικολάου) και χωρίς για το 
θέμα αυτό –δηλαδή της in globo υιοθετήσεως ρυθμίσεων από προηγούμενο Σχέδιο 
Νόμου– να γίνεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη μνεία από το αντίστοιχο Υπουργείο στην 
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και η πρόταση του Σ. Σ. Πανταζόπουλου, ΕλλΔνη 2003, 89, να απαιτείται η καταβολή του τέλους 
δικαστικού ενσήμου μόνο κατά τη λήψη του απογράφου βάσει του επιδικασθέντος ποσού. Η ορθότητα 
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2007, VI, σ. 186-220 = ΕλλΔνη 48 (2007), σ. 1295-1314. 
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αιτιολογική έκθεση του Ν. 3994/2011199. 
26.2. Το σύστημα των δυσμενών συνεπειών της ερημοδικίας του διαδίκου όχι μόνον 

διατήρησε ο νομοθέτης του Ν. 4335/2015 στη δίκη της Τακτικής Διαδικασίας, αλλά το 
επεξέτεινε και σε (κάποιες) δίκες των Ειδικών Διαδικασιών. Ωστόσο τροποποιήθηκαν οι 
διατάξεις για την ερημοδικία των διαδίκων ή των τρίτων που ενδεχομένως συμμετέχουν 
στη δίκη, ώστε να εναρμονιστούν με τη νέα έγγραφη διαδικασία των άρθρων 237 και 238 
ΚΠολΔ. Στη δίκη της Τακτικής Διαδικασίας η κανονική συμμετοχή του διαδίκου 
συνδέεται αποκλειστικώς με την εμπρόθεσμη και νόμιμη κατάθεση των προτάσεων κατά 
τα άρθρα 237 επ. ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις όσον αφορά το νόμιμο 
περιεχόμενό τους και τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται γι’ αυτές, έτσι 
ώστε να εμφανίζεται το φαινόμενο της απουσίας των διαδίκων στη οριζόμενη δικάσιμο 
για την τυπική συζήτηση της υποθέσεως, όταν αυτοί έχουν καταθέσει προτάσεις200. 

26.3. Κατ’ ακολουθίαν των ως άνω παρατηρήσεων ως προς την ερημοδικία του 
εναγομένου κατά το άρθρο 271 § 1 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4335/2015, αν 
ο εναγόμενος δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη, το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως 
(και κατά χρονική προτεραιότητα), αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση επιδόθηκαν σε 
αυτόν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

26.4. Αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, σε 
όσες υποθέσεις λαμβάνει χώρα αυτή, το δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση. 
Διαφορετικά συζητεί την υπόθεση ερήμην του εναγομένου. Στην περίπτωση όμως των 
άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ η αγωγή στην τακτική διαδικασία θεωρείται ως μη 
ασκηθείσα, εφόσον δεν έχει επιδοθεί η αγωγή μέσα στη οριζόμενη νόμιμη προθεσμία. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση δεν επέρχεται η συνέπεια της κηρύξεως της συζητήσεως ως 
απαράδεκτης, όπως ισχύει για τις άλλες υποθέσεις, ως φυσική απόρροια της αρχής της 
προδικασίας και μέσο προστασίας του εναγομένου, αλλά θεωρείται η αγωγή ως μη 
ασκηθείσα, έτσι ώστε κατ' αποτέλεσμα ενδεχομένως να μπορεί επίσης να λεχθεί, ότι η 
παράβαση της αρχής της προδικασίας ανάγεται εν τέλει και σε στοιχείο του κύρους μιας 
διαδικαστικής πράξεως. Κατ' ακριβολογία πάντως –και με βάση τη σαφή ρύθμιση του 
νόμου (άρθρο 215 § 2 ΚΠολΔ)– η προβλεπόμενη εν προκειμένω συνέπεια, να θεωρείται 
δηλαδή στην αντίστοιχη περίπτωση η αγωγή «ως μη ασκηθείσα» είναι συνέπεια της μη 
ασκήσεως της αγωγής μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος, δηλαδή η μη τήρηση του 
τρόπου ασκήσεως της αγωγής και όχι η παράβαση των περί προδικασίας διατάξεων201. 
Βεβαίως και εδώ το ζήτημα της ερημοδικίας του εναγομένου ή της θεωρήσεως της αγωγής 
ως μη ασκηθείσας θα εξαρτάται από την επίλυση του ζητήματος, αν η αγωγή έχει επιδοθεί 
νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

Επί ερημοδικίας του εναγομένου, οι περιεχόμενοι στην αγωγή πραγματικοί ισχυρισμοί 
του ενάγοντος θεωρούνται ομολογημένοι, εκτός αν πρόκειται για γεγονότα για τα οποία 
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δεν επιτρέπεται ομολογία, και η αγωγή γίνεται δεκτή, εφόσον κρίνεται νομικά βάσιμη και 
δεν υπάρχει ένσταση που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως (άρθρο 271 ΚΠολΔ). Επομένως αν η 
αγωγή είναι απαράδεκτη απορρίπτεται ως τοιαύτη, έστω και αν ερημοδικεί ο εναγόμενος. 

26.5. Όταν ερημοδικεί ο ενάγων, αν η συζήτηση γίνεται με επιμέλειά του και αυτός δεν 
λάβει μέρος σε αυτήν κανονικά, το δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν και 
απορρίπτει την αγωγή, διότι θεωρείται ότι ο ενάγων παραιτείται της αγωγής. Αν η 
συζήτηση γίνεται με την επιμέλεια του εναγόμενου ή εκείνου που άσκησε κύρια ή 
πρόσθετη παρέμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 271 ΚΠολΔ, δηλαδή το 
δικαστήριο εξετάζει εν προκειμένω, άν η κλήση προς συζήτηση επιδόθηκε στον ενάγοντα, 
και σε περίπτωση μιας τέτοιας μορφής ερημοδικίας του –κατά τα λοιπά νομίμως και 
εμπροθέσμως κλητευθέντος– ενάγοντος απορρίπτεται η αγωγή202. 

27. Αν στις δίκες των Ειδικών Διαδικασιών κατά τα άρθρα 591 επ. ΚΠολΔ ουδείς των 
διαδίκων εμφανισθεί κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στην ορισθείσα δικάσιμο ή αν 
αυτοί εμφανίζονται, αλλά δεν μετέχουν κανονικά σ’ αυτήν, η συζήτηση ματαιώνεται 
(άρθρο 260 § 1 ΚΠολΔ). Στην Τακτική Διαδικασία, αν οι διάδικοι στις περιπτώσεις των 
άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ δεν υποβάλλουν προτάσεις ή υποβάλλουν εκπρόθεσμες 
προτάσεις, δηλ. αν αυτοί δεν λάβουν κανονικά μέρος στη δίκη, η συζήτηση της υποθέσεως 
ματαιώνεται, και τούτο σημειώνεται στο πινάκιο κατά την ορισμένη (τυπική) συζήτηση 
στο ακροατήριο (άρθρο 260 § 2 εδ. α ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4335/2015). 
Θα πρέπει στη συνέχεια να ζητηθεί ο προσδιορισμός νέας συζητήσεως από τον 
επιμελέστερο των διαδίκων –ενάγοντα ή εναγόμενο, συνήθως βεβαίως τον ενάγοντα– 
εντός εξήντα ημερών από την ως άνω ματαίωση με την κατάθεση σχετικής κλήσεως. 
Κρίσιμη για την προθεσμία των εξήντα ημερών είναι μόνον η κατάθεση της νέας κλήσεως 
και όχι η επίδοσή της στον αντίδικο. Η κλήση με τον προσδιορισμό νέας δικασίμου πρέπει 
να επιδοθεί στον αντίδικο εντός 30 ή 60 ημερών από τον προσδιορισμό της νέας 
συζητήσεως και οι διάδικοι υποχρεούνται να καταθέσουν προτάσεις εντός της προθεσμίας 
100 ή 130 ημερών από την ημερομηνία καταθέσεως της κλήσεως κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 215 § 2 και 237 § 1 και 2 ΚΠολΔ. Αν μετά την κατά τα ως άνω μεταίωση της 
συζητήσεως δεν προσδιοριστεί νέα δικάσιμος κατά τα ανωτέρω, η υπόθεση διαγράφεται 
από το πινάκιο και η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα203. Ο δικαιολογητικός λόγος και ο 
αντίστοιχος επιδιωκόμενος σκοπός της διατάξεως αυτής είναι, κατά την άποψη του 
νομοθέτου του Ν. 4335/2015, η εκκαθάριση των πινακίων από αδρανείς υποθέσεις, η 
ταχεία επίλυση της διαφοράς και η εξυπηρέτηση της ασφάλειας του δικαίου204. Θα 
μπορούσε ενδεχομένως να επισημανθεί, ότι ο επικαλούμενος ως άνω δικαιολογητικός 
λόγος της νέας ρυθμίσεως θα ανταποκρινόταν ίσως περισσότερο στα πράγματα, αν 
οριζόταν ως συνέπεια της ματαιώσεως της συζητήσεως η διαγραφή της αγωγής από το 
πινάκιο, λαμβανομένου επί πλέον υπόψη ότι η προβλεπόμενη δικονομική δυνατότητα της 
επισπεύσεως νέας συζητήσεως με κλήση μπορεί να επαναληφθεί και να διαιωνίζεται εις το 
διηνεκές η εκκρεμοδικία της αγωγής. Φρονώ όμως, ότι μία τέτοια ρύθμιση θα ήταν 
υπεράγαν αυστηρή. 

Η για οποιονδήποτε λόγο ματαίωση της συζητήσεως της υποθέσεως αποτελεί – 
σύμφωνα πλέον με ρητή διάταξη του ΚΠολΔ– διαδικαστική πράξη του δικαστηρίου 
                                                            

202 Ν. Κ. Κλαμαρής-Σ. Ν. Κουσούλης-Σ. Σ. Πανταζόπουλος, ό.π., σελ. 559. 
 
203 Ν. Κ. Κλαμαρής-Σ. Ν. Κουσούλης-Σ. Σ. Πανταζόπουλος, ό.π., σελ. 562. 
 
204 Αιτιολογική έκθεση, Ν. 4335/2015, σ. 13. 
 



(άρθρο 260 § 3 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 102 
Ν. 4139/2013), όπερ έχει ιδιαίτερη σημασία για την επέλευση της παραγραφής –και 
τούτο ανεξάρτητα από τις κατά τη γνώμη μου ατυχείς ρυθμίσεις του Ν. 4139/2013 ως 
προς την παραγραφή– της ένδικης απαιτήσεως εν επιδικία205. 

28. Στον ΚΠολΔ εξακολουθεί μεν και μετά το Ν. 4335/2015 να προβλέπεται τόσο η 
αναβολή όσο και η αναστολή της συζητήσεως, πλην όμως αναβολή της συζητήσεως 
προβλέπεται μόνο για τις Ειδικές Διαδικασίες, ενώ αναστολή της συζητήσεως είναι 
δυνατή τόσο στην Τακτική Διαδικασία, όσο και στις Ειδικές Διαδικασίες. Πέραν των 
άλλων περιπτώσεων (π.χ. αναβολή για σπουδαίο λόγο κατ’ άρθρο 241 § 1 ΚΠολΔ, άρθρα 
249, 250 ΚΠολΔ) προβλέπεται από το άρθρο 241 § 1 εδ. β ΚΠολΔ, ότι σε περίπτωση 
αποχής των δικηγόρων οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικώς σε δικάσιμο την οποία 
ανακοινώνει το δικαστήριο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών ή σε 
άλλη εμβόλιμη δικάσιμο. Και εδώ πρόκειται για μία, όχι ως γνωστόν για τη μόνη, 
χαρακτηριστική νομοτεχνική ατέλεια και ασάφεια του Ν. 4055/2012 –του οποίου 
άγνωστος έχει παραμείνει ο «νομοθέτης» ή η «νομοπαρασκευαστική επιτροπή»– αφού 
δεν προκύπτει με σαφήνεια, αν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας 90 ημερών κ.λπ. 
πρέπει να γίνει η ανακοίνωση του δικαστηρίου για τον ορισμό της νέας δικασίμου ή να 
ορισθεί νέα δικάσιμος (που είναι και το ορθότερο). Το άρθρο 241 § 1 ΚΠολΔ για την 
αναβολή της συζητήσεως της υποθέσεως για σπουδαίο λόγο δεν εφαρμόζεται πάντως 
μετά το Ν. 4335/2015 στις δίκες της Τακτικής Διαδικασίας (άρθρο 237 § 4 εδ. in fine 
ΚΠολΔ), ενώ ισχύει για τις δίκες των Ειδικών Διαδικασιών206. 

29. Σύμφωνα με το άρθρο 254 § 1 εδ. α ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4335/2015, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζητήσεως στο 
ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υποθέσεως ή 
τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή 
επεξήγηση ή όταν επιβάλλεται η διενέργεια αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης ή 
εξετάσεως των διαδίκων στο ακροατήριο. Το πεδίο εφαρμογής της διατάξεως 
επεκτάθηκε με το Ν. 4335/2015 στη δίκη της Τακτικής Διαδικασίας κατά την εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ, όπου μπορεί να διαταχθεί με την 
απόφαση η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο, ενός από κάθε πλευρά των διαδίκων, αν 
κρίνεται απολύτως αναγκαία η εξέτασή τους. 

Η απόφαση που διατάσσει την επανάληψη της συζητήσεως είναι μη οριστική207 και 
πρέπει να μνημονεύει τα ειδικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο της 
επαναλαμβανόμενης συζητήσεως208. Η τελευταία θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης, 
ώστε αυτή και η αρχική να συνιστούν δύο στάδια μιας συζητήσεως209. Κατά συνέπεια 
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δεν απαιτείται η κατάθεση νέων προτάσεων, ούτε η εκ νέου επίκληση των αποδεικτικών 
μέσων ή η επανυποβολή των ενστάσεων κατά το άρθρο 240 ΚΠολΔ210. Ο διάδικος που 
παρίσταται νόμιμα σε ένα από τα δύο στάδια, ενώ απουσιάζει από το άλλο, δικάζεται 
κατ’ αντιμωλία. 

Στην επαναλαμβανόμενη αυτή συζήτηση, η οποία ορίζεται το συντομότερο δυνατόν, οι 
διάδικοι κλητεύονται –πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση προπαρασκευαστικής 
προθεσμίας– με την πρωτοβουλία ενός απ’ αυτούς τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από 
αυτήν. Αυτή η προπαρασκευαστική προθεσμία ισχύει πλέον για όλες τις δίκες τόσον της 
Τακτικής Διαδικασίας όσον και σ’ αυτές των Ειδικών Διαδικασιών (άρθρο 254 § 2 
ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4335/2015). Και εδώ θα πρέπει πάντως να γίνει 
αναλογική εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 237 § 7 ΚΠολΔ για την αξιολόγηση των 
αποδείξεων με προσθήκη στις προτάσεις μέσα σε οκτώ ημέρες από την ολοκλήρωσή 
τους. 

Η υπόθεση εκδικάζεται από τον ίδιο δικαστή και από την ίδια σύνθεση δικαστών επί 
πολυμελών δικαστηρίων, εκτός και εάν τούτο είναι αδύνατο για φυσικούς (άρθρο 254 § 3 
ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4335/2015, π.χ. θάνατος δικαστού ή πρόβλημα 
υγείας) ή νομικούς λόγους (π.χ. μετάθεση, προαγωγή, παραίτηση, συνταξιοδότηση του 
δικαστού). Η παράβαση της διατάξεως θα πρέπει να θεωρηθεί, ότι ιδρύει αναιρετικό λόγο 
κατ’ άρθρο 559 αρ. 2 ΚΠολΔ211. 

XVII. Η προβολή ισχυρισμών με βάση την νέα ρύθμιση του συγκεντρωτικού 
συστήματος 

30. Η εκ θεμελίων εκρίζωση των εξαιρέσεων των προβλεπομένων με την 
καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 269 ΚΠολΔ στο πλαίσιο του παραδοσιακού 
Συστήματος Συγκεντρώσεως (Αξιώματος άνευ επικουρίας δικάζεσθαι) από τη διαδικασία 
ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων συνδυάσθηκε με τη θέσπιση αντίστοιχης 
διατάξεως στο πεδίο της δευτεροβάθμιας δίκης212. Η νέα διάταξη του άρθρου 527 
ΚΠολΔ θεσπίζει την ακόλουθη ρύθμιση: «Είναι απαράδεκτη η προβολή στην κατ’ έφεση 
δίκη πραγματικών ισχυρισμών που δεν προτάθηκαν στην πρωτόδικη δίκη, εκτός αν, 1) 
προτείνονται από εφεσίβλητο, ενάγοντα, εναγόμενο ή εκείνον που είχε παρέμβει, ως 
υπεράσπιση κατά της έφεσης και δεν μεταβάλλεται με τους ισχυρισμούς αυτούς η βάση της 
αγωγής ή της παρέμβασης, η προτείνονται από εκείνον που παρεμβαίνει για πρώτη φορά 
στην κατ’ έφεση δίκη με πρόσθετη παρέμβαση, θεωρείται όμως αναγκαίος ομόδικος του 
αρχικού διαδίκου, 2) γεννήθηκαν μετά τη συζήτηση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και στην 
περίπτωση των άρθρων 237 και 238 μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την κατάθεση 
των προτάσεων, 3) λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως ή μπορεί να προταθούν σε κάθε 
στάση της δίκης, 4) το δικαστήριο κρίνει ότι δεν προβλήθηκαν εγκαίρως με τις προτάσεις 
από δικαιολογημένη αιτίαꞏ αυτό ισχύει και για την ένσταση κατάχρησης δικαιώματος, 5) 
προέκυψαν για πρώτη φορά μεταγενέστερα και 6) αποδεικνύονται εγγράφως ή με δικαστική 
ομολογία του αντιδίκου. Το απαράδεκτο λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως».  

Κατά την άποψή μου αυτή η μετάθεση του χρονοδιαγράμματος –και των αντιστοίχων 
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σταδίων της διαδικασίας– με βάση το συγκεντρωτικό σύστημα ή άλλως το Αξίωμα του 
άνευ επικουρίας δικάζεσθαι στο διαδικαστικό πεδίο της δευτεροβάθμιας δίκης δεν είναι 
εύστοχη ούτε σκόπιμη. Γενικώς με βάση τις αντίστοιχες νομοθετικές προσπάθειες σε 
διεθνές επίπεδο μπορεί να λεχθεί, ότι καταβάλλεται προσπάθεια το κύριο βάρος της 
επιλύσεως των ιδιωτικών διαφορών –ιδίως από πλευράς αξιολογήσεως των πραγματικών 
ισχυρισμών, αλλά και των αυτούς αφορώντων αποδεικτικών μέσων– να ανατίθεται στα 
πρωτοβάθμια δικαστήρια και στην ενώπιον αυτών δίκη και διαδικασία, ώστε τα 
ιεραρχικώς δικαιοδοτικώς ανώτερα δικαιοδοτικά όργανα –δευτεροβάθμια δικαστήρια και 
αναιρετικά/ακυρωτικά δικαστήρια– να είναι στην πραγματικότητα κατά κύριο λόγο 
ελεγκτικά δικαιοδοτικά όργανα. Με τις τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015 ως προς το θέμα 
αυτό διαπιστώνεται και είναι σαφής μία αντίθετη νομοθετική κατεύθυνση, δηλαδή να 
απαλλάσσεται το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο από κάποια δικαστική ύλη, η οποία 
προστίθεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και αυξάνει τις δικαιοδοτικές αρμοδιότητες 
αυτού του τελευταίου. 

30.1. Ανεξαρτήτως όμως από το αν είναι εύστοχη ή όχι η μετάθεση του αντιστοίχου 
χρονοδιαγράμματος που συνδέεται με το Αξίωμα του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι και ο 
καθορισμός του ύστατου χρονικού σημείου για την προβολή των οψιγενών κ.ο.κ. 
ισχυρισμών στο πεδίο της δευτεροβάθμιας δίκης θα μπορούσε ίσως να λεχθεί, ότι η 
βασική σκέψη που υπόφωσκε στην καταργηθείσα ρύθμιση του (καταργηθέντος) άρθρου 
269 ΚΠολΔ, εξακολουθεί να υποφώσκει και στη νέα ρύθμιση του άρθρου 527 ΚΠολΔ. 
Και εν προκειμένω υιοθετείται προφανώς η σκέψη, ότι «η άκαμπτη εφαρμογή του κανόνα 
της συγκεντρώσεως των ισχυρισμών και ο απόλυτος αποκλεισμός της προβολής τους σε 
μεταγενέστερα στάδια της δίκης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιεικείς λύσεις και συχνά 
σε αποφάσεις, που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια των πραγμάτων και στο αίσθημα του 
δικαίου» και ότι χάριν «του αιτήματος της ορθής, κατά το δυνατόν, απονομής της 
δικαιοσύνης, η αρχή του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι επιβάλλεται να υποχωρήσει213». 
Επομένως οι ισχυρισμοί που προβλέπονται νυν στο άρθρο 527 ΚΠολΔ αποδεικνυόμενοι 
ως αληθείς θα συνεπάγονται – εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις – την 
εξαφάνιση της αποφάσεως που προσβλήθηκε με έφεση από τον ηττηθέντα διάδικο, ο 
οποίος στη δευτεροβάθμια δίκη πρόβαλε τους υπέρ αυτού οψιγενείς κ.ο.κ. ισχυρισμούς. 

30.2. Όσον αφορά τους κατ’ ιδίαν ισχυρισμούς, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση παραδεκτώς 
μπορούν να προβληθούν ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου με βάση το νέο 
άρθρο 527 ΚΠολΔ, ισχύουν αναλόγως βασικώς όσα ίσχυαν αφενός με βάση το άρθρο 
269 ΚΠολΔ (ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου) πριν την κατάργησή του214 και 
αφετέρου με βάση το άρθρο 527 ΚΠολΔ (όπως αυτό ίσχυε μέχρι 31.12.2015)215. 

30.2.1. Με βάση τη σχετική διδασκαλία του Γ. Θ. Ράμμου η αληθής έννοια του 
προϊσχύσαντος άρθρου 527 ΚΠολΔ (για τη δευτεροβάθμια διαδικασία), το οποίο τότε 

                                                            
213 Ν. Νίκας, Πολιτική Δικονομία, Ι, 2003, σελ. 505. 
 
214 Βλ. αντί πολλών άλλων Ν. Νίκα, ό.π., σελ. 502 επ., 508 επ., 510 επ. 
 
215 Για την ερμηνεία των σχετικών άρθρων 269 και 527 ΚΠολΔ βλ. και την ειδική αναλυτική μελέτη του 

Γ. Ορφανίδη, Πραγματικοί ισχυρισμοί ενώπιον των ουσιαστικών δικαστηρίων, Πρακτικά του 32ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου της Ε.Ε.Δ. 2008, σελ. 89-137 (108 επ. και 131 επ.). Ειδικώς για την έννοια του 
προϊσχύσαντος άρθρου 527 ΚΠολΔ βλ. και την πρόσφατη ειδική αναλυτική μελέτη του Γεωργίου Ι. Κούρτη, 
Προβαλλόμενοι και αυτεπαγγέλτως ερευνώμενοι ισχυρισμοί στην κατ’ έφεση πολιτική δίκη, στο έργο: 
Τιμητικός Τόμος Ν. Κ. Κλαμαρή, Ι, Αθήνα, 2016, σελ. 351-359. 

 



συνδυαζόταν με το επίσης, ήδη, προϊσχύσαν άρθρο 269 ΚΠολΔ (για την πρωτοβάθμια 
διαδικασία) ήταν – τόσο από της πλευράς του θεσπιζομένου κανόνος, όσο και από της 
πλευράς των προβλεπομένων εξαιρέσεων – ως προς το παραδεκτό της προτάσεως νέων 
πραγματικών ισχυρισμών η ακόλουθη: «Κατ’ αρχήν, στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν 
επιτρέπεται η πρόταση νέων πραγματικών ισχυρισμών που δεν προβλήθηκαν πρωτόδικα. 
Οι πραγματικοί ισχυρισμοί που προτείνονται παρά τον περιορισμό αυτό, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτοι. Έτσι π.χ. ο εναγόμενος δεν δικαιούται, κατά κανόνα, να προτείνει κατ’ έφεση 
την ένσταση εξοφλήσεως ή της παραγραφής που δεν προβλήθηκαν πρωτόδικα. Το 
απαράδεκτο τούτο λαμβάνεται υπ’ όψη και αυτεπάγγελτα (από το δευτεροβάθμιο 
δικαστήριο). Επομένως, μπορεί να προβάλλεται και σε κάθε στάση της έκκλητης δίκης. 
Εξαίρεση από τον εκτεθέντα περιορισμό ισχύει: αα) στους οψιγενείς ισχυρισμούς, δηλ. 
που στηρίζονται σε γεγονότα που συνέβησαν μετά την πρωτόδικη απόφαση, όπως π.χ. είναι 
ο ισχυρισμός ότι έλαβε χώρα στο μεταξύ εξόφληση της απαιτήσεως ή απόσβεση της 
απαιτήσεως ή συμπλήρωση κτητικής ή αποσβεστικής παραγραφής σε επιδικία ή με άλλο 
νόμιμο τρόπο, ββ) Στους προνομιακούς ισχυρισμούς δημόσιας τάξεως και 
ιδιωτικού συμφέροντος, όπως π.χ. είναι η έλλειψη προδικασίας ή νομιμοποιήσεως του 
διαδίκου ή του νομίμου αντιπροσώπου του ή του δικαστικού πληρεξουσίου κ.λπ. γγ) Όταν 
οι νέοι ισχυρισμοί συντελούν στην άμυνα ή απολογία κατά της εφέσεως και σε 
υποστήριξη της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Το δικαίωμα τούτο έχει μόνον ο 
εφεσίβλητος, όχι μόνον όταν είναι εναγόμενος, αλλά και όταν ήταν ενάγων ή παρεμβαίνων 
στην πρωτόδικη δίκη, αρκεί μόνο με τους νέους ισχυρισμούς να μη μεταβάλλεται η βάση 
της αγωγής ή της παρεμβάσεως. Π.χ. πρωτόδικα η αγωγή για την πληρωμή δανείου 
απορρίφθηκε ως αναπόδεικτη. Αν ασκηθεί έφεση, ο εναγόμενος και εφεσίβλητος μπορεί να 
προτείνει για πρώτη φορά την ένσταση της παραγραφής ή της αφέσεως χρέους. δδ) Όταν οι 
ισχυρισμοί αυτοί προτείνονται από τον παρεμβαίνοντα τρίτο στην έκκλητη δίκη 
με κύρια παρέμβαση ή από εκείνον τον προσθέτως παρεμβαίνοντα που -λόγω της 
συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρ. 83 (84) ΚΠολΔ - θεωρείται ως αναγκαίος 
ομόδικος του αρχικού διαδίκου. εε) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρ. 
269 (279) ΚΠολΔ, δηλ. εφόσον πρόκειται για πραγματικούς ισχυρισμούς, οι οποίοι 
αποδεικνύονται εγγράφως ή με δικαστική ομολογία του αντιδίκου ή, κατά την κρίση του 
δικαστηρίου, δεν προβλήθηκαν έγκαιρα από δικαιολογημένη αιτία216». 

30.2.2. Με ιδιαίτερη σαφήνεια και εγκυρότητα έχει αποτυπώσει σε πολύ πρόσφατη, 
ιδιαιτέρως θεμελιωμένη και εξαιρετική, μελέτη του – που αναφέρεται στο δικονομικό 
καθεστώς πριν από την 31.12.2015 – ο Πρόεδρος ε.τ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Γεώργιος Ι. Κούρτης217 τα βασικά χαρακτηριστικά της ρυθμίσεως του προϊσχύσαντος 
άρθρου 527 ΚΠολΔ ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την 
παραδεκτή προβολή νέων πραγματικών ισχυρισμών κατά την ως άνω προϊσχύσασα 
διάταξη. Ειδικότερα επισημαίνονται στην ως άνω μελέτη τα ακόλουθα: 

30.2.2.1. Παραδεκτώς «προτείνεται στο Εφετείο για πρώτη φορά α) λόγος έφεσης που 
αποδεικνύεται από έγγραφο που εκδόθηκε μετά την έκδοση της εκκαλουμένης και β) 
πρόσθετος λόγος έφεσης με ισχυρισμό, δηλαδή προβολή, ένστασης συμψηφισμού (άρθρ. 
442 ΑΚ), αν ο ισχυρισμός αυτός αποδεικνύεται παραχρήμα218». 
                                                            

216 Βλ.: Γ. Θ. Ράμμου – Ν. Κ. Κλαμαρή – Γ. Τ. Ορφανίδη, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 
Ένδικα Μέσα – Αναγκαστική Εκτέλεση, Β’ έκδοση, Αθήνα, 2015, σελ. 82/83. 

 
217 Γ. Κούρτης, ό.π., σελ. 351-359 (353 επ.).  
 
218 Γ. Κούρτης, ό.π., σελ. 353. 



30.2.2.2. Κατ’ εξαίρεση επιτρεπόταν η προβολή νέων ισχυρισμών στο πλαίσιο της 
δευτεροβάθμιας δίκης «α) όταν προτείνονται από τον εφεσίβλητο (ενάγοντα ή εναγόμενο ή 
εκείνο που είχε παρέμβει) ως υπεράσπιση κατά της έφεσης και δεν μεταβάλλεται με τους 
ισχυρισμούς αυτούς η βάση της αγωγής ή της παρέμβασης, β) όταν προτείνονται από 
εκείνον που παρεμβαίνει με κύρια παρέμβαση για πρώτη φορά στην κατ’ έφεση δίκη ή 
παρεμβαίνει με πρόσθετη παρέμβαση θεωρείται όμως αναγκαίος ομόδικος του αρχικού 
διαδίκου, γ) αν γεννήθηκαν μετά την τελευταία συζήτηση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και 
δ) αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 269 ΚΠολΔ219». 

30.2.2.3. Όσον αφορά τον ενάγοντα ως εκκαλούντα, ο οποίος βεβαίως, ως 
επισημαίνεται και κατωτέρω, δεν δικαιούται διά της προβολής νέων πραγματικών 
ισχυρισμών να μεταβάλει τη βάση της αγωγής του κλπ, παραδεκτώς εδικαιούτο «να 
προτείνει α) στους νέους ισχυρισμούς, τους οποίους παραδεκτά κατ’ άρθρο 527 αριθ. 1 
ΚΠολΔ προβάλλει το πρώτο ο εναγόμενος ως εφεσίβλητος, ισχυρισμούς καταλυτικούς των 
νέων αυτών ισχυρισμών, β) νέους ισχυρισμούς μη προταθέντες πρωτόδικα αν είναι 
οψιγενείς, αν μπορούν να υποβληθούν σε κάθε στάση της δίκης ή ισχυρισμούς που 
λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως, αν δεν είχαν προβληθεί έγκαιρα από δικαιολογημένη 
αιτία ή αν αποδεικνύονται εγγράφως ή με δικαστική ομολογία του αντιδίκου του220». 

30.2.3. Αφενός λόγω της σαφούς καταργήσεως του άρθρου 269 ΚΠολΔ για την 
πρωτοβάθμια διαδικασία και αφετέρου λόγω της νέας σαφούς ρυθμίσεως του (νέου) 
άρθρου 527 ΚΠολΔ για τη δευτεροβάθμια δίκη μπορούν να λεχθούν τα ακόλουθα: Οι 
πραγματικοί ισχυρισμοί οι οποίοι: «2) γεννήθηκαν μετά τη συζήτηση στο πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο και στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων, 3) λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως ή 
μπορούν να προταθούν σε κάθε στάση της δίκης, 4) το δικαστήριο κρίνει ότι δεν 
προβλήθηκαν εγκαίρως με τις προτάσεις από δικαιολογημένη αιτία», όπου αυτή η ρύθμιση 
κατά τη σαφή ρύθμιση «ισχύει και για την ένσταση κατάχρησης δικαιώματος, 5) 
προέκυψαν για πρώτη φορά μεταγενέστερα και 6) αποδεικνύονται εγγράφως ή με δικαστική 
ομολογία του αντιδίκου» και οι οποίοι σύμφωνα με τη νέα δικονομική ρύθμιση 
παραδεκτώς επιτρέπεται να προβληθούν πλέον μόνο – κατ’ αποκλεισμό δηλαδή του 
πρωτοβαθμίου δικαστηρίου – ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, εκ των 
πραγμάτων θα μπορούν να προβληθούν στο πλαίσιο (αντιστοίχου) λόγου εφέσεως είτε με 
έφεση, είτε με αντέφεση, είτε με δικόγραφο προσθέτων λόγων εφέσεως. 

30.2.4. Λόγω της ολοσχερούς καταργήσεως της ρυθμίσεως του συγκεντρωτικού 
συστήματος – κατ’ ακρίβεια των προβλεπομένων με την ήδη προϊσχύσασα ρύθμιση 
εξαιρέσεων – του άρθρου 269 ΚΠολΔ για την πρωτοβάθμια δίκη είναι πολλώ μάλλον 
αυτονόητο πλέον, ότι δεν ανήκουν στις εξαιρέσεις που θεσπίζει νυν η διάταξη του 
άρθρου 527 ΚΠολΔ στο πλαίσιο της διαδικασίας της δευτεροβάθμιας δίκης, όλοι εκείνοι 
οι ισχυρισμοί, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν μπορούσαν να θεωρηθούν, ότι υπήγοντο στις 
εξαιρέσεις του συγκεντρωτικού συστήματος με βάση την προϊσχύσασα διάταξη του 
άρθρου 269 ΚΠολΔ, όπως αυτή ίσχυε πριν την 31.12.2015 για την πρωτοβάθμια 
διαδικασία και δίκη. Επομένως πολλώ μάλλον δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις του 
συστήματος του «άνευ επικουρίας δικάζεσθαι» (συγκεντρωτικού συστήματος), όπως 

                                                                                                                                                                          
 
219 Γ. Κούρτης, ό.π., σελ. 355. 
 
220 Γ. Κούρτης, ό.π., σελ. 356. 
 



αυτό καθιερώνεται με το νέο άρθρο 527 ΚΠολΔ μόνο για τη δευτεροβάθμια δίκη, και με 
βάση την κρατούσα άποψη όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στο πλαίσιο της προϊσχύσασας 
ρυθμίσεως του άρθρου 269 ΚΠολΔ στην πρωτοβάθμια δίκη, «τα θεμελιωτικά της 
ιστορικής βάσεως της αγωγής πραγματικά περιστατικά, τα οποία ο ενάγων θα πρέπει ήδη 
να τα έχει επικαλεσθεί οπωσδήποτε με το δικόγραφο της αγωγής του (216 1 α), οι μη 
αυτοτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί, όπως είναι τα πραγματικά επιχειρήματα και η άρνηση 
(απλή ή αιτιολογημένη) της ιστορικής βάσεως της αγωγής αλλά και η ανταγωγή, που 
γνωρίζει αυτοτελή ρύθμιση221». Με βάση την ίδια αφετηρία δεν εντάσσονται στις 
εξαιρέσεις του νέου άρθρου 527 ΚΠολΔ οι «ισχυρισμοί που προτείνονται προς απόκρουση 
διαδικαστικών ενεργειών, και ρυθμίζονται αυτοτελώς από τα άρθρ. 160 III, 263 κ.λπ., 
καθώς και οι ισχυρισμοί, που θεμελιώνουν λόγους οποιασδήποτε ανακοπής (583, 632, 
933), δεδομένου ότι οι λόγοι αυτοί, μολονότι αποτελούν συνήθως κατά τη φύση τους 
ενστάσεις, επέχουν σε κάθε περίπτωση θέση ιστορικής βάσεως της ανακοπής222». Κατά την 
άποψή μου όμως στις εξαιρέσεις του νέου άρθρου 527 ΚΠολΔ θα πρέπει να θεωρηθεί, 
ότι (κατ' αρχήν τουλάχιστον) εντάσσεται, όπως έχει υποστηρίξει ο Γ. Μητσόπουλος, και 
η άρνηση της αγωγής – δηλαδή η άρνηση της ιστορικής βάσεως της αγωγής, τόσο η απλή 
όσο και η αιτιολογημένη – διότι και αυτή, με βάση και την ακόλουθη επιχειρηματολογία 
του Γ. Μητσόπουλου, εμπεριέχει ισχυρισμό και είναι μέσο αμύνης223: «Ενώ περί 
αυτοτελών τε και μη αυτοτελών μέσων επιθέσεως και αμύνης πρόκειται εν τη περιπτώσει 
λ.χ. του άρθρ. 269 παρ. 1 ΚΠολΔ, εις την ρύθμισιν του όποιου υπάγονται ου μόνον αι 
γνήσιαι και αι καταχρηστικαί ενστάσεις, άλλα και οι ισχυρισμοί οι αποτελούντες άρνησιν ή 
ητιολογημένην άρνησιν της ιστορικής βάσεως της αγωγής, ενστάσεως, αντενστάσεως ή 
επαντενστάσεως, ως λ.χ. ο υπό του εναγομένου προβαλλόμενος ισχυρισμός ότι ουδέποτε 
εδανείσθη το αιτούμενον ποσόν, ή ότι έλαβε μεν τούτο άλλα λόγω δωρεάς, ή ο υπό του 
ενάγοντος και προς απόκρουσιν της περί εξοφλήσεως του δανείου ενστάσεως 
προβαλλόμενος ισχυρισμός, ότι η εξόφλησις αφεώρα ετέραν του εναγομένου οφειλήν224». 

30.2.5. Με βάση τη νέα ρύθμιση του άρθρου 527 ΚΠολΔ και με βάση τη νεώτερη 
(μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4335/2015) βιβλιογραφία ορθώς –με υιοθέτηση και της 
προηγούμενης του Ν. 4335/2015 Θεωρίας και Νομολογίας– υποστηρίζονται μεταξύ 
άλλων και τα ακόλουθα ως προς ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την 
εφαρμογήν των νέων ρυθμίσεων που εισήγαγε ο Ν. 4335/2015 –καταργώντας το άρθρο 
269 ΚΠολΔ για την πρωτοβάθμια διαδικασία και θεσπίζοντας μια νέα ρύθμιση για τη 
δευτεροβάθμια δίκη με το νέο άρθρο 527 ΚΠολΔ– και τα οποία ανέκυπταν βασικώς και 
με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις του ΚΠολΔ που ίσχυαν πριν την 31.12.2015. Ειδικότερα: 

30.2.5.1. Όσον αφορά τους οψιγενείς ισχυρισμούς πρέπει να λεχθεί, ότι παραδεκτώς 
«προτείνονται για πρώτη φορά ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και οι οψιγενείς 
ισχυρισμοί, οι ισχυρισμοί, δηλαδή, που αναφέρονται σε γεγονότα (λ.χ. εξόφληση, 
συμβιβασμός κ.λπ.), τα οποία έλαβαν χώρα μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την 
κατάθεση των προτάσεων (237 I, 591 I στοιχ. γ, δ). Αν οι σχετικοί πραγματικοί ισχυρισμοί 

                                                            
221 Ν. Νίκας, ό.π., σελ. 503· Γ. Ορφανίδης, ό.π., σελ. 110. 
 
222 Ν. Νίκας, ό.π., σελ. 503. 
 
223 Γ. Μητσόπουλος, Διαδικαστικαί Πράξεις,Τόμος προς τιμήν Γ. Θ. Ράμμου, ΙΙ, Αθήναι, 1979, σελ. 625-

671 (642) και Ανάτυπο· Γ. Ορφανίδης, ό.π., σελ. 110. 
 
224 Γ. Μητσόπουλος, ό.π., σελ. 641/642. 
 



είχαν γεννηθεί πριν από τον ανωτέρω χρόνο, προτείνονται πλέον στον δεύτερο βαθμό 
μόνον, αν συντρέχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 527. Προτείνεται, λοιπόν, 
παραδεκτά στο εφετείο ο ισχυρισμός (ένσταση) καταβολής, που έλαβε χώρα μετά την 
εκπνοή του χρόνου καταθέσεως των προτάσεων στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (αν η 
καταβολή έγινε μετά την κατάθεση των προτάσεων, δεν είχε όμως περάσει η απώτατη 
νόμιμη προθεσμία καταθέσεώς τους, επιβάλλεται ο σχετικός ισχυρισμός να προταθεί με 
συμπληρωματικές προτάσεις στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας δίκης)225». 

30.2.5.2. Και οι δικονομικώς προνομιακοί ισχυρισμοί μπορούν να προταθούν με βάση 
το νέο άρθρο 527 ΚΠολΔ – δηλαδή πλέον μόνο – στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας δίκης, 
ενώ ως δικονομικώς «προνομιακοί ισχυρισμοί θεωρούνται εκείνοι, που λαμβάνονται 
υπόψη αυτεπάγγελτα ή μπορούν να προταθούν σε κάθε στάση της δίκης (527 αριθ. 3). 
Πρόκειται για τους πραγματικούς ισχυρισμούς, που στηρίζουν αυτεπάγγελτα 
εφαρμοζόμενους κανόνες ουσιαστικού δικαίου. Οι πραγματικοί ισχυρισμοί, που στηρίζουν 
τις διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης, θετικές …….. και αρνητικές ……….. μπορούν 
έτσι κι αλλιώς να προτείνονται απεριόριστα σε κάθε στάση της δίκης. Αυτό συμβαίνει 
ασφαλώς και με την ένσταση αοριστίας της αγωγής226». 

30.2.5.3. Και η προβολή νέων ισχυρισμών επιτρέπεται σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 4 του νέου άρθρου 527 ΚΠολΔ στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο με την προϋπόθεση 
όμως – και εφόσον – το αντίστοιχο δευτεροβάθμιο δικαστήριο κρίνει, ότι οι ως άνω νέοι 
ισχυρισμοί δεν προβλήθηκαν εγκαίρως από δικαιολογημένη αιτία, ενώ ο νόμος ρητώς 
προβλέπει, ότι το ίδιο ισχύει εν προκειμένω – δηλαδή ότι μόνο από δικαιολογημένη αιτία 
είναι επιτρεπτή η κατά τα λοιπά μη έγκαιρη προβολή του ως νέου προβαλλόμενου 
ισχυρισμού – και για την ένσταση καταχρήσεως δικαιώματος. Όπως ορθώς επισημαίνεται 
– καθ’ υιοθέτηση αντιστοίχων απόψεων που είχαν διατυπωθεί υπό το κράτος ισχύος των 
προϊσχυσασών διατάξεων των άρθρων 269 και 527 ΚΠολΔ – ο «αποκλεισμός των 
ισχυρισμών αυτών θα λαμβάνει λοιπόν χώρα, μόνον όταν η μη έγκαιρη προβολή τους 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του διαδίκου και όχι σε περιστατικά που συνιστούν ανώτερη βία. 
Αν ο διάδικος επικαλεσθεί και πείσει το δικαστήριο ότι από δικαιολογημένη αιτία δεν 
πρότεινε έγκαιρα κάποιο ισχυρισμό, αποφεύγει την απόρριψή του. Τα όρια όμως και το 
ακριβές περιεχόμενο της έννοιας «δικαιολογημένη αιτία» είναι δύσκολο να περιγραφούν με 
ακρίβεια και υπάρχει έτσι κίνδυνος καταστρατηγήσεως της αρχής της συγκεντρώσεως227». 

30.2.5.4. Η προβολή νέων ισχυρισμών στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι παραδεκτή 
και όταν οι περί ων ο λόγος νέοι ισχυρισμοί «αποδεικνύονται εγγράφως ή με δικαστική 
ομολογία του αντιδίκου». Όπως ορθώς επισημαίνεται – καθ’ υιοθέτηση και αντιστοίχων 
απόψεων επί των προϊσχυσασών διατάξεων των άρθρων 269 ΚΠολΔ και 527 ΚΠολΔ– ο 
νέος «πραγματικός ισχυρισμός πρέπει να αποδεικνύεται πλήρως και αμέσωςꞏ όχι σε 
συνδυασμό με τεκμήρια. Τα έγγραφα πρέπει να έχουν λοιπόν πλήρη αποδεικτική δύναμη. 
Παραδεκτώς λοιπόν προτείνεται για πρώτη φορά στο εφετείο από τον εκκαλούντα (και με 
πρόσθετο λόγο εφέσεως) η ένσταση συμψηφισμού, αν αποδεικνύεται αμέσως (ΑΚ 442) 
δηλαδή με έγγραφο ή δικαστική ομολογία, όπως και η ένσταση μερικής εξοφλήσεως, που 
αποδεικνύεται με δικαστική ομολογία του αντιδίκου228». 
                                                            

225 Ν. Νίκας, Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας, Β’ έκδοση, 2016, σελ. 840. 
 
226 Ν. Νίκας, ό.π., σελ. 841. 
 
227 Ν. Νίκας, ό.π., σελ. 843. 
 
228 Ν. Νίκας, ό.π., σελ. 844 επ. [από τον ίδιο συγγραφέα επισημαίνονται επιπροσθέτως και τα ακόλουθα 



XVIII. Ο δι ενδίκων μέσων έλεγχος της παραβάσεως των διατάξεων περί προβολής 
των ισχυρισμών 

31. Η παραβίαση των Θεμελιωδών Δικονομικών Αξιωμάτων ή Αρχών στο βαθμό που 
αυτά ή αυτές ενσαρκώνονται σε συγκεκριμένες διατάξεις του Συντάγματος ή της ΕΣΔΑ ή 
του ΚΠολΔ ή ίσως και σε συγκεκριμένες διατάξεις κάποιας ειδικής Δικονομικής 
Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν την προβολή των ισχυρισμών και οι οποίες έχοντας ως 
αποδέκτες τους διαδίκους ή/και το δικαστήριο με τη σειρά τους είτε επιβάλλουν κάποια 
συγκεκριμένη δικονομική συμπεριφορά είτε (αντιθέτως) απαγορεύουν κάποια 
συγκεκριμένη δικονομική συμπεριφορά (πρέπει να) συνεπάγεται ως συνέπεια την 
ακυρότητα ή το απαράδεκτο ή το εκπρόθεσμο της αντίστοιχης διαδικαστικής πράξεως ή 
του αντιστοίχου ενδίκου βοηθήματος ή του αντιστοίχου ενδίκου μέσου.  

31.1. Στο βαθμό κατά τον οποίο η συγκεκριμένη δικονομική συμπεριφορά, η οποία 
αντίκειται σε τέτοιου είδους κανόνες δικαίου που ενσαρκώνουν ή εκφράζουν αυτά τα 
Θεμελιώδη Δικονομικά Αξιώματα ή αντιστοίχως αυτές τις Θεμελιώδεις Δικονομικές 
Αρχές έχει επικυρωθεί από δικαστική απόφαση – δηλαδή χωρίς είτε το αντίστοιχο ένδικο 
μέσο ή ένδικο βοήθημα είτε η αντίστοιχη διαδικαστική πράξη να κριθούν/απορριφθούν 
από το αντίστοιχο δικαστήριο που εξέδωσε την ως άνω απόφαση – τότε η ως άνω 
δικαστική απόφαση είναι ελαττωματική και αναλόγως με το από την οικεία Δικονομική 
Νομοθεσία καθιερούμενο σύστημα Ενδίκων Μέσων ή άλλως καθιερούμενη λειτουργία 
των κατ’ ιδίαν Ενδίκων Μέσων θα υπόκειται σε προσβολή από το αντίστοιχο 
προβλεπόμενο ένδικο μέσο ή από τα αντίστοιχα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (σωρευτικώς 
ή διαδοχικώς). Με βάση το σύστημα και τη λειτουργία των Ενδίκων Μέσων που 
καθιερώνει ο ΚΠολΔ οι σχετικές ως άνω παραβάσεις – με την έννοια που εκτέθηκε – 
καθώς και η τυχόν με αυτές συνδεδεμένη αντίστοιχη ελαττωματικότητα της οικείας 
δικαστικής αποφάσεως κατά κύριο λόγο ελέγχονται ούτως ή άλλως με το τακτικό ένδικο 
μέσο της Εφέσεως και στις από το Νόμο ορισμένες περιπτώσεις κατ’ εξοχήν από το 
έκτακτο ένδικο μέσο της Αναιρέσεως (αλλά σε κάποιο πιο περιορισμένο βαθμό –και 
κατά περίπτωση– και από το έκτακτο ένδικο μέσο της Αναψηλαφήσεως). Ειδικότερα 
συνοπτικώς (και δειγματοληπτικώς) μπορούν να λεχθούν τα ακόλουθα: 

31.2. Λόγω της νέας ρυθμίσεως που θέσπισε ο Ν. 4335/2015 η παραβίαση λ.χ. του 
Αξιώματος του «άνευ επικουρίας δικάζεσθαι» ή άλλως του Συγκεντρωτικού Συστήματος 
με βάση τη νέα ρύθμιση του άρθρου 527 ΚΠολΔ θα ελέγχεται στις περισσότερες 
περιπτώσεις με το έκτακτο ένδικο μέσο της Αναιρέσεως και όχι με το τακτικό ένδικο 
μέσο της Εφέσεως, δεδομένου ότι στο πεδίο της πρωτοβάθμιας δίκης είναι πλέον με – 
στον υπερθετικό βαθμό – αναμφίβολο, ρητό και σαφή τρόπο απόλυτη η απαγόρευση της 
προβολής οποιωνδήποτε ισχυρισμών μετά την παρέλευση της προθεσμίας ενεργείας των 
100 ημερών που καθιερώνει το άρθρο 237 ΚΠολΔ, ως προς την κατάθεση των 
προτάσεων κ.λπ., ώστε η παραβίαση αυτής της απαγορεύσεως εκ των πραγμάτων θα 

                                                                                                                                                                          
(σελ. 844): «Η βαθύτερη ανάγκη, που επέβαλε την καθιέρωση της αρχής της συγκεντρώσεως, έγκειται κυρίως 
στην αποτροπή επιβραδύνσεως της δίκης. Αν η εξέλιξη της δίκης δεν καθυστερεί με τη βραδεία προβολή ενός 
ισχυρισμού, δεν υφίστανται αποχρώντες λόγοι αποκλεισμού του. Το απαράδεκτο των βρα-δέως 
προβαλλόμενων ισχυρισμών δεν αποτελεί μομφή συμπεριφοράςꞏ την ανε-πιθύμητη καθυστέρηση της προόδου 
της δίκης προσπαθεί να εμποδίσει, όχι να τιμωρήσει τον διάδικο. Εφόσον, επομένως, η τιμωρία του διαδίκου 
βρίσκεται έξω από τη λογική των κυρώσεων ένεκα της παραβιάσεως του συγκεντρωτικού συστήματος και η 
απόδειξη με έγγραφα ή με δικαστική ομολογία του αντιδίκου δεν οδηγεί σε επιβράδυνση της δίκης, η 
δυνατότητα προβολής των εγγράφως ή με δικαστική ομολογία αποδεικνυόμενων πραγματικών ισχυρισμών για 
πρώτη φορά ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου δεν μπορεί με οποιοδήποτε πρόσχημα να ματαιωθεί»]. 

 



(καταλήξει να) είναι σπάνια. Επομένως σπάνια έως απίθανη θα είναι και η περίπτωση, 
κατά την οποία στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας δίκης μετά την ισχύ του Ν. 4335/2015 
υποβλήθηκε –μετά την παρέλευση της προθεσμίας ενεργείας των 100 ημερών του 
άρθρου 237 ΚΠολΔ– από κάποιο διάδικο ισχυρισμός με τους όρους και προϋποθέσεις 
του προϊσχύσαντος (δηλαδή καταργηθέντος ήδη) άρθρου 269 ΚΠολΔ και αυτός να έγινε 
δεκτός από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, οπότε βεβαίως στην περίπτωση αυτή η 
αντίστοιχη πρωτοβάθμια απόφαση θα υπόκειται σε προσβολή με το τακτικό ένδικο μέσο 
της εφέσεως. Στην αντίθετη δε περίπτωση κατά την οποία το πρωτοβάθμιο δικαστήριο 
ορθώς απέρριψε ένα τέτοιο ισχυρισμό ως απαράδεκτο και ο διάδικος που πρόβαλε αυτόν 
και ηττήθηκε με την αντίστοιχη δικαστική απόφαση του ως άνω πρωτοβάθμιου 
δικαστηρίου ασκεί κατά της ως άνω αποφάσεως έφεση, επικαλούμενος ως λόγο εφέσεως 
την κατά τη γνώμη του εσφαλμένη απόρριψη του περί ου ο λόγος ισχυρισμού του, είναι 
δεδομένο, ότι ο ως άνω λόγο εφέσεως θα απορριφθεί ως αβάσιμος. Σε περίπτωση δε κατά 
την οποίαν ήθελεν ασκηθεί αναίρεση – και αναλόγως από ποια πλευρά διαδίκων 
προήλθεν η προβαλλόμενη παράβαση – με βάση τη διάταξη του άρθρου 559 αριθμ. 14 
ΚΠολΔ είτε θα εξαφανισθεί η προσβαλλομένη απόφαση, αν παραβίασε το άρθρο 527 
ΚΠολΔ και έκανε δεκτό νέο ισχυρισμό κατά παράβαση του ως άνω άρθρου, είτε θα 
απορριφθεί η αντίστοιχη αίτηση αναιρέσεως, η οποία (θα) στηρίζεται στο λόγο, ότι δήθεν 
η προσβαλλομένη απόφαση εσφαλμένως δεν έλαβε υπόψη της τον αντίστοιχο νέο 
ισχυρισμό (προβληθέντα όμως στην πραγματικότητα κατά παράβαση του άρθρου 527 
ΚΠολΔ). 

31.3. Όταν η παράβαση από πλευράς της δικαστικής αποφάσεως οφείλεται είτε στην 
από τη δικαστική απόφαση λήψη υπόψη πραγμάτων (= πραγματικών ισχυρισμών), τα 
οποία δεν προτάθηκαν, είτε αντιθέτως στην από τη δικαστική απόφαση μη λήψη υπόψη 
πραγμάτων (= πραγματικών ισχυρισμών), τα οποία προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, τότε όχι μόνο συντρέχει ούτως ή άλλως λόγος εφέσεως, 
αλλά και λόγος αναιρέσεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 559 αριθμ. 8 ΚΠολΔ229. 
Όταν η παράβαση από πλευράς δικαστικής αποφάσεως οφείλεται στο ότι το δικαστήριο 
επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή άφησε 
αίτηση αδίκαστη τότε επίσης συντρέχει ούτως ή άλλως λόγος εφέσεως, αλλά και λόγος 
αναιρέσεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 559 αριθμ. 9 ΚΠολΔ230. 

31.4. Η εισήγηση εκ μέρους του Αρεοπαγίτου που είχεν ορισθεί ως εισηγητής ως προς 

                                                            
229 Βλ. αντί πολλών άλλων την πρόσφατη κατ’ άρθρον ερμηνεία των περί αναιρέσεως διατάξεων του 

ΚΠολΔ: Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, Γ’ έκδοση, 2017, σελ. 297 επ.: «Αρχίζοντας ήδη από 
την τελευταία εκδοχή, ότι ο ισχυρισμός πρέπει να προέρχεται ή να βλάπτει τον αναιρεσείοντα, πρέπει να 
υπενθυμίσουμε, ότι σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά πιο πάνω, ο αναιρετικός αυτός λόγος αποτελεί την κύρωση 
της παράβασης του συζητητικού συστήματος παραβιάζεται δε η αρχή της συζήτησης και προς τις δύο 
κατευθύνσεις: είτε διότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη πραγματικό ισχυρισμό μη προταθέντα, 
κατέστησε, δηλαδή, με άλλα λόγια, πραγματικό υλικό της δίκης ισχυρισμό, που δεν είχε εισαχθεί στη δίκη 
νόμιμα, είτε διότι το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη πραγματικό ισχυρισμό προταθέντα, αγνόησε, 
λοιπόν, πραγματικό υλικό, που είχε εισαχθεί στη δίκη νόμιμα. Και οι δύο παραβάσεις της αρχής της συζήτησης 
επιτρέπουν τον αναιρετικό έλεγχο μέσω του αριθμού 8 του άρθρου 559, αρκεί ο αναιρεσείων να δικαιολογεί 
έννομο συμφέρον προς τούτο. Το έννομο δε συμφέρον του αναιρεσείοντος θα είναι ανεξάρτητο του 
πραγματικού ζητήματος, αν το σχετικό ισχυρισμό είχε προτείνει ο ίδιος ή ο αντίδικός του, αφού το κρίσιμο από 
πλευράς εννόμου συμφέροντος ζήτημα θα είναι, αν ο αναιρεσείων με τη λήψη ή μη λήψη υπόψη, αντίστοιχα, 
του σχετικού πραγματικού ισχυρισμού υφίσταται βλάβη».  

 
230 Βλ. Κ. Καλαβρός, ό.π., σελ. 330 επ. 
 



το παραδεκτό και τη βασιμότητα της αναιρέσεως και ειδικότερα ως προς το παραδεκτό 
και τη βασιμότητα των κατ' ιδίαν λόγων αναιρέσεως συνέβαλε αναμφίβολα στην 
αρτιότερη, ορθότερη, πειστικότερη, πλέον αξιόπιστη και ουσιαστικότερη δικαιοδοτική 
λειτουργία του αρχαιοτέρου Ανωτάτου Ελληνικού Δικαστηρίου –του Αρείου Πάγου– και 
συνέβαλε εκ των πραγμάτων και στην πραγμάτωση της –από τον αείμνηστο Δάσκαλό 
μου Γεώργιο Μητσόπουλο πλειστάκις ως τοιαύτης χαρακτηρισθείσας– διαλεκτικής 
μορφής της δίκης. Η πριν από τη συζήτηση κατατιθέμενη εισήγηση έδινε εγκαίρως τη 
δυνατότητα στους διαδίκους να λάβουν γνώση των απόψεων της –ούτως ή άλλως μη 
δεσμευτικής– εισηγήσεως και να διατυπώσουν με τις προτάσεις τους τις δικές τους, 
σύμφωνες ή διιστάμενες, απόψεις. Με τον τρόπο αυτό όλα τα μέλη του Αρείου Πάγου 
που μετείχαν στη σύνθεση του αντιστοίχου Τμήματος του Αρείου Πάγου, στο οποίο 
εκδικαζόταν η συγκεκριμένη υπόθεση, είχαν μία πλήρη εικόνα των κρισίμων νομικών 
ζητημάτων που ετίθεντο ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητα της αναιρέσεως 
αφενός από την αντικειμενική εισήγηση του εισηγητού Αρεοπαγίτου και αφετέρου από 
τις προτάσεις και τα λοιπά δικόγραφα των αντιδίκων (αναιρεσείοντος και 
αναιρεσιβλήτου). Η ιδιαίτερη δικαιοδοτική δυναμική και πρακτική σημασία της 
εισηγήσεως του Εισηγητού Αρεοπαγίτου ήταν πολύ σημαντική και συνέβαλε πολλαπλώς 
στην πειστικότητα και δικαιοδοτική ακτινοβολία των αποφάσεων του Αρείου Πάγου. 
Ασφαλώς η εγκαίρως γνωστοποιούμενη εισήγηση του Αρεοπαγίτου βοηθούσε και τους 
δικηγόρους/συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης και τους διαδίκους. Από την άλλη πλευρά 
ήταν πράγματι μια ιδιατέρως σημαντική επιβάρυνση για τους Αρεοπαγίτες και ασφαλώς 
τα αντίστοιχα επιχειρήματα του Αρείου Πάγου σχετικώς με την –για λόγους ταχύτερης 
δικαιοδοτικής λειτουργίας του Αρείου Πάγου– ανάγκη καταργήσεως της περί ης ο λόγος 
εισηγήσεως είναι βάσιμα. Ανεξαρτήτως όμως του ζητήματος αυτού η παρά την 
κατάργηση της εισηγήσεως διατήρηση (κατ' άρθρο 562 ΚΠολΔ) της εξουσίας του 
Αρείου Πάγου να εξετάσει αυτεπαγγέλτως σχετικώς ως προς την ενώπιόν του 
προσβληθείσα απόφαση ακόμη και τη συνδρομή λόγου αναιρέσεως που δεν έχει 
προτείνει ο αναιρεσείων και ειδικότερα τους λόγους αναιρέσεως των αριθμών 1, 4, 14, 
16, 17 και 19 του άρθρ. 559 ΚΠολΔ, δημιουργεί κατά τούτο προβλήματα, διότι με τον 
τρόπο αυτό αιφνιδιάζονται, οι διάδικοι, οι οποίοι μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του 
Αρείου Πάγου δεν είχαν οποιαδήποτε πληροφόρηση περί τούτου, και με την έκδοση της 
αποφάσεως –είτε αναιρετική της προσβληθείσας αποφάσεως είτε απορριπτικής της 
αναιρέσεως– πληροφορούνται για πρώτη φορά, ότι αντικείμενο της διασκέψεως 
αποτέλεσε και η συνδρομή ή μη συνδρομή λόγου αναιρέσεως, ο οποίος δεν είχε προταθεί 
από τον αναιρεσείοντα και κατά συνεκδοχή νομικό ζήτημα για το οποίο εκ των 
πραγμάτων δεν είχε –και δεν μπορούσε να είχε– πάρει θέσει ούτε ο αναιρεσείων ούτε ο 
αναιρεσίβλητος (και τούτο ανεξαρτήτως, αν τελικώς η αναίρεση απορρίφθηκε ή 
αντιθέτως η αναίρεση έγινε δεκτή και αναιρέθηκε η προσβληθείσα με την αναίρεση 
απόφαση). Είναι αυτονόητο, ότι αν η αναίρεση έγινε δεκτή για λόγο αναιρέσεως, ο 
οποίος δεν είχε προβληθεί από τον αναιρεσείοντα και άρα για λόγο αναιρέσεως ως προς 
τη συνδρομή του οποίου δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων –αφού το σχετικό ζήτημα 
συζητήθηκε αυτεπαγγέλτως στο πλαίσιο της (μυστικής ούτως ή άλλως) διασκέψεως– να 
αντιλέξει η γενικότερα να λάβει γνώση ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος βεβαίως ηττάται, 
όταν αναιρείται απόφαση ευνοϊκή για τον ίδιο, τότε τίθεται ζήτημα προσβολής του 
δικαιώματος ακροάσεως του συγκεκριμένου αναιρεσιβλήτου. Αλλά και στην αντίθετη 
περίπτωση, όταν δηλαδή συζητήθηκε αυτεπαγγέλτως στο πλαίσιο της διασκέψεως και 
λόγος αναιρέσεως, ο οποίος δεν είχε προβληθεί από τον αναιρεσείοντα, ο οποίος όμως 
τελικώς δεν έγινε δεκτός –είτε ομοφώνας είτε κατά πλειοψηφία– από τον Άρειο Πάγο και 



έτσι απορρίφθηκε η αναίρεση τίθεται τότε ζήτημα προσβολής του δικαιώματος 
ακροάσεως όχι βεβαίως του αναιρεσιβλήτου –ο οποίος ευνοείται από τη δικαστική αυτή 
κρίση– αλλά του δικαιώματος ακροάσεως του αναιρεσείοντος, ο οποίος βεβαίως ηττάται 
λόγω της απορρίψεως της αναιρέσεως και ο οποίος δεν είχε τη δυνατότητα να 
υποστηρίξει τη συνδρομή (και) του λόγου αυτού αναιρέσεως, τον οποίον, αν και δεν είχε 
προβάλει ο ίδιος, παρά ταύτα αυτεπαγγέλτως συζητήθηκε στο πλαίσιο της (ούτως ή 
άλλως μυστικής) διασκέψεως. Κατ' ακολουθίαν αυτών των σκέψεων φρονώ, ότι αν 
συζητηθεί αυτεπαγγέλτως κατά τη διάσκεψη –διότι λόγω της καταργήσεως της 
εισηγήσεως δεν υφίσταται κάποιο προηγούμενο διαδικαστικό στάδιο– η συνδρομή ή η μη 
συνδρομή κάποιου λόγου αναιρέσεως, ο οποίος δεν είχε προβληθεί από τον 
αναιρεσείοντα, τότε ο Άρειος Πάγος κατ' ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως· του άρθρου 
580 § 3 εδ. 4 ΚΠολΔ (θα πρέπει να) μπορεί να ορίσει νέα συζήτηση της υποθέσεως, 
προκειμένου οι διάδικοι (αναιρεσείων και αναιρεσίβλητος) να (μπορούν να) λάβουν θέση 
ακριβώς πάνω στο ζήτημα της συνδρομής ή μη συνδρομής του ως άνω αυτεπαγγέλτως 
εξεταζομένου και «προτεινομένου» λόγου αναιρέσεως. 

XIX. Συμπερασματικές σκέψεις εν είδει αξιολογήσεως των νέων ρυθμίσεων 

32. Σε ομιλία μου πριν από τρία χρόνια στον Ιστορικό Φιλολογικό Σύλλογο 
Παρνασσός –με την ευκαιρία του εορτασμού των 150 χρόνων του Παρνασσού– σχετικώς 
με το Σχέδιο Νόμου περί «Αναγκαστικής Εκτελέσεως», το οποίο είχε συνταχθεί στα τέλη 
του 19ου αιώνος και στις αρχές του 20ου αιώνος από το Νομικό και Πολιτικών 
Επιστημών Τμήμα του Φ.Σ. Παρνασσός –και το οποίο με δική μου ερευνητική 
πρωτοβουλία είχα ανεύρει/ανακαλύψει προ ετών– είχα επισημάνει και χωρίς αναφορά 
στο Ν. 4335/2015, τα ακόλουθα: «Η Ελλάδα ευτύχησε να έχει δύο άριστες Πολιτικές 
Δικονομίες μέχρι και το παρόν έτος (2015). Η πρώτη ήταν η Πολιτική Δικονομία του 
έτους 1834, η οποία άρχισε να ισχύει από το έτος 1835 και η οποία ήταν έργο του 
μεγάλου νομομαθούς και μέλους της τότε Αντιβασιλείας Georg Ludwig von Maurer. Η 
δεύτερη ήταν αποτέλεσμα μιας τριακονταετούς περίπου προσπάθειας δύο 
νομοπαρασκευαστικών επιτροπών αφενός της Συντακτικής Επιτροπής και αφετέρου της 
Αναθεωρητικής Επιτροπής. Στις δύο Επιτροπές μετείχε η αφρόκρεμα της Ελληνικής 
Επιστήμης του Αστικού Δικονομικού Δικαίου –Γεώργιος Ράμμος, Χαράλαμπος 
Φραγκίστας, Γεώργιος Μητσόπουλος, Εμμανουήλ Μιχελάκης, Γεώργος 
Οικονομόπουλος, Αλέξανδρος Βεμβέτσος, Ιωάννης Σακκέτας– που άφησε τη 
σφραγίδα της στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που άρχισε τελικώς να ισχύει από τη 
16η Σεπτεμβρίου 1968. Βέβαια από τότε μέχρι σήμερα έγιναν πολλές τροποποιήσεις ή και 
προσπάθειες τροποποιήσεων, από τις οποίες άλλες ήταν θεμελιωμένες και σοβαρές και 
άλλες ήταν ατυχείς είτε από πλευράς ρυθμίσεων είτε από πλευράς νομοτεχνικών 
ατελειών. Δυστυχώς το –ευτυχώς μη σύνηθες– φαινόμενο της αναθέσεως ενίοτε 
συντάξεως νόμων είτε σε άπειρους είτε σε μη επαρκούς επισημονικού κύρους νομικούς –
ενίοτε «κηπουρούς» του αντίστοιχου Υπουργού ή Υφυπουργού ή Γενικού Γραμματέως– 
είχε αντανάκλαση στην ποιότητα ορισμένων δικονομικών ρυθμίσεων». 

32.1. Ανεξαρτήτως της κριτικής που έχει ήδη ασκηθεί και ενδεχομένως ασκηθεί και 
στο μέλλον είτε για κάποιες γενικές κατευθύνσεις της δικονομικής νομοθεσίας που 
θεσπίσθηκε με το Ν. 4335/2015 είτε για κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις του ίδιου αυτού 
νόμου από τη δική μου οπτική γωνία ως Καθηγητού της Πολιτικής Δικονομίας, θεωρώ, 
ότι κάποιες συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις κινούνται κατά τη γνώμη μου προς την ορθή 
κατεύθυνση (το εφαρμοσθέν όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση μείγμα δικονομικής 
«πολιτικής» ή άλλως μεταρρυθμίσεως υπήρξεν ανεπιτυχές). Θετική θεωρώ λ.χ. τις νέες 



δικονομικές ρυθμίσεις που έχουν ως στόχο την αξιοποίηση του συνολικού χρονικού 
διαστήματος μεταξύ της ασκήσεως της αγωγής – ακριβέστερα μεταξύ της καταθέσεως 
του δικογράφου της αγωγής (και με την προϋπόθεση ότι θα επακολουθήσει επίδοση 
εντός 30 ημερών από την κατάθεση του δικογράφου της αγωγής, διότι διαφορετικά δεν 
υφίσταται άσκηση της αγωγής) – και του χρονικού σημείου της συζητήσεως της 
υποθέσεως. 

32.2. Και στο παρελθόν σε σχετικές συζητήσεις είχα και από δικής μου πλευράς 
διατυπώσει την πρόταση, ότι το χρονικό σημείο υποβολής/καταθέσεως των προτάσεων θα 
πρέπει να μην προσδιορίζεται (ως προπαρασκευαστική προθεσμία) με βάση την 
ημερομηνία της μελλοντικής ενώπιον του οικείου Δικαστηρίου συζητήσεως της 
υποθέσεως, αλλά (ως προθεσμία ενεργείας) με βάση την ημερομηνία ασκήσεως της κατά 
το παρελθόν ασκηθείσας αγωγής (ή άλλως με βάση την ημερομηνία καταθέσεως του κατά 
το παρελθόν κατατεθέντος δικογράφου της αγωγής). Με αυτό τον τρόπο και οι 
διάδικοι/αντίδικοι θα (μπορούσαν να) έχουν μια αρκετά πιο έγκαιρη πληροφόρηση για τους 
ισχυρισμούς του αντιδίκου τους για να μπορούν να αμυνθούν έναντι αυτών, αλλά και –προ 
παντός– αυτό το ίδιο το δικαστήριο. Πράγματι –και ανεξαρτήτως των επιφυλάξεων που 
διατύπωσα προηγουμένως ως προς άλλες πλευρές των ρυθμίσεων του άρθρου 237 
ΚΠολΔ– από την πλευρά αυτή τόσο οι διάδικοι, όσο και το δικαστήριο είναι σε θέση να 
πληροφορούνται με βάση τη νέα ρύθμιση του άρθρου 237 επ. ΚΠολΔ με αποτελεσματικό 
τρόπο πολύ εγκαίρως σε χρονικό σημείο που απέχει από τη μελλοντική ημερομηνία 
συζητήσεως της υποθέσεως ποίοι είναι οι πραγματικοί ισχυρισμοί των διαδίκων, ποίες είναι 
οι εκατέρωθεν αντικρούσεις αυτών, ποία αποδεικτικά μέσα προτείνονται κ.ο.κ., ώστε και οι 
διάδικοι, καθώς και οι δικαστικοί πληρεξούσιοι αυτών, να προετοιμάζονται εγκαίρως ως 
προς την περαιτέρω δικαστηριακή τους πρακτική και – κατά κύριο λόγο – και το 
δικαστήριο να λαμβάνει σε ικανό χρονικό διάστημα πριν από τη δικάσιμο γνώση όλων των 
αναγκαίων για τη συζήτηση της υποθέσεως και για τη διεξαγωγή της δίκης δικογράφων 
που έχουν κατατεθεί από τους διαδίκους, καθώς και του συνόλου των προβληθέντων 
ισχυρισμών και επικληθέντων/προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων. Υπ’ αυτήν την 
έννοια θεωρώ, ότι η νέα ρύθμιση/τάση (αυτοτελώς θεωρούμενη) που θεσπίζεται από τη 
διάταξη του άρθρου 237 ΚΠολΔ στο πεδίο της Τακτικής Διαδικασίας –όπου καθοριστικό 
αφετηριακό χρονικό σημείο για την κατάθεση των προτάσεων των διαδίκων είναι το 
χρονικό σημείο της καταθέσεως του δικογράφου της αγωγής στη γραμματεία του 
δικαστηρίου και όχι πλέον το χρονικό σημείο της μελλοντικής συζητήσεως της υποθέσεως 
στο δικαστήριο– συμβάλλει, ή έστω είναι ικανή να συμβάλει, κατ’ αρχήν συνολικώς στη 
λυσιτελέστερη, ομαλότερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της δίκης. Ιδιαιτέρως 
αρνητικό στοιχείο είναι όμως, ότι αυτή η ρύθμιση συνδέεται, όπως ελέχθη και 
προηγουμένως (υπό «9.1.3»), με παράβαση της θεμελιώδους Αρχής της Ισότητας. 

32.3. Βεβαίως αυτή η νέα ρύθμιση/τάση συνδέεται στη συγκεκριμένη περίπτωση – με 
βάση τη νομοθετική μεταρρύθμιση του Ν. 4335/2015 – και με άλλες διατάξεις αναλόγως 
ατελείς/ανεπιτυχείς/προβληματικές. Περαιτέρω δεν θα πρέπει, και δεν πρέπει, να 
διαφεύγει της προσοχής, ότι η νέα αυτή ρύθμιση δεν συνιστά μια απλή νομοθετική 
αλλαγή τυπικής μορφής ως προς την προθεσμία –και τη διάρκεια της προθεσμίας– 
καταθέσεως/υποβολής των προτάσεων, αλλά μια εκ βάθρων ανατροπή της Νομικής 
Φύσεως και της Λειτουργίας της αντίστοιχης προθεσμίας –και ανεξαρτήτως της τυχόν 
διάρκειας αυτής– αφενός με δικονομικές λειτουργικές προεκτάσεις όσον αφορά τη 
λειτουργία της συγκεκριμένης προθεσμίας υποβολής των προτάσεων και αφετέρου με 
δικονομικές δομικές προεκτάσεις όσον αφορά τη δομή της Τακτικής Διαδικασίας –στο 
πλαίσιο της οποίας εντάσσονται οι συγκεκριμένες προτάσεις των διαδίκων και η ως άνω 



προθεσμία υποβολής αυτών κατ’ άρθρο 237 ΚΠολΔ– καθώς εν τέλει και με δικονομικές 
δογματικές προεκτάσεις– με την έννοια δηλαδή ότι με βάση τη νέα αυτή ρύθμιση του 
άρθρου 237 ΚΠολΔ η προθεσμία της υποβολής των (αντιθέτων) προτάσεων από τους 
διαδίκους, αλλά και η προθεσμία για την υποβολή των αντιστοίχων (αντιθέτων) 
προσθηκών ή/και αντικρούσεων από τους διαδίκους – μετατρέπεται από 
προπαρασκευαστική προθεσμία (που ήταν με βάση τη ρύθμιση του ΚΠολΔ που ίσχυε 
μέχρι 31. Δεκεμβρίου 2015) σε, στο πεδίο της Τακτικής Διαδικασίας, αποκλειστική 
προθεσμία ενεργείας με βάση τη νέα ρύθμιση του άρθρου 237 ΚΠολΔ. 

32.4. Την χαρακτηριστική διάκριση από πλευράς λειτουργίας μεταξύ των προθεσμιών 
ενεργείας και προπαρασκευαστικών έχει αυθεντικώς θεμελιώσει ο Γ. Θ. Ράμμος ως 
ακολούθως: 

32.4.1. «Ως εκ του σκοπού ή του προορισμού αυτών, α) Εις προπαρασκευαστικάς ή 
προεισαγωγικάς, ως χαρακτηρίζονται αι προθεσμίαι, αι οποίαι δέον να παρέλθουν προ της 
διεξαγωγής της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως ή της ενεργείας ή επιχειρήσεως ετέρας 
διαδικαστικής τίνος πράξεως, και β) Εις προθεσμίας ενεργείας, καλουμένας ούτω, διότι 
κατά την διάρκειαν εκάστης εξ αυτών μόνον δύναται να ενεργηθή η συγκεκριμένη 
διαδικαστική πράξις. Π.χ. το πρώτον συμβαίνει εις την προθεσμίαν συζητήσεως, εν ω το 
δεύτερον ισχύει διά τας προθεσμίας ασκήσεως των ενδίκων μέσων. Η διάκρισις αυτή έχει 
θεωρητικήν και πρακτικήν σημασίαν, ιδίως από της απόψεως του υπολογισμού και της 
λήξεως των δικονομικών προθεσμιών231». 

32.4.2. «Ο κανών ούτος, κατά την ορθοτέραν γνώμην, ως εκ της φύσεως των πραγμάτων 
καί του σκοπού του νόμου, αποβλέποντος εις την εξασφάλισιν (και) της τελευταίας ημέρας 
ελευθέρας προς ενέργειαν της διαδικαστικής πράξεως, δι’ ην έχει ταχθή ή προθεσμία, έχει, 
παρά την αδιάστικτον διατύπωσιν του νόμου, εφαρμογήν μόνον επί των προθεσμιών 
ενεργείας, ουχί δε και επί των προπαρασκευαστικών ή προεισαγωγικών προθεσμιών. Επί 
των τελευταίων τούτων προθεσμιών ουδείς λόγος υπάρχει ίνα μη συνυπολογίζεται και ή 
τελευταία ήμερα, (έστω και εάν είναι εξαιρετέα), αφού ουδεμία ενέργεια διαδικαστική 
πρόκειται ή δύναται να λάβη χώραν, αι δε προθεσμίαι αυταί καθορίζονται κατ’ έκτασιν έν 
όψει του κρινομένου ως απαιτουμένου διά την προπαρασκευήν χρόνου. Τούτο 
αποδεικνύεται επί πλέον και εκ του γεγονότος ότι, ως ελέχθη, κατά τα λοιπά ό υπολογισμός 
του χρόνου γίνεται συναπτώς και δια τας εμπιπτούσας εις την διάρκειαν της προθεσμίας 
εξαιρετέας ημέρας πλην της τελευταίας. Εξαίρεσις ισχύει μόνον, όπου ο ΚΠολΔ. ρητώς 
περιλαμβάνει ή εξαιρεί τας μη εργασίμους ημέρας, ως π.χ. προκειμένου περί της 
προθεσμίας, προ της οποίας, συμφώνως προς το αρθρ. 237 (245) § § 1 – 3, πρέπει να 
γίνεται η κατάθεσις των προτάσεων232». 

32.5. Την ίδια άποψη του Γ. Θ. Ράμμου έχω και προσωπικώς υιοθετήσει ως 
ακολούθως: «Τo χαρακτηριστικό γνώρισμα και κριτήριο για το αν πρόκειται για προθεσμία 
ενεργείας ή για προπαρασκευαστική, το έχει θέσει ο αείμνηστος Δάσκαλός μας Γεώργιος 
Ράμμος πριν από πολλά χρόνια. Αν χρονικό αφετηριακό σημείο ενάρξεως της προθεσμίας 
είναι ένα χρονικό σημείο του παρόντος ή του παρελθόντος, λ.χ. επίδοση ή δημοσίευση 
αποφάσεως, τότε είναι προθεσμία ενεργείας, ενώ αν είναι ένα χρονικό αφετηριακό σημείο 
του μέλλοντος, λ.χ. η συζήτηση της υποθέσεως τότε πρόκειται για προπαρασκευαστική 
προθεσμία (οπότε ανάστροφα τρέχει και η προθεσμία) για να προετοιμαστεί εγκαίρως ο 

                                                            
231 Γ. Θ. Ράμμος, Εγχειρίδιον Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τ. Α΄, 1978, ό.π., σελ. 391. 
 
232 Γ. Θ. Ράμμος, ό.π., σελ. 393. 
 



δικαστής. Δεν είναι εννοιολογικό κριτήριο της προπαρασκευαστικής προθεσμίας, ότι κατ’ 
αποτέλεσμα κάθε δικόγραφο που ετοιμάζεται και κατατίθεται στο παρόν προειδοποιεί τόσο 
το διάδικο στον οποίο επιδίδεται, όσο και τον δικαστή, για να προετοιμασθεί. Δεν είναι 
αυτό το κριτήριο, με βάση τουλάχιστον την κρατούσα και ορθή άποψη του Γ. Ράμμου, το 
αν είναι μια προθεσμία ενεργείας ή προπαρασκευαστική. Το ακριβές κριτήριο είναι, αν 
προβλέπεται η προθεσμία για άσκηση με αφετηρία ένα χρονικό σημείο του παρόντος ή του 
παρελθόντος, ή αντιθέτως του μέλλοντος. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για προθεσμία 
ενεργείας και στη δεύτερη για προπαρασκευαστική προθεσμία233». 

33. Ως προς την αξιολόγηση των νέων ρυθμίσεων υπό το πρίσμα των Θεμελιωδών 
Αρχών της Πολιτικής Δίκης μπορούν να γίνουν (και) οι ακόλουθες επισημάνσεις: 

33.1. Οι διατάξεις οι οποίες θεσπίζουν με συγκεκριμένες ρυθμίσεις την αξιοποίηση του 
χρόνου μεταξύ της καταθέσεως του δικογράφου της αγωγής και της συζητήσεως της 
υποθέσεως είναι, κατ' αρχήν, συμβατές τόσο με τα Θεμελιώδη Δικονομικά Αξιώματα και 
με τις Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές που κατοχυρώνονται με άρθρα του Συντάγματος ή 
της ΕΣΔΑ, όσο και με τα αντίστοιχα Αξιώματα και τις αντίστοιχες Αρχές που 
κατοχυρώνονται με την κοινή Δικονομική Νομοθεσία (ΚΠολΔ). Δεν είναι όμως 
συμβατές, στο βαθμό που η ρύθμιση του άρθρου 215 και 237 ΚΠολΔ θέτουν σε 
δυσμενέστερη μοίρα τον εναγόμενο και παραβιάζουν έτσι το θεμελιώδες Αξίωμα της 
Ισότητας. 

33.2. Οι κατά τη γνώμη μου ατελείς ή αναλόγως ατυχείς ή αναλόγως ανεπιτυχείς 
ρυθμίσεις –δεν πρέπει να λησμονείται πάντως ότι κάθε Νομοθεσία, Δικονομική ή μη 
Δικονομική, έχει ατέλειες– του Ν. 4335/2015 ή οι αντίστοιχες αναφορές στην 
Αιτιολογική Έκθεση που συνδέονται με το νέο τρόπο ασκήσεως της αγωγής μπορούν 
ίσως να θεωρηθούν ως μη ορθές ρυθμίσεις ή αντιστοίχως ως μη εύστοχες παρατηρήσεις 
ή σκέψεις, οι οποίες ίσως να μην είναι μεν συμβατές με το δικονομικό δόγμα, πλην όμως 
δεν παραβιάζουν (αναγκαίως και απαραιτήτως) και (όλα ή μερικά από) τα Θεμελιώδη 
Δικονομικά Αξιώματα ή τις Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές που απορρέουν αμέσως ή 
εμμέσως είτε από διατάξεις του Συντάγματος ή/και της ΕΣΔΑ είτε από διατάξεις της 
κοινής Δικονομικής Νομοθεσίας. Με βάση αυτή την αφετηρία ευστόχως μεν 
επισημαίνεται ότι, εκείνο «ίσως το οποίο θα μπορούσε να επιρρίψει κανείς στο 
καθιερούμενο με τον Ν. 4335/2015 σύστημα συζήτησης είναι το γεγονός, ότι το σύστημα 
αυτό δεν εντάχθηκε ομαλά στο υφιστάμενο πλαίσιο των λοιπών διατάξεων του ΚΠολΔ, με 
την έννοια ότι δεν έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές των λοιπών διατάξεων του ΚΠολΔ, 
ώστε το καθιερούμενο νέο σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει ομαλά και χωρίς κενά ή 
αντιφάσεις τα οποία παρουσιάζονται πράγματι τώρα234», είναι όμως αυτονόητο, ότι η 
οποιαδήποτε εσφαλμένη ή ατυχής σύνδεση διατάξεων ή επεξήγηση στην οικεία 
Αιτιολογική Έκθεση ή η μη ομαλή ένταξη ορισμένων διατάξεων στο πλαίσιο των λοιπών 
διατάξεων δεν συνιστά ούτως ή άλλως ταυτοχρόνως, αναγκαίως και εξ ορισμού αντίθεση 
προς τις Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές και προς τα Θεμελιώδη Δικονομικά Αξιώματα 
που απορρέουν είτε από το Σύνταγμα ή/και την ΕΣΔΑ είτε από την κοινή Δικονομική 
Νομοθεσία. Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι κάποιες νέες ρυθμίσεις που θεσπίζει ο Ν. 
4335/2015 δεν είναι πράγματι συμβατές με το Σύνταγμα και με το άρθρο 6 ΕΣΔΑ, ή 
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αντιστρόφως, ότι όλες οι ρυθμίσεις του Ν. 4335/2015 είναι συμβατές με το Σύνταγμα και 
με το άρθρο 6 ΕΣΔΑ. 

33.3. Όπως επισημάνθηκε άλλωστε και προηγουμένως προβληματική εμφανίζεται 
αντιθέτως η σχέση των διατάξεων των παραγράφων 4 και 6 του νέου άρθρου 237 ΚΠολΔ 
με το Θεμελιώδες Δικονομικό Αξίωμα ή άλλως τη Θεμελιώδη Δικονομική Αρχή της 
Δημοσιότητος των συνεδριάσεων των δικαστηρίων, η οποία ρητώς κατοχυρώνεται από 
το Σύνταγμα (άρθρο 93 παρ. 2) και από την ΕΣΔΑ235. 

33.4. Δεν είναι κατά τη γνώμη μου συμβατή (όπως επισημάνθηκε ήδη) η ρύθμιση – με 
βάση το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 215 παρ. 2 και 237 ΚΠολΔ – σχετικώς 
με τη θέσπιση ως αφετηριακού χρονικού σημείου της κατ' άρθρον 237 προθεσμίας των 
100 ημερών για την κατάθεση προτάσεων του χρονικού σημείου της καταθέσεως του 
δικογράφου της αγωγής για την ενιαία προθεσμία ενεργείας των 100 ημερών (τόσο για 
τον ενάγοντα όσο και για τον εναγόμενο) για την κατάθεση των προτάσεων με το 
Θεμελιώδες Δικονομικό Αξίωμα ή άλλως τη Θεμελιώδη Δικονομική Αρχή της Ισότητος 
–με την έννοια της Ισότητος των όπλων, ή άλλως της Ισότητος των ευκαιριών– μεταξύ 
των διαδίκων, αφού εκ προοιμίου –δηλαδή με βάση τη ρύθμιση του νόμου– είναι 
δεδομένο, ότι ο εναγόμενος ούτως ή άλλως δεν θα έχει στη διάθεσή του 100 ημέρες, 
όπως ο ενάγων, αλλά ούτως ή άλλως λιγότερες από 100 ημέρες (από την κατάθεση του 
δικογράφου της αγωγής) για να καταθέσει στο δικαστήριο τις δικές του προτάσεις. 

34. Ο Ν. 4335/2015 ανεξάρτητα από την κριτική που έχει ασκηθεί αποτελεί 
αναμφιβόλως τη σημαντικότερη –από πλευράς νομοθετικής παρεμβάσεως– προσπάθεια 
ιδίως για τη συντόμευση του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης των τελευταίων χρόνων 
στο πεδίο της Δικονομικής Νομοθεσίας ως προς το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. Όπως 
συνέβη και σε άλλα θέματα (πολιτικών, νομοθετικών, οικονομικών, επενδυτικών 
εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και προσπαθειών), οι πολλαπλές –λαϊκίστικης εν πολλοίς 
φύσεως καθώς και αντινεωτερίστικης και αντιδραστικής ή (κακής) συνδικαλιστικής 
νοοτροπίας– αντιδράσεις του παρελθόντος έναντι των κατά πολύ ηπιότερων αντιστοίχων 
νομοθετικών αποπειραθεισών παρεμβάσεων του παρελθόντος, συνετέλεσαν, ώστε η 
κατάσταση στην καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης να φτάσει στο απροχώρητο με 
συνέπεια το ζήτημα της σχετικής δικονομικής μεταρρυθμίσεως να αποτελέσει τελικώς 
αντικείμενο του μνημονίου του 2012 και της κατ' εφαρμογήν αυτού επιχειρηθείσας 
νομοθετικής νομοπαρασκευαστικής προσπάθειας, δηλαδή της προσπάθειας που  
κατέληξε στο Ν. 4335/2015. Ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2016 άρχισαν να ισχύουν οι 
νέες ρυθμίσεις για την Πολιτική Δικονομία με βάση τον ως άνω νόμο (4335/2015), ο 
οποίος τροποποίησε σε αρκετά σημαντικά σημεία τον ΚΠολΔ. Όπως είναι γνωστό το 
Σχέδιο Νόμου που είχε προηγηθεί των τελευταίων αυτών ρυθμίσεων –και τελικώς 
ψηφίσθηκε ως Ν. 4335/2015– είχεν υποστεί από πολλές πλευρές έντονη κριτική, όπως 
άλλωστε κριτική έχει ασκηθεί και κατά των ως άνω νέων δικονομικών ρυθμίσεων που 
άρχισαν να ισχύουν από 1.1.2016. Όπως όμως και στο πλαίσιο άλλης επιστημονικής 
εκδηλώσεως είχα τονίσει –και όπως άλλωστε είναι αυτονόητο σε ένα Δημοκρατικό 
Κράτος Δικαίου– οι νόμοι ανεξάρτητα από τις τυχόν αντιρρήσεις οποιουδήποτε πρέπει 
πάντοτε να εφαρμόζονται με τη βεβαιότητα, ότι οι Δικαστές με την ορθοτομία και τη 
δικαιοκρατική ευαισθησία που τους διακρίνει ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή 
των νόμων θα δώσουν με βάση την τελολογική ερμηνεία των διαφόρων –εν πολλοίς 
ελλειμματικών ή ασαφών κ.ο.κ.– νέων διατάξεων, καθώς και τη σύμφωνη με το 
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Σύνταγμα ερμηνεία αυτών μία εύστοχη ερμηνευτική λύση, ώστε τελικώς και οι 
αμφιλεγόμενες νέες δικονομικές ρυθμίσεις να (μπορέσουν να) αποδειχθούν επιτυχείς. 
Άλλωστε και από τις απόψεις και τις κριτικές τοποθετήσεις των Δικαστών στη 
Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και στην αντίστοιχη του Πρωτοδικείου 
Αθηνών έναντι του Σχεδίου Νόμου (του Ν. 4335/2015) αποδεικνύεται ακόμα μια φορά η 
δικαιοκρατική ευαισθησία και η ορθοτομία στην ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου των 
Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών. 

35. Όπως είχα επισημάνει και στην αρχή της προφορικής αναπτύξεως της αντίστοιχης 
εισηγήσεώς μου στο Συνέδριο της Καρδίτσας θεωρώ σκόπιμο να εκφέρω και στο πλαίσιο 
αυτής της αναλυτικότερης γραπτής αποδόσεως της εισηγήσεώς μου την άποψή μου για 
κάποιους βασικούς κατευθυντήριους στόχους του Ν. 4335/2015 με βάση συγκεκριμένες 
ρυθμίσεις του ως άνω νόμου (και όπως εγώ τουλάχιστον κατανοώ τις σχετικές διατάξεις 
με βάση το κατά τη γνώμη μου αντικειμενικό νόημά τους και την τελολογική 
ερμηνευτική τους προσέγγιση).  

35.1. Με αφετηρία αυτές τις σκέψεις –κατά την άποψή μου πάντοτε– ο Ν. 4335/2015 
εκτός των άλλων κατευθύνει με βάση τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που θεσπίζει την 
απονομή της Δικαιοσύνης (και) προς τους ακόλουθους στόχους, ή άλλως συμβάλλει στην 
επέλευση των ακολούθων συνεπειών: α) Στην ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης και στην 
ταχεία επίλυση των διαφορών με δικαστικές αποφάσεις, καθώς και στην ταχύτερη 
έκδοση αυτών. β) Στη σημαντική μείωση των δυνατοτήτων (και των διαδίκων και του 
δικαστού) για την ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας (με ταυτόχρονη ενίσχυση 
παραλλήλως και ταυτοχρόνως της θεμελιώσεως των δικαστικών αποφάσεων σε μια 
«τυπική αλήθεια») ενώ σε κάποιο βαθμό εκμηδενίζεται και η αρχή της Αμεσότητος236. γ) 
Στη δικονομική ανισότητα μεταξύ των διαδίκων –και ειδικότερα στη δικονομική 
ανισότητα μεταξύ ενάγοντος και εναγομένου λόγω της ρυθμίσεως του (νέου) άρθρου 237 
ΚΠολΔ– και κατά συνεκδοχήν στην –εξ ορισμού, αλλά και κατ' αποτέλεσμα– παράβαση 
της θεμελιώδoυς Δικονομικής Αρχής της (δικονομικής) ισότητας. δ) Στη δικονομική 
ενίσχυση των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πεδίο της αναγκαστικής εκτελέσεως. ε) Στην 
ενίσχυση της τάσεως για έλλειψη αιτιολογίας σε σημαντικές δικαστικές ενέργειες που 
συνδέονται αμέσως με τη δικαιοδοτική λειτουργία των δικαστηρίων, όπως λ.χ. στην 
περίπτωση (άρθρ. 237 ΚΠολΔ) κατά την οποία το δικαστήριο κρίνει, ότι δεν χρειάζεται 
μάρτυρες, αλλ' ότι (λ.χ. αντί για τους μάρτυρες) αρκούν για τη δημιουργία της πλήρους 
δικανικής του πεποιθήσεως και την έκδοση της αντίστοιχης επί της ουσίας οριστικής του 
αποφάσεως οι υποβληθείσες από τους διαδίκους ένορκες βεβαιώσεις. στ) Στον 
αποκλεισμό από τους διαδίκους της δυνατότητας ή άλλως του δικαιώματος ασκήσεως 
ενδίκου μέσου κατά της αποφάσεως του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου που έκρινε, ότι 
αρκούν οι ένορκες βεβαιώσεις για τη δημιουργία πλήρους δικανικής πεποιθήσεως και 
κατά συνεκδοχή για την έκδοση της αντίστοιχης επί της ουσίας οριστικής του αποφάσεως 
και ότι κατ' αντιδιαστολή δεν είναι/ήταν απαραίτητη η εξέταση/κατάθεση μαρτύρων. ζ) 
Στην ενίσχυση της δικονομικής θέσεως των δανειστών έναντι των οφειλετών. η) Στη 
συρρίκνωση και στον περιορισμό της από τους διαδίκους ενασκήσεως του 
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συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος αποδείξεως. θ) Εύστοχη είναι ασφαλώς η 
νέα «συγκεντρωτική» ρύθμιση των Ειδικών Διαδικασιών, η οποία ως γνωστόν αποτελεί 
κατά μέγιστο ποσοστό «αντιγραφή» –στοιχείο το οποίο αποσιωπάται στην αιτιολογική 
έκθεση του Ν. 4335/2015– της αντίστοιχης ρυθμίσεως που περιλαμβανόταν στο Σχέδιο 
Νόμου (του έτους 2009) της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης για την τελική διαμόρφωση του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. ι) Μη 
εύστοχη όμως είναι κατά τη γνώμη μου η θέσπιση δύο διαφορετικών τρόπων ασκήσεως 
αγωγής· δηλαδή, όπως επισημάνθηκε και προηγουμένως, άλλος είναι ο τρόπος ασκήσεως 
της αγωγής στην Τακτική Διαδικασία και άλλος είναι ο τρόπος ασκήσεως της αγωγής 
στις Ειδικές Διαδικασίες. ια) Μη εύστοχη επίσης είναι κατά τη γνώμη μου και η 
μετάθεση –δια της ταυτόχρονης αφενός καταργήσεως του άρθρου 269 ΚΠολΔ και 
αφετέρου μεταρρυθμίσεως του άρθρου 527 ΚΠολΔ– ενός σημαντικού διαδικαστικού 
σταδίου, το οποίο συνδέεται με το Αξίωμα του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι, από τη 
διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια στη διαδικασία στα δευτεροβάθμια δικαστήρια. 
Ιδίως επειδή σε διεθνές επίπεδο το βάρος προσδίδεται στα πρωτοβάθμια δικαστήρια και 
στην ενώπιον αυτών διαδικασία ξενίζει αρκετά η σχετική νέα ρύθμιση, η οποία 
μεταφέρει το διαδικαστικό βάρος σχετικώς με τους ισχυρισμούς του πρώην άρθρου 269 
ΚΠολΔ από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια στα δευτεροβάθμια δικαστήρια (δια μέσου της 
νέας ρυθμίσεως του άρθρου 527 ΚΠολΔ). ιβ) Ατέλειες και ασάφειες ενυπάρχουν και στις 
μεταβατικές διατάξεις. Ιδιαιτέρως προβληματική από της επόψεως αυτής είναι η διάταξη 
της παραγράφου 2 του ενάτου άρθρου του άρθρου 1 Ν. 4335/2015 –«Οι διατάξεις για τα 
ένδικα μέσα και τις ειδικές διαδικασίες των άρθρων 591-645 εφαρμόζονται για τα 
κατατιθέμενα από 1.1.2016 ένδικα μέσα και αγωγές»– η οποία λόγω της ασάφειάς της 
και της ανεπιτυχούς διατυπώσεώς της έχει οδηγήσει σε εσφαλμένες ερμηνευτικές 
προσεγγίσεις σχετικώς με το χρονικό σημείο ενάρξεως και τη διάρκεια των λεγομένων 
«καταχρηστικών» προθεσμιών προσβολής με έφεση και αναίρεση των δικαστικών 
αποφάσεων  που είχαν εκδοθεί μέχρι και την 31.12.2015 (σε συνδυασμό και με την 
καθιέρωση των νέων διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 518 ΚΠολΔ και της 
παραγράφου 3 του άρθρου 564 ΚΠολΔ, με τις οποίες οι «καταχρηστικές» προθεσμίες για 
την προσβολή των αποφάσεων με έφεση και αναίρεση μειώθηκαν από τρία σε δύο 
χρόνια). Κατά την άποψή μου –όπως έχω επισημάνει και με άλλη ευκαιρία– στις 
περιπτώσεις αυτές δεν τυγχάνει εφαρμογής ή ως άνω μεταβατική διάταξη του Ν. 
4335/2015, αλλά η μεταβατική διάταξη του άρθρου 24 § 1 ΕισΝΚΠολΔ, η οποία ως προς 
το θέμα αυτό εξακολουθεί να ισχύει, και επομένως για τις αποφάσεις που εκδόθηκαν 
μέχρι την 31.12.2015 (άλλως πριν την 1.1.2016) η αντίστοιχη καταχρηστική προθεσμία 
για την προσβολή τους με έφεση και αναίρεση είναι τριετής και αρχίζει να τρέχει από το 
(πριν την 1.1.2016) χρονικό σημείο της δημοσιεύσεως της αποφάσεως. Σημειωτέον ότι 
και ως προς το σημείο αυτό δεν αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4335/2015, 
ότι η μείωση της διάρκειας των ως άνω «καταχρηστικών» προθεσμιών από τρία σε δύο 
έτη είχε προταθεί ήδη και με τα άρθρα 55 § 2 και 60 § 1 της Προτάσεως Σχεδίου Νόμου 
(Επιτροπή Ν.Κ. Κλαμαρή) του έτους 2008237 και του Σχεδίου Νόμου (Επιτροπή Ι. 
Παπανικολάου) του έτους 2009238 με τα οποία τροποποιούντο αντιστοίχως οι παράγραφοι 
                                                            

237 Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, Πρόταση Σχεδίου Νόμου, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, 
Δημοσιεύματα, 2008, τ. 39, σελ. 78, 84/85, 182, 186, 233. 

 
238 Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τελική διαμόρφωση του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Σχέδιο Νόμου, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, 



2 του άρθρου 518 ΚΠολΔ και 3 του άρθρου 564 ΚΠολΔ. Θα πρέπει επίσης να 
επισημανθεί, ότι με τις σχετικές  μεταβατικές διατάξεις των ως άνω νομοθετικών 
προσπαθειών (των ετών 2008 και 2009) στο πεδίο του δικονομικού δικαίου ρυθμιζόταν 
με απολύτως σαφή τρόπο το ως άνω ζήτημα, δηλαδή περί του από πότε θα ισχύει η –και 
τότε προτεινόμενη– νέα μειωμένη διετής προθεσμία προσβολής των αποφάσεων με τα 
ένδικα μέσα της εφέσεως και της αναιρέσεως, ώστε να μη δίνεται οποιαδήποτε αφορμή 
για εσφαλμένες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Ειδικότερα η μεταβατική διάταξη του 
άρθρου 113 της Προτάσεως Σχεδίου Νόμου του έτους 2008 θέσπιζε την ακόλουθη 
ρύθμιση: «Η προθεσμία των δύο χρόνων που προβλέπεται στα άρθρα 518 παράγραφος 2 
και 564 παράγραφος 3 ισχύει για εκείνες τις αποφάσεις που περατώνουν τη δίκη, οι 
οποίες δημοσιεύονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου239» (δηλαδή του 
οικείου Σχεδίου Νόμου που θα γινόταν Νόμος). Επίσης και η παράγραφος 8 του άρθρου 
96 του Σχεδίου Νόμου του έτους 2009 θέσπιζε την ακόλουθη μεταβατική ρύθμιση: «Οι 
διατάξεις των άρθρων 501, 502, 511 έως 517, 518 παράγραφος 2, 538 έως 543, 552 έως 
562 και 564 παράγραφος 3 ΚΠολΔ εφαρμόζονται στις αποφάσεις που εκδίδονται μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου»240(δηλαδή του οικείου Σχεδίου Νόμου που θα 
γινόταν Νόμος). Με αυτή τη διατύπωση των σχετικών μεταβατικών διατάξεων δεν θα 
δημιουργείτο το ζήτημα που δημιουργείται τώρα με την αντίστοιχη μεταβατική διάταξη 
του Ν. 4335/2015. Το ζήτημα λύεται κατά τη γνώμη μου τώρα με βάση τη διάταξη της 
παραγράφου 1 του άρθρου 24 ΕισΝΚΠολΔ (και όχι με τις ελλειμματικές ρυθμίσεις του 
Ν. 4335/2015). 

35.2. Είναι αυτονόητο, ότι η ταχύτερη απονομή Δικαιοσύνης ήταν και είναι 
επιβεβλημένη, αφού άλλωστε η απονομή Δικαιοσύνης σε εύλογο χρονικό διάστημα 
εντάσσεται στο πλαίσιο της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και αποτελεί επίσης 
τόσο με βάση το άρθρο 20 του Ελληνικού Συντάγματος 1975, όσο και με βάση τη 
διάταξη του άρθρου 6 ΕΣΔΑ βασικό στοιχείο και γνώρισμα του Δικαιώματος Δικαστικής 
Προστασίας. Επομένως η ταχεία απονομή Δικαιοσύνης είναι και επιβεβλημένη και 
ευκταία, πλην όμως δεν είναι «γραφειοκρατικής» μορφής αυτοσκοπός και δεν πρέπει να 
επιτυγχάνεται με ταυτόχρονη θυσία των δικαιοκρατικών εγγυήσεων, ούτε πρέπει να 
συνδέεται με ταυτόχρονες σοβαρές εκπτώσεις έναντι ορισμένων δικαιοκρατικής μορφής 
σοβαρών εγγυήσεων, όπως λ.χ. με εκπτώσεις ως προς την ανεύρεση της ουσιαστικής 
αλήθειας, ως προς την κατοχύρωση της δικονομικής ισότητας, ως προς την αιτιολογία 
των δικαστικών ενεργειών και αποφάσεων, ως προς το συνταγματικώς κατοχυρωμένο 
δικαίωμα αποδείξεως κ.ο.κ. Επομένως ορθώς αξιοποιείται με το νέο Νόμο 4335/2015 το 
χρονικό διάστημα μεταξύ του χρονικού σημείου καταθέσεως του δικογράφου της αγωγής 
και του χρονικού σημείου της συζητήσεως της υποθέσεως και ασφαλώς προς την ορθή 
κατεύθυνση κινούνται και οι ρυθμίσεις που καταργούν/περιορίζουν τις περιπτώσεις 
αναβολών, πλην όμως κατά την άποψή μου το μείγμα της δικονομικής «πολιτικής» ή 
άλλως νομοθετήσεως/νομοθετικής πολιτικής και τακτική που εφαρμόσθηκε δεν ήταν το 
ενδεδειγμένο ούτε επιτυχές με την έννοια της επιτεύξεως της «χρυσής τομής» μεταξύ της 
ταχείας απονομής Δικαιοσύνης και κάποιων δικαιοκρατικής μορφής εγγυήσεων, καθώς 
εν τέλει και της ορθής απονομής Δικαιοσύνης (και τούτο ανεξάρτητα από κάποιες 
                                                                                                                                                                          
Δημοσιεύματα, τ. 44, σελ. 76, 80, 204/205, 209 και 276/277. 

 
239 Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, Πρόταση Σχεδίου Νόμου, 2008, ό.π., τ. 39, σελ. 233. 
 
240 Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, Σχέδιο Νόμου, 2009, ό.π., τ. 44, σελ. 276/277. 
 



εσφαλμένες εκφράσεις της Αιτιολογικής Εκθέσεως, που θα έπρεπε να αποφευχθούν). 
36. Και το 2016 σε επιστημονική εκδήλωση του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είχα επισημάνει σχετικώς τα 
ακόλουθα: «…… ο Ν. 4335/2015 θεσπίζει μεν κάποιες διατάξεις προς την ορθή 
κατεύθυνση, πλην όμως κάποιες βασικές διατάξεις του είτε είναι ασαφείς ή/και δυσνόητες, 
με συνέπεια να δημιουργούνται νομικά ζητήματα και διχογνωμίες, είτε είναι ατελείς, είτε 
δεν είναι συμβατές με τη δικονομική ισότητα –άρα και με διατάξεις του Συντάγματος– και 
με το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα αποδείξεως. Γενικώς μπορεί να 
επισημανθεί, ότι, με βάση τις απόψεις όπως φαίνεται της πλειοψηφίας των νομικών, ο Ν 
4335/2015 επενεργεί –σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον εμμέσως–  αρνητικά στην έννοια της 
δίκαιης δίκης. Εκφράζεται η ελπίδα, ότι ΟΙ έλληνες δικαστικοί λειτουργοί με την άριστη 
νομική γνώση και τη δίκαιοκρατική ευαισθησία που πάντοτε τους διακρίνει θα δώσουν τις 
ορθές λύσεις στα διάφορα κρίσιμα –τόσο από πλευράς δικονομικού δόγματος, όσο και από 
πλευράς δικαιώματος δικαστικής προστασίας και προδιαγραφών δίκης– ζητήματα που 
ανακύψουν241». 
 

                                                            
241 Ν. Κ. Κλαμαρής, Οι βασικές αρχές που ισχύουν στην πολιτική δίκη, στο συλλογικό έργο: 

Πανεπιστήμιο Πολιτών, Εκδήλωση Νομικών (Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Αθηνών), επιμ. 
Δ. Σπινέλλης, 2017, σελ. 89-119 (118/119). 

 


