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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   
           
        
          Το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγµατος , στα πλαίσια της ισότητας των διαδίκων , ορίζει ότι 
«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 ορίζει ο νόµος» 
. Το ελληνικό δηµοκρατικό Σύνταγµα µπορεί µε βάση και µε αφορµή αυτή τη διάταξη να θεωρηθεί 
ως ένα από τα πιο ενισχυτικά της δικαστικής προστασίας του πολίτη ( και γενικότερα κάθε 
προσώπου , φυσικού ή νοµικού , ηµεδαπού ή αλλοδαπού ) Συντάγµατα . Και τούτο αφενός λόγω 
σαφέστατης διατυπώσεως της διατάξεως η οποία περιχαρακώνει και θεµελιώνει πληρέστερα το 
δικαίωµα κάθε προσώπου να µπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια , για να ζητήσει την παροχή 
έννοµης προστασίας και να µπορεί να αναπτύξει ενώπιον των δικαστηρίων τις απόψεις του για τα 
δικαιώµατα και τα συµφέροντά του και αφετέρου λόγω της συστηµατικής θέσεως της ίδιας 
διατάξεως στο τµήµα εκείνο του Συντάγµατος που αναφέρεται στα ατοµικά δικαιώµατα 1.   
          Αυτή η συνταγµατική επιταγή του αρθ.20 παρ.1 µας επιτρέπει να ορίσουµε το δικαίωµα 
δικαστικής προστασίας ως τη δυνατότητα του πολίτη να προσφύγει στο νόµιµο δικαστή και να 
ζητήσει την επίλυση της διαφοράς µε την έκδοση αποφάσεως αιτιολογηµένης , που θα προέρχεται 
από αµερόληπτο και ανεξάρτητο δικαιοδοτικό όργανο µετά από ακρόαση των ενδιαφεροµένων .  
          Ωστόσο , η αρχή της δικαστικής ακροάσεως δεν αποτελεί αξία άγνωστη στον κοινό 
δικονοµικό νοµοθέτη . Η αναγνώριση και η ισχύς της στην πολιτική δίκη δεν προκύπτει 
πανηγυρικά από ρητή διάταξη , ανάγεται όµως από επιµέρους ρυθµίσεις . Επιπλέον , η πληθώρα 
των σχετικών µε την δικαστική ακρόαση διατάξεων υποδηλώνει ότι αυτή ως δικονοµική αρχή έχει 
πολύπλευρο και σύνθετο περιεχόµενο .  
          Καθώς από τη φύση της η δικαστική ακρόαση θέλει να εξασφαλίσει την ενεργό συµµετοχή 
του διαδίκου στη διαδικασία , είναι αυταπόδεικτο ότι τότε µόνον επιτελεί τον προορισµό της , όταν 
ο διάδικος έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις απόψεις του πριν από την έκδοση της αποφάσεως . 
∆ιαφορετικά δεν επηρεάζει τη διαδικασία σχηµατισµού της δικαστικής κρίσεως και το δικαίωµά 
του καθίσταται ατελέσφορο 2. 
          Το άρθ.20 παρ.1 του Συντάγµατος , λοιπόν , καθιερώνει δηµόσια αξίωση κάθε υποκειµένου 
του δικαίου εναντίον της πολιτείας για δικαστική ακρόαση και προστασία . Και η δηµόσια αυτή 
αξίωση επιβάλλεται από τους ακόλουθους δύο λόγους :  
          α) στις ιδιωτικές σχέσεις , γιατί η δικαστική προστασία δεν είναι τίποτε άλλο παρά το 
αναγκαίο υποκατάστατο της απαγορευµένης αυτοδικίας . Η πολιτεία , για να µπορέσει να 
απαγορέψει αποτελεσµατικά την αυτοδικία , πρέπει , αντίστοιχα να αναλάβει την υποχρέωση να 
προστατέψει εκείνον , του οποίου προσβάλλονται τα δικαιώµατα ή τα νόµιµα συµφέροντά του . 
          β) στις δηµόσιες σχέσεις , είναι αναπόφευκτη η καθιέρωση δηµόσιας αξιώσεως για 
δικαστική ακρόαση και προστασία , επειδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να λειτουργήσει 
δραστικά το κράτος δικαίου , δηλαδή για να γίνει ο έλεγχος της νοµιµότητας της διοικητικής 
δράσης . Για τη λειτουργία του κράτους δικαίου είναι αδιανόητο , να µπορούν τα κρατικά όργανα 
να δηµιουργούν µονοµερώς δηµόσιες υποχρεώσεις των διοικούµενων , δίχως οι τελευταίοι να 
έχουν τη δυνατότητα να εναντιωθούν και να επιδιώξουν το δικαστικό έλεγχο της νοµιµότητας των 
υποχρεώσεων που τους επιβάλλονται 3.  

 
                                                 

1 Ν.Κλαµαρής , Το δικαίωµα δικαστικής προστασίας κατά το άρθ.20 παρ.1 του Συντάγµατος 1975 . 
2 Χ.Απαλλαγάκη , Το δικαίωµα ακροάσεως των διαδίκων στην πολιτική δίκη . 
3 ΚΜπέης , Τα συνταγµατικά θεµέλια της δικαστικής προστασίας .                                                                                            
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          Με τη θεµελιακή διάταξη του άρθρου 110 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, η οποία 
συµπορεύεται προς τη συνταγµατική διάταξη του άρθρου 20 και το άρθρο 6 της Συνθήκη της 
Ρώµης , καθιερώνονται τέσσερις θεµελιώδεις αρχές της πολιτικής δίκης: α) της ισότητας των 
διαδίκων (παρ.1),β) της δηµοσιότητας έναντι των διαδίκων ( παρ. 2 πρώτο σκέλος ), γ) της 
εκατέρωθεν ακροάσεως ( παρ.2 δεύτερο σκέλος) και δ) της υποχρέωσης εµφάνισης των' διαδίκων, 
που αποτελεί την αντίστροφη όψη του δικαιώµατος ακρόασης (παρ. 3) . 
          Η παρούσα εισήγηση θα ασχοληθεί µε την πρώτη από της ως άνω αναφερθείσες αρχές, 
δηλαδή µε την ισότητα των διαδίκων, και "ιδίως µε την λειτουργία και την αποστολή της καθ' όλη 
την πορεία της πολιτικής δίκης και τη σηµασία της για τον εντοπισµό του τυχόν ασθενέστερου 
µέρους στο δίκαιο- κυρίως στο αστικό δικονοµικό δίκαιο- και τον προσδιορισµό της προστασίας 
που τυχόν αυτό απολαµβάνει, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να απολαµβάνει . 
          Μην ξεχνάµε ότι φορείς της έννοµης σχέσης της πολιτικής δίκης είναι τρεις: ο δικαστής, 
εκείνος που ζητεί δικαστική προστασία ( ενάγων) και εκείνος κατά του οποίού ζητείται δικαστική 
προστασία ( εναγόµενος). Κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις οι σχέσεις που αναπτύσσονται κατά τη 
διάρκεια της δίκης συνδέουν και τα τρία ως άνω πρόσωπα ανά ζεύγη και ο τριµερής χαρακτήρας 
της δίκης φαίνεται εντονότερος λαµβανόµενου υπόψη της ενισχυµένης εξουσίας και αυξηµένης 
επίδρασης του δικαστή τόσο στην πορεία της δίκης όσο και στο περιεχόµενo της απόφασης. Το 
δικαστήριο βρίσκεται εποµένως κυριολεκτικά και µεταφορικά σε επίπεδο ψηλότερο από τους 
διαδίκους, χωρίς όµως αυτό να στερεί από τους άλλους δύο φορείς την ιδιότητά τους ως 
υποκειµένων της δίκης, καθότι και αυτοί επιχειρούν αυτόνοµα διαδικαστικές πράξεις4. Στη σχέση 
όµως που συνδέει τους διαδίκους, δηλαδή στην έννοµη σχέση της δίκης, όπου και τα δύο 
τουλάχιστον πρόσωπα παρίστανται µε αντιτιθέµενα συµφέροντα και όπου ο δικαστής παραµένει 
ουδέτερος και διαδραµατίζει ρόλο καταρχάς συµβιβαστικό, δεν υφίσταται και δεν πρέπει να 
υφίσταται ανάλογη διαφοροποίηση. ∆ηλαδή και τα δύο µέρη είναι τοποθετηµένα ναι µεν κάτω από 
το δικαστή, αλλά κανένα δεν βρίσκεται σε κατώτερη θέση σε σχέση µε το άλλο. Ας φανταστούµε 
ότι η έννοµη σχέση της δίκης είναι µια πυραµίδα ,στη κορυφή της οποίας βρίσκεται ο δικαστής και 
στις δυο κάτω γωνίες της οι διάδικοι. Εποµένως, οι τελευταίοι βρίσκονται στo ίδιο σκαλοπάτι, 
απλώς στις δύο αντίθετες άκρες του. 
          Ενώ όµως η τυπική ισότητα των διαδίκων είναι δεδοµένη και νοµοθετικώς κατοχυρωµένη, 
εντούτοις πολλές φορές ο νοµοθέτης θεσπίζει προνοµιακή µεταχείριση για κάποιο από τα διάδικα 
µέρη. Αυτό συµβαίνει συνήθως για το λόγο ότι το µέρος για το οποίο τέθηκε η εκάστoτε ρύθµιση 
βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση- είτε για οικονοµικούς είτε για κοινωνικούς είτε για άλλους 
λόγους- έναντι των άλλων διαδίκων και ως εκ τούτου έχει ανάγκη προστασίας. Μια ισοπεδωτική 
ισότητα σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή µια γενική και χωρίς διακρίσεις ισότητα, θα οδηγούσε 
σίγουρα σε ανισότητα και σε άνιση µεταχείριση του µέρους που εκ των πραγµάτων είναι σε 
µειονεκτική θέση.              
          Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η αρχή της ισότητας των διαδίκων πρέπει να νοηθεί ως 
εξισορρόπηση συµφερόντων, ως εξισορρόπηση της πραγµατικής ανισότητας που υπάρχει µεταξύ 
των ως άνω µερών και σε τελική ανάλυση ως ισότητα προϋποθέσεων για απονοµή δικαιοσύνης. 
Αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα για την προστασία του ασθενέστερου µέρους στο Αστικό 
∆ικονοµικό ∆ίκαιο και µόνο µε αναφορά σε αυτή µπορεί να επιτευχθεί η αρχή της ισότητας των 
όπλων, η ισότητα προϋποθέσεων για απονοµή δικαιοσύνης. 

 
 

                                                 
4 ∆.Κ.Κεραµέας , Αστικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο – Γενικό Μέρος  
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ΙΙ. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 
 
 
 
          Το Σύνταγµα διακηρύσσει στο άρθρο 4παρ. 1, ακολουθώντας την παράδοση όλων των 
ελληνικών Συνταγµάτων, ότι « οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου» (ισονοµία) . Εκτός από 
αυτή την γενική αρχή της ισότητας, άλλες διατάξεις του Συντάγµατος κατοχυρώνουν ειδικές 
εκφάνσεις της αρχής της ισότητας, όπως είναι για παράδειγµα η ισότητα των φύλων, η ισότητα 
αµοιβής για εργασία ίσης αξίας . 
          Η ισότητα των διαδίκων - που είναι και το αντικείµενο της εισήγησης - δεν αναφέρεται ρητώς 
στο Σύνταγµα, αλλά κατοχυρώνεται σιωπηρώς όπως και η ισότητα της ψήφου και η ισότητα των 
πολιτικών κοµµάτων. Και οι τρεις αυτές αρχές συνάγονται από την γενική αρχή της ισότητας, αλλά 
αποτελούν συγχρόνως θεµελιώδη στοιχεία της δηµοκρατικής αρχής οι δύο τελευταίες και της αρχής 
του κράτους δικαίου η πρώτη 5. 
          Με τη διάταξη του άρθρου 110 παρ. 1 Κπολ∆. εξειδικεύεται στο χώρο του Αστικού 
∆ικονοµικού ∆ικαίου η ως άνω θεµελιώδης και µη αναθεωρήσιµη συνταγµατική αρχή της ισότητας 
των ελλήνων ενώπιον του νόµου ως δικονοµική ισότητα ή ισότητα των διαδίκων ενώπιον του 
δικαστηρίου και του νόµου, καθόσον το πρώτο σκέλος της διάταξης « οι διάδικοι έχουν τα ίδια 
δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις» υποδηλώνει την ίση µεταχείριση των διαδίκων στο νόµο6. 
Ταυτοχρόνως όµως διευρύνεται η συνταγµατική διάταξη δεδοµένου ότι στη ρύθµιση του Κπολ∆ 
γίνεται λόγος για διαδίκους γενικά και όχι µόνο για έλληνες. Η εφαρµογή αυτής της ειδικής µορφής 
ισότητας δεν περιορίζεται δηλαδή µόνο στους έλληνες πολίτες, όπως γίνεται στη Συνταγµατική 
διάταξη, δεν διακρίνει αυτή µεταξύ ηµεδαπών και αλλοδαπών, αντιθέτως το πεδίο εφαρµογής της 
καλύπτει όλους όσους έχουν την ιδιότητα του διαδίκου. 
          Επίσης η εν λόγω αρχή κατοχυρώνεται και στο άρθρο 14 του ∆ιεθνούς Συµφώνου ατοµικών 
και πολιτικών δικαιωµάτων της 19 ∆εκεµβρίου 1966 το οποίο κυρώθηκε στην Ελλάδα µε τριάντα 
χρόνια καθυστέρηση µε τον ν. 2462/1997. και το οποίο ορίζει χαρακτηριστικά ότι «οι πάντες είναι 
ίσοι ενώπιον των δικαστηρίων. Πάν πρόσωπον έχει το δικαίωµα όπως η υπόθεσης του ακουστεί 
κατά τρόπον ίσον και δίκαιον δηµοσία υπό αρµοδίου δικαστηρίου, ανεξαρτήτου και αµερόληπτου... 
...». 
Επιπλέον και στο άρθρο 6 Ι της ΕΣ∆Α όπου ορίζεται ότι « Παν πρόσωπον έχει δικαίωµα όπως η 
υπόθεσης του δικασθή δικαίως, δηµοσία και εντός λογικής προθεσµίας υπό ανεξάρτητου και 
αµερόληπτου δικαστηρίου, νοµίµως λειτουργούντος... ...», σε συνάρτηση µε το άρθρο 14 ΕΣ∆Α που 
αναφέρεται στην απαγόρευση των διακρίσεων όσον αφορά τη χρήση των αναγνωριζόµενων από την 
παρούσα Σύµβαση δικαιωµάτων και ελευθεριών, βρίσκει κατοχύρωση η αρχή της ισότητας των 
διαδίκων. 
        Έτσι ορίζει το άρθρο 110 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας ότι « οι διάδικοι έχουν τα 
ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις και είναι ίσοι ενώπιον του δικαστηρίου». 
 
 
 
          
 

                                                 
5 Π.∆.∆αγτόγλου , Συνταγµατικό ∆ίκαιο – Ατοµικά ∆ικαιώµατα ΄Β 
6 Βαθρακοκοίλης , Ερµηνεία του Κ.Πολ.∆.                                                                                                                           5                                    



ΙΙΙ. ΕΝΝΟΙΑ 
 
 
 
          Η έννοια της αρχής της ισότητας των διαδίκων είναι διπλή και απευθύνεται τόσο στον 
νοµοθέτη όσο και στον δικαστή. Το πρώτο µέρος της διατάξεως εκφράζει την ίση µεταχείριση των 
διαδίκων στο νόµο, το δεύτερο επιβάλλει την ίση µεταχείρισή τους από τον δικαστή. Να 
σηµειώσουµε ότι υπάρχει και άποψη που υποστηρίζει ότι η κατ' εφαρµογή του άρθρου 11 Ο Κπολ∆ 
ως άνω αρχή απευθύνεται µόνο στο δικαστή, ενώ προς τον νοµοθέτη απευθύνεται η γενική 
συνταγµατική αρχή της ισότητας7. 
 
 

Α) Ισότητα διαδίκων ενώπιον του Νόµου 
 
 
          Η ίση µεταχείριση των διαδίκων απέναντι στο νόµο ερµηνεύεται ως υποχρέωση απονοµής σε 
αυτούς από το νοµοθέτη των ίδιων δικαιωµάτων. και επιβολής των ίδιων υποχρεώσεων, ανεξάρτητα 
από τη νοµική τους φύση ( δηλαδή από την ιδιότητά του ως φυσικών ή νοµικών προσώπων -
ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου-), την ιθαγένεια και κυρίως από τη θέση τους στη δίκη8. Κατά άλλη 
διατύπωση σηµαίνει ισότητα των όπλων µεταξύ των διαδίκων. Σηµαίνει ακόµη και κυρίως ότι η 
έννοµη θέση του διαδίκου δεν µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε την εµφάνισή του ως 
επιτιθέµενου ή αµυνόµενου, ως ενάγοντος ή εναγοµένου. Μόνο µε την απαγκίστρωση από το 
συµπτωµατικό κριτήριο της κινήσεως της δίκης εξασφαλίζεται η «ισότητα των όπλων» µεταξύ των 
διαδίκων. 
          Χαρακτηριστική είναι η υπ' αριθ. 749/1993 του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών Πειραιά, η 
οποία αναφέρει ακριβώς την ως άνω θέση, δηλαδή ότι «... ... η θεµελιώδης και µη αναθεωρήσιµη 
Συνταγµατική αρχή του άρθ. 4παρ.1 κατά την οποία οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου ισχύει 
και στην πολιτική δικονοµία µε την έννοια ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε απόκλιση των αυτών 
διαδικαστικών φαινοµένων. Έτσι επιβάλλεται να υπάρχει ίση µεταχείριση των διαδίκων τόσο 
απέναντι στο νόµο όσο και απέναντι στον δικαστή . Αυτό σηµαίνει κυρίως ότι η έννοµη θέση του 
διαδίκου δεν µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε την εµφάνισή του ως επιτιθέµενου ή 
αµυνόµενου , αλλά πρέπει να τηρείται µε ευλάβεια η αρχή της ισότητας των όπλων ». Το συµβούλιο 
έκρινε ότι αυτός ήταν ο δικαιολογητικός λόγος που ο νοµοθέτης µε τη διάταξη του άρθ.271ΚΠολ∆ 
δεν αποστέρησε το δικαίωµα από τον εναγόµενο να λαµβάνει γνώση ο ίδιος ή ο πληρεξούσιος 
δικηγόρος του των εγγράφων της δικογραφίας , αντιθέτως ενίσχυσε τη θέση του , καθώς 
αναγνώρισε το δικαίωµα να ασκεί ένδικα µέσα , δικαίωµα που προϋποθέτει τουλάχιστον γνώσει των 
ως άνω εγγράφων , τα οποία προνόησε να υπάρχουν στη δικογραφία και ο κάθε διάδικος – ο ίδιος ή 
µέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου ρου – να λαµβάνει αντίγραφα ατελώς ( άρθ.237 παρ.2β ) .  
 

                                                 
7 Κ.Μπέης , Πολιτική ∆ικονοµία αρθ.110 
   Σ.∆εληκοστώπουλος / Λ.Σινανιώτης , Ερµηνεία Κώδικος Πολιτικής ∆ικονοµίας  
8 Κ.Κεραµεύς , Πολιτική ∆ικονοµία                                                                                                                                   6                                       



Β) Ισότητα των διαδίκων ενώπιον του ∆ικαστή 
 
 
          Το ίδιο περιεχόµενο έχει και η ισότητα των διαδίκων απέναντι στο δικαστή, µόνο που δεν 
αποτείνεται στα νοµοθετικά αλλά στα δικαιοδοτικά όργανα, δεν αναφέρεται δηλαδή στη θέσπιση, 
αλλά στην εφαρµογή των κανόνων του δικονοµικού δικαίου 9. Σηµαίνει δηλαδή ότι ο δικαστής έχει 
την υποχρέωση καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής δίκης να µεταχειρίζεται ισότιµα τα αντιτιθέµενα 
µέρη και δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να προβαίνει σε διαφοροποιήσεις. Πρέπει να τους 
αντιµετωπίζει κατά τον ίδιο τρόπο και να µη αυθαιρετεί , να είναι αµερόληπτος, αντικειµενικός και 
να µην εκφράζει γνώµη πριν από την ακρόαση των διαδίκων, στους οποίους οφείλει να δώσει την 
ευκαιρία έκφρασης. Εποµένως σηµαίνει προπάντων την τήρηση της αρχής της εκατέρωθεν 
ακροάσεως, η οποία πηγάζει ήδη από την αρχή της δικαστικής ακροάσεως , που κατοχυρώνεται στο 
αρθ. 20παρ.1 του Συντάγµατος 10. 
          Επίσης η ίση µεταχείριση των διαδίκων από το δικαστήριο βρίσκεται σε συνάφεια µε τη αρχή 
της αµεροληψίας του δικαστή, καθώς µόνο αν ο τελευταίος ανταποκρίνεται στα κριτήρια της 
αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας και εφόσον διατηρεί µία ουδέτερη θέση σε σχέση µε τους 
διαδίκους, εξυπηρετείται κατ’ επέκταση και η αρχή της ισότητας. Μεγάλη σηµασία αποκτά εδώ ο 
θεσµός της εξαίρεσης του δικαστή όπως καθιερώνεται στα άρθρα 52 επ. ΚΠολ∆ . 
          Αυτή η έκφανση της αρχής της ισότητας των διαδίκων σε αντίθεση µε την ίση µεταχείριση 
τους στο νόµο, η οποία όπως θα αναφερθώ και παρακάτω διασπάται από εξαιρέσεις που 
επιβάλλονται από τη φύση των πραγµάτων, είναι ανεξαίρετη. Έτσι δεν µπορεί λ.χ. ο δικαστής να 
δώσει τον λόγο κατά την προφορική συζήτηση µόνο στον έναν διάδικο ( βλ.23312 ΚΠολ∆) ή να 
παραχωρήσει µόνο στον έναν προθεσµία συµπληρώσεως των προτάσεων. Ακόµη δεν επιτρέπεται ο 
δικαστής να αφήνει τον έναν µόνο διάδικο να κάνει ερωτήσεις στο µάρτυρα, παρόλο που είναι 
άσχετες µε τα αποδεικτέα θέµατα, ενώ στον αντίδικό του δεν επιτρέπει να κάνει ερωτήσεις για τα 
ίδια ζητήµατα, µε τα οποία δηµιουργήθηκαν εντυπώσεις, προφασιζόµενος τώρα πια ότι είναι  
άσχετα µε το αντικείµενο της δίκης. Χάριν της αρχής της ισότητας - και ειδικότερα ως προς το 
δεύτερο σκέλος της- επιβάλλεται να δοθεί και στον αντίδικο η δυνατότητα να ανατρέψει το 
δυσάρεστο κλίµα που δηµιουργήθηκε εξαιτίας των άσχετων καταθέσεων των µαρτύρων του 
ενάγοντα 11. Επίσης στηρίχθηκε εδώ επικουρικά και η απαγόρευση του διορισµού ως διαιτητή ενός 
από τους διαδίκους Χαρακτηριστικά η υπ' αριθ.1966/1972 απόφαση του Εφετείου Αθηνών αναφέρει 
ότι « ο διορισµός αυτός προσκρούει στην θεµελιώδη αρχή της ισότητας των διαδίκων ενώπιον του 
δικαστού, και η εις το αυτόν πρόσωπον σύµπτωση των ιδιοτήτων διαδίκου και διαιτητού κλονίζει 
την ισορροπία των δικονοµικών εξουσιών των διαδίκων». 

                                                 
9 Κ.Κεραµεύς , ο.π. 
10 Π.∆.∆αγτόγλου , ο.π. 
11 Κ.Μπέης , ο.π.                                                                                                                                                                 7                                        



 
 
IV. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΉ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ      
  
 
 
            
 
          Η αρχή της παροχής ίσων όπλων προς διεξαγωγή της δίκης σε αντίθεση µε την αρχή της ίσης 
µεταχείρισης από τον δικαστή διασπάται σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου καθιερώνεται ορισµένης 
µορφής εύνοιας υπέρ του ενός ή του άλλου διαδίκου. Πρόκειται για εξαιρέσεις οι οποίες όπως 
προείπαµε φαίνεται να επιβάλλονται από την ίδια την φύση των πραγµάτων, καθώς η απονοµή 
στους διαδίκους αδιακρίτως των ίδιων δικαιωµάτων και η επιβολή των ίδιων υποχρεώσεων 
περισσότερο θα έβλαπτε παρά θα αποτελούσε πραγµάτωση της αρχής της ισότητας. Εφ6σον 
αποσκοπούν στην προστασία του διάδικου µέρους υπέρ του οποίου τέθηκαν, επειδή βρίσκεται σε 
ασθενέστερη θέση από τον αντίδικό του και εφόσον η προστασία αυτή παρέχεται για να επιτευχθεί 
εξισορρόπηση της πραγµατικής ανισότητας ανάµεσα στα διάδικα µέρη, αποτελούν αυτές οι 
ρυθµίσεις ουσιαστική πραγµάτωση της αρχής της ισότητας των διαδίκων, και δεν µπορούν σε καµία 
περίπτωση να θεωρηθούν αδικαιολόγητη απόκλισή της . 
          Υπάρχουν εποµένως δικονοµικές διατάξεις είτε µεµονωµένες είτε και σε ενότητες στον 
Κπολ∆ και σε άλλα νοµοθετικά κείµενα, µε τις οποίες ο δικονοµικός νοµοθέτης καθιερώνει 
διαφορετική ρύθµιση των ίδιων δικονοµικών φαινοµένων υπέρ του ενός διαδίκου, στο πρόσωπο του 
οποίου συντρέχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις σε σύγκριση µε τους άλλους διαδίκους, άλλοτε 
γενικά και αδιακρίτως, δηλαδή ανεξάρτητα από την διαδικαστική του θέση ως ενάγοντος ή 
εναγοµένου, και άλλοτε υπέρ του ενός και σε βάρος του άλλου διαδίκου, σε συνάρτηση ακριβώς µε 
αυτή του θέση, και στις περισσότερες των περιπτώσεων υπέρ του εναγοµένου 12. 
          Οι λόγοι για τους οποίους ο νοµοθέτης θεσπίζει αποκλίνουσα ρύθµιση σε αυτές τις 
περιπτώσεις ανάγονται κυρίως στην προστασία είτε γενικά κάθε διαδίκου, ανεξάρτητα από το ρόλο 
του στη δίκη είτε ενός του διαδίκου ενόψει αυτής της θέσεως. 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

                                                 
12 ∆ηµητρίου , ΕΝΟΒΕ 31 (1997), σελ.125-152:Η προστασία του ασθενέστερου µέρους στο Αστικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο.  
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Ας αναφέρουµε τις σηµαντικότερες και περισσότερο χαρακτηριστικές διατάξεις13 : 
 
1.Τα άρθρα 22-24 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε τα οποία η τοπική αρµοδιότητα12 των δικαστηρίων 
προσδιορίζεται καταρχήν από την κατοικία του εναγοµένου. Κατά µία άποψη η συγκέντρωση των 
αγωγών στα δικαστήρια της κατοικίας του εναγοµένου αποτελεί εκδήλωση προστασίας του, 
έκφραση κάποιας νοµικής ευµενείας προς αυτόν σε σύγκριση µε τον ενάγοντα. Ανάγεται η επιλογή 
αυτή του νοµοθέτη σε λόγους επιείκειας προς αυτόν, επειδή αυτός βρίσκεται σε θέση άµυνας και 
επειδή εναντίον του είναι δυνατό χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις να εγείρει αγωγή ο οποιοσδήποτε 
κατά βούληση. 
          Σύµφωνα µε την πρώτη πάντα άποψη, η οποία όµως κατά τον Ράµµο είχε µεγαλύτερη 
σηµασία κατά το παρελθόν, όταν τα συγκοινωνιακά µέσα ήταν λιγότερα και ή χρήση τους 
δυσχερέστατη, η εξάρτηση αυτή της γενικής δωσιδικίας από την κατοικία του εναγοµένου, 
οφείλεται στο ότι αυτός υφίσταται τον εναντίον του δικαστικό αγώνα και συνήθως έχει ανάγκη 
προπαρασκευής για την άµυνα. 
           Κατά δεύτερη άποψη η προστασία αυτή επιβάλλεται από την ίδια τη φύση της έννοµης 
τάξης, που θάλπει την υφιστάµενη έννοµη κατάσταση και επιφορτίζει µε αυξηµένα βάρη όποιον 
µάχεται για τη µεταβολή της, έστω και όταν πιθανόν µάχεται ι όπως ο ενάγων, για να επιτύχει τη 
συµµόρφωση της πραγµατικής κατάστασης προς τις επιταγές του δικαίου. 

          Κατά τρίτη άποψη αυτή η ρύθµιση έχει ως σκοπό να εξισορροπήσει τη δικονοµική θέση του 
εναγοµένου απέναντι στα πλεονέκτηµα που αναγνωρίζει η έννοµη τάξη στον ενάγοντα, που είναι 
αυτά του χρονικού αιφνιδιασµού και του καθορισµού του αντικειµένου της δίκης. 
          Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η ρύθµιση των άρθρων 22-24 εκλαµβάνεται ναι µεν ως 
απόκλιση από την αρχή της ισότητας των διαδίκων, χωρίς όµως να αποτελεί και αδικαιολόγητη 
εξαίρεση της14. 
 
2. Το άρθρο 39 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε το οποίο στις γαµικές διαφορές καθιερώνεται ειδική δωσιδικία 
υπέρ του δικαστηρίου της τελευταίας κοινής διαµονής των συζύγων. 
          Ως δικαιολογητικός λόγος αυτής της αποκλίνουσας ρύθµισης, πέρα από την διευκόλυνση της 
συλλογής και εκτίµησης των αποδείξεων, αναφέρεται και ο σκοπός προστασίας του 
εγκατελειφθέντoς συζύγου, µε την παροχή της δυνατότητας να απευθυνθεί στο δικαστήριο του 
τόπου όπου εγκαταλείφθηκε, απαλλάσσοντας τον ταυτόχρονα από την πρόσθετη ταλαιπωρία να 
αναζητήσει την νέα κατοικία του συζύγου του15. 
              Ο νοµοθέτης θέλει να προστατεύσει τον διάδικο, ο οποίος λόγω της εγκατάλειψης θα 
βρίσκεται κατά τεκµήριο οικονοµικά και κοινωνικά σε ασθενέστερη θέση, έστω και αν είναι ο 
επιτιθέµενος. 
 
 
 
 
 

                                                 
13 ∆ηµητρίου , ο.π. 
14 Κ.Κεραµέας , Κ.Μπέης  
15 Κ.Κεραµέας                                                                                                                                                                     9                                       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Το άρθρο 169 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε το οποίο ο ενάγων και γενικά ο επιτιθέµενος διάδικος που 
άσκησε κύρια παρέµβαση ή ένδικο µέσο µπορεί να υποχρεωθεί από το δικαστήριο µετά από σχετική 
αίτηση του αντιδίκου του σε εγγυοδοσία, ώστε να καλυφθεί ενδεχόµενη αξίωση του εναγοµένου για 
απόδοση της δικαστικής του δαπάνης, εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει προφανής κίνδυνος να µη 
εκτελεστεί η ενδεχόµενη καταδίκη του πρώτου στα έξοδα της διαδικασίας. Αποτελεί το άρθρο αυτό 
µια αποκλίνουσα ρύθµιση υπέρ του αµυνόµενο υ και αντίστοιχα σε βάρος του επιτιθεµένου 
διαδίκου, καθώς προστατεύει τον πρώτο, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι αυτός που δέχεται την 
επίθεση και δεν ξεκίνησε µε δική του πρωτοβουλία ο δικαστικός αγώνας. Ενδεχόµενη καταδίκη του 
αντιδίκου στη δικαστική δαπάνη δεν ενδιαφέρει, διότι αφορά απαίτηση του επιτιθέµενου, που 
εποµένως τον εαυτό του πρέπει να αιτιάται αν ο ηττηθείς εναγόµενος αποδειχθεί αναξιόχρεος. 
Επίσης µε τη διάταξη αυτή περιστέλλεται και η καταχρηστική προσφυγή στη δικαιοσύνη , 
προστατεύοντας  ταυτόχρονα και τον αµυνόµενο από το να εµπλακεί σε δικαστικούς αγώνες, στους 
οποίους ελλοχεύει ο ως άνω κίνδυνος . 
 
 
 
 
4. Το άρθρο 173 ΚΠολ∆ σύµφωνα µε το οποίο ο διάδικος που προκαλεί µε δική του πρωτοβουλία 
τη δίκη και γενικά την εκάστοτε διαδικαστική πράξη έχει την υποχρέωση να προκαταβάλλει τα 
έξοδα και τα τέλη της. Εξαιρούνται οι δίκες διατροφής, όπου τα έξοδα και τα τέλη προσδιορίζονται 
κατά την κρίση του δικαστή και προκαταβάλλονται στον ενάγοντα από τον υπόχρεο της διατροφής 
εναγόµενο.  
          Σκοπός του νοµοθέτη είναι να προστατέψει τον αµυνόµενο διάδικο όπως ακριβώς και στην 
κατά τόπον αρµοδιότητά , όπου ως γενική δωσιδικία επέλεξε αυτήν του δικαστηρίου της κατοικίας 
του εναγοµένου . Και εδώ επειδή η πρωτοβουλία για την εκκίνηση ανήκει στον επιτιθέµενο διάδικο 
και όχι σε αυτόν , και κατ’επέκταση θα βρίσκεται σε δυσµενέστερη θέση από τον αντίδικό του , ο 
νοµοθέτης εισάγει αυτήν την αποκλίνουσα ρύθµιση εξισορροπώντας την ανισότητα ανάµεσά τους . 
Η εξαίρεση που προβλέπεται για τις δίκες της διατροφής δικαιολογείται από την οικονοµική 
αδυναµία στην οποία θα βρίσκεται κατά τεκµήριο ο δικαιούχος της διατροφής έναντι του υποχρέου , 
η οποία τον καθιστά έτσι ασθενέστερο µέρος και άρα άξιο προστασίας . Τα πλεονεκτήµατα δηλαδή 
που έχει η θέση του επιτιθέµενου εξουδετερώνονται από την οικονοµική του αδυναµία και έτσι 
τοποθετείται σε δυσµενέστερη θέση .  
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5. Τα άρθρα 194-204 ΚΠολ∆ , στα οποία καθιερώνεται ο θεσµός του ευεργετήµατος της πενίας. 
 Σε αυτές τις διατάξεις προβλέπεται κρατική βοήθεια για τους οικονοµικά ανίσχυρους για τη 
διεξαγωγή συγκεκριµένης δίκης, καθώς η ισότητα των διαδίκων διασπάται στην κοινωνική 
πραγµατικότητα και από την άνιση οικονοµική τους κατάσταση. Εκ των πραγµάτων είναι δυνατόν 
µόνο ένας διάδικος να µπορεί να αναλαµβάνει µακροχρόνιες και πολυέξοδες δίκες, για τις οποίες 
απαιτείται έµπειρη και εξειδικευµένη{ άρα και κατ' επέκταση ακριβή, ) νοµική συµπαράσταση, ενώ 
ο άλλος θα αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε τέτοιους είδους και ύψους έξοδα. Για αυτό και ο 
δικονοµικός νοµοθέτης µεριµνά για τον αδύναµο µέρος και φροντίζει να απαλύνει ακραίες 
καταστάσεις οικονοµικής ανισότητας , ή µάλλον αδυναµίας διεξαγωγής της δίκης και θεσπίζει τον 
εν λόγω θεσµό. 
           Η κρατική αυτή βοήθεια παρέχεται γενικά και αδιακρίτως, δηλαδή ανεξάρτητα από τη θέση 
του συγκεκριµένου διαδίκου ως ενάγοντος ή εναγοµένου, εφόσον πληροί την προϋπόθεση που θέτει 
το άρθρο 194 Κπολ∆, δηλαδή εφόσον « αποδεδειγµένα δεν µπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης 
χωρίς να περιοριστούν απ' αυτό τα απαραίτητα µέσα για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειας 
του». Ως διατροφή εννοούνται όχι µόνο τα έξοδα της αντικειµενικά στοιχειώδους διατροφής αλλά 
και αυτά της κατοικίας µε τα συνδεόµενα µε αυτή έξοδα στέγαση, ύδρευσης, φωτισµού, θέρµανσης, 
ένδυσης και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης του αιτούντος διαδίκου. Σε καµία περίπτωση όµως 
δεν αρκεί να περιορίζεται απλώς το υφιστάµενο βιοτικό επίπεδο του. 
          Το ευεργέτηµα της πενίας µπορεί να δοθεί υπό ανάλογες προϋποθέσεις και σε νοµικά 
πρόσωπα κοινωφελή ή µη κερδοσκοπικά, σε ενώσεις προσώπων που έχουν την ικανότητα να είναι 
διάδικοι, όπως επίσης και σε οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες. Επιπλέον αναγνωρίζεται ο 
θεσµός αυτός και για τους αλλοδαπούς, υπό τον όρο της αµοιβαιότητας. Εδώ πάντως 
δηµιουργούνται προβλήµατα εναρµόνισης προς το άρθρο 6 Ι της ΕΣ∆Α, και προς το άρθρο 20 του 
Συντάγµατος, όπου κατοχυρώνεται το δικαίωµα της παροχής εννόµου προστασίας, καθώς αν δεν 
υφίσταται η προϋπόθεση της αµοιβαιότητας ο εκάστοτε αλλοδαπός που θα αδυνατεί να διεξάγει µια 
συγκεκριµένη δίκη (πολύ περισσότερο αν βρίσκεται και σε θέση αµυνόµενου ) λόγω οικονοµικής 
αδυναµίας δεν θα µπορεί να απολάβει του συγκεκριµένου δικαιώµατος της παροχής εννόµου 
προστασίας. 
          Εκτός από την ως άνω προϋπόθεση απαιτείται επιπλέον η συγκεκριµένη δίκη το ευεργέτηµα 
δεν παρέχεται αφηρηµένα στον άπορο, αλλά ενόψει πάντοτε συγκεκριµένης δίκης- να µην 
εµφανίζεται ως προφανώς άδικη και ασύµφορη. ∆εν πρέπει εποµένως να είναι απαράδεκτη ή νοµικά 
αβάσιµη, ούτε να προκύπτει προαποδεικτικώς ότι είναι ουσιαστικώς αβάσιµη. Επίσης δεν πρέπει να 
υφίσταται άλλη διαδικασία που απαιτεί λιγότερες δαπάνες ή να µην προδικάζεται ότι η εκτέλεση της 
απόφασης θα είναι ανέφικτη εξαιτίας αποδεδειγµένης ελλείψεως περιουσιακών στοιχείων16. 
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          Εφόσον χορηγηθεί το προαναφερθέν ευεργέτηµα ο διάδικος απαλλάσσεται προσωρινά ( ολικά 
ή µερικά ) από την υποχρέωση να προκαταβάλλει τα έξοδα της δίκης , χωρίς ωστόσο αυτό να 
επηρεάζει την υποχρέωσή του να πληρώσει τα έξοδα που τυχόν θα επιδικαστούν στον αντίδικο του. 
Βέβαια για όλη τη διάρκεια του εµποδίζεται οποιαδήποτε είσπραξη αυτών, εφόσον προκύψει από 
την εκκαθάριση ότι βαρύνουν τον άπορο . Επιπλέον περιλαµβάνεται στο περιεχόµενό του το 
δικαίωµα του απόρου να αιτηθεί το διορισµό δικηγόρου , συµβολαιογράφου και δικαστικού 
επιµελητή  , οι οποίοι υποχρεούνται να διενεργούν γι’αυτόν διαδικαστικές πράξεις χωρίς να έχουν 
αξίωση για προκαταβολή της αµοιβής τους . 
          Η ισχύουσα ρύθµιση του ευεργετήµατος πενίας δεν αποδείχθηκε πρόσφορη να εξασφαλίσει 
την ισότητα προϋποθέσεων για απονοµή δικαιοσύνης. Αυτό καθίσταται εµφανές κυρίως σε 
περισσότερα νευραλγικά σηµεία του ισχύοντος συστήµατος πχ.: στην έννοια του πένητος ( 
ανωτέρω) , στη σµίκρυνση της αµοιβής των συµπραττόντων δικηγόρων, στην υποχρέωση 
καταβολής πληρωµών από τον πένητα εκ των υστέρων, στην υποχρέωση αυτού να αποκαταστήσει 
τα έξοδα του αντιδίκου που νίκησε .  
 
 
6. Τα άρθρα 251 και 311 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε τα οποία ο ειρηνοδίκης οφείλει κατά την διαδικασία 
που διεξάγεται ενώπιον του και όταν υφίσταται προς τούτο ανάγκη να καθοδηγεί του διαδίκους 
στην επιχείρηση διαδικαστικών πράξεων, όταν αυτοί παρίσταται χωρίς δικηγόρο, και να τους 
υποδεικνύει τα τακτικά ένδικα µέσα µε τα οποία µπορούν να προσβάλλουν την απόφαση. 
          Βέβαια η καθοδήγηση του ειρηνοδίκη πρέπει ως στόχο να έχει την πληροφόρηση των 
διαδίκων γενικά για τις διαδικαστικές δυνατότητες που τους παρέχονται από το δίκαιο και για τον 
τρόπο που αυτές διενεργούνται, σε καµία περίπτωση όµως δεν µπορεί αυτός να µετατραπεί σε 
νοµικό σύµβουλό τους υποδεικνύοντας τους συγκεκριµένες δυνατότητες που τους παρέχονται από 
το ιδιωτικό δίκαιο. Κάτι τέτοιο θα ενείχε τον κίνδυνο να εγείρει υπόνοιες αµεροληψίας. ∆ηλαδή έχει 
υποχρέωση να τους καθοδηγήσει να διασαφηνίσουν τους ισχυρισµούς τους, ώστε να µην 
προτείνονται αόριστες ενστάσεις, όχι όµως και να τους υποδείξει ποιες ενστάσεις µπορούν να 
προβάλλουν 17. 
          Οι ως άνω ρυθµίσεις τέθηκαν για να προστατέψουν τον διάδικο ο οποίος κάνοντας χρήση του 
δικαιώµατος του να παρίσταται στο ειρηνοδικείο χωρίς τη βοήθεια του δικηγόρου θα βρίσκεται σε 
ασθενέστερη σχέση µε τον αντίδικο του που θα παρίσταται µε δικηγόρο. Και επειδή από µόνη της η 
παράσταση χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο ενέχει ανισότητα προϋποθέσεων παροχής έννοµης 
προστασίας, ενώ αντίθετα η σύµπραξη του τελευταίου στη δίκη εγγυάται επιτυχέστερη έννοµη 
προστασία , οι διατάξεις αυτές συµβάλλουν ώστε να εξισορροπηθεί αυτή η ανισότητα., ενόψει και 
των κινδύνων που διατρέχει όποιος δεν ανταποκριθεί στα δικονοµικά του βάρη. 
 
 
7. Τα άρθρα 252 και 253 ΚΠολ∆, στα οποία προβλέπεται ο θεσµός του διερµηνέα για τις 
περιπτώσεις όπου οι διάδικοι ή οι άλλοι παράγοντες της δίκης αγνοούν την ελληνική γλώσσα, ή 
είναι κωφοί , άλαλοι ή κωφάλαλοι. Και µε αυτές τις ρυθµίσεις διασφαλίζεται η ισότητα των 
διαδίκων, καθώς από την ίδια την φύση των πραγµάτων ο ένας από τους δυο µειονεκτεί σε σχέση µε 
τον άλλον. Ενόψει της πραγµατικής ανισότητας στις συγκεκριµένες περιπτώσεις τίθεται 
αποκλίνουσα ρύθµιση υπέρ του αδύναµου µέρους και η οποία µόνο ως ουσιαστική πραγµάτωση της 
αρχής της ισότητας µπορεί να θεωρηθεί καθώς διασφαλίζεται έτσι η ισότητα των διαδίκων 18. 
 
 
 
                                                 
17 Κ.Μπέης , ο.π. 
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8. Το άρθρο 338 Ι ΚΠολ∆19 , το οποίο αναφέρεται στο βάρος απόδειξης και ορίζει ότι « κάθε 
διάδικος οφείλει να αποδείξει τα πραγµατικά γεγονότα που είναι αναγκαία για να υποστηρίξει την 
αυτοτελή αίτηση ή ανταίτησή του». Από στατιστική άποψη το ουσιώδες βάρος απόδειξης το φέρει 
συνήθως ο ενάγων, αρκεί να σκεφτούµε ότι συνήθως αυτό είναι ο διάδικος που κατά κανόνα 
υπoβάλλει αυτοτελή αίτηση. Σχετικά µε το βάρος απόδειξης θα αναφερθώ εκτενώς παρακάτω. 
 
 
9. Το άρθρο 527 αρ. 1 ΚΠολ∆, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στον εφεσίβλητο διάδικο να 
προτείνει στην κατ' έφεση δίκη νέους πραγµατικούς ισχυρισµούς ως υπεράσπιση κατά της έφεσης, 
χωρίς τους περιορισµούς των άρθρων 527 ( είναι απαράδεκτη η προβολή στην κατ' έφεση δίκη 
πραγµατικών ισχυρισµών που δεν προτάθηκαν στην πρωτόδικη δίκη) και 269 Κπολ∆ . 
          Πρόκειται για µια ευνοϊκή ρύθµιση για τον εφεσίβλητο διάδικο, καθώς δεν αναγνωρίζεται 
παράλληλα και για τον εκκαλούντα. Κατά µία άποψη θεωρείται ότι διαταράσσει την αρχή της 
ισότητας των διαδίκων. Η ρύθµιση αυτή είχε τεθεί υπό το προϊσχύσαν καθεστώς της πολιτικής 
∆ικονοµίας και είχε βρει τη δικαιολόγησή της στο εξής σκεπτικό ότι.. « δεν δύναται να κατηγορηθεί 
ο εναγόµενος ο οποίος εις αδύνατον προσβολήν αδύνατον αντέταξε και υπεράσπιση, ούτε να 
θεωρηθεί άδικος, αν κατά της ενδυναµωθείσας εφεσίµως προσβολής ενισχυµένην και ούτος αντιτάξιν 
υπεράσπισιν»20. 
          Εποµένως η δικαιολόγηση της ως άνω ευνοϊκής ρύθµισης πρέπει να αναζητηθεί αλλού, και 
συγκεκριµένα στην φύση της δικαστικής απόφασης ως έκφραση αυθεντίας της κρατικής θελήσεως. 
∆ηλαδή, πρόκειται για µία κρατική πράξη που φέρει το τεκµήριο της ορθότητας και ως εκ τούτου 
δεν πρέπει να ενθαρρύνονται εναντίον της οι προσβολές και οι επιθέσεις. Αυτή δηµιουργεί µια 
κατάσταση νοµική που θάλπεται από τη έννοµη τάξη µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτός που µάχεται για 
την µεταβολή της να επιφορτίζεται µε αυξηµένα βάρη . 
 
 
10. Τα άρθρα 663-676 ΚΠολ∆, τα οποία καθιερώνουν την ειδική διαδικασία των εργατικών 
διαφορών. Πρόκειται για µια διαδικασία, η οποία αποµακρύνεται όσο είναι δυνατόν από την 
αυστηρή και δύσκαµπτη τυπικότητα της τακτικής διαδικασίας και η οποία θεσπίστηκε κατά κύριο 
λόγο για την ταχύτερη εκδίκαση των εργατικών διαφορών26. Εδώ ακριβώς έγκειται και η 
προστασία που παρέχει στον εργαζόµενο, που η θέση του είναι αυτή του ασθενέστερου µέρους 
απέναντι στον ισχυρό εργοδότη. 
          Κατά το άρθρο 22 του Συντάγµατος η εργασία πρέπει να βρίσκεται κάτω από την προστασία 
του κράτους. Ο εργαζόµενος είναι ο οικονοµικά ανίσχυρος συµβαλλόµενος, ο εργοδότης από την 
άλλη ο οικονοµικώς ισχυρός. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η προστασία του πρώτου απέναντι στον 
δεύτερο. Το κράτος έχει συνταγµατική υποχρέωση να τον προστατέψει και να λάβει θετικά µέτρα 
για να µπορεί να επιτύχει εξισορρόπηση ανάµεσα στα ως άνω άνισα από οικονοµικής πλευράς µέρη. 
Ένα τέτοιο µέτρο λοιπόν είναι και η διαδικασία που καθιερώνεται για τις εν λόγω υποθέσεις µε τα 
ως άνω άρθρα 
. 
           
 
 
 
 

                                                 
19 Κ.Κεραµέας , ο.π. 
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          Αξίζει εδώ να αναφέρουµε τα όσα είχε εκθέσει ο Γ. Οικονοµόπουλος κατά το σχέδιο 
Πολιτικής ∆ικονοµίας. Είχε αναφερθεί συγκεκριµένα στην υποχρέωση των σύγχρονων κρατών να 
προστατεύουν τους εργαζόµενους, κάτι που αποτελεί ένα από του κυριότερους σκοπούς αυτών. 
Σηµείωσε ότι οι εργατικές διαφορές απαιτούν ταχεία εκδίκαση και µια διαδικασία απλή και 
οικονοµική, καθώς µια µακρόχρονη εκκρεµοδικία τους δηµιουργεί και οξύνει περισσότερο τις 
αντιθέσεις µεταξύ των άνισων µερών, κάτι το οποίο εγκυµονεί κινδύνους για τη κοινωνική ειρήνη 
και αποβαίνει εις βάρους του ασθενέστερου µέρους, που είναι ο εργαζόµενος. Τα δικαστήρια πρέπει 
να έχουν στις ως άνω διαφορές ευρύτερες εξουσίες για αυτεπάγγελτες ενέργειες από ότι στην 
τακτική διαδικασία και ευρύτερα µέσα για την ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας, καθώς το 
δηµόσιο συµφέρον επιβάλλει σε αυτές τις σχέσεις οι διατάξεις να εφαρµόζονται µε ακρίβεια . 
 
 
 
11. Τα άρθρα 953 ΠΙ, IV και 982 Π ΚΠολ∆, όπου καθορίζονται ως ακατάσχετα ορισµένα 
Περιουσιακά στοιχεία του καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη. 
          Οι ως άνω ρυθµίσεις τέθηκαν προς το συµφέρον του καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτη, κυρίως για 
ανθρωπιστικούς και κοινωνικούς λόγους ή αλλιώς για λόγους ανθρωπισµού και σεβασµού της 
προσωπικότητας. ∆εν αγνοούνται όµως και λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, όπως η ανάγκη ενίσχυσης 
της εργασίας και γενικά της παραγωγής. Από τις περισσότερες κατηγορίες των ακατάσχετων, όπως 
για παράδειγµα τα τρόφιµα, εργαλεία, µηχανήµατα, καύσιµη ύλη, απαιτήσεις διατροφής, απαιτήσεις 
µισθών, συντάξεων, ασφαλιστικών εισφορών, προκύπτει ότι οι ως άνω ανθρωπιστικοί και 
κοινωνικοί λόγοι διαµορφώνονται στο µεγαλύτερο βαθµό από την οικονοµική αδυναµία του 
οφειλέτη . Αυτή την άποψη ενισχύει και το γεγονός ότι όταν πρόκειται να ικανοποιηθούν απαιτήσεις 
για διατροφή εκ του νόµου ή από διάταξη τελευταίας βούλησης ή συνεισφορά στις ανάγκες τις 
οικογένειας υποχωρεί σε ένα βαθµό το ακατάσχετο των µισθών . 
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           Εκτός από τις ως άνω αναφερθείσες διατάξεις, οι οποίες όπως προαναφέραµε αποτελούν τις 
σηµαντικότερες ρυθµίσεις του δικονοµικού νοµοθέτη, µε τις οποίες εισάγεται απόκλιση από την 
αρχή της ισότητας των διαδίκων υπέρ του µέρους που χρήζει προστασίας εξαιτίας της ασθενέστερης 
θέσης του σε σχέση µε το άλλο διάδικο  µέρος, αξίζει να σηµειωθούν συνοπτικά και οι ακόλουθες 
ρυθµίσεις: 
          Οι δύο πρώτες εντάσσονται στις ελάσσονες εξαιρέσεις που περιέχουν ευνοϊκή ρύθµιση υπέρ 
του ενάγοντος και είναι το άρθρο 9 ΚΠoλ∆ , σύµφωνα µε το οποίο για την εκτίµηση του 
αντικειµένου της διαφοράς λαµβάνεται υπόψη το αίτηµα της αγωγής και όχι και οι ισχυρισµοί του 
εναγοµένου, το άρθρο 41ΚΠoλ∆ , το οποίο παρέχει στον ενάγονται δικαίωµα επιλογής µεταξύ 
περισσοτέρων αρµοδίων δικαστηρίων, καθώς και το άρθρο 431 ΚΠoλ∆ , µε το οποίο παρέχεται η 
δυνατότητα στο δικαστήριο να επιβάλλει εκτιµητικό όρκο στον δικαιούχο της απαίτησης, που 
συνήθως είναι ο ενάγων, στην περίπτωση που αποδεικνύεται πλήρως η απαίτηση, αλλά είναι 
αδύνατο να εξακριβωθεί το µέγεθος της µε άλλα αποδεικτά µέσα. (µε τον ν. 2915/2001 όµως 
καταργήθηκε αυτή η διάταξη). 
          Επίσης να αναφέρουµε το άρθρο 152ΚΠολ∆ , το οποίο προνοεί για την επαναφορά των 
πραγµάτων στη προηγούµενη κατάσταση λόγω ανωτέρας βίας και το άρθρα 501, 6531, 6731, µε τα 
οποία αναγνωρίζεται το δικαίωµα της ανακοπής σε αυτόν που ερηµοδικάστηκε , σε περίπτωση µη 
κλήτευσης του ή µη νόµιµης κλήτευσής του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Και αυτές οι ρυθµίσεις 
έχουν τεθεί για λόγους προστασίας του διάδικου µέρους, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση 
βρίσκεται σε δυσµενέστερη θέση έναντι του αντιδίκου του, καθώς δεν ήταν δυνατόν να διενεργήσει 
τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις είτε από παραλείψεις του αντιδίκου του, είτε από γεγονότα 
απρόβλεπτα, για λόγους δηλαδή για τους οποίους δεν είχε υπαιτιότητα. Έτσι στη συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή βρέθηκε σε δυσµενέστερη θέση και έχοντας ανάγκη προστασίας ο νοµοθέτης 
προέβλεψε ευνοϊκή υπέρ του αποκλίνουσα ρύθµιση εξισορροπώντας έτσι την ανισότητα µεταξύ των 
µερών. 
          Τέλος και οι ρυθµίσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 682 επ. ( λήψη ασφαλιστικών µέτρων 
σε επείγουσες περιπτώσεις ή προς αποτροπή επικείµενου κινδύνου), 908 επ. (κήρυξη της απόφασης 
προσωρινώς εκτελεστής) , καθώς και στα άρθρα που αναφέρονται οι περιπτώσεις αναστολής της 
αναγκαστικής εκτέλεσης ( ιδίως 314,54611, 56511,63211, 912, 938) , ανήκουν σε αυτές που 
ευνοούν το διάδικο µέρος που κατέχει µειονεκτική θέση σε σχέση µε τον αντίδικό του. Επίσης να 
αναφερθεί και το άρθ. 975 ΚΠολ∆ , που αναφέρεται στα γενικά προνόµια, και ιδίως οι αριθ. 1και 2( 
απαιτήσεις για την κηδεία και τα νοσήλεια , απαιτήσεις από την παροχή των αναγκαίων τροφίµων), 
οι οποίες αυτές ρυθµίσεις προστατεύουν τον οικονοµικά κλονισµένο οφειλέτη και την οικογένειά 
του . Όσον αφορά τους άλλους αριθµούς του ίδιου άρθρου, πλην το προνόµιο του ∆ηµοσίου στο 
οποίο θα αναφερθώ παρακάτω, να επισηµάνω ότι και εδώ πρόθεση του νοµοθέτη ήταν να 
προστατεύσει ορισµένες τάξεις -οι οποίες θα- βρίσκονται κατά τεκµήριο οικονοµικά ή κοινωνικά σε 
ασθενέστερη θέση- από τον κίνδυνο οι απαιτήσεις τους να µην ικανοποιηθούν ποτέ . 
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          Οι ως άνω ρυθµίσεις µας οδηγούν να συνάγουµε ορισµένα βασικά συµπεράσµατα όσον 
αφορά την αρχή της ισότητας των διαδίκων, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 
   α) Από τη µια έχουµε νοµοθετηµένη αρχή της ισότητας στο αστικό δικονοµικό δίκαιο, η οποία 
επιβάλλει να έχουν οι διάδικοι τόσο απέναντι στο νόµο όσο και στο δικαστή τα ίδια δικαιώµατα και 
τις ίδιες υποχρεώσεις, από την άλλη όµως δεν λείπουν από αυτόν τον κλάδο και ρυθµίσεις που 
καθιερώνουν προνοµιακή µεταχείριση για ένα από αυτά. Στις περισσότερες το σκεπτικό τους είναι 
ότι το µέρος αυτό είναι σε ασθενέστερη θέση και ως εκ τούτου έχει ανάγκη προστασίας 
   β) Τα κριτήρια µε βάση τα οποία κρίνεται ότι η θέση του ενός διάδικου είναι ασθενέστερη είναι κυρίως 
οικονοµικά ή κοινωνικοοικονοµικά, δευτερευόντως η έλλειψη πρωτοβουλίας των κινήσεων καθ' 
όλη τη διάρκεια της δίκης, και τέλος η νοµική αδυναµία, δηλαδή η άγνοια των νόµων και της 
διαδικασίας εφαρµογής τους, και γενικότερα η αδυναµία σωστής επικοινωνίας στο πλαίσιο της 
δίκης. 
   γ) Η προστασία που παρέχεται στο αδύναµο µέρος και κατά συνέπεια επιτυγχάνεται έτσι η 
διασφάλιση της ισότητας µεταξύ των διαδίκων συνίσταται είτε στην απαλλαγή από τη' υποχρέωση 
να προκαταβάλει έξοδα και τέλη, είτε σε πρόσθετη επιβάρυνση του αντιδίκου, είτε στην παροχή 
πλεονεκτηµάτων έναντι του αντιδίκου του. 
   δ) Όταν υφίσταται σύγκρουση µεταξύ των δύο πρώτων κριτηρίων, 
δηλαδή έχουµε κοινωνικοοικονοµικό και ιδιότητα επιτιθεµένου τότε επικρατεί το 
κοινωνικοοικονοµικό. Έτσι αν και ενάγων -επιτιθέµενος προστατεύεται απέναντι στον κατά 
τεκµήριο οικονοµικά ισχυρότερο εναγόµενο. 
   ε) Ορισµένες ρυθµίσεις όπως αυτές των αρθρ. 9 και 41 Κπολ∆ δεν φαίνεται να συνιστούν ότι 
παρέχουν και προστασία στο ασθενέστερο µέρος. Και τα δύο αυτά άρθρα δεν φαίνεται να 
βελτιώνουν κάποια αδυναµία του ενάγοντα. Η δικαιολόγηση των σχετικών ρυθµίσεων πρέπει να 
είναι µάλλον ότι η άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος φαίνεται πιο αποτελεσµατική από τον 
ενάγοντα από την αρχή µε την άσκηση της αγωγής, παρά από τον εναγόµενο στην πορεία της δίκης, 
όπου φαίνεται πιο πολύπλοκη και ο οποίος θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει για παρέλκυση της 
δίκης. 
   στ) Η προστασία που παρέχεται στο ασθενέστερο µέρος, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 
ισότητας προϋποθέσεων προς απονοµή δικαιοσύνης δεν φαίνεται ότι είναι πάντοτε και η καλύτερη. 
Χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή του ευεργετήµατος πενίας, ο οποίος στην δικαστηριακή 
πρακτική είναι θεσµός σε ανενεργεία . 
 
 
          Εκ των ανωτέρω δηµιουργείται ένας γενικότερος προβληµατισµός όσον αφορά τη σχέση των 
ως άνω ρυθµίσεων µε την αρχή της ισότητας των διαδίκων. Το ερώτηµα που ανακύπτει είναι" κατά 
πόσο αυτές οι διατάξεις αποτελούν απόκλιση από την εν λόγω αρχή ή αντίθετα πρόκειται για 
ρυθµίσεις που είναι ενταγµένες στο πλαίσια αυτής της νοµοθετηµένης και συνταγµατικά 
κατοχυρωµένης αρχής. 
          Αυτό που µπορεί να ειπωθεί σε αυτό το σηµείο είναι ότι εφόσον η ρύθµιση έχει ως απώτερο 
σκοπό την προστασία διαδίκου, για το οποίο θεσπίστηκε, επειδή µειονεκτεί σε σχέση µε τον 
αντίδικο του, και κατά συνέπεια επέρχεται εξισορρόπηση της ανισότητας µεταξύ των µερών, τότε 
αυτή η ρύθµιση αποτελεί ουσιαστική πραγµάτωση του περιεχοµένου της εν λόγω αρχής. Αντίθετα 
οι ρυθµίσεις που δεν έχουν τον ως άνω σκοπό, δηλαδή την εξίσωση της θέσης του αδύναµου µέρους 
µε την ισχυρότερη του αντιδίκου του, αλλά ενισχύουν την ήδη ισχυρή θέση του, τότε αυτές πρέπει 
να θεωρηθούν ότι συνιστούν απόκλιση από αυτήν .                                                                     
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VI.  ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
 
 
 
          Στο δίκαιο της απόδειξης ένα σηµαντικό θέµα , το οποίο βρίσκεται σε συνάρτηση µε την αρχή 
της ισότητας , είναι αυτό του βάρους απόδειξης . Ο κανόνας όπως καθιερώνεται µε το άρθρο 
338ΚΙΙολ∆ είναι «ότι κάθε διάδικος οφείλει να αποδείξει τα πραγµατικά γεγονότα που είναι 
αναγκαία για να υποστηρίξει την αυτοτελή αίτηση ή ανταίτησή του» . 
          Αυτό που µας ενδιαφέρει εδώ είναι εκείνες οι περιπτώσεις όπου έχουµε αντιστροφή του 
βάρους απόδειξης σε όφελος του µέρους που µειονεκτεί σε σχέση µε το άλλο κατά την αποδεικτική 
διαδικασία. Κάτι τέτοιο συµβαίνει κυρίως στις περιπτώσεις τις ιατρικής ευθύνης, της ευθύνης του 
παραγωγού ελαττωµατικού προϊόντος, στις περιπτώσεις των ασφαλιστικών συµβάσεων, στις 
εργατικές διαφορές, όπου ο ως άνω µηχανισµός οδηγεί σε µια µετακύληση της ευθύνης µε 
αποδεικτικά µέσα βάσει της θεωρίας των σφαιρών επιρροής των κινδύνων ή αλλιώς βάσει της αρχής 
της περιοχής προέλευσης των κινδύνων. 
          Σύµφωνα µε την ως άνω θεωρία σε περιπτώσεις, όπου συναντώνται αποδεικτικές δυσχέρειες 
σε σηµείο που το µέρος, το οποίο αξιώνει από τον αντίδικό του αποζηµίωση για την αποκατάσταση 
ζηµίας που υπέστη, έρχεται σε αποδεικτικό αδιέξοδο και κατ' επέκταση αυτό θα σηµαίνει και 
µαταίωση των δικαιολογηµένων αξιώσεων του, αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης σε βάρος του 
αντιδίκου του, καθώς τα περιστατικά που θα πρέπει να αποδειχθούν είναι ευχερέστερο να 
αποδειχθούν από αυτόν για το λόγο ότι αυτά ανήκουν στο δικό του χώρο δραστηριότητας, στη δική 
του σφαίρα κινδύνων. 
          Στην ελληνική νοµολογία συναντάµε πληθώρα αποφάσεων που εφαρµόζουν την ως άνω 
αρχή, ενδεικτικά αναφέρονται οι υπ' αριθ. 1259/77 και 930/85 Εφετείου Θεσσαλονίκης, η υπ' αριθ. 
151/2000 ΠολΠρ.Λαρίσης, η υπ' αριθ. 200/1997 ειρηνοδικείου Ξάνθης. Έτσι έχει κριθεί ότι στην 
περίπτωση που ασκεί αγωγή ο καταναλωτής τυποποιηµένου ελαττωµατικού προϊόντος κατά του 
παραγωγού ή προµηθευτή και επιδιώκει αποζηµίωση για τη ζηµία που επέστη από τη χρήση του ως 
άνω προϊόντος, σύµφωνα µε τον προορισµό του, ενώ σε αγωγή που θεµελιώνεται στο άρθρο 914 
ΑΚ οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει ο ζηµιωθείς εκτός από τα άλλα στοιχεία και την 
υπαιτιότητα του αντιδίκου του, στην προκειµένη περίπτωση πρέπει κατ' ανάλογη εφαρµογή του 925 
ΑΚ, που περιορίζεται στον τρόπο κατανοµής του βάρους απόδειξης, λόγω της ταυτότητας του 
νοµικού λόγου και δικαιολογείται από το ότι ο καταναλωτής είναι ξένος προς της διαδικασία 
παραγωγής και εισαγωγής του ελαττωµατικού προϊόντος και για αυτό δεν είναι σε θέση να 
αποδείξει την αιτία του' ελαττώµατος, ή οποία εµπίπτει στη σφαίρα ευθύνης του παραγωγού και του 
προµηθευτή, να αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης. Έτσι ο ενάγων θα πρέπει να επικαλεστεί και 
αποδείξει την αντικειµενικά βλαπτική ελαττωµατικότητα του προϊόντος και την αιτιώδη συνάφεια 
µεταξύ της χρήσης αυτού κατά τον προορισµό του και την ζηµία, από την άλλη ο εναγόµενος να 
επικαλεστεί και να αποδείξει ότι κατά τον ως άνω χρόνο η ελαττωµατικότητα δεν οφείλεται σε 
πληµµελή κατασκευή ή συντήρηση του µέχρι τη έξοδο από την επιχείρηση του ή ότι η τυχόν 
πληµµέλεια κατασκευή ή συντήρηση δεν οφείλεται σε δικό του πταίσµα ή σε πταίσµα των 
προσώπων για το οποίο ευθύνεται κλπ. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                         17 



          Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι καθένας βαρύνεται µε την επίκληση και απόδειξη των 
κρίσιµων για τη νοµική υπαγωγή περιστατικών της δικής του σφαίρας21 . Με την αντιστροφή του 
βάρους απόδειξης διευκολύνεται ο ενάγων από τη δυσχερή θέση που βρίσκεται να αποδείξει την 
υπαιτιότητα του εναγοµένου, και το βάρος µετατίθεται στον εναγόµενο ο οποίος πρέπει να 
δηµιουργήσει πλήρη δικανική πεποίθηση στο δικαστήριο ότι δεν τον βαραίνει υπαιτιότητα. Η ως 
άνω θεωρία των σφαιρών εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου νοµοθετικά δεν έχει καθιερωθεί 
αντικειµενική ευθύνη ( όπως για παράδειγµα 923, 924παρ.2ΑΚ, 5παρ2 ω. ΓΠΝ/1911), συντρέχουν 
όµως οι δικαιολογητικοί λόγοι της., όπως στην περίπτωση του κατασκευαστή ελαττωµατικού 
προϊόντος . 
          Έτσι σύµφωνα µε ,την προαναφερθείσα θεωρία των σφαιρών, στις περιπτώσεις όπου η αιτία 
της ζηµία_ προέρχεται από τη σφαίρα ενέργειας ή τεχνικής κυριαρχίας του εναγοµένου, επιβάλλεται 
για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης, ο τελευταίος, καθότι είναι πιο κοντά στην αιτία, να φέρει το 
βάρος να διαλευκάνει την υπόθεση, ( αυτός είναι που καθορίζει και οργανώνει τη διαδικασία 
παραγωγής και την ελέγχει, αυτός δεσπόζει σε αυτή, εποµένως είναι σε θέση να γνωρίζει που 
βρίσκεται η αιτία της ελαττωµατικής παραγωγή) και αν θέλει να απαλλαγεί να αποδείξει ότι µεταξύ 
της δικιάς του συµπεριφοράς και της αιτίας δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια. Στον ενάγοντα 
αποµένει να αποδείξει µόνο ότι η βλάβη προήλθε από την αιτία η οποία πηγάζει από τον τοµέα 
δραστηριότητας του εναγοµένου. Βέβαια όσον αφορά τις περιπτώσεις του παραγωγού 
ελαττωµατικού προϊόντος υπάρχει ο Ν 2251/94 για την προστασία των καταναλωτών ( βλ. αρθ. 6 
και 7 για την ευθύνη του παραγωγού και του παρέχοντος υπηρεσίες) . 
          Ανάλογα ισχύουν και στο πεδίο της ιατρική ευθύνης. Και εδώ η εφαρµογή του γενικού 
κανόνα βάρους απόδειξης θα σήµαινε ότι κάθε φορά ο ασθενής θα φέρει το βάρος να αποδείξει όλα 
εκείνα τα ουσιώδη γεγονότα που αποτελούν τη ελάσσονα πρόταση του συλλογισµού του δικαστή ( 
ότι ο γιατρός αδιαφόρησε να παράσχει βοήθεια, ότι η συγκεκριµένη επέµβαση ήταν άσκοπη κλπ.) , 
ενώ ο γιατρός από την άλλη θα απολάµβανε την ως ένα βαθµό προνοµιακή µεταχείριση που ο νόµος 
επιφυλάσσει στον εναγόµενο και η όποια επεκτείνεται και στο βάρος απόδειξης. Και κατά συνέπεια 
η αποδεικτική αδυναµία του ασθενούς θα ισοδυναµούσε µε απόρριψη της αγωγής του ως . ουσία 
αβάσιµης 22. 
          ∆εν πρέπει να λησµονείται όµως ότι οι κανόνες της ιατρικής επιστήµης δεν είναι 
µονοσήµαντοι. Ο γιατρός είναι ο µόνος που τους γνωρίζει, ενώ ο ασθενής τους αγνοεί παντελώς και 
έρχεται σε αποδεικτική αδυναµία για παράδειγµα ως προς τι συνέβηκε πάνω στο χειρουργικό 
τραπέζι κατά τη διάρκεια της νάρκωσης ή για τον αν το συγκεκριµένο φάρµακο που του χορήγησε ο 
γιατρός ήταν και το ενδεδειγµένος για την αντιµετώπιση της συγκεκριµένης ασθένειας, Επίσης 
συχνή είναι και η περίπτωση  «ιατρικής αυθεντίας», ενός γιατρού καθηγητή πανεπιστήµιου, που 
για λόγους συναδελφικής αλληλεγγύης καταθέτει υπέρ του γιατρού. Επιπλέον το περιβάλλον του 
γιατρού αποτελείται από ειδικευµένο προσωπικό, πρόθυµο να καταθέσει υπέρ του, ενώ ο ασθενής 
περιστοιχίζεται µόνο από συναισθηµατικά φορτισµένους συγγενείς, οι οποίοι είναι άσχετη µε το 
αντικείµενο . 
          Το βάρος αποδείξεως ερείδεται επί των άρχων της ισότητας στα πλαίσια ενός κράτους 
δικαίου. Τόσο ο ασθενής όσο και ο γιατρός έχουν και πρέπει να έχουν ως υποκείµενα δικαίου ίση 
µεταχείριση. Εξαιτίας της αγνοίας όµως εκ µέρους του ασθενή των κανόνων της ιατρικής 
επιστήµης, και της αποδεικτικής αδυναµίας του κλονίζεται η συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή, για 
αυτό είναι αναγκαία η παροχή κάποιων διευκολύνσεων υπέρ του ασθενούς στην κατανοµή του 
βάρους απόδειξης, η οποία σε συγκεκριµένες περιπτώσεις µπορεί να φτάσει µέχρι την πλήρη 
αντιστροφή αυτού. 
 

                                                 
21 Α.Πουλιάδης , Ευθύνη του παραγωγού και κατανοµή του βάρους της αποδείξεως , Νοµικό Βήµα 1987 .                    
22 Χ.Πολίτης , Κατανοµή του βάρους αποδείξεως στην δίκη της ιατρικής ευθύνης .                                                        18           



 
 
          Και στον χώρο της εργατική δίκης το πρόβληµα του βάρους απόδειξης παρουσιάζει 
ιδιαιτερότητα 23και επιβάλλεται για λόγους προστασίας και ισότητας η αντιστροφή του βάρους 
απόδειξης ως άνω, καθώς σε αυτές τις δίκες αντιδικούν εργοδότης και εργαζόµενος, αρχέτυπα των 2 
ανταγωνιστικών τάξεων, ο εργαζόµενος θα βρίσκεται σε αποδεικτική αδυναµία σε σχέση µε τους 
ισχυρισµούς του, λόγω της ενισχυµένης κοινωνικοοικονοµικής θέσης του αντιδίκου του (εδώ είναι ο 
εργοδότης που κατέχει ακριβώς εκείνα τα στοιχεία που θα µπορούσαν να θεµελιώσουν τους 
ισχυρισµούς του εργαζοµένου),και τέλος, σε πολλές περιπτώσεις ο εργαζόµενος που ζητά έννοµη 
προστασία αγωνίζεται για συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα, των οποίων η εγγύηση 
αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας . 
          Βλέπουµε λοιπόν ότι σε περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα οι προαναφερθείσες , όπου η θέση 
του ενός διαδίκου είναι εκ των πραγµάτων ξένη ως προς το αντικείµενο που µε βάση των γενικό 
κανόνα της απόδειξης πρέπει να επικαλεσθεί και να αποδείξει και ως εκ τούτου έρχεται αντιµέτωπος 
µε αποδεικτικές δυσχέρειες ερχόµενος έτσι σε δυσχερέστερη θέση σε σχέση µε τον αντίδικό του – 
διαταράσσεται εποµένως η ισότητα των διαδίκων της δίκης – αντιµετωπίζεται { είτε από το 
νοµοθέτη είτε από τη νοµολογία }το ζήτηµα µε την αντιστροφή του βάρους απόδειξης σε βάρος του 
αντιδίκου και έτσι εξισορροπεί τα αντικρουόµενα συµφέροντα και διασφαλίζει την αρχή της 
ισότητας των όπλων στη δίκη .  
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VII. H  ΑΡΧΉ  ΤΗΣ  ΙΣΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ  ∆ΙΑ∆ΙΚΩΝ  ΣΤΗ  ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 

 
           
          Οι διάδικοι έχουν στο πλαίσιο της διαθετικής αρχής που ισχύει στην Πολιτική δικονοµία  
(106) την ευχέρεια να συµφωνήσουν της διαιτητική λύση της διαφοράς τους , όπου η δεσµευτική 
διάγνωσή της γίνεται από κάποιο τρίτο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο, όχι από τακτικό δικαστήριο, 
το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 886ΚΠολ∆ δεν δεσµεύεται από τους κανόνες της Πολιτικής 
δικονοµίας. Εντούτοις η εξουσία τους αυτή δεν είναι απεριόριστη, καθώς και κατά αυτήν τη 
διαδικασία θα πρέπει να τηρηθούν οι θεµελιώδεις αρχές που συνιστούν το ελάχιστο όριο των 
εγγυήσεων του ότι η προσφυγή στη διαιτησία δε συνιστά απαλλοτρίωση του δικαιώµατος 
δικαστικής ακρόασης και προστασίας . 
          Στο άρθρο 866 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας ορίζεται.. « κατά τη διαιτητική 
διαδικασία τα µέρη έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις, τηρείται η αρχή της 
ισότητας και πρέπει να καλούνται τα µέρη να παραστούν κατά τις συζητήσεις, να αναπτύξoυν , κατά 
την κρίση των διαιτητών, προφορικώς ή εγγράφως τους ισχυρισµούς τους και να προσκοµίσουν τις 
αποδείξεις τους». 
          Η διάταξη αυτή καθορίζει τις βασικές αρχές που διέπουν την διαιτησία, µία από αυτές είναι 
και η αρχή της ισότητας των διαδίκων. Αυτές τις θεµελιώδεις αρχές, εποµένως και την αρχή της 
ισότητας, οφείλει ο διαιτητής να εφαρµόσει ακριβώς όπως και ο πολιτικός δικαστής. Σύµφωνα µε 
την ολοµέλεια του Αρείου Πάγου (13/1995) η εν λόγω αρχή στη διαιτησία πραγµατώνεται, όταν 
κανένας διάδικος δεν αποκτά σε σχέση µε τους υπολοίπους περισσότερα δικαιώµατα ή δεν 
απαλλάσσεται από τις επιβαλλόµενες στους άλλους υποχρεώσεις στο δικονοµικό πεδίο . 
          Η τήρηση αυτής της αρχής µαζί µε τη δικαιοδοτική ιδιότητα του διαιτητή του επιβάλλουν να 
είναι ανεξάρτητος ως τρίτος κριτής 24. ∆εν µπορεί εποµένως να χρησιµοποιεί τις ιδιωτικές του 
γνώσεις στον σχηµατισµό της ελάσσονος πρότασης κατά την κρίση της διαφοράς (ΑΠ1509/1982), 
καθώς έτσι ενεργεί κατά τρόπον ασυµβίβαστο προς την ως άνω ιδιότητά του ως τρίτου κριτή και 
καθιστά απρόσιτες και ανέλεγκτες τις πηγές γνώσεις του ως προς τα συγκεκριµένα πραγµατικά 
περιστατικά, και κατ' αποτέλεσµα παραβιάζει την ίση επιρροή των διαδίκων επί του περιεχοµένου 
της εξελίξεως της διαδικασίας. Παραβιάζει την αµέσως απερρέουσα από την δικαιοδοτική του 
ιδιότητα αρχή της ίσης µεταχείριση των διαδίκων και καθιστά την απόφαση του ακυρωτέα. 
 Τα ως άνω ισχύουν και όταν ανατίθεται σε αυτόν η επίλυση εν λευκώ η κατ' επιείκεια . 
Αυτές οι ρήτρες τον απαλλάσσουν µεν από την υποχρέωση να εφαρµόσει διατάξεις του ουσιαστικού 
δικαίου, σε καµία περίπτωση όµως δεν τον απαλλάσσουν από την υποχρέωση να τηρεί τις 
δικονοµικές εγγυήσεις, οι οποίες απορρέουσες κατ' ανάγκη από την ιδιότητα του ενσωµατώθηκαν 
σε λόγους ακύρωσης. Μπορούν εποµένως να ορίσουν κατά ελευθέρα κρίση τη διαδικασία, δεν 
µπορούν όµως να απέχουν από την αρχή της ισότητας και της κατ' αντιδικία δίκης, αρχές που 
συνάπτoνται άµεσα µε την ιδιότητα του διαιτητή . 
 Επίσης δεν µπορεί ο διαιτητής να λάβει υπόψη του αποδεικτικά στοιχεία που δεν 
προσκοµίστηκαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, όπως για παράδειγµα κατάθεση µάρτυρα που 
εξετάσθηκε κατά το στάδιο της διασκέψεως, χωρίς να παραστούν ούτε να κληθούν οι διάδικοι   (ΑΠ 
714/1997) .  
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          Με την υπ' αριθ. 350/1979 ΑΠ και την 1199/1995 ΕΦ Πειραιώς έγινε δεκτή η άποψη ότι η 
αρχή της ισότητας αναφέρεται στις συζητήσεις που αφορούν την ουσία της υποθέσεως και όχι τον 
καθορισµό της διαδικασίας και ότι δεν συντρέχει λόγος ακυρότητας της διαιτητικής απόφασης όταν 
οι διάδικοι δεν κλήθηκαν να παραστούν κατά τον καθορισµό της διαιτητικής διαδικασίας. Πάντως 
υποστηρίχθηκε στη θεωρία και η αντίθετη άποψη, κατά την οποία οι διαιτητές υποχρεούνται να 
ακούσουν τα µέρη πριν αποφασίσουν για τη διαιτητική διαδικασία . 
          Το άρθρο 897 παρ. 5 του ΚΠολ∆ προβλέπει ότι λόγος ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης 
είναι και η παραβίαση της διατάξεως του άρθρου 886παρ. 2 , δηλαδή παραβίαση της αρχής της 
ισότητας. Έχει κριθεί όµως ότι λόγος ακυρώσεως αποτελεί η παράβαση της αρχής της ισότητας 
όταν αυτή διαπράχθηκε µετά την συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου.( ΕΦ ΑΘ 10363/1998). 
Έτσι η παροχή στον έναν µόνο συµβαλλόµενο της δυνατότητας να προσφύγει στη διαιτησία δεν 
αποτελεί λόγο ακυρώσεως βάσει του ως άνω άρθρου (ΑΠ 71/1995.) .  
          Παράδειγµα από νοµολογία : απόφαση υπ’απιθ.1881/1980 ΑΠ.25: ανάµεσα σε τρία µέλη µιας 
κοινοπραξίας γεννήθηκαν διαφορές, που είχε συµφωνηθεί ότι θα επιλύονταν µε διαιτησία. Ο πρώτος 
διόρισε ένα διαιτητή για τον εαυτό του και ο δεύτερος διόρισε ένα για τον εαυτό και για τον τρίτο, ο 
οποίος όµως στη συγκεκριµένη περίπτωση είχε αντιτιθέµενα συµφέροντα σε σχέση µε τους άλλους 
δύο. 
          Το εφετείο απέρριψε έφεση του τρίτου, ο οποίος είχε προβάλει τον ισχυρισµό ότι δικαιούται 
να διορίσει δικό του διαιτητή. Η απόφαση του εφετείου επικυρώθηκε από τον ΑΠ µε την ως άνω 
απόφασή του µε την εξής αιτιολογία: Η διάταξη του αρθ. 872 Κπολ∆ ( «... ...κάθε µέρος διορίζει 
έναν διαιτητή») έχει την έννοια ότι όταν περισσότερα πρόσωπα µεταξύ των οποίων υπάρχει 
κοινωνία δικαιώµατος ή υποχρεώσεων ενάγουν ή ενάγονται, τότε δικαιούνται 'να ορίσουν µόνο έναν 
διαιτητή. Η απόφαση αυτή δέχεται ότι ο κοινοπραξία αποτελεί κοινωνία δικαιώµατος και συνάγει 
ότι υπάρχει µεταξύ των µερών οµοδικία. 
          Όµως δεν λαµβάνει υπόψη της το γεγονός ότι σε µια κοινοπραξία που αποτελείται από 
περισσότερα µέρη ο καθένας έχει τα δικά του συµφέροντα και ότι αυτή όπως και κάθε σύµβαση 
αποτελεί σύµπτωση αντιτιθέµενων συµφερόντων. Αν εποµένως γίνει δεκτή άποψη ότι πρόκειται για 
κοινωνία τότε δεν µπορεί να είναι µόνο για τα δυο µέλη της αλλά για όλα. 
          Επίσης η µεταφορά στη διαιτησία των αρχών της οµοδικίας δεν είναι νοµικά δυνατή καθώς 
κάτι τέτοιο αντίκειται στις διατάξεις περί διαιτησίας . Η σύνθεση των διαιτητικών δικαστηρίων 
καθορίζεται από τη βούληση των µερών, µε τη νοµοθετική επιταγή για σεβασµό της αρχή της 
ισότητας. Και ισότητα σηµαίνει όπως είδαµε ίσα δικαιώµατα σε κάθε ένα από τα µέρη της 
συµφωνίας της διαιτησίας. 
          Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο ηττηθείς διάδικος είχε δίκιο, καθώς αυτό πηγάζει έµµεσα 
από τη διατύπωση του αρθ. 872ΚΠολ∆. Το άρθρο αυτό καθορίζει από τη µια τη ευχέρεια των µερών 
να ρυθµίσουν µε συµφωνία τον τρόπο ορισµού των διαιτητών και από τη άλλη προβλέπει για την 
περίπτωση που τα µέρη δεν προέβλεψαν κάτι τέτοιο ότι κάθε µέρος θα διορίζει τον διαιτητή του, 
εφόσον συµµετέχει αυτοτελώς στη συµφωνία υποστηρίζοντας δικά του αποκλειστικά συµφέροντα. 
Η δεύτερη παράγραφος του 872 ,δηµοσίας τάξεως, αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της 
ισότητας των µερών που διέπει τη διαιτησία. 
          Συµπερασµατικά η αρχή της ισότητας επιτελεί σηµαντικότατο ρόλο, καθώς και σε 
διαδικασίες, όπου κατά κανόνα υπάρχει απόκλιση από τους κανόνες της Πολιτικής δίκης , όπως 
στην διαιτησία , η τήρησή της επιβάλλεται και ταυτόχρονα η παράβασή της ανάγεται σε λόγο 
ακύρωσης . 
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VΙIΙ. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΩΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΟΣ 
 
 
          Η αρχή της ισότητας των διαδίκων ισχύει και για το κράτος, στις περιπτώσεις φυσικά που 
εµφανίζεται ως Fiscus, το οποίο συναλλάσσεται στο πεδίο του ιδιωτικού . δικαίου µε τους πολίτες 
βάσεις της αρχής της ισοτιµίας 26. 
          Ζήτηµα γεννάται, αν το κράτος ως διάδικος µπορεί ενόψει της ανωτέρω αρχής να 
απολαµβάνει δικονοµικών προνοµίων 27. Ένα ζήτηµα που προκύπτει και στην Πολιτική δίκη, 
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία όµως στη διοικητική, όπου ένας από του διαδίκους είναι η διοίκηση, 
δηλαδή το κράτος υπό ευρεία έννοια, που κατεξοχήν είναι πηγή ενδεχοµένων παραβάσεων του 
δικαιώµατος της ισότητας. 
          Αφετηρία στο ως άνω θέµα είναι το σχήµα ότι µέσα στο συγκεκριµένο και τυπικό πλαίσιο της 
δίκης «κράτος» είναι µόνο το δικαστήριο και οι οποιοιδήποτε διάδικοι βρίσκονται κυριολεκτικά και 
µεταφορικά στο ίδιο επίπεδο. Λόγοι απόκλισης από την αρχή της ισότητας αυθαίρετα και γενικά 
µόνο υπέρ του δηµοσίου είναι αντισυνταγµατικές και ο νοµοθέτης οφείλει να κατανοήσει ότι οι 
υπέρ του κράτους οριζόµενες διακρίσεις δεν προάγουν και δεν στηρίζουν την ιδέα του κράτους 
δικαίου. Γενικά τα προνόµια υπέρ του δηµοσίου βλάπτουν συνήθως παρά ωφελούν, γιατί συντηρούν 
και ενθαρρύoυν την απροθυµία και ραθυµία των υπαλλήλων 28. 
          Στη νοµοθεσία µας πάντως προβλέπεται πληθώρα προνοµίων του δηµόσιου, τα 
οποία εκδηλώνονται ως σηµαντικά µακρότερες για αυτό προθεσµίες, ή έµµεσες µόνο κυρώσεις ( το 
δεύτερο περισσότερο στη διοικητική δίκη), πολλές από τις οποίες διχάζουν και την νοµολογία των 
ελληνικών δικαστηρίων. 
          Ορισµένες από τις διατάξεις που περιέχουν ευνοϊκή ρύθµιση υπέρ του δηµοσίου 
είναι οι ακόλουθες : 
          Κατά το άρθρο 11 κ.δ. 26.6/10.07.1944 «Περί κώδικος των νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου», 
ορίζεται ότι « σε κάθε δίκη του ∆ηµοσίου, καµία απολύτως προθεσµία δεν τρέχει εις βάρος του 
∆ηµοσίου κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, ούτε για την από τον τρίτο άσκηση 
δηλώσεως , ούτε για την έγερση αγωγών, παρεµβάσεων και προσεπικλήσεων, ούτε τέλος για την 
άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου µέσου ή εξέταση µαρτύρων, κάθε δε τέτοια προθεσµία, η οποία 
άρχισε πριν τις διακοπές, όπως και η εξέταση των µαρτύρων αναστέλλονται κατά τη διάρκεια των 
διακοπών. Εξαιρετικά η εξέταση µάρτυρα που άρχισε πριν τις διακοπές µπορεί να συνεχιστεί και 
κατά τις διακοπές µόνο αν αιτηθεί για αυτό το ∆ηµόσιο.» 
          Η ως άνω ρύθµιση, η οποία διατηρήθηκε και µετά την ισχύ του Κπολ∆ εφαρµόζεται και για ν. 
π. ή οργανισµούς που απολαύουν των διαδικαστικών προνοµιών !ου ∆ηµοσίου, για παράδειγµα το 
ΙΚΑ, τη ∆ΕΗ, οι ΟΤΑ, ο ΟΛΠ. ( Ολ ΣτΕ 3436/1998, ΑΠ1239/1995, ΕΦΑθ4576/1996, ΑΠ 22/1985, 
ΑΠ 448/1990) . 
          Σύµφωνα µε τη νοµολογία η διάταξη αυτή δεν αφορά τις καταχρηστικές προθεσµίες, αλλά 
µόνο όσες τίθενται σε κίνηση µε την επίδοση κλπ.,. (Η άποψη αυτή όµως αµφισβητείται - δες ΑΠ 
1239/1995, 336/1996, 929/1996 , όµως και 744/1982, ΑΠ 651/1988, 31/1990,1234, 1235, 
1111/11995) όπως επίσης και στις προπαρασκευαστικές (ΑΠ 1724/1999) . 
          Η ως άνω αναστολή αφορά µόνο το δηµόσιο ως διάδικο και δεν ισχύει και για τον αντιδίκό 
του . Η νοµολογία των δικαστηρίων έχει διχαστεί σχετικά µε το θέµα αν η εν λόγω διάταξη 
αντίκειται στο Σύνταγµα ως αντιβαίνουσα στην συνταγµατικώς κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας 
των διαδίκων και ως εκ τούτου παραµένει ανίσχυρη . 
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27 Π.∆.∆αγτόγλου , ο.π. 
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          Απόκλιση υπέρ του ∆ηµοσίου εισάγει και το άρθρο 10 κ.δ. 26.6./1 Ο. 07.1944 , το οποίο 
ορίζει ότι « οι πάσης φύσεως νόµιµες και διαδικαστικές προθεσµίες που ορίζονται βραχύτερες των 
30 ηµερών είναι για το δηµόσιο διάρκειας 30 ηµερών. ( ΑΠ 87/1974) ,και η οποία ρύθµιση ισχύει 
και για τους οργανισµούς και Υ.Π. που απολαύουν των προνοµιών του ∆ηµοσίου. Έτσι σύµφωνα µε 
την εν λόγω διάταξη, η άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης ή η άσκηση έφεσης στις 
µισθωτικές διαφορές είναι για το δηµόσιο 30 ηµέρες (ΕΦΑΘ 2877/1996, 1787/1994, 9233/1995) . 
          Επίσης η προθεσµία κλητεύσεως του ∆ηµοσίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 10 ηµέρες 
σε υποθέσεις ασφαλιστικών µέτρων και 30 ηµέρες στις λοιπές. (αρθ. 9 κ.δ. 16.06/10.07.1944). (ΣτΕ 
981/1998, , ΕΦ ΑΘ 10207/1986, ΕφΑθ 7114/1989) . 
          Σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 20 του ίδιου νοµοθετήµατος προβλέπεται απαλλαγή του 
∆ηµοσίου από προκαταβολή εξόδων, από παράβολα, από ένσηµα αντιγραφικών κλπ. ( ΣτΕ 
2150/2001, ΟλΣτΕ 1777/1999, ΣτΕ 41/2000, ΣτΕ 2887/1999 Και σύµφωνα µε το άρθρο 21 
προβλέπεται ότι ο τόκος υπερηµερίας για το ∆ηµόσιο ορίζεται στο 6% και αρχίζει από την επίδοση 
της αγωγής και όχι από την όχληση. ( ΑΠ 689/1999) . 
          Επιπλέον να αναφερθούν οι διατάξεις των άρθρων 85 παρ. 1 ΚΕ∆Ε και 5 κ. δ. 
26.06/10.07.1944, σύµφωνα µε τις οποίες σε δίκες του δηµοσίου, απαιτούνται δύο επιδόσεις για να 
θεωρηθεί έγκυρη η επίδοση του δικογράφου προς το ∆ηµόσιο, δηλαδή πρέπει να επιδοθεί τόσο στον 
Υπουργό Οικονοµικών όσο και στο αρµόδιο όργανο που εκπροσωπεί το ∆ηµόσιο στη συγκεκριµένη 
δίκη, και αυτό για να επιτευχθεί µεγαλύτερη ασφάλεια των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. Σε 
περίπτωση που παραλειφθεί µια από τις ως άνω επιδόσεις, τότε η επίδοση δεν ολοκληρώθηκε και 
δεν παράγει έννοµες συνέπειες, µε αποτέλεσµα για παράδειγµα µα µην αρχίσει η προθεσµία των 30 
ηµερών για τη έφεση από την επίδοση, αλλά να ισχύει η προθεσµία των 3 ετών από τη δηµοσίευση. 
(ΟλΑΠ 34/1988 , ΑΠ 1778/1999) . 

          Όλες οι παραπάνω ρυθµίσεις - οι οποίες δεν είναι και οι µοναδικές - εισάγουν ευνοϊκή 
ρύθµιση υπέρ του ∆ηµοσίου και αποτελούν έτσι εξαιρέσεις από την αρχή της ισότητας, των οποίων 
η δικαιολόγηση ανάγεται συνήθως στην ιδιαίτερη θέση και οργάνωση του ∆ηµοσίου ή σε λόγους 
γενικότερου συµφέροντος ή για διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. Κατά πόσο όµως 
αρκεί αυτή η δικαιολόγηση για να µη θεωρηθούν οι ως άνω ρυθµίσεις ότι αντιβαίνουν στην εν λόγω 
αρχή και κατά συνέπεια να θεωρούνται συνταγµατικές ; Θεωρώ ότι στην έννοµη σχέση της δίκης, 
όπου και οι δύο διάδικοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και ως κράτος θεωρείται µόνο το δικαστήριο , 
τέτοιου είδους ρυθµίσεις είναι αµφίβολο κατά πόσο µπορούν να θεωρηθούν ουσιαστική 
πραγµάτωση της αρχής της ισότητας .Γιατί να χρήζει το ∆ηµόσιο αυξηµένης προστασίας, εφόσον εκ 
των πραγµάτων δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι η θέση του είναι αυτή του ασθενέστερου µέρους; 
Ενόψει και του γεγονότος ότι οι αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας τίθενται από τον νοµοθέτη 
για να προστατέψει το αδύναµο µέρος στη δίκη και να εξισορροπήσει την ανισότητα που υπάρχει εκ 
των πραγµάτων, τίθεται το ερώτηµα στις δίκες του ∆ηµοσίου είναι το ∆ηµόσιο το ασθενέστερο 
µέρος σε σχέση µε τον απλό ιδιώτη διάδικο; 
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IΧ. ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΉ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 

 
 
          Από τη νοµολογία έχει κριθεί ότι αντίκειται στην αρχή της ισότητας των διαδίκων :  
   α) η επισύναψη µετάφρασης στο επιδοτέο στην αλλοδαπή έγγραφο, αφού έτσι θα έθετε σε 
µειονεκτική θέση τους αλλόγλωσσους έναντι των ελληνοµαθών ( ΠολΠΗρ 1213/1970, ΜονΠΑθ 
7298/1981- όµως ΑΠ 227/1999 έκρινε ότι για το κύρος της κατ' αρθ. 136 επιδόσεως δεν είναι 
αναγκαία η επισύναψη µεταφράσεως του επιδιδόµενου εγγράφου, και η ΑΠ 1447/1988 έκρινε ότι 
µετάφραση δεν απαιτείται ακόµη και αν ο παραλήπτης δεν γνωρίζει την ελληνική). Ενόψει και του 
υπ' αριµ 1347/2000 Κανονισµού του Συµβουλίου της Ευρώπης, όπου κατοχυρώνεται το δικαίωµα 
του προς ου η επίδοση να αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο αν δεν κατανοεί τη γλώσσα, στην οποία 
έχει συνταχθεί, ή αν δεν έχει συνταχθεί σε µία από τον Κανονισµό προβλεπόµενες γλώσσες, 
βλέπουµε ότι η αρχή της ισότητας επιβάλλει σε αυτές τις περιπτώσεις µια απόκλιση υπέρ του 
εναγοµένου για να εξισορροπήσει την πραγµατική ανισότητα µεταξύ των διαδίκων . 
   β) το ανεπίτρεπτο ανταγωγής προς µείωση του µισθώµατος , όταν ασκήθηκε αγωγή 
αναπροσαρµογής του µισθώµατος ( ΜονΠΑθ 4073/1975) .  
   γ) η εκδοχή ότι η εικοσιτετράωρη του αρ.71Ι 4 για κλήτευση του αντιδίκου, προκειµένου να 
παραστεί στη σύνταξη ένορκης βεβαίωσης , ισχύει και όταν αυτός είναι κάτοικος εξωτερικού.  
   δ) η εκδοχή ότι ο προσθέτως παρεµβαίνων υπέρ του αντιδίκου του ∆ηµοσίου υποχρεούται να 
ασκήσει την παρέµβαση του, κατά την διαδικασία των αρθ. 677-681 , µε δικόγραφο κοινοποιούµενο 
πριν από 30 ηµέρες, ενώ το ∆ηµόσιο µπορεί να παρεµβαίνει προφορικώς υπέρ του αντιδίκου του 
ενάγοντος ή εναγοµένου ιδιώτη (ΕΦΑΘ 9033/1978) .  
   ε) η υπέρ του ∆ηµοσίου και των άλλων ν.π. ή οργανισµών που απολαύουν των προνοµίων του 
δηµοσίου και όχι των αντιδίκων τους αναστολή των προθεσµιών κατά τη διάρκεια των δικαστικών 
διακοπών (βλ. παραπάνω) . 
   στ) η διάταξη του µέτρου της προσωπικής κράτησης επί εκτελέσεως αλλοδαπή απόφασης, 
µολονότι το µέτρο αυτό δεν προβλέπεται ως µέτρο εκτελέσεως και από το δίκαιο της πολιτείας όπου 
εκδόθηκε ο εκτελούµενος τίτλος (ΕΦΑΘ 3020/1996) . 
   ζ) η διάταξη του αρθρ. 27 παρ 8 3 ν. 423/1976, η οποία απαγορεύει την αναγκαστική εκτέλεση 
προς είσπραξη χρηµατικών απαιτήσεων εναντίον ν.π.ι.δ. που ελέγχεται από το ∆ηµόσιο (ΜονΠΑθ 
9690/1979) . 
   η) η απαγόρευση της αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του ∆ηµοσίου και των οργανισµών στους 
οποίους έχουν επεκταθεί τα προνόµιά του. Η διάταξη αυτή του άρθρου 8 ν. 2097/1952, οποία µέχρι 
πρότινος θεωρούνταν ότι δεν έθιγε την αρχή της ισότητας, θεωρείται καταργηµένη µετά τη θέση σε 
ισχύ του διεθνούς συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα του 1996 . 
          ∆εν θίγεται η αρχή της ισότητας όταν υπάρχει συµφωνία ,µε την οποία κατά το άρθρο 42 
γίνεται αρµόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης αλλοδαπό δικαστήριο, που ως τώρα είχε 
συντρέχουσα αρµοδιότητα.(ΕΦΑΘ 3107/1980). Επίσης σύµφωνη µε την εν λόγω αρχή είναι και η 
άποψη ότι η εικοσιτετράωρη προθεσµία του άρθρου 343 Κπολ∆ ισχύει κατά ανάλογη εφαρµογή και 
για διάδικο που διαµένει στην Ελλάδα όταν αυτός καλείται να παραστεί κατά την διεξαγωγή 
αποδείξεων ενώπιον έλληνα προξένου στο εξωτερικό (ΕΦΑΘ 3779/1990), καθώς επίσης και η 
παροχή ευχέρειας απαλλαγής από τον αποκλεισµό, που προκύπτει από την παρέλευση των 
προθεσµιών ασκήσεως της προσφυγής του αρθ. 16 Συµ.Χάγης στον εναγόµενο που δικάσθηκε 
ερήµην και όχι στον -ενάγοντα που δικάστηκε ερήµην ( ΕΦΘΕΣ 1576/1997) . 
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Χ.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
 
 
 
 
          Από όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι η σηµασία της αρχής της ισότητας στο 
αστικό δικονοµικό δίκαιο είναι µεγάλη, καθώς βάσει αυτής προστατεύεται το ασθενέστερο µέρος 
στη δίκη. Χάριν αυτής ο νοµοθέτης και ο δικαστής σταθµίζουν τα αντικρουόµενα συµφέροντα, 
εντοπίζουν ποιο από τα µέρη εξαιτίας της µειονεκτικής του θέσης σε σχέση µε τον αντίδικό του 
χρήζει προστασίας, και έρχονται ο πρώτος µε δικονοµικές ρυθµίσεις και ο δεύτερος µε την 
αµερόληπτη και αντικειµενική στάση καθ’ όλη τη διαδικασία της Πολιτικής δίκης, καθώς και µε την 
απόκλισή του σε συγκεκριµένες περιπτώσεις από τους τυπικούς κανόνες της διαδικασίας - ιδίως στα 
θέµατα της απόδειξης- και εξισορροπούν την εκ των πραγµάτων ανισότητα που υφίσταται µεταξύ 
των διαδίκων . 
          Εποµένως , η συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας των διαδίκων, δεν έχει την 
έννοια µιας ισοπεδωτικής και γενικά χωρίς διακρίσεις εφαρµογής της σε όλες τις περιπτώσεις , 
καθώς κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε περισσότερες ανισότητες , αλλά αντίθετα έχει την  έννοια µιας 
εξισορρόπησης των αντιτιθέµενων συµφερόντων, µιας εξισορρόπησης της πραγµατικής ανισότητας 
των διαδίκων, µιας εξισορρόπησης της θέσης του αδύναµου µέρους και της θέσης του ισχυρού 
αντιδίκου του, µε την ενίσχυση της πρώτης , ώστε σε τελική ανάλυση να µπορούµε να µιλάµε για 
µια ισότητα προϋποθέσεων στην απονοµή της δικαιοσύνης . 
          Βέβαια , το πεδίο είναι ακόµη ανοιχτό για νοµικές βελτιώσεις, ώστε να επιτευχθεί ο ως άνω 
σκοπός για ισότητα ευκαιριών, καθώς από ότι είδαµε είτε από τη µια υπάρχουν ρυθµίσεις , οι οποίες 
όµως χρήζουν παραπέρα επεξεργασίας ( ευεργέτηµα της πενίας) και στο παρόν στάδιο εξέλιξής τους 
µένουν ανενεργές χωρίς να προσφέρουν την απαιτούµενη προστασία στο ασθενές µέρος είτε από 
την άλλη υφίστανται ρυθµίσεις που συνιστούν αδικαιολόγητη απόκλιση από την ως άνω αρχή και 
πρέπει κατά συνέπεια να πάψουν να εφαρµόζονται µόνο υπέρ του ενός διαδίκου ή αλλιώς να 
επεκταθούν και στο άλλο µέρος . 
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ΧΙ .  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  ( από το www.Lawdb.Intrasoftnet.Com/nomos.gr. )  
 
1.  11/2003 ΑΠ ΟΛΟΜ 
(Α' ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕΕΡΓ∆ 2003/466, ΧΡΙ∆ 2003/512) .Συνταγµατική κατοχύρωση της 
αρχής της ισότητας των Ελλήνων πολιτών. Κατοχύρωση στην ΕΣ∆Α του δικαιώµατος της παροχής 
δικαστικής προστασίας. Η κύρια αρχή που διέπει την κίνηση της πολιτικής δίκης είναι αυτή της 
διαθέσεως. Εξαιρετικές περιπτώσεις υπέρ της αρχής της ανακρίσεως. ∆ικονοµία πολιτική. 
Αναιρετικοί λόγοι. Προϋποθέσεις παραδεκτού του λόγου της παραβίασης των "πραγµάτων" του άρ. 
559 περ. 8. Ο συγκεκριµένος λόγος στοιχειοθετείται παραδεκτά, όταν το δικαστήριο λάβει υπόψη 
του ένσταση που δεν προτάθηκε καθόλου ή δεν προτάθηκε νόµιµα, εκτός αν η ένσταση λαµβάνεται 
υπόψη αυτεπαγγέλτως. Τέτοια περίπτωση συντρέχει και στην ένσταση παραγραφής των αξιώσεων 
κατά ν.π.δ.δ. Κρίση ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση δεν αντίκειται στις αντίστοιχες συνταγµατικές 
διατάξεις και αυτές της ΕΣ∆Α. (Επικυρώνει την 7022/2000 ΕφΑθ). Με σηµείωση σύνταξης στα 
ΧρΙ∆. 
 
2. 892/2002 ΑΠ (314001) 
(Α' ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) ∆ικονοµία πολιτική. Αναβολή της συζήτησης. Η µετ' αναβολή 
συζήτηση γίνεται χωρίς κλήση των διαδίκων, εφόσον έχει γίνει σχετική εγγραφή στο πινάκιο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είχαν κλητευθεί όλοι οι διάδικοι κατά την αρχική δικάσιµο. Αν 
δεν είχε γίνει, απαιτείται νέα κλήτευση. ∆ικαστική πληρεξουσιότητα των διαδίκων. Υποχρέωση 
κλήτευσης όλων των διαδίκων στην αναιρετική δίκη. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της 
ένδικης αιτήσεως αναιρέσεως, επειδή δεν κλητεύθηκαν όλοι οι διάδικοι και δεν παραστάθηκαν µε 
πληρεξούσιο δικηγόρο (Επικυρώνει την 31812000 ΕφΛαρ). 
 
3.  9/2002 ΠΠΡ ΛΑΡ (312872) 
(∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2002/103, ΕΕΜΠ∆ 2002/404) ∆ιεθνείς Συµβάσεις για τις επιδόσεις σε πρόσωπα 
που κατοικούν ή διαµένουν στην αλλοδαπή. Υπερισχύουν πάσης άλλης σχετικής διατάξεως. 
Σύµφωνα µε την κυρωθείσα µε νόµο σύµβαση µεταξύ της Ελλάδας και της Σοσιαλιστικής 
∆ηµοκρατίας της Ρουµανίας, η επίδοση σε υπήκοο του ενός των συµβληθέντων κρατών, που 
διαµένει ή εδρεύει στην επικράτειά του, η οποία γίνεται µε επίσπευση υπηκόου άλλου κράτους, δεν 
µπορεί να θεωρηθεί συντελεσθείσα µε την επίδοση του εγγράφου στον Εισαγγελέα, αλλά απαιτείται 
και η απόδειξη της επίδοσης αυτού στον παραλήπτη. Επί ελλείψεως αυτής, απαράδεκτη η συζήτηση, 
λόγω ελλείψεως της προϋποθέσεως της νοµίµου κλητεύσεως του εναγοµένου, η οποία αποτελεί 
προϋπόθεση της ερήµην αυτού συζητήσεως της υποθέσεως . 
 
4. 776/2001 ΑΠ (305999) 
Ά ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/2001 (1) Συνταγµατική κατοχύρωση του δικαιώµατος για παροχή 
δικαστικής προστασίας και δικαίωµα παράστασης κάθε διαδίκου στις επισπευδόµενες από τον 
αντίδικό του διαδικαστικές πράξεις. Υποχρέωση κλήτευσής του σύµφωνα µε τις νόµιµες 
προϋποθέσεις. Πρόσθετη παρέµβαση. Ιδιότητα του προσθέτως παρεµβάντος. Όταν αυτός ασκεί 
ένδικα µέσα, τότε θα πρέπει να καλείται στη συζήτηση αυτών. Αποφάσεις που προσβάλλονται 
παραδεκτά µε αναίρεση. Χρόνος ασκήσεως της πρόσθετης παρεµβάσεως. ∆ιακρίσεις αυτής. Έννοµο 
συµφέρον. Σε περίπτωση αυτοτελούς πρόσθετης παρεµβάσεως δηµιουργείται δεσµός αναγκαστικής 
οµοδικίας. Αν ο υπέρ ού η παρέµβαση έχει αποδεχθεί την απόφαση, τότε ο προσθέτως παρεµβαίνων 
δεν έχει έννοµο συµφέρον για άσκηση ενδίκου µέσου κατ' αυτής. Αποδοχή απόφασης εκ µέρους του 
ελληνικού δηµοσίου, τύπος αυτής. Άσκηση απλής πρόσθετης από κάτοχο δηµοσίου κτήµατος   
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5.  45012003 ΑΠ (332131) 
(Α' ∆ΗΜΟΣIΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). ∆ιετής χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των υπαλλήλων ν.π.δ.δ. 
για καθυστερούµενες αποδοχές, απολαβές και αποζηµιώσεις. Η θέσπιση της εν λόγω παραγραφής, 
της οποίας ο χρόνος είναι µικρότερος ή µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο παροµοίων 
αξιώσεων, είναι συνταγµατικώς θεµιτή, και δεν προσκρούει ούτε στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 
1 της ΕΣ∆Α και του 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της. Η υπό του νόµου προβλεπόµενη 
αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του ∆ικαστηρίου της ανωτέρω παραγραφής είναι εναρµονισµένη προς 
την ΚΠολ∆ 106, αποτελούσα θεµιτή εξαίρεση της δικονοµικής αρχής της διαθέσεως, εκφράζουσα 
την εύλογη πρόνοια του νοµοθέτη να µην επαφεθεί στην επιµέλεια των οργάνων της διοικήσεως ή 
των νοµικών παραστάσεων των ν.π.δ.δ. να προτείνουν, αυτοί µόνο, τη σχετική ένσταση 
παραγραφής, µη αντικειµενική ούτε στις συνταγµαnκές αρχές της ισότητας και παροχής εννόµoυ 
προστασίας, ούτε και σ' εκείνες της δίκαιης δίκης και του σεβασµού της περιουσίας των πολιτών. Η 
ανωτέρω παραγραφή διακόπτεται, µεταξύ άλλων και διά της υποβολής αιτήσεως ενώπιον του 
δικαστηρίου και µετά ταύτα µε κάθε διαδικαστική πράξη του δικαστηρίου ή των διαδίκων, στην ίδια 
όµως και όχι σε άλλη δίκη, έστω και αν στην τελευταία είχε αχθεί προς κρίση η νοµική αιτία στην 
οποία στηρίζονται οι ένδικες αξιώσεις. Ούτε αναστέλλεται η ίδια παραγραφή κατά το διάστηµα που 
µεσολαβεί από την έκδοση παρεµπίπτουσας αποφάσεως περί αναβολής της δίκης επί των ενδίκων 
αξιώσεων µέχρις εκδόσεως τελεσίδικης αποφάσεως επί άλλης δίκης στην οποία κρίνεται η νοµική 
αιτία στην οποία στηρίζονται οι επίδικες αξιώσεις. Και τούτο, όχι µόνο γιατί δεν προβλέπεται από 
το νόµο, αλλά και διότι το γεγονός αυτό δεν συνιστά ανωτέρα βία, αφού κατά το εν λόγω διάστηµα 
δεν κωλύεται κάθε ενδιαφερόµενος διάδικος και προς αποτροπή του κινδύνου της παραγραφής να 
επαναφέρει την υπόθεση προς συζήτηση µε κλήση και αίτηση ανακλήσεως της παρεµπίπτουσας 
αποφάσεως. ∆εδικασµένο (απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως κατά της Εφετείου Αθηνών 99112001). 
 
6.  7504/2001 ΕΦ ΑΘ (320795) 
(∆ΙΝΗ 2002/1490) Πρόσθετη παρέµβαση. Κατά του προσθέτως παρεµβαίνοντος στη δίκη, κατά την 
οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη µε έφεση απόφαση, δεν απευθύνεται κατ' αρχήν η έφεση, αφού 
αυτός δεν είναι κύριος διάδικος. Ο προσθέτως παρεµβάς όµως πρέπει να καλείται στη συζήτηση, 
διαφορετικά παραβιάζεται η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως και δηµιουργείται απαράδεκτο της 
συζήτησης που λαµβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο .   
 
7.  51/2001 ΕΦ ΛΑΡ (301068) 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ/2001 (80) ∆ικονοµική αρχή της ακροάσεως. Συνέπειες ερηµοδικίας του εκκαλούντα, 
ο οποίος ζήτησε µεν τον ορισµό δικασίµου, αλλά δεν κάλεσε κατ' αυτήν τον αντίδικό του (µε 
µειοψηφία) . 
 
8.  3/2001 ΠΠΡ ΛΑΡ (305800) 
∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ/2001 (298). Σύµβαση εγγυήσεως. Εάν ασκείται κοινή αγωγή κατά πρωτοφειλέτη και 
εγγυητή, µεταξύ αυτών υπάρχει σχέση αναγκαστικής οµοδικίας ως προς το µέρος της δίκης, κατά το 
οποίο το ζήτηµα που πρόκειται να κριθεί αναφέρεται στην ύπαρξη του χρέους. Άσκηση από 
αναγκαίο οµόδικο ενδίκου µέσου. Συνέπειες ως προς τους λοιπούς οµοδίκους που αδράνησαν. Οι 
τελευταίοι πρέπει να καλούνται σε όλες τις συζητήσεις του ενδίκου µέσου, επί ποινή κηρύξεως της 
συζητήσεώς του ως απαραδέκτου, της ανωτέρω κλητεύσεώς τους ερευνωµένης και αυτεπαγγέλτως 
υπό του ∆ικαστηρίου. Περιστατικά. 
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9.  954/2000 ΑΠ (295892) 
Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/2000 (1) Πολιτική δικονοµία. Οµοδικία. Αναίρεση. Παράλειψη 
κλητεύσεως ορισµένων οµοδίκων. Παραίτηση από δικόγραφο αναιρέσεως από πληρεξούσιο 
δικηγόρο. Απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα, διαφορετικά δεν επέρχεται κατάργηση της 
αναιρετικής δίκης. Απαράδεκτη η συζήτηση της αναιρέσεως λόγω µη κλητεύσεως όλων των 
οµοδίκων. 
 
10. 10192/1999 ΕΦ ΑΘ (298743) 
∆/ΝΗ/2001 (214) Έφεση. Ο προσθέτως παρεµβάς στην πρωτόδικη δίκη έχει αυτοτελές δικαίωµα 
άσκησης παρέµβασης. Η έφεση πρέπει να απευθύνεται κατά του αντιδίκου που νίκησε το διάδικο 
υπέρ του οποίου παρενέβη. Όταν υπάρχει αναγκαστική οµοδικία, η έφεση πρέπει να απευθύνεται 
εναντίον όλων των οµοδίκων, ενώ επί απλής οµοδικίας, η έφεση πρέπει να στρέφεται κατά των 
αντιδίκων του εκκαλούντος. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των κυρίων διαδίκων. Αναγκαία η 
κλήτευση των διαδίκων για τη συζήτηση της υπόθεσης, άλλως η συζήτηση καθίσταται απαράδεκτη. 
 
11.  10192/1999 ΕΦ ΑΘ (298743) 
∆/NH/2001 (214) Έφεση. Ο προσθέτως παρεµβάς στην πρωτόδικη δίκη έχει αυτοτελές δικαίωµα 
άσκησης παρέµβασης. Η έφεση πρέπει να απευθύνεται κατά του αντιδίκου που νίκησε το διάδικο 
υπέρ του οποίου παρενέβη. Όταν υπάρχει αναγκαστική οµοδικία, η έφεση πρέπει να απευθύνεται 
εναντίον όλων των οµοδίκων, ενώ επί απλής οµοδικίας, η έφεση πρέπει να στρέφεται κατά των 
αντιδίκων του εκκαλούντος. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των κυρίων διαδίκων. Αναγκαία η 
κλήτευση των διαδίκων για τη συζήτηση της υπόθεσης, άλλως η συζήτηση καθίσταται απαράδεκτη. 
 
12. 1347/1998 ΑΠ (264276) 
Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1998 (1), ∆ΙΝΗΙ1999 (140), ∆ΙΚΗΙ1999 (611) Πολιτική δικονοµία. 
Πρόσθετη παρέµβαση. Άσκηση αναιρέσεως. Η αναίρεση δεν απευθύνεται υποχρεωτικώς κατά του 
προσθέτως παρεµβαίvοντος, αλλά η κλήση προς συζήτηση πρέπει να εmδίδεται και σε αυτόν επί 
ποινή απαραδέκτου. 
 
13.  1248/1998 ΑΠ (278847) 
∆/ΝΗ/1999 (806) Πολιτική δικονοµία. Παρέµβαση. Έννοµο συµφέρον για άσκηση πρόσθετης 
παρέµβασης. Αυτοτελής και µη αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση. Έννοια. Επί µη αυτοτελούς 
προσθέτου παρεµβάσεως, ο παρεµβαίνων έχει δικαίωµα να ενεργήσει όλες τις διαδικαστικές πράξεις 
προς το συµφέρον του υπέρ ου η παρέµβαση. Προϋποθέσεις. Άσκηση ενδίκων µέσων από τον 
προσθέτως παρεµβαίνοντα. Απαιτείται κλήση του υπέρ ου η παρέµβαση να συµµετάσχει στη 
συζήτηση αυτών 
 
14.  1127/1998 ΑΠ (273756) 
∆/NH/1999 (64) Πολιτική δικονοµία. ∆ικαίωµα διαδίκου να παρίστανται σε όλες τις συζητήσεις της 
υποθέσεως που επισπεύδονται από άλλο διάδικο, και να κλητεύεται εµπροθέσµως και νοµίµως προς 
τούτο. Πρόσθετη παρέµβαση. Επί ασκήσεως ενδίκου µέσου από τον παρεµβάντα, στην συζήτηση 
πρέπει να κλητεύεται και ο υπέρ ου η παρέµβαση. Απαράδεκτο η υπό κρίσιν αίτηση αναιρέσεως. 
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15. 137511997 ΑΠ (263615) 
∆/NH/1998 (850) Πολιτική δικονοµία. Οµοδικία. Αναγκαστική οµοδικία υφίσταται και όταν 
ασκήθηκε αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση. Η άσκηση ενδίκου µέσου από αναγκαίο οµόδικο έχει 
αποτελέσµατα και για τους άλλους οµοδίκους, έστω και αν αυτοί αδράνησαν. Επί ασκήσεως 
αναιρέσεως, οι µη ασκήσαντες οµόδικοι του αναιρεσείοντος πρέπει να καλούνται στη συζήτηση της 
αναίρεσης, αλλιώς η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη. 
 
 
16.  886/1994 ΑΠ ( 72661) 
Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1994 (1) Πολιτική δικονοµία. Προϋποθέσεις κήρυξης εκτελεστής 
αλλοδαπής απόφασης στην Ελλάδα. Επίδοση αποφάσεως. ∆εδικασµένο. Απόρριψη λόγου 
αναίρεσης για παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 905, 323 παρ. 3 ΚΠολ∆, 20 παρ. 1 του 
Συντάγµατος και 6 της Σύµβασης της Ρώµης, αφού παρασχέθηκε στον αναιρεσείοντα η δυνατότητα 
υπεράσπισής του µετά από τη νόµιµη κλήτευσή του. ∆ικαιοδοσία διεθνής για ενοχές από αδίκηµα. 
Απόρριψη λόγων αναίρεσης για παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 26 και 268 ΑΚ, για µη 
κήρυξη, παρά το νόµο απαραδέκτου και για µη λήψη υπόψη προταθέντος ισχυρισµού. 
 
17.  6010/1993 ΕΦ ΑΘ (178700) 
∆/ΝΗ/1996 (1665) ∆ικονοµία πολιτική. Αναγκαστική οµοδικία. Υπάρχει και επί αγωγής µε την 
οποία ζητείται η απόδοση του µισθίου στον εκµισθωτή από περισσότερους συνεκµισθωτές. 
Υποχρεωτική η κλήτευση όλων των οµοδίκων σε περίπτωση ασκήσεως ενδίκου µέσου από έναν 
οµόδικο της πρωτόδικης δίκης . 
 
18.322/1993 ΕΦΑΘ (308481) 
Ε∆ΙΚΠΟΛΥΚ/1996 (343) Μίσθωση εµπορική. Αν υπάρχει πλειονότης µισθωτών, η αγωγή για την 
απόδοση της χρήσης του µισθίου δηµιουργεί σχέση αναγκαστικής οµοδικίας των συµµισθωτών. Αν 
ένας από τους αναγκαστικούς οµοδίκου άσκησε ένδικο µέσο, θεωρούνται ως συνασκήσαντες αυτό 
και οι λοιποί οµόδικοι, οι οποίοι καθίστανται διάδικοι. Ο ασκήσας το ένδικο µέσο οφείλει να 
κλητεύει και τον αναγκαίο οµόδικό του, άλλως η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη άν δεν 
εµφανισθεί ο µη κλητευθείς διάδικος. Οι απολειπόµεvοι αναγκαίοι οµόδικοι που κλητεύθηκαν 
νόµιµα, θεωρούνται αντιπροσωπευόµεvοι από τους παρισταµένους. Παρατηρήσεις Χαράλαµπου ∆. 
Παπαδάκη στην Ε∆ικΠολυκ 1996:344. 
 
19.  30/1993 ΠΠΡ ΚΑΡ∆ ( 64941) 
ΑΡΜ/1993 (1038) Πολιτική ∆ικονοµία. Απόφαση που κάνει δεκτή την αγωγή, και απορρίπτει την 
εναντίον των εναγοµένων κύρια παρέµβαση. Απαράδεκτη η έφεση των εναγοµένων, κατά το µέρος 
της που στρέφεται κατά της κυρίως παρέµβασης, λόγω ελλείψεως εννόµου συµφέροντος. Ενέργε1εζ 
∆ικαστηρίου, σε περiπτωση που επισπεύσθηκε η συζήτηση της έφεσης από τον εφεσίβλητο, και ο 
εκκαλώ δεν εµφανιστεί, ή εµφανιστεί, αλλά δεν λάβει µέρος µε κανονικό τρόπο. Απόρριψη της 
έφεσης των ερηµοδικούντων εκκαλούντων, αφού αυτοί όφειλαν, µετά τις δύο διαδοχικές αναβολές 
της συζήτησης, να παραστούν χωρίς νέα κλήση. Καταδίκη αυτών στην δικαστική δαπάνη των 
εφεσίβλητων. Ορισµός και παραβόλου, και τελών και εξόδων ερηµοδικίας, εφόσον, υπό το Ν. 
2145/1993, η αιτιολογηµένη (µόνον, πλέον) ανακοπή ερηµοδικίας µπορεί να οφείλεται και σε 
λόγους ανωτέρας βίας. Νοµίµως επανελήφθη η δίκη, µετά διακοπή της ως προς το δεύτερο των 
εκκαλούντων, λόγω θανάτου αυτού εν επιδικία, µε κλήση που επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα 
τόσο στον πρώτο των εκκαλούντων, όσο και στους κληρονόµους του δεύτερου. 
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20.  ΑΡΧΝ/1993 (690) 
Υπεξαγωγή εγγράφων . Στοιχεία αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος . ∆εν 
συνιστά υπεξαγωγή η απόκτηση στοιχείων της δικογραφίας µε λήψη 
φωτοαντιγράφων . Συνταγµατική αρχή της ισότητας . Ισότητα των όπλων των 
διαδίκων στην πολιτική δίκη .  
 
21.  1141/1990 ΠΠΡ ΘΕΣΣΑΛ (7968) 
ΑΡΜ/1990 (653) Πολιτική ∆ικονοµία. Επίδοση στην αλλοδαπή. Υπεροχή των 
διατάξεων της Συµβάσεως της Χάγης έναντι των 134, 136 ΚΠολ∆. Αναβολή 
εκδόσεως της αποφάσεως αν δεν έγινε η επίδοση. Παρέκκλιση (άρθρο 15 παρ. 2 ν. 
1334/1983). Πάροδος εξαµήνου από της επιδόσεως. Αρχή ισότητας των διαδίκων και 
πραγµατικής επιδόσεως. Προσκόµιση βεβαιώσεως της αρµόδιας αλλοδαπής αρχής 
σχετικά µε την επίδοση του δικογράφου. 
 
22.  2014/1986 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ (72006) 
ΑΡΜ/1986 (992) Εργατικό δίκαιο. Έννοια απεργίας. ∆ικαιώµατα εργοδότη σε 
περίπτωση που η απεργία είναι παράνοµη ή καταχρηστική. Παράνοµη είναι η 
απεργία, όταν ελλείπει σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης της πρωτοβάθµιας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης, όταν δεν τηρήθηκαν οι υπό του νόµου ή του 
καταστατικού διατάξεις περί απαρτίας κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το 
διοικητικό συµβούλιο ή τη γενική συνέλευση, ή, τέλος, όταν αυτή αναφέρεται σε 
επίλυση διαφοράς περί την έννοια του νόµου. Παράνοµη η απεργία µε την οποία 
αιτείται ποσοστό ΑΊΑ µεγαλύτερο από το καθοριζόµενο µε την από 18-10-1985 
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Εάν ο εργοδότης είναι ΑΕ, η ειδοποίησή του κατ' 
άρθρο 19 παρ. 1 εδάφ. 3 του Ν1264/82 πρέπει να απευθύνεται προς το ∆ιοικητικό 
συµβούλιο ή τον ορισθέντα προς τούτο εκπρόσωπο της εταιρείας. Άλλως, η απεργία 
είναι άκυρη. Πολιτική ∆ικονοµία. Η προς συζήτηση της εφέσεως κλήση πρέπει να 
επιδίδεται και σε αυτόν που στην πρωτοβάθµια δίκη παρενέβη προσθέτως υπέρ 
κυρίου διαδίκου. Η αγωγή του εργοδότη µε αίτηµα να αναγνωριστεί ότι η απεργία 
είναι παράνοµη ή καταχρηστική είναι αρνητική αναγνωριστική αγωγή, εκδικαζόµενη 
κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών. Αρκεί η γενική άρνηση του. 
δικαιώµατος που προβάλλει ο εναγόµενος. Βάρος απόδειξης του εναγοµένου. ∆υνατή 
η υπό του ∆ικαστηρίου απαγόρευση της παράνοµης ή καταχρηστικής απεργίας στο 
µέλλον. 
 
23.  1572/1981 ΑΠ (ΟΛΟΜ) ( 62248) 
∆ΙΑΙΤ/1992 (965), ΝΟΒ/1982 (1053) Πολιτική δικονοµία. ∆ιαιτησία. ∆ιαιτητική 
δίκη και διεξαγωγή αυτής. ∆ικαιώµατα των διαδίκων. Αλλοδαπή διαιτητική 
απόφαση. Κήρυξη εκτελεστότητας αυτής. Ζήτηµα ως προς το δικαίωµα 
υπερασπίσεως των διαδίκων και ως προς την αντίθεση της απόφασης στη διεθνή 
δηµόσια τάξη. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για παραβίαση δεδικασµένου .  
 
 
24. 1670/1980 ΑΠ ( 62249) 
∆ΙΑΙΤ/1992 (968), ∆ΙΑΙΤ/1992 (1025) Πολιτική δικονοµία. ∆ιαιτησία. Πρoϋπoθέσεις 
κήρυξης αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης εκτελεστής στην ηµεδαπή. ∆ιαιτητική 
διαδικασία. Ζήτηµα ως προς την µη κλήτευση των διαδίκων (στέρηση του 
δικαιώµατος υπερασπίσεως), την αντίθεση της απόφασης στη διεθνή δηµόσια τάξη 
και την τήρηση της αρχής της ισότητας των διαδίκων. 
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          Επίσης , στα κείµενα της εργασίας µου έχω αναφερθεί σε συγκεκριµένη 
νοµολογία στην οποία βασίστηκα για την βαθύτερη ανάλυση και τεκµηρίωση των 
κεφαλαίων και αυτές είναι οι εξής:  
1 . 749/1993 Συµβ.Πληµ.Πειραιά : Ίση µεταχείριση των διαδίκων τόσο απέναντι στο 
νόµο όσο και απέναντι στο δικαστή .  
2 . 1509/1982 ΑΠ : Ο διαιτητής πρέπει να είναι ανεξάρτητος κριτής .  
3 . 714/19967 ΑΠ : Μη λήψη αποδεικτικών στοιχείων που δεν προσκοµίστηκαν κατά 
την αποδεικτική διαδικασία .  
4 . 350/1979 ΑΠ , 1199/1995 ΕφΠειρ : ∆εν συντρέχει λόγος ακυρότητας της 
διαιτητικής απόφασης όταν οι διάδικοι δεν κλήθηκαν να παραστούν κατά τον 
καθορισµό της διαιτητικής απόφασης . 
5 . 1881/1980 ΑΠ : Απόρριψη έφεσης τρίτου ο οποίος δικαιούταν να διορίσει δικό 
του διαιτητή .  
6 . 2877/1996 ΕφΑθ, 1787/1994 ΕφΑθ, 9233/1995 ΕφΑθ : Η άσκηση έφεσης στις 
µισθωτικές διαφορές είναι για το δηµόσιο 30 µέρες .  
7 . ΣτΕ 981/1998 , 10207/1986 ΕφΑθ , 7114/1989 ΕφΑθ : Η προθεσµία κλητεύσεως 
του δηµοσίου δεν είναι µικρότερη από 10 µέρες για ασφαλιστικά µέτρα και 30 µέρες 
για τις λοιπές υποθέσεις .  
8 . 689/1999 : Τόκος υπερηµερίας δηµοσίου .  
9 . ΣτΕ 2150/2001 , ΟλΣτΕ 1777/1999 , ΣτΕ 41/2000 , ΣτΕ 2887/1999 : Απαλλαγή 
δηµοσίου από καταβολή εξόδων από παράβολα , από ένσηµα αντιγραφικών . 
10 . 34/1988 ΟλΑΠ , 1778/1999 ΑΠ : Σε δίκες του δηµοσίου απαιτούνται δύο 
επιδόσεις για έγκυρη επίδοση δικογράφου προς το ∆ηµόσιο .   
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ΧΙΙΙ . ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  
 
 
          Στην παρούσα εργασία ασχολήθηκα µε την αρχή της ισότητας των διαδίκων ως 
εξισορρόπηση συµφερόντων , ως εξισορρόπηση της πραγµατικής ανισότητας που 
κυριαρχεί µεταξύ των ως άνω µερών και ως ισότητα προϋποθέσεων για απονοµή 
δικαιοσύνης . Ενώ , όµως , η ισότητα των διαδίκων είναι νοµοθετικώς θεµελιωµένη , 
ο νοµοθέτης ρυθµίζει προνοµιακή µεταχείριση για κάποιο από τα διάδικα µέρη , ώστε 
να εξισώνεται η θέση του αδύναµου µέρους µε την ισχυρότερη του αντιδίκου . 
          Τα κριτήρια µε βάση τα οποία κρίνεται ότι η θέση ενός διαδίκου είναι 
ασθενέστερη είναι κυρίως οικονοµικά ή κοινωνικοοικονοµικά , δευτερευόντως η 
έλλειψη πρωτοβουλίας των κινήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης και τέλος η 
νοµική αδυναµία , δηλαδή η άγνοια των νόµων και της διαδικασίας εφαρµογής τους 
και γενικότερα η αδυναµία σωστής επικοινωνίας στο πλαίσιο της δίκης. 
 
 
 
 
 
SUMMARY :     
 
 
          In the present essay I refer to the principle of the litigants’ equality as the 
balancing power of interests and of the actual inequality which is dominant between 
the two parties and as an equality of the criteria which serve the administration of 
justice . Although the equality of  the litigants is found by law the legislator sets 
privileged treatment for one of the parties so that to level the position of the weak 



party with the position of the stronger one .  
          The criteria on which the position of the litigant is judged as weaker are 
basically financial or socio-economical , the lack of initiative during the trial and 
finally the legal weakness , that is the ignorance of the judical system and generally 
the lack of successful communication during the whole trial .  
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