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Σπυρύδων Κ. Τςαντύνησ 
Αν. Καθηγητόσ ΔΠΘ – Δικηγόροσ 
Ηροδότου 12 – 10675 Αθόνα  
Τηλ.: 210 7210690 – 691 

 

 

 

Απαντόςεισ επύ ερωτημϊτων που γεννώνται από την ΚΥΑ τησ 

08.01.2021 (ΦΕΚ Β – 30) 

 

Ο Πρόεδροσ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ϋθεςε υπόψη μου τα 

κατωτϋρω ερωτόματα και ζότηςε την γνώμη μου: 

 

Ενόψει τησ διεύρυνςησ των εκδικαζόμενων υποθϋςεων με νϋα ΚΥΑ, 

που πλϋον ςυμπεριλαμβϊνει τισ υποθϋςεισ εκουςύασ δικαιοδοςύασ πρώτου 

και δεύτερου βαθμού, όπου δεν απαιτεύται ό ζητεύται εξϋταςη μϊρτυρα 

ςτο ακροατόριο με τη δυνατότητα προςκόμιςησ ενόρκων βεβαιώςεων, 

ερωτϊται: 

 

1. Απαιτεύται κλόςη για τη λόψη τησ ανωτϋρω ϋνορκησ βεβαύωςησ, και 

αν ναι προσ ποιον θα γύνει, ελλεύψει αντιδύκου; 

Συνοπτικό γενικό απϊντηςη: Για αςφϊλεια1, εφόςον ο αιτών θϋλει να 

λϊβει ϋνορκη βεβαύωςη, ςυνιςτϊται να κοινοποιεύ κλόςη προσ τον καθ’ ου 

(ό/και προσ τον ειςαγγελϋα, όπου προβλϋπεται ότι η αύτηςη κοινοποιεύται και 

ςτον ειςαγγελϋα). Τούτο, ανεξαρτότωσ του εϊν κατϊ την κατϊθεςη τησ αύτηςησ 

ο δικαςτόσ του προςδιοριςμού διϋταξε την κλόςη του καθ’ ού (αναλυτικότερη 

θεμελύωςη τησ ςυνοπτικόσ απϊντηςησ ακολουθεύ):  

Εφόςον θϋλει να λϊβει ϋνορκη βεβαύωςη ο καθ’ ού, πρϋπει να κοινοποιόςει 

κλόςη προσ τον αιτούντα. Ο καθ’ ού όμωσ καλό εύναι να ϋχει εκ των προτϋρων 

ςταθμύςει ποια γενικότερη δικονομικό ςτϊςη θα τηρόςει, λαμβϊνοντασ υπόψη 

τα κατωτϋρω (που θεμελιώνουν αναλυτικότερα την ςυνοπτικό απϊντηςη):  

                                                        
1. Δηλαδό για να εύναι βϋβαιοι οι διϊδικοι/μετϋχοντεσ ότι το δικαςτόριο θα ϋχει υπηρεςιακό 

καθόκον να λϊβει υπόψη του την ϋνορκη βεβαύωςη.  
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Στην εκουςία δικαιοδοςία δεν υπϊρχει αντιδικύα, ϊλλωσ δεν υφύςταται «διαφορϊ» (με την 

τεχνικό ϋννοια). Έτςι, το ζότημα πώσ ακριβώσ κτϊται η ιδιότητα «διαδύκου» (ό «ενδιαφερομϋνου 

μϋρουσ» ό «μετϋχοντοσ μϋρουσ» ό όπωσ ϊλλωσ όθελε κληθεύ) για τα λοιπά πλην του αιτούντοσ 

εμπλεκόμενα πρόςωπα2 εύναι από τα προβληματικότερα ςτον νόμο, ςτην πράξη και ςτην 

θεωρία3.  

Ωσ προσ τα «μετϋχοντα πρόςωπα», ο ύδιοσ ο ΚΠολΔ χρηςιμοποιεύ παραλλόλωσ τρεισ όρουσ. Η 

ΚΠολΔ 744 κϊνει λόγο για «ενδιαφερομϋνουσ»· η ΚΠολΔ 751 κϊνει λόγο για εκεύνουσ που 

«μετϋχουν»  ςτη δύκη· τϋλοσ, ςτισ ΚΠολΔ 753, 758, 759 § 1 και 764 § 2 γύνεται λόγοσ για 

«διαδύκουσ»4. Και ενώ κατϊ τισ εργαςύεσ ςύνταξησ του ΚΠολΔ ο Μητςόπουλοσ υπεςτόριξε ότι για 

την εκούςια δικαιοδοςύα θα ϋπρεπε να χρηςιμοποιηθεύ ο ευρύτεροσ όροσ «μετϋχοντα 

πρόςωπα»5, ο Μιχελάκησ αντιπαρετόρηςε ότι «η λϋξισ «διϊδικοσ» λαμβϊνεται ενταύθα υπό την 

ευρεύαν του όρου ϋννοιαν, τουτϋςτιν εν τη εννούα του προςώπου του μετϋχοντοσ διαδικαςύασ, 

εύναι δε πρόςφορον όπωσ χρηςιμοποιηθό τόςον εισ την αμφιςβητουμϋνην δικαιοδοςύαν όςον 

και εισ την εκουςύαν». Και ςυνϋχιζε ο Μιχελάκησ, υπενθυμύζοντασ ότι «κατϊ τούτο δε ο ελληνικόσ 

όροσ «διϊδικοσ» υπερτερεύ του γερμανικού όρου «Partei», διότι δι’ αυτού εκφρϊζεται ϋννοια 

ευρυτϋρα»6. Η χρόςη διαφορετικών εντϋλει όρων αποτελεύ, κατϊ την πιθανότερη εκδοχό, 

ςυμβιβαςμό μεταξύ των μελών τησ επιτροπόσ και δεν ςημαύνει κϊποια ηθελημϋνη λεπτεπύλεπτη 

διαφοροπούηςη των όρων7. Υπό τισ ανωτϋρω διευκρινύςεισ και κατϊ την ϊποψη που ϋχει 

κρατόςει, η ιδιότητα του διαδύκου ςτην εκουςύα δικαιοδοςύα αποκτϊται μόνο με την τυπικό 

ςυμμετοχό ςτην διαδικαςύα ςύμφωνα με ϋναν από τουσ τρόπουσ που ορύζει ο νόμοσ, δηλαδό με 

(i) για τον αιτούντα: με την υποβολό τησ αύτηςησ (747 ΚΠολΔ), (ii) με την κλότευςη προςώπου 

με διαταγό του δικαςτηρύου (748 § 3 ΚΠολΔ), (iii) με την προςεπύκληςό του από τον αιτούντα ό 

το δικαςτόριο (753 ΚΠολΔ), (iv) με την ϊςκηςη παρϋμβαςησ (κύριασ ό πρόςθετησ) ςτην 

ανοιγεύςα με την αύτηςη δύκη (752 ΚΠολΔ), (v) [εκ των υςτϋρων, μετϊ την ϋκδοςη απόφαςησ] με 

την ϊςκηςη τριτανακοπόσ (773 ΚΠολΔ), (vi) εκ του νόμου, όταν την ιδιότητα αυτό απονϋμει ο 

                                                        
2. Ή «ενδιαφερόμενα– », ό «μετϋχοντα» πρόςωπα, ό «καθ’ων» η αύτηςη ό «προσ τα οπούα 

απευθύνεται η αύτηςη».  

3. Βλ. αναλυτικότερα: Χατζηϊωάννου, Η Δύκη τησ Πτώχευςησ και των Προληπτικών Μϋτρων 

τησ, Αθόνα – Θεςςαλονύκη 2016, ς. 79 επ.· Κεραμεύσ/Κονδύλησ/Νίκασ (-Αρβανιτάκησ) ΚΠολΔ2 

Ειςαγ. 739-866 αριθ. 12 επ.· Φλώρου, Η προςωρινό δικαςτικό προςταςύα ςτη διαδικαςύα τησ 

εκούςιασ δικαιδοςύασ, Αθόνα – Θεςςαλονύκη 2020, ς. 258 επ. Υπενθυμύζεται και η διϊκριςη 

μεταξύ γνηςίων και μη γνηςίων υποθϋςεων εκουςύασ δικαιοδοςύασ, η οπούα περιπλϋκει 

περαιτϋρω το όλο ζότημα· πρβλ. Κεραμεύσ/Κονδύλησ/Νίκασ (-Αρβανιτάκησ) ΚΠολΔ2 Ειςαγ. 739-

866 αριθ. 15 επ.· Φλώρου, ό.π., ς. 67 επ.   

4. Βλ. και Μπότςαρη, Βϊςεισ και διαδικαςτικϊ προβλόματα τησ εκουςύασ δικαιοδοςύασ, Αθόνα 

– Κομοτηνό 1997, ς. 59 

5. Μητςόπουλοσ, ςε Πρακτικϊ Αναθεωρητικόσ Επιτροπόσ ΚΠολΔ, ς. 381-382  

6. Μιχελάκησ, ςε Πρακτικϊ Αναθεωρητικόσ Επιτροπόσ ΚΠολΔ, ς. 382.  

7. Άλλωσ Μπότςαρησ, ό.π., ς. 59.   
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ύδιοσ ο νομοθϋτησ8. Όςα πρόςωπα δεν απϋκτηςαν την ιδιότητα του διαδύκου με τουσ 

προαναφερθϋντεσ τρόπουσ, ϋχουν ιδιότητα τρίτου. Ωσ προσ την τελευταύα αυτό κατηγορύα 

διαδύκων, ςημειώνεται ότι πρόκειται για πρόςωπα προσ τα οπούα ο νόμοσ επιφορτύζει τον 

αιτούντα με την υποχρϋωςη να απευθύνει9 την αύτηςη προσ αυτϊ ό υποχρεώνει τον δικαςτό ςε 

κλότευςη10, κατϊ παρϊκαμψη τησ διακριτικόσ ευχϋρειασ διαταγόσ κλότευςησ του ϊρθρ. 748 § 3 

ΚΠολΔ. Στην πρϊξη απαντούν, ωςτόςο, περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ ο δικαςτόσ ορύζει ςτον 

αιτούντα την προθεςμύα κοινοπούηςησ τησ αύτηςησ ςε κϊποιο πρόςωπο, ώςτε το τελευταύο να 

λϊβει γνώςη τησ αύτηςησ και να αςκόςει παρϋμβαςη ό να προςτατεύςει κατ’ ϊλλο, ενδεχομϋνωσ, 

τρόπο τα πιθανϊ ςυμφϋροντα του. Κατϊ κρατούςα ϊποψη, η πρϊξη αυτό του δικαςτό (δηλαδό η 

πρωτοβουλύα του να διατϊξει τον αιτούντα να κοινοποιόςει την αύτηςη) δεν ςυνιςτϊ, ούτε μπορεύ να 

αναπληρώςει, την προβλεπόμενη από το ϊρθρο 748 § 3 ΚΠολΔ κλότευςη11. Η ϊποψη αυτό, εκτόσ του 

ότι ϋχει τύχει ςοβαρού αντιλόγου12, προκαλεύ μια κϊποια ςύγχυςη. Η κοινοπούηςη τησ αύτηςησ 

κατόπιν διαταγόσ του δικαςτό, που εφόςον δεν προβλϋπεται ςτο νόμο, αποτελεύ ευχϋρειϊ του13, δεν 

πρϋπει να ςυγχϋεται με τη νομοθετικό πρόβλεψη κοινοπούηςησ. Και τούτο, διότι ςτην δεύτερη 

                                                        
8. ΑΠ 1305/1994 ΕλλΔνη 1996. 638· ΑΠ 646/1975 ΝοΒ 1976, 50· ΕιρΚαλαμϊτασ 94/2015 

ΝΟΜΟΣ· ΕιρΚορύνθου 979/2014 ΝΟΜΟΣ· Χατζηϊωάννου, Η Δύκη τησ Πτώχευςησ και των 

Προληπτικών Μϋτρων τησ, Αθόνα – Θεςςαλονύκη 2016, ς. 81 επ.· Αρβανιτάκησ, Οι διϊδικοι ςτην 

πολιτικό και διοικητικό δύκη, 2005, ς. 165 και 177· ο ίδιοσ, Το διαδικαςτικό πλαύςιο του ν. 

3869/2010 για τη ρύθμιςη οφειλών υπερχρεωμϋνων φυςικών προςώπων, Αρμ 2010, 1461 επ., 

1465-1466· Μπέησ, ΠολΔ, Ειςαγ. ςτην εκούςια δικαιοδοςύα, ς. 44-45· ο ίδιοσ, Αι διαδικαςύαι ΙΙΙ, 

1970, ς. 524· Κούςουλα, Η προςταςύα τησ εμπιςτοςύνησ ςε αποφϊςεισ τησ εκουςύασ δικαιοδοςύασ, 

2009, ς. 21·  

9. Βλ. π.χ. ϊρθρ. 1 § 1 ν. 3869/2010, 762 ΚΠολΔ και 7 §5, 48, 56, 161 §1 ΠτΚ  

10. Βλ. π.χ. ϊρθρ. 758, 802 § 2 ΚΠολΔ και 4 §3 εδ. γ’, 105 §2, 95 §2 ΠτΚ  

11. ΑΠ 1305/1994 ΕλλΔνη 1996. 638 (:Aύτηςη για κόρυξη ανύςχυρων απωλεςθειςών  επιταγών, 

τα ϊρθ. 850 επ. ΚΠολΔ δεν προβλϋπεται κοινοπούηςη ςε τρύτον)· ΕφΑθ 813/2010 ΝΟΜΟΣ (:διόρθωςη 

κτηματολογικόσ εγγραφόσ οριζόντιασ ιδιοκτηςύασ "αγνώςτου ιδιοκτότη" κατ’ ϊρθ. 6 §§ 1 και 2 ν. 

2664/1998, ο νόμοσ δεν προβλϋπει την απεύθυνςη τησ αύτηςησ εναντύον οποιουδόποτε)· ΕφΑθ 

1948/1994 ΝοΒ 1995, 64 (: παροχό κληρονομητηρύου, τα ϊρθ. 823 επ. δεν προβλϋπουν κοινοπούηςη 

τησ αύτηςησ, η οπούα διατϊχθηκε από το δικαςτόριο)· ΜΠρΒολ 68/2009 ΕΕμπΔ 2010, 367 (:η αύτηςη 

διοριςμού προςωρινού δ.ς. δεν απευθύνεται ςε κϊποιον, ούτε κλητεύεται υποχρεωτικϊ κανεύσ, η δε 

κοινοπούηςη τησ αύτηςησ εύχε διαταχθεύ από το δικαςτόριο)· ΜΠρΘες 27298/2005 Αρμ 2005, 1794 (: 

η κοινοπούηςη τησ αύτηςησ του ϊρθ. 791 ΚΠολΔ ςτον αρνούμενο την καταχώρηςη προώςτϊμενο 

κτηματολογικού γραφεύου δεν ςυνιςτϊ κλότευςη).  

12. Αντιθ. θεωρεύται ότι η προθεςμύα κοινοπούηςησ αποτελεύ διαταγό κλότευςησ του ϊρθ. 

748 §3 ΚΠοΛΔ: Μαργαρίτησ/Μαργαρίτη, ΕρμΚΠολΔ ΙΙ2, 2018, 741, αρ. 4. Πρβλ. και ΕφΛαρ 

104/2003 ΝοΒ 2004. 609.  

13. Ευχϋρεια τϋτοια του δικαςτό και όχι νομοθετημϋνη υποχρϋωςη του αιτούντοσ προκύπτει 

από όλεσ τισ αναφερόμενεσ ο.π. (ςτη ςημ. 11) αποφϊςεισ.  



4 
 

περύπτωςη ο νόμοσ, προβλϋποντασ ακριβώσ την υποχρϋωςη κοινοπούηςησ εντόσ ςυγκεκριμϋνησ 

προθεςμύασ, καθιςτϊ υποκεύμενο τησ δύκησ (δηλαδό «διϊδικο») το προσ ο η κοινοπούηςη πρόςωπο, 

αναγνωρύζοντασ ότι δεν υπϊρχει ανϊγκη πρόςθετησ δικόσ του ενϋργειασ (δηλαδό ϊςκηςησ 

παρϋμβαςησ). Με ϊλλεσ λϋξεισ, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, η εκ του νόμου υποχρϋωςη του 

αιτούντοσ για κοινοπούηςη τησ αύτηςησ κατ’ ορθό ερμηνεύα ταυτύζεται, ωσ προσ τισ επαγόμενεσ 

ϋννομεσ ςυνϋπειεσ, με την απεύθυνςη τησ αύτηςησ ό την υποχρεωτικό από τον δικαςτό κλότευςη του 

καθ΄ου προςώπου.  

 

2. Στην περύπτωςη κόρυξησ κυρύασ ιδιογρϊφου διαθόκησ, όπου κύριο 

αντικεύμενο απόδειξησ εύναι  η αναγνώριςη τησ υπογραφόσ του διαθϋτη 

προσ το ςκοπό διαπύςτωςησ τησ γνηςιότητασ τησ διαθόκησ, ο μϊρτυρασ -

δια τησ ενόρκου βεβαιώςεωσ- θα μπορεύ να βεβαιώνει τα ανωτϋρω 

κατόπιν επύδειξησ αντιγρϊφου τησ διαθόκησ (αντύ του πρωτοτύπου); 

Συνοπτικό γενικό απϊντηςη: Κατ’ αρχόν εφιςτϊται η προςοχό ςε ειδικέσ 

διατάξεισ, ιδύωσ ςτην ΚΠολΔ 808 § 3 που επιβϊλλει (υπό τισ εκεύ προβλεπόμενεσ 

προώποθϋςεισ) γραφολογικό πραγματογνωμοςύνη. 

Κατά τα λοιπά, εφόςον δεν εφαρμόζεται ειδικότερη διϊταξη, λεκτϋα τα 

ακόλουθα: Δεν προβλϋπεται ςτον νόμο ότι ο αποκλειςτικόσ τρόποσ να βεβαιωθεύ 

η γνηςιότητα τησ ιδιόγραφησ διαθόκησ (ακριβϋςτερα τησ υπογραφόσ) εύναι η 

επιςκόπηςη του πρωτοτύπου τησ διαθόκησ από τον βεβαιούντα14. Περαιτϋρω, 

ςτην εκούςια δικαιοδοςύα ιςχύει ωσ γνωςτόν ανακριτικό ςύςτημα και «το 

δικαςτόριο, ακόμη και αποκλύνοντασ από τισ διατϊξεισ που ρυθμύζουν την 

απόδειξη, διατϊζει αυτεπαγγϋλτωσ κϊθε τι που κατϊ την κρύςη του εύναι 

απαραύτητο για την εξακρύβωςη τησ αλόθειασ των πραγματικών γεγονότων» 

(ΚΠολΔ 759 § 3)15. Επομϋνωσ, εφόςον ο ενόρκωσ βεβαιών δηλώςει ότι 

                                                        
14. Προςοχό: υπϊρχουν δικαςτικϋσ αποφϊςεισ (και ποινικϋσ) που απαύτηςαν από αυτόν που 

ζότηςε την κόρυξη ιδιογρϊφου διαθόκησ ωσ κυρύασ (ιδύωσ όταν οι τετιμημϋνοι όταν τρύτα 

πρόςωπα, λ.χ. δεν εύχαν με τον διαθϋτη κϊποια ςυγγενικό ςχϋςη) να ϋχει προηγουμένωσ ζητόςει 

και λϊβει (ιδιωτικό) γραφολογικό πραγματογνωμοςύνη και θεώρηςαν ότι, ϊλλωσ, ο αιτών (και ο 

δικηγόροσ του) όταν ύποπτοι απόπειρασ απϊτησ ςτο δικαςτόριο.  

15. Συνόθωσ ϋνασ ςοβαρόσ γραφολόγοσ δεν δϋχεται να γνωματεύςει για την γνηςιότητα 

εγγρϊφου, εϊν δεν επιςκοπόςει το πρωτότυπο. Αυτό όμωσ, εξ όςων γνωρύζω, δεν ςτηρύζεται ςε 

κϊποια διϊταξη νόμου, αλλϊ εύναι κανόνασ τησ επιςτόμησ τησ γραφολογύασ. Ο κανόνασ γνωρύζει 

εξαιρϋςεισ, όταν λ.χ. το πρωτότυπο τησ διαθόκησ ϋχει απωλεςθεύ, αλλϊ υπϊρχει λ.χ. φωτοτυπύα 

τησ (ad hoc: ΕφΑθ 382/2015). Τότε και ο γραφολόγοσ θα γνωματεύςει βϊςει τησ φωτοτυπύασ, 

αλλϊ επιτρϋπεται και η με μϊρτυρεσ απόδειξη τησ ύπαρξησ τησ διαθόκησ, νόμιμα ςυντεταγμϋνησ, 

καθώσ και του περιεχομϋνου τησ (ΟλΑΠ 1234/1982· ΑΠ 2310/2009 Νόμοσ).  
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αναγνωρύζει την γραφό και την υπογραφό ωσ γνόςιεσ, ϋςτω και εϊν ϋχει 

επιςκοπόςει φωτοτυπύα τησ διαθόκησ, δεν φαύνεται να υπϊρχει αντϋνδειξη. 

Αρκεύ να ςχηματύςει ϋτςι αντύςτοιχη δικανικό πεπούθηςη και ο δικαςτόσ (αυτό 

εύναι η ϊλλη όψη τησ ανακριτικόσ αρχόσ).   

 

3. Στισ υποθϋςεισ εκουςύασ β’ βαθμού, ό ςτισ υποθϋςεισ που αφορούν 

ειδικούσ νόμουσ και εκδικϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα τησ εκουςύασ, όταν 

η υπόθεςη ςυζητόθηκε αντιμωλύα των διαδύκων ςτον α’ βαθμό, θα 

απαιτεύται δόλωςη των πληρεξουςύων περύ μη εξϋταςησ μϊρτυρα ςτον β’ 

βαθμό ό θα εύναι δυνατό η ςυζότηςη (ςτον β’ βαθμό) και χωρύσ τϋτοια 

δόλωςη;  

Συνοπτικό απϊντηςη: Στο ζότημα ϋχει όδη λϊβει θϋςη ο Δ.Σ. Θεςςαλονύκησ, 

θεωρώντασ ότι απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη δόλωςη περύ μη εξϋταςησ 

μαρτύρων (ακόμη και ςτον α’ βαθμό). Επομϋνωσ αφύςταμαι επύ του παρόντοσ 

από το να εκφρϊςω ιδύα ϊποψη, προκειμϋνου να υπϊρξει ςυντονιςμόσ.   

Ειδικϊ για τισ υποθϋςεισ των «υπερχρεωμϋνων» εφιςτώ την προςοχό ςτο ότι 

ςυνόθωσ εκεύ εξετϊζεται ο αιτών ανωμοτύ. Επύςησ ςτισ ύδιεσ υποθϋςεισ, τρϊπεζεσ 

δεν παρύςτανται καν από κϊποιο ποςόν και κϊτω, επομϋνωσ γεννϊται το 

ζότημα, εϊν εν τοισ πρϊγμαςι θα υποβληθεύ e-mail από όλουσ (και τι θα δηλώνει 

λ.χ. ο δικηγόροσ τησ τραπϋζησ).  

 

Αθόνα, 09.01.2021 
 
 
 

Σπυρύδων Κ. Τςαντύνησ 
Αν. Καθηγητόσ ΔΠΘ – Δικηγόροσ  


