
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 

Μέ τό ἔνδικο βοήθημα τῆς ἀγωγῆς ἀσχοληθήκαμε ὅταν τό πρῶτον θεσπίσθηκε 
μέ τό π.δ. 341/1978 στό βιβλίο μας «Ἡ ἀγωγή ἐνώπιον τῶν διοικητικῶν δικαστη-
ρίων,1998». Ἐπιληφθήκαμε ἐκ νέου μέ τήν «Ἀγωγή στή Διοικητική Δικονομία» τό 
2004, μετά τήν ἰσχύ τοῦ Κώδικα Διοικητικῆς Δικονομίας (ν. 2717/1999). 

Ἡ γιά τρίτη φορά ἐνασχόλησή μας, ἀπό πλευρᾶς οὐσιαστικοῦ καί δικονομικοῦ 
δικαίου, κατέστη ἀναγκαία, μετά τίς ἐκτεταμένες τροποποιήσεις πού ἐπέφερε ὁ νό-
μος 3659/2008, στόν Κώδικα Διοικητικῆς Δικονομίας. Ἐπίσης, ἐλήφθη ὑπ’ ὄψη ἡ 
νεώτερη σχετική νομολογία τῶν πολιτικῶν καί τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων. Ἡ 
παράθεση νομολογίας χωρίς ἄλλη ἔνδειξη, πρέπει νά νοηθεῖ ὅτι παραπέμπει στήν 
ἰστοσελίδα ΝΟΜΟΣ, ἀπό τήν ὁποία ἔχει ληφθεῖ. Στήν παροῦσα ἔκδοση προσετέ-
θησαν καί δύο ἐπί πλέον κεφάλαια πού ἀφοροῦν στή προδικασία καί τήν ἀγωγή ἐκ 
τῆς προσυμβατικῆς εὐθύνης. Ὅσα σχετίζονται μέ τήν ἀπόδειξη, τήν ἀπόφαση καί 
τίς συνέπειές της (δεδικασμένο, ἐκτελεστότητα κλπ) σημειώνονται μόνο τά ἀπο-
λύτως ἀπαραίτητα, διότι ἀναπτύσσονται ἐκτενέστερα στό κυκλοφορηθέν τό 2008 
βιβλίο μας «Ἡ ἀπόδειξη καί ἡ ἀπόφαση στή διοικητική δικονομία».

Ὅπως σημειώσαμε στήν προηγούμενη ἔκδοση, προσέγγιση τῆς διοικητικῆς δι-
κονομίας, χωρίς ἔστω ἐπαρκῆ γνώση τοῦ καθόλου δικονομικοῦ δικαίου καί τῆς 
πολιτικῆς δικονομίας εἰδικώτερα, δέν νοεῖται. Γι’ αὐτό, συχνή εἶναι ἡ ἀναφορά στή 
θεωρία καί νομολογία τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτικῆς Δικονομίας. Ἄλλωστε ἡ ἑλληνική 
δικονομική ἐπιστήμη ἔχει φθάσει σέ τέτοιο σημεῖο, πού δέν ἔχει νά ζηλέψει σέ τίπο-
τε τήν ἀντίστοιχη τῆς Ἑσπερίας, ἀλλά ἀντίθετα, ἀποτελεῖ αὐτή ἤδη σημεῖο ἀνα-
φορᾶς καί ἔρευνας γιά τούς ἀλλοδαπούς. 

Ἀναγκαία εἶναι ἡ ἀναφορά εἰδικῶς στό οὐσιαστικό δίκαιο, καί συγκεκριμένα στό 
Ἐνοχικό Δίκαιο καί στίς Γενικές Ἀρχές τοῦ Ἀστικοῦ δικαίου, ἐν ὄψει ὅτι ἡ ἀγωγή 
στή διοικητική δίκη ἔχει πάντοτε καί μόνο ὡς ἀντικείμενο χρηματική ἀξίωση. Ὅπως 
στήν προηγουμένη ἔκδοση, ἔτσι καί στήν ἀνά χεῖρας τοιαύτη, καταχωροῦνται πα-
ροιμίες καί ἀνέκδοτα πού χρησιμοποιοῦσε ὁ ἀείμνηστος δάσκαλός μου Γεώργιος 
Ράμμος καί καθιστοῦσαν ἐναργῆ τή διδασκαλία του......

Παράκληση ἐκφράζεται πρός τόν ἀναγνώστη γιά τήν ὑπόδειξη σφαλμάτων, 
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VIII

 Γιά τόν ἀναγνώστη

ἀνακριβειῶν, παραλείψεων, γιά τίς ὁποῖες μόνος ὑπεύθυνος εἶναι ὁ χαράσσων 
αὐτές τίς γραμμές. 

Ἀγία Μαρίνα Χανίων Κρήτης, Ἰανουάριος 2010 Ν.Π.Σ. 

•
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Οἱ ἀλλεπάλληλες ἑκούσιες ἤ ἀναγκαστικές ἤ διατεταγμένες λόγῳ τρόϊκας 
ἐπεμβάσεις τοῦ νομοθέτου στή Διοικητική Δικονομία, κατά τήν τελευταία τριε-
τία, ἰδίως μέ τούς νόμους 3900/2010, 4055/2012, 4070/2012, 4072/2012, 4079/2012, 
4093/2012 καί 4152/2013, κατέστησαν ἀναγκαία τήν ἀνά χεῖρας ἔκδοση. Κατ’ 
αὐτήν ἐλήφθησαν οἱ ἐπελθοῦσες τροποποιήσεις καθώς καί ἡ μετά τήν προηγου-
μένη ἔκδοση βιβλιογραφία καί νομολογία, ἡ ὁποία υἱοθέτησε τό πλεῖστον ὅσων 
ὑποστηρίχθηκαν στίς προηγούμενες ἐκδόσεις. Kαί πάλι ἐκφράζουμε πρός τόν ἀνα-
γνώστη παράκληση γιά τήν ὑπόδειξη, παραλείψεων, σφαλμάτων ἤ ἀνακριβειῶν.
 
Ἀγριά Βόλου, Φεβρουάριος 2014  Ν.Π.Σ. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1. Ἡ ἔννοια καί ὁ σκοπός τοῦ Δικαίου
Α. Ὁ Ἄνθρωπος καί ἡ Πολιτεία

Ὁ ἄνθρωπος ὡς ἐκ φύσεως «ζῶον πολιτικόν» (Ἀριστοτέλους, Πολιτικά 1252α, 
β), ἔχει ἀνάγκη καί ἐπιδιώκει τήν κοινωνική συμβίωση, γιά νά δημιουργήσει μιάν 
αὐτάρκη κοινωνία, τήν πόλη ἤ πολιτεία, πού τοῦ ἐξασφαλίζει τή βιοσυντήρησή του, 
ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Πλάτων: «γίγνεται πόλις... ἐπειδή τυγχάνει ἡμῶν ἕκαστος οὐκ 
αὐτάρκης, ἀλλά πολλῶν ἐνδεής» (Πολιτεία 360 β).

Στήν Πολιτεία, ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀνεπανάληπτη, μοναδική, ἑτεροειδής προσω-
πικότητα, ἀποτελεῖ τήν ὕψιστη ἀξία στό σύστημα ἀξιῶν τῆς Πολιτείας καί τοῦ 
Συντάγματος1. Γι’ αὐτό, ἡ Πολιτεία δέν ἀποσκοπεῖ μόνο νά καταστήσει τά μέλη 
της αὐτάρκη, ἀλλά καί ἱκανά νά ὁλοκληρώσουν τή ζωή τους, ὡς ὄντως ἄνθρωποι. 
Τόν διπλό αὐτό σκοπό τῆς Πολιτείας ἐπισημαίνει ὁ Ἀριστοτέλης τονίζοντας: «ἐκ 
πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος.... ἤδη πάσης ἔχουσα πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς 
ἕπος εἰπεῖν, γιγνομένη μέν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δέ τοῦ εὖ ζῆν» (Πολιτικά 1252 β 27-
30). Τό εὖ ζῆν γιά τόν Σταγειρίτη φιλόσοφο συνίσταται στό ζῆν κατ’ ἀρετήν, στήν 
εὐπραξία τῶν πολιτῶν, διότι «τῶν καλῶν ἅρα πράξεων χάριν θετέον εἶναι τήν πολι-
τικήν κοινωνία» (Πολιτικά 1281 α, 2). 

Σκοπός, συνεπῶς τῆς Πολιτείας εἶναι ἡ διασφάλιση τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ὡς 
προσωπικότητας, μεστῆς ἀπό ἠθική ἄθληση καί ἀριστεία2. Πρός τήν φιλοσοφική 
αὐτή ἀντίληψη τοῦ σκοποῦ τῆς πολιτείας, συμπορεύεται καί τό ἰσχῦον Σύνταγμα. 
Κατά τό ἄρθρο 2 παρ. 1, ὁ σεβασμός καί ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπο-
τελοῦν τήν πρωταρχική ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας. Τό Σύνταγμα, συνεχίζοντας τήν 

1. Τό σύστημα ἀξιῶν τοῦ Συντάγματος δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τό σύστημα τῆς τυ-
πικῆς ἰσοδυναμίας τῶν διατάξεων τοῦ Συντάγματος, βλ. Ν. Σοϊλεντάκη, Τό δικαίωμα δικα-
στικῆς προστασίας στή διοικητική δικονομία, 1993, σελ. 54, 58. 

2. Κ. Δεσποτόπουλου, Δοκίμια, 1985, σελ. 83.
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παράδοση ὅλων τῶν Συνταγμάτων ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί ἐντεῦθεν, 
ἔχει ἀνθρωποκεντρικό χαρακτῆρα. Τοῦτο σημαίνει, ὅτι τό Σύνταγμα καί οἱ ἄλλες 
ἀξίες πού ἐκφράζει, ὑπάρχουν χάριν τῶν ἀνθρώπων, ὡς μελῶν τῆς συγκεκριμένης 
πολιτειακῆς ὀργανώσεως καί ὄχι ἀντιστρόφως3. Πρός τήν ἀνωτέρω ἄποψη συμφω-
νεῖ καί ἡ νομολογία. Κατά τήν ΣτΕ Ὁλομ 867/1988 (ΕΔΚΑ 1988, 348), τό Σύνταγ-
μα «ἀναγνωρίζει τόν ἄνθρωπο ὡς ὑπέρτατη ἀξία, χάριν τῆς ὁποίας ὑφίσταται καί 
ὀργανώνεται ἡ ἔννομη τάξη....». 

Στήν ἐπιδίωξη αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ, ἡ Πολιτεία ὀφείλει νά ἐμπνέεται ἀπό τήν 
ἔννοια τῆς δικαιοσύνης. Ἡ δικαιοσύνη ἀποτελεῖ τήν κεντρική ὀργανωτική ἀρχή καί 
τή βασική ἀρετή τῆς Πολιτείας4, τήν ὁποία ἐπιτάσσει καί τό Σύνταγμα. Εἰδικώτερα, 
στό ἄρθρο 25 παρ. 2 Συντ. ὁρίζεται ὅτι ἡ ἀναγνώριση καί ἡ προστασία τῶν θεμελι-
ωδῶν καί ἀπαράγραπτων δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν Πολιτεία, ἀποβλέπει 
στήν πραγμάτωση τῆς κοινωνικῆς προόδου, μέσῳ τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δικαι-
οσύνης. Ἀλλά καί στήν περίπτωση πού δέν προσδώσουμε στήν Πολιτεία ἠθικό 
χαρακτῆρα, τό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ἡ Πολιτεία ἀποτελεῖ ἐκείνη τήν ὀργάνωση 
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὅπου, ἐκτός τῶν ἄλλων, εἶναι δυνατή ἡ πραγματοποίηση 
τοῦ ἠθικοῦ γεγονότος5, παρέχοντας στόν καθένα τή δυνατότητα νά βαδίσει «ὁδόν 
ἰδίαν διά τῆς πολιτείας», ὅπως βάδισε ὁ δίκαιος Ἀριστείδης, κατά τόν Πλούταρχο. 
Κατ’ ἀκολουθίαν, ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ τό κεντρικό σημεῖο ἀναφορᾶς χάριν τοῦ 
ὁποίου ὑπάρχει καί λειτουργεῖ ἡ Πολιτεία. Ἀλλ’ αὐτό προϋποθέτει τήν ἐξασφάλιση 
τῆς ὑπάρξεως, τῆς διάρκειας καί συνεπῶς τῆς ἀποτελεσματικῆς λειτουργίας τῆς 
Πολιτείας. 

Β. Σκοπός τοῦ Δικαίου καί τῆς Διοικήσεως.
1. Τό Δίκαιο. Μέσο γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ κατά τά ἀνωτέρω σκοποῦ τῆς Πολι-

τείας εἶναι τό Δίκαιο, ὡς ὅλον νοούμενο. Ὁ νομοθέτης, θεσπίζοντας τούς κανόνες 
δικαίου καί σεβόμενος τόν ἄνθρωπο ὡς ἀξία, ὀφείλει νά ἐναρμονίσει τά κατ’ ἰδίαν 
συμφέροντα πρός τό γενικό συμφέρον, ἐντάσσοντας τήν ἐλευθερία ἑνός ἑκάστου, 
μέσα στό κοινωνικό σύνολο6. Ἔργο δυσχερές, διότι ἀφ’ ἑνός ὀφείλει νά τό ἐπι-

3. ἐκτενέστερα Γ. Βλάχου, Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, Ἐπίμετρο, 1979, σελ. 57, Κ. Μαυ-
ριᾶ, Ἡ συνταγματική προστασία τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου, 1982, σελ. 154, 155, Ν. Σοϊλεντάκη, 
ἀνωτ. σελ. 54 ἑπ. 

4. Κ. Τσάτσου, Ἡ κοινωνική φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, 1970, σελ. 132. 
5. Ἰ. Θεοδωρακόπουλου, Εἰσαγωγή στή Φιλοσοφία, τομ Γ’ 1975, σελ. 355 καί ἐκτενέστε-

ρα Κ. Δεσποτόπουλου, Μελετήματα Πολιτικῆς Φιλοσοφίας, 1983, σελ. 44 ἑπ. 
6. Ν. Πανταζόπουλου, Εἰσαγωγή εἰς τήν Ἐπιστήμην τοῦ Δικαίου, 1975, σελ. 133. 
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τελέσει μέ μακροπρόθεσμη προοπτική, ἀφ’ ἑτέρου, ἡ πάλη, πού συντελεῖται στούς 
κόλπους τῆς Πολιτείας, εἶναι δραματική μέ κίνδυνο τά μέρη νά διασπάσουν τό 
ὅλον7. Πρός ἐναρμόνιση τοῦ ἰδίου καί τοῦ κοινοῦ συμφέροντος (τήν κατά Πλάτω-
να «εὐαρμοστία καί εὐρυθμία»), ἀποβλέπει τό ἄρθρο 5 παρ. 1 Συντ. Κατά τήν ἐπι-
ταγή αὐτῆς τῆς συνταγματικῆς διατάξεως, ὁ ἄνθρωπος δικαιοῦται νά ἀναπτύσσει 
ἐλεύθερα τήν προσωπικότητά του καί νά συμμετέχει στήν κοινωνική, οἰκονομική 
καί πολιτική ζωή τῆς Χώρας, ἐφ’ ὅσον δέν προσβάλλει τά δικαιώματα τῶν ἄλλων 
καί δέν παραβιάζει τό Σύνταγμα καί τά χρηστά ἤθη.

Δίκαιο λέγοντας νοοῦμε, σύστημα κανόνων πού ρυθμίζουν ἐπιτακτικά καί 
ἑτερόνομα ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ συμπεριφορά τῶν ὑποκειμένων στό δίκαιο, καί 
προσδιορίζει τίς συνέπειες, σέ σχέση πρός τή συμπεριφορά τους. Τό Δημόσιο 
δίκαιο εἰδικώτερα ἔχει ὡς ἀντικείμενο τήν ὀργάνωση καί λειτουργία τῆς Πολιτείας, 
τή ρύθμιση τῶν σχέσεων τῆς Πολιτείας πρός τά μέλη της καί, ἀντιστρόφως, τῶν 
μελῶν τῆς Πολιτείας πρός τήν Πολιτεία, ἀλλά καί τῶν μελῶν τῆς Πολιτείας μεταξύ 
τους ὡς πολιτῶν.

Ὁ κανόνας δικαίου, ὡς πρόταση ἔχει τή λογική μορφή τῆς ὑποθετικῆς προτάσε-
ως. Κατά τή λογική αὐτή μορφή, δύο προτάσεις συνδέονται κατά τέτοιο τρόπο, 
ὥστε ἡ δεύτερη πρόταση («ἑπομένη») νά ἐξαρτᾶται ἀπό τήν πρώτη («ἡγουμένη»). Ἡ 
ἡγουμένη πρόταση περιέχει τό πραγματικό (τούς ὅρους ἀπό τούς ὁποίους ἐξαρτᾶται 
ἡ συνέπεια) καί ἡ ἑπομένη τήν ἔννομη συνέπεια8. Ἐπίσης, ὅταν ἐφαρμοσθεῖ ὁ 
κανόνας δικαίου στή συγκεκριμένη περίπτωση, τότε ἡ ὑπό τύπον συμπεράσματος 
ἐκφερομένη κρίση ἀποτελεῖ τό εἰδικό δεοντολογικό νόημα, τό ὁποῖο καταλαμβάνει 
καί ῥυθμίζει τήν περίπτωση. Ἡ αὐτοῦ τοῦ εἴδους νομική κρίση περικλείει τήν ἀξίω-
ση «ἐπί ἀληθείᾳ». Ἀλλά ἡ ἐπί ἀληθείᾳ ἀξίωση, ἐπειδή ἀναφέρεται σέ δεοντολογική 
κρίση καί ὄχι σέ ὀντολογική, πρέπει νά νοηθεῖ ὡς ἀξίωση περί τῆς ἰσχύος τοῦ δε-
οντολογικοῦ νοήματος, πού ἀφορᾷ στήν κρινόμενη περίπτωση9. Καί τοῦτο, διότι 
τό Δίκαιο, καί εἰδικώτερα ὁ κανόνας δικαίου, τείνει σέ ἑκούσια ἤ σέ ἀναγκαστική 
πραγματοποίηση τῶν ἐπιταγῶν του.

2. Ἡ Διοίκηση. Ἡ Διοίκηση ὑποτασσόμενη στό δίκαιο, ἤ μή ἐρχόμενη σέ ἀντίθεση 
πρός αὐτό, συμπληρώνει τά κενά τῆς νομοθεσίας καί ἀναπληρώνει τίς ἀδυναμίες της 
συνήθως βραχυπρόθεσμα. Εἰδικώτερα, ἡ Διοίκηση ἔχει ὡς ἀποστολή τή διενέργεια 
νομικῶν πράξεων καί ὑλικῶν ἐνεργειῶν πρός ἐπιδίωξη ὁρισμένου σκοποῦ, πού ἱκα-
νοποιεῖ ἄμεσα ἤ ἔμμεσα τό δημόσιο συμφέρον (διοίκηση ὑπό λειτουργική ἔννοια), 

7. Ἰ. Θεοδωρακόπουλου, Φιλοσοφία καί Ζωή, 1967, σελ. 328.
8. Ἐμ. Μιχελάκη, Φιλοσοφία τοῦ Δικαίου, 1968, σελ. 54, Γ. Μητσόπουλου, Πολιτική Δι-

κονομία, 1972, σελ. 8 ἑπ. 
9. Γ. Μητσόπουλου, ἀνωτ. σελ. 18. 
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μέ βάση τήν ἀρχή τῆς νομιμότητος10 (βλ. κατ. Νο 90). Ἡ διοίκηση ἀσκεῖται διά τῶν 
διοικητικῶν ὀργάνων. Ἡ ἔννομη τάξη καθορίζει τήν ἁρμοδιότητά τους, γιά τήν πραγ-
ματοποίηση τῶν ἐπιδιωκόμενων σκοπῶν, παρέχοντας τή δυνατότητα νά ἐπιβάλουν 
ἤ νά θέτουν μέ τίς πράξεις τους κανόνες δικαίου, πού ρυθμίζουν τή συμπεριφορά 
τῶν διοικουμένων (ῥυθμιστική ἁρμοδιότητα), εἴτε νά προβαίνουν στήν ἐκπλήρωση 
ὁρισμένων ἀποστολῶν, εἴτε νά ἐνεργοῦν γιά τήν ἐκτέλεση ὁρισμένου ἔργου11. 

Συμπερασματικά, μέ τό δίκαιο καί τή διοίκηση ἐπιτυγχάνεται ἀφ’ ἑνός μέν «τό 
προσῆκον ἑκάστῳ ἀποδιδόναι», ἀφ’ ἑτέρου ἡ ἁρμονία τῆς κοινωνικῆς συμβιώσε-
ως, δηλαδή, ἡ «εὐρυθμία», ἡ τόσον ἀναγκαία στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου –«πᾶς ὁ βίος 
τοῦ ἀνθρώπου εὐρυθμίας καί εὐαρμοστίας δεῖται» (Πρωταγόρας, 326 β)-, καθώς καί 
ἡ ἐξασφάλιση καί ὑποστήριξη ὅλων τῶν ἀξιῶν τῆς Πολιτείας12. Ἀνυπαρξία νομο-
θεσίας καί διοικήσεως συνεπάγεται διάλυση τῆς κοινωνίας. Συνεπῶς, Δίκαιο (νο-
μοθεσία) καί Διοίκηση θά ὑπάρχουν πάντοτε ὅσο ὑπάρχει κοινωνία. Ἐπιπλέον, ἡ 
Διοίκηση καί ἡ Νομοθεσία θά εἶναι τόσο πιό ἀναγκαῖες, ὅσο πιό ἀναπτυγμένη καί 
ἔντονη, ὅσο πιό πολυάνθρωπη καί προηγμένη τεχνολογικά εἶναι ἡ συγκεκριμένη 
κοινωνία13. Ἡ δέ διατάραξη τῆς εὐρυθμίας εἶναι συχνότερη, ὅσο ἐντονώτερη 
καθίσταται ἡ διοικητική δράση.

2. Θεμελίωση καί σκοπός τῆς διοικητικῆς δικαιοσύνης.
Α. Ἡ διάκριση τῆς δικαιοσύνης

Κατά τό ἰσχῦον Σύνταγμα (ἄρθ. 93 παρ. 1), τά δικαστήρια, καί κατ’ ἀκολουθίαν 
καί ἡ δικαιοσύνη, διακρίνονται σέ διοικητικά, ποινικά καί πολιτικά (ἀστικά). 

Ὁ Πλάτων πρῶτος διακρίνει τά δικαστήρια (συνεπῶς καί τή δικαιοσύνη) σέ «ἴδια» 
καί «δημόσια ἤ κοινά» καί ἀντίστοιχα καί τίς διαφορές, σέ ἰδιωτικές καί δημόσιες. 
«Δύο δή τῶν λοιπῶν ἔστω κριτήρια, τό μέν ὅταν τις τινά ἰδιώτης, ἐπαιτιώμενος ἀδι-
κεῖν αὐτόν, ἄγων εἰς δίκην βούληται διακριθῆναι, τό δ’ ὁπόταν τό δημόσιον ὑπό τινος 
τῶν πολιτῶν ἡγῆται τις ἀδικεῖσθαι καί βουληθῇ τῷ κοινῷ βοηθεῖν» (Νόμοι, 767β, 
56). Δηλαδή, γιά τίς ἄλλες ὑποθέσεις ἄς ὑπάρχουν δύο εἰδῶν δικαστήρια, τό ἕνα 
ὅταν κάποιος ἰδιώτης κατηγορώντας ἄλλον ἰδιώτη ὅτι τόν ἀδικεῖ τόν ἐνάγει γιά νά 
βρεῖ τό δίκιο του, καί τό ἄλλο ὅταν κάποιος πολίτης νομίσει ὅτι τό Δημόσιο ἀδι-
κεῖται ἀπό κάποιον καί θελήσει αὐτός νά ὑπερασπισθεῖ τό κοινό συμφέρον. 

10. Ἐπ. Σπηλιωτόπουλου, Ἐγχειρίδιο Διοικητικοῦ Δικαίου, Νο 14, 71.
11. Ἐπ. Σπηλιωτόπουλου, ἀνωτ. Νο 15.
12. Ἰ, Θεοδωρακόπουλου, Εἰσαγωγή στή Φιλοσοφία, τομ Δ’ 1975, σελ. 332. 
13. Κ. Δεσποτόπουλου, Μελετήματα Φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου, 1980, σελ. 52 ἑπ. , τοῦ ἴδι-

ου, Δοκίμια, 1985, σελ. 53, τοῦ ἴδιου, Ἐπίμαχοι Θεσμοί, 1987, σελ. 139 ἐπ. 
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Παρατηροῦμε, ὅτι ἐνῶ σήμερα ἀποστολή τῆς διοικητικῆς δικαιοσύνης εἶναι ἡ 
παροχή δικαστικῆς προστασίας στόν διοικούμενο, κατά τόν Πλάτωνα, ὁ σκοπός 
της ἐντοπίζεται στήν προστασία τοῦ Δημοσίου ἀπό ἀδικοπραξίες τρίτων. Ἡ στάση 
αὐτή τοῦ Πλάτωνος ἔχει τήν ἐξήγησή της. Ὁ ἱδρυτής τῆς Ἀκαδημίας ἔζησε σέ ἐποχή 
(427-347 πΧ) κατά τήν ὁποία οἱ ἀξίες τῆς πολιτείας, συνεπείᾳ τοῦ κινήματος τῶν 
σοφιστῶν, ἔπαψαν νά εἶναι ὑποσυνείδητες, ἐνστικτώδεις καί βέβαιες· οἱ φιλο-
δοξίες εἶχαν γίνει ἀρριβισμός καί ἡ πίστη ἀντικείμενο ὀρθολογικῆς εἰρωνίας14. Οἱ 
ἀντιλήψεις αὐτές τάραξαν τόν Εὐριπίδη (480-406 πΧ) καί τόν ἀνάγκασαν νά πεῖ 
στίς Τρωάδες του διά τῆς Ἑκάβης, ὅτι δέν ξέρει ἄν τό Ὄν, πού κρατᾷ στά χέρια του 
τή Γῆ, λέγεται «Ζεύς, εἴτ’ ἀνάγκη φύσεως, εἴτε νοῦς βροτῶν» (886). Παρά ταῦτα, ὁ 
Ἕλλην αἰσθανόταν ὅτι ἦταν μόριο τῆς πόλεως, διότι τό δίκαιο καί τή δικαιοσύνη, 
πού ὑμνοῦσαν οἱ ποιητές καί ἐκθείαζαν οἱ τραγικοί καί φιλόσοφοι, τήν διδασκόταν 
στήν ἀγορά καί γινόταν βίωμά του. Καί τοῦτο, διότι στήν Ἑλλάδα, ἡ τέχνη τοῦ 
βίου περιελάμβανε τήν τέχνη τοῦ δικαίου, ἐνῶ ἀντίθετα, στή Ρώμη, ἡ τέχνη τοῦ 
δικαίου περιελάμβανε τήν τέχνη τοῦ βίου15. Γιά τόν λόγο αὐτό ἄλλωστε, οἱ Ρωμαῖοι 
ἀνέπτυξαν τή νομική ἐπιστήμη.

Β. Ὁ σκοπός τῆς Διοικητικῆς Δικαιοσύνης

Ἡ δίκη ἀποτελεῖ ἐκδήλωση τῆς διορθωτικῆς δικαιοσύνης τοῦ Ἀριστοτέλους. 
Ἡ δέ διοικητική δικαιοσύνη ἀποσκοπεῖ στή διαπίστωση ἀπό τά ἁρμόδια ὄργανα 
τῆς πολιτείας, τῆς διαταράξεως τῆς ἀρμονίας τῆς κοινωνικῆς συμβιώσεως, λόγῳ 
παρανόμου δράσεως τῆς Διοικήσεως καί στήν ἀποκατάσταση τῆς εὐρυθμίας στήν 
κοινωνία. Τά ἀνωτέρω ὑποδηλώνει ὁ ἀφορισμός τοῦ Ἀριστοτέλους: «ἡ δικαιοσύνη 
πολιτικόν, ἡ γάρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δέ δίκη τοῦ δικαίου κρίσις» 
(Πολιτικά, 1253α, 41). 

Ὁ Δημόκριτος, ὁ ὁποῖος ὡς πρός τό Δίκαιον καί τή Δικαιοσύνη ἦταν ἰδεαλιστής, 
ἐνδιαφέρθηκε γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς «δικαιοτάτης διαβιώσεως» στήν πόλη. Δια-
πιστώνοντας, ὅτι ὑπό τό τότε καθεστώς δέν ὑπῆρχε ἀποτελεσματικός τρόπος περι-
ορισμοῦ τῶν ἀρχόντων, πρότεινε τή λήψη νομοθετικοῦ μέτρου «θεσμοῦ» κατά τήν 
ἔκφρασή του, πού πρέπει νά ἀποβλέπει στήν ἐξασφάλιση πραγματικῆς ἰσονομίας 
μεταξύ τῶν πολιτῶν, διά τοῦ περιορισμοῦ τῆς αὐθαιρεσίας τῶν ἀρχόντων. Αὐτός ὁ 
θεσμός τοῦ Δημοκρίτου, στά σύγχρονα κράτη εἶναι ἡ διοικητική δικαιοσύνη.

Ὁ σκοπός τῆς πολιτικῆς δικαιοσύνης εἶναι ἀμφίδρομος καί ἀποσκοπεῖ στήν 
παροχή δικαστικῆς προστασίας στόν ἰδιώτη, ἀνεξαρτήτως μέ ποιά ἰδιότητα προ-

14. ἐκτενέστερα, Ν. Πανταζόπουλου, Ὁ Ἀριστοτέλης καί οἱ σοφιστές, 1980 
15. Ν. Πανταζόπουλου, Ρωμαϊκόν Δίκαιον, τομ. Α’ 1974, σελ. 137.
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