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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας!

Είμαστε σήμερα εδώ, σ’ αυτή την εκδήλωση – διαμαρτυρία, που διοργανώνουν η 

Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο Δικηγορικός 

Σύλλογος Θεσσαλονίκης για την επαναφορά του δικαστικού ενσήμου στις 

αναγνωριστικές αγωγές, δηλώνοντας κατηγορηματικά τη σταθερή αντίδρασή μας στην 

επίμαχη τροπολογία, η οποία καταφανώς δυσχεραίνει την πρόσβαση του πολίτη στον 

φυσικό του δικαστή. Αγαπητοί συνάδελφοι είναι αδιαμφισβήτητο ότι θεμελιώδες 

στοιχείο του λειτουργήματός μας είναι αυτό της προστασίας και υπεράσπισης των 

αδύναμων με την παροχή διευκόλυνσης στην άσκηση των δικαιωμάτων τους ενώπιον 

δικαστικών και άλλων αρχών. Το δικαίωμα του πολίτη για παροχή έννομης 

προστασίας από τα Δικαστήρια αποτελεί θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα, το οποίο 

κατοχυρώνεται και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Ρώμης του 1950 για τα 

δικαιώματα του ανθρώπου και αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου. Ο 

ουσιαστικός νόμος καθορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις για την άσκηση του 

δικαιώματος προσφυγής στη Δικαιοσύνη θεσπίζοντας δικονομικές προϋποθέσεις, 

έξοδα και γενικότερα διατυπώσεις για την πρόοδο της δίκης, πλην όμως, ο κοινός 

νομοθέτης δεν έχει απεριόριστη εξουσία προσδιορισμού των προϋποθέσεων αυτών. 

Οι ρυθμίσεις του ουσιαστικού νόμου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θέτουν 

αδικαιολόγητους δικονομικούς φραγμούς στην παροχή εννόμου προστασίας από τα 

Δικαστήρια, οι οποίοι ισοδυναμούν με κατάργηση, άμεση ή έμμεση, του σχετικού 

δικαιώματος.

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η Δικαιοσύνη δεν αποτελεί «εισπρακτικό μηχανισμό», 

αλλά δημόσια λειτουργία, συνταγματικά κατοχυρωμένη, χρηματοδοτούμενη από τον 

δημόσιο προϋπολογισμό και δεν λειτουργεί με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας. 

Συνεπώς, η υποχρεωτική προσκομιδή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές 

αγωγές ως προϋπόθεση προσφυγής στη Δικαιοσύνη, αποτελεί συνταγματικά 

ανεπίτρεπτο περιορισμό που παρεμποδίζει την ανοιχτή πρόσβαση κάθε πολίτη στη 



Δικαιοσύνη και ισοδυναμεί με έμμεση κατάργηση του προστατευόμενου και από την 

ΕΣΔΑ δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας, καθώς προσβάλλει την ίδια την 

υπόσταση του δικαιώματος. 

Δε θα σας κουράσω, όμως, περισσότερο, καθόσον για το φλέγον ζήτημα της 

αντισυνταγματικότητας της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές 

αγωγές έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν εκ των τριών γνωμοδοτούντων 

καθηγητών, τον ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών, κ. Γιάννη Δρόσο, 

καθώς και τον Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης και μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 

κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους για την 

επίμαχη τροπολογία.

Θα μου επιτρέψετε, ωστόσο, μια σύντομη αναφορά στον συνεχή αγώνα της 

Ολομέλειας να καταδείξει, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα παράστασης των 

δικηγόρων στις συναλλαγές και ειδικότερα στις συμβάσεις αγοραπωλησίας και 

μίσθωσης ακινήτων, αλλά και στις εταιρικές συμβάσεις. Η παροχή νομικών υπηρεσιών 

αποκλειστικά από δικηγόρο εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών και του δικαίου, 

καθόσον διασφαλίζεται στο ακέραιο κάθε ζωτικό συμφέρον του πολίτη, ασκείται κάθε 

νόμιμο δικαίωμά του και αποφεύγεται κατά το δυνατόν τυχόν μελλοντική δικαστική 

εμπλοκή, κερδίζοντας, με αυτό τον τρόπο χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία. Αυτή την 

αναγκαιότητα της νομικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια των διαδικασιών και κυρίως 

στο τμήμα της κατάρτισης της τελικής συμφωνίας, όπου η παρουσία δικηγόρου 

εξασφαλίζει την αποσαφήνιση των λεπτών σημείων, νομικών και οικονομικών, αλλά 

και ορολογιών με τις οποίες ο πολίτης δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένος, επισημάναμε 

επανειλημμένως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και πετύχαμε, μετά από μήνες 

διεκδικήσεων ως Ολομέλεια, να έχουμε τη διαβεβαίωση του αρμόδιου Υπουργού ότι θα 

προχωρήσει σε άμεση θεσμοθέτηση.

Με το ίδιο σκεπτικό, άλλωστε, ο ΔΣΘ, στην προσπάθειά του να επαναθεμελιώσει τον 

ρόλο του δικηγόρου στην κοινωνία και να δημιουργήσει νέους, γερούς δεσμούς με 

αυτή, συμμετείχε για πρώτη φορά στην ιστορία του στο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός 



της χώρας, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τη συμμετοχή του κατάφερε να 

αναδείξει τον ρόλο του δικηγόρου στην παραγωγική διαδικασία και να πετύχει τη 

σύνδεσή του με την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια. Εύχομαι δε φέτος ή του 

χρόνου η δυναμική παρουσία των δικηγόρων στη ΔΕΘ να γίνει με τη συμμετοχή του 

ανώτατου αντιπροσωπευτικού οργάνου τους, της Ολομέλειας, πραγματώνοντας το 

αρχαίο ρητό «Εν τη ενώσει η ισχύς».

Αγαπητοί συνάδελφοι, με πίστη στις αξίες μας και στο κράτος δικαίου συνεχίζουμε 

δυναμικά και υπεύθυνα..... Με αξιοπρέπεια.... Όλοι μαζί... με στόχο τη βελτίωση του 

παρόντος αλλά και του μέλλοντος του κλάδου μας. 

Σας ευχαριστώ

 


