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Αζήλα, 19 Φεβξνπαξίνπ 2014 

ΔΡΩΣΖΖ 

 

Πξνο ηνπο θ.θ. Τπνπξγνχο  

-Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

-Οηθνλνκηθψλ 

Θέκα: Παλάθξηβε θαη ηαμηθή Γηθαηνζχλε. Σα κεζαία θαη ηα θησρά 

ιατθά ζηξψκαηα απνθιείνληαη απφ ηελ έλλνκε πξνζηαζία  

 

Σην όλνκα ηεο «επηηάρπλζεο» ηεο απνλνκήο ηεο Γηθαηνζύλεο, νη 

Κπβεξλήζεηο ηνπ Μλεκνλίνπ, αληί λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα ζηε βάζε ηνπ κε 

ζεζκηθέο παξεκβάζεηο, κε ελίζρπζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη κε ηελ 

πξόζιεςε επαξθνύο πξνζσπηθνύ (δηθαζηηθώλ θαη εηζαγγειηθώλ ιεηηνπξγώλ, 

δηθαζηηθώλ ππαιιήισλ, δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ θιπ), επέιεμαλ κε ζεηξά 

ξπζκίζεσλ λα απνθιείζνπλ βίαηα θαη καδηθά ηα κεζαία θαη νηθνλνκηθά 

αδύλακα θνηλσληθά ζηξώκαηα από ηελ πξόζβαζε ζηε Γηθαηνζύλε, 

θαηαζηξαηεγώληαο ζεκειηώδε ζπληαγκαηηθά δηθαηώκαηα.  

Με ηέηνηεο δηαηάμεηο νη κλεκνληαθέο Κπβεξλήζεηο ύςσζαλ αλππέξβιεηνπο 

ηαμηθνύο θξαγκνύο ζηελ πξόζβαζε ζηε Γηθαηνζύλε, θαηαζηξαηεγώληαο ην 

ζεκειηώδεο δηθαίσκα όισλ ζηελ έλλνκε πξνζηαζία θαη ζηελ πξόζβαζε ζε 

Γηθαζηήξην (άξζξν 20 ηνπ Σπληάγκαηνο), αιιά θαη ην δηθαίσκα ζε 

πξαγκαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή πξνζθπγή (άξζξν 13 ΔΣΓΑ). Απνηέιεζκα 

ησλ αλσηέξσ είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ «ηαμηθήο Γηθαηνζύλεο» θαη 

αξλεζηδηθίαο γηα ηνπο αλζξώπνπο, νη νπνίνη ζήκεξα, πεξηζζόηεξν από πνηέ, 

ρξήδνπλ δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. 

Δηδηθόηεξα, κεηαμύ πνιιώλ άιισλ:  

Με ην άξζξν 62 παξ. 3 ηνπ Ν. 3842/2010 αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 22 παξ. 

1 πεξ. ε΄ ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ θαη, πιένλ, ε παξνρή δηθεγνξηώλ ππεξεζηώλ δελ 

απαιιάζζεηαη ηνπ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, αιιά ππάγεηαη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θόξν θαη, κάιηζηα, κε ζπληειεζηή είθνζη ηξία ηνηο εθαηό 

(23%) επί ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο.  

Ο πνιίηεο, ν νπνίνο επηζπκεί λα αζθήζεη ελώπηνλ πνιηηηθνύ Γηθαζηεξίνπ ην 

έλδηθν κέζν ηεο εθέζεσο, ηεο αλαηξέζεσο θαη ηεο αλαςειαθήζεσο, 

ππνρξενύηαη πιένλ λα θαηαζέζεη παξάβνιν πνζνύ 200, 300 θαη 400 επξώ, 

αληηζηνίρσο (άξζξν 12 παξ. 2 ηνπ Ν. 4055/2012). Πξηλ ηνλ Ν. 4055/2012 δελ 

απαηηείην θαηαβνιή θαλελόο παξαβόινπ. 

Με ηνλ ίδην λόκν ππόθεηληαη πιένλ ζε ηέινο δηθαζηηθνύ ελζήκνπ θαη νη 

αλαγλσξηζηηθέο αγσγέο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο ησλ άξζξσλ 663, 

677, 681Α θαη 681Β ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, θαζώο θαη νη αγσγέο 

γηα ηελ εμάιεηςε ππνζήθεο θαη πξνζεκείσζεο θαη εθείλεο πνπ αθνξνύλ ηελ 

αθύξσζε πιεηζηεξηαζκνύ. 

Δλ ζρέζεη κε ηελ πξόζβαζε ζηελ Πνηληθή Γηθαηνζύλε, γηα λα ππνβάιεη πιένλ 

ν πνιίηεο κήλπζε ή έγθιεζε, πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηα αθόινπζα έμνδα: 
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– Παξάβνιν 100 επξώ γηα ηελ θαηάζεζε ηεο εγθιήζεσο (άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ 

Ν. 4055/2012) 

–  Παξάβνιν 50 επξώ γηα παξάζηαζε πνιηηηθήο αγσγήο, ώζηε λα 

λνκηκνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθνλνκηθώλ δηθαησκάησλ ηεο πνιηηηθήο 

αγσγήο 

– Μεγαξόζεκν 3 επξώ (άξζξν 10 πεξ. ε΄ ηνύ Ν. 4043/2012) 

– Έλζεκν Τακείνπ Πξνλνίαο 0,60 ιεπηά 

– Έλζεκν Τακείνπ Ννκηθώλ 0,01 ιεπηά 

– Μεγαξόζεκν 3 επξώ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο πξνο ιήςε αληηγξάθνπ ηεο 

θαηαηεζείζαο εγθιήζεσο (άξζξν 10 πεξ. ε΄ ηνύ Ν. 4043/2012) 

– Μεγαξόζεκν 2 επξώ γηα ην αληίγξαθν ηεο θαηαηεζείζαο εγθιήζεσο (άξζξν 

10 πεξ. δ΄ ηνπ Ν. 4043/2012) 

– Έμνδα γηα ηηο έλνξθεο βεβαηώζεηο καξηύξσλ (άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ Ν. 

4055/2012)  

Δπηπξνζζέησο, ν κελπηήο – εγθαιώλ, ν νπνίνο επηζπκεί λα αζθήζεη 

πξνζθπγή θαηά απνξξηπηηθήο ηεο εγθιήζεώο ηνπ εηζαγγειηθήο δηαηάμεσο, 

ππνρξενύηαη πιένλ λα θαηαζέηεη παξάβνιν 300 επξώ (άξζξν 28 παξ. 4 ηνπ 

Ν. 4055/2012). Πξν ηνπ Ν. 4055/2012 δελ απαηηείην ην παξακηθξό πνζό. 

Πεξαηηέξσ, ν θαηεγνξνύκελνο ν νπνίνο επηζπκεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά 

θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο κε ην νπνίν παξαπέκπεηαη, ππνρξενύηαη πιένλ λα 

θαηαζέηεη παξάβνιν 300 επξώ (άξζξν 33 παξ. 3 ηνπ Ν. 4055/2012). Πξηλ ην 

Ν. 4055/2012 δελ απαηηείην ην παξακηθξό πνζό. 

Σνβαξά εκπόδηα ηέζεθαλ θαη ζηελ πξόζβαζε ζηελ Γηνηθεηηθή Γηθαηνζύλε. 

Σπγθεθξηκέλα, γηα λα παξαπεκθζεί, θαηόπηλ αηηήκαηνο δηαδίθνπ, έλα έλδηθν 

κέζν ή βνήζεκα, από ηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ζην Σπκβνύιην ηεο 

Δπηθξαηείαο, απαηηείηαη λα ζπλνδεύεηαη ην αίηεκα απηό, επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ, από παξάβνιν 300 επξώ (άξζξν 40 παξ. 1 ηνύ Ν. 4055/2012). 

Δπηπιένλ, ζε θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο ελ γέλεη δηαθνξέο ν δηάδηθνο, ν 

νπνίνο αζθεί έθεζε ππνρξενύηαη λα πξνθαηαβάιεη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο 

αξρηθήο δηθαζίκνπ, κε πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο εθέζεσο, πνζνζηό 50% ηνύ 

νθεηινκέλνπ, ζύκθσλα κε ηελ πξσηόδηθε απόθαζε, θπξίνπ θόξνπ, δαζκνύ ή 

ηέινπο (άξζξν 22 ηνύ Ν. 3900/2010).  

Τέινο, κε ην άξζξν 101 ηνπ Ν. 4172/2013 από 1/1/2014 δηαβηβάδνληαη νη 

εηζθνξέο Δ.Τ.Α.Α. άλσ ησλ 5.000 επξώ ζην Κέληξν Δίζπξαμεο 

Αζθαιηζηηθώλ Οθεηιώλ (Κ.Δ.Α.Ο.) γηα ηελ είζπξαμή ηνπο θαη ηε ιήςε 

κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. 

Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε, απνθιείεη ηνπο νηθνλνκηθά αδπλάηνπο από ηελ 

δπλαηόηεηα λα αθνπζζνύλ ζε  νπνηνδήπνηε επίπεδν Γηθαηνζύλεο, ελώ 

επηηξέπεη ζηνπο νηθνλνκηθά ηζρπξόηεξνπο λα αλαβάινπλ γηα πάξα πνιύ 

ζεκαληηθό ρξνληθό δηάζηεκα ηελ δπζκελή ζε βάξνο ηνπο θξίζε ηεο 

Γηθαηνζύλεο γηα ην ιόγν όηη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πιεξσκήο ησλ ζρεηηθώλ 

θνλδπιίσλ. Πεξαηηέξσ, ζίγεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ ην, ζπληαγκαηηθώο 

θαηνρπξσκέλν, δηθαίσκα ηνπ θάζε πνιίηε γηα παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο 

από ηα Γηθαζηήξηα, όπσο απηό νξίδεηαη ζην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ 

Σπληάγκαηνο.  
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Δξσηψληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί 

Δμεηάδνπλ ην ελδερφκελν αλαζεψξεζεο ή θαη θαηάξγεζεο: 

– ηνπ ΦΠΑ 23% ζηελ παξνρή δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ; 

– ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο πςειψλ παξαβφισλ σο πξνυπφζεζεο γηα 

ηελ παξαδεθηή άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ ζην πιαίζην 

ηεο πνιηηηθήο, πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, γεγνλφο πνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεπαξθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο λνκηθήο 

ζπλδξνκήο, θαζηζηά δπζβάζηαρηε ηελ πξνζθπγή ζηε Γηθαηνζχλε γηα 

ηνπο αδχλακνπο νηθνλνκηθά πνιίηεο; 

–   ηεο βεβαίσζεο ηνπ 50% ηεο πξνζβαιινκέλεο θνξνινγηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο, πνπ ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε 

θνξνινγηθψλ πξνζθπγψλ πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο αλαινγηθψλ παξαβφισλ, δξνπλ απαγνξεπηηθά γηα ηελ 

πξφζβαζε ζηε Γηθαηνζχλε γηα ηνλ κέζν θαη αδχλακν νηθνλνκηθά 

άλζξσπν θαη πνιίηε πνπ βάιιεηαη απφ ηε θνξνινγηθή ιαίιαπα θαη 

εμνπζελψλεηαη κε ηα κέηξα αθξαίαο ιηηφηεηαο; 

–  ηνπ δηθαζηηθνχ ελζήκνπ γηα φιεο ηηο αλαγλσξηζηηθέο αγσγέο ψζηε λα 

δνζεί ε επθαηξία ζηνλ δηθαηνχκελν λα αζθήζεη αγσγή πξνο επηδίσμε 

ησλ νθεηινκέλσλ πξνο απηφλ ή αθφκε θαη ζε δηεθδηθεηηθέο αγσγέο 

πνπ πξνθχπηνπλ αθφκε θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θηεκαηνινγίνπ; 

–  ηνπ παξαβφινπ γηα ηελ θαηάζεζε εγθιήζεσο ή κελχζεσο πνπ δξα 

απαγνξεπηηθά γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ησλ ζηγνκέλσλ απφ αμηφπνηλεο 

ζπκπεξηθνξέο; 

– ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4172/2013 δπλάκεη ησλ νπνίσλ απφ 1/1/2014 

δηαβηβάδνληαη νη εηζθνξέο Δ.Σ.Α.Α. άλσ ησλ 5.000 επξψ ζην Κέληξν 

Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (Κ.Δ.Α.Ο.) γηα ηελ είζπξαμή ηνπο 

θαη ηε ιήςε κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο; 

 

ΟΗ ΔΡΩΣΩΝΣΔ ΒΟΤΛΔΤΣΔ 

 

Θνδσξήο Γξίηζαο 

 

ηαχξνο Κνληνλήο 

 

Εσή Κσλζηαληνπνχινπ 


