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Η υποχρέωση επίδοσης της φορολογικής προσφυγής στη διοίκηση από τον 

προσφεύγοντα, εντός ορισμένης προθεσμίας, επί ποινής απορρίψεως του ασκηθέντος 

ενδίκου βοηθήματος, ως απαράδεκτου: Παρατηρήσεις στη ΣτΕ 761/2014  

 

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ  

 

& Η υποχρέωση επίδοσης της φορολογικής προσφυγής από τον προσφεύγοντα και η αρχή 

της πρωτοβουλίας του δικαστηρίου για την διενέργεια των διαδικαστικών πράξεων 

  

 Μία βασική διαφορά μεταξύ της πολιτικής και της διοικητικής δίκης έγκειται στο 

ότι την πρωτοβουλία για την προώθηση της δίκης, δηλαδή για τη διενέργεια των 

διαδικαστικών πράξεων, στην πολιτική δίκη την έχει ο διάδικος, ενώ, στη διοικητική δίκη, 

το δικαστήριο, μέσω της γραμματείας του, εκτός αν ο ίδιος ο νόμος ορίζει διαφορετικά1. 

Στη διοικητική δίκη, σε αντίθεση με την πολιτική, ισχύει η αρχή της μέριμνας του 

δικαστηρίου για την πρόοδο της δίκης, η οποία έχει αποτυπωθεί στο άρθρο 33 του ΚΔΔ. 

Προς το σκοπό αυτό, κατά κανόνα, ανατίθεται στο ίδιο το δικαστήριο να διατάσσει τη 

διενέργεια κάθε διαδικαστικής πράξης απαραίτητης για την προώθηση της δίκης. Στο 

πλαίσιο αυτής της αρχής ο προσφεύγων δεν βαρύνεται καταρχήν με την υποχρέωση 

κοινοποίησης των δικογράφων του, εκτός από την περίπτωση, των πρόσθετων λόγων, της 

παρέμβασης, της παρεμπίπτουσας αγωγής, της ανακοίνωσης της δίκης και της 

προσεπίκλησης του αναγκαίου ομοδίκου, αλλά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η έλλειψη 

κοινοποίησης θεραπεύεται, εάν ο προς ον η επίδοση παρίσταται στο δικαστήριο και δεν 

αντιλέγει2.  

 Επιπλέον, με το άρθρο 20 του ν.3569/2008, τροποποιήθηκε η διάταξη του 

άρθρου 203 παρ.3 του ΚΔΔ και προβλέφθηκε η υποχρέωση του αιτούντος την αναστολή, 

να κοινοποιεί αντίγραφο του δικογράφου της ασκηθείσας αιτήσεως αναστολής και 

προσφυγής στην αντίδικο δημόσια διοίκηση, με την πράξη προσδιορισμού δικασίμου που 

έχει τεθεί επ’ αυτής από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου. Όπως προσφυώς κρίθηκε «η 

υποχρέωση του αιτούντος για τη διενέργεια των ως άνω διαδικαστικών πράξεων 

                                                           
1 Π.ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σ.276.  
2 Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα 2014, σ.412.  
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εκδηλώνει τη βούληση του νομοθέτη να διευρύνει, εν προκειμένω, το πεδίο της αρχής της 

πρωτοβουλίας του διαδίκου κατά την προώθηση της δίκης και να μεταθέσει σε αυτόν την 

ευθύνη για τη διεξαγωγή της»3, συνέπεια δε της μη διενέργειας των ως άνω 

κοινοποιήσεων δεν προβλέπεται ότι είναι το απαράδεκτο της ένδικης αίτησης αναστολής, 

εντούτοις, όμως, τα διοικητικά δικαστήρια απορρίπτουν τις σχετικές αιτήσεις αναστολής, 

με την επάλληλη αιτιολογία του ότι, εφόσον δεν κοινοποιήθηκε το δικόγραφο της 

αιτήσεως αναστολής στη διοίκηση, επέρχεται ως συνέπεια, αφενός μεν η άρση του 

επείγοντος χαρακτήρα του ένδικου βοηθήματος και του δικαιολογητικού λόγου 

χορηγήσεως της αναστολής, αφετέρου δε η αδυναμία του δικαστηρίου να κρίνει επί της 

ουσίας την διαφορά, καθώς δεν έχει αποσταλεί από τη διοίκηση ο σχετικός φάκελος της 

υποθέσεως4.  

 Με το άρθρο 27 του ν.3900/2010, τροποποιήθηκε το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 126 του ΚΔΔ (ν.2717/1999) και τέθηκε ως προϋπόθεση του παραδεκτού της 

άσκησης της προσφυγής επί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών, η επίδοση 

επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράφου της προσφυγής -η οποία πλέον ασκείται μόνο 

στο αρμόδιο δικαστήριο- στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης της 

προσφυγής. 

 Αναφορικά με την ορθολογικότητα και τη συνεκτικότητα της ρύθμισης σε σχέση 

με τις αρχές που διέπουν την διοικητική δίκη δύο πράγματα πρέπει εν προκειμένω να 

τονιστούν. Το πρώτον είναι ότι εμφανίζεται μία αντιφατικότητα του νομοθέτη σε σχέση με 

άλλες πρόσφατες ρυθμίσεις που υιοθέτησε στο πλαίσιο της ίδιας αρχής, καθώς με τον 

προηγούμενο νόμο της επιτάχυνσης 3659/2008 προέβλεψε ότι όπου προβλέπεται 

κοινοποίηση από τον ιδιώτη διάδικο, αυτή μπορεί να γίνει και από τη γραμματεία του 

δικαστηρίου (άρθρο 4 του ν.3659/2008).  Κατά δεύτερον, η τιθέμενη ρύθμιση που 

επιφέρει την ποινή του απαραδέκτου επί της ασκηθείσας προσφυγής, αν δεν λάβει χώρα 

από τον προσφεύγοντα κοινοποίηση του δικογράφου της εμπρόθεσμα και νομότυπα στην 

                                                           
3 ΔΕφΑθ 167/2010 (Συμβ), ΔιΔικ, 2012, σ.537.  
4 ΔΕφΑθ 51/2014, ΔΠρΘεσ/ικης 141/2010, όπου κρίθηκε ότι από την μη κοινοποίηση αίρεται ο επείγον χαρακτήρας του 
ένδικου βοηθήματος και αυτό πρέπει να απορριφθεί, ΔΠρΠειρ.1008/2010, όπου κρίθηκε ότι συνέπεια της μη 
κοινοποίησης είναι η μη αποστολή του φακέλου από τη διοίκηση, με συνέπεια να πρέπει να απορριφθεί η αίτηση 
αναστολής.  
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διάδικο φορολογική αρχή,  είναι ιδιαίτερα αυστηρή και ανελαστική, παρίσταται δε μη 

συνεκτική με τις αναλόγου περιεχομένου ρυθμίσεις της δικονομίας του ΣτΕ,  που 

επιφέρουν σε περίπτωση μη κοινοποίησης του δικογράφου του κρινόμενου ένδικου μέσου 

της αιτήσεως αναιρέσεως, το απαράδεκτο της συζήτησης και όχι της άσκησής του5, καθώς 

και με τις ανάλογες προαναφερόμενες ρυθμίσεις του ΚΔΔ,  που ορίζουν ότι σε περίπτωση 

μη κοινοποίησης των δικογράφων των πρόσθετων λόγων, της παρέμβασης, της 

παρεμπίπτουσας αγωγής, της ανακοίνωσης της δίκης και της προσεπίκλησης του 

αναγκαίου ομοδίκου, επέρχεται η δικονομική ακυρότητα των σχετικών διαδικαστικών 

πράξεων, η οποία ως σχετική, καλύπτεται, εφόσον ο διάδικος παρίσταται και δεν 

αντιλέγει6.  

 

&Η υποχρέωση επίδοσης και η αρχή της ισότητας των διαδίκων 

  

 Η Ολομέλεια του ΣτΕ7 διατυπώνοντας καταρχήν επιφυλάξεις ως προς την 

σκοπιμότητα του νέου τρόπου άσκησης της προσφυγής, μόνο με κατάθεση του 

δικογράφου στο αρμόδιο δικαστήριο και όχι στην αρχή που εξέδωσε την πράξη, όπως 

ίσχυε σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς,  αναφέροντας ότι «ανεξαρτήτως του κατά 

πόσον η ως άνω ρύθμιση του άρθρου 126 παρ. 1 εδαφ. β΄ του ΚΔΔ εξυπηρετεί τον σκοπό 

που επιδιώκει, καλύτερα από την διάταξη που αντικατέστησε», έκρινε ότι η νέα αυτή 

ρύθμιση, που επιβάλλει στον ίδιο τον προσφεύγοντα την υποχρέωση να επιδίδει 

επικυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου της φορολογικής προσφυγής στην αντίδικο 

φορολογική αρχή, ώστε αυτή να ενημερωθεί εγκαίρως για την ανοιγείσα δίκη και να 

μετάσχει στη δίκη υπερασπιζόμενη τα έννομα συμφέροντά της, αποστέλλοντας τον 

                                                           
5 Εάν ο αναιρεσειών δεν κοινοποιήσει αντίγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως στον αναιρεσίβλητο, τότε αναβάλλεται η 
συζήτηση αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον ο αναιρεσίβλητος παρέστη και αντέλεξε, ενώ, αν κατά τη νέα 
δικάσιμο παραλείψει ο αναιρεσείων εκ νέου την δικονομική αυτή υποχρέωση του και ο αναιρεσίβλητος δεν παραστεί ή 
παραστεί και αντιλέξει, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη, Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, 
ό.π., σ.1149.  
6 Πρέπει να διακριθεί το απαράδεκτο του ένδικου βοηθήματος, που επέρχεται από την παραβίαση μίας ουσιαστικής 
δικονομικής διάταξης, από την ακυρότητα της διαδικαστικής πράξης, που επέρχεται από την παραβίασης μίας διάταξης 
που ρυθμίζει τον τύπο και της διαδικασία συντέλεσής της. Ορθότερα στην τελευταία περίπτωση δεν επέρχεται το 
απαράδεκτο της διαδικαστικής πράξης αλλά η ακυρότητά της, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 62 του ΚΔΔ, η οποία 
εξαρτώμενη από την επίκληση και απόδειξη βλάβης από το διάδικο, δεν είναι απόλυτη αλλά σχετική. Βλ. Π.ΛΑΖΑΡΑΤΟ, 
Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ό.π., σ.318-320, Ν.ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΗ, Κώδιξ διοικητικής δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρον, 
Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σ.432-433.  
7 ΟλΣτΕ 761/2014.  
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σχετικό φάκελο της υποθέσεως, χωρίς να επιβαρύνεται η γραμματεία του δικαστηρίου, 

επιδιώκει θεμιτό σκοπό, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του νόμου, 

αναγόμενο στην εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών δικαστηρίων και στην 

αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης, χωρίς να θίγει τον πυρήνα ή να συνιστά 

υπέρμετρο περιορισμό του δικαιώματος ένδικης προστασίας του βαρυνόμενου με την 

επίδοση προσφεύγοντος. 

 Το δικαστήριο κλήθηκε καταρχήν να κρίνει αν η ρύθμιση αυτή, η επιβολή στον 

προσφεύγοντα δηλαδή της υποχρέωσης επίδοσης του δικογράφου της προσφυγής στην 

αντίδικο δημόσια (φορολογική) αρχή, επί ποινής απαραδέκτου του ένδικου βοηθήματος, 

υποχρέωση η οποία δεν προβλέπεται στις άλλες διοικητικές διαφορές ουσίας, πλήττει την 

αρχή της ισότητας των διαδίκων.  

Το δικαστήριο ανέφερε στη μείζονα πρόταση του ειδικότερου δικανικού 

συλλογισμού συνταγματικότητας που συνέταξε8 ότι η ισότητα που κατοχυρώνεται στο 

άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος είναι ισότητα αναλογική, η οποία επιτάσσει στον 

νομοθέτη να μεταχειρίζεται όμοια κατηγορίες προσώπων που τελούν υπό τις ίδιες ή 

ουσιωδώς παρόμοιες συνθήκες, εκτός εάν μία διαφορετική μεταχείριση, ερειδόμενη σε 

γενικά και αντικειμενικά κριτήρια που βρίσκονται σε συνάφεια προς το αντικείμενο της 

ρύθμισης, δικαιολογείται επαρκώς, ως σκοπούσα στην εξυπηρέτηση θεμιτού σκοπού και 

τελούσα σε εύλογη σχέση αναλογικότητας με τον επιδιωκόμενο σκοπό9. Το δικαστήριο 

αντιμετωπίζει την ισότητα των διαδίκων, ως ειδική εκδήλωση της αρχής της ισότητας, 

                                                           
8 Να σημειωθεί ότι το δικαστήριο στον συλλογισμό αυτό, δεν προέβη σε ιδιαίτερο δικανικό συλλογισμό 
συνταγματικότητας, αλλά χρησιμοποίησε την μείζονα πρόταση του προηγούμενου δικανικού συλλογισμού 
συνταγματικότητας που είχε συντάξει, κρίνοντας την συνταγματικότητα του άρθρου 45 παρ.3 του ν.3900/2010, με το  
οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.3 του άρθρου 277 του ΚΔΔ και προβλέφθηκε ότι το παράβολο επί προσφυγής, στις εν 
γένει φορολογικές και τελωνειακές διαφορές που έχουν χρηματικό περιεχόμενο, δεν είναι πλέον πάγιο, αλλά αναλογικό, 
ανερχόμενο σε ποσοστό 2% επί του αντικειμένου της διαφοράς και έως το ποσό των 10.000,00 ευρώ.  
9 Όπως διατυπώθηκε πρόσφατα στη θεωρία, για να διαπιστώσει ο δικαστής, κατά τον έλεγχο τήρησης της αρχής της 
ισότητας, την ομοιότητα ή μη των πραγματικών καταστάσεων, και για να κρίνει αν υφίστανται, σε περίπτωση 
κατάφασης της ομοιότητας,  μία διαφορετική μεταχείριση από τις ρυθμίσεις του νόμου, προϋποτίθενται εκτιμήσεις σε 
σχέση όχι μόνο με το αντικείμενο, αλλά και τον σκοπό της ρύθμισης του νόμου που ελέγχεται ως προς την 
συνταγματικότητά του, κατά το πρώτο στάδιο του ελέγχου της αρχής της ισότητας. Στη συνέχεια, στο δεύτερο στάδιο 
του ελέγχου, ο δικαστής κρίνει αν μία ανισότιμη μεταχείριση δικαιολογείται επαρκώς από λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, οι οποίοι μπορούν να θεμελιώσουν αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας, βλ.Σ.ΚΟΦΙΝΗ, Η απαγόρευση 
των διακρίσεων μεταξύ ισότητας και αξιοπρέπειας, δ.δ, Θεσσαλονίκη 2014, σ.107 επ. Κατά τη γνώμη μας τα δύο στάδια 
ελέγχου σε σχέση, ιδίως, με τον σκοπό της ρύθμισης, δεν είναι τόσο εύληπτα. Το δικαστήριο πρώτα καταφάσκει την 
διαφορετική μεταχείριση των συγκρινόμενων μεγεθών σε σχέση με το αντικείμενο και τον σκοπό της ρύθμισης και μετά 
προσπαθεί να δικαιολογήσει την παρέκκλιση στην αρχή της ισότητας χρησιμοποιώντας πάλι τον σκοπό της ρύθμισης, 
τον οποίο ανανοηματοδοτεί άρρητα σε σκοπό δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογεί τις παρεκκλίσεις, περνώντας στο 
δεύτερο στάδιο του ελέγχου της αρχής της ισότητας.  
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απορρέουσα από το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος, η οποία, ως εκ τούτου, αποκτά τη 

μορφή της αναλογικής ισότητας, η οποία επιβάλλει, μεταξύ άλλων, την ίση μεταχείριση 

των διαδίκων10, ακόμα και στο πλαίσιο διαφορετικών δικών που ανήκουν στην 

δικαιοδοσία και αρμοδιότητα του δικαστηρίου, με την άσκηση ένδικων βοηθημάτων που 

είναι ίδια ή έστω έχουν όμοια δικονομικά χαρακτηριστικά με το κρινόμενο στην ένδικη 

περίπτωση που προκύπτει το ζήτημα της συνταγματικότητας, και όχι μόνο σε σχέση και 

σύγκριση των μετεχόντων διαδίκων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δίκης που εξετάζεται 

η συνταγματικότητα του νόμου.  

Το δικαστήριο, διατυπώνει πανηγυρικά στην απόφασή του τα συγκρίσιμα 

πραγματικά μεγέθη, τα οποία, στον δικαστικό έλεγχο της αρχής της ισότητας, πρέπει 

αφενός μεν σ΄ ένα πρώτο στάδιο να διαπιστώσει ο δικαστής εάν είναι μεταξύ τους όμοια, 

αφετέρου δε, στη συνέχεια, καταφάσκοντας το πρώτο στάδιο, αν υφίστανται μία 

διαφορετική μεταχείριση από τις ρυθμίσεις του νόμου. Ο δικαστής κλήθηκε να κρίνει την 

ομοιότητα του διαδίκου της φορολογικής προσφυγής, με αυτή του διαδίκου μίας κοινής 

προσφυγής ουσίας που εκδικάζεται από τα ΤΔΔ, ενόψει του αντικειμένου της ρύθμισης, 

ήτοι της υποχρέωσης επίδοσης της προσφυγής εντός προθεσμίας είκοσι ημερών στην 

διάδικο φορολογική αρχή επί ποινή του απαραδέκτου του ένδικου βοηθήματος, και του 

σκοπού της, που είναι η ενημέρωση της φορολογικής αρχής περί της άσκησης του 

κρινόμενου ένδικου βοηθήματος και του περιεχομένου του, προκειμένου να αμυνθεί 

δικαστικά αλλά και να αποστείλει στο δικαστήριο το φάκελο της υποθέσεως, δεδομένου 

του ότι ο διάδικος μίας οιασδήποτε διοικητικής διαφοράς ουσίας δεν βαρύνεται με αυτή 

την υποχρέωση, την οποία διεκπεραιώνει η γραμματεία του δικαστηρίου. Σ΄ αυτή την 

περίπτωση, διαπιστώνει το δικαστήριο, στοιχειοθετείται μία διαφορετική μεταχείριση 

μεταξύ των διαδίκων των συγκρινόμενων πλευρών. Το δικαστήριο δηλαδή φαίνεται να 

αποδέχεται την καταρχήν ομοιότητα του διαδίκου της φορολογικής δίκης με αυτή του 

                                                           
10 Ο Χρυσόγονος υποστηρίζει ότι η αρχή της ισότητας των διαδίκων απορρέει από το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος, 
με συνέπεια να είναι περισσότερο τυπική-αριθμητική ισότητα και όχι αναλογική, επιτάσσοντας, ως εκ τούτου, αυστηρά, 
την όμοια αντιμετώπιση όλων των διαδίκων από τις δικονομικές ρυθμίσεις του νόμου, βλ. Κ.ΧΡΥΣΟΓΟΝΟ, Ατομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σ.425. Για την θεμελίωση και στο άρθρο 20 
παρ.1 του Συντάγματος, της αρχής της ισότητας των διαδίκων, βλ. Α.ΚΑΙΔΑΤΖΗ, Και πάλι ενώπιον του ΑΕΔ: Το ζήτημα 
της διετούς παραγραφής των αξιώσεων υπαλλήλων του Δημοσίου και η αρχή της ισότητας, Σχόλιο στην ΟλΣτΕ 
953/2011, ΕφημΔΔ, 2/2011, σ.190 επ.(193).  
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διαδίκου μίας κοινής προσφυγής ουσίας και να καταφάσκει την διαφορετική μεταχείρισή 

τους, στο πλαίσιο του αντικειμένου της ρύθμισης και του σκοπού του νόμου, έχοντας 

περαιώσει τα δύο στάδια του δικαστικού ελέγχου της αρχής της ισότητας. 

Το δικαστήριο, στη συνέχεια, κρίνει ότι η αρχή της ισότητας δεν απαγορεύει στον 

νομοθέτη να θέτει ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή ένδικης προστασίας σε ορισμένες 

κατηγορίες διοικητικών διαφορών, εφόσον τούτο δικαιολογείται αντικειμενικά, ενόψει 

της φύσης, της σημασίας τους ή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και των συναφών 

αναγκών που ανακύπτουν από την άσκηση και εκδίκαση των οικείων ενδίκων 

βοηθημάτων ή μέσων. Συγκεκριμένα, συνεχίζει το δικαστήριο, όπως προκύπτει από τα 

στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του ν. 3900/2010 (σελ.4) 

και είναι γνωστό στους λειτουργούς της διοικητικής δικαιοσύνης, οι φορολογικές και 

τελωνειακές εν γένει προσφυγές αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία διοικητικών 

διαφορών ουσίας, τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και ως ποσοστό του συνόλου των 

υποθέσεων ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, το δε αντικείμενό τους 

συνήθως υπερβαίνει και, μάλιστα, κατά πολύ, τα 5.000 ευρώ, ενώ ο μέσος χρόνος 

εκδίκασής τους είναι μεγάλος. Παράλληλα, πρόκειται για κατηγορία υποθέσεων ιδιαίτερης 

σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και των πολιτών της, ιδίως σε 

μια κρίσιμη περίοδο όπως η παρούσα, κυρίως όσον αφορά τις υποθέσεις που έχουν 

αξιόλογο οικονομικό αντικείμενο, η δε αντιμετώπιση του προβλήματος της σώρευσης 

εκκρεμών φορολογικών διαφορών και η ταχεία εκκαθάρισή τους από τα διοικητικά 

δικαστήρια έχουν οδηγήσει τον νομοθέτη σε θέσπιση αλλεπαλλήλων ρυθμίσεων. Υπό τα 

ανωτέρω δεδομένα, καταλήγει η απόφαση, η επίμαχη νομοθετική πρόβλεψη δεν αντίκειται 

στη συνταγματική αρχή της ισότητας, ενόψει και της ευρείας διακριτικής εξουσίας που 

διαθέτει συναφώς ο νομοθέτης.  

Πρέπει να διακρίνουμε αν το δικαστήριο αντιμετώπισε τις διοικητικές σε σχέση με 

τις φορολογικές διαφορές, ως διαφορετικά είδη και κατηγορίες, από την άποψη της 

ουσιαστικής ή δικονομικής  τους φύσης, ώστε οι διάδικοι των δύο κατηγοριών 

προσφυγών να μην μπορούν να προβάλλουν λόγους ανισότητας στη δικονομική 

διαρρύθμιση της εκδίκασής τους ή αν χρησιμοποίησε τις ιδιαιτερότητες της φορολογικής 

διαφοράς για να θεμελιώσει τον λόγο δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογεί την 
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διαφορετική δικονομική μεταχείριση των διαδίκων, στο πλαίσιο των καταρχήν όμοιων 

ένδικων διαφορών.  

Το δικαστήριο κατά τη γνώμη μας φαίνεται να αναγνωρίζει, αφενός μεν την 

ομοιότητα του διαδίκου της φορολογικής προσφυγής με αυτή του διαδίκου μίας 

οιαδήποτε προσφυγής ουσίας που εκδικάζουν τα ΤΔΔ, ενόψει του αντικειμένου και του 

σκοπού της ρύθμισης, καταφάσκοντας ταυτόχρονα, ενόψει της διαπιστούμενης 

ομοιότητας των προσώπων και των δικονομικών καταστάσεων, την διαφορετική 

μεταχείριση που υφίσταται ο διάδικος των φορολογικών προσφυγών έναντι του διαδίκου 

των κοινών προσφυγών, λόγω της ως άνω πρόσθετης δικονομικής υποχρέωσης του 

πρώτου, που δεν υφίσταται για τον δεύτερο. Επομένως, το δικαστήριο αποδέχθηκε τις 

ουσιώδεις δικονομικές ομοιότητες που υφίστανται  μεταξύ των διοικητικών εν γένει 

διαφορών και των φορολογικών διαφορών11.  

Στη συνέχεια, το δικαστήριο αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι 

φορολογικές διαφορές, οι οποίοι έγκεινται στο ότι αποτελούν αριθμητικά σημαντική 

κατηγορία διοικητικών διαφορών ουσίας,  με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και 

παρατεταμένη εκκρεμότητα, με μεγάλη σημασία, για την οικονομική και κοινωνική ζωή 

της χώρας και των πολιτών της, ιδίως σε μια κρίσιμη περίοδο όπως η παρούσα. Καταλήγει 

δε το δικαστήριο ότι η αμφισβητούμενη διάταξη θεσπίστηκε με πρώτο σκοπό δημοσίου 

συμφέροντος την ενημέρωση της φορολογικής αρχής για την ανοιγείσα δίκη, ώστε να 

μετάσχει στη δίκη υπερασπιζόμενη τα έννομα συμφέροντά της, σκοπός που ανάγεται στην 

εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών δικαστηρίων και στην αποτελεσματική απονομή της 

δικαιοσύνης.  Αυτός όμως ο πρώτος σκοπός ισχύει και για τις άλλες διοικητικές διαφορές 

ουσίας και δεν θα μπορούσε να αιτιολογήσει παρεκκλίσεις από την γενική αρχή της 

ισότητας. Για το λόγο αυτό το δικαστήριο χρησιμοποιεί ένα δεύτερο σκοπό δημοσίου 

                                                           
11 Για το ζήτημα εάν οι φορολογικές διαφορές διαφοροποιούνται ουσιαστικά ή δικονομικά από τις διοικητικές διαφορές 
ουσίας, με συνέπεια σε καταφατική περίπτωση, να αιτιολογείται η διαφορετική δικονομική αντιμετώπισή τους, βλ.την 
δική μας αρνητική θέση, σε Β.ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, Ζητήματα ορθολογικότητας, συνταγματικότητας και συμβατότητας των 
φορολογικών δικονομικών ρυθμίσεων του ν.3900/2010-Οι ρυθμίσεις του παραβόλου και της προσωρινής έννομης 
προστασίας, Ανεπτυγμένη μορφή της προφορικής εισηγήσεώς μου στο 2ο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων 
Δημοσιολόγων, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στις 15 και 16 Μαΐου 2015, με μελλούμενη προδημοσίευση από το 
σχετικό eBook  της ΕΔΔ που πρόκειται να δημοσιευθεί. 



8 
 

συμφέροντος, το γεγονός ότι θεσπίστηκε η διάταξη για διαφορές που αφορούν την 

δημοσιονομική διαχείριση και την προστασία της εν γένει οικονομικής ζωής της χώρας. 

Το δικαστήριο φαίνεται να χρησιμοποίησε τους ως άνω λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, χρησιμοποιώντας ως διαλεκτικό κριτήριο εντοπισμού τους και τις 

ιδιαιτερότητες των φορολογικών διαφορών, ως λόγους που έρχονται να δικαιολογήσουν 

τις αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας, ως τρίτους-εξωτερικούς όρους και όχι 

προκειμένου να αλλοιώσει την δικονομική ομοιότητα των προσώπων ή των καταστάσεων, 

η οποία συνεχίζει να υφίσταται12. Με αυτή την έννοια ο λόγος δημοσίου συμφέροντος 

παρουσιάζεται ως περιορισμός των περιορισμών της γενικής αρχής της ισότητας13. Έχει 

υποστηριχθεί, πάντως, και η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία το δημόσιο 

συμφέρον, συνδεόμενο με την αρχή της ισότητας δεν αποτελεί έναν εξωτερικό όρο, αλλά, 

αντίθετα, «….εννοιολογικό γνώρισμα του ίδιου του περιεχομένου της. Υπ’ αυτή την έννοια, 

η συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέροντος δύναται να καθιστά δύο συγκρινόμενες 

περιστάσεις ή καταστάσεις ανόμοιες, οπότε ακριβώς κατ’ επιταγή της ίδιας της αρχής της 

ισότητας  απαιτείται η ανόμοια αντιμετώπισή τους»14. Την ίδια άποψη έχει διατυπώσει και 

ο Μάνεσης, ο οποίος ασκώντας κριτική στην κατεστημένη νομολογία των δικαστηρίων της 

ελληνικής έννομης τάξης που αντιμετωπίζουν τον λόγο δημοσίου συμφέροντος ως 

δικαιολογώντας παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από την αρχή της ισότητας, έγραψε ότι για 

κανέναν λόγο δημοσίου συμφέροντος δεν μπορούμε να δεχθούμε παρεκκλίσεις από την 

αρχή της ισότητας, αλλά θα πρέπει σ αυτήν την περίπτωση να θεωρούμε ότι η συνδρομή 

λόγων δημοσίου συμφέροντος αλλοιώνει και διαφοροποιεί τις συγκεκριμένες πραγματικές 

καταστάσεις και τις καθιστά διαφορετικές σε σχέση με άλλες, παρά το ότι αυτές δεν θα 

διέφεραν μεταξύ τους αν δεν συνέτρεχαν οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος15.  

                                                           
12 Βλ. επί αυτού και τις σκέψεις του Α.ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Η συνταγματική αρχή της ισότητας και η έννοια του γενικού 
συμφέροντος, ΤοΣ, 1978, σ.433 επ.(444).  
13 Σ.ΚΟΦΙΝΗΣ, Ο δικαστικός έλεγχος τήρησης της αρχής της ισότητας. Με αφορμή την ΣτΕ 583/2008, ΘΠΔΔ, 7/2008, 
σ.782 επ. (787).  
14 Χ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ, Παρατηρήσεις στην ΑΕΔ 25/2012 (περίλ.), ΘΠΔΔ, 1/2013, σ.46 επ.(49).   
15Α.ΜΑΝΕΣΗΣ, Η συνταγματική αρχή της ισότητος και η εφαρμογή της υπό των δικαστηρίων, in Α.ΜΑΝΕΣΗΣ, 
Συνταγματική θεωρία και πράξη, Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1989, σ.316 επ.(324-325).  
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Κατόπιν τούτων, το δικαστήριο απέρριψε τον λόγο της παραβίασης της αρχής της 

ισότητας των διαδίκων, καθώς ο κοινός νομοθέτης διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια 

στη ρύθμιση των σχετικών θεμάτων.  

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό είναι ότι το δικαστήριο θεμελίωσε 

την συνταγματικότητα της επίμαχης ρύθμισης, και, στις ιδιαιτερότητες των φορολογικών 

διαφορών, οι οποίες έγκεινται στην σύνδεσή τους με την εξασφάλιση της δημοσιονομικής 

ισορροπίας του κράτους και την κρίσιμη δημοσιονομική και οικονομική σημασία που 

αποκτούν στη σύγχρονη κατάσταση έκτακτης οικονομικής ανάγκης που βιώνει το 

ελληνικό κράτος και η ελληνική κοινωνία. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι λόγοι 

δημοσιονομικού συμφέροντος, επιδρούν και μπορούν να δικαιολογήσουν παρεμβάσεις, όχι  

μόνο στο ρυθμιστικό πεδίο που σχετίζεται με τις δημόσιες δαπάνες του κράτους, σε 

αντικείμενα δηλαδή που έχουν άμεσα χρηματικό χαρακτήρα, όπως, μισθοί, συντάξεις, 

επιδόματα, κοινωνικές παροχές, αλλά και σε πεδία που έχουν έμμεση σύνδεση με τα 

δημοσιονομικά έξοδα, όπως είναι το περιεχόμενο και η έκταση του δικαιώματος παροχής 

έννομης προστασίας16. Περαιτέρω, ο δικαστής διατύπωσε πανηγυρικά την ευρεία 

διακριτική ευχέρεια η οποία απονέμεται στο  νομοθέτη, σε ότι αφορά στη ρύθμιση των 

σχετικών θεμάτων, το ευρύ περιθώριο εκτίμησης που απολαμβάνει σχετικά με τα μέτρα 

που πρέπει να λάβει για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών δημοσίου συμφέροντος, με 

συνέπεια, αναλογικά, τον περιορισμό της έντασης και της έκτασης του δικαστικού ελέγχου  

της συνταγματικότητας και νομιμότητας εκ μέρους του δικαστή17.  

Τέλος, πέρα από την αντισυνταγματικότητα που προτάθηκε και εξετάστηκε 

αναφορικά με την ισότιμη μεταχείριση των διαδίκων των κοινών προσφυγών και αυτών 

της φορολογικής προσφυγής, η διάταξη αυτή θα έπρεπε να εξεταστεί ως προς την τήρηση 

                                                           
16 Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Το δημόσιο συμφέρον υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης. Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις 
ΣτΕ Β΄693/2011, ΣτΕ Στ΄1620/2011 και ΣτΕ Α΄2094/2011, ΕφημΔΔ, 1/2012, σ.100 επ.(102).  
17 Το καυτό ζήτημα, ειδικά στη σύγχρονη δημοσιονομική συγκυρία, είναι τα όρια του ελέγχου του δικαστή. Κατά μία 
ευρέως διατυπωμένη άποψη, ιδίως, σε εποχές έντονης δημοσιονομικής κρίσης, όπου ο νομοθέτης καλείται να λάβει 
ποικίλα δημοσιονομικά και άλλα μέτρα αντιμετώπισής της, θα πρέπει ο δικαστής να αυτοπεριορίζεται στον έλεγχο της 
συνταγματικότητας και νομιμότητας, απονέμοντας στο νομοθέτη, ένα ευρύ περιθώριο εκτίμησης των αναγκαίων μέτρων 
που πρέπει να λάβει για την αντιμετώπισή της, βλ.Α.ΚΑΙΔΑΤΖΗ, «Μεγάλη πολιτική» και ασθενής δικαστικός έλεγχος. 
Συνταγματικά ζητήματα και ζητήματα συνταγματικότητας στο «Μνημόνιο», ΤοΣ, 2012, σ.259 επ..  Για μία συνολική 
οπτική του θέματος, βλ. Σ.ΚΤΙΣΤΑΚΗ, Όψεις δικαστικού ελέγχου της δημοσιονομικής πολιτικής σε εποχή κρίσης, ΘΠΔΔ, 
7/2013, σ.577 επ., Π.ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟ, Δημόσιο Δίκαιο σε έκτακτες συνθήκες από την οπτική της ακυρωτικής διοικητικής 
διαδικασίας, ΘΠΔΔ,  2/2012, σ.97 επ.  
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της αρχής της ισότητας των διαδίκων στην εσωτερική πλευρά της δίκης και συγκεκριμένα 

της τήρησης της αρχής της ισότητας μεταξύ του προσφεύγοντος και της διάδικου 

φορολογικής αρχής. Και τούτο, διότι όταν προσφεύγων, στις φορολογικές διαφορές είναι 

ο Υπουργός Οικονομικών ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, σύμφωνα με το νέο 

άρθρο 64 παρ.2 του ΚΔΔ, που τέθηκε με το άρθρο 28 του ν.3900/2010, το οποίο 

καθιέρωσε την ενδοστρεφή δίκη στο πλαίσιο των φορολογικών διαφορών, δεν 

καθιερώνεται όμοια υποχρέωση του Δημοσίου για επίδοση του δικογράφου της 

προσφυγής στον αντίδικο καθού η προσφυγή φορολογούμενο, αλλά, ισχύει ο γενικός 

κανόνας της επίδοσης της κλήσης προς συζήτηση της ασκηθείσας προσφυγής και του 

δικογράφου της, από την γραμματεία του δικαστηρίου. Υφίσταται, δηλαδή, από τις 

διατάξεις του νόμου μία εσωτερική διάκριση των διαδίκων εντός της ίδιας δίκης, η οποία 

μπορεί να υποστηρίξει βάσιμα κανείς ότι παραβιάζει την αρχή της ισότητας των διαδίκων, 

που συνιστά ειδική εκδήλωση της αρχής της ισότητας, καθώς αναγνωρίζεται ευνοϊκή 

μεταχείριση υπέρ ενός διαδίκου, χωρίς η ρύθμιση αυτή να δικαιολογείται από επαρκείς 

λόγους δημοσίου συμφέροντος18. 

Αμφιλεγόμενο παραμένει αν ο ιδιώτης διάδικος και το Ελληνικό Δημόσιο 

προσέρχονται ενώπιον του δικαστηρίου ως ισότιμοι διάδικοι19 ή αντίθετα τελούν εξ 

ορισμού σε σχέση ανομοιότητας-ανισότητας, ενόψει των προνομιών της δημόσιας 

εξουσίας που το Δημόσιο απολαμβάνει. Το ζήτημα αυτό είχε απασχολήσει παλαιότερα την 

Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δέχθηκε – κατά πλειοψηφία – με την 

υπ’ αριθμόν 647/2004 απόφασή της ότι η υποχρέωση μόνο του ιδιώτη διαδίκου σε 

καταβολή αναλογικού παραβόλου εφέσεως δεν παραβιάζει το άρθρο 4 παρ. 1 του 

Συντάγματος, διότι η ιδιομορφία της διοικητικής δίκης συνίσταται στο ότι κινείται μεν με 

πρωτοβουλία του ιδιώτη διαδίκου, στρέφεται όμως κατά διοικητικής πράξεως η οποία 

είναι εξοπλισμένη με το τεκμήριο της νομιμότητας. Εφόσον, λοιπόν κατά την άποψη αυτή, 

οι διάδικοι δε βρίσκονται στην ίδια ακριβώς δικονομική θέση, είναι δικαιολογημένη η 

                                                           
18 Π.ΚΙΤΣΟΥ, Παρατηρήσεις επί του εδαφ.β’ της παρ.1 του άρθρου 126 ΚΔΔ/ΜΙΑΣ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 
Ν.3900/2010, Αρμ, 2013, σ.418 επ.  
19 Βλ.ΟλΣτΕ 2807/2002, ΟλΣτΕ 1476/2004. Ζητούμενο παραμένει αν το κράτος και τα ν.π.δ.δ είναι υποκείμενα ή φορείς 
του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, δεδομένου ότι σύμφωνα με την γενική συνταγματική θεωρία δεν αποτελούν, 
καταρχήν, φορείς ατομικών δικαιωμάτων, αλλά αντίθετα αποδέκτες των σχετικών υποχρεώσεων. Για το ζήτημα αυτό, 
βλ. Ν.ΣΟΙΛΕΝΤΑΚΗΣ, Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας στη διοικητική δικονομία, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-
Κομοτηνή 1993, σ.80, Π.ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ό.π., σ.70.  
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επιβάρυνση του διαδίκου εκείνου, ο οποίος θέτει υπό αμφισβήτηση την καταρχήν 

υφιστάμενη νομιμότητα. Ουσιαστικά αυτή η άποψη εκκινεί από την προαποδοχή ότι το 

Δημόσιο και ως διάδικος εξοπλίζεται με το προνόμιο της δημόσιας εξουσίας, και, επομένως 

εξ ορισμού τίθεται σε θέση ανισότητας με τους ιδιώτες, με συνέπεια η διαφορετική 

δικονομική μεταχείριση του να μην συνιστά a priori προνομιακή μεταχείριση20.  

Θα πρέπει όμως να αναρωτηθούμε αν τα προνόμια της δημόσιας εξουσίας μπορούν 

να διαφοροποιούν το Δημόσιο ως διάδικο, στο πλέγμα των αμιγώς δικονομικών 

ρυθμίσεων και όχι στο πλαίσιο ουσιαστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στη δίκη. Άλλη 

επιρροή πρέπει να έχει η άσκηση δημόσιας εξουσίας εκ μέρους του Δημοσίου στη 

συνταγματικότητα μίας ουσιαστικής ρύθμισης, και άλλη σε μία αμιγώς δικονομική21, όπου 

το Δημόσιο αντιμετωπίζεται ως διάδικος που ενάγει και ενάγεται, με σκοπό την παροχή 

δικαστικής προστασίας και την απονομή της δικαιοσύνης22.  

                                                           
20 Α.ΚΑΙΔΑΤΖΗΣ, Και πάλι ενώπιον του ΑΕΔ: Το ζήτημα της διετούς παραγραφής των αξιώσεων υπαλλήλων του Δημοσίου 
και η αρχή της ισότητας, ό.π.,σ.194, του ιδίου, Απονομιμοποίηση του νόμου και δικαστικός έλεγχος. Περί τοκοφορίας και 
λοιπών «προνομίων» του Δημοσίου, με αφορμή την ΑΕΔ 7/2011, ΕφημΔΔ, 5/2011, σ.729 επ.(737-738). Για τον Καιδατζή 
το κράτος ως φορέας δημόσιας εξουσίας βρίσκεται εγγενώς σε σχέση ανισότητας με τον ιδιώτη, ώστε να μην βρίσκει 
εφαρμογή η αρχή της αναλογικής ισότητας ακόμη και στις αμιγώς δικονομικές καταστάσεις, βλ.Σχόλιο στην ΑΕΔ 
25/2012, Αρμ.2013, σ.346 επ.(348). Εντούτοις, πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ συνταγματικότητας δικονομικής 
και ουσιαστικής διάταξης που θεσπίζει προνομιακή μεταχείριση υπέρ του Δημοσίου, καθώς στη δίκη το Δημόσιο δεν 
προσέρχεται ως φορέας δημόσιας εξουσίας, αλλά ως διάδικος.  
21 Δ.ΣΤΡΑΝΗΣ, Η δικονομική ισότητα στο πλαίσιο της επίλυσης διοικητικών διαφορών ουσίας. Στοιχειώδεις οριοθετήσεις 
με αφετηρία το άρθρο 40 του ΚΔιοικΔ, Χαριστήριο εις Λουκά Θεοχαρόπουλο και Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2009, σ.561 επ.(593).    
22 Αυτή η διαφοροποίηση καθίσταται ιδιαίτερα αντιληπτή στο πλαίσιο της αποφάσεως ΟλΣτΕ 1663/2009, ΔιΔικ, 2010, 
σ.527, όπου, η πλειοψηφία έκρινε ότι «με το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος, δεν καθιερώνεται, κατ’ αρχήν, ισότητα 
μεταξύ ιδιωτών και του Δημοσίου, όταν τα όργανα του τελευταίου εκδίδουν πράξεις κατ’ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας. Η 
διάταξη όμως αυτή έχει πεδίο εφαρμογής και σε σχέσεις δημοσίου δικαίου, αν το Δημόσιο εξοπλίζεται αδικαιολόγητα, 
έναντι των ιδιωτών, με προνόμια δικονομικού περιεχομένου ή αν, με συγκεκριμένη ουσιαστικού περιεχομένου ρύθμιση, 
που δεν ανάγεται στην άσκηση δημόσιας εξουσίας από τα όργανα του Δημοσίου, θεσπίζεται υπέρ αυτού έναντι των 
ιδιωτών αδικαιολόγητη προνομιακή μεταχείριση, χωρίς να συντρέχει προς τούτο λόγος δημόσιου συμφέροντος». Η 
πλειοψηφία του δικαστηρίου κατέληξε δηλαδή ότι στο πεδίο των δικονομικών ρυθμίσεων, όπου το Δημόσιο 
αντιμετωπίζεται ως διάδικος, έχει πεδίο εφαρμογής η αρχή της ισότητας, σε αντίθεση με τις ουσιαστικές ρυθμίσεις, όπου 
υπάρχει εγγενής ανισότητα, όταν και εάν ασκείται από το Δημόσιο, δημόσια εξουσία. Αντίθετα κατά την μειοψηφία της 
αποφάσεως,  «δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης της κατοχυρούμενης από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχής της 
ισότητας, εξ αιτίας της διαφοροποίησης μεταξύ του επιτοκίου, νόμιμου και υπερημερίας, για τις οφειλές του Δημοσίου 
τις προκύπτουσες από την άσκηση της δημόσιας εξουσίας και του αντίστοιχου επιτοκίου για τις οφειλές των ιδιωτών, 
καθόσον δεν υπάρχει, στην περίπτωση αυτή, πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος. Και τούτο διότι, εν 
όψει του ότι η διάταξη αυτή κατοχυρώνει τη μεταξύ των Ελλήνων ισότητα ενώπιον του νόμου, το Δημόσιο και τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία, άλλωστε, ως φορείς δημόσιας εξουσίας και κατά την άσκηση της εξουσίας αυτής 
δεν τελούν σε σχέση ισότητας με τους ιδιώτες, όχι μόνο δεν είναι υποκείμενα του ατομικού δικαιώματος της ισότητας, 
αλλά, αντιθέτως, είναι οι αποδέκτες της συνταγματικής επιταγής για ίση μεταχείριση των Ελλήνων η δικονομική δε 
διάταξη, με την οποία, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας των όπλων, θεσπίζεται προνομιακή υπέρ του Δημοσίου 
μεταχείριση, δεν προσκρούει στο άρθρο 4 παρ. 1, αλλά στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος». Η μειοψηφία δηλαδή 
ουσιαστικά αντιμετωπίζει το Δημόσιο ως φορέα δημόσιας εξουσίας και στο πεδίο της ιδιότητας του ως διαδίκου, και στο 
πλαίσιο αμιγώς δικονομικών ρυθμίσεων.  
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Εξάλλου, πρέπει να αναρωτηθούμε αν η ισότητα των διαδίκων πρέπει να εκληφθεί 

περισσότερο ως αριθμητική-τυπική, παρά ως αναλογική, και αν θα πρέπει να εξαρτάται η 

εφαρμογή της, από το ουσιαστικό δικαίωμα που πλήττεται ή από τη θέση και τα 

χαρακτηριστικά του διαδίκου στο πεδίο του ουσιαστικού δικαίου23.   

Το επόμενο ζήτημα, βέβαια, που προκύπτει είναι στο ποιες θα ήταν οι έννομες 

συνέπειες της κρίσης του δικαστηρίου περί αντισυνταγματικότητας της πρόβλεψης 

επίδοσης της προσφυγής μόνο για τον ιδιώτη διάδικο και όχι για το Δημόσιο. Θα 

εφαρμοζόταν οι σχετικές διατάξεις περί απαλλαγής του Δημοσίου από την υποχρέωση 

αυτή και υπέρ του ιδιώτη διαδίκου ή θα έκρινε το δικαστήριο ότι δεν δικαιούται να 

επεκτείνει την ευμενή ρύθμιση και σ’ αυτόν, περιοριζόμενο να διατυπώσει με σκέψη obiter 

dicta στην απόφασή του, ότι υποχρεούται και το Δημόσιο να επιδώσει τη σχετική 

προσφυγή του στον ιδιώτη διάδικο; Κατά την άποψή μας, σε περίπτωση 

αντισυνταγματικότητας με κανόνα αναφοράς την αρχή της δικονομικής ισότητας, ο 

δικαστής δικαιούται να επεκτείνει την ρύθμιση περί απαλλαγής του Δημοσίου από την 

σχετική υποχρέωση, σε όφελος και του ιδιώτη διαδίκου, με βάση τον κανόνα in dubio pro 

libertate, εν αμφιβολία υπέρ της ελευθερίας και της επέκτασης ενός δικαιώματος24. 

& Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία της επίμαχης διάταξης 

Στη συνέχεια, το δικαστήριο, προβαίνοντας σε σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία 

της επίμαχης διάταξης, αναφορικά με την ποινή του απαραδέκτου που απαγγέλει η ίδια σε 

περίπτωση μη κοινοποίησης της προσφυγής εντός της ως άνω προθεσμίας των είκοσι 

ημερών, έκρινε ότι η διάταξη έχει την έννοια ότι η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής εκ 

μέρους του προσφεύγοντος δεν άγει κατ’ ανάγκη σε απαράδεκτο της προσφυγής του, 

παρά μόνον εφόσον η καθ’ ής αρχή δεν έλαβε πράγματι εγκαίρως γνώση της προσφυγής, 

με συνέπεια να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στην ως άνω υποχρέωσή της και να αμυνθεί 

όπως πρέπει. Συνεπώς, σε περίπτωση που η ενημέρωση της αρχής εξασφαλίζεται 

εγκαίρως με οποιοδήποτε τρόπο, όπως με την εμπρόθεσμη κατάθεση κυρωμένου 

                                                           
23 Ν.ΝΙΚΑΣ, Η αρχή της ισότητας των όπλων και τα διαδικαστικά προνόμια του Δημοσίου στην πολιτική δίκη, σ.15 
επ.(19). Πρακτικά του δημοσίου επιστημονικού διαλόγου που διοργάνωσε η «Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή 
Κοινωνία», με τίτλο «Τα Προνόμια του Δημοσίου στο Κράτος Δικαίου», Εθνική Σχολή Δικαστών, Θεσσαλονίκη 20 
Οκτωβρίου 2003, σελ. 15 επ., σε http://www.kinisipoliton.gr/UserFiles/File/justice/justice2.pdf.  
24 Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας 
των νόμων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013, σ.321.  

http://www.kinisipoliton.gr/UserFiles/File/justice/justice2.pdf
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αντιγράφου της προσφυγής στο πρωτόκολλό της, ή ακόμη και σε περίπτωση, όπως η 

κρινόμενη, όπου το καθ’ ού η προσφυγή δεν επικαλείται, ούτε, άλλωστε, προκύπτει ότι 

έχει υποστεί σχετική δικονομική βλάβη, η ασκηθείσα προσφυγή δεν απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ερμηνευόμενη υπό την έννοια αυτή, η διάταξη του άρθρου 126 παρ. 1 εδαφ. 

β΄ του ΚΔΔ δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, ούτε στο άρθρο 6 

παρ. 1 της ΕΣΔΑ περί δικαιώματος δικαστικής προστασίας, είναι δε σύμφωνη με τις 

συνταγματικές αρχές της ισότητας και αναλογικότητας.  

 Το δικαστήριο ερμηνεύοντας την διάταξη σύμφωνα με το Σύνταγμα κατέληξε ότι 

αυτή έχει την έννοια ότι εάν η φορολογική διάδικος αρχή έλαβε οπωσδήποτε γνώση της 

προσφυγής, τότε δεν άγει η παράλειψη κοινοποίησης της προσφυγής, σε απαράδεκτο. Το 

ίδιο, συνεχίζει το δικαστήριο συμβαίνει και όταν η φορολογική αρχή δεν επικαλείται, ούτε 

αποδεικνύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, δικονομική βλάβη της, από την παράλειψη 

της υποχρέωσης αυτής.  

 Από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης προκύπτει ότι σε περίπτωση που ο 

ιδιώτης διάδικος δεν κοινοποιήσει αντίγραφο της ασκηθείσας προσφυγής εντός της ως 

άνω αποκλειστικής προθεσμίας των είκοσι ημερών, αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Από την αιτιολογική έκθεση του νόμου και την ιστορική ερμηνεία της διάταξης προκύπτει 

επίσης ότι ο νομοθέτης εξάρτησε, από την τήρηση αυτής της  δικονομικής υποχρέωσης, το 

παραδεκτό της ασκηθείσας προσφυγής. Η τελολογική, ωστόσο, ερμηνεία της διάταξης, 

όπως προκύπτει από τον σκοπό του νομοθέτη, που περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση 

του νόμου, και δη η αντικειμενικά τελολογική ερμηνεία, είναι ότι η ρύθμιση τέθηκε με 

σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση της φορολογικής αρχής επί της ανοιγείσας δίκης, 

προκειμένου αυτή, αφενός μεν να ετοιμάσει και να αποστείλει στο δικαστήριο τον φάκελο 

της υποθέσεως, αφετέρου να αντικρούσει με την αποστολή σχετικής εκθέσεως, τους 

λόγους της προσφυγής. Η τελολογική ερμηνεία του νόμου, αφήνει αρκετά περιθώρια στον 

ερμηνευτή να καταλήξει ότι ο σκοπός του νόμου εκπληρώνεται ακόμη κι αν δεν τηρηθεί 

αυστηρά η υποχρέωση αυτή,  που τίθεται από τη διάταξη, εφόσον πράγματι η διάδικος 

φορολογική αρχή έλαβε γνώση της ασκηθείσας προσφυγής και άσκησε τα δικονομικά της 

δικαιώματα. Το δικαστήριο σπεύδει να διευκρινίσει ότι αυτή η ερμηνευτική εκδοχή είναι η 

σύμφωνη προς το Σύνταγμα ερμηνευτική εκδοχή και δεν παραβιάζει το δικαίωμα 
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δικαστικής προστασίας και την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας. Αποκαλύπτει, 

δηλαδή, το δικαστήριο ότι η αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα αντίκειτο στις ανωτέρω 

διατάξεις.  

 Το ζήτημα είναι αν το δικαστήριο κινήθηκε εντός των ορίων της σύμφωνης με το 

Σύνταγμα ερμηνείας των νόμων ή αν υπερέβη τα μεθοδολογικά όρια της,  σύμφωνα με το 

κανονιστικό φορτίο που εμπεριέχει η διάταξη αυτή.  

 

 & Το εννοιολογικό περιεχόμενο της σύμφωνης με το Σύνταγμα ερμηνείας 

  

 Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των νόμων είναι η ερμηνευτική εκείνη 

μέθοδος σύμφωνα με την οποία ο ερμηνευτής, όταν τίθεται ενώπιον μίας διάταξης νόμου, 

από την ερμηνεία της οποίας απορρέουν πολλαπλές εναλλακτικές ερμηνευτικές εκδοχές, 

εκ των οποίων η μία, αν επιλεγεί, δημιουργεί πρόβλημα αντίθεσής της με το Σύνταγμα, ενώ 

η άλλη καταλήγει με το ερμηνευτικό αποτέλεσμά της να προσδίδει στη διάταξη μία 

σημασία που συνάδει με το θεμελιώδη νόμο, οφείλει να επιλέξει την ερμηνευτική πρόταση 

που καταλήγει στη δήλωση της συμφωνίας της διάταξης του νόμου με το Σύνταγμα. 

Επομένως, στο πεδίο  εφαρμογής της μεθόδου αυτής βρίσκεται ο ερμηνευτής στην 

περίπτωση που προκύπτουν, κατά την ερμηνεία μίας διάταξης νόμου, εναλλακτικά, δύο ή 

περισσότερες ερμηνευτικές εκδοχές, με βάση το γράμμα και το σκοπό της, εκ των οποίων η 

μία οδηγεί στην κήρυξη της αντισυνταγματικότητάς της, ενώ η άλλη στην κατάφαση της 

συνταγματικότητάς της. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία 

επιτάσσει στον ερμηνευτή να επιλέξει την ερμηνευτική πρόταση που συνάδει προς το 

Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται να κηρυχθεί η διάταξη  αντισυνταγματική25. 

                                                           
25 Οι Έλληνες θεωρητικοί αντιλαμβάνονται, σχεδόν ομόφωνα, με το νόημα αυτό, τη σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία 
των νόμων, βλ.Φ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ, Η ερμηνεία του συντάγματος εφαρμογή ή υπέρβαση της παραδοσιακής μεθοδολογίας 
του δικαίου;, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, σ.169, Π.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Μεθοδολογία του ιδιωτικού 
δικαίου και ερμηνεία των δικαιοπραξιών, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000, σ.190, Α.ΓΕΡΟΝΤΑ, Η 
σύμφωνη με το σύνταγμα ερμηνεία και ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στη Δυτική Γερμανία, ΤοΣ, 1982, 
σ.1-14(1-2),Φ.ΔΩΡΗ, Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1991, σ.180, 
Π.ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Συνταγματικό δίκαιο-ατομικά δικαιώματα Β΄, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005, σ.1467, 
του ιδίου, Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων (σκέψεις για την σημερινή κατάσταση του 
συνταγματικού δικαίου στην χώρα μας), ΝοΒ, 36/1988, σ.721-731(729), Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 
(τρίτη έκδοση), Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σ.69, Θ.ΤΣΑΤΣΟ, Το πρόβλημα της ερμηνείας εν τω 
συνταγματικώ δίκαιω, in Η ερμηνεία του Συντάγματος, (επιμ.Δ.ΤΣΑΤΣΟΣ), Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 
1995, σ.285-384(313), Κ.ΧΡΥΣΟΓΟΝΟ, Η σύμφωνη με το σύνταγμα ερμηνεία των νόμων στη νομολογία του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, ΤοΣ, 2/1994, σ.223-279(230), του ιδίου, Η σύμφωνη με το σύνταγμα ερμηνεία των νόμων στη 
νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων in Επίσημα Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου Διοικητικών Δικαστών, Κομοτηνή 
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 Με τη σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι 

συνταγματικοί κανόνες μπορούν να αποτελούν όχι μόνο κανόνες ελέγχου, κανόνες δηλαδή 

που προσδιορίζουν και εξαρτούν την ισχύ των άλλων κανόνων δικαίου της έννομης τάξης, 

αλλά και κανόνες ουσιαστικοί, οι οποίοι συντελούν στον συμπροσδιορισμό του  

κανονιστικού περιεχομένου των νόμων26. Το Σύνταγμα στη σύγχρονη έννομη τάξη έχει 

αλλάξει λειτουργία. Δεν αποτελεί μόνο θεμέλιο και κριτήριο ισχύος των άλλων κανόνων 

δικαίου της έννομης τάξης, αλλά καθίσταται ένα σύστημα αρχών και μία πηγή άντλησης 

κριτηρίων και νοημάτων για την ερμηνεία των κανόνων δικαίου27. 

 Αναπόφευκτα, όμως, με τη νέα αυτή λειτουργία που απέκτησε το Σύνταγμα, 

μπορεί να προκύψουν στην πράξη συγκρούσεις, μεταξύ του ρόλου του, ως ελεγκτικού και 

κυρωτικού κανόνα που εξαρτά την ισχύ των λοιπών κανόνων δικαίου της έννομης τάξης 

και τους καθιστά ανίσχυρους αν αντιτίθενται στο περιεχόμενό του, και του ρόλου του, ως 

συνεφαρμοστέου κανόνα για την ερμηνεία των διατάξεων, των κατώτερης τυπικής ισχύος 

κανόνων δικαίου28.  

 Για το λόγο αυτό πρέπει να διευκρινιστούν τα όρια στη λειτουργία των 

συνταγματικών κανόνων, ως ουσιαστικών κανόνων από την μία πλευρά και ως 

κυρωτικών κανόνων άσκησης του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των 

                                                                                                                                                                                           
8,9&10 Μάιου 1992, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1996, σ.269-272(271), Κ.ΣΤΑΜΑΤΗ, Η θεμελίωση των νομικών 
κρίσεων, (Η΄έκδοση), Εκδόσεις Αντ.Σακκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009, σ.463, του ιδίου, Ερμηνεία των διατάξεων της 
κοινής νομοθεσίας σύμφωνα προς το σύνταγμα με αφορμή την ΣτΕ 4208/1997, Νόμος και Φύση, 1998, σ.87-96(87), 
Γ.ΠΙΝΑΚΙΔΗ, Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία. Τεχνική του Δικαστικού Ελέγχου της Συνταγματικότητας των Νόμων 
ή μέθοδος ερμηνείας του Νόμου δια του Συντάγματος;, ΤοΣ, 3/2001, σ.461-494(462), Α.ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Η επίδραση του 
Συντάγματος στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις, in Χαριστήρια στον Ιωάννη Δεληγιάννη, Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος 
Νομικής, Τέταρτο μέρος, Θεσσαλονίκη 1992, σ.247-284(247), Γ.ΘΕΟΔΟΣΗ, Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο 
της Γερμανίας, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1991, σ.63, Γ.ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Σύνταγμα και κοινό δίκαιο, in Η 
ερμηνεία του Συντάγματος, (επιμ.Δ.ΤΣΑΤΣΟΣ), Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1995, σ.153-193(179-180), 
του ιδίου, Μορφές ερμηνείας ιεραρχικής εναρμόνισης του δικαίου, οι νέες διαστάσεις της συστηματικής ερμηνείας του 
δικαίου, ΤοΣ, 1/2006, σ.5-33(20), Α.ΡΑΙΚΟ, Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμος Ι, Εισαγωγή-Οργανωτικό μέρος, (2η έκδοση), 
Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σ.1086, Δ.ΤΣΑΤΣΟ, Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμος Β, Οργάνωση& 
λειτουργία της πολιτείας, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθηνα-Κομοτηνή 1993, σ.498, Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟ, Μαθήματα 
Συνταγματικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2008, σ.261, Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, Η επίδραση του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, ό.π., σ.185.  
26 Α.ΓΕΡΟΝΤΑΣ, Η σύμφωνη με το σύνταγμα ερμηνεία και ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, ό.π., σ.2, 
F.MULLER, Discours de la méthode juridique, (μετάφραση O. JOUANJAN), P.U.F, Paris 1993, σ.60.  
27 Α.ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμος Ι, Θεμελιώδεις έννοιες, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
2004, σ.149, Φ.ΔΩΡΗΣ, Ερμηνεία των νόμων με αναγωγή σε συνταγματικές διατάξεις στη νομολογία των πολιτικών 
δικαστηρίων», ΕλλΔνη, 32/1991, σ.1188-1198(1193), L.FAVOREU, Le droit constitutionnel, droit de la constitution et 
constitution de droit, RFDC, 1-1990, σ.71-89(71-72). 
28 F.MULLER, Discours de la méthode juridique, ό.π., σ.120. 
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νόμων, από την άλλη. Με δεδομένο, ότι και στις δύο περιπτώσεις, η ερμηνεία έχει ένα 

βαρύνοντα ρόλο, τα όρια αυτά τίθενται, κυρίως, από την ερμηνευτική μεθοδολογία29.  

 

& Η γραμματική ερμηνεία αποτελεί απαράβατο όριο της σύμφωνης με το Σύνταγμα 

ερμηνείας των νόμων; 

 

 Κατά την κρατούσα άποψη στην ελληνική θεωρία, η σύμφωνη με το Σύνταγμα 

ερμηνεία δεν μπορεί να υιοθετηθεί από το δικαστή, παρά μόνο αν σέβεται τη γραμματική 

ερμηνεία και το σκοπό του νόμου30. Τα όρια της σύμφωνης με το Σύνταγμα ερμηνείας είναι 

το γράμμα και ο σκοπός του νόμου που υπόκειται στην ερμηνεία. Με αυτή την έννοια δεν 

είναι δυνατή η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία, εφόσον το ερμηνευτικό συναγόμενο 

του ερμηνευτικού αυτού κριτηρίου, προσκρούει στη γραμματική ή τελολογική ερμηνεία 

του νόμου.  

 Στην ελληνική θεωρία, φαίνεται να υποστηρίζεται, εντούτοις, σθεναρά, ότι όριο 

της σύμφωνης με το Σύνταγμα ερμηνείας είναι κατά κανόνα η γραμματική ερμηνεία της 

διάταξης. Θα πρέπει η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία να υποστηρίζει μία ερμηνευτική 

εκδοχή που βρίσκεται εντός του νοηματικού εύρους της διάταξης, όπως αυτό 

προσδιορίζεται από το γράμμα του νόμου.  

 Κατ’ αυτή την άποψη, η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία αποτελεί είδος της 

νομικής ερμηνείας και, επομένως, δεν πρέπει να επεμβαίνει στο γράμμα του νόμου, 

καταλήγοντας σε διορθωτική ερμηνεία. Αν με τη σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία 

ξεπερνάται το γραμματικό όριο της ερμηνευθείσας διατάξεως του νόμου, θα παραβιαζόταν 

η αρχή της διάκρισης των εξουσιών31 και οι αρχές του δικαστικού ελέγχου της 

συνταγματικότητας των νόμων. Εξάλλου, αν ο δικαστής ερμηνεύσει τη διάταξη σύμφωνα 

                                                           
29 F.MULLER, Discours de la méthode juridique, ό.π, σ.60.  
30 Π.ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, ό.π., σ.729, Φ.ΔΩΡΗΣ, Εναρμονισμένη με το 
σύνταγμα ερμηνεία του άρθρου 7 παρ.1 του ν.1250/1982 (το ζήτημα της αναδρομικής εγκυροποίησης πολιτικών γάμων 
πάνω σε κεκτημένα ιδιοκτησιακά κληρονομικά δικαιώματα), in Χαριστήρια στον Ιωάννη Δεληγιάννη, Επιστημονική 
Επετηρίδα Τμήματος Νομικής, Τέταρτο μέρος, Θεσσαλονίκη 1992,σ.53-59(56).    
31 Σ.ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Η αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και η σύμφωνη με το σύνταγμα 
ερμηνεία των νόμων, ΔτΑ (ΤεΣ), 1/2003, σ.239-251(246), Φ.ΔΩΡΗΣ, Η εναρμονισμένη, ό.π, σ.56, Θ.ΤΣΑΤΣΟΣ, Το πρόβλημα 
της ερμηνείας εν τω συνταγματικώ δίκαιω, ό.π., σ.315.  
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με το Σύνταγμα, ξεπερνώντας το γραμματικό όριό της, επεμβαίνει με μεγαλύτερη ένταση 

στο νομοθέτη, από ότι αν κήρυσσε το νόμο αντισυνταγματικό32. 

 Συνεπώς, υπό αυτή την έννοια, η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία, ακόμη και 

αν υποστηρίζεται από ένα άλλο ερμηνευτικό κριτήριο, εφόσον ξεπερνά ταυτόχρονα το 

γράμμα της ερμηνευθείσας διάταξης, δεν μπορεί να υιοθετηθεί από τον εφαρμοστή.  

 Η δική μας θέση, εντούτοις, παραλλάσει στο σημείο αυτό, καθώς φρονούμε ότι η 

γραμματική ερμηνεία δεν αποτελεί απαράβατο όριο της σύμφωνης με το Σύνταγμα 

ερμηνείας των νόμων. Αρχικά, πρέπει να διευκρινιστεί, προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι 

όριο της σύμφωνης με το Σύνταγμα ερμηνείας δεν αποτελεί μόνο η γραμματική ή η 

τελολογική ερμηνεία της διάταξης, αλλά εν γένει ο σεβασμός των μεθοδολογικών κανόνων 

της νομικής ερμηνευτικής. Με αυτή την έννοια το ερμηνευτικό συναγόμενο της 

ερμηνευτικής αυτής εκδοχής πρέπει να υποστηρίζεται από ένα κλασσικό κριτήριο 

ερμηνείας του δικαίου33. Τα εγγενή όρια  της ερμηνείας αυτής πηγάζουν από το 

ερμηνευτικό πλαίσιο της διάταξης που υπόκειται στην ερμηνεία34.  

 Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία δεν επιφέρει, ούτε δημιουργεί μία 

ιεράρχηση των ερμηνευτικών κριτηρίων, με την έννοια ότι είναι επιβεβλημένη μία 

σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία ανεξάρτητα από την συναίνεση των υπολοίπων 

ερμηνευτικών μεθόδων35, διότι μία τέτοια αποδοχή θα αναιρούσε τους γενικούς 

μεθοδολογικούς κανόνες ερμηνείας, και θα επέτρεπε την εισχώρηση του ερμηνευτή στη 

δομή και την άσκηση του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων.  

  

&Η αμφισβήτηση της αδιαμφισβήτητης αυθεντίας της γραμματικής  μεθόδου ερμηνείας 

  

 Η γραμματική ερμηνεία, κατά την σχετικώς κρατούσα άποψη στη θεωρία, 

προτάσσεται έναντι των άλλων ερμηνευτικών κριτηρίων και αποτελεί το όριο κάθε 

ερμηνείας, διότι διασφαλίζει, ως ασφαλές κριτήριο ερμηνείας, την ίση μεταχείριση των 

                                                           
32 Γ.ΘΕΟΔΟΣΗΣ, Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, ό.π., σ.64. 
33 Π.ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου και ερμηνεία των δικαιοπραξιών, ό.π., σ.193, Γ.ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ, Η 
σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία, ό.π., σ.469.  
34  Κ.ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ,  Συνταγματικό Δίκαιο, ό.π., σ.168.  
35 Α.ΓΕΡΟΝΤΑΣ, Η σύμφωνη με το σύνταγμα ερμηνεία, ό.π, σ.5.  



18 
 

διαδίκων από το δικαστή, την ασφάλεια δικαίου, και την προσήλωση και συνάμα τον 

περιορισμό του δικαστή στη βούληση του δημοκρατικά νομιμοποιουμένου νομοθέτη.  

 Η γραμματική ερμηνεία είναι η ερμηνεία που στηρίζεται στο γράμμα του νόμου, 

που έχει ως αφετηρία το κείμενο του νόμου, αναζητώντας μέσα από τη σημασία των 

λέξεων το νόημά του36. Το κριτήριο αυτό ερμηνείας αναζητά το νόημα του νόμου μέσα από 

τη σημασιολογική και συντακτική ανάλυση των λέξεων37. 

 Η ερμηνευτική αυτή μέθοδος, κατά την παραδοσιακή μεθοδολογία του δικαίου,  

αποτελεί την αφετηρία38 αλλά και το τέλος της ερμηνευτικής διαδικασίας, το όριο κάθε 

ερμηνείας39. Με τη γραμματική ερμηνεία ο ερμηνευτής αποτυπώνει τα δυνατά νοήματα 

του νόμου, από τα οποία θα επιλεγεί με βάση τα άλλα ερμηνευτικά κριτήρια, η 

επικρατέστερη ερμηνευτική πρόταση40. Με αυτή, χαράσσονται τα όρια της ερμηνείας41, 

προσεγγίζει ο ερμηνευτής τις εκδοχές ερμηνείας του νόμου, και θα επιλέξει στη συνέχεια 

μία από αυτές, ως σχετικά ορθότερη, με τη βοήθεια των άλλων ερμηνευτικών κριτηρίων.  

 Η ερμηνευτική αυτή μέθοδος, κατά την παραδοσιακή μεθοδολογία του δικαίου, 

οριοθετεί διττά τον ερμηνευτικό συλλογισμό, αφενός μεν θετικά, με τον καθορισμό των 

δυνατών νοημάτων της διάταξης, αφετέρου αρνητικά με τον αποκλεισμό των 

ερμηνευτικών εκδοχών που δεν καλύπτονται από το γράμμα της διάταξης, συντάσσοντας 

τα έσχατα νοηματικά της όρια42.  

 Το γράμμα της διάταξης αποτελεί την αφετηρία και το τέλος της ερμηνείας και η 

γραμματική ερμηνεία βρίσκεται στο κέντρο του ερμηνευτικού συλλογισμού. Η γραμματική 

ερμηνεία καθορίζει τα δυνατά ερμηνευτικά όρια και τα άλλα ερμηνευτικά κριτήρια 

χρησιμοποιούνται για την επιλογή μίας εκ των δυνατών ερμηνευτικών εκδοχών43. Η 

υπέρβαση τέλος της γραμματικής ερμηνείας κατά την ίδια θέση δεν αποτελεί πλέον 

                                                           
36 Π.ΣΟΥΡΛΑΣ, Κείμενο του νόμου και γραμματική ερμηνεία, in Αφιέρωμα στον Ανδρέα Γαζή, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, 
Αθήνα-Κομοτηνή 1994, σ.627-669(633).  
37Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Γενικές αρχές του αστικού δικαίου, ό.π., σ.58.  
38 Π.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου, ό.π, σ.133. 
39 Π.ΦΙΛΙΟΣ, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σ.85.  
40 Φ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Η ερμηνεία του συντάγματος εφαρμογή ή υπέρβαση της παραδοσιακής μεθοδολογίας του δικαίου;, 
ό.π., σ.52,  Φ.ΔΩΡΗΣ, Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, ό.π., σ.167, Π.ΣΟΥΡΛΑΣ, Justi atque injusti scientia. Μία εισαγωγή στην 
επιστήμη του δικαίου, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1995,  σ.168. 
41 Κατά τον Παπανικολάου ο δικαστής μπορεί να υπερβεί το γράμμα του νόμου, αλλά απαιτούνται ειδικές προϋποθέσεις 
νομιμοποιήσεώς του, Η μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου, ό.π, σ.134.  
42 Κ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων, ό.π, σ.384.  
43 Π.ΣΟΥΡΛΑΣ, Justi atque injusti scientia, ό.π, σ.169. 
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ερμηνεία, αλλά δικαιοπλασία44, ενώ ο ερμηνευτής δεν μπορεί να υπερβεί το δυνατό νόημα 

που προκύπτει από το γράμμα του νόμου, χωρίς να καταλήξει σε διόρθωση του γράμματος 

του, κατά παράβαση της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών45.  

 Ενόψει των ανωτέρω παραδοχών, η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία, ως 

μέθοδος ερμηνείας, υποστηρίχθηκε από μία μερίδα της θεωρίας, ότι έχει ως όριά της το 

γράμμα του νόμου, τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης. Εντάσσεται και αυτή, όπως κάθε 

ερμηνευτική μέθοδος, στα όρια της ερμηνείας, που τίθενται από την κλασσική 

μεθοδολογία του δικαίου.  

 Κατά τη γράφουσα, η γραμματική ερμηνεία δεν επαρκεί για να μπορέσει ο 

ερμηνευτής να προσδιορίσει το νόημα του νόμου. Το ερμηνευτικό αυτό κριτήριο αρκείται 

να σχηματίσει τις πρώτες ερμηνευτικές προτάσεις46 που μετασχηματίζονται και αλλάζουν 

με τη συνδρομή των υπολοίπων ερμηνευτικών κριτηρίων47.  

 Εξάλλου, αν θεωρήσουμε ότι η γραμματική ερμηνεία χαράσσει τα όρια της 

ερμηνείας, τότε θα καταλήγαμε να επιβάλλουμε στον ερμηνευτή ένα κριτήριο ερμηνείας, 

που ουσιαστικά υποδηλώνει την υπεροχή της γραμματικής μεθόδου ερμηνείας έναντι κάθε 

άλλης ερμηνείας. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διακρίνουμε το γράμμα  της διάταξης, το 

γλωσσικό σημείο εκκίνησης του προς εύρεση νοήματος, από  το γλωσσικό νόημά  της. Το 

γράμμα της διάταξης είναι το αντικείμενο της ερμηνείας, ενώ το γλωσσικό νόημα είναι ο 

σκοπός της ερμηνείας48, που ανευρίσκεται και με μέσο το γράμμα της, αλλά, αν χρειαστεί, 

και πέρα από αυτό. Η δέσμευση του ερμηνευτή δεν άφορα το γραμματικό νόημα του νόμου 

αλλά το ρυθμιστικό του νόημα, καθώς το γράμμα του νόμου αποτελεί την τεχνική της 

εκφοράς του κανονιστικού περιεχομένου του νόμου που αναζητά αγωνιωδώς ο 

ερμηνευτής49.  

                                                           
44 Π.ΣΟΥΡΛΑΣ, Κείμενο του νόμου και γραμματική ερμηνεία, ό.π, σ.630.  
45 Αντίθετα σε μία από τις ελάχιστες αποφάσεις που αναφέρονται στην ερμηνεία, το ΣτΕ στην 2853/1969 απόφασή του 
έκρινε ότι η ερμηνεία δύναται να απομακρυνθεί από τη γραμματική διατύπωση του κειμένου του νόμου, εφόσον θέλει να 
αποδώσει σημασία σύμφωνα με το σκοπό του νόμου, εφόσον ο σκοπός αυτός προκύπτει από το νόμο, τις 
προπαρασκευαστικές του εργασίες ή από άλλα νομοθετήματα και αντικειμενικά δεδομένα. 
46 Π.ΣΟΥΡΛΑΣ, Κείμενο του νόμου και γραμματική ερμηνεία, ό.π, σ.668.  
47 K.ENGISCH, Εισαγωγή στη νομική σκέψη, (Μετάφραση Δ.ΣΠΙΝΕΛΛΗ), Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 
1981, σ.97, Δ.ΤΣΑΤΣΟΣ, Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμος Α΄, Θεωρητικό Θεμέλιο, Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 
1994, σ.267-268. 
48 K.ENGISCH, Εισαγωγή στην νομική σκέψη, ό.π, σ.267, υποσ.30.  
49 Κ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων, ό.π, σ.411.  
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 Πρέπει να  θεωρήσουμε τη γλωσσική διατύπωση της διάταξης ως το μέσο 

επικοινωνίας  για την αποκάλυψη του νοήματος του νόμου, χωρίς η γλωσσική σημασία 

που προκύπτει από το κείμενο του νόμου να μας φυλακίζει, αλλά να αντιμετωπίσουμε το 

γράμμα ως το απαραίτητο κομμάτι εκφοράς της ρύθμισης, που αποκτά το νόημα και τη 

σημασία του με την εισφορά και των υπολοίπων ερμηνευτικών μεθόδων50.  

  Η γραμματική ερμηνεία δε μπορεί να έχει μία αυτοτέλεια και προτεραιότητα 

έναντι των άλλων ερμηνευτικών κριτηρίων51, καθώς οι μέθοδοι ερμηνείας συλλειτουργούν 

για την αναζήτηση του νοήματος της εφαρμοστέας διατάξεως του νόμου52. Με αυτή την 

έννοια, η δικαστική δικαιοπλασία εκκινεί «εκεί όπου παύει η συμπόρευση του κειμένου και 

της ratio του νόμου»53.  

 Εξάλλου, στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, της συνθετότητας της δομής 

και της εκφοράς των κανόνων δικαίου και της εν γένει ασάφειας της γλώσσας, η 

γραμματική ερμηνεία δεν επαρκεί για τον καθορισμό του νοήματος του νόμου, παρά μόνον 

σε ελάχιστες περιπτώσεις διατάξεων54. Σπάνια η χρήση του γραπτού λόγου μπορεί να γίνει 

χωρίς ασάφειες, κενά και απόλυτο προσδιορισμό της σημασίας του σημαίνοντος.  

 Έτσι, ενόψει των ανωτέρω,  η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία ακόμη κι όταν 

ξεπερνά τη γραμματική ερμηνεία55  της ερμηνευθείσας διάταξης,  είτε διότι υποστηρίζεται 

από μία άλλη ερμηνευτική πρόταση, θεμελιώνεται σε ένα άλλο ερμηνευτικό κριτήριο, σε 

μία άλλη μέθοδο ερμηνείας του δικαίου, είτε διότι  φωτίζει το σκοπό του νόμου 

υποστηριζόμενη από την τελολογική του ερμηνεία, δεν είναι contra legem ερμηνεία56. 

Ακόμη κι αν η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία οδηγεί σε μία ερμηνευτική πρόταση που 

ξεπερνά τη γραμματική διατύπωση του κειμένου του νόμου, δεν είναι contra legem 

ερμηνεία, διότι  «δεν είναι ερμηνεία contra legem αλλά secundum legem, όταν ο 

ερμηνευτής ξεπερνά την γραμματική διατύπωση και με μεθοδολογικά ελεγκτούς τρόπους 

                                                           
50 Ο Κασιμάτης τονίζει ότι στη σύγχρονη φάση ουσιαστικοποίησης του δικαίου και απομάκρυνσής του από το νομικό 
θετικισμό, η γραμματική ερμηνεία μεταβλήθηκε και αποτελεί πλέον μία αφετηρία της τελικής ερμήνευσης και στοιχείο 
της προκατανόησης, Μορφές ιεραρχικής εναρμόνισης, ό.π, σ.7.   
51 Ο Κ.Τσάτσος έγραφε γλαφυρά «η προσφυγή εις το γραμματικόν νόημα δεν είναι αυτοτελής τρόπος ερμηνείας, είναι 
απλώς η ενδεδειγμένη αφορμή της ιστορικής και περαιτέρω της τελολογική ερμηνείας», Κ.ΤΣΑΤΣΟΣ, Το πρόβλημα της 
ερμηνείας του δικαίου, (β΄έκδοση), Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήναι 1978, σ.123.  
52 Φ.ΔΩΡΗΣ, Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, ό.π, σ.165.  
53 Π.ΣΟΥΡΛΑΣ, Κείμενο του νόμου και γραμματική ερμηνεία, ό.π, σ.668. 
54 Δ.ΤΣΑΤΣΟΣ, Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμος Α΄, Θεωρητικό Θεμέλιο, ό.π, σ.267-268.   
55 Και τούτο συμβαίνει διότι η θέση των ερμηνευτικών κριτηρίων στην ερμηνευτική διαδικασία έχει αλλάξει, 
Γ.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, Μορφές ερμηνείας ιεραρχικής εναρμόνισης του δικαίου, ό.π, σ.7.  
56 Γ.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, Μορφές ιεραρχικής εναρμόνισης του δικαίου, ό.π, σ.23. 
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ανακαταλαμβάνει το ρυθμιστικό νόημα της διάταξης, εντάσσοντάς το στη συστηματική 

και τελολογική ενότητα της έννομης τάξης»57.  

 Εντούτοις, τούτο δε συνεπάγεται ότι με τη σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία ο 

ερμηνευτής δικαιούται να παραγνωρίσει εντελώς το γράμμα της διάταξης του νόμου και  

να αποδώσει σ΄αυτή ένα νόημα που διαστρεβλώνει το περιεχόμενό της. Το ξεπέρασμα του 

γράμματος του νόμου στη σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία, αν χρειαστεί, θα είναι 

ελάχιστο58, ενώ, επιπλέον, η ερμηνευτική πρόταση της σύμφωνης με το Σύνταγμα 

ερμηνείας θα στηρίζεται, είτε σε ένα άλλο ερμηνευτικό κριτήριο, σε μία άλλη μέθοδο 

ερμηνείας, που αποδίδει πραγματικά το νόημά της, είτε  στο σκοπό του νόμου, στην 

τελολογική ερμηνεία της διάταξης. Με αυτή την έννοια, το ξεπέρασμα της γραμματικής 

ερμηνείας δεν θα είναι απόλυτο, καταλήγοντας στη διαστρέβλωση του νοήματος του 

νόμου, αλλά θα πρέπει η ερμηνεία αυτή να βρει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ του γράμματος 

του νόμου και του σκοπού του, οδηγώντας το δικαστή στην ανεύρεση ενός κανόνα 

σύμφωνου με το Σύνταγμα που δεν επιβάλλεται από το Σύνταγμα αλλά προκύπτει από τη 

συστηματική και λογική ερμηνεία του κειμένου του νόμου59.  

 

& Η προσαρμοσμένη στο Σύνταγμα ερμηνεία του νόμου 

Αντίθετα, εφόσον η ερμηνεία, που θέλει να παρίσταται στον νομικό κόσμο ως 

σύμφωνη με το Σύνταγμα, ξεπερνά τα μεθοδολογικά όρια που της έχουν τεθεί, τότε 

«αλλάζει νομική φύση και οδηγεί ταυτόχρονα τη δικαστική εξουσία να ξεπεράσει τα όριά 

της60».  

Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο TUSHNET στην περίπτωση αυτή η ερμηνευτική 

αυτή εντολή αποτελεί μορφή δικαστικού ελέγχου συνταγματικότητας, καθώς οδηγεί το 

δικαστήριο να ερμηνεύσει πάση θυσία και πέρα από το νόημα του νόμου όπως προκύπτει 

                                                           
57 Κ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων, ό.π, σ.378. 
58 Γ.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ,  Μορφές ιεραρχικής εναρμόνισης, ό.π, σ.23. 
59F.MODUGNO, In difesa dell’ interpretazione conforme a costituzione, σε  
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Modugno.pdf τελευταία πρόσβαση 
08.06.2014, σ.1-25(14).  
60 D.SCHEFOLD, L’interpretazione conforme alla Costituzione, εισήγηση για τη Γερμανία στο πλαίσιο του ετήσιου 
συνεδρίου του έτους 2006 της ένωσης Ιταλών Συνταγματολόγων με θέμα «LA CIRCOLAZIONE DEI MODELLI E DELLE 
TECNICHE DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' IN EUROPA”, in 
http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200610/schefold.html#_ftnref23 , παρ.5.  

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Modugno.pdf%20τελευταία%20πρόσβαση%2008.06.2014
http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Modugno.pdf%20τελευταία%20πρόσβαση%2008.06.2014
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από την εφαρμογή των κλασσικών κανόνων ερμηνείας, προκειμένου να διασωθεί η 

συνταγματικότητά του, δίνοντας στο δικαστή μία δυνατότητα παρέμβασης στις δημόσιες 

πολιτικές που είναι διαφορετική από αυτή που έχει όταν χρησιμοποιεί τις παραδοσιακές 

μεθόδους ερμηνείας του δικαίου61.  

Στην περίπτωση της υπέρβασης των μεθοδολογικών και κανονιστικών ορίων της 

σύμφωνης με το Σύνταγμα ερμηνείας, ο δικαστής περνά, σ’ αυτό που ονομάσαμε, 

προσαρμοσμένη στο Σύνταγμα ερμηνεία του νόμου62. Ο δικαστής στην περίπτωση αυτή 

ερμηνεύει, μεν, αλλά έχει προσπεράσει τα μεθοδολογικά και συνταγματικά όρια της 

σύμφωνης με το Σύνταγμα ερμηνείας, υπεισερχόμενος στην άσκηση του δικαστικού 

ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων.  

  Η προσαρμοσμένη στο Σύνταγμα ερμηνεία αποτελεί μία τεχνική κύρωσης της 

παραβίασης του Συντάγματος από το νόμο, ένα τρόπο αντιμετώπισης της 

αντισυνταγματικότητας63, που οδηγεί στη διαμόρφωση μίας τρίτης απάντησης του 

δικαστή στο ζήτημα της αντι-συνταγματικότητας, ένα τρίτο τύπο απόφασης64 ή καλύτερα 

απόφανσης για το διάχυτο έλεγχο, του δικαστή της συνταγματικότητας.  

H φορά του εγχειρήματος του δικαστή αλλάζει, το ζητούμενο δεν είναι εάν ο νόμος 

είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα αλλά εάν μπορεί να ερμηνευθεί σε συμφωνία με αυτό.  

Πρόκειται για την περίπτωση ενός λανθάνοντος και κρυμμένου ελέγχου 

αντισυνταγματικότητας, για διάγνωση μίας μερικής ποιοτικής αντισυνταγματικότητας, 

                                                           
61 M.TUSHNET, Ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων, Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ, (μετάφραση-εισαγωγή Α.ΚΑΙΔΑΤΖΗ), 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2013, σ.99.  
62 Για την ερμηνεία αυτή, που δεν μπορεί να αναλυθεί στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, παραπέμπουμε στην 
διδακτορική μας διατριβή, Β.ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, Η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία των νόμων και ο δικαστικός έλεγχος 
της συνταγματικότητας, δ.δ., Θεσσαλονίκη 2012, σ.291 επ.  
63 Η έννοια είναι δανεισμένη από συγγραφείς που θεωρούν τη σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία, ως κύρωση (sanction) 
της αντισυνταγματικότητας, Βλ. J-C.BEGUIN, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en République Fédérale 
d´Allemagne,  Economica, Paris 1982, σ.157, THIERRY di MANNO, L´influence des réserves d´interprétation, in  La 
légitimité de la jurisprudence du conseil constitutionnel», (dir.G.DRAGO κ.ά),Economica, Paris 1999, σ.189-272(191), 
Α.WEBER, Notes sur la justice constitutionnelle comparée: convergences et divergences, AIJC, 2003, σ.29-41(40), 
L.FAVOREU, Rapport général introductif, in Cours Constitutionnelles Européennes et droits fondamentaux, 
(dir.L.FAVOREU), Economica-P.U.A.M, Paris-Aix-En-Provence 1982, σ.25-49(47).  
64 Για το ότι η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία εν γένει οδηγεί στην υιοθέτηση ενός τρίτου τύπου απόφασης στη δίκη 
της συνταγματικότητας βλ. M.BOULET, La problématique de l’ application des réserves d’ interprétation du Conseil 
Constitutionnel, TDP, 1/2005, σ.5-39(10), E.ZOLLER, Droit Constitutionnel, Droit politique et théorique, P.U.F, Paris 1999, 
σ.266, G.DRAGO, Contentieux constitutionnel français, (2η έκδοση), P.U.F, Paris 2006, σ.534, P.BLACHER, Le Conseil 
Constitutionnel en fait-il trop?, Pouvoirs, 105/2003, παρ.17-28(27).  
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αντισυνταγματικότητας ενός συγκεκριμένου κανόνα65, που προκύπτει από την ερμηνεία 

της διατάξεως, αλλά για να αποφευχθεί η κήρυξη της αντισυνταγματικότητάς του, 

ερμηνεύεται σε συμφωνία με το Σύνταγμα και αλλάζει το νόημα του.  

 Το δικαστήριο στην σχολιαζόμενη απόφαση κινήθηκε μεταξύ της σύμφωνης με το 

Σύνταγμα και της προσαρμοσμένης στο Σύνταγμα ερμηνείας του νόμου. Κρίνοντας, ότι η 

διάταξη έχει την έννοια ότι εάν η φορολογική διάδικος αρχή έλαβε οπωσδήποτε γνώση της 

προσφυγής, τότε δεν άγει η παράλειψη κοινοποίησης σε απαράδεκτο, βρίσκεται εντός των 

ορίων της σύμφωνης με το Σύνταγμα ερμηνείας. Και τούτο, διότι αυτή η ερμηνευτική 

εκδοχή υποστηρίζεται από το σκοπό του νόμου, από την αντικειμενικά τελολογική 

ερμηνεία και τη συστηματική σύνδεση της διάταξης με το Σύνταγμα. Παράλληλα με την 

ερμηνευτική αυτή θέση το δικαστήριο δεν αναιρεί την βασική παραδοχή την οποία 

σιωπηρά καταφάσκει, ότι η θέσπιση του απαραδέκτου δεν αντιτίθεται στο δικαίωμα 

παροχής έννομης προστασίας, εφόσον δεν συνιστά υπέρμετρο περιορισμό του 

δικαιώματος. Το μόνο που κάνει είναι ο δικαστής είναι να συνδυάσει θεμιτώς ερμηνευτικά 

τον σκοπό της διάταξης με τις επιταγές του Συντάγματος, προκειμένου να διαμορφώσει 

έναν κανόνα σύμφωνο με το Σύνταγμα, ερμηνεύοντας διασταλτικά τη διάταξη,  

προκειμένου να διασωθεί η συνταγματικότητά της. 

 

 Τούτο όμως δεν συμβαίνει στην άλλη ερμηνευτική εκδοχή που υιοθέτησε το 

δικαστήριο. Το δικαστήριο έκρινε ότι το απαράδεκτο δεν επέρχεται και όταν η φορολογική 

αρχή δεν επικαλείται ή δεν αποδεικνύεται δικονομική της βλάβη από την παράλειψη της 

υποχρέωσης αυτής. Το δικαστήριο εδώ προβαίνει σε μία ερμηνευτική επιλογή που δεν 

φωτίζεται από το σκοπό του νόμου. Σκοπός του νόμου είναι, με την συντέλεση της 

κοινοποίησης, η έγκαιρη ενημέρωση της φορολογικής αρχής, ενώ, αν δεν ενημερωθεί, 

μέσω της κοινοποίησης ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, επέρχεται το απαράδεκτο. Εδώ ο 

σκοπός του νόμου ακυρώνεται καθώς η φορολογική αρχή δεν έχει εν τοις πράγμασι 

ενημερωθεί. Περαιτέρω, αυτή η ερμηνευτική εκδοχή στηρίζεται άρρητα στην προαποδοχή 

ότι η πρόβλεψη του δικονομικού απαραδέκτου είναι αντισυνταγματική, με συνέπεια το 

δικαστήριο να το αντικαθιστά με μία σχετική δικονομική ακυρότητα, εφόσον απαιτεί την 

                                                           
65 Με αυτή την έννοια, Κ.ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Συνταγματικό δίκαιο, ό.π., σ.167.  
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επίκληση και απόδειξη δικονομικής βλάβης, εκ μέρους της φορολογικής διάδικου αρχής66.  

Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο προβαίνει σε προσαρμοσμένη ερμηνεία της διάταξης 

στο Σύνταγμα, υπερβαίνοντας τα όρια της σύμφωνης με το Σύνταγμα ερμηνείας και 

υπεισερχόμενο αθέατα στην οδό του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των 

νόμων. Ο δικαστής κινήθηκε στο πλαίσιο της προσαρμοσμένης  στο Σύνταγμα ερμηνείας 

του νόμου, καθώς προσάρμοσε το νόημα του νόμου στο νόημα του Συντάγματος και 

υπερέβη τα όρια της σύμφωνης με το Σύνταγμα ερμηνείας.  

 

& Η προσαρμοσμένη στο Σύνταγμα ερμηνεία και η αποφυγή του νομικού κενού 

 

Η αντισυνταγματικότητα του νόμου επιφέρει στο διάχυτο σύστημα ελέγχου την μη 

εφαρμογή του νόμου στη συγκεκριμένη περίπτωση που εκδικάζει ο δικαστής, με 

αποτέλεσμα να επέρχεται ένα νομικό κενό  τη στιγμή της έκδοσης της απόφασης. Με την 

κήρυξη της αντισυνταγματικότητας του νόμου δημιουργείται,  στο δικαστή, ένα πρόβλημα 

εφαρμοστέου δικαίου στη διαφορά που καλείται να εκδικάσει.  

Η προσαρμοσμένη στο Σύνταγμα ερμηνεία, είναι το ιδανικό εργαλείο για το 

δικαστή, να αποφύγει το κενό δικαίου, και, κατά συνέπεια, το πρόβλημα του εφαρμοστέου 

δικαίου που ανακύπτει από τη διάγνωση της αντισυνταγματικότητας του νόμου67.  

Η προσαρμοσμένη στο Σύνταγμα ερμηνεία μπορεί να βοηθήσει το δικαστή να 

επιλύσει την έννομη διαφορά που άγεται ενώπιον του με τη διαμόρφωση ενός κανόνα από 

τη διάταξη του νόμου που ερμηνεύεται σύμφωνα με το Σύνταγμα, ενώ αν προέβαινε στην 

κρίση περί αντισυνταγματικότητας θα βρισκόταν ενώπιον ενός νομικού κενού και θα 

δυσκολευόταν στην άσκηση της δικαιοδοτικής του λειτουργίας.  

Με τον ίδιο τρόπο λειτούργησε εδώ και το ΣτΕ. Επέλεξε να ερμηνεύσει τη διάταξη, 

προσαρμόζοντας το νόημά της στο νόημα του Συντάγματος, σταθμίζοντας τα έννομα 

συμφέροντα, από τη μία πλευρά του προσφεύγοντος φορολογουμένου, από την άλλη της 
                                                           
66 Παρατηρήσεις Ι.ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ,  Αρμ., 2014, σ.545 επ.(546) ο οποίος αναφέρει ότι με την κρίση αυτή ο δικαστής προέβη 
σε σύγχυση της δικονομικής ακυρότητας με τις προϋποθέσεις του παραδεκτού του ένδικου βοηθήματος,  σε δικονομική 
μετατόπιση και ουσιαστικοποίηση των δικονομικών τύπων, προκειμένου να μην επέλθει το ανίσχυρο της πρόβλεψης του 
νόμου περί του απαραδέκτου. 
67 M.BOULET, Questions prioritaires de constitutionnalité et réserves d΄interprétation, RFDA, 2011, σ.753-760(754). 
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διάδικου φορολογικής αρχής. Ο δικαστής ουσιαστικά εγκάλεσε τον νομοθέτη για το ότι 

δεν έλαβε υπόψη του ότι με τις ρυθμίσεις αυτές έρχεται σε σύγκρουση με τις άλλες αρχές 

και ρυθμίσεις της διοικητικής δίκης, που όπως προαναφέρθηκε δεν θεσπίζουν δικονομικό 

απαράδεκτο από την μη κοινοποίηση των δικογράφων αλλά εξαρτούν τις οιεσδήποτε 

κυρώσεις από τις ενστάσεις δικονομικής βλάβης του αντιδίκου. Ο δικαστής δηλαδή 

αντικατέστησε την έννοια του απαραδέκτου με αυτή της δικονομικής ακυρότητας.  

Ο δικαστής δεν προέβη σε κήρυξη της αντισυνταγματικότητας της διάταξης, κατά 

το μέρος που θεσπίζει το απαράδεκτο, διότι η κρίση του αυτή θα είχε ως συνέπεια την μη 

εφαρμογή της διάταξης, και, επομένως, ένα ζήτημα εφαρμοστέου δικαίου στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς θα οδηγούταν σε άρση του απαραδέκτου και σε 

επέλευση εννόμων συνεπειών, που δεν θεωρούσε προσήκουσες να εφαρμοστούν στην 

περίπτωση που εκδίκαζε.  Αντίθετα, με την προσαρμοσμένη στο Σύνταγμα ερμηνεία του 

νόμου, ως τεχνική της ερμηνείας, του δικαστικού ελέγχου και της απόφασης, διέσωσε την 

συνταγματικότητα της διάταξης και της επέδωσε, ταυτόχρονα, τις προσήκουσες, 

σύμφωνα με την κρίση του, έννομες συνέπειες. Από την άποψη αυτή η σχετική 

μεθοδολογική επιλογή του δικαστή μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα επιτυχής.  

& Ο ερμηνευτικός χειρισμός του δικαστή και η επέμβαση του νομοθέτη 

 

Ήδη, ο νομοθέτης, έσπευσε, συμμορφούμενος, μετά την έκδοση της αποφάσεως 

αυτής, να ψηφίσει νέα συμπληρωματική διάταξη, σύμφωνα με την οποία, αν ο διάδικος δεν 

τήρησε την παραπάνω υποχρέωσή του και το Δημόσιο παρίσταται ενώπιον του 

Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της προσφυγής και δεν αντιλέγει, αίρεται το κατά τα 

ανωτέρω  απαράδεκτο και το δικαστήριο προχωρεί κανονικά στην εκδίκαση της 

προσφυγής (άρθρο 26 του ν.4274/2014).  

Ο ερμηνευτικός χειρισμός του δικαστηρίου και η επιλογή να προβεί σε 

προσαρμοσμένη στο Σύνταγμα ερμηνεία της διάταξης είχε ως συνέπεια την μη κατάργηση 

της διάταξης εκ μέρους του νομοθέτη ή την ουσιαστική της απενεργοποίηση μέσα από τη 

θεωρία του ανίσχυρου των αντισυνταγματικών νόμων, αλλά της επέμβασης του νομοθέτη 
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προκειμένου να άρει την αμφιβολία της αντισυνταγματικότητας και να διατηρηθεί 

ακέραιο το νομοθετικό του έργο.  

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, σκοπός της διάταξης του 27 

του ν.3900/2010, είναι η έγκαιρη ενημέρωση της αρχής περί της άσκησης και του 

περιεχομένου της ασκηθείσας προσφυγής, προκειμένου να αποστείλει τον φάκελο στο 

δικαστήριο και να εκφέρει τις απόψεις της επ’ αυτής. Εντούτοις, στην περίπτωση που 

παρά το ότι δεν είχε εγκύρως κοινοποιηθεί το δικόγραφο ή δεν κοινοποιήθηκε 

εμπρόθεσμα ή νομότυπα, η αρχή παρίστατο στο δικαστήριο και είχε λάβει εγκαίρως 

γνώση της προσφυγής, η απόρριψη στην περίπτωση αυτή ως απαράδεκτης της 

προσφυγής, παραχάρασσε το σκοπό του νόμου, καθώς η φορολογική αρχή δεν στερούταν 

το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Κατά τον νομοθέτη, επιχειρήθηκε η κάλυψη του 

σχετικού νομοθετικού κενού, προς συμμόρφωση και με την πάγια νομολογία του ΕΔΑΔ.  

 


