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Είναι γνωςτό ςτον νομικό κόςμο τθσ χϊρασ ότι το διοικθτικό δικονομικό ςφςτθμα 

πάςχει από μια, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ «αφόρθτθ», τυπολατρία. Πολυάρικμεσ διατάξεισ 

που κεςπίηουν διαφορετικζσ προχποκζςεισ παραδεκτοφ (λ.χ. υποχρζωςθ καταβολισ 

παραβόλων που διαφζρουν από δικαςτιριο ςε δικαςτιριο και από διαφορά ςε διαφορά, 

υποχρζωςθ πλθρωμισ αναλογικϊν παραβόλων, επίδοςθσ δικογράφων για ςυγκεκριμζνεσ 

μόνο διαφορζσ) και αλλεπάλλθλεσ τροποποιιςεισ  των βαςικϊν δικονομικϊν 

νομοκετθμάτων (π.δ. 18/1989, Κϊδικασ Διοικθτικισ Δικονομίασ) που ςυχνά «κρφβονται» ςε 

διατάξεισ άςχετεσ με το κφριο αντικείμενο του νομοςχεδίου. Ειδικά δε όςον αφορά τισ 

φορολογικζσ υποκζςεισ και για λόγουσ που δεν ςυνδζονται με τθν δικαςτικι προςταςία 

αλλά με τθν προςταςία των ταμειακϊν ςυμφερόντων του Δθμοςίου, από το 2010 

κεςπίςτθκε μια νζα «ειδικι» δικονομία τθσ «ειδικισ» διοικθτικισ δικονομίασ. Με δεδομζνθ 

αυτι τθν πολυνομία και τθν κακονομία, δεν είναι διόλου απίκανο και για τον πιο επιμελι 

διάδικο να δει το ζνδικο βοικθμά του να απορρίπτεται ωσ απαράδεκτο, ενϊ ςτθ ςυνζχεια 

ζρχεται ςυχνά ο νομοκζτθσ να «διορκϊςει» τα όςα ο ίδιοσ δθμιοφργθςε, κεςπίηοντασ για 

ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα διατάξεισ περί επανάςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων . 

Δθμιουργοφνται ζτςι νζα ηθτιματα παραβίαςθσ τθσ ςυνταγματικισ αρχισ τθσ ιςότθτασ 

(άρκρο 4 παρ. 1 Συντ) για όςουσ ζτυχε να μθν υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ των 

«χαριςτικϊν» αυτϊν διατάξεων. Η αναπαραγωγι αυτοφ του «φαφλου» κφκλου δεν 

εμποδίςτθκε οφτε από τθν  διοικθτικι δικαιοςφνθ. Όχι μόνο γιατί τα διοικθτικά δικαςτιρια 

αρνοφνται να κρίνουν ωσ αντιςυνταγματικζσ και ανεφάρμοςτεσ  δικονομικζσ διατάξεισ που 

περιζχονται ςε άςχετα νομοςχζδια κατά παράβαςθ του άρκρου 74 παρ. 5 Συντ, αλλά και 

επειδι δζχκθκαν τθ ςυνταγματικότθτα όλων ςχεδόν των ετερόκλθτων προχποκζςεων 

παραδεκτοφ.   

Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ, είναι πολφ ςθμαντικζσ αποφάςεισ όπωσ θ 

ςχολιαηόμενθ. Γιατί αποδεικνφουν ότι υπάρχουν δικαςτζσ που δεν παγιδεφονται ςτθν 

τυπολατρία τθσ ςφγχρονθσ διοικθτικισ δικονομίασ και προςβλζπουν ςτθν επίλυςθ τθσ 

ουςίασ τθσ διαφοράσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, θ δικαςτισ του Μονομελοφσ 

Διοικθτικοφ Εφετείου Ακθνϊν ζκρινε με παρρθςία και με παραπομπι ςτθ μειοψθφία των 

Ολομ ΣτΕ 1583/2010, 3470/2007, 1619/2012 το ηιτθμα των δικονομικϊν ςυνεπειϊν τθσ μθ 

καταβολισ του παραβόλου 2% επί του αντικειμζνου τθσ διαφοράσ ςτισ φορολογικζσ 

διαφορζσ (με υποχρζωςθ καταβολισ του 1/3 με τθν κατάκεςθ του δικογράφου τθσ 

προςφυγισ) και επιπλζον τθσ υποχρζωςθσ καταβολισ ποςοςτοφ 50% (τϊρα πλζον 20%) επί 

του οφειλόμενου κατά τθν πρωτόδικθ απόφαςθ φόρου.  

Όςον αφορά το παράβολο 2% ειδικά για τισ φορολογικζσ διαφορζσ, θ ςχολιαηόμενθ 

απόφαςθ επιςθμαίνει καταρχάσ το ηιτθμα ιςότθτασ που τίκεται «ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ 

διοικθτικζσ διαφορζσ (ςτισ οποίεσ το παράβολο καταβάλλεται μζχρι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ 

τθσ υπόκεςθσ, ενϊ, ακόμθ και αν δεν προςκομιςκεί ζωσ τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ το 

αποδεικτικό καταβολισ του, εφαρμόηεται θ διαδικαςία του άρκρου 139Α του ΚΔΔ, περί 

ςυμπλιρωςθσ τυπικϊν παραλείψεων». Περαιτζρω, θ απόφαςθ δζχεται ότι «οι ςχετικζσ 

διατάξεισ περί απαράδεκτου του ζνδικου μζςου τθσ ζφεςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που το 



παράβολο αςιμαντου φψουσ δεν ζχει προκαταβλθκεί, δεν είναι εφαρμοςτζεσ ωσ ανίςχυρεσ  

και δεν εμποδίηουν τθν περαιτζρω εξζταςθ τθσ ζφεςθσ, αλλά καταλογίηεται το παράβολο 

ςτον εκκαλοφντα από το δευτεροβάκμιο δικαςτιριο, με τθν απορριπτικι επί τθσ ουςίασ τθσ 

υπόκεςθσ απόφαςι του».  

Σε ςχζςθ με τθν υποχρζωςθ καταβολισ ποςοςτοφ 50% (τϊρα πλζον 20%) επί του 

οφειλόμενου κατά τθν πρωτόδικθ απόφαςθ φόρου, θ απόφαςθ επιςθμαίνει με ευκρίνεια 

ότι «θ επίμαχθ ρφκμιςθ του άρκρου 22 § 3 του ν. 3900/2010, ειςαγόμενθ ειδικϊσ ςτισ 

‘φορολογικζσ και τελωνειακζσ διαφορζσ’ - πζραν του ότι κακιςτά τον διοικοφμενο, κατά 

παράβαςθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ ςε δυςμενζςτερθ κζςθ ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ χρθματικζσ 

διαφορζσ διοικθτικισ φφςθσ – προςβάλλει άμεςα το ωσ άνω ςυνταγματικό δικαίωμα 

*άρκρο 20 παρ. 1 Συντ], ωσ υπερβαίνουςα τα ςυνταγματικϊσ ανεκτά όρια, κακόςον το 

παραδεκτό τθσ άςκθςθσ του ζνδικου μζςου δεν είναι δυνατόν να ςυναρτάται οφτε να 

ςυνδζεται με τθν προχπόκεςθ τθσ καταβολισ του ποςοφ που πθγάηει από τθν φορολογικι 

υποχρζωςθ του διοικοφμενου, προχπόκεςθ που είναι άςχετθ προσ τθν κακεαυτι άςκθςθ 

του ζνδικου μζςου, προσ τθ λειτουργία των δικαςτθρίων και προσ τθν ανάγκθ 

αποτελεςματικισ απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ».   

Συμπεραςματικά, θ ςχολιαηόμενθ απόφαςθ, ανεξαρτιτωσ των ςυγκεκριμζνων 

ηθτθμάτων τα οποία κρίνει, αποτελεί υπόδειγμα δικαςτικισ ανεξαρτθςίασ. Ο δικαςτισ, 

χωρίσ να παραβλζπει και χωρίσ να αγνοεί τθ νομολογία του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, 

υλοποιεί τθ ςυνταγματικι επιταγι περί διάχυτου ελζγχου ςυνταγματικότθτασ των νόμων 

(άρκρα 93 παρ. 4 και 87 παρ. 2 Συντ) και επιλζγει αιτιολογθμζνα τθν ερμθνευτικι εκείνθ 

εκδοχι που επιβάλλει θ ςυνείδθςι του.                


