«Από το δίκαιο τθσ ανάγκθσ ςτθν κανονικότθτα του
δικαίου-Νομολογιακζσ τάςεισ ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ»
Παναγιϊτθσ Πόκοσ, Εταίροσ

Σο Δ ί κα ι ο τ θ σ Α ν ά γ κ θ σ
-Η Οικονομικι Κρίςθ  Πραγματικό γεγονόσ, μια ιδιαίτερθ/εξαιρετικι ςυνκικθ
 υνζπειεσ τθσ κρίςθσ:
→ διαμόρφωςθ του «δικαίου τθσ ανάγκθσ» με τθ λιψθ μζτρων ζκτακτου χαρακτιρα προσ
αντιμετϊπιςθ τθσ δεινισ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ
→ αποκρυςτάλλωςθ ενόσ corpus νομολογίασ περί τθσ ςυνταγματικότθτασ των νομοκετικϊν

μζτρων που ελιφκθςαν βάςει των «μνθμονιακϊν» επιταγϊν
→ άςκθςθ κακοριςτικισ επίδραςθσ ςτθν δικαςτικι διάγνωςθ και εφαρμογι του περιεχόμενου
των ςυνταγματικϊν διατάξεων
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Σο Δ ί κα ι ο τ θ σ Α ν ά γ κ θ σ
-Ο κρίςιμοσ ρόλοσ του Δικαςτι Ο δικαςτισ κλικθκε:
 Να εκφζρει δικανικι κρίςθ περί νομοκετικϊν μζτρων που «δοκίμαςαν» τα ςυνταγματικά όρια
 Να ςτακμίςει τθ ςφγκρουςθ ατομικϊν και κοινωνικϊν δικαιωμάτων και οικονομικισ
αναγκαιότθτασ
 Να προςτατζψει τθ δθμοςιονομικι ιςορροπία ςεβόμενοσ παράλλθλα τισ ςυνταγματικζσ διατάξεισ
 Να λάβει αποφάςεισ υπό τθν απειλι του δθμοςιονομικοφ εκτροχιαςμοφ τθσ χϊρασ

ΣΑΘΜΙΗ ΕΝΝΟΜΩΝ ΤΜΦΕΡΟΝΣΩΝ
Εκνικό υμφζρον – Διάςωςθ τθσ οικονομίασ

Προςταςία ατομικϊν δικαιωμάτων

-Σο δίκαιο τθσ ανάγκθσ είναι το δίκαιο τθσ αυξθμζνθσ αιτιολογίασ/του αυξθμζνου δικαςτικοφ ελζγχου
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Σο Δ ί κα ι ο τ θ σ Α ν ά γ κ θ σ
Νομολογία του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ
-τΕ (Ολομ.) 668/2012 (υνταγματικότθτα Μνθμονίου – Ν. 3845/2010)

-τΕ (Ολομ.) 1972/2012 (υνταγματικότθτα ΕΕΣΗΔΕ)
-τΕ (Ολομ.) 2114/2014 (υνταγματικότθτα διαφοροποίθςθσ επιτοκίου οφειλϊν Δθμοςίου)

-τΕ (Ολομ.) 1116/2014 (υνταγματικότθτα μθχανιςμοφ PSI)
-τΕ (Ολομ.) 2563/2015 (υνταγματικότθτα ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ και τζλουσ επιτθδεφματοσ)
- τΕ (Βϋ Σμιμα) 2809/2017 (υνταγματικότθτα ζκτακτθσ ειςφοράσ Ν. 3845/2010)

-τΕ (Βϋ Σμιμα) 1222/2017 (υνταγματικότθτα ζκτακτθσ ειςφοράσ ν.π. που αςκοφν επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα)
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Σο Δ ί κα ι ο τ θ σ Α ν ά γ κ θ σ
τΕ 2563/2015 (Ολομ.)
Η ειςφορά επιβάλλεται …
«ωσ μζτρο αναγκαίο, κατά τθν εκτίμθςθ του νομοκζτθ, για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ
κρίςθσ»
«με δεδομζνθ τθν εξόχωσ δφςκολθ δθμοςιονομικι κατάςταςθ ςτθν οποία ζχει περιζλκει θ χϊρα μασ, με το
τεράςτιο δθμοςιονομικό ζλλειμμα και το υπζρογκο δθμόςιο χρζοσ και με γνϊμονα το δθμοςιονομικό

ςυμφζρον τθσ χϊρασ και προσ τον ςκοπό τθσ άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ εν λόγω δθμοςιονομικισ κατάςταςθσ
με ςυμμετοχι κάκε πολίτθ ςτθν προςπάκεια αυτι και ανάλογα με τθν ικανότθτά του να ςυνειςφζρει ςτα
δθμόςια βάρθ.»
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Σο Δ ί κα ι ο τ θ σ Α ν ά γ κ θ σ
τΕ 2114/2014 (Ολομ.)
«(…) θ διαφοροποίθςθ αυτοφ ςε ςχζςθ με το υψθλότερο επιτόκιο που εφαρμόηεται ςτισ οφειλζσ των

ιδιωτϊν, αποβλζπουν ςτον περιοριςμό των οφειλϊν του Δθμοςίου από τόκουσ και ςτθν αποτροπι αυξιςεωσ
του κρατικοφ χρζουσ, δικαιολογοφνται δε ενόψει των ςυνκθκϊν που ίςχυςαν κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
διατάξεωσ αυτισ και εξακολουκοφν να ιςχφουν, όπωσ επιβεβαιϊνεται και από το γεγονόσ ότι ιδθ από το
2004 το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο είχε διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ υπερβολικοφ ελλείμματοσ, που ςυνιςτοφςε
απειλι για τθ δθμοςιονομικι ιςορροπία τθσ χϊρασ»
«(…) θ ρφκμιςθ αυτι αποβλζπει, υπό τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, ςτθν εξυπθρζτθςθ ςκοποφ επιτακτικοφ
δθμοςίου ςυμφζροντοσ, που ςυνίςταται ςτθν προςταςία τθσ δθμοςιονομικισ ιςορροπίασ και τθσ περιουςίασ
του Κράτουσ, θ ηθμία δε που υφίςτανται οι ιδιϊτεσ από τθν καταβολι των οφειλϊν του Δθμοςίου με επιτόκιο
6%, αντί του γενικϊσ ιςχφοντοσ μεγαλφτερου επιτοκίου, δεν είναι τζτοιασ εκτάςεωσ, ϊςτε να κίγει τον

πυρινα τθσ αξιϊςεωσ.»
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Η ε π α ν α φ ο ρ ά ς τ θ ν « κα ν ο ν ι κό τ θ τ α »
 Δίκαιο τθσ ανάγκθσ → χρονικά πεπεραςμζνο
Μθ οριακι πλζον θ δθμοςιονομικι κατάςταςθ τθσ
χϊρασ
ταδιακι επιςτροφι ςτθν κανονικότθτα
 Δικαςτικζσ αποφάςεισ μθ υπαγορευόμενεσ από το βάροσ τθσ δθμοςιονομικισ κατάρρευςθσ τθσ
χϊρασ
 Εμπζδωςθ αιςκιματοσ αςφάλειασ δικαίου
 Διαμόρφωςθ ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ για τθν οικονομικι ανάπτυξθ & προςζλκυςθ νζων
επενδφςεων

 Προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ
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Η ε π α ν α φ ο ρ ά ς τ θ ν « κα ν ο ν ι κό τ θ τ α »
Νομολογία του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ
- Νομολογία περί παραγραφισ (Ολομ. 1738/2017, Βϋ Σμιμα 2934/2017, 675/2017, 403/2018,
170/2018, 172/2018)
- τΕ 2465/2018 (περί τθσ φφςθσ τθσ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ ωσ φόρου και υπαγωγισ τθσ ςτο πεδίο
εφαρμογισ των ΑΔΦ)
- τΕ 2105/2018 (περί μεταβολισ τθσ φορολογικισ κατοικίασ)

- τΕ 330/2018 (περί τθσ δυνατότθτασ των ςυηφγων να υποβάλλουν χωριςτά φορολογικι διλωςθ)
- τΕ 355/2019 (περί τθσ δυνατότθτασ επιςτροφισ ΦΠΑ ανείςπρακτων απαιτιςεων)
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Η ε π α ν α φ ο ρ ά ς τ θ ν « κα ν ο ν ι κό τ θ τ α »
τΕ 2465/2018 (Β’ Σμιμα)
«θ ζνδικθ ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ του άρκρου 29 του ν. 3986/2011 ςυνιςτά φόρο, με βάςθ επιβολισ το
ετιςιο ςυνολικό κακαρό ατομικό ειςόδθμα των βαρυνόμενων φυςικϊν προςϊπων, ο οποίοσ κεςπίςτθκε για

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δυςχεροφσ δθμοςιονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ (βλ. Ολομ. ΣτΕ 2563/2015) (…) κατά
το ζνδικο φορολογικό ζτοσ (2015), θ επίμαχθ ειςφορά ιδθ επιβαλλόταν ςυνεχόμενα επί ζξι (ςυναπτά)
φορολογικά ζτθ, με ςυνζπεια να μθν μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ “ζκτακτθ” ι προςωρινι.»
«Γι’ αυτό, άλλωςτε, ςε κάκε περίπτωςθ, οι προπαρατεκείςεσ διατάξεισ του άρκρου Ι τθσ ΣΑΔΦ ζχουν τθν
ζννοια ότι καλφπτουν και φορολογικό βάροσ το οποίο, ενϊ αρχικά προβλζπεται από το νομοκζτθ ωσ
“ζκτακτο” ι προςωρινό, κακίςταται “τακτικό” (και εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ ςυνικουσ ρφκμιςθσ των
φορολογικϊν υποχρεϊςεων των βαρυνόμενων: πρβλ. ΣτΕ 797/1986), ωσ εκ τθσ επαναλαμβανόμενθσ
επιβολισ του, επί ςειρά ετϊν, ζςτω και με κάποιεσ διαφοροποιιςεισ ωσ προσ τθ βάςθ επιβολισ του ι/και το
φορολογικό ςυντελεςτι.»
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Η ε π α ν α φ ο ρ ά ς τ θ ν « κα ν ο ν ι κό τ θ τ α »
Ο δικαςτισ με ςυναίςκθςθ του κεςμικοφ του ρόλο προχωρά ςτθν ζκδοςθ ρθξικζλευκων αποφάςεων:
 τονίηοντασ τθν ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ
τΕ 1738/2017 (Ολομ.)
«θ παραγραφι πρζπει να ζχει εφλογθ διάρκεια, ενόψει, μάλιςτα, του ότι πλζον διευκολφνεται θ διαδικαςία
ελζγχου τόςο λόγω των ςυγχρόνων θλεκτρονικϊν και άλλων μεκόδων ελζγχου όςο και λόγω του γεγονότοσ ότι
πολλά δεδομζνα που αφοροφν τθν πάςθσ φφςεωσ οικονομικι δραςτθριότθτα των φορολογουμζνων ειςάγονται
ςτο ςφςτθμα θλεκτρονικισ υποβολισ των δθλϊςεων φόρου ειςοδιματοσ χωρίσ να χρειάηεται καμία ενζργεια εκ
μζρουσ των φορολογουμζνων και, ωσ εκ τοφτου, δεν δικαιολογείται ο κακοριςμόσ μακροφ χρόνου παραγραφισ
πζραν των χρονικϊν ορίων που όριηαν προϊςχφςαςεσ διατάξεισ ςε χρόνο, κατά τον οποίο θ φορολογικι διοίκθςθ
δεν διζκετε τα μζςα αυτά.»
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Η ε π α ν α φ ο ρ ά ς τ θ ν « κα ν ο ν ι κό τ θ τ α »
 εμπλουτίηοντασ το διάλογο με το ΔΕΕ και τα λοιπά υπερεκνικά δικαςτιρια
τΕ 355/2019 (Βϋ Σμιμα)
το Δικαςτιριο επικαλείται πλθκϊρα αποφάςεων του ΔΕΕ εναρμονιηόμενο πλιρωσ με τθν ερμθνεία των
βαςικϊν αρχϊν του ΦΠΑ από το δικαςτιριο τθσ Ζνωςθσ και κρίνοντασ τθν ορκότθτα τθσ εκνικισ ρφκμιςθσ
υπό το φωσ τθσ ςχετικισ Ευρωπαϊκισ νομολογίασ
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Η ε π α ν α φ ο ρ ά ς τ θ ν « κα ν ο ν ι κό τ θ τ α »
 αφουγκραηόμενοσ τισ τρζχουςεσ κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ
τΕ 2105/2018
«ςε φόρο ειςοδιματοσ ςτθν Ελλάδα για το παγκόςμιο ειςόδθμά του, υπόκειται, μεταξφ άλλων, το φυςικό
πρόςωπο που ζχει τθν κατοικία του ςτθν Ελλάδα, ζχει, δθλαδι, ςε αυτιν μόνιμθ και κφρια πραγματικι
εγκατάςταςθ, τθν οποία ζχει καταςτιςει, ςφμφωνα με τθ βοφλθςι του, το κζντρο των εν γζνει βιοτικϊν
ςχζςεων και ηωτικϊν ςυμφερόντων του, το οποίο αποτελεί ςτοιχείο προςδιοριςτικό τθσ ζννοιασ τθσ
κατοικίασ. Ωσ τζτοιο δε ςτοιχείο νοοφμενο ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 4 του ν. 4172/2013 και όχι ωσ
αυτοτελζσ κριτιριο προςδιοριςμοφ τθσ φορολογικισ κατοικίασ, το κζντρο των βιοτικϊν ςχζςεων και ηωτικϊν
ςυμφερόντων ενόσ φυςικοφ προςϊπου υφίςταται εκεί όπου το πρόςωπο αυτό αναπτφςςει τουσ
προςωπικοφσ, οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ του δεςμοφσ»
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Η ε π α ν α φ ο ρ ά ς τ θ ν « κα ν ο ν ι κό τ θ τ α »
 τονίηοντασ τθν αναγκαιότθτα εμπζδωςθσ τθσ αςφάλειασ δικαίου
τΕ 1738/2017 (Ολομ.)
«θ αρχι τθσ αςφάλειασ του δικαίου, θ οποία απορρζει από τθν αρχι του κράτουσ δικαίου και ειδικότερθ
εκδιλωςθ τθσ οποίασ αποτελεί θ αρχι τθσ προςτατευόμενθσ εμπιςτοςφνθσ του διοικουμζνου, επιβάλλει,
ιδίωσ, τθ ςαφινεια και τθν προβλζψιμθ εφαρμογι των εκάςτοτε κεςπιηομζνων κανονιςτικϊν ρυκμίςεων και
πρζπει να τθρείται με ιδιαίτερθ αυςτθρότθτα, όταν πρόκειται για διατάξεισ που μποροφν να ζχουν ςοβαρζσ
οικονομικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, όπωσ είναι οι διατάξεισ που προβλζπουν τθν επιβολι
επιβαρφνςεων υπό τθν μορφι φόρων, τελϊν, ειςφορϊν και οποιαςδιποτε φφςεωσ κυρϊςεων για παράβαςθ
των ςχετικϊν διατάξεων. »
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Αντί επιλόγου
«Ο

Δικαςτισ λοιπόν δεν πρζπει να είναι Κυρίαρχοσ, αλλά δεν μπορεί να

είναι και απϊν…. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ κακίςταται επιτακτικι θ
προςιλωςθ ςτισ κεμελιϊδεισ αξίεσ του νομικοφ μασ πολιτιςμοφ, τθν
οποία ο δικαςτισ ζχει τθν αρμοδιότθτα αλλά και τθν ικανότθτα να
εξαςφαλίςει»
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Σας Ευχαριστοφμε

Athens
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