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Περίληψη: 

Επιτόκιο επί οφειλών του Δημοσίου - Αντισυνταγματικότητα του άρθρου 21 Κώδικα 

Νόμων περί δικών Δημοσίου και αντίθεση στην Ε.Σ.Δ.Α., διότι θεσπίζεται, για τις 

οφειλές του Δημοσίου, επιτόκιο νόμιμο και υπερημερίας σε ποσοστό 6%, που είναι 

μικρότερο από το ποσοστό του γενικώς ισχύοντος αντίστοιχου επιτοκίου.  

 

Απόσπασμα: 

Με τη διάταξη του άρθρου 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 (βλ. 

Σ.τ.Ε. 2807/2002 Ολομ., 1476/2004 Ολομ.) 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. Τέτοια μεταχείριση συνιστά η θεσπιζόμενη με το άρθρο 21 του Κώδικα 

Νόμων περί δικών του Δημοσίου διαφοροποίηση μεταξύ του γενικώς ισχύοντος 

επιτοκίου, νόμιμου και υπερημερίας, και του αντίστοιχου επιτοκίου για τις οφειλές 

του Δημοσίου, εφόσον δεν συντρέχει λόγος δημόσιου συμφέροντος που θα 

δικαιολογούσε τη διαφοροποίηση αυτή. Τέτοιο δε λόγο δεν συνιστά το ταμειακό 

απλώς συμφέρον του Δημοσίου. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 1 του 

Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο 

νόμιμος τόκος επί του ποσού που επιδικάζεται στο νικήσαντα διάδικο με δικαστική 

απόφαση εμπίπτει στην έννοια της περιουσίας η οποία προστατεύεται από την πιο 

πάνω διάταξη (βλ. Ε.Δ.Δ.Α. Μεϊδάνης κατά Ελλάδος, 22.5.2008, σκέψεις 27, 28). 

Περαιτέρω, το Δημόσιο είναι δυνατόν να διαθέτει, κατά την άσκηση των λειτουργιών 

του, προνόμια που του επιτρέπουν να ασκεί αποτελεσματικά τις δημοσίου δικαίου 

αρμοδιότητές του. Μόνη όμως η ένταξη στην κρατική δομή δεν αρκεί, αυτή 

καθαυτήν, να καταστήσει νόμιμη, σε κάθε περίπτωση, την εφαρμογή κρατικών 

προνομίων, αλλά πρέπει τούτο να είναι αναγκαίο για την καλή άσκηση των δημόσιων 



λειτουργιών. Εξ άλλου, μόνο το ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου δεν ταυτίζεται με 

το δημόσιο συμφέρον και δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση του 

δικαιώματος του ενδιαφερομένου για προστασία της περιουσίας του (βλ. Ε.Δ.Δ.Α. 

Μεϊδάνης κατά Ελλάδος, σκέψεις 30, 31). Ειδικότερα, στην περίπτωση που το 

Δημόσιο οφείλει σε ιδιώτη χρηματική παροχή, η φύση της υποκειμένης αιτίας της 

οφειλής ως ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου έχει σημασία μόνο προκειμένου να 

εκτιμηθεί αν και σε ποιο βαθμό υφίσταται λόγος δημόσιου συμφέροντος που θα 

μπορούσε να καταστήσει ανεκτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, την εφαρμογή 

κρατικών προνομίων και τη διαφορετική μεταχείριση Δημοσίου και ιδιώτη οφειλέτη 

(πρβ. Ε.Δ.Δ.Α. Μεϊδάνης κατά Ελλάδος, σκέψη 29). Τέτοια όμως περίπτωση δεν 

συντρέχει, κατ’ αρχήν, επί αποζημιώσεως που επιδικάζεται σε βάρος του Δημοσίου 

ύστερα από άσκηση αγωγής κατά το άρθρο 105 του Εισ.Ν.Α.Κ. Κατά συνέπεια, δεν 

ασκεί επιρροή το γεγονός ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η επίδικη δημοσίου 

δικαίου διαφορά έχει ως υποκειμένη αιτία παράνομη παράλειψη του Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ να συμμορφωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα προς απόφαση του 

Σ.τ.Ε., με την οποία ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να άρει απαλλοτρίωση επί 

οικοπέδου των αιτούντων. Κατ’ ακολουθίαν τούτων, η διάταξη του άρθρου 21 του 

Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 

παρ. 1 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεδομένου μάλιστα ότι το 

Δημόσιο δεν επικαλείται ούτε αποδεικνύει την ύπαρξη κάποιου λόγου δημόσιου 

συμφέροντος που θα δικαιολογούσε τη διαφοροποίηση του ύψους του επιτοκίου, 

νόμιμου και υπερημερίας, που αφορά τις οφειλές του Δημοσίου και του αντίστοιχου 

επιτοκίου που αφορά τις οφειλές των ιδιωτών. 


