
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

Συνεκδικαζόµενες Υποθέσεις Αρ. 541/2016, 573/2016,  

636/2016, 677/2016 

17 Ιουλίου, 2020 

[Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΔΔ.] 

Αναφορικά µε το άρθρο 12 του Συντάγµατος 

Υπόθεση αρ. 541/2016 
Μεταξύ: 

 ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ 
Αιτήτρια, 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ  
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Καθ’ ων η αίτηση. 
……………………… 

Υπόθεση αρ. 573/2016 

Μεταξύ: 

 ΙΩΑΝΝΟΥ 

Αιτητή, 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ  
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

……………………… 

Υπόθεση αρ. 636/2016 
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Μεταξύ: 

 ΧΑΤΖΗΝΕΣΤΟΡΑ 

Αιτήτρια 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ  
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Καθ’ ων η αίτηση. 
……………………… 

Υπόθεση αρ. 677/2016 

Μεταξύ: 

1. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ 

2.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΑΝΟΥ 

3.  ΚΟΥΤΡΑ 

4.  ΧΡΙΣΤΟΥΔΗ 

5.  ΠΕΤΡΩΝΔΑ 

6.  ΖΕΒΛΑΡΗ 

7. ΚΑΣΑΠΗ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ 

Αιτητές, 

-ΚΑΙ- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Καθ’ ων η αίτηση. 
……………………… 

Αίτηση των καθ’ ων η αίτηση στις πιο πάνω προσφυγές/
Εφεσειόντων στην Έφεση Δ.Δ. αρ. 59/20, ηµεροµηνίας 8/4/2020, 
για Αναστολή του αποτελέσµατος της δικαστικής απόφασης 
(ηµεροµηνίας 16/3/2020)  

Ν. Γεωργίου, για Καλλής & Καλλής Δ.Ε.Π.Ε., για την αιτήτρια στην υπ. 
αρ. 541/2016 
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Θ. Κουσπή (κα), για τον αιτητή στην υπ. αρ. 573/2016 

Α. Αγγελίδης, για Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε., για την αιτήτρια στην υπ. 
αρ. 636/2016   

Φ. Καµένος, για Μαρκίδη, Μαρκίδη και Σία Δ.Ε.Π.Ε., για τους αιτητές 
στην υπ. αρ. 677/2016 

Ε. Συµεωνίδου (κα), Δικηγόρος της Δηµοκρατίας Α΄, για τους καθ’ ων η 
αίτηση 

Γ. Χατζηµιχαήλ-Κορακοβούνη (κα), για το ενδιαφερόµενο µέρος σε όλες 
τις υποθέσεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ.:   Οι αιτητές µε την αίτησή τους αιτούνται ως 

ακολούθως: 

(Α) Διάταγµα του Διοικητικού Δικαστηρίου, µε το οποίο να 

αναστέλλεται το αποτέλεσµα της απόφασης του Διοικητικού 

Δικαστηρίου, ηµεροµηνίας 16.3.2020 στις πιο πάνω προσφυγής, 

εναντίον της οποίας ασκήθηκε η Έφεση Δ.Δ.59/2020, µέχρι τη 

συµπλήρωση της εκδίκασης της εν λόγω Αναθεωρητικής Έφεσης 

και έκδοσης απόφασης σε αυτή. 

(Β) Διαζευκτικώς, διάταγµα του Δικαστηρίου, µε το οποίο να 

αναστέλλεται το αποτέλεσµα της πιο πάνω πρωτόδικης 

απόφασης, κάτω από οποιουσδήποτε όρους το Δικαστήριο ήθελε 

θεωρήσει δίκαιους.  

(Γ) Οποιαδήποτε άλλη θεραπεία ή διαταγή το Δικαστήριο ήθελε 

θεωρήσει πρέπουσα ή αναγκαία. 
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Η αίτηση στηρίζεται στους περί Πολιτικής Δικονοµίας Διαδικαστικούς 

Κανονισµούς, Δ.35 Θ.18 και 19, Δ.48 Θ.1-4, 8 και 9, οι οποίοι 

εφαρµόζονται δυνάµει του Κανονισµού 3 των περί Εφέσεων 

(Αναθεωρητική Δικαιοδοσία) Διαδικαστικών Κανονισµών του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου του 1964, στους Κανονισµούς 17, 18 και 19 του 

Διαδικαστικού Κανονισµού του Ανωτάτου Συνταγµατικού Δικαστηρίου του 

1962, στον Κανονισµό 2 του περί Λειτουργίας του Διοικητικού 

Δικαστηρίου (Αρ.1) Διαδικαστικοί Κανονισµοί του 2015, στο άρθρο 47 

του περί Δικαστηρίων Νόµου (Ν. 14/60), στο άρθρο 11(2) του περί 

Απονοµής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόµου (Ν.33/64) και, 

γενικά, επί των συµφυών εξουσιών και τη νοµολογία του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου. 

Στην ένορκη δήλωση που συνοδεύει την ένσταση των καθ’ ων η αίτηση, 

στην οποία προέβει ο κος  Μαρκίδης, Βοηθός Έφορος Φορολογίας στο 

Τµήµα Φορολογίας, ηµεροµηνίας 8/4/2020, αναφέρει πως η 

απαιτούµενη συµµόρφωση των αιτητών µε την πρωτόδικη απόφαση, ενώ 

έχει καταχωρηθεί η Έφεση Δ.Δ. αρ. 59/20 εναντίον της πρωτόδικης 

απόφασης, συνεπάγεται την τροποποίηση του περί του Τµήµατος 

Φορολογίας Νόµου (Ν. 70(Ι)/2014), ούτως ώστε η διαδικασία πλήρωσης 

της θέσης του Εφόρου Φορολογίας να συνάδει µε τα ευρήµατα της 

πρωτόδικης απόφασης.  Ως εκ τούτου, υποστηρίζει πως επιβάλλεται η 
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αλλαγή της δοµής του Τµήµατος Φορολογίας, µέσω τροποποίησης της 

υφιστάµενης νοµοθεσίας, ούτως ώστε η θέση του Εφόρου Φορολογίας να 

υπαχθεί στις θέσεις για τις οποίες η ΕΔΥ είναι αρµόδια για πλήρωση της. 

Ακολούθως επιβάλλεται, όπως υποστηρίζει, η δηµιουργία σχεδίου 

υπηρεσίας για τη θέση, η προκήρυξη της θέσης και ακολούθως η 

διαδικασία πλήρωσης της θέσης από την ΕΔΥ.  Και συνεχίζει 

περιγράφοντας µε λεπτοµέρεια, ότι  κατά την αντίληψή του, οι πιο πάνω 

ενέργειες συµµόρφωσης αναµένεται ότι θα απαιτήσουν ένα «αρκετά 

µεγάλο χρονικό διάστηµα» συµµόρφωσης, αφού επιβάλλεται η συγγραφή 

«σχετικής τροποποιητικής νοµοθεσίας» και σχεδίου υπηρεσίας και 

ακολούθως ψήφιση της νοµοθεσίας από την Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Μετά δε την εν λόγω τροποποίηση θα τροχοδροµηθεί διαδικασία 

δηµοσίευση της θέσης, αξιολόγησης των υποψηφίων µέσω συνεντεύξεων 

από Συµβουλευτική Επιτροπή και την ΕΔΥ. Η αναγκαιότητα λήψης των 

πιο πάνω µέτρων την περίοδο της ενόρκου δηλώσεως καθίστατο κατά την 

θέση του ιδιαίτερα δύσκολη, καθότι συνέπιπτε µε την λήψη από το 

κράτος αυστηρών µέτρων περιορισµού διακίνησης των πολιτών για 

λόγους δηµόσιας υγείας, µε σκοπό την αποτροπή της ραγδαίας 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID- 19 και η Βουλή των Αντιπροσώπων 

συνεδρίαζε, όπως αναφέρει, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, µόνο για 

λήψη έκτακτων νοµοθετικών µέτρων για τον χειρισµό των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19 στα θέµατα της δηµόσιας υγείας και της στήριξης 

της οικονοµίας. «Ως εκ τούτου», αναφέρει, «είναι αβέβαιο πότε θα είναι 

εφικτό η Βουλή των Αντιπροσώπων να επιληφθεί της νοµοθετικής 



 6

τροποποίησης για την θέση του Εφόρου Φορολογίας».  Η πιο πάνω 

«αναπόφευκτη καθυστέρηση» στην θέσπιση νοµοθεσίας για αλλαγή της 

διαδικασίας πλήρωσης της θέσης του Εφόρου Φορολογίας, εξωθεί τους 

αιτητές «αναγκαστικά να µην µπορούν να συµµορφωθούν» µε το 

ακυρωτικό αποτέλεσµα, κατά τρόπο που να παρεµποδίζεται η εύρυθµη 

λειτουργία ενός νευραλγικού Τµήµατος του Κράτους. Η µη αναστολή της 

δικαστικής απόφασης µέχρι την εκδίκαση της έφεσης, παραβλάπτει από 

τη µια τη δηµόσια τάξη και το δηµόσιο συµφέρον και εξωθεί τους αιτητές 

σε µη ηθεληµένη παράβαση του Άρθρου 146.5 του Συντάγµατος και/ή 

σε καταφρόνηση της δικαστικής απόφασης και από την άλλη 

παραβλάπτει το δικαίωµα για άσκηση έφεσης και τη διασφάλιση της 

αξίας και του αποτελέσµατος της.  Ο ενόρκως δηλών θεωρεί επίσης, πως 

εάν η πρωτόδικη απόφαση εφαρµοσθεί και οι αιτητές συµµορφωθούν µε 

το αποτέλεσµα, η έφεση που άσκησαν θα καταστεί άνευ αντικειµένου, 

αφού δεν θα είναι πλέον δυνατό να αναστραφούν όσα, κατά 

συµµόρφωση, υπό καθεστώς µη αναστολής, θα έπρεπε αµέσως να 

συντελεσθούν, γεγονός που συνιστά διασπάθιση δηµόσιου χρήµατος, και 

περαιτέρω προώθηση της έφεσης θα συνιστά «αντινοµία» προς την 

αποδοχή της δικαστικής απόφασης.  Η άρνηση έκδοσης διαταγής για 

αναστολή εκτέλεσης της απόφασης δυνητικά συνεπάγεται κίνδυνο 

εξανέµισης της αξίας της έφεσης, επί θεµάτων τα οποία οι αιτητές θέτουν 

υπό την κρίση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Σε περίπτωση επιτυχίας της 

έφεσης, η συµµόρφωση της διοίκησης µε την πρωτόδικη απόφαση, θα 

επιφέρει αλλαγές στον θεσµό του Εφόρου Φορολογίας, οι οποίες δεν 
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έπρεπε να γίνουν µε συνεπακόλουθο να πρέπει να επανέλθει ο θεσµός 

αυτός στην προγενέστερη κατάσταση. Σε τέτοια περίπτωση ορισµένες 

συνέπειες θα είναι µη αναστρέψιµες, όπως ο άµεσος τερµατισµός τους 

συµβολαίου του Εφόρου Φορολογίας, του οποίου ο διορισµός ακυρώθηκε 

από το πρωτόδικο Δικαστήριο και θέσπιση άλλων διαδικασιών πλήρωσης 

της θέσης, οι οποίες ίσως καταδειχθεί ότι δεν έπρεπε να παρθούν.  Όπως 

δε τον  συµβουλεύει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δηµοκρατίας, υπάρχει 

σοβαρή πιθανότητα επιτυχίας της Έφεσης Δ.Δ., στην οποία εγείρονται 

βάσιµοι λόγοι έφεσης, που άπτονται της ορθότητας της πρωτόδικης 

απόφασης, σε σχέση µε τη νοµολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Οι δικηγόροι των αιτητών καταχώρισαν ο καθένας την δική του ένσταση, 

προβάλλοντας πολλούς ισχυρισµούς για την απόρριψη της αίτησης.  

Προέχει πριν την περιγραφή τους η εξέταση δύο ζητηµάτων που τίθενται 

προδικαστικά σε σχέση µε τη δυνατότητα να ακουστεί η αίτηση.   

Ο δικηγόρος της αιτήτριας στην προσφυγή 636/2016 υποστήριξε ότι το 

Διοικητικό Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να αποφαίνεται για αναστολή 

εκτέλεσης της ακυρωτικής απόφασης.  Όλοι οι δικηγόροι έθεσαν ζήτηµα 

περί της παράλειψης αποκάλυψης από τους αιτητές στην αίτηση και την 

ένορκη δήλωση αυτής, ότι πριν την καταχώριση της ήδη ο Υπουργός 

Οικονοµικών ανέθεσε στο Ε/Μ στην προσφυγή (και εδώ Ε/Μ) τα 

καθήκοντα, εξουσίες και αρµοδιότητες της θέσης Εφόρου Φορολογίας για 

χρονικό διάστηµα τριών µηνών, κατ’ επίκληση του άρθρου 4(17) του περί 
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Τµήµατος Φορολογίας Νόµου 2014 (Ν.70(Ι)/2014) που παρέχει τέτοια 

εξουσία στον Υπουργό, όταν η θέση παραµένει «κενή».  Ο δικηγόρος της 

αιτήτριας στην προσφυγή 541/2016 υποστήριξε ότι βρίσκονταν σε 

παράβαση οι καθ’ ων η αίτηση και δεν µπορούν να ακουστούν, 

θεωρώντας το ζήτηµα επίσης προδικαστικό. 

Το ζήτηµα της έλλειψης δικαιοδοσίας του Διοικητικού Δικαστηρίου δεν 

είναι καινούργιο.  Αντίστοιχη αµφισβήτηση τέθηκε από τον κύριο 

Αγγελίδη και αποφασίστηκε από την Ολοµέλεια του Διοικητικού 

Δικαστηρίου στην υπ. αρ. 6182/2013 Χατζηπαναγιώτη ν. 

Πανεπιστήµιο Κύπρου, ηµεροµηνίας 24/4/2019 και απορρίφθηκε.  

Σύµφωνα µε την πιο πάνω απόφαση η δικαιοδοσία του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου βάσει του άρθρου 146 του Συντάγµατος µεταφέρεται στο 

Διοικητικό Δικαστήριο και σε αυτήν ανήκει και η δικαιοδοσία να 

αποφαίνεται για αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης της απόφασής του. 

  

Ως προς τον ισχυρισµό του κυρίου Καλλή, ότι η κα Συµεωνίδου για τους 

καθ’ ων η αίτηση δεν µπορούσε να ακουστεί στην αίτησή της, καθ’ ότι οι 

καθ’ ων η αίτηση βρίσκονται σε ανυπακοή, αφού περιφρόνησαν µε την 

απόφαση του Υπουργού (που προηγήθηκε της αίτησης) για ανάθεση των 

εξουσιών της θέσης στο Ε/Μ για 3 µήνες, αντίστοιχο θέµα έθεσαν και οι 

υπόλοιποι αιτητές, ότι δηλαδή πρόκειται για κατάχρηση της διαδικασίας, 

αφού µε νέα απόφαση προκλήθηκε de facto αναστολή και ότι ουσιαστικά 
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η αίτηση παρέµεινε χωρίς αντικείµενο, κατά παράβαση του καθήκοντος 

σε συµµόρφωση. 

Όπως είχα την ευκαιρία να αναφέρω σε προηγούµενη απόφαση µου σε 

αντίστοιχο αίτηµα άλλης προσφυγής (βλ. συνεκδιαζόµενες προσφυγές 

αρ. 898/2013 κ.ά., Αυγουστή και Άλλοι ν. Δηµοκρατίας, απόφαση 

ηµεροµηνίας 24/4/2019), σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου (Ορφανίδης και Άλλοι ν. Δηµοκρατίας (1992) 3 ΑΑΔ 

44), η πρωτόδικη απόφαση σε αναθεωρητική δικαιοδοσία δεν αποτελεί 

προκαταρκτική επίλυση της διαφοράς, αλλά δεσµευτική απόφαση έναντι 

πάντων, δυνάµει του άρθρου 146.5 του Συντάγµατος. Δυνάµει του 

άρθρου 47 του περί Δικαστηρίων Νόµου, η απόφαση οποιουδήποτε 

δικαστηρίου θα είναι δεσµευτική για όλους τους διαδίκους «ευθύς ως 

αύτη εκδοθεί, ασχέτως προς οιανδήποτε έφεσιν κατ’ αυτής», αλλά το 

δικαστήριο  δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να διατάξει αναστολή της 

εκτέλεσής της.  Η αναστολή πρωτόδικης απόφασης, ενόψει της 

διατήρησης των συνεπειών της ακυρωθείσας απόφασης, αποτελεί 

εξαιρετικό µέτρο, εµπίπτει στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου αλλά 

µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις αποφασίζεται (Christoudias v. 

Republic (1985) 3 C.L.R. 1615). Σε τι συνίστανται οι εξαιρετικές 

περιστάσεις είναι δύσκολο να προκαθοριστεί, αφού εξαρτάται από τις 

περιστάσεις της κάθε συγκεκριµένης υπόθεσης  που σχετίζονται µε τις 

συνέπειες εφαρµογής της πρωτόδικης απόφασης. Όπως προκύπτει από 

τη νοµολογία  (Μάριος Ιερωνυµίδης ν. Δηµοκρατίας (1991) 4 Α.Α.Δ. 
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2321), «το εξαιρετικό των περιστάσεων πρέπει να προκύπτει από το 

συσχετισµό, αφενός, των συνεπειών της άµεσης εφαρµογής της ακυρωτικής 

απόφασης και των δυσχερειών, αφετέρου, αποκατάστασης της 

προηγούµενης κατάστασης πραγµάτων σε περίπτωση επιτυχίας της έφεσης». 

Σε κάθε περίπτωση, όπως αποφασίστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, θα 

πρέπει να διατηρείται ισοζύγιο µεταξύ των δικαιωµάτων του επιτυχούς 

διάδικου και των δικαιωµάτων του εφεσείοντα, Katarina Shipping v. 

Ship "Poly" (1978) 1 C.L.R. 355, Ναυτικός Όµιλος Πάφου ν. Αρχής 

Λιµένων Κύπρου (1991) 1 Α.Α.Δ. 1147, στην οποία αποφασίστηκε πως 

το δικαστήριο θα πρέπει να καθοδηγείται από την αρχή της διασφάλισης 

του τελεσφόρου της πρωτόδικης απόφασης και, αφετέρου, από την αρχή 

της αποτελεσµατικότητας του δικαιώµατος για άσκηση έφεσης. Ο 

κίνδυνος πλήρους αποδυνάµωσης του αποτελέσµατος της έφεσης, αν η 

τελευταία τελικά επιτύχει αποτελεί σοβαρό λόγο για να δοθεί η αναστολή  

Christoudias v. Republic (1985) 3 C.L.R. 1615, Christophorou and 

Others (No .2 ) v . Republ ic (1985 ) 3 C .L .R . 676, κα ι 

Ραδιοτηλεοπτικές Υπηρεσίες Αντέννα Ρ.Τ. Λτδ και τώρα Αντέννα 

TV Λτδ v. Υπουργικού Συµβουλίου (1995) 4 Α.Α.Δ. 478). Περαιτέρω 

αποφασίστηκε (Orphanides, ανωτέρω), ότι είναι προτιµότερο όπως σε 

περιπτώσεις που αποφασίζεται αναστολή να εκδίδεται παράλληλα και 

διάταγµα σύντοµης εκδίκασης της έφεσης. 
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Έχοντας υπόψη τη νοµολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και τους 

εκατέρωθεν ισχυρισµούς, εξέτασα τα δεδοµένα ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Εκτός από την Αίτηση για Αναστολή ηµεροµηνίας 8/4/2020, µε την 

οποία οι καθ’ ων η αίτηση ζητούν αναστολή της εκτέλεσης της 

ακυρωτικής απόφασης, διαπιστώνω ότι προηγήθηκαν χρονολογικά η 

ακυρωτική δικαστική απόφαση ηµεροµηνίας 16/3/2020, η 3µηνης 

διάρκειας ανάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών των εξουσιών του 

Εφόρου Φορολογίας στο Ε/Μ, ηµεροµηνίας 3/4/2020, η καταχώριση 

έφεσης λίγες µέρες µετά, στις 8/4/2020 (ίδια ηµεροµηνία µε την αίτηση) 

και ακολούθησαν η εµφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου στις 14/4/2020 

όπου δόθηκαν οδηγίες για ένσταση και η δηµοσίευση στον καθηµερινό 

τύπο είδησης περί της 3µηνου διαρκείας ανάθεσης εξουσιών Εφόρου 

Φορολογίας στο Ε/Μ στην θέση, την εποµένη µέρα της εµφάνισης των 

διαδίκων στο Δικαστήριο δηλαδή στις 15/4/2020, (το δηµοσίευµα στην 

εφηµερίδα «Φιλελεύθερος» είναι συνηµµένο ως Τεκµήριο 1 στις πλείστες 

Ενστάσεις).  Ακολούθησε η ακρόαση της αίτησης στις 12/5/2020. 

Περαιτέρω µε τον περί του Τµήµατος Φορολογίας (Τροποποιητικό) 

Νόµο του 2020 (Ν.82(Ι)/20) που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα στις 6/7/2020 και τέθηκε σε ισχύ από την ίδια ηµέρα,  το 

άρθρο 4(17) του βασικού Νόµου τροποποιήθηκε ώστε να επιτρέπει στον 

Υπουργό την ανάθεση των εξουσιών του Εφόρου αντί για 3 µήνες όπως 

προβλέπετο αρχικά, για 6 πλέον µήνες, µε παράταση για άλλους 6 
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µήνες.  Βάσει του Νόµου αυτού παρατάθηκε η ανάθεση της άσκησης των 

εξουσιών, καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του Εφόρου Φορολογίας από το 

Ε/Μ, µε απόφαση του Υπουργού.  Με δεδοµένη την σειρά των πιο πάνω 

γεγονότων, θεωρώ πως καταρρίπτεται ο ισχυρισµός των καθ’ ων η αίτηση, 

ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο καταχώρισης της αίτησης, υπήρξε «εξαιρετική 

ανάγκη» για αναστολή εκτέλεσης της ακυρωτικής απόφασης, αφού τα 

καθήκοντα του Εφόρου Φορολογίας από 3/4/2020 µέχρι και 3/7/2020 

τα ασκούσε ως αναφέρθηκε το Ε/Μ. 

Κατά τον ουσιώδη επίσης χρόνο, παρά την ετοιµασία Νοµοσχεδίου που 

προωθήθηκε στη Βουλή για τον Τροποποιητικό Νόµο αρ. 82(Ι)/2020 

(ανωτέρω) δεν έχω ενώπιόν µου καµία µαρτυρία περί των αναγκαίων 

νοµοθετικών (ίδιος Νόµος) ή κανονιστικών αλλαγών, που όφειλαν 

παράλληλα να ξεκινήσουν να τροχοδροµούνται µε την ίδια σπουδή για 

σκοπούς συµµόρφωσης µε την απόφαση, βάσει του άρθρου 146.5 του 

Συντάγµατος.  Χωρίς την έναρξη τέτοιων ενεργειών, ενώ άλλες που 

περιγράφηκαν ανωτέρω προς συνέχιση της άσκησης των αρµοδιοτήτων 

του Εφόρου από το Ε/Μ, όχι µόνο τροχοδροµήθηκαν αλλά και 

περατώθηκαν µε ψήφιση τροποποιητικού Νόµου, και έκδοσης απόφασης 

κατ’ εφαρµογή του, θεωρώ πως ελλείπει η προϋπόθεση για έγκριση της 

αίτησης κατά διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου, αυτή της πρόθεσης 

των καθ’ ων η αίτηση να συµµορφωθούν µε την δικαστική απόφαση. 
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Περαιτέρω όµως διαπιστώνω, ότι µαζί µε την καταχώριση της Έφεσης αρ. 

59/20 (και της ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου αίτησης), δεν 

καταχωρήθηκε και αίτηµα στο Ανώτατο Δικαστήριο για σύντοµη εκδίκαση 

της έφεσης, ενώ ζητείται από το Διοικητικό Δικαστήριο η αναστολή της 

εκτέλεσης της απόφασης , «µέχρ ι  και την εκδ ίκαση της 

έφεσης» (διαζευκτικά δε, για χρόνο που ήθελε αποφασίσει το δικαστήριο).   

Η κα Συµεωνίδου ενηµέρωσε το Δικαστήριο κατά την ακρόαση, ότι τέτοιο 

αίτηµα προς το Ανώτατο  Δικαστήριο ετοιµάστηκε και καταχωρήθηκε 

κατά την ηµέρα που η αίτηση ήταν ορισµένη για ακρόαση.  Μετά από 

αναζήτηση της σχετικής ενηµέρωσης από το αρµόδιο Πρωτοκολλητείο του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου, έχω ενηµερωθεί πως το Ανώτατο Δικαστήριο δεν 

έχει µέχρι σήµερα εγκρίνει το αίτηµα για σύντοµη εκδίκαση της έφεσης.  

Αυτή εποµένως την στιγµή, το αίτηµα δεν µπορεί να συνδυαστεί, µε τον 

σύντοµο χρόνο στον οποίο θα εκδοθεί η απόφαση του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου στην Έφεση. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει, ότι ούτε σήµερα, αλλά ούτε και κατά τον 

ουσιώδη χρόνο, συνέτρεχαν οι εξαιρετικές περιστάσεις.  De facto οι καθ’ 

ων η αίτηση έχουν για διάστηµα µέχρι και την λήξη της σύµβασης του 

Ε/Μ το έτος 2021 ρυθµίσει το ζήτηµα της «κενής» θέσης του Εφόρου 

Φορολογίας, λόγω της ακυρωτικής απόφασης.  Ειρήσθω εν παρόδω, ότι το 

πώς «κενούται» η θέση του Εφόρου, ρυθµίζεται στο Νόµο (άρθρο 4(10) 

του Νόµου (Ν.70(Ι)/2014)) και το άρθρο 4(17) αυτού, που εφαρµόστηκε 

εν προκειµένω, πριν και µετά την τροποποίησή του, αφορά ύπαρξη 
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«κενής» θέσης.  Δεν θα απασχολήσει όµως το παρόν Δικαστήριο 

περαιτέρω, ως µη επίδικο ζήτηµα. 

Συνάγεται  εποµένως, ότι το «εξαιρετικό» των περιστάσεων έχει ήδη 

ρυθµιστεί από την εκτελεστική και νοµοθετική εξουσία ως ανωτέρω, 

απόφαση  που δεν αποτελεί επίδικο αντικείµενο της παρούσας 

διαδικασίας. 

Αυτό που αποµένει  ως υποχρέωση των καθ’ ων η αίτηση, είναι η 

συµµόρφωση µε την ακυρωτική απόφαση,  η οποία όφειλε να είχε 

ξεκινήσει µε τις πρώτες ενέργειες, που ήδη δροµολογήθηκαν µετά την 

δικαστική απόφαση.  Ο περί Τµήµατος Φορολογίας Νόµου (Ν.70(Ι)/

2014) αναφέρεται στις αρµοδιότητες του Εφόρου Φορολογίας, αλλά και 

στα προσόντα του.  Εναπόκειται στους καθ’ ων η αίτηση να  τηρήσουν την 

συνταγµατική τους υποχρέωση για συµµόρφωση µε ακυρωτική απόφαση 

του Διοικητικού Δικαστηρίου (άρθρο 146.5 του Συντάγµατος).   

Σε ότι αφορά τον σχετικό ισχυρισµό των καθ’ ων η αίτηση, ότι η έφεση 

που καταχωρήθηκε θα καταστεί άνευ αντικειµένου αν συµµορφωθούν µε 

το ακυρωτικό αποτέλεσµα, σχετική επί τούτου είναι η πρόσφατη 

απόφαση της Πλήρους Ολοµέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στις 

Συνεκδικαζόµενες Εφέσεις Αρ. 2/2016 & 7/2016, Επιτροπή 

Προστασίας του Ανταγωνισµού ν. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

κ.α., ηµερ. 3.3.2017, όπου τονίστηκαν, µεταξύ άλλων, και τα εξής: 
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«Η Διοίκηση είχε υποχρέωση συµµόρφωσης µε την πρωτόδικη 
απόφαση µέχρι την τυχόν ανατροπή της. Τέτοια συµµόρφωση δεν 
δηµιουργεί κώλυµα, στη Διοίκηση, να αµφισβητήσει την ορθότητα της 
απόφασης ενώπιον αρµοδίου Δικαστηρίου.  Εν πάση περιπτώσει, είναι 
σαφές από τα ενώπιον µας στοιχεία, ότι η συµµόρφωση έγινε όχι 
επειδή η Διοίκηση συµφωνούσε µε την ορθότητα της απόφασης, αλλά 
για λόγους σεβασµού προς τις αποφάσεις των Δικαστηρίων». 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους η αίτηση απορρίπτεται, µε €400 

έξοδα υπέρ έκαστου αιτητή και εναντίον των καθ’ ων η αίτηση. 

Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ.


