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                           Ιστορική ανασκόπηση                                
          
           H αρχή της µη αναδροµικής ισχύος του νόµου                                 
 
 
            Η ιστορική επισκόπηση της αντιµετωπίσεως του προβλήµατος  της 
αναδροµικής εφαρµογής των κανόνων δικαίου δείχνει οτι πρώτοι οι αρχαίοι 
Έλληνες αντιµετώπισαν την αναδροµικότητα σαν ένα γενικό φαινόµενο και 
αποδοκίµασαν αυτή  την πρακτική του νοµοθέτη. 
Η σκέψη οτι οι έννοµες ρυθµίσεις αφορούν (το παρόν και) το µέλλον και 
δεν ανατρέχουν στον προ του νόµου χρόνο, διατυπώνεται ήδη στον 
Αριστοτέλη  «… η του νοµοθέτου κρίσις… περί µελλόντων… εστίν » 
(Ρητορική , Α΄ 1354 , 6, 4-5). Ιδιαίτερα  σηµαντική είναι µάλιστα µια πηγή 
που , όπως φαίνεται , δεν είναι µέχρι σήµερα γνωστή στη δυτικοευρωπαική 
επιστήµη. Συγκεκριµένα πρόκειται για ένα χωρίο στο λόγο του ∆ηµοσθένη    
« Κατά Τιµοκράτους » , όπου ο ρήτορας κατακρίνει την αναδροµικότητα  
ακόµη και εκείνων των νόµων που περιέχουν ευµενείς για τους πολίτες 
ρυθµίσεις. 
            
         Η ιστορική έρευνα παρόλ’ αυτά , καταλήγει στη διαπίστωση ότι ,  
εκτός από µεµονωµένες εξαιρέσεις , ουδέποτε – από την αρχαιότητα µέχρι 
τους νεότερους χρόνους - ίσχυσε στα δίκαια της ηπειρωτικής Ευρώπης και της 
Βορείου Αµερικής η γενική αρχή της µη αναδροµικότητας των νόµων 
απόλυτα, αλλά πάντοτε σε συνδυασµό µε την αποδοχή ορισµένων 
εξαιρέσεων. 
  
 
 
                           Εισαγωγικές  Παρατηρήσεις 
 
           Στην ιστορία του δικαίου , ιδιαιτέρως του αστικού δικαίου και των 
κωδικοποιήσεών του , µπορούµε να παρακολουθήσουµε την εµφάνιση και την 
εξέλιξη της αρχής της µη αναδροµικότητας των νόµων.1 

                                                 
1 Βασική αρχή του δικαίου, που τη βρίσκουµε διατυπωµένη στο άρθρο 2 του Α.Κ., είναι η 
αρχή ότι ο «νόµος ορίζει για το µέλλον , δεν έχει αναδροµική δύναµη…»Αυτό σηµαίνει ότι 
ο νόµος αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην ΕτΚ.  



Κυρίως όµως το Σύνταγµα είναι εκείνο που σε αρκετές του διατάξεις – 
αµέσως ή εµµέσως – αναφέρεται , στο πρόβληµα της χρονικής έκτασης των 
κανόνων δικαίου ( π.χ. άρθρα 77παρ2 , 7 παρ.1 , 78 παρ. 2 και 3, 
107παρ.2), έχοντας όµως πια διαµορφώσει µια αρκετά ελαστικότερη στάση 
στο ζήτηµα της αναδροµικότητας των νόµων. 
         Στο ερώτηµα , πόσο ελεύθερος είναι ο νοµοθέτης να προσδώσει στο 
νοµοθέτηµα αναδροµική δύναµη , η νοµολογία των δικαστηρίων µας 
υπήρξε κι αυτή µε τη σειρά της αρκετά ελαστική υπέρ αυτής της  δυνατότητας 
του νοµοθέτη. Έγινε λοιπόν δεκτό πως ο νόµος µπορεί να προεκτείνει την 
ισχύ του και στο παρελθόν, αρκεί να µην προσβάλλει κεκτηµένα δικαιώµατα 
προστατευόµενα από το Σύνταγµα ( στα παρακάτω κεφάλαια γίνεται 
εκτενέστερη ανάλυση , εδώ η αναφορά γίνεται για λόγους εισαγωγικής 
προσέγγισης ). 
      
                  
                    
            Αναδροµική εφαρµογή του νόµου και Σύνταγµα 
 
 
           Η αναδροµική ισχύς ενός νόµου θέτει ένα πρόβληµα που ενδιαφέρει 
άµεσα το Συνταγµατικό ∆ίκαιο.Πηγή του προβλήµατος είναι το γεγονός ότι ο 
αναδροµικός νόµος ανατρέπει προϋπάρχοντα δικαιώµατα ή προϋπάρχουσες 
νοµικές καταστάσεις , στις οποίες οι πολίτες στήριξαν τη στάση τους , τις 
αποφάσεις τους και τις βιοτικές και οικονοµικές τους επιλογές. Η εύλογη 
εµπιστοσύνη του πολίτη στις ισχύουσες νοµικές ρυθµίσεις και η προσδοκία 
του , ότι µε βάση αυτές τις ρυθµίσεις θα κάνει τις επιλογές του , θεµελιώνεται 
στην αρχή της ασφάλειας του δικαίου , η οποία µε τη σειρά της απορρέει από 
τη συνταγµατική αρχή του κράτους δικαίου.2 Μπορούµε λοιπόν να πούµε πως 
η αρχή της ασφάλειας του δικαίου θέτει φραγµό στο νοµοθέτη, υπό την έννοια 
ότι ο τελευταίος – εκτός ορισµένων εξαιρέσεων – δεν µπορεί αυθαιρέτως να 
καταστήσει τη θέση των πολιτών επαχθέστερη εκ των υστέρων.3 
 

                                                 
2 Η έννοια του κράτους δικαίου, εµφανίζεται για πρώτη φορά στη γερµανική νοµική 
επιστήµη κατά το τέλος του 19ου αι. Έπειτα παραλαµβάνεται από τους Γάλλους ( Etat de 
droit) και τους Αγγλοσάξωνες ( rule of law ).Kατά τη θεωρία , η έννοια του κράτους 
δικαίου περιστρέφεται γύρω από 2 άξονες : α)τον ουσιαστικό (κατά τον οποίο επιδιώκεται 
ο περιορισµός της κρατικής εξουσίας και η ενίσχυση των ελευθεριών και β) τον τυπικό ( ο 
οποίος στοχεύει στον εξορθολογισµό των σχέσεων κράτους και διοικουµένων).   
3 Αντίθετη άποψη διατυπώνει ο Α.Μάνεσης (βλ. Α. Μάνεσης , Θεωρία και Πράξη, σ.267 ), 
ο οποίος αρνείται τον οποιονδήποτε – εκτός από τους ρητά θεσπισµένους –περιορισµό του 
κοινού νοµοθέτη να προσδίδει στους κανόνες που θεσπίζει αναδροµική δύναµη.Το άρθρο 2 
Α.Κ. ναι µεν δεν έχει αυξηµένη τυπική ισχύ, όµως εκφράζει αρχή που υιοθετεί το 
Σύνταγµα. 



                                     Έννοια 
 
              Ο νόµος έχει αναδροµική ισχύ όταν θεσπίζει , καταργεί ή µεταβάλλει 
τις νοµικές συνέπειες γεγονότων που ανάγονται στον πριν από τη θέσπισή του 
χρόνο.4 Κριτήριο αποτελεί το κατά πόσον η αλλαγή του νοµικού καθεστώτος 
εκτείνεται πράγµατι στο παρελθόν , υπό την έννοια ότι ο νέος νόµος είτε 
ρυθµίζει γεγονότα και σχέσεις που είχαν υπάρξει αποκλειστικά στο παρελθόν  
είτε καταλαµβάνει γεγονότα και σχέσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν κατά 
τη δηµοσίευσή του , η νέα ρύθµιση όµως ανατρέχει στον προ της 
δηµοσίευσης χρόνο.Η περίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται ως γνήσια 
αναδροµή.Κλασικό παράδειγµα θα ήταν ένας νόµος ο οποίος θα καθιστούσε 
σήµερα αξιόποινη µια πράξη , που κατά το χρόνο τέλεσής της δεν ήταν 
αξιόποινη.5 Αντίθετα µε τη γνήσια αναδροµικότητα , η νόθος αναδροµικότητα 
( µη γνήσια ) χαρακτηρίζει νόµο που ναι µεν ρυθµίζει γεγονός αναγόµενο 
στον πριν από την έκδοσή του χρόνο , χωρίς όµως να θίγει τυχόν έννοµες 
συνέπειες του παρελθόντος παρά µόνο από το χρονικό σηµείο της έκδοσής 
του και µετά. Εδώ ανήκει , π.χ. η περίπτωση απονοµής σύνταξης σε 
κατηγορία πολιτών για προσφορές τους αναγόµενες στο παρελθόν , αλλά µε 
χρονικό σηµείο γένεσης της αξίωσης τη δηµοσίευση του νόµου. Είναι 
προφανές γιατί η µεγάλη πλειοψηφία των συγγραφέων , Ελλήνων και ξένων , 
θεωρούν τη µη γνήσια αναδροµή κατ’ ουσίαν περίπτωση άµεσης εφαρµογής , 
αφού δεν αποτελεί κατ’ ακριβολογίαν προέκταση της ισχύος του νόµου στο 
παρελθόν , αλλά ρύθµιση θεµάτων του παρελθόντος µε νοµικό κανόνα , η 
ισχύς του οποίου είναι µελλοντική. Ως κριτήρια διακρίσεως των δυο εννοιών 
έχουν υποστηριχθεί µεταξύ άλλων το εάν ο νέος νόµος επηρεάζει την ισχύ 
δικαιοπραξιών που είχαν καταρτισθεί ή γεγονότων και σχέσεων που υπήρξαν 
πριν αυτός ισχύσει και το εάν ο νέος νόµος ρυθµίζει και συνέπειες 
δικαιοπραξιών , γεγονότων και σχέσεων που είχαν επέλθει σύµφωνα µε τον 
παλαιό νόµο ή απλώς ρυθµίζει τα αποτελέσµατα που παράγονται µετά την 
ισχύ του , έστω και από δικαιοπραξίες , σχέσεις ή γεγονότα που είχαν 
καταρτιστεί ή υπήρχαν υπό τον παλαιό νόµο , χωρίς όµως να θίγει έννοµες 
συνέπειες που έχουν ήδη επέλθει. Τα κριτήρια αυτά , τα χρησιµοποιούν τόσο 
ελληνική και γαλλική επιστήµη όσο και το γερµανικό Συνταγµατικό 
∆ικαστήριο. 
          

                                                 
4 « Aναδροµικότητα του νόµου είναι η αναγωγή του ρυθµιστστικού του περιεχοµένου σε 
χρόνο πριν από τη δηµοσίευση του στην Ετκ ». Βλ. Α.∆ηµητρόπουλος , Γενική 
Συνταγµατική Θεωρία .  
 
5 Βλ. Ν.Παπαντωνίου , Το πρόβληµα της αναδροµικής δυναµης του νόµου. 
 



             Θα πρέπει όµως και πάλι να τονιστεί , ότι η διάκριση µεταξύ των δυο 
εννοιών δεν ακολουθείται σε ευρεία κλίµακα και ότι συνήθως ο όρος 
αναδροµικότητα χρησιµοποιείται υπό ευρεία έννοια. Στην παλαιότερη κυρίως 
βιβλιογραφία , συναντώνται εν τούτοις ορισµοί που στην ουσία αναφέρονται 
µόνο στη γνήσια αναδροµικότητα. Από τα διάφορα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα που έχουν υποστηριχθεί για τους αναδροµικούς νόµους , όπως 
π.χ. το αν ο νοµοθέτης θέλει να ρυθµίσει γεγονότα και σχέσεις που του 
παρελθόντος κατά τέτοιο τρόπο σαν να είχε προϋπάρξει αυτών ο νέος νόµος  
ή το αν η νέα ρύθµιση αξιώνει να εφαρµοσθεί και σε γεγονότα και σχέσεις 
που είχαν ήδη ολοκληρωθεί πριν από τη δηµοσίευση του νέου νόµου , δεν 
προκύπτει εν τούτοις ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της « γνήσιας 
αναδροµικότητας ». 
( Η διαπίστωση αυτή ισχύει και για τη γνήσια αναδροµικότητα των 
φορολογικών νόµων ) . 
 
             Η µη γνήσια αναδροµικότητα δεν θεωρείται ότι αποτελεί ιδιαίτερο 
νοµικό πρόβληµα και κρατούσα είναι η γνώµη ότι ο νοµοθέτης – ιδιαίτερα 
µάλιστα στο δηµόσιο δίκαιο – δικαιούται κατά κανόνα να ρυθµίζει εκ νέου 
για το µέλλον και κεκτηµένα στο παρελθόν δικαιώµατα, 
Υπό τον όρο βέβαια ότι δεν προσκρούει στο Σύνταγµα. Ως κριτήρια για τον 
έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων , οι οποίοι αξιώνουν την άµεση 
εφαρµογή τους , χρησιµεύουν όχι µόνο οι διατάξεις για την προστασία των 
ατοµικών δικαιωµάτων , αλλά αλλά και η αρχή της διακρίσεως των εξουσιών.              
   
                                   
 
                              Ισχύον Σύνταγµα  
 
             Το ισχύον Σύνταγµα ρυθµίζει το θέµα της αναδροµικής ισχύος του 
νόµου κατά δυο διαφορετικούς τρόπους : 
          α) Ορισµένες διατάξεις ρυθµίζουν την αναδροµικότητα νόµων µε 
συγκεκριµένο περιεχόµενο . Έτσι : 
    1) Κατά το άρθρο 7 παρ.1 , δεν υπάρχει έγκληµα ούτε ποινή επιβάλλεται 
χωρίς νόµο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης (αρχή της µη 
αναδροµικότητας των ποινικών νόµων). Η αρχή αυτή , επειδή ακριβώς 
αποβλέπει στην προστασία του κατηγορουµένου , δεν ισχύει για νόµους που 
εκδίδονται µετά την τέλεση της πράξης  αλλά αποβλέπουν σε ελαφρύτερη 
µεταχείριση του κατηγορουµένου. 



    2) Κατά το άρθρο 78 παρ.2 , φόρος ή οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό βάρος 
δεν µπορεί να επιβληθεί µε αναδροµικό νόµο , ο οποίος να επεκτείνεται πέρα 
από το οικονοµικό έτος που προηγήθηκε από εκείνο της επιβολής του φόρου.6 
    3) Κατά το άρθρο 107 παρ.2 , επιτρέπεται µε νόµο , εφ’ άπαξ εκδιδόµενο , 
να οριστούν οι όροι για τη λύση ή την αναθεώρηση συµβάσεων που 
συνοµολογήθηκαν κατά την περίοδο της δικτατορίας από 21.4.1967 ως τις 
23.7.1974.  
 
        β) Εκτός από τις ειδικές αυτές περιπτώσεις , όπου το Σύνταγµα 
απαγορεύει ή επιτάσσει την αναδροµική ισχύ του νόµου , το άρθρο 77 παρ.2 
περιέχει έναν γενικό κανόνα µε ιδιαίτερη για το θέµα σηµασία : 
« Νόµος που δεν είναι πράγµατι ερµηνευτικός ισχύει µόνο από τη δηµοσίευσή 
του ». Η έννοια αυτής της διατάξεως γίνεται αντιληπτή αν την συνδέσουµεµε 
την πρώτη παράγραφο του ίδιου άρθρου , που ορίζει : 
« Η αυθεντική ερµηνεία των νόµων ανήκει στη νοµοθετική λειτουργία ». 
         

1) Αυθεντική ερµηνεία είναι η εξουσία του νοµοθέτη να αποσαφηνίζει  
το ασαφές νόηµα προγενέστερου νόµου. Αυτή ακριβώς την εξουσία 
την απονέµει το Σύνταγµα µε το άρθρο 77 παρ.1 στη Βουλή.Από τη 
φύση του όµως , ο ερµηνευτικός νόµος ανατρέχει στο χρόνο έκδοσης 
του ερµηνευόµενου νόµου και το ερµηνευτικό του περιεχόµενο 
αναπτύσσει , µ’ αυτόν τον τρόπο , αναδροµική ισχύ. Η σηµαντική 
παρέµβαση που συντελείται µε έναν ερµηνευτικό νόµο και ο 
αναδροµικός της χαρακτήρας επιβάλλουν να δεχτούµε , ότι ο 
ερµηνευτικός χαρακτήρας του νόµου δεν µπορεί να προκύπτει 
εµµέσως , από το περιεχόµενό του. Αντίθετα πρέπει να αναφέρεται 
ρητά και απερίφραστα στο κείµενο του νόµου , για να µη 
δηµιουργείται αµφιβολία για τη σχετική βούληση του νοµοθέτη. 

 
2) Όπου το Σύνταγµα απαγορεύει ρητώς τον αναδροµικό νόµο, 

απαγορεύει και τον ερµηνευτικό. Όταν ο ερµηνευόµενος νόµος είναι 
σαφής , η µεταγενέστερη δήθεν ερµηνευτική παρέµβαση δεν 
αποτελεί ερµηνευτικό , αλλά ψευδοερµηνευτικό νόµο , τον οποίο ο 
δικαστής δεν δικαιούται να εφαρµόσει αναδροµικώς.7 
Όπως σωστά παρατηρείται , ο νοµοθέτης , για να προδώσει στο νόµο 
αναδροµική δύναµη και για να αποφύγει ταυτόχρονα τις σχετικές 
συνταγµατικές αντιρρήσεις , τον διατύπωνε ως νόµο ερµηνευτικό του 

                                                 
6 * Ν.∆. 2687/1953 «Περί επενδύσεων και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού». 
   Άρθρο 8 παρ.5 : Απαγόρευση αναδροµικής επιβολής φόρων σε επιχειρήσεις που 
ιδρύθησαν µε κεφάλαια εξωτερικού. 
 
7 Π.Παραράς , Corpus. 
 



προγενέστερου νόµου , πράγµα που είχε ως συνέπεια να 
καταλαµβάνει και τις προγενέστερες της έκδοσής του έννοµες 
σχέσεις ή καταστάσεις .8     

 
             Το ισχύον Σύνταγµα επιχειρεί να θέσει φραγµό στη σκόπιµη αυτή 
νοµοθετική πρακτική , ορίζοντας στο άρθρο 77 παρ.2 , ότι ένας νόµος που 
δεν είναι πράγµατι ερµηνευτικός αρχίζει να ισχύει µόνο µε τη δηµοσίευσή 
του. Έτσι , όταν οι διατάξεις ενός νόµου είναι κατά περιεχόµενο νέες και 
δεν ερµηνεύουν παλαιότερο ασαφή νόµο , τα δικαστήρια και η διοίκηση 
δεν επιτρέπεται να του αναγνωρίζουν αναδροµικό νόηµα , παρά τη ρητή 
σχετική ρήτρα που ενδεχοµένως περιέχει. 
 
             Το ερώτηµα που τελικά πρέπει να απαντηθεί , είναι τι προκύπτει 
από το σύνολο των σχετικών ρυθµίσεων του Συντάγµατος. Θα µπορούσε 
βέβαια κανείς χρησιµοποιώντας ένα λογικό επιχείρηµα , να σκεφθεί ως 
εξής : εκεί όπου το Σύνταγµα θέλησε την απαγόρευση της 
αναδροµικότητας ενός νόµου , όπως στις περιπτώσεις 7 παρ.1 και 78 
παρ.2, το διατύπωσε ρητώς . Όπου τέτοια ρητή διάταξη δεν υπάρχει , 
υποτίθεται το αντίθετο , δηλαδή ότι η αναδροµική ισχύς του νόµου 
επιτρέπεται . Το Σύνταγµα όµως περιέχει και αντίστροφες περιπτώσεις , 
όπου ρητώς επιτρέπει την αναδροµική ισχύ , οπότε και πάλι µε το ίδιο 
επιχείρηµα θα φτάναµε στο ακριβώς αντίθετο συµπέρασµα , ότι δηλαδή το 
Σύνταγµα σε κάθε άλλη περίπτωση απαγορεύει την αναδροµική ισχύ. Η 
λογική ερµηνεία λοιπόν δεν επαρκεί για την περίπτωση που µας 
απασχολεί.  
 
             Η διάταξη από την οποία τελικά συνάγεται ο γενικός κανόνας που 
θέτει το Σύνταγµα είναι το άρθρο 72 παρ.2. Όπως εύστοχα παρατηρείται , 
το άρθρο 72 παρ.2 αποκλείει πια τον συνηθέστερο τρόπο , µε τον οποίο ο 
νοµοθέτης προσέδιδε αναδροµική δύναµη σε νέο νόµο αποκλείει δηλαδή 
τον εκ προθέσεως ανακριβή χαρακτηρισµό του ως ερµηνευτικού .9 Έτσι 
γίνεται σαφές ότι το Σύνταγµά µας υιοθετεί και ρητά πια τον κανόνα της 
µη αναδροµικότητας του νόµου , που προκύπτει – όπως προαναφέρθηκε – 
από την αρχή του κράτους δικαίου και ειδικότερα από την αρχή της 
ασφάλειας του δικαίου. Αυτών των αρχών ειδική έκφραση και εφαρµογή 
αποτελεί το άρθρο 77 παρ.2.      
 
 
 

                                                 
8 Ν.Παπαντωνίου , Το πρόβληµα της αναδροµικής δύναµης του νόµου. 
 
9 Βλ. Ν.Παπαντωνίου , Το πρόβληµα της αναδροµικής δύναµης του νόµου. 



 
 
 
 
 
 
          H κάµψη της αρχής της µη αναδροµικότητος 
       και η θεµελίωση της αρχής της αναδροµικής ισχύος   
 
 
                  Η αρχή της µη αναδροµικής ισχύος του νόµου γνωρίζει και 
εξαιρέσεις . Η ερµηνεία του Συντάγµατος δεν µπορεί να αγνοήσει – και 
δεν αγνόησε – περιπτώσεις , όπου η ευχέρεια του νοµοθέτη να παρέµβει 
αναδροµικώς στις κοινωνικοπολιτικές διαδικασίες προκύπτει από το 
συνολικό νόηµα και τη λειτουργία του καταστατικού χάρτη του 
πολιτεύµατος . Το βασικό αγαθό που προστατεύεται µε την αρχή της µη 
αναδροµικής ισχύος είναι είναι η εµπιστοσύνη του πολίτη στην προοπτική 
µη ανατροπής ήδη κεκτηµένων δικαιωµάτων ή ήδη δηµιουργηµένων 
έννοµων σχέσεων ή καταστάσεων .Ο περιορισµός αυτός του δικαιώµατος 
αναδροµικής παρέµβασης του κράτους στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι , 
εντάσσεται στην ιδεολογία του φιλελευθερισµού , η οποία, δεν βρίσκεται 
έξω από την ιδεολογία του ισχύοντος Συντάγµατος . Το Σύνταγµα όµως 
δεν θεµελιώνεται µόνο στην ιδεολογία του φιλελευθερισµού . Στο πεδίο 
του Συντάγµατος συντελείται η ιστορική σύγκρουση του φιλελευθερισµού 
και της αρχής του κοινωνικού κράτους , µε προστατευόµενο αγαθό την 
κοινωνική δικαιοσύνη και αναγκαίο µέσο την κρατική παρέµβαση . Έτσι , 
η παρέµβαση του νοµοθέτη σε κεκτηµένα δικαιώµατα και δηµιουργηµένες 
έννοµες σχέσεις και καταστάσεις , όταν αφορά βασικές νέες κοινωνικές 
µεταβολές , πρέπει να είναι δυνατόν να ανατρέχει στο παρελθόν , εφόσον 
συντρέχουν κάποιες προυποθέσεις : 
                 α) ∆εν πρέπει να ανατρέπονται δικαιώµατα και έννοµες σχέσεις 
ή καταστάσεις που το ίδιο το Σύνταγµα κατοχυρώνει . Έτσι π.χ. το άρθρο 
17 , που προστατεύει τα εµπράγµατα δικαιώµατα ( ιδιοκτησία ) , αποκλείει 
την επαχθή για το φορέα του δικαιώµατος αναδροµική παρέµβαση του 
νοµοθέτη , εκτός των περιπτώσεων , και υπό τις προυποθέσεις , που το ίδιο 
το άρθρο 17 θεσπίζει . 
                 β) Η αναδροµικότητα να επιβάλλεται για την καθολικότητα και 
την ενότητα του επιδιωκόµενου κοινωνικοπολιτικού µετασχηµατισµού . 
                 γ) Είναι αυτονόητο πως η σύγκρουση του αγαθού της ασφάλειας 
δικαίου , που προστατεύεται και από την αρχή της µη αναδροµικότητας 
των νόµων , µε το αγαθό της κοινωνικής δικαιοσύνης , το οποίο 
προστατεύεται από την αντίθετη αρχή , συντελείται µόνο όταν η 



αναδροµική παρέµβαση έχει επαχθείς συνέπειες και όχι όταν οι συνέπειες 
είναι ευνοϊκές για όσους εµπίπτουν στη αναδροµική ρύθµιση . 
 
             
          Από πλευράς Συντάγµατος οι δυο αρχές , στο πεδίο σύγκρουσης των 
οποίων βρίσκεται το πρόβληµα της αναδροµικής εφαρµογής του νόµου , 
δηλαδή η αρχή του κράτους δικαίου που υπαγορεύει το σεβασµό του status 
quo και η αρχή του κοινωνικού κράτους που αξιώνει την αποδοχή της υπό 
όρους δυνατότητας µετασχηµατιστικής νοµοθετικής παρέµβασης , είναι 
νοµικά ισοδύναµες γιατί και οι δυο προκύπτουν από το ισχύον      
Σύνταγµα .10 
 
 
          Έχει επικρατήσει εποµένως , η αναδροµική εφαρµογή όλων γενικά 
των νόµων ,  να θεωρείται – χωρίς ιδιάιτερη θεµελίωση – κατ’αρχήν 
επιτρεπτή και οι σχετικοί περιορισµοί του νοµοθέτη να µην στηρίζονται 
στην ίδια την αναδροµικότητα , αλλά να προκύπτουν από την προσβολή 
ατοµικών δικαιωµάτων , που ενδεχοµένως προκαλεί ο αναδροµικός νόµος. 
 
       Συνοψίζοντας τα της  Συνταγµατικής αξιολόγησης της αναδροµικής 
εφαρµογής των νόµων , θα µπορούσαµε να παρουσιάσουµε την εξής 
ανακεφαλαιωτική διάσταση , παραθέτοντας εν τούτοις και µερικά νέα 
στοιχεία : 
 
    ---   Το Συνταγµατικό θεµέλιο της αναδροµικής ισχύος του νόµου , είναι 
αναµφισβήτητα η δηµοκρατική αρχή και η αρχή του κράτους δικαίου. 
    ---   Παρόλ’αυτά η αναδροµική εφαρµογή είναι κατά κανόνα µη 
επιτρεπτή. 
    --- Κατ’ εξαίρεσιν , είναι επιτρεπτή η αναδροµή του νοµοθέτη , όταν : 
 
               α) Το νοµικό καθεστώς που αλλάζει αναδροµικά προέρχεται από 
ένα νοµοθέτη που εστερείτο δηµοκρατικής νοµιµοποίησης ή 
               β) Η παλιά ρύθµιση προσέκρουε σ’ ένα δηµοκρατικό – 
δικαιοκρατικό Σύνταγµα . 
 

                                                 
10 Παρ’ότι , όµως , οι δυο προαναφερθείσες αρχές είναι νοµικά ισοδύναµες , δεν είναι και 
ιστορικά ισοδύναµες. Το ιστορικό νόηµα της ελληνικής συνταγµατικής ιστορίας είναι η 
βαθµιαία αποµάκρυνση από τη φιλελεύθερη ιδεολογία , η οποία εκφράζεται δοµικά από 
την αυστηρή αντιδιαστολή κράτους και κοινωνίας . Έτσι ,όταν στο πλαίσιο µιας 
σύγκρουσης των δυο αρχών δεν καθίσταται σαφές ποιο αγαθό στο συγκεκριµένο θέµα 
είναι άξιο περισσότερης προστασίας ( η εµπιστοσύνη του πολίτη στη µονιµότητα ή η 
κοινωνική δικαιοσύνη ) , πρέπει να γίνει δεκτή η αρχή : in dubio pro societatis .  
( Βλ. ∆.θ.Τσάτσος , Συνταγµατικό ∆ίκαιο , Τόµος Α’ , θεωρητικό θεµέλιο ).   



     --- Και όταν η αναδροµική εφαρµογή είναι κατά τα ανωτέρω επιτρεπτή, 
θα πρέπει ο νέος νόµος : 
     
               α) Να µην προσκρούει στην αρχή της ασφάλειας του δικαίου (π.χ. 
κατά κανόνα επί ευµενών νόµων ) ή 
               β) να είναι επιτακτικά επιβεβληµένος για την αποκατάσταση της 
ουσιαστικής δικαιοσύνης ( η οποία απορρέει και αυτή , όπως και η αρχή 
της ασφάλειας του δικαίου , από την αρχή του κράτους δικαίου ) και –
τελευταίο αλλά ιδιαίτερα σηµαντικό –  
             γ) να µην ανατρέχει παρά µόνο σε εύλογο χρόνο . 
 
       ---Μετά τον τελευταίο τριπλό έλεγχο η οριστική απόφαση για τη 
συνταγµατικότητα του  νόµου (του οποίου η αναδροµική εφαρµογή έχει 
κριθεί επιτρεπτή ) , εξαρτάται ,από την συµφωνία του µε το Σύνταγµα. 
 
 
 
                                          Νοµολογία 
   
 
                          Συµβούλιο της Επικρατείας 
 
               Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να προσεγγίσουµε τη θέση της 
νοµολογίας των ανώτατων δικαστηρίων µας  ( Συµβουλίου της 
Επικρατείας και Αρείου Πάγου ), όσον αφορά στο θέµα της αναδροµικής 
εφαρµογής των νόµων και σ’ ένα δεύτερο στάδιο να ασχοληθούµε και µε 
συγκεκριµένες δικαστικές αποφάσεις . 
 
               Η επεξεργασία της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας 
στα  θέµατα του διαχρονικού δικαίου – που αναφέρεται µάλιστα κυρίως σε 
αναδροµικούς φορολογικούς νόµους ( λόγω άλλωστε και της διοικητικής 
φύσεως τέτοιων θεµάτων ) – οδηγεί στη διαπίστωση ότι το δικαστήριο δεν 
κάνει διάκριση µεταξύ « γνήσιας » και « µη γνήσιας » αναδροµκότητας και 
ελέγχει τη συνταγµατικότητα όλων των αναδροµικών νόµων µε ενιαία 
κριτήρια . Το δικαστήριο δεν έχει ασχοληθεί σχεδόν καθόλου µε το ζήτηµα 
των συνταγµατικών περιορισµών του νοµοθέτη κατά την πρόωρη άρση 
φορολογικών προνοµίων καθώς και µε τα συνταγµατικά προβλήµατα των 
µεταβατικών διατάξεων . Αντίθετα έχει συχνά νοµολογήσει σχετικά µε την 
υπαγωγή σε µια νοµοθετική ρύθµιση συµβάσεων που προυπήρχαν του 
νέου νόµου και εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την έκδοσή του . 
 



               Με τον ορισµό όµως της έννοιας της αναδροµικότητας , όπως το 
ίδιο τη χρησιµοποιεί και µε τη διάκρισή της από τις νοµοθετικές µεταβολές 
που αφορούν µόνο στο µέλλον , το ΣτΕ δεν έχει ασχοληθεί συστηµατικά . 
 
               Σχετικά µε τη συνταγµατική αξιολόγηση της «αναδροµής» του 
νοµοθέτη στο παρελθόν , η µελέτη της νοµολογίας οδηγεί στη διαπίστωση 
ότι το ΣτΕ , τόσο υπό τα προυπάρχοντα Συντάγµατα όσο και υπό το 
ισχύον, θεωρεί – χωρίς εν τούτοις να θεµελιώνει τη άποψή του 
εκτεταµένα- την αναδροµικότητα των νόµων ως κατ’αρχήν επιτρεπτή και 
συνάγει τους σχετικούς περιορισµούς του νοµοθέτη όχι από την 
αναδροµικότητα αυτή καθ’εαυτή , αλλά από διάφορες συνταγµατικές 
διατάξεις , κυρίως από αυτές που προστατεύουν ατοµικά δικαιώµατα .  
Τελευταία , έχει όµως επικαλεσθεί σποραδικά και την αρχή της 
προστασίας της εµπιστοσύνης του πολίτη. 
             Συνεπές πάντως προς τη νοµολογία του για τα ατοµικά  
    δικαιώµατα , το ΣτΕ απαιτεί η αναδροµική εφαρµογή του νόµου να 
επιβάλλεται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος . 
             Θα πρέπει ακόµη να τονιστεί ότι το ΣτΕ δεν θέτει στο νοµοθέτη 
ούτε και χρονικό περιορισµό για την αναδροµή του στο παρελθόν . Ειδικά 
όµως για τους νόµους που επιβάλλουν φόρους ή άλλα οικονοµικά βάρη , 
το ΣτΕ αναγκάστηκε υπό το Σύνταγµα να εγκαταλείψει τις παραπάνω 
αρχές του για την αναδροµή . Το δικαστήριο περιορίζεται πλέον στην 
ερµηνεία της συνταγµατικής διατάξεως του άρθρου 78 παρ.2 , που 
ρυθµίζει ρητά την περίπτωση αυτή .11  
             Η κριτική που γίνεται στη νοµολογία του ΣτΕ αναφέρεται 
κατ’αρχάς στην έλλειψη της διακρίσεως µεταξύ των δυο ειδών 
αναδροµικής εφαρµογής των νόµων . η έλλειψη αυτή οδηγεί το δικαστήριο  
σε αµφίβολες ερµηνείες της διατάξεως του άρθρου 78 παρ.2 του 
Συντάγµατος , επειδή ουσιαστικά θέλει να αποφύγει την εφαρµογή της 
διατάξεως αυτής και στις περιπτώσεις της µη γνήσιας αναδροµικότητας . 
Γενικότερα όµως εκφράζονται αντιρρήσεις για την όλη ερµηνεία της 
διατάξεως αυτής από το δικαστήριο και ιδιαίτερα του όρου « προηγούµενο 
της επιβολής του φόρου οικονοµικού έτους ».     
             Κριτική ασκείται επίσης και στη νοµολογία του ΣτΕ για την 
αναδροµική κύρωση διοικητικών πράξεων , κυρίως όταν πρόκειται για 
πράξεις επιβολής φόρων κατά παράβαση του Συντάγµατος . 
 
 

                                                 
11 Σηµειωτέον ότι το ΣτΕ εφαρµόζει τη νοµολογία του για την αναδροµική εφαρµογή των 
νόµων και στην περίπτωση της αναδροµικής κυρώσεως δια νόµου ελαττωµατικών 
κανονιστικών διοικητικών πράξεων , ζήτηµα µάλιστα που ουκ ολίγες φορές έχει 
απασχολήσει το δικαστήριο . 
 



 
                                      Άρειος Πάγος 
 
 
               Και από την έρευνα της νοµολογίας του Αρείου Πάγου , 
προκύπτει ότι ούτε και το δικαστήριο αυτό κάνει διάκριση µεταξύ γνήσιας 
και µη γνήσιας αναδροµικότητας (παρά µόνο σε ελάχιστες αποφάσεις) , 
καθώς επίσης δεν έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως µε τον ορισµό της έννοιας της  
αναδροµικότητας των νόµων . 
               Αντικείµενο της νοµολογίας του Α.Π. ήταν επί µακρό χρονικό 
διάστηµα , η αναδροµική επιβολή διαφόρων οικονοµικών βαρών , την 
οποία το δικαστήριο έκρινε µε βάση  το άρθρο 59 του Συντάγµατος του 
1952 , που αναφερόταν στους φόρους . Αλλά και γενικότερα ο Α.Π. 
ασχολείται – όπως και το ΣτΕ – µε την αναδροµική εφαρµογή δυσµενών 
κυρίως νόµων . Σηµειωτέον ότι όταν πρόκειται για ευµενείς ρυθµίσεις , το 
δικαστήριο προσπαθεί µε διάφορες ερµηνευτικές κατασκευές να 
θεµελιώσει την αναδροµική εφαρµογή των σχετικών νόµων . 
               Με το πρόβληµα της πρόωρης άρσεως φορολογικών προνοµίων , 
όπως άλλωστε και µε το ζήτηµα της πιθανής υποχρεώσεως του νοµοθέτη 
να λαµβάνει µεταβατικά µέτρα , δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα ούτε και ο 
Α.Π. . Το δικαστήριο έχει αντίθετα νοµολογήσει για την υπαγωγή στο νέο 
νοµικό καθεστώς συµβάσεων που προυπήρχαν του νέου νόµου . 
 
               Στην ευρεία έννοια της αναδροµικότητας που χρησιµοποιεί , ο 
Α.Π. υπάγει κάθε νέα ρύθµιση γεγονότων και σχέσεων που πηγάζουν από 
το παρελθόν , ακόµη κι αν ο νέος νόµος τα καταλαµβάνει µόνο για το 
µέλλον . Αξιοσηµείωτο είναι όµως ότι το δικαστήριο στην περίπτωση της 
δια νόµου διαγραφής ή αποσβέσεως απαιτήσεων , ακόµη κι αν οι 
απαιτήσεις αυτές είχαν επιδικαστεί τελεσίδικα , αρνείται ότι αυτή αποτελεί 
µια µορφή αναδροµικής επιβολής οικονοµικού βάρους . 
 
                Κατά πάγια νοµολογία ο Α.Π. θεωρεί και αυτός την αναδροµική 
εφαρµογή των νόµων κατ’αρχήν επιτρεπτή , χωρίς όµως να θεµελιώνει τη 
γνώµη του εκτεταµένα . Τους αναδροµικούς νόµους κρίνει και ο Α.Π. µε 
βάση τις συνταγµατικές διατάξεις για την προστασία των ατοµικών 
δικαιωµάτων και µάλιστα επικαλείται και διεθνείς συνθήκες που 
κατοχυρώνουν ατοµικά δικαιώµατα . Στην περίπτωση εν τούτοις την 
αναδροµικής στερήσεως απαιτήσεων που έχουν αναγνωριστεί τελεσίδικα 
µε δικαστικές αποφάσεις , το δικαστήριο ανατρέχει και στην αρχή της 
διακρίσεως των εξουσιών .12 

                                                 
12 Μια απόκλιση από τη νοµολογία του αυτή για το κατ’ αρχήν επιτρεπτό της αναδροµής 
είχε διαµορφώσει ο Α.Π. από το 1963 ειδικά για τους αναδροµικούς νόµους που 



                 Το πρώτο σηµείο κριτικής στη νοµολογία του Α.Π. στρέφεται 
κατά της ελλείψεως διαχωρισµού µεταξύ αναδροµικής και άµεσης 
εφαρµογής των νόµων , ιδιαίτερα υπό το ισχύον Σύνταγµα που στο άρθρο 
78 παρ.2 ρυθµίζει , για µια κατηγορία νόµων , τη γνήσια µόνο 
αναδροµικότητα . 
                 Θετικό στοιχείο στη νοµολογία του Α.Π. χαρακτηρίζεται 
αντίθετα η γνώµη του ότι η άµεση υπαγωγή σε µια νέα ρύθµιση γεγονότων 
και σχέσεων που πηγάζουν από το παρελθόν είναι κατ’αρχήν επιτρεπτή και 
κρίνεται µε βάση µόνο τις συνταγµατικές διατάξεις για την προστασία των 
ατοµικών δικαιωµάτων . Αντιρρήσεις εκφράζονται όµως για τη 
διαφορετική συνταγµατική αξιολόγηση της αναδροµικής στερήσεως 
απαιτήσεων από την αναδροµική επιβολή οικονοµικών βαρών , καθώς 
επίσης και για τη µη επαγωγή της στους περιορισµούς του άρθρου 78 
παρ.2 του Συντάγµατος . 
                 Τέλος υποστηρίζεται , ότι δεν είχε κανένα συνταγµατικό 
έρεισµα η νοµολογία του Α.Π. υπό το Σύνταγµα του 1952 , που περιόριζε 
το επιτρεπτό της αναδροµικότητας ορισµένων νόµων στον έναν χρόνο . 
 
 
 
 
                                               Αποφάσεις 
 
 
               Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να γίνει η παράθεση κάποιων 
αποφάσεων των ανώτατων δικαστηρίων µας ( αλλά όχι µόνο ) , 
χαρακτηριστικών για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της 
αναδροµικότητας του νόµου από την ελληνική νοµολογία. 
 
Ι. Σχετικά µε τον ορισµό και την έννοια της αναδροµικής εφαρµογής του 
νόµου 
 
α) ΣτΕ 677 / 1962 ,  
 

                                                                                                                                                     
επιβάλλουν οικονοµικά βάρη . Στην περίπτωση αυτή θεωρούσε ότι η αναδροµική 
εφαρµογή είναι συνταγµατική , µόνο αν εκτείνεται σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα και 
στη πράξη είχε καθορίσει το διάστηµα αυτό στον έναν χρόνο πριν από τη δηµοσίευση του 
νόµου . 
   Η εξέλιξη αυτή από το χρονικά απεριόριστα επιτρεπτό στον περιορισµό της επιτρεπτής 
αναδροµικότητας στον έναν χρόνο , παρατηρείται και στη νοµολογία του Α.Π. για την 
αναδροµική κύρωση µε νόµο διοικητικών πράξεων µε τις οποίες επιβάλλονται οικονοµικά 
βάρη . 
  



όπου το δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι κανονιστικές διατάξεις δηµοσίου 
συµφέροντος  που τροποποιούν το υφιστάµενο καθεστώς περί κοινωνικών 
ασφαλίσεων , δεν έχουν αναδροµική ισχύ . 
 
 
β) Α.Π. 86 / 1997 ,  
 
όπου το δικαστήριο µας δίνει τον ορισµό της αναδροµικότητας του νόµου 
και κάνει διάκριση ανάµεσα στις περιπτώσεις της γνήσιας και της µη 
γνήσιας αναδροµικότητας .  
 «  … το άρθρο 2 ΑΚ αναφέρεται στη γνήσια αναδροµή  , η οποία 
συντρέχει όταν ο νόµος ρυθµίζει έννοµες σχέσεις ή συνέπειες που 
γεννήθηκαν πριν από την έναρξη της εφαρµογής του και δεν αφορά την µη 
γνήσια αναδροµή , η οποία υπάρχει όταν ο νέος νόµος ρυθµίζει έννοµες 
συνέπειες που γεννήθηκαν µετά την έναρξη της εφαρµογής του , αλλά 
πηγάζουν από έννοµες σχέσεις ή καταστάσεις προϋφιστάµενες του νόµου .  
 
 
γ) Α.Π. 380 / 1997 , 
  
όπου χαρακτηρίζει τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.28 ν. 2235/94 , ως 
ψευδοερµηνευτική και άρα ως στερούµενης αναδροµικότητας κατά το 
άρθρο 77 παρ.2 του Συντάγµατος .  
 
 
δ) Α.Π. 420 / 1983 ,  
 
όπου αποφαίνεται πως η αναδροµική εφαρµογή του των άρθρων 26 παρ.2 
και  9 παρ. 1 του νόµου 1264/82 , απαιτείται για τη δηµοκρατική 
λειτουργία των σωµατείων και την αυτονοµία τους ( προάσπιση της 
προστατευόµενης από το Σύνταγµα συνδικαλιστικής ελευθερίας ) .  
 
 
ε) Εφ. Αθ. 10374 / 1982  ,  
 
όπου το δικαστήριο αποφαίνεται ότι το άρθρο 9 του ν. 1264/82,κατά το 
οποίο η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των τριών ετών , έχει 
αναδροµική ισχύ και καταλαµβάνει και τα ήδη εκλεγέντα όργανα µε 
τετραετή ή µεγαλύτερη θητεία . 
 
 
στ) Μον . Πρωτ. Αθ. 7906 / 1982 ,  



όπου υπάρχει απόλυτη διάσταση µε την απόφαση του Εφετείου , ως προς 
την αναδροµική δύναµη του ν. 1264/1982 . 
 
 
 
II. Σχετικά µε την συµβατότητα αναδροµικής εφαρµογής του νόµου και 
Συντάγµατος . 
 
 
α) Α.Π. 69 / 1963  , 
 
όπου το δικαστήριο επιβάλλει η αναδροµικότητα νόµου επαγόµενου 
οικονοµικά βάρη , να «ξεκινά» από εύλογο χρόνο . Ο εύλογος αυτός 
χρόνος θα ελέγχεται από το δικαστήριο . Έτσι ο Α.Π. χαρακτηρίζει 
αντισυνταγµατικό το ν.δ. 4109/1960 που επιβάλλει εργοδοτική εισφορα 
από 11ετίας . Ως εύλογο χρόνο χαρακτηρίζει η απόφαση το 1 έτος . 
 
 
β) Α.Π. 800 / 1981  , 
 
όπου το δικαστήριο χαρακτηρίζει επιτρεπτή την αναδροµική εφαρµογή 
νόµου , υπό την προυπόθεση ότι δεν προσκρούει σε συνταγµατική διάταξη. 
Αποφαίνεται δε ότι η αναδροµικότητα µπορεί να καταλάβει και εκκρεµείς 
σε δεύτερο βαθµό δίκες . 
 
 
γ) ΣτΕ 2137 / 93  , 
 
όπου το ΣτΕ αναγνωρίζει την ανδροµική κύρωση Σύστασης διεθνούς 
οργανισµού ( UNESCO ) . 
 
 
δ) ΣτΕ 4853 / 1997  , 
 
όπου το δικαστήριο αποφαίνεται πως νόµος που αποκλείει το δικαίωµα 
εφέσεως µε αναδροµική ισχύ , δεν προσκρούει στο άρθρο 6 παρ.1 ΕΣ∆Α. 
 
 
ε) Α.Π. 5 / 1998  , 
 
µε το δικαστήριο να χαρακτηρίζει συνταγµατική την αναδροµικότητα 
νόµου , εφ’όσον δεν καταλύει συντελεσµένες πράξεις της δικαστικής 
εξουσίας ούτε προσβάλλει δικαιώµατα προστατευόµενα εκ του 



Συντάγµατος , έχει δε χαρακτήρα γενικό χωρίς να αντίκειται στην αρχή της 
ισότητας .  
 
 
στ) ΕΣ 576 / 1999  , 
 
κατά την οποία : ο νοµοθέτης δεν δεσµεύεται από το άρθρο 8 Σ. στην 
αναδροµική κατάργηση εννόµων σχέσεων και δικαιωµάτων που 
αποκτήθηκαν βάσει προισχύσαντων νόµων , καθώς και των ανάλογων 
δικών , αρκεί οι εν λόγω κανόνες να έχουν γενικό χαρακτήρα και να µην 
προσβάλλουν δικαίωµα συνταγµατικά κατοχυρωµένο ή το δεδικασµένο 
για απαιτήσεις που έχουν επιδικαστεί τελεσίδικα .  
 
 
ζ) ΣτΕ 542 / 1999  , 
 
όπου το δικαστήριο αποφαίνεται πως ο κοινός νοµοθέτης δεν κωλύεται 
κατ’αρχήν να µεταβάλλει ακόµη και µε αναδροµική ισχύ , κείµενες 
ρυθµίσεις του νόµου , αρκεί η επέµβαση του να µην αποτελεί ευθεία 
κύρωση της δ.π. της οποίας η νοµιµότητα είναι εκκρεµής ενώπιον των 
δικαστηρίων , να µην προσβάλλει το δεδικασµένο , να αιτιολογείται από 
λόγους δηµοσίου συµφέροντος και να συµφωνεί µε την αρχή της 
αναλογικότητας . 
 
 
η) ΣτΕ 2234 / 1999  , 
 
µε το δικαστήριο να χαρακτηρίζει αντισυνταγµατική την νοµοθετική 
ρύθµιση , µε την οποία , χωρίς να γίνεται επίκληση λόγου δηµοσίου 
συµφέροντος που να δικαιολογεί τη µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
εξουδετέρωση των εννόµων αποτελεσµάτων προηγούµενης ρύθµισης , 
ανατρέπεται ευθέως το δεδικασµένο που είχε δηµιουργηθεί . 
 
   
θ) ΣτΕ 1957 / 199913 , 
 
µε το ΣτΕ να αποφασίζει πως αν κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε µε τη 
µορφή φορολογικής απαλλαγής , χαρακτηριστεί ως ασυµβίβαστη προς το 
κοινοτικό δίκαιο , µπορεί να αναζητηθεί αν αρθεί αναδροµικά η 

                                                 
13 Για το ίδιο θέµα , δηλ. της αναδροµικής άρσης φορολογικών προνοµίων , βλ. την 
απόφαση του ∆ΕΚ της 10/6/1993 ( υπόθεση C – 183/1991<Επιτροπή Ε.Κ. κατά Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας> ) . 
 



φορολογική απαλλαγή . Η άρση αυτή δεν προσκρούει  στις διατάξεις του 
Συντάγµατος που απαγορεύουν την αναδροµή φόρου σε οικονοµικό έτος 
πέραν του προηγούµενου της επιβολής του . 
 
 
ΙΙΙ. Σχετικά µε την αναδροµική απόσβεση ενοχών  , βλ. τις αποφάσεις Α.Π. 
894/75 και Α.Π. 810/80 . 
 
 
IV. Σχετικά µε την αναδροµική κύρωση κανονιστικών πράξεων . 
 
 
α) ΣτΕ 851 / 1979 ,  
 
όπου αποφασίζεται πως η δια νόµου αναδροµική κύρωση κανονιστικών 
πράξεων , που είχαν εκδοθεί χωρίς ή καθ’ υπέρβαση εξουσιοδότησης , 
είναι συνταγµατική . Η κατά αυτών των πράξεων εκκρεµούσα αίτηση 
ακυρώσεως καθίσταται απαράδεκτος , οι δε κατ’ εφαρµογή της 
κυρωθείσας κανονιστικής πράξεως ήδη εκδοθείσες ατοµικές , εάν ζητηθεί 
η ακύρωσή τους , θα ελέγχονται ως προς τη νοµιµότητα τους µε βάση το 
νέο δίκαιο . 
 
β) ΣτΕ 3596 / 1991  , 
 
όπου το δικαστήριο αποφαίνεται πως η νοµοθετική εξουσία έχει µεν το 
δικαίωµα να θέτει αναδροµικώς κανόνες δικαίου επί αντικειµένων για τα 
οποία δεν αποκλείεται εκ του Συντάγµατος η αναδροµική ρύθµιση , η 
εξουσία της όµως αυτή δεν µπορεί να φτάσει µέχρι την αναδροµική εκ των 
υστέρων νοµιµοποίηση κανόνων δικαίου , που παραβιάζουν προφανώς τις 
συνταγµατικές διατάξεις . 
 
γ) ΣτΕ 4666 / 1998  , 
 
όπου το ΣτΕ αποφαίνεται πως νόµος που κυρώνει αναδροµικά υπουργική 
απόφαση που εκδόθηκε χωρίς νοµοθετική εξουσιοδότηση , είναι 
ανίσχυρος, αναπτύσσει όµως δύναµη για το µέλλον . 
 
 
 
 

                            
 
 



                           Γερµανική Νοµολογία - Επιστήµη 
 
 
          Στο σηµείο αυτό θα είναι χρήσιµο να γίνει µια περιορισµένη 
αναφορά στην αντιµετώπιση της αναδροµικής εφαρµογής του νόµου από 
την εκτεταµένη νοµολογία του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου . Η γερµανική νοµολογία έχει ασφαλώς να επιδείξει 
πλουσιότερο έργο από την ελληνική στο θέµα του διαχρονικού δικαίου και 
πάλι όµως – κι αυτό αποδεικνύει την πολυπλοκότητα και τις δυσχέρειες 
του θέµατος – οι απαντήσεις που µας δίνει δεν είναι άκρως ικανοποιητικές. 
 
         Κατ’αρχήν το δικαστήριο θεωρεί προβληµατικούς  - όσον αφορά 
στην αναδροµικότητα – µόνο τους δυσµενείς νόµους . Η νοµολογία 
στηρίζεται κατά βάση στη διάκριση µεταξύ γνήσιας και µη γνήσιας 
αναδροµής και θεωρεί την πρόωρη άρση ή τροποποίηση φορολογικών 
προνοµίων που έχουν δοθεί υπό προθεσµία , ως µια ειδική περίπτωση µη 
γνήσιας αναδροµής .  
          
         Τα τελευταία χρόνια το ∆ικαστήριο ασχολείται όλο και περισσότερο 
µε το πρόβληµα της υποχρεώσεως του νοµοθέτη να προβλέπει σε κάθε 
περίπτωση νοµοθετικής αλλαγής µεταβατικές διατάξεις . Την υποχρέωση 
αυτή τη θεµελιώνει κυρίως µε τα ατοµικά δικαιώµατα ,αλλά και µε την 
αρχή του κράτους δικαίου . 
 
         Όσον αφορά στον ορισµό της γνήσιας αναδροµικότητας και στη 
διάκρισή της από τη µη γνήσια , το ∆ικαστήριο χρησιµοποιεί ως κριτήριο 
το εάν τα γεγονότα και οι σχέσεις που ρυθµίζονται από το νέο νόµο έχουν 
ολοκληρωθεί ή όχι πριν από την έκδοσή του , θεωρώντας ότι στην 
περίπτωση της προηγούµενης ολοκλήρωσής τους συντρέχει γνήσια 
αναδροµή . Επίσης θεωρεί την γνήσια αναδροµή κατ’αρχήν ανεπίτρεπτη 
και τη µη γνήσια κατ’αρχήν επιτρεπτή . Συγκεκριµένα  , θεωρεί τη µη 
γνήσια τότε µόνο – κατ’εξαίρεση – αντισυνταγµατική , όταν από την 
αντιπαράθεση του συµφέροντος ή της εµπιστοσύνης του πολίτη στη 
διατήρηση του ισχύοντος νοµικού καθεστώτος µε το συµφέρον της 
ολότητας στην εισαγωγή της νέας ρυθµίσεως , προκύπτει ότι η προστασία 
της εµπιστοσύνης του  πολίτη αξίζει να τύχει προτεραιότητας  απέναντι 
στο γενικό συµφέρον . 
    
 
         Από την άλλη , στη γερµανική επιστήµη , δεν υπάρχει οµοφωνία στο 
κατά πόσο η αναδροµικότητα των νόµων αποτελεί ένα ιδιαίτερο 
συνταγµατικό πρόβληµα . Κρατούσα πάντως είναι η άποψη ότι 
προβληµατική είναι µόνο η αναδροµικότητα των δυσµενών κι όχι των 



ευµενών νόµων . ( Η αναδροµικότητα ως ιδιαίτερο συνταγµατικό ζήτηµα 
δεν «κινδυνεύει» τόσο από αυτόν τον περιορισµό όσο από τη συνεχώς 
αυξανόµενη τάση στη γερµανική επιστήµη να εξετάζεται η 
συνταγµατικότητα κάθε νοµοθετικής αλλαγής µε βάση την προστασία της 
εµπιστοσύνης του πολίτη – αγνοώντας έτσι το πρόβληµα της 
συµπεριφοράς του νοµοθέτη καθ’εαυτής , το κατά πόσον δηλαδή 
νοµιµοποιείται ο νοµοθέτης από το Σύνταγµα να «ανατρέχει» στο 
παρελθόν ) . 
 
 
 
 
 
                                   Ευρωπαϊκό δίκαιο  
 
 
        Σχετικά µε το ευρωπαικό κοινοτικό δίκαιο , η προστασία που παρέχει 
το ∆ικαστηριο των Ευρωπαικών Κοινοτήτων έναντι των κανόνων δικαίου 
µε γνήσια αναδροµικότητα είναι τουλάχιστον στην περίπτωση της 
επιβολής φόρων ή άλλων οικονοµικών βαρών µικρότερη από αυτή που 
παρέχει το ελληνικό Σύνταγµα και ότι συνεπώς  δεν θα πρέπει να 
αποκλειστεί κάποια εξέλιξη στη νοµολογία το Ευρωπαικού ∆ικαστηρίου. 
 
 
 
                                  Συγκριτική Παράθεση 
                  ( Γερµανικού και Ελληνικού δικαίου) 
 
        Όσον αφορά στη σύγκριση µεταξύ γερµανικής νοµολογίας και 
επιστήµης θα µπορούσαν να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις : 
         
        Πρώτον , στη Γερµανία τα προβλήµατα της διαχρονικότητας των 
νόµων εξετάζονται κατ’αρχήν από την πλευρά της προστασίας της 
εµπιστοσύνης του πολίτη , ενώ στην Ελλάδα κατά κανόνα από τη σκοπιά 
της διαφύλαξης των ατοµικών δικαιωµάτων .  
        ∆εύτερον , ο γερµανός νοµοθέτης υπόκειται – µε εξαίρεση τους 
νόµους που επιβάλλουν φόρους ή άλλα οικονοµικά βάρη – σε 
µεγαλύτερους περιορισµούς της δυνατότητας του να «ανατρέχει» στο 
παρελθόν . 
         Τρίτον , και στις δύο έννοµες τάξεις οι αναδροµικοί νόµοι 
εξετάζονται µόνο σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στους πολίτες και 
παραβλέπεται σχεδόν τελείως το πρόβληµα του εάν και κατά πόσο 



νοµιµοποιείται ο νοµοθέτης να ανατρέχει στο παρελθόν και να  ρυθµίζει εκ 
νέου γεγονότα και σχέσεις που είχαν ήδη αξιολογηθεί από το προισχύσαν 
δίκαιο . 
 
        
 
 
 
                                               Επίλογος    
 
        Ολοκληρώνοντας θα ήταν σωστό να τονίσουµε και πάλι την 
ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει το πρόβληµα της αναδροµικής ισχύος του 
νόµου . Ένας προβληµατισµός που δεν έχει να κάνει τόσο µε το 
περιεχόµενο του αναδροµικού νόµου όσο µε το ζήτηµα της νοµιµοποίησης 
του νοµοθέτη να προβεί στην αναδροµή αυτήν καθ’εαυτη . Αλλά και πάλι 
στις περιπτώσεις που η αναδροµική ισχύ θα επιτρέπεται , προβληµατισµός 
ανακύπτει ως προς τα µέτρα και σταθµά που θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπ’όψη τόσο ως προς το επιτρεπτό ή όχι της αναδροµής όσο και ως προς 
την έκταση της τελευταίας . 
          
        Είναι πάντως πολύ πιθανό , πολλές από τις δυσχέρειες αυτές  να 
αντιµετωπιστούν µε επιτυχία µέσα από το µε ολοένα και αυξανόµενους 
ρυθµούς διαµορφούµενο Ευρωπαϊκό δίκαιο, που µέχρι στιγµής έχει 
ασχοληθεί µάλλον επιδερµικά και παρεµπιπτώντος µε το πρόβληµα της 
αναδροµικής εφαρµογής του νόµου14 , το τεράστιο όµως εύρος της 
«δικαιοδοσίας» του και η αντιµετώπιση όλο και περισσότερων «εγχώριων» 
των κρατών – µελών προβληµάτων , θα δώσει την ευκαιρία µιας σίγουρα 
πιο ολοκληρωµένης και επιτυχούς προσέγγισης των θεµάτων του 
διαχρονικού δικαίου . 
 
  
  
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Βλ. Υπόθεση ∆ΕΚ C- 183 /1991 και Υπόθεση Παπαγεωργίου κατά Ελλάδας. 



                           
     
                               Σχεδιάγραµµα 
 
 
Ι . Ιστορική Ανασκόπηση :  
 
Η θεµελίωση της αρχής της µη αναδροµικής ισχύος του νόµου στην πρώτη 
σύλληψή της από τον Αριστοτέλη στη Ρητορική . 
 
ΙΙ . Εισαγωγικές Παρατηρήσεις : 
 
Η αναδροµική εφαρµογή και η απαγόρευσή της στον ελληνικό νόµο ( ΑΚ ) 
και το Σύνταγµα .  
 
III . Η έννοια της αναδροµικότητος των νόµων : 
 
Η διάκριση µεταξύ γνήσιας και µη γνήσιας αναδροµικότητας . Το 
κατ’αρχήν επιτρεπτό για τη µη γνήσια λόγω της οµοιότητάς της µε την 
άµεση εφαρµογή .  
 
 
ΙV . Αναδροµική εφαρµογή του νόµου και Σύνταγµα : 
 
Η συµβατότητα της αρχής της αναδροµικής εφαρµογής του νόµου µε τις 
συνταγµατικές διατάξεις και η πρόβλεψη του ισχύοντος Συντάγµατος . 
 
V. Η κάµψη της αρχής της µη αναδροµικότητας των 
νόµων και η θεµελίωση της αρχής της αναδροµικής 
ισχύος . 
 
Η πολυπλοκότητα του δικαίου και η ανάγκη εξέλιξής του υπαγορεύουν τον 
περιορισµό της «συντηρητικής» αρχής της απαγόρευσης της 
αναδροµικότητας και αναγνωρίζουν την ανάγκη εξαιρέσεων , τόσων ώστε 
να µιλάµε πια για µια κατ’αρχήν επιτρεπτή αναδροµική δύναµη των 
νόµων. Το σύγχρονο κράτος δικαίου και η δηµοκρατική αρχή επιβάλλουν 
την κάµψη της απαγόρευσης της «αναδροµής» του νοµοθέτη . 
 



VI . Nοµολογία 
 
Η αναδροµική δύναµη των νόµων όπως διαµορφώνεται µεσα από τη 
νοµολογία των ανώτατων δικαστηρίων ( Α.Π. , ΣτΕ ) . Ακολουθεί 
συνοπτική παρουσίαση συγκεκριµένων αποφάσεων του Α.Π. , του ΣτΕ , 
του  ΕΣ , αλλά και πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων δικαστηρίων 
αστικής και διοικητικής δικαιοσύνης . 
Οι αποφάσεις αυτές αφορούν θέµατα έννοιας και ορισµού της 
αναδροµικότητας , συµβατότητας αναδροµικής εφαρµογής και 
Συντάγµατος , αναδροµικής απόσβεσης ενοχών και αναδροµικής κύρωσης 
κανονιστικών πράξεων . 
 
VII . Η στάση της Γερµανικής Νοµολογίας και Επιστήµης 
στο πρόβληµα της αναδροµικής ισχύος των νόµων . 
 
VII . H αντιµετώπιση της αναδροµικής ισχύος του νόµου 
από το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο . 
 
VIII . Συγκριτική Παράθεση : 
 
Οι οµοιότητες και οι διαφορές µεταξύ ελληνικής και γερµανικης 
νοµολογίας και επιστήµης αναφορικά µε την αναδροµική ισχύ των νόµων . 
 
ΙΧ . Επίλογος  
 
 
 
 
  
 
   
              
   
                                      


