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LEGAL INSIGHTS 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ … ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 

 

 

 

Κυριακή Παππά 

 

 

 

 

 

∆ημοσιεύθηκε ο ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α 215/11-10-2013) με τίτλο «Πρόληψη 

και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασίας των 

θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις» με τον οποίο τροποποιήθηκε η 

διάταξη του άρθρου 5 παρ. του ν. 3886/2010 περί υποχρέωσης καταβολής 

παραβόλου στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 

Με δυσκολία παρακολουθεί κανείς τις αλλεπάλληλες νομοθετικές τροποποιήσεις σχετικά με την 

υποχρέωση προσκόμισης παραβόλου στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του ά. 5 ν. 3886/2010.   

Αρχικά με το άρθρο 28 του ν. 4113/2013  (ΦΕΚ Α/25-01-2013) προβλέφθηκε ότι για το 

παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την 

πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της 

προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο, όμως, δεν μπορεί να 

υπερβεί τις 50.000 ευρώ. 

 

Ωστόσο, η ως άνω διάταξη δεν βρήκε έδαφος εφαρμογής καθώς με την υπ’ αριθ. 136/2013 

απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Επιτροπή Αναστολών) κρίθηκε 

αντισυνταγματική. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση για το παραδεκτό της αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων αρκεί να καταβάλλεται πριν από τη συζήτηση αυτής το ποσό των 100 

ευρώ και το υπόλοιπο, νομίμως προβλεπόμενο από την επίμαχη διάταξη του άρθρου 28 του Ν. 

4111/2013 ποσό παραβόλου, να επιβάλλεται σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως 

ασφαλιστικών μέτρων.  

 

Ήδη, όμως, η νομοθετική εξουσία προκειμένου να μην τύχουν εφαρμογής τα νομολογηθέντα 

από το Συμβούλιο της Επικρατείας έσπευσε, πριν τη δημοσίευση της απόφασης, με το άρθρο 74   

(ΦΕΚ Α/18-04-2013) και τροποποίησε την ως άνω διάταξη του άρθρου 28 του Ν. 4111/2013 

ορίζοντας υποχρεωτική επί ποινή απαραδέκτου τμηματική καταβολή του παραβόλου, ήτοι κατά 

το 1/3 κατά την κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και τα υπόλοιπα 2/3 κατά την 

συζήτηση. 

 

Επειδή δε και η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, η οποία θεσπίστηκε μόλις τέσσερις (!) μήνες μετά 

την αρχική πρόβλεψη, ήγειρε πρόδηλα ζητήματα αντισυνταγματικότητας, ο νομοθέτης μόλις 

μετά την παρέλευση πέντε μηνών από τη δεύτερη μεταβολή τροποποίησε για τρίτη φορά το 

σχετικό άρθρο προβλέποντας την τμηματική καταβολή του παραβόλου σε τρία στάδια. 
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Ειδικότερα, το άρθρο 8 παρ. 6 περ. γ’ εδ. β’ του ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α 215/11-10-2013) ορίζει ότι 

το παράβολο θα καταβάλλεται κατά το 1/3 κατά την κατάθεση της αίτησης, κατά το 1/3 μέχρι 

την πρώτη συζήτηση και εάν η αίτηση απορριφθεί ο αιτών θα καταδικάζεται στην καταβολή του 

υπολοίπου 1/3 με την απορριπτική απόφαση του δικαστηρίου. 

 

 

Πλέον για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που 

κατατίθενται από 11-10-2013 και εφεξής καθίσταται 

υποχρεωτική η κατάθεση τουλάχιστον των 2/3 του 

παραβόλου, υπολογιζόμενου πάντοτε σε ποσοστό 

1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, 

περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στο στάδιο αρχικά 

της κατάθεσης και έπειτα της συζήτησης των 

ασφαλιστικών μέτρων και μόνο  εάν η αίτηση των 

ασφαλιστικών μέτρων απορριφθεί ο ηττηθείς (αιτών) 

διάδικος υποχρεούται και στην καταβολή του 

υπολοίπου 1/3. 

 

Εάν ο νομοθέτης είχε ως στόχο την αποσυμφόρηση 

των διοικητικών δικαστηρίων από την κατάθεση 

αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, ο στόχος μπορεί να 

θεωρηθεί ότι έχει επιτευχθεί, ανεξάρτητα από την 

«διευκόλυνση» τμηματικής καταβολής του 

παραβόλου σε δύο ή τρία στάδια, εξαιτίας του 

δυσθεώρητου ύψους του παραβόλου το οποίο τη 

δεδομένη οικονομική συγκυρία είναι απαγορευτικό 

για αρκετές επιχειρήσεις. 

 

Εν αναμονή, λοιπόν, της επόμενης νομοθετικής 

μεταβολής… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. 25-01-2013: Άρθρο 28 ν. 

4113/2013 � Υποχρέωση 

καταβολής παραβόλου ποσού ίσου 

με το 1% της προϋπολογισθείσας 

αξίας μέχρι την πρώτη συζήτηση της 

υπόθεσης. 

2.2.2.2. 18-04-2013: Άρθρο 74 του ν. 

4146/2013 � Υποχρέωση 

καταβολής παραβόλου κατά το 1/3 

κατά την κατάθεση της αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων και τα 

υπόλοιπα 2/3 κατά την συζήτηση. 

3.3.3.3. 11-10-2013:  Άρθρο 8 του ν. 

4198/2013 � Υποχρέωση 

καταβολής παραβόλου κατά το 1/3 

κατά την κατάθεση της αίτησης, 

κατά το 1/3 μέχρι την πρώτη 

συζήτηση και εάν η αίτηση 

απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται 

στην καταβολή του υπολοίπου 1/3. 

με την απορριπτική απόφαση του 
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:  

 

ΓΓΓΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΨΨΨΨΑΡΑΚΗΣΑΡΑΚΗΣΑΡΑΚΗΣΑΡΑΚΗΣ    

∆∆∆∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΕΕΕΤΑΙΡΕΙΑΤΑΙΡΕΙΑΤΑΙΡΕΙΑΤΑΙΡΕΙΑ    
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