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Στην παρούσα μελέτη ερευνώνται και αναλύονται ζητήματα συρροής μεταξύ των αδικημάτων
φοροδιαφυγής και του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Κατόπιν της
παρουσίασης του νομοθετικού πλαισίου, αλλά και της αρχής ne bis in idem, παρουσιάζεται η
διχασμένη νομολογία του Αρείου Πάγου επί του ζητήματος. Η μελέτη ολοκληρώνεται αφενός με
μια κριτική της νομολογίας του Αρείου Πάγου και των ζητημάτων που την έχουν απασχολήσει ως
προς τα συγκεκριμένα αδικήματα και αφετέρου προτείνοντας μια λύση η οποία συνδυάζει την
ανάγκη επίδειξης σύνεσης στην όξυνση της ποινικής καταστολής των οικονομικών εγκλημάτων
και τη δογματική ορθότητα που αναγκαίως οφείλουν να έχουν οι δικαστικές αποφάσεις
The present article includes an analysis over legal issues regarding the concurrence to be
between the so called tax offences and the offence of not paying debts owed to the Greek
State. Following the presentation of the legal context under discussion, as well as the ne bis in
idem principle, the author provides a presentation of the divided jurisprudence of the Supreme
Court over the nature of the concurrence to be between the aforementioned offenses. The
analysis is concluded through a review and a short criticism over the jurisprudence so far on
the one hand and through some proposals to combine the necessity of the Courts to
demonstrate prudence when ruling over financial crimes and to issue dogmatically correct
judgements and on the other.
1. Η αρχή ne bis in idem
Το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 που προσαρτάται στη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και το οποίο
υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 22 Νοεμβρίου 1984 (στο εξής: Πρωτόκολλο αριθ. 7 στην
ΕΣΔΑ), με τίτλο «Δικαίωμα κάθε προσώπου να μη δικάζεται ή τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο
αδίκημα», ορίζει τα εξής:
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«1. Κανένας δεν μπορεί να διωχθεί ή καταδικασθεί ποινικά από τα δικαστήρια του ίδιου
κράτους, για μια παράβαση για την οποία ήδη αθωώθηκε ή καταδικάσθηκε με αμετάκλητη
απόφαση σύμφωνα με τον νόμο και την ποινική δικονομία του κράτους αυτού.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εμποδίζουν την επανάληψη της διαδικασίας,
σύμφωνα με το νόμο και την ποινική δικονομία του κράτους για το οποίο πρόκειται, εάν
υπάρχουν αποδείξεις νέων ή μεταγενέστερων της απόφασης γεγονότων, ή υπήρξε θεμελιώδες
σφάλμα της προηγούμενης διαδικασίας, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα
της υπόθεσης.
3. Καμία απόκλιση από αυτό το άρθρο δεν επιτρέπεται με βάση το άρθρο 15 της Σύμβασης για
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, που
υπογράφηκε στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950».
Βάσει της αρχής ne bis in idem, ως αυτή αποτυπώνεται και στο άρθρο 57 παρ. 1 του ΚΠΔ, δεν
επιτρέπεται νέα ποινική δίωξη για την ίδια πράξη [1] . Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 57
ΚΠΔ προκύπτει ότι για την ύπαρξη δεδικασμένου (που ιδρύει και τον από το άρθρο 510 παρ. 1
στοιχ. ΣΤ΄ λόγο αναιρέσεως), πρέπει να συντρέχουν: 1) αμετάκλητη απόφαση (ή βούλευμα) που
αποφαίνεται για τη βασιμότητα ή μη της κατηγορίας ή παύει οριστικά την ποινική δίωξη για μία
αξιόποινη πράξη, 2) ταυτότητα προσώπου και 3) ταυτότητα πράξεως ως ιστορικού γεγονότος
στο σύνολό του, που περιλαμβάνει όχι μόνο την ενέργεια ή παράλειψη του δράστη, αλλά και το
αξιόποινο αποτέλεσμα που προκλήθηκε από αυτή.
2. Φοροδιαφυγή και χρέη στο Δημόσιο
Το άρθρο 25 Ν 1882/1990 εντάσσεται συστηματικά στο Κεφάλαιο Η΄ του εν θέματι Νόμου υπό
τον τίτλο «Μέτρα για την είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων» και ορίζει ότι:
«1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου
δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης:
[...]
Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ή των Ελεγκτικών
Κέντρων ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται
υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση
της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό [2] .
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[...]
5. Με την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής του χρέους κατά τις κείμενες διατάξεις,
αναστέλλεται η ποινική δίωξη, για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής με
τους όρους της ρύθμισης και τελικά εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς
εξόφλησης. Επίσης, για τον ίδιο λόγο αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή
διακόπτεται η εκτέλεση αυτής που άρχισε, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση
ολοσχερούς εξόφλησης.
[...]
7. Η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης αναστέλλει την παραγραφή του χρέους για το οποίο
υποβλήθηκε μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Ο χρόνος παραγραφής του χρέους δεν
συμπληρώνεται πριν την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής [3] .
[...]
9. Προκειμένου περί χρεών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ήδη ληξιπρόθεσμων κατά την
έναρξη ισχύος της παρούσης παραγράφου, τα ποινικά αδικήματα των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄
και δ΄ της παραγράφου αυτής, τελούνται με τη συνέχιση της μη καταβολής τους μετά την πάροδο
τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας παραγράφου [4] ».
Το άρθρο 18 Ν 2523/1997 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084) όριζε το
αδίκημα της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούμενων
φόρων, τελών ή εισφορών. Το εν λόγω άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 71 παρ. 1 του Ν
4337/2015 [5] «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» με την αυτονόητη βέβαια επισημείωση ότι όπου στην κείμενη
νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις ρυθμίσεις του Ν 2523/1997
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084) (άρθρα 17 έως 21), θα εννοούνται στο
εξής οι αντίστοιχες ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν 4337/2015 με τίτλο
«Εγκλήματα Φοροδιαφυγής Ποινικές Κυρώσεις», προσθέτοντας ουσιαστικά ένα νέο Δωδέκατο
Κεφάλαιο στον Ν 4174/2013 [6] «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», ορίζοντας έτσι
εκ νέου τα αδικήματα φοροδιαφυγής. Ομοίως συνέβη και με το άρθρο 17 σχετικά με το αδίκημα
της φοροδιαφυγής για παράλειψη δήλωσης.
Δεδομένου ότι το παρόν άρθρο σκοπό έχει να θίξει το ζήτημα της συρροής μεταξύ αφενός του
αδικήματος της φοροδιαφυγής και αφετέρου του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το
Δημόσιο, και καθώς η υπάρχουσα νομολογία για το εν λόγω ζήτημα αυτονοήτως ασχολήθηκε
ως προς το αδίκημα της φοροδιαφυγής με αυτό, όπως οριζόταν στον Ν 2523/1997
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084), η προβληματική θα κινηθεί με αφορμή
τις εν λόγω αποφάσεις δεδομένου ότι οι αλλαγές που έχουν επέλθει δεν αφορούν στην ουσία
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του ορισμού του αδικήματος της φοροδιαφυγής, ο σχολιασμός όμως θα τεθεί αυτονοήτως επί τη
βάσει και των νέων διατάξεων προκειμένου να ερευνηθεί αν σύμφωνα με αυτές, παρουσιάζεται
οιαδήποτε ένδειξη που να φανερώνει πιθανή αλλαγή της τάσης της νομολογίας ως προς το
εξεταζόμενο ζήτημα.
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 18 του Ν 2523/1997
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084), ως είχε μέχρι πρόσφατα:
«1. Όποιος, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του
φόρου κύκλου εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή
εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει αυτούς, καθώς και όποιος
παραπλανά τη φορολογική αρχή με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την
αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και λαμβάνει επιστροφή, καθώς και
όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές, τιμωρείται:»
[...]
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών τα ως άνω ποσά
υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε μερικότερο φόρο, τέλος ή εισφορά.
Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη και η διάρκεια της μη απόδοσης ή
ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης τέτοιων φόρων, τελών ή εισφορών.
[...]
3. Αν η διάρκεια της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης τέτοιων φόρων,
τελών ή εισφορών δεν υπερβαίνει το ένα έτος, ο υπαίτιος απαλλάσσεται, εφόσον καταβληθούν,
από την ημέρα που γεννήθηκε η υποχρέωση καταβολής, οι κατά περίπτωση οφειλόμενοι φόροι,
τέλη ή εισφορές με τις κάθε είδους προβλεπόμενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επί
αυτών. [Εάν η καταβολή συντελεστεί μετά τη συμπλήρωση έτους, αλλά πριν τη λήξη της
αποδεικτικής διαδικασίας σε πρώτο βαθμό, επιβάλλεται ποινή μειωμένη κατά το άρθρο 83 του
Ποινικού Κώδικα».
Το δε άρθρο 17 όριζε ότι:
«1. Όποιος, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, αποκρύπτει καθαρά
εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας
ανακριβή δήλωση, τελεί αδίκημα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος. Ως απόκρυψη
καθαρών εισοδημάτων νοείται και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται στα βιβλία
εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορολογική δήλωση τέτοιων δαπανών,
ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά εισοδήματα ή να εμφανίζονται αυτά μειωμένα.
[...]
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Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη και η διάρκεια της απόκρυψης.
[...]»
Σύμφωνα δε με τις νέες διατάξεις περί φοροδιαφυγής (άρθρο 66 Ν 4174/2013, όπως τροπ. διά
του Ν 4337/2015):
«1. Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:
α) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας
ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά
στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή
καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη
φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να
εμφανίζεται αυτή μειωμένη,
β) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου
εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων,
τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς
αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών
γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και
δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει
επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές,
γ) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς
στο Δημόσιο το φόρο αυτόν.
[...]
6. Για την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται ιδίως υπόψη το ύψος του ποσού που αποκρύφτηκε
ή δεν αποδόθηκε και η διάρκεια της απόκρυψης ή μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή
διακράτησης. Η μεταχείριση από τον δράστη ιδιαιτέρων τεχνασμάτων συνιστά επιβαρυντική
περίσταση».
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ίδιου ως άνω Νόμου:
«1. Εάν συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος του παρόντος νόμου
υποβάλλεται αμελλητί μηνυτήρια αναφορά από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από
τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης ή από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της
Ελληνικής Αστυνομίας. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.
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2. Η παραγραφή των εγκλημάτων του παρόντος νόμου αρχίζει από την τελεσιδικία της
απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από
την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω παρόδου της προθεσμίας άσκησης
προσφυγής.
3. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων
δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία. Το ποινικό δικαστήριο δύναται πάντως, σε περίπτωση
που κρίνει ότι η έκβαση εκκρεμούς διοικητικής δίκης είναι ουσιώδης για τη δική του κρίση επί της
υπόθεσης, να αναστείλει με απόφασή του την ποινική δίκη μέχρι την τελεσίδικη κρίση του
διοικητικού δικαστηρίου.
4. Αρμόδιο δικαστήριο είναι, κατά περίπτωση, το μονομελές ή το τριμελές πλημμελειοδικείο ή το
μονομελές εφετείο κακουργημάτων της έδρας της αρμόδιας για τη φορολόγηση ΔΟΥ.
5. Το Δημόσιο μπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων
και για τις αξιώσεις του που απορρέουν από τα εγκλήματα του παρόντος νόμου. Η διάταξη του
άρθρου 5 του ΝΔ 2711/1953 (Α΄ 323) εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Όταν η δίωξη
ασκείται σε βαθμό πλημμελήματος, το Δημόσιο μπορεί να εκπροσωπείται και από τον
προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή τον οριζόμενο από αυτόν υπάλληλο [...]».
O N 2523/1997 [7] «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες
διατάξεις» αποτελούσε μέχρι και πρόσφατα το βασικό κυρωτικό νομοθέτημα για την
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στο ισχύον δίκαιο, καλύπτοντας όλα τα είδη φόρων, η
βεβαίωση και είσπραξη των οποίων διενεργείται από τις ΔΟΥ (φόρος εισοδήματος, φόροι
κεφαλαίου, ΦΠΑ, κ.λπ.). Η συστηματική καθαρότητα βέβαια του Ν 2523/1997
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084) είχε υποστεί σημαντικό πλήγμα μετά την
ψήφιση του ΚΦΔ (Ν 4174/2013), στον βαθμό που αφενός το δεύτερο αυτό νομοθέτημα
προέβλεπε ένα νέο σύστημα χρηματικών διοικητικών κυρώσεων και λοιπών εννόμων
συνεπειών, ενώ πια περιλαμβάνει, μετά και τη θέση σε ισχύ του Ν 4337/2015, όλες τις σχετικές
διατάξεις με τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και τις ποινικές τους κυρώσεις, καταργώντας τον Ν
2523/1997 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084), κατά τα όσα
αναπτύσσονται κατωτέρω.
Ο Ν 4174/2013 θεσπίστηκε για να συγκεντρώσει σε ένα νομοθέτημα τις ποινικές κυρώσεις των
τριών βασικών φορολογικών αδικημάτων, δηλαδή της φοροδιαφυγής στη φορολογία
εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ)
(άρθρο 66 παρ. 1 περ. α΄ του νόμου), της μη απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και
άλλων παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 66 παρ. 1 περ. β΄) και της έκδοσης ή αποδοχής
πλαστών, νοθευμένων ή εικονικών στοιχείων (άρθρο 66 παρ. 5).
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Το υποκείμενο των αδικημάτων του άρθρου 66 παρ. 1 δεν είναι άλλο από το υποκείμενο του
φόρου, όπως αυτό ορίζεται στην αντίστοιχη φορολογική νομοθεσία για τα φυσικά πρόσωπα και
στο άρθρο 67 για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες,
τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ, καθώς και τα άλλα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται εκεί. Απαιτείται
δόλος, που πρέπει να καλύπτει τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος, τα
οποία όμως βρίσκονται και εκτός της διατύπωσης του άρθρου 66, στις ουσιαστικές
φορολογικές διατάξεις που παραβιάζει ο φορολογούμενος, όταν δεν υποβάλλει, ενώ έχει
υποχρέωση, δήλωση ή όταν υποβάλλει δήλωση ανακριβή, η οποία δεν περιλαμβάνει τα
δεδομένα που ορίζουν οι οικείες φορολογικές διατάξεις. Καθίσταται σαφές ότι η αντικειμενική
υπόσταση του αδικήματος δεν αποσαφηνίζεται χωρίς την άμεση παραπομπή στις αντίστοιχες
διατάξεις που ορίζουν το υποκείμενο, το αντικείμενο, τον χρόνο, αλλά και τον τρόπο γένεσης της
φορολογικής υποχρέωσης και, συνακόλουθα, της τέλεσης του αδικήματος της φοροδιαφυγής
(λευκός ποινικός νόμος). Αν από αμέλεια δεν συμπεριλήφθηκαν στη δήλωση τα υποχρεωτικά
από τον νόμο στοιχεία, επειδή ο φορολογούμενος δεν γνώριζε ή παρερμήνευσε ουσιαστικές
φορολογικές διατάξεις, τότε δεν έχει γνώση της ανακρίβειας της δήλωσής του και του γεγονότος
ότι αποκρύπτει καθαρά εισοδήματα, συνεπώς δεν στοιχειοθετείται ο αναγκαίος για την
κατάφαση του αδίκου δόλος. Περαιτέρω, το αδίκημα της φοροδιαφυγής είναι έγκλημα σκοπού
(«προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου» είναι η διατύπωση του νόμου). Η διάκριση
του αδικήματος από πλημμέλημα σε κακούργημα συνίσταται σε ένα αριθμητικό μέγεθος,
αποσυνδεδεμένο από οποιεσδήποτε μεθοδεύσεις και τεχνάσματα του φορολογουμένου [8] .
Επιπλέον, στις μορφές του αδικήματος έχει προστεθεί και η παράνομη επιστροφή του ΦΠΑ με
εξαπάτηση της φορολογικής αρχής, δηλαδή μια ειδική μορφή απάτης σε βάρος του Δημοσίου.
Με το αδίκημα της φοροδιαφυγής, αυτό που τίθεται σε κίνδυνο ή βλάπτεται, είναι η οικονομική
υπόσταση της φορολογικής αξίωσης, στην περίπτωση όμως της παράνομης είσπραξης ΦΠΑ,
με εξαπάτηση της φορολογικής αρχής, πλήττεται η υφιστάμενη περιουσία του Δημοσίου σε
απολύτως συγκεκριμένο μέγεθός της. Ο εντοπισμός του έννομου αγαθού που πλήττεται με τα
φορολογικά αδικήματα έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία, επειδή καθορίζει τη λύση που θα δοθεί
στο πρόβλημα της συρροής των διατάξεων της φοροδιαφυγής με τη διάταξη της απάτης ή και
της πλαστογραφίας του Ειδικού Μέρους του ΠΚ, και την πιθανή εφαρμογή του Ν 1608/1950,
περί καταχραστών του Δημοσίου, που μεταβάλλει δραστικά το όριο της ποινής. Έχει κριθεί ότι
εφόσον η απάτη ή και η πλαστογραφία συνιστούν στοιχεία τέλεσης του εγκλήματος της
φοροδιαφυγής, το άδικο εξαντλείται στη ζημία του Δημοσίου από τη διαφυγή του αντίστοιχα
οφειλόμενου φόρου και τότε η συρροή είναι φαινομενική και θα εφαρμοστούν μόνον οι διατάξεις
για τη φοροδιαφυγή ως ειδικότερες και ευμενέστερες [9] . Αν όμως, πέρα από τη διαφυγή
φόρου, η πράξη της φοροδιαφυγής έχει και άλλο προορισμό και παράγει και άλλες συνέπειες ή
ο δράστης επιδιώκει ή προσπορίζει και άλλο τυχόν υπέρ αυτού όφελος από το αντίστοιχο ποσό
φόρου που διαφεύγει (με αντίστοιχη άλλη ζημία του Δημοσίου ή άλλου), η συρροή θα είναι
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αληθινή [10] . Σε ό,τι αφορά όμως το αδίκημα της παράνομης επιστροφής ΦΠΑ, το
προσβαλλόμενο αγαθό είναι η ενεστώσα περιουσία του Δημοσίου. Η άποψη ότι μεταξύ της
διάταξης αυτής και της απάτης υφίσταται φαινομενική συρροή, στην οποία η διάταξη περί
φοροδιαφυγής απωθεί ως ειδικότερη τη διάταξη της απάτης, είναι συνεπής προς την επιλογή
του νομοθέτη να χαρακτηρίσει ως φοροδιαφυγή αυτή τη συγκεκριμένη μορφή απάτης,
επιφυλάσσοντάς της την ίδια μεταχείριση με τα άλλα φορολογικά αδικήματα, παρά την ιδιαίτερη
απαξία της.
Παράλληλα, σημαντικής σημασίας κυρωτική διάταξη, που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση
(αποκλειστικά) περιπτώσεων φορο-υπερημερίας [11] , αποτελεί το άρθρο 25 Ν 1882/1990 [12]
«Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία
και άλλες διατάξεις», που θεσπίζει το έγκλημα της «μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και
τρίτους». Το σχετικό έγκλημα δεν έχει πάντως μόνο φορολογική διάσταση, αφού δεν αφορά
αποκλειστικά (οφειλόμενους και μη καταβαλλόμενους) φόρους, αλλά εν γένει κάθε βεβαιωμένη
και ληξιπρόθεσμη οφειλή έναντι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή
επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ανεξάρτητα από την αιτία
γέννησής του, που εισπράττεται από τις ΔΟΥ ή τα Τελωνεία.
Το έγκλημα του άρθρου 25 δεν αφορά αποκλειστικά φορολογικά έσοδα του Δημοσίου. Οι
χρηματικές απαιτήσεις του Δημοσίου και των τρίτων που εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας του
άρθρου 25 δεν είναι αναγκαίο να έχουν κριθεί από κάποια δικαστική αρχή ως προς τη νομική
και ουσιαστική βασιμότητά τους. Σε περιπτώσεις φορολογικών απαιτήσεων, π.χ., ο νόμος
επιτρέπει πολλές φορές την ταμειακή βεβαίωσή τους με μόνη την έκδοση της καταλογιστικής
πράξης, χωρίς αναμονή των αποτελεσμάτων της δικαστικής διαδικασίας αμφισβήτησής της.
Έτσι, τελικά, και ενόψει και του γεγονότος ότι τα ποινικά δικαστήρια αρνούνται συστηματικά να
μπαίνουν σε παρεμπίπτοντα έλεγχο της νομιμότητας των ταμειακά βεβαιωμένων χρεών, για τη
μη καταβολή των οποίων ασκείται δίωξη, δεν αποκλείεται να καταδικάζεται αμετάκλητα ένας
πολίτης για χρέος, το οποίο αποδεικνύεται εκ των υστέρων, με αμετάκλητη απόφαση διοικητικού
ή πολιτικού δικαστηρίου, ως ανύπαρκτο ή μικρότερο αυτού που είχε εγγραφεί στα βιβλία της
ΔΟΥ ή του Τελωνείου [13] . Η ποινική ευθύνη συνδέεται αποκλειστικά με το κριτήριο της
υπερημερίας καταβολής. Πρόσθετα αντικειμενικά ή υποκειμενικά στοιχεία, που να εντείνουν την
απαξία της συμπεριφοράς του υπερήμερου οφειλέτη και να πείθουν για την ανάγκη απόδοσης σ
αυτόν και της ποινικής μομφής, πέραν της δρομολόγησης μέτρων διοικητικής εκτέλεσης σε
βάρος του, απουσιάζουν εντελώς. Έτσι, σε υποψήφιο αποδέκτη της ποινικής μομφής ανάγεται
κι εκείνος που πραγματικά δεν διαθέτει οικονομικούς πόρους για να καταβάλλει το χρέος, χωρίς
μάλιστα αυτό να οφείλεται αναγκαία σε κάποια προγενέστερη ασύνετη οικονομική συμπεριφορά
του. Για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων με φορέα ένα νομικό πρόσωπο ή κάποιο άλλο
συλλογικό μόρφωμα, η ευθύνη για τη μη καταβολή των επιχειρησιακών χρεών μετακυλίεται σε
συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, διευθυντικά στελέχη, τα οποία ταυτοποιεί με βάση την ιδιότητά
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τους μέσα στην επιχείρηση, ανάλογα με τον νομικό τύπο οργάνωσής της. Το άρθρο 25 δεν
απαιτεί να έχουν τα οριζόμενα πρόσωπα την κρίσιμη ιδιότητα και κατά τον χρόνο τέλεσης του
εγκλήματος, αλλά καθιστά ποινικώς υπόλογα όλα εκείνα τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως
φορείς της κρίσιμης ιδιότητας σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του χρέους, ακόμη κι αν κατά τον
χρόνο τέλεσης του εγκλήματος, την παρέλευση δηλαδή της προθεσμίας καταβολής που ορίζει
το άρθρο 25 παρ. 1, έχουν αποβάλει πλέον την κρίσιμη ιδιότητα, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
Το άρθρο 25 περαιτέρω προβλέπει ότι η αρμόδια φορολογική αρχή μπορεί, και μετά την
άσκηση ποινικής δίωξης, να προβαίνει, δυνάμει σχετικού αιτήματος, σε ρύθμιση τμηματικής
καταβολής του χρέους. Αν ο οφειλέτης ανταποκρίνεται με συνέπεια στους όρους της ρύθμισης,
τότε η ποινική δίωξη αναστέλλεται, και, εφόσον τελικά το χρέος αποπληρώνεται ολοσχερώς, το
αξιόποινο εξαλείφεται. Ο οφειλέτης μπορεί, όμως, να επιδιώκει την υπαγωγή του σε ρύθμιση
τμηματικής καταβολής ακόμη και μετά την αμετάκλητη καταδίκη και επιβολή σ αυτόν ορισμένης
ποινής. Σ αυτή την περίπτωση, και για όσο χρόνο είναι συνεπής στους όρους της ρύθμισης, η
εκτέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε αναστέλλεται ή η τυχόν αρξάμενη εκτέλεση διακόπτεται,
ενώ αν τελικά το χρέος αποπληρωθεί ολοσχερώς, η ποινή που επιβλήθηκε εξαλείφεται [14] .
3. Η διχασμένη νομολογία
Ήδη η αρεοπαγιτική νομολογία που έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα του είδους της συρροής μεταξύ
των υπό εξέταση αδικημάτων έχει εκφραστεί υπέρ και της άποψης της φαινόμενης (κατ ιδέαν)
συρροής, αλλά και αυτής της αληθούς συρροής τους, με τα αντίστοιχα κάθε φορά επιχειρήματα.
Ακολουθούν ενδεικτικά οι χαρακτηριστικότερες εκ των αποφάσεων που υποστηρίζουν σχετικώς
τη μία και την άλλη άποψη:
Η ΑΠ 357/2013 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/4874841) [15]
Η απόφαση του Αρείου Πάγου υπ αριθμ. 357/2013 αναίρεσε λόγω παραβίασης δεδικασμένου
την προσβαλλόμενη απόφαση (απόφαση υπ αριθμ. 27858/2012 του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών), διά της οποίας ο αναιρεσείων είχε καταδικασθεί για μη απόδοση
ΦΠΑ στο Δημόσιο. Πιο συγκεκριμένα, με την από 23722/2011 απόφαση του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που κατέστη αμετάκλητη, ο κατηγορούμενος και αναιρεσείων είχε
καταδικαστεί κατ έφεση, για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ εξακολούθηση (άρθρο 98
ΠΚ, άρθρο 25 Ν 1882/1990) σε φυλάκιση δέκα (10) μηνών, η οποία ανεστάλη για τρία χρόνια.
Η ανωτέρω καταδικαστική απόφαση περιελάμβανε και δύο (2) μερικότερες πράξεις, οι οποίες
αφορούσαν μη απόδοση ΦΠΑ προς το Δημόσιο. Με την προσβαλλόμενη απόφαση, ο
αναιρεσείων καταδικάστηκε και πάλι για τις δύο ως άνω μερικότερες πράξεις της μη απόδοσης
των ίδιων ποσών ΦΠΑ στο Δημόσιο κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, αλλά υπό τον νομικό
χαρακτηρισμό της μη αποδόσεως ΦΠΑ προς το Δημόσιο κατ εξακολούθηση (άρθρο 98 ΠΚ,
άρθρο 18 Ν 2523/1997 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084)) σε φυλάκιση
ενός (1) έτους, η οποία μετατράπηκε προς πέντε (5) ευρώ ημερησίας. Ο Άρειος Πάγος
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αναίρεσε την προσβαλλόμενη απόφαση δεδομένου ότι, όπως δέχθηκε, παραβίασε τις περί
δεδικασμένου διατάξεις του άρθρου 57 ΚΠΔ και κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη κατά του
αναιρεσείοντος για την πράξη για την οποία καταδικάστηκε.
Η ΑΠ 446/2014 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/4880531) [16]
Ένα βήμα παραπέρα προχώρησε και η ΑΠ 446/2014
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/4880531). Στην προκειμένη περίπτωση,
ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης που δίκασε ως δευτεροβάθμιο
δικαστήριο και εξέδωσε την προσβαλλόμενη 819/2012 απόφαση, ο κατηγορούμενοςαναιρεσείων προέβαλε την ένσταση του δεδικασμένου, επικαλούμενος ότι για την ίδια πράξη της
μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο, κατ εξακολούθηση, για την οποία καταδικάστηκε
πρωτοδίκως, είχε καταδικαστεί αμετακλήτως σε προγενέστερο χρόνο με τις 544/2011 και
778/2011 αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου, ζήτησε δε να κηρυχθεί απαράδεκτη η κατ αυτού
ασκηθείσα ποινική δίωξη. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αλεξανδρούπολης με την
προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχθηκε ότι δεν υπάρχει ταυτότητα πράξεως και απέρριψε τον
προβληθέντα αυτοτελή ισχυρισμό του αναιρεσείοντος, ακολούθως δε τον καταδίκασε για το
έγκλημα της μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο, κατ εξακολούθηση, σε συνολική ποινή
φυλακίσεως 15 μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία.
Πιο συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος-αναιρεσείων είχε κηρυχθεί ένοχος: 1) με την αμετάκλητη
544/2011 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης, υπό την ιδιότητά του
ως ομόρρυθμος εταίρος και διαχειριστής ΟΕ, για παράβαση του άρθρου 18 παρ. 1 στοιχ. α΄
του Ν 2523/1997 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084) και του επιβλήθηκε
ποινή φυλάκισης έξι(6) μηνών, 2) με την αμετάκλητη 778/2011 απόφαση του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης, υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστής ΟΕ, για παράβαση
του άρθρου 18 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Ν 2523/1997
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084) και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης
τεσσάρων (4) μηνών. Περαιτέρω, με την προσβαλλόμενη 819/2012 απόφαση του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης, ο αναιρεσείων κηρύχθηκε ένοχος, υπό την ιδιότητά του
ως διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος ΟΕ, για παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 στοιχ. γ΄,
2 στοιχ. α΄ και 7 του Ν 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.
1 του Ν 2523/1997 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084) και 34 παρ. 1 και 2
του Ν 3220/2004 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/240061), κατ εξακολούθηση
και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δέκα πέντε (15) μηνών.
Ο Άρειος Πάγος, κατά το νομικά ενδιαφέρον τμήμα της απόφασής του, έκρινε ότι: «Από τις
παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι και οι δύο παραβάσεις προβλέπονται από τις ίδιες διατάξεις
του Ν 2523/1997 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084), που αντικατέστησε
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τον Ν 1882/1990, συγκροτούνται από τα ίδια ακριβώς πραγματικά περιστατικά, τα οποία τελούν
σε αδιάσπαστη ενότητα τόπου, χρόνου, τρόπου τέλεσης και υλικού αντικειμένου, τυποποιούνται
με τον ίδιο τρόπο, όχι μόνο ως προς την αντικειμενική, αλλά και ως προς την υποκειμενική τους
υπόσταση, αφού για την τεκμηρίωση και των δύο απαιτείται η συνδρομή του υποκειμενικού
στοιχείου του δόλου, φέρουν τον ίδιο νομικό χαρακτηρισμό (φοροδιαφυγή) και αφορούν την
προστασία του ίδιου έννομου αγαθού (διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και ό,τι
αφορά τη μη απώλεια εσόδων από φόρους κτλ δικαιώματα). Διαφέρουν μόνο ως προς το είδος
και το ύψος της ποινής, διαφοροποίηση η οποία δεν αναιρεί την ταυτότητα των παραβάσεων, ως
προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 57 του ΚΠΔ. Στην έννοια λοιπόν της φοροδιαφυγής
που θεσπίζεται με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν 1882/1990, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
23 παρ. 1 του Ν 2523/1997 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084),
περιλαμβάνεται και η μη απόδοση του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας, ως
ειδικότερη μορφή φοροδιαφυγής. Με βάση όμως τα ανωτέρω, προκύπτει ότι από τις 544/2011
και 778/2011 αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις του Τριμελούς Πλημ/κείου
Αλεξανδρούπολης παρήχθη αρνητικό δεδικασμένο, που κωλύει τη δίωξη του αναιρεσείοντος και
για την πράξη για την οποία μεταγενέστερα διώχθηκε και τελεσιδίκως καταδικάστηκε με την
προσβαλλόμενη απόφαση. Επομένως το δικαστήριο της ουσίας με το να απορρίψει την
ένσταση περί δεδικασμένου, την οποία προέβαλε ο κατηγορούμενος, αν και συνέτρεχαν οι προς
τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 57 του ΚΠΔ και αναιρετέα
κατάστησε την απόφασή του, κατά τον από τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ΣΤ΄ του
ΚΠΔ βάσιμο λόγο αναιρέσεως, κατ αποδοχή του οποίου πρέπει, να αναιρεθεί η προβαλλόμενη
απόφαση και να κηρυχθεί απαράδεκτη η κατά του κατηγορουμένου ασκηθείσα ποινική δίωξη».
Σε δικαιοπολιτικό επίπεδο οι ΑΠ 357/2013
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/4874841) και ΑΠ 446/2014
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/4880531) πρέπει να επαινεθούν καθώς
αντιλαμβάνονται, σε συγκυρίες κοινωνικοοικονομικά δυσχερείς, την υπερβολή της διττής
ποινικής κύρωσης της υπό κρίση συμπεριφοράς. Το πρόβλημα όμως και με τις δύο ανωτέρω
αποφάσεις και ο σχετικός αντίλογος έγκειται στο ότι δεν αντιμετωπίζουν απαραίτητα το ζήτημα
δογματικώς ορθά, διότι η προκριθείσα λύση της κατάφασης ταυτότητας πράξεως και
συνακόλουθα της αναγνώρισης εκκρεμοδικίας ή δεδικασμένου προσκρούει σε διάφορα
επιχειρήματα, που εύλογα έχουν τεθεί από μερίδα της θεωρίας και της νομολογίας, και τα οποία
θα εκτεθούν ευθύς κατωτέρω.
Η ΑΠ 2281/2009 [17]
Η ΑΠ 2281/2009, κατά πολύ προηγηθείσα των ανωτέρω δύο αποφάσεων και εξετάζοντας το
ζήτημα της φαινόμενης συρροής (ή απλής συρροής νόμων) με αφορμή τη σχέση των δύο
εξεταζόμενων στο παρόν άρθρο αδικημάτων, δεχόμενη πως τα εν θέματι δύο αδικήματα
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συρρέουν αληθώς.
Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση δέχθηκε τα εξής: «Φαινόμενη συρροή ή απλή συρροή
νόμων, στην οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη συρροή εγκλημάτων του άρθρου 94 ΠΚ,
υπάρχει όταν η εγκληματική δράση ενός προσώπου υπόκειται εκ πρώτης όψεως σε
περισσότερους ποινικούς νόμους, υπό τη λογική και αξιολογική σχέση των οποίων προκύπτει
ότι μόνο ένας από τους νόμους αυτούς είναι εφαρμοστέος, οι δε λοιποί αποκλείονται και μόνο
φαινομενικά συρρέουν. Έτσι φαινόμενη συρροή υφίσταται στην περίπτωση που περισσότεροι
νόμοι, οι οποίοι καλύπτουν την όλη απαξία και υπόσταση της πράξεως, τελούν μεταξύ τους σε
σχέση ειδικού προς γενικό. Τότε, σύμφωνα με την αρχή της ειδικότητας, ο ειδικός νόμος, αν δεν
διαλαμβάνει ρήτρα επικουρικότητας, αποκλείει την εφαρμογή του γενικού. Αλλά και όταν οι
περισσότερες πράξεις που διώκονται ποινικά δεν είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες και αυτοτελώς
κολάσιμες, γιατί συγκροτούν την έννοια ενός μόνο εγκλήματος, είτε γιατί η μία αποτελεί συστατικό
στοιχείο ή επιβαρυντική περίπτωση της άλλης, είτε γιατί χρησιμεύει κατά νόμο ως αναγκαίο μέσο
για την εκτέλεσή της, είτε, τέλος, εμφανίζεται ως συνέπεια της προηγούμενης πράξεως, οπότε
διώκεται μόνο αυτή, απορροφά δε και την άλλη, εφόσον η τελευταία δεν προσβάλλει
διαφορετικό έννομο αγαθό. Όταν όμως με την εγκληματική δραστηριότητα ενός προσώπου
προσβάλλονται διαφορετικά έννομα αγαθά που προστατεύονται από διαφορετικούς νόμους,
τότε υπάρχει αληθινή συρροή (Ολομέλεια ΑΠ 179/1990). Από την αντιπαραβολή των
παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι δεν υφίσταται φαινομένη συρροή μεταξύ τους με την έννοια
ότι η διάταξη του άρθρου 18 του ως άνω νόμου ως ειδική έναντι της διάταξης του άρθρου 25
απορροφά την τελευταία. Και τούτο καθόσον τόσον κατά την αντικειμενική όσο και κατά την
υποκειμενική τους υπόσταση τα θεσπιζόμενα εγκλήματα μ αυτές αποσκοπούν στον ποινικό
κολασμό διαφορετικών εγκληματικών συμπεριφορών, έτσι ώστε να μη διαφεύγει τον ποινικό
κολασμό εκείνος ο οποίος τέλεσε την αξιόποινη πράξη της μη απόδοσης ή ανακριβούς
απόδοσης στο Δημόσιο του ΦΠΑ, που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 18, αν δεν
καταβάλει το από τη συμπεριφορά του αυτή οφειλόμενο και βεβαιωθέν χρέος μέσα στις
προθεσμίες που ορίζει το άρθρο 25 επιβαρυνόμενος με τόκους και προσαυξήσεις».
Η ΑΠ 558/2014 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/4880530) [18]
Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την προσβαλλόμενη
απόφασή του, κήρυξε τον κατηγορούμενο και αναιρεσείοντα ένοχο για την πράξη του άρθρου 18
παρ. 1 του Ν 2523/1997 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084) παρά το ότι με
την υπ αριθ. 111686/2007 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών είχε
αμετάκλητα καταδικαστεί ο ίδιος για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο και συνεπώς δεν ήταν
δυνατόν να υποβληθεί πάλι σε δίωξη, έστω και με διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό για την ίδια
πράξη.
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Ο Άρειος Πάγος εν προκειμένω έκρινε ότι μεταξύ των αδικημάτων της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ
αφενός και της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο αφετέρου, δεν υφίσταται
σχέση εκκρεμοδικίας ή δεδικασμένου, ελλείψει της αναγκαίας, προς τούτο, προϋποθέσεως της
ταυτότητας πράξεως, κρίνοντας ότι τα ως άνω αδικήματα συρρέουν αληθώς, εφαρμοστέου
συνακολούθως του άρθρου 94 παρ. 1 ΠΚ. Ομοίως έκρινε και η ΑΠ 363/2013 [19] ,
αποκλείοντας την ύπαρξη δεδικασμένου-εκκρεμοδικίας, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται στην
τυχόν συρροή των δύο αδικημάτων.
Η ΑΠ 791/2014 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/4886653) [20]
Στο ίδιο πλαίσιο με τις ανωτέρω αποφάσεις κινήθηκε και η ΑΠ 791/2014
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/4886653), η οποία, πηγαίνοντας ένα βήμα
παραπέρα ως προς το προστατευόμενο έννομο αγαθό, η προστασία του οποίου επιδιώκεται
διά της θέσπισης και τιμωρίας των δύο υπό εξέταση αδικημάτων, απεφάνθη χαρακτηριστικά ότι:
«Πέραν δε των ανωτέρω με τη θέσπιση και τιμωρία των αδικημάτων της μη καταβολής χρεών
προς το Δημόσιο (Ν 1882/1990) και της φοροδιαφυγής (Ν 2523/1997
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084)), όπως ισχύουν, επιδιώκεται η
προστασία διαφορετικών εννόμων αγαθών που πλήττονται με την τέλεση των προειρημμένων
εγκλημάτων και ειδικότερα αφενός μεν των δημοσίων εσόδων, με την είσπραξη των πάσης
φύσεως και ανεξαρτήτου αιτίας βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο και
αφετέρου της εμπέδωσης και διασφάλισης φορολογικής συνείδησης και ισονομίας, με την
εκπλήρωση από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των αναλογούντων σ αυτά φορολογικών
υποχρεώσεων, με την αποφυγή των οποίων επιβαρύνονται δυσανάλογα οι υπόλοιποι από τους
προς τούτο υπόχρεους. Άλλωστε η παραδοχή αυτή καταδεικνύεται και από τη διαφορετική
ποινική μεταχείριση που επιφυλάσσεται στους δράστες των αξιοποίνων αυτών πράξεων,
καθόσον τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν 1882/1990 αδικήματα της μη καταβολής
χρεών προς το Δημόσιο τιμωρούνται πάντοτε σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ αυτά της
φοροδιαφυγής, τα οποία τυποποιούνται με τις διατάξεις του Ν 2523/1997
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084), τιμωρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις
ακόμη και σε βαθμό κακουργήματος».
4. Κριτική της νομολογίας του Αρείου Πάγου - Γενικές παρατηρήσεις αναφορικά με τα υπό
εξέταση αδικήματα
Η πρώτη παραδοχή που οφείλει να κάνει κανείς σχετικά με τα υπό εξέταση αδικήματα είναι ότι
αυτά βέβαια συντίθενται καταρχήν από διαφορετικά στοιχεία και εμφανίζουν διαφορετικό χρόνο
τέλεσης, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της παραδοχής που έχει ήδη υιοθετηθεί από μερίδα της
θεωρίας και της νομολογίας ότι τελούν μεταξύ τους σε σχέση αληθινής συρροής.
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Περαιτέρω, παρά το ότι κατά γενική ομολογία προστατευόμενο έννομο αγαθό στο φορολογικό
ποινικό δίκαιο είναι οι διάφορες κατηγορίες φορολογικών αξιώσεων του ελληνικού Δημοσίου,
ως αυτοτελή στοιχεία ενεργητικού, που προσδιορίζονται κατά περιεχόμενο κυριαρχικά από τα
κρατικά όργανα (φορολογικός νομοθέτης, Φορολογική Διοίκηση), συγκροτώντας, έτσι, ένα
διακριτό τμήμα της περιουσίας του Δημοσίου [21] , έχει αντιστοίχως υποστηριχθεί και η αντίθετη
άποψη (βλ. κατωτέρω επί διλήμματος μεταξύ αληθούς και φαινομένης συρροής).
Ο χρόνος τελέσεως είναι επίσης διαφορετικός. Στη φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ κ.λπ., που
διαπράχθηκε με τη συνήθη μορφή της μη αποδόσεως, είναι εκείνος της παρέλευσης της
προθεσμίας για την απόδοση του εκάστοτε οφειλόμενου φόρου [22] , ενώ επί μη καταβολής
χρεών προς το Δημόσιο, αυτό της παρέλευσης τεσσάρων μηνών από τη βεβαίωση της οφειλής
από την αρμόδια ΔΟΥ [23] . Μόνη η διαφορά του χρόνου τελέσεως των υπό εξέταση
αδικημάτων αρκεί προς αποκλεισμό της εφαρμογής του άρθρου 57 ΚΠΔ, αφού, για να υπάρχει
ταυτότητα πράξης, πρέπει να πρόκειται για τα ίδια γεγονότα κατά τον χρόνο, τόπο και λοιπές
ιστορικές περιστάσεις [24] .
Τέλος, εξετάζοντας κανείς τα υπό εξέταση αδικήματα, είναι σε θέση να διαπιστώσει και ένα
επιπλέον παράδοξο: Αυτό εδράζεται στον κακουργηματικό χαρακτήρα που δύναται να λάβει το
αδίκημα της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν 4337/2015 οσάκις ο οφειλόμενος
φόρος υπερβαίνει ετησίως τα 100.000 ευρώ). Στην περίπτωση αυτή, εάν αναγνωριστεί ταυτότητα
πράξεως ανάμεσα στο ως άνω κακούργημα και στο αδίκημα του άρθρου 25 παρ. 1 Ν
1882/1990 για την αυτή αιτία, τότε το ύψος της τιμώρησης του υπαίτιου επαφίεται αποκλειστικά
στον ρυθμό κινήσεως των οικείων δικογραφιών. Έτσι, εάν ασκηθεί πρώτα ποινική δίωξη για το
κακούργημα της φοροδιαφυγής και ακολούθως για το πλημμέλημα της μη καταβολής
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, και εντούτοις εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση πρώτα για την τελευταία άδικη πράξη (ενδεχόμενο λίαν πιθανό), τότε ο δράστης
αποφεύγει την κάθειρξη, λόγω δεδικασμένου. Ομοίως εάν ασκηθεί πρώτα ποινική δίωξη για το
πλημμέλημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και μεταγενέστερα για το κακούργημα
της φοροδιαφυγής, τότε ο δράστης κινδυνεύει μόνο με την επιβολή πλημμεληματικής ποινής,
αφού η μεταγενέστερη δίωξη θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη λόγω εκκρεμοδικίας. Έτσι
όμως αφενός κινδυνεύουν δύο κατηγορούμενοι να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο,
παρά την αρχή της ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.) και κάμπτεται
και η βούληση του νομοθέτη για κολασμό μιας αξιόποινης συμπεριφοράς σε βαθμό
κακουργήματος.
Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει, ταυτόχρονα, ότι τα συζητούμενα αδικήματα αφορούν
το αυτό ποσό της αυτής εξατομικευμένης φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου, η οποία, ήδη
από τη στιγμή της διάπραξης ενός αδικήματος φοροδιαφυγής, εισέρχεται σε μια διαδικασία
προσβολής της, που εκδηλώνεται με την άρνηση του δράστη να την ικανοποιήσει.

http://www.nbonline.gr/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/4895480

14/24

15/12/2016 Ψηφι ακή Νομι κή Βι λι οθήκη - Περι οδι κά - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - 10/2016, Οκτώβρι ος - Χ. Καραμπέλης, Ζητήματα συρροής μεταξύ των α…

Υπό το φως μιας τέτοιας ουσιαστικής (προσανατολισμένης στο έννομο αγαθό) θεώρησης των
πραγμάτων, δύσκολα θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η αρχικά (με το αδίκημα του Ν
4174/2013) προσβαλλόμενη μονάδα εννόμου αγαθού εξέρχεται σε κάποιο χρονικό σημείο από
το πεδίο της εγκληματικής κυριαρχίας του δράστη και συγκροτεί μια νέα αυτοτελή μονάδα,
δυνάμενη να προσβληθεί στη συνέχεια αυτοτελώς και εκ νέου με το αδίκημα του άρθρου 25 Ν
1882/1990. Πολύ περισσότερο, η παραπάνω ουσιαστική θεώρηση των πραγμάτων αναδεικνύει
ως πειστικότερη την παραδοχή ότι στη συζητούμενη περίπτωση προσβάλλεται τελικά μία μόνο
μονάδα εννόμου αγαθού και, κατ επέκταση, η σχέση μεταξύ των περισσότερων αδικημάτων
είναι αυτή της φαινομενικής συρροής, με το αδίκημα του άρθρου 25 Ν 1882/1990 να συνιστά την
απορροφώμενη συντιμωρητή-ύστερη πράξη. Εάν, ως εκ τούτου, έχει λάβει χώρα ήδη καταδίκη
για κάποιο από τα αδικήματα του Ν 4174/2013 σε σχέση με το αυτό υλικό αντικείμενο (την αυτή
φορολογική αξίωση), τυχόν παράλληλη δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 Ν 1882/1990 θα
πρέπει να κηρύσσεται απαράδεκτη. Εάν, εξάλλου, έχει προηγηθεί διαδικαστικά καταδίκη για το
αδίκημα του άρθρου 25 Ν 1882/1990, η οποία καταλαμβάνει το σύνολο του διαφυγόντος ποσού
φόρου, που αποτέλεσε υλικό αντικείμενο κάποιου εκ των εγκλημάτων του άρθρου 66 Ν
4174/2013, τότε ορθότερο είναι να εξετάζεται εάν η καταδίκη για το αδίκημα του άρθρου 25 Ν
1882/1990 εξαντλεί την απαξιολόγηση της συμπεριφοράς που τυποποιείται στην
προαναφερόμενη φορολογική ποινική διάταξη ή/και αν η νεότερη, στηριγμένη σε άλλη νομική
βάση, δίωξη αφορά τα ίδια κατ ουσία πραγματικά γεγονότα, που αποτέλεσαν αντικείμενο της
δίωξης και καταδίκης που προηγήθηκε με βάση το άρθρο 25 του Ν 1882/1990. Εφόσον η
απάντηση σε κάποιο από τα παραπάνω ερωτήματα είναι θετική, τότε η νέα δίωξη θα πρέπει
ομοίως να κηρύσσεται απαράδεκτη.
5. Αληθινή ή φαινόμενη συρροή;
Εκκινώντας από τις ανωτέρω παρατηρήσεις, αναρωτιέται αρχικά κανείς εάν τελικώς εδώ
πρόκειται για περίπτωση αληθινής ή φαινόμενης συρροής.
Επιχειρήματα υπέρ της φαινόμενης (κατ ιδέαν συρροής): Εκτός από την προαναφερθείσα
νομολογία, έχει υποστηριχθεί και από μέρος της θεωρίας [25] πως το εδώ εξεταζόμενο ζήτημα
μπορεί να αντιμετωπιστεί για την εφαρμογή μόνο της διάταξης του άρθρου 8 Ν 4337/2015, της
μη καταβολής ούσης μη τιμωρητής υστέρας πράξεως. Υπερισχύει δηλαδή η φοροδιαφυγή γιατί
φέρει ως επιπλέον στοιχεία για την οντολογική του κατάφαση, σε επίπεδο υποκειμενικής
υπόστασης τον σκοπό αποφυγής πληρωμής και ενίοτε σε επίπεδο αντικειμενικής υπόστασης
την εξαπάτηση της φορολογικής αρχής, επιπλέον προβλέπεται γι αυτό αφηρημένα και βαρύτερη
κύρωση. Από την άλλη το αδίκημα του άρθρου 25 Ν 1882/1990 προϋποθέτει την ταμειακή
βεβαίωση και το ληξιπρόθεσμο του χρέους, είναι δε έγκλημα που πάντοτε αφορά τη φορολογική
υπερημερία οποιουδήποτε χρέους [26] .
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Επιχειρήματα υπέρ της αληθινής συρροής: Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγοι αυτοί που
εναντιώνονται στην ανωτέρω άποψη βασισμένοι σε καθαρά δογματικά επιχειρήματα: Από τη
διατύπωση του άρθρου 25 παρ. 1 Ν 1882/1990, κατά την οποία διώκεται κάποιος με βάση «...
το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή
προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών ...» προκύπτει ότι για τη
στοιχειοθέτησή του δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο το αρχικό χρέος (κεφάλαιο), αλλά
συνυπολογίζονται οι επ αυτού τόκοι ή προσαυξήσεις, κάτι που δεν προβλέπεται από το άρθρο
66 του Ν 4174/2013 [27] .
Επιπλέον, ορθώς επισημαίνεται ότι τιμωρητέος διά του Ν 4174/2013 είναι «όποιος,
προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του ΦΠΑ ...». Συνακόλουθα, έγινε δεκτό ότι από τη
χρήση της λέξης «προκειμένου» στο κείμενο του νόμου, συνάγεται ότι στις περιπτώσεις αυτές
διαπλάθεται έγκλημα υπερχειλούς υποκειμενικής υπόστασης (έγκλημα σκοπού) και ο
φορολογούμενος πρέπει να ενεργεί με υπερχειλή δόλο (άρθρο 27 παρ. 2 ΠΚ). Έχει κριθεί
μάλιστα ότι αν δεν υπάρχει ο ανωτέρω εγκληματικός σκοπός στο πρόσωπο του
φορολογουμένου, δεν πληρούται η υποκειμενική υπόσταση των αδικημάτων των άρθρων 17 και
18 του Ν 2523/1997 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/459084), ως ίσχυε [28] .
Εξάλλου τα δύο αδικήματα διαφέρουν και ως προς τις ποινικές κυρώσεις, καθώς οι
προβλεπόμενες με το άρθρο 25 του Ν 1882/1990 είναι κατά κανόνα ηπιότερες σε σχέση με
εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 66 του Ν 4174/2013.
Υποστηρίζεται τέλος ότι το άρθρο 66 Ν 4174/2013 προστατεύει όχι μόνο την περιουσία, αλλά
και την ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ το άρθρο 25 του Ν 1882/1990 προστατεύει
αποκλειστικά περιουσιακές αξιώσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, έχει κριθεί ότι με τις
διατάξεις του Ν 4174/2013 προβλέπονται και τιμωρούνται τα εγκλήματα φοροδιαφυγής. Το
έγκλημα της φοροδιαφυγής χαρακτηρίζεται ως φορολογική απάτη ή φορολογική υπεξαίρεση και
εξαντλητικά προσδιορίζεται η αντικειμενική υπόσταση κάθε μορφής αξιόποινης διαφυγής
φόρων. Ο σκοπός του δράστη της αξιόποινης φοροδιαφυγής κατατείνει στη μείωση ή αποφυγή
της φορολογικής του επιβάρυνσης και η ζημία αφορά την απώλεια του φόρου από το Ελληνικό
Δημόσιο. Για τον λόγο αυτό οι αξιόποινες πράξεις της φοροδιαφυγής επικρατούν ως ειδικές και
έτσι αποκλείουν την εφαρμογή της γενικής περί υπεξαιρέσεως διατάξεως του άρθρου 375 ΠΚ,
έστω και αν από την τελευταία, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 1 του Ν
1608/1950, όπως ισχύει σήμερα, απειλείται ποινή βαρύτερη και μάλιστα σε βαθμό
κακουργήματος [29] . Στο μέτρο λοιπόν που κολάζεται με το άρθρο 66 Ν 4174/2013 μια ειδική
μορφή υπεξαίρεσης (παρακράτηση ΦΠΑ ή άλλου παρακρατούμενου φόρου) ή μια ειδική μορφή
απάτης (απατηλή επιστροφή ΦΠΑ [30] ), υπάρχει ούτως ή άλλως αξιόποινο και όχι απλά μια
φορολογική αξίωση της πολιτείας. Αφού δε διαπιστωθεί η πραγματική βάση αυτού του
αξιοποίνου ως συντελεσμένη φορολογικά με τη σύνταξη της οικείας έκθεσης ελέγχου,
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ακολουθεί το στάδιο της φορολογικής βεβαίωσης και της αναζήτησης του χρέους με
συνυπολογισμό τόκων ή προσαυξήσεων, αναζήτηση η οποία καθίσταται αξιόποινη για λόγους
προστασίας των περιουσιακών συμφερόντων του Δημοσίου.
6. Πραγματική ή κατ ιδέαν συρροή; - Η προτεινόμενη λύση
Σε όλους τους ανωτέρω ορθούς προβληματισμούς υπό το πρίσμα του δόγματος του γενικού
ποινικού δικαίου και των αρχών του, την απάντηση έρχεται κατά τη γνώμη μου να δώσει η θέση
που θα πάρει κανείς στο ερώτημα περί του εάν εν προκειμένω πρόκειται για περίπτωση
φαινομένης πραγματικής ή φαινομένης κατ ιδέαν συρροής, καθώς η διαπίστωση του ότι δύο
εγκλήματα συναπαρτίζονται από αυτοτελή πραγματικά περιστατικά σημαίνει απλώς ότι
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πραγματικής συρροής, αποκλειομένης της κατ ιδέαν. Το αν η
πραγματική συρροή τυγχάνει φαινόμενη ή αληθινή εξαρτάται από τη δυνατότητα εφαρμογής ή μη
κάποιας από τις ρυθμιστικές αρχές της συρροής, και ιδίως αυτή της απορρόφησης.
Φαινομενική πραγματική συρροή υπάρχει όταν ο δράστης πληροί, με δύο διακριτές μεταξύ τους
συμπεριφορές, τις ειδικές υποστάσεις δύο εγκλημάτων, και οι οικείες ποινικές διατάξεις που τα
προβλέπουν μπορούν να εφαρμοστούν αμφότερες, πλην όμως η απαξιολογική θεώρηση της
όλης συμπεριφοράς του, στην εκάστοτε υπό εξέταση περίπτωση, άγει στο συμπέρασμα ότι η
απαξία του ενός εγκλήματος καλύπτει πλήρως εκείνη του άλλου, οπότε και ο υπαίτιος θα
πρέπει, και τούτο κοινωνικά αρκεί, να τιμωρηθεί μόνον για το ένα και όχι για το άλλο [31] .
Εξάλλου, η φαινομενική συρροή σκοπεί πρωτίστως στην αποφυγή της, κοινωνικά άδικης,
διπλής τιμώρησης της ίδιας ποινικής απαξίας προς υλοποίηση στο πεδίο του ουσιαστικού
ποινικού δικαίου της θεμελιώδους δικονομικής αρχής ne bis in idem.
Οι μη τιμωρητές (συντιμωρητές) ύστερες πράξεις - Η ύστερη πράξη απωθείται μόνο εφόσον
αφορά στο ίδιο υλικό αντικείμενο, δεν ξεπερνάει τα όρια προσβολής του, στα οποία φτάνει η
ουσιαστική αποπεράτωση της πρότερης πράξης, και πλήττει το αυτό έννομο αγαθό [32] .
Εξάλλου, η κατάφαση φαινομένης πραγματικής συρροής προϋποθέτει πάντοτε μια τελολογική
και αξιολογική εκτίμηση των υπό κρίση αξιόποινων πράξεων, εξ ου και γίνεται λόγος για
«σιωπηρή» απορρόφηση [33] .
Εν προκειμένω, προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ερώτημα υπό εξέταση, θα μπορούσε
κάλλιστα να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για διατάξεις που προστατεύουν το ίδιο έννομο αγαθό,
ήτοι την περιουσία του Δημοσίου, που πλήττεται από τη μη απόδοση και, ύστερα από τη
βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, από τη μη καταβολή του αναλογούντος ποσού ΦΠΑ, που θα
έπρεπε να έχει εισέλθει στην κρατική περιουσία [34] , με τον αυτό φορέα [35] .
Πέραν αυτού όμως, δέον όπως εισφερθεί εν προκειμένω και ένα επιχείρημα εκ της κοινής
λογικής: Ο μη αποδίδων εκ δόλου τον οφειλόμενο ΦΠΑ, κατά τον χρόνο παρέλευσης της
οικείας προθεσμίας, δεν σκοπεύει αυτονοήτως να τον καταβάλει μεταγενέστερα επειδή
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βεβαιώθηκε μετά τελών, προσαυξήσεων κ.λπ. Η ύστερη λοιπόν μη καταβολή της βεβαιωμένης
οφειλής, εμπεριέχουσα και μια ανεκτή επίταση της αρχικής προσβολής του εννόμου αγαθού της
περιουσίας του Δημοσίου, αποτελεί περίπτωση «ολοκλήρωσης, αξιοποίησης και
σταθεροποίησης» του πρότερου εγκλήματος, κατά την εύστοχη οριοθέτηση του Ανδρουλάκη
σχετικά με τις περιπτώσεις της συντιμωρητής ύστερης πράξεως.
Οι παραπάνω περιπτώσεις εμφανίζουν, πάντως, εξαιρετικές δυσχέρειες και είναι ορθό να
λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να μην ανακύπτουν. Σκόπιμο θα ήταν γι αυτό να αποφεύγεται η
πρόωρη άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα του άρθρου 25 Ν 1882/1990 (να αποφεύγεται,
δηλαδή, η υποβολή αίτησης δίωξης γι αυτό από τη Φορολογική Διοίκηση), όταν και στον βαθμό
που πιθανολογείται η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για τα αδικήματα του άρθρου 66 Ν
4174/2013. Εάν δε προστεθεί και το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης ακόμη και για
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με βασικό αδίκημα τη φοροδιαφυγή
στον ΦΠΑ, και ύστερη πράξη νομιμοποίησης ακόμη και την απλή κατοχή του ποσού του
οφειλόμενου φόρου σε έναν τραπεζικό λογαριασμό [36] , τότε μπορεί να γίνει λόγος ακόμα και
για τριπλή ποινική τιμωρία μιας ενιαίας, απαξιολογικά, συμπεριφοράς. Καταλήγει κανείς πως η
ανωτέρω δογματική αντιμετώπιση του ζητήματος με ασφάλεια καλύπτει την προτεινόμενη από
εδώ επιλογή της λύσης της φαινόμενης πραγματικής συρροής.
7. Δικονομικές συνέπειες
Δεδομένης της θέσης του γράφοντος περί αποδοχής της ύπαρξης φαινομένης πραγματικής
συρροής μεταξύ των υπό εξέταση αδικημάτων, δικονομικά η αντιμετώπισή τους διαμορφώνεται
ως κάτωθι:
Προδικασία: Η λύση που προκρίνεται είναι αυτή σύμφωνα με την οποία το δικαστικό συμβούλιο
πρέπει να περιλάβει διάταξη, με την οποία αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία ως προς τη μη
εφαρμοζόμενη λόγω φαινομενικής συρροής διάταξη χωρίς να δημιουργείται δεδικασμένο γι
αυτή, καθόσον το απαλλακτικό μέρος δεν αφορά ουσιαστική κρίση [37] . Συνεπώς αργότερα, αν
για οποιονδήποτε λόγο ο παραπεμφθείς αθωωθεί για την εφαρμοσθείσα τελικά διάταξη,
μπορεί να διωχθεί για την αντίστοιχη που υποχώρησε στην αρχική αξιολόγηση. Με αυτή τη λύση
η φαινομενικώς συρρέουσα πράξη θα περιγράφεται ως ιστορικό γεγονός στο κατηγορητήριο ή
το διατακτικό του βουλεύματος, διότι η απαξία της ναι μεν παραμένει ατιμώρητη, πλην όμως
ουδόλως αποκλείεται η απόκτηση από αυτή ποινικής υπόστασης, αν παύσει να είναι αξιόποινο
για οποιονδήποτε λόγο το αδίκημα που υπερίσχυσε στην πρώτη αξιολόγηση. Επιπλέον, δεν
πρέπει να λησμονάται ότι, και αν ακόμη δεν συμβεί το ως άνω, η ύπαρξη συρρέουσας πράξης
στα πλαίσια της φαινομενικής πραγματικής συρροής λαμβάνεται υπόψη κατά την επιμέτρηση της
ποινής για το αδίκημα που υπερισχύει [38] , τούτο δε είναι δυνατό μόνο εφόσον προκύπτει από
τα πραγματικά περιστατικά του κατηγορητηρίου.
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Διαδικασία ακροατηρίου: Σύμφωνα με μία άποψη [39] , το δικαστήριο για τη φαινομενικώς
συρρέουσα διάταξη εκδίδει αθωωτική απόφαση. Έχει υποστηριχθεί βέβαια και έτερη άποψη
[40] , σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο δεν δύναται να εκδώσει αθωωτική απόφαση για τη
φαινομενικώς συρρέουσα πράξη. Έτσι, εκδίδεται απόφαση κατ άρθρο 370 ΚΠΔ μόνο για το
αδίκημα που υπερισχύει, ενώ για το έτερο, ήτοι το φαινομενικώς συρρέον, χωρεί μόνο σχετική
σημείωση, δηλαδή αναγωγή στο είδος της συρροής και ει δυνατόν, στην εφαρμοσθείσα αρχή,
π.χ. απορρόφησης, συγχώνευσης κ.λπ.
8. Συμπέρασμα
Μέχρις αναθεωρήσεως των οικείων διατάξεων (διάκριση των αδικημάτων, διαχωρισμός των
χρεών ως προς τα οποία συντρέχει και περίπτωση φοροδιαφυγής από εκείνα για τα οποία
μόνον η μη καταβολή θα ήταν αξιόποινος, πρόβλεψη της παρατεταμένης μη καταβολής ως
επιβαρυντικής μόνον περιστάσεως κ.λπ., στο μέτρο πάντα που δικαιολογείται και από την
πραγματική κοινωνικοηθική απαξία της πράξης-παράλειψης), η λύση της αποδοχής της
φαινομένης πραγματικής συρροής των υπό εξέταση αδικημάτων, και του απαραδέκτου της
δεύτερης διώξεως/τιμωρήσεως αποτελεί την ασφαλέστερη οδό, δοθέντος ότι ουδεμία
νομοτεχνική ατέλεια ή διαδικαστική/γραφειοκρατική καθυστέρηση δικαιολογεί τη διπλή τιμώρηση,
δεδομένης της αδιαμφισβήτητης ανάγκης για σύνεση στην όξυνση της ποινικής καταστολής των
οικονομικών εγκλημάτων. Τα δικαστήρια της ουσίας είναι αυτά που εξαρχής καλούνται να
σταθμίσουν την ανωτέρω ανάγκη με τη δογματική ορθότητα και τις γενικές αρχές του ποινικού
δικαίου και με τα κατάλληλα νομικά εργαλεία να προσαρμοστούν στις παρούσες
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
[ 1 ]. Η αρχή αυτή υιοθετείται σε διεθνές, υπερνομοθετικό επίπεδο, πέραν από την 4 παρ. 1 του
7ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, και από την 14 παρ. 7 του Διεθνούς Συμφώνου της από
16.12.1996 Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών («Κανείς δε δικάζεται ούτε
τιμωρείται για ένα αδίκημα για το οποίο έχει ήδη απαλλαγεί ή καταδικαστεί με οριστική απόφαση
που εκδόθηκε σύμφωνα με το δίκαιο και την ποινική δικονομία κάθε χώρας»). Μάλιστα, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον η αρχή αυτή ξεπερνά χωρίς αμφισβήτηση τα όρια της κάθε
επιμέρους κρατικής εννόμου τάξεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Δικαίωμα του προσώπου να μη δικάζεται ή να μην
τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη: «Κανείς δε διώκεται ούτε τιμωρείται
ποινικά για αδίκημα για το οποίο έχει ήδη αθωωθεί ή καταδικασθεί εντός της Ένωσης με
οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σύμφωνα με το νόμο». Βλ. και άρθρο 52 παρ. 1 του
Χάρτη: «Κάθε περιορισμός στην άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται
στον παρόντα Χάρτη πρέπει να προβλέπεται από το νόμο και να σέβεται το βασικό περιεχόμενο
των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών. Τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας,
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περιορισμοί επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνο εφόσον είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται
πραγματικά σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει η Ένωση ή στην ανάγκη
προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων»).
[ 2 ]. Η παρ. 1, όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 2 άρθρο 18 και παρ. 2-4, άρθρο 28 Ν
2948/2001 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/451104) και συμπληρωθεί με το
άρθρο 34 Ν 3016/2002 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/4334621), ΦΕΚ Α΄
110/17.5.2002, με την παρ. 1 άρθρο 34 Ν 3220/2004
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/240061), ΦΕΚ Α΄ 15, το άρθρο 3 παρ. 1 Ν
3943/2011, ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 20 του Ν 4321/2015
(ΦΕΚ Α΄ 32/ 21.3.2015).
[ 3 ]. Η παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 άρθρο 34 Ν 3220/2004
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/240061), ΦΕΚ Α΄ 15/28.1.2004. Έναρξη ισχύος
από 1ης Ιανουαρίου 2004.
[ 4 ]. Η παρ. 9 προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1γ΄ Ν 3943/2011, ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011.
[ 5 ]. ΦΕΚ Α΄ 129.
[ 6 ]. ΦΕΚ Α΄ 170.
[ 7 ]. ΦΕΚ Α΄ 179.
[ 8 ]. Τα οποία, σημειωτέον, κατά τη διατύπωση του άρθρου 66 παρ. 6 του Ν 4174/2013,
συνιστούν επιβαρυντικές περιστάσεις.
[ 9 ]. Βλ. περίληψη εισηγήσεων της κ. Μαρίας Χασιρτζόγλου, Προέδρου Πρωτοδικών, και κ.
Θεοδώρου Παπακυριάκου, Δικηγόρου, Λέκτορα Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, σε δημόσια
επιστημονική εκδήλωση της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος, την 1η Φεβρουαρίου 2008, εις
Νομικά Χρονικά, 2008.
[ 10 ]. Βλ. περίληψη εισηγήσεων της κ. Μαρίας Χασιρτζόγλου, Προέδρου Πρωτοδικών κ.λπ.,
ό.π.
[ 11 ]. Η φορολογική παραβατικότητα εκδηλώνεται συνήθως με τρεις τρόπους: ως
φοροαποφυγή (εκμετάλλευση νομοτεχνικών ή ρυθμιστικών ατελειών της φορολογικής
νομοθεσίας ή θεσμικών δυνατοτήτων που παρέχει η διεθνής ή εθνική έννομη τάξη και αντίστοιχη
νομική διάπλαση ή/και λογιστική απεικόνιση των κρίσιμων για τη φορολόγηση πραγματικών
δεδομένων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά να εκφεύγουν του «γράμματος» του θεμελιωτικού της
οφειλής φορολογικού νόμου, παρότι, την ίδια στιγμή, τούτα, ως ενιαίο οικονομικό σύνολο,
καλύπτονται από το «πνεύμα» του σχετικού νόμου), ως φοροδιαφυγή (επενέργεια με
παράνομες πράξεις ή παραλείψεις στη διαδικασία εξατομίκευσης της φορολογικής οφειλής, με
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απώτερο στόχο συνήθως την παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης, έτσι ώστε να μην
καταλογισθεί το οφειλόμενο ποσό φόρου) και ως φορο-υπερημερία (μη προσήκουσα καταβολή
των εκάστοτε ληξιπρόθεσμων και προσδιορισμένων ήδη κατά περιεχόμενο φορολογικών
οφειλών).
[ 12 ]. ΦΕΚ Α΄ 43.
[ 13 ]. Προτείνεται η ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 25, κατά το μέρος της που
προβλέπει δυνητική (κατά την κρίση του Δικαστηρίου) εξάλειψη της ποινής σε περίπτωση
ολοσχερούς εξόφλησης του χρέους. Ωστόσο, η μόνη λύση που διανοίγεται σήμερα στον αδίκως
καταδικασθέντα είναι η υποβολή αίτησης επανάληψης της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 525
παρ. 1 περ. 2 ΚΠΔ). Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 1 έρχεται σε αντίφαση με αυτήν της
παρ. 5 του ίδιου άρθρου σύμφωνα με την οποία εάν γίνει ρύθμιση και ο οφειλέτης ανταποκριθεί
στους όρους της, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολικής εξόφλησης.
[ 14 ]. Οι παραπάνω διατάξεις, που θεμελιώνουν τις πιο ευρείες δυνατότητες εξάλειψης του
αξιοποίνου και της ποινής που γνωρίζει η ελληνική έννομη τάξη, αποτελούν εκδήλωση της
λειτουργικής μετάλλαξης (υποβάθμισης) την οποία υφίσταται το ποινικό δίκαιο όταν υποτάσσεται
στους στόχους της εισπρακτικής διαδικασίας: Η ποινή και η ποινική δίκη παύουν πλέον να έχουν
αναφορά στο παρελθόν και μετατρέπονται πρόδηλα σε μέσο εξαναγκασμού μελλοντικής
συμπεριφοράς: στόχος δεν είναι πλέον να αποδοθεί μομφή στον δράστη για κάτι που έκανε,
αλλά να ασκηθεί πίεση σ αυτόν προκειμένου να κάνει κάτι στο μέλλον, να ρυθμίσει δηλαδή και
τελικά να αποπληρώσει το χρέος του. Το ποινικό δίκαιο και η ποινική διαδικασία μετατρέπονται
έτσι ουσιαστικά σε ένα ακόμη εργαλείο της διοικητικής εκτέλεσης.
[ 15 ]. ΠοινΔικ 2013, 1094, ΝοΒ 2014, 1674.
[ 16 ]. ΠοινΔικ 2014, 690, ΠειρΝ 2014, 265.
[ 17 ]. Ιστότοπος Αρείου Πάγου.
[ 18 ]. ΠοινΔικ 2014, 689, ΝοΒ 2014, 1675.
[ 19 ]. ΠοινΧρ ΞΔ΄, 460.
[ 20 ]. Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ.
[ 21 ]. Έτσι Παπακυριάκου εις: Οικονομικό Έγκλημα και Διαφθορά στον Δημόσιο Τομέα,
εκδόσεις Π. Ν. Σάκκουλας, Δίκαιο και Οικονομία, Αθήνα, 2014, σελ. 35. Βλ. και σχετική
νομολογία του Αρείου Πάγου που δείχνει ότι ως προστατευόμενο αγαθό εκλαμβάνει ένα άμεσα
συναρτώμενο με τη συνήθη πράξη φοροδιαφυγής μέγεθος, και, ειδικότερα, την περιουσία του
Ελληνικού Δημοσίου, η οποία πλήττεται από την απώλεια φόρων: ΣυμβΑΠ 1744/2002 ΠΛογ
2002, 2010. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η θεωρία προτείνοντας για τον ορισμό του
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εννόμου αγαθού καταρχήν την προσφυγή στην έννοια της περιουσίας του Δημοσίου [Έτσι
Μανωλεδάκης εις: Πρακτικά Δ΄ ΠανΣυνΕλλΕταιρΔικ (1993), σελ. 97 επ. (σελ. 106, υποσημ. 28,
σελ. 111)], με προσανατολισμένες προς τη φύση της φορολογικής οφειλής εξειδικεύσεις, όπου
αυτό κρίνεται αναγκαίο [Έτσι Ανδρουλάκης εις: Πρακτικά Δ΄ ΠανΣυνΕλλΕταιρΔικ (1993), σελ. 9
επ. (20-21), πρβλ. και Μυλωνόπουλο, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος (2001), σελ. 423 αρ.
περιθ. 795, Τσόλκα εις: Πρακτικά Δ΄ ΠανΣυνΕλλΕταιρΔικ (1993), σελ. 43 επ. (47)].
[ 22 ]. Σημειωτέον ότι πλέον δεν τυγχάνει εφαρμοστέα η γνωστή τροποποίηση του άρθρου 3
παρ. 2 του Ν 3943/2011 που μετατόπιζε τον χρόνο τελέσεως έως και τη συμπλήρωση χρόνου
ίσου με το 1/3 της προθεσμίας παραγραφής.
[ 23 ]. Ομοίως χωρίς να τυγχάνει εφαρμοστέα η ανωτέρω τροποποίηση που μετατόπιζε τον
χρόνο τελέσεως έως τη συμπλήρωση χρόνου ίσου με το 1/3 της προβλεπόμενης προθεσμίας
παραγραφής.
[ 24 ]. ΑΠ 1293/2007 ΠοινΔικ 2008, 128 ενδεικτικά.
[ 25 ]. Βασίλειος Αδάμπας, Παρατηρήσεις στην ΑΠ 357/2013
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/4874841), ΠοινΔικ 2013, 1094.
[ 26 ]. Π.χ. ο Α, νόμιμος εκπρόσωπος ΟΕ, δεν αποδίδει, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013
έως 1.6.2013, ΦΠΑ 7.000 ευρώ.
[ 27 ]. Α. Εκκλησίαρχος, Παρατηρήσεις στην ΑΠ 357/2013
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/4874841), ΠοινΔικ 2014, 123.
[ 28 ]. ΑΠ 267/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1678/2008
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/4694727) ΠΛογ2008, 641.
[ 29 ]. ΣυμβΕφΘεσ 758/2002 (με παραπομπή σε εισαγγελική πρόταση Ε. Κατσή) ΠοινΧρ
2002, 932.
[ 30 ]. Βλ. Γ. Δημήτραινα, Εγκλήματα Φοροδιαφυγής, εκδ. 2011, σελ. 87 επ.
[ 31 ]. Έτσι Ν. Ανδρουλάκης, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, τομ. 3, Σάκκουλας, Αθήνα, 2008,
σελ. 47, Μυλωνόπουλος, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, τομ. 2, Σάκκουλας, Αθήνα, 2008, σελ.
370.
[ 32 ]. Κατά τη Νομολογία του Γερμανικού Ακυρωτικού (RGSt49, 16), τρεις είναι οι
προϋποθέσεις της μη-τιμωρητής (συντιμωρητής) ύστερης πράξης: α) πρέπει να προσβάλλει το
ίδιο έννομο αγαθό όπως και η πρότερη, β) πρέπει να μην προκαλεί καινούρια ζημία (το πολύ να
επιτείνει την παλιά) και γ) να αφορά σε έναν και τον αυτό ζημιωθέντα.
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[ 33 ]. Παπαχρήστος Κ., Φαινομενική συρροή εγκλημάτων Η σχέση της ειδικότητας με την
απορρόφηση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2007, σελ. 251.
[ 34 ]. Η ταυτότητα του προσβαλλόμενου αγαθού προκύπτει και από τον τίτλο του Ν 1882/1990
(«Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία
και άλλες διατάξεις»), από όπου και συνάγεται η βούληση του νομοθέτη να προσθέσει στον
ποινικό κολασμό της αξιόποινης φοροδιαφυγής, ως επιπρόσθετη πίεση στον απείθαρχο
φορολογούμενο, και το αδίκημα του άρθρου 25 παρ. 1.
[ 35 ]. Αφού ο ΦΠΑ θα έπρεπε να έχει αποδοθεί στο Δημόσιο, υπέρ του οποίου και γίνεται
μεταγενεστέρως η βεβαίωση της σχετικής οφειλής.
[ 36 ]. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν 3691/2008
(/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/4639205), όπου γίνεται λόγος για τέλεση
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και διά της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος, με την τοποθέτηση (σε αυτό) της εγκληματικής περιουσίας.
[ 37 ]. Βλ. από τη θεωρία Γ. Θεοδωράκη, Το δεδικασμένο στην ποινική δίκη, σελ. 31 επ., από τη
νομολογία: ΣυμβΑΠ 2056/2004 (/journals/6/volumes/544/issues/1457/lemmas/351765)
ΠοινΔικ 2005, 1118 επ., ΑΠ 930/2001 ΠοινΧρ ΝΒ΄, 333.
[ 38 ]. Βλ. Ανδρουλάκη, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, τεύχος Γ΄, σελ. 223 και 231, καθώς και
παρατηρήσεις Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, σε ΣυμβΠλημΘεσ 1726/1995, Υπερ 1996, 338.
[ 39 ]. ΑΠ 1473/2004, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ.
[ 40 ]. ΣυμβΠλημΑθ 262/2001 ΠΛογ 2001, 232, πρόταση Π. Παναγιωτόπουλου.
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