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δεν τίθεται καν θέμα αναδρομικής εφαρμογής
δικονομικής διατάξεως, διότι η ελεγχόμενη για το
παραδεκτό της ποινική δίωξη ασκήθηκε υπό την ι
σχύ της δικονομικού χαρακτήρα διατάξεως, ενώ η
προβλεπόμενη από την προγενέστερη διάταξη τελε
σίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου δεν απο
τελεί εξωτερικό όρο του αξιοποίνου του εγκλήμα
τος, αλλά απλή διαδικαστική προϋπόθεση για την
άσκηση ποινικής διώξεως για το εν λόγω αδίκημα.
Αντίθετη εισαγγελική πρόταση (Άρθρα 2 § 1
ΠΚ, 17 §§1 και 2 ν. 2523/1997, 2 ν. 3943/2011,
484 § 1 στ/ΚΠΔ).
(...) Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 § 1 του ΠΚ,
«αν από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλη
τη εκδίκαση της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νό
μοι, εφαρμόζεται αυτός που περιέχει τις ευμενέ

Η διάταξη του άρθρου 2 § 1 ΠΚ αναφέρεται
στους ουσιαστικούς ποινικούς κανόνες και όχι
στους δικονομικούς, καθόσον οι δικονομικοί νό
μοι, οι οποίοι αποβλέπουν στην ορθή απονομή της
δικαιοσύνης, έχουν αναδρομική δύναμη και ρυθ
μίζουν τις εκκρεμείς δίκες κατά το ατέλεστο, κα
τά το χρόνο εκδόσεως αυτών, μέρος αυτών, ε
κτός αν άλλως ορίζουν. Δεν μπορεί να συνιστά
κριτήριο της αναδρομικής εφαρμογής ή όχι μιας δι
κονομικού περιεχομένου διατάξεως το αν αυτή έχει
ή όχι, κατά το μέρος της δίκης που δεν έχει, ακόμη,
περατωθεί, δυσμενέστερες συνέπειες για τον κατη
γορούμενο από αυτές που είχαν οι διατάξεις που ί
σχυαν κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως, γιατί,
έτσι, θα αναιρείτο ο χαρακτήρας της διατάξεως αυ
τής ως δικονομικής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
ασφάλεια δικαίου.
Με την επελθούσα με το ν. 3943/2011 τροπο
ποίηση της § 2 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 δι
ευκολύνθηκε, για τα εγκλήματα της φοροδιαφυ
γής του άρθρου 17 §2 περ. β του ν. 2523/1997, η κί
νηση της ποινικής διώξεως, αφού αποσυνδέθηκε
αυτή από την περάτωση της διοικητικής φορο
λογικής διαδικασίας, η οποία πριν από την ισχύ
του ν. 3943/2011 αποτελούσε απαραίτητη διαδικα
στική προϋπόθεση για την υποβολή της σχετικής
μηνυτήριας αναφοράς και την συνακόλουθη άσκη
ση ποινικής διώξεως για τα ως άνω εγκλήματα της
φοροδιαφυγής.
Η διαδικασία ασκήσεως ποινικής διώξεως για
κάποια αξιόποινη πράξη αναμφιβόλως φέρει δικο
νομικό χαρακτήρα, οπότε έχει άμεση εφαρμογή και
σε πράξεις, οι οποίες φέρονται ότι τελέστηκαν πριν
από την έναρξη ισχύος του ν. 3943/2011, για τζς ο
ποίες δεν είχε ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη, έστω
και αν είναι δυσμενέστερη για τον υπαίτιο. Απορρί
πτεται η αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Α
ρείου Πάγου κατά του βουλεύματος.
Κατά τη γνώμη ενός μέλους του Δικαστηρίου

στερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις». Η διά
ταξη αυτή αναφέρεται στους ουσιαστικούς ποινι
κούς κανόνες και όχι στους δικονομικούς, καθό
σον οι δικονομικοί νόμοι, οι οποίοι αποβλέπουν
στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης, έχουν ανα
δρομική δύναμη και ρυθμίζουν τις εκκρεμείς δί
κες κατά το ατέλεστο, κατά το χρόνο εκδόσεως
αυτών, μέρος αυτών, εκτός αν άλλως ορίζουν. Το
γεγονός ότι οι δυσμενέστερες ουσιαστικές ποινι
κές διατάξεις του νεοτέρου νόμου δεν μπορούν να
εφαρμόζονται στις πράξεις που είχαν τελεστεί προ
της ισχύος αυτού, δεν επηρεάζει την επί των αυ
τών εγκλημάτων εφαρμογή των δικονομικών δια
τάξεων εφόσον η εφαρμογή των τελευταίων ρητά
επιβάλλεται από το νόμο (ΟλΑΠ 3 9 0 / 1 9 9 2 ) . Δεν
μπορεί δε να συνιστά κριτήριο της αναδρομικής
εφαρμογής ή όχι μιας δικονομικού περιεχομένου
διατάξεως το αν αυτή έχει ή όχι, κατά το μέρος
της δίκης που δεν έχει, ακόμη, περατωθεί, δυσμε
νέστερες συνέπειες για τον κατηγορούμενο από
αυτές που είχαν οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το
χρόνο τελέσεως της πράξεως, γιατί, έτσι, θα αναι
ρείτο ο χαρακτήρας της διατάξεως αυτής ως δικο
νομικής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ασφά
λεια δικαίου. Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 17 §§ 1 και 2 του ν. 2 5 2 3 / 1 9 9 7 «Διοικητι
κές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομο
θεσία και άλλες διατάξεις», όπως ίσχυαν πριν από
την τροποποίηση τους με το άρθρο 2 του ν. 3 9 4 3 /
2011, «1. Αδίκημα φοροδιαφυγής στην φορολογία
εισοδήματος διαπράττει όποιος προκειμένου να
αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος πα
ραλείπει να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλει ανα
κριβή δήλωση, αποκρύπτοντας κ α θ α ρ ά εισοδή-
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τόμος 62

μ α τ α από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος. ... 2. Ο

της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελω

δράστης του αδικήματος αυτού τιμωρείται: α) με

νειακών θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών,

ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφό

ως εξής: α) Η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται

σον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήμα

αμέσως με την ολοκλήρωση του ελέγχου και ζη

τα που έχουν αποκρύβει υπερβαίνει σε κάθε δια

τείται από τον αρμόδιο εισαγγελέα η κατά προτε

χειριστική περίοδο το ποσό των δεκαπέντε χιλιά

ραιότητα εκδίκαση της υπόθεσης, με βάση τα πο

δων (15.000) ε υ ρ ώ και β) με ποινή κάθειρξης μέχρι

ρίσματα του φορολογικού ελέγχου, ανεξάρτητα

δέκα (10) ετών, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα

εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμό

κ α θ α ρ ά εισοδήματα που έχουν αποκρύβει υπερ

διου διοικητικού δικαστηρίου: αα) στην περίπτω

βαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των

ση β' της § 2 του άρθρου 17, εφόσον ο Εισαγγελέας

εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ». Κατά

Οικονομικού Εγκλήματος παραγγείλει την άμεση

δε τη διάταξη του άρθρου 21 § 2 εδ. α' του ίδιου

άσκηση ποινικής δίωξης». Με την επελθούσα, δη

ν. 2 5 2 3 / 1 9 9 7 , όπως και αυτή ίσχυε πριν από την

λαδή, με το ν. 3 9 4 3 / 2 0 1 1 τροποποίηση της § 2 του

τροποποίηση της με την § 2 θ του

άρθρου 3 του

άρθρου 21 του ν. 2 5 2 3 / 1 9 9 7 διευκολύνθηκε, για

ν. 3 9 4 3 / 2 0 1 1 , «Η ποινική δίωξη ασκείται αυτε

τα εγκλήματα της φοροδιαφυγής του άρθρου 17

πάγγελτα. Η ποινική δίωξη δεν αρχίζει πριν από

§ 2 περ. β του ν. 2523/1997, η κίνηση της ποινικής

την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου

διώξεως, αφού αποσυνδέθηκε αυτή από την περά

στην π ρ ο σ φ υ γ ή που ασκήθηκε ή, σε περίπτωση μη

τωση της διοικητικής φορολογικής διαδικασίας, η

άσκησης προσφυγής, πριν από την οριστικοποίη

οποία πριν από την ισχύ του ν. 3943/2011 αποτε

ση της φορολογικής εγγραφής με την πάροδο της

λούσε απαραίτητη διαδικαστική προϋπόθεση για

νόμιμης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής

την υποβολή της σχετικής μηνυτήριας α ν α φ ο ρ ά ς

κατά της εγγραφής αυτής». Μετά την έκδοση του

και την συνακόλουθη άσκηση ποινικής διώξεως

νεότερου ν. 3 9 4 3 / 2 0 1 1 , οι ως άνω διατάξεις του

για τα ως άνω εγκλήματα ης φοροδιαφυγής. Οι

ν. 2 5 2 3 / 1 9 9 7 , ως ίσχυαν μέχρι τότε, έχουν ως εξής:

φερόμενοι, λοιπόν, ως δράστες των εν λ ό γ ω εγ

«Άρθρο 17: 1. Όποιος, προκειμένου να αποφύγει

κλημάτων, τα οποία τελέσθηκαν πριν από την έ

την π λ η ρ ω μ ή

ναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αλλά η κατ' αυ

φόρου εισοδήματος,

αποκρύπτει

κ α θ α ρ ά εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, πα

τών ποινική δίωξη ασκήθηκε μεταγενεστέρως, εί

ραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλο

ναι σε δυσμενέστερη θέση αναφορικά με τον τρό

ντας ανακριβή δήλωση, τελεί αδίκημα φοροδια

πο ασκήσεως εναντίον τους της ποινικής διώξεως

φυγής στη φορολογία εισοδήματος ... 2. Ο δρά

από εκείνους, η κατά των οποίων ποινική δίωξη

στης του αδικήματος αυτού τιμωρείται: α) με ποι

είχε ασκηθεί υπό το κράτος του

νή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον

ν. 2523/1997. Ό μ ω ς , η διαδικασία ασκήσεως ποι

προγενέστερου

ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα

νικής διώξεως για κάποια αξιόποινη πράξη α

που έχουν αποκρύβει υπερβαίνει σε κάθε διαχει

ναμφιβόλως φέρει δικονομικό χ α ρ α κ τ ή ρ α και δεν

ριστική περίοδο το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων

εντάσσεται στο πεδίο του ουσιαστικού ποινικού

(15.000) ε υ ρ ώ και β) με κάθειρξη, εφόσον ο φόρος

δικαίου. Οπότε, έχει άμεση εφαρμογή, σ ύ μ φ ω ν α

που αναλογεί στα κ α θ α ρ ά εισοδήματα που έχουν

με τα προεκτεθέντα, και σε πράξεις, οι οποίες φέ

αποκρύβει υπερβαίνει σε κάδε διαχειριστική πε

ρονται ότι τελέστηκαν πριν από την έναρξη ισχύ

ρίοδο

ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων

ος του ν. 3 9 4 3 / 2 0 1 1 , για τις οποίες δεν είχε ασκη

(150.000) ευρώ. Άρθρο 21: 2. Η ποινική δίωξη α

θεί ακόμη ποινική δίωξη, έστω και αν είναι δυ

το

σκείται αυτεπάγγελτα. Η μηνυτήρια αναφορά υ

σμενέστερη για τον υπαίτιο. Η ρύθμιση αυτή δεν

ποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας

προσκρούει στην από το άρθρο 7 § 1 του Συντάγ

Δ.Ο.Υ. ή τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που διε

ματος καθιερωμένη αρχή της μη αναδρομικότη

νήργησε τον έλεγχο σε περίπτωση που ο έλεγχος

τας του ποινικού νόμου, γιατί και αυτή αφορά

διενεργήθηκε από όργανα του Σώματος Δίωξης

στις ουσιαστικές και όχι στις δικονομικές ποινικές

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) ή των ελεγ

διατάξεις. Τέλος, υπέρβαση εξουσίας, η οποία ι

κτικών κέντρων του άρθρου 3 του ν. 2 3 4 3 / 1 9 9 5

δρύει τον από το άρθρο 4δ4 § 1 στοιχ. στ' του

( Φ Ε Κ 211 Α') ή υποβάλλεται από τον Προϊστάμε

Κ Π Δ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν το συμβού

νο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων

λιο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νό-
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μος. Η υπέρβαση εξουσίας απαντάται είτε ως θε

φιο α περίπτωση αα του ν. 2523/1997, όπως αυτό

τική, είτε ως αρνητική. Θετική υπέρβαση υπάρχει

ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 3

όταν το συμβούλιο αποφάσισε για ζήτημα που

§ 2 εδάφιο θ του ν. 3 9 4 3 / 2 0 1 1 , την άμεση άσκηση

δεν υπαγόταν στη δικαιοδοσία του, ενώ αρνητική

ποινικής διώξεως, θεωρώντας ότι η διάταξη αυτή

όταν παρέλειψε να αποφασίσει για ζήτημα που

εφαρμοζόταν άμεσα και για τις πράξεις φοροδια

είχε υποχρέωση στα πλαίσια της δικαιοδοσίας

φυγής στην φορολογία εισοδήματος (σε βαθμό

του, όπως, π.χ., όταν εσφαλμένως δεν κήρυξε α

κακουργήματος) που είχαν τελεσθεί πριν από την

παράδεκτη την ποινική δίωξη κατά του κατηγο

έναρξη ισχύος του νόμου τούτου. Κ α τ ά τη διάρ

ρουμένου, λ ό γ ω μη νόμιμης ασκήσεως της ποινι

κεια της κυρίας ανακρίσεως, ο κατηγορούμενος,

κής διώξεως, και προχώρησε στην απόρριψη της

με την από 26.2.2013 (ημερομηνία καταθέσεως

π ρ ο σ φ υ γ ή ς του για ακύρωση αυτής. Στην προκει

1.3.2013) αίτηση - προσφυγή του προς το Συμβού

μένη περίπτωση, από την επιτρεπτή, για τον έλεγ

λιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, ζήτησε να κηρυ

χο του παραδεκτού και της βασιμότητας του μο

χθεί, κατά τις διατάξεις των άρθρων 171 § 1, 173

ναδικού λόγου αναιρέσεως, επισκόπηση των εγ

§ 2 και 176 § 1 του ΚΠΔ, άκυρη η ποινική δίωξη

γ ρ ά φ ω ν της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής:

που ασκήθηκε εναντίον του για την πράξη της

Κατόπιν της υπ' αριθ. Α.ΟΙ.Ε/.../4.12.2012 πα

φοροδιαφυγής (και για εκείνη της νομιμοποιήσε

ραγγελίας

ως εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα), ι

του

Εισαγγελέα

Οικονομικού

Εγ

κλήματος προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών

σχυριζόμενος ότι αυτή ασκήθηκε χωρίς να συν

Αθηνών, ασκήθηκε από τον τελευταίο ποινική δί

τρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, κα

ωξη κ α τ ά του Θ.Α.** του Β.**, δημοσιογράφου,

θόσον ασκήθηκε πριν από την οριστικοποίηση της

κατοίκου ..., για φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουρ

φορολογικής εγγραφής. Το Συμβούλιο Πλημμε

γήματος (άρθρο 17 § 1β του ν. 2 5 2 3 / 1 9 9 7 ) και νο

λειοδικών Αθηνών, με το προσβαλλόμενο .../ 2013

μιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστη

βούλευμα του, με καθολική αναφορά στην ενσω

ριότητες (άρθρο 45 του ν. 3 6 9 1 / 2 0 0 8 ) , παραγγέλ

ματωμένη σ' αυτό εισαγγελική πρόταση, δέχθηκε

θηκε δε κυρία ανάκριση επί της υποθέσεως, η ο

ότι η διάταξη του άρθρου 21 § 2 εδάφιο α περί

ποία ήδη διενεργείται από τον Ανακριτή του 13ου

πτωση αα του ν. 2523/1997, όπως ισχύει μετά την

τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ποινική

τροποποίηση της με το άρθρο 3 § 2 εδάφιο θ του

αυτή δίωξη κινήθηκε με αφορμή την υπ' αριθ.

ν. 3 9 4 3 / 2 0 1 1 , με την οποία χορηγείται το δικαίω

πρωτ.

του

μα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος να

Π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ο υ της ΙΓ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, με την ο

.../9.11.2012

μηνυτήρια

αναφορά

παραγγέλλει την άμεση άσκηση της ποινικής διώ

ποία καταγγέλθηκε ότι ο καθ' ου η αναφορά Θ.Α.**,

ξεως σε περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδια

κ α τ ά το οικονομικό έτος 2008 (διαχειριστική πε

φυγής στη φορολογία εισοδήματος, ήταν δικονο

ρίοδος 1.1.2007 έως 31.12.2007) υπέβαλε ανακριβή

μική και, ως τέτοια, είχε αναδρομική εφαρμογή

δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας

και επί των αξιοποίνων πράξεων που είχαν τελε

κ α θ α ρ ά εισοδήματα, στα οποία ο φόρος που ανα

σθεί πριν από την ισχύ του ν. 3 9 4 3 / 2 0 1 1 , ανεξαρ

λογούσε ανερχόταν στο ποσό των 1.631.655,20 ευ-

τήτως αν με αυτήν θεσπίζονται, για τον συγκεκρι

ρώ, πλέον προσαυξήσεων. Η μηνυτήρια αυτή α

μένο κατηγορούμενο, δυσμενέστερες προϋποθέσεις

ν α φ ο ρ ά υποβλήθηκε, μετά την έναρξη ισχύος του

για τη δίωξη των εγκλημάτων αυτών, στη συνέ

(νεότερου) ν. 3 9 4 3 / 2 0 1 1 , αμέσως μετά το πέρας

χεια δε απέρριψε την προσφυγή. Με τις παραδο

του φορολογικού ελέγχου και πριν από οποιαδή

χές αυτές, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθη

ποτε π ε ρ ά τ ω σ η της διοικητικής φορολογικής δια

νών ορθώς, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζο

δικασίας, η οποία θα μπορούσε να επέλθει είτε με

να σκέψη, ερμήνευσε τις ως άνω, δικονομικού πε

την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως του διοικητι

ριεχομένου, διατάξεις, και έκρινε ότι οι δυσμενέ

κ ο ύ δικαστηρίου στην περίπτωση ασκήσεως προ

στερες για τον κατηγορούμενο προϋποθέσεις για

σ φ υ γ ή ς κατά του φύλλου ελέγχου, είτε με την πα

την άσκηση ποινικής διώξεως για τα εγκλήματα

ρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για την άσκη

κακουργηματικής φοροδιαφυγής, που θεσπίστη

ση προσφυγής. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγ

καν με τη διάταξη του άρθρου 3 § 2 εδ. θ του

κλήματος, στον οποίο και υποβλήθηκε η εν λόγω

ν. 3 9 4 3 / 2 0 1 1 , με την οποία αντικαταστάθηκε αυτή

α ν α φ ο ρ ά , παρήγγειλε, κατά το άρθρο 21 § 2 εδά

του άρθρου 21 § 2 εδ. α περ. αα του ν. 2 5 2 3 / 1 9 9 7 ,
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έχουν ε φ α ρ μ ο γ ή και επί εγκλημάτων που φέρο

μενης περάτωσης της διοικητικής φορολογικής διαδι

νται ότι τελέσθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος

κασίας ,και στις προβλεπόμενες μέχρι τότε περιπτώσεις

του τελευταίου νόμου, με το να απορρίψει δε, κα

των πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και

τόπιν της κρίσεως του αυτής, την αίτηση - προ

εκείνες που είχαν προστεθεί με το άρθρο 16 § 3 του

σφυγή του προσφεύγοντος - κατηγορουμένου για

ν. 3888/2010, που θέσπιζαν υποχρέωση των αρμόδιων

α κ ύ ρ ω σ η της ποινικής διώξεως, όσον αφορά το έ

φορολογικών αρχών να υποβάλουν άμεσα μηνυτήρια

γ κ λ η μ α της φοροδιαφυγής, η οποία ασκήθηκε με

αναφορά μετά το πέρας του ελέγχου, χωρίς να αναμέ

βάση την ως άνω διάταξη του ν. 3 9 4 3 / 2 0 1 1 , δεν

νουν τελεσίδικη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή

υπερέβη αρνητικά την εξουσία του. Επομένως, ο,

την παρέλευση της προθεσμίας για άσκηση προσφυγής

από το άρθρο 484 § 1 στοιχ. στ του ΚΠΔ, μοναδι

κατά της οικείας πράξης καταλογισμού φόρου, προσε

κός λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο υποστηρίζο

τέθη αφ' ενός μεν η περίπτωση κακουργηματικής φορο

νται τα αντίθετα, είναι αβάσιμος.

διαφυγής στην φορολογία εισοδήματος του άρθρου 17

Κατά

τη

γνώμη

του

μέλους

του

Δι

§ 2 εδάφιο β, εφόσον ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγ

Αντιπροέ

κλήματος παρήγγειλε γι' αυτήν την άμεση άσκηση ποι

δ ρ ο υ του Αρείου Πάγου, δεν τίθεται θέμα ανα

νικής δίωξης, αφ' ετέρου δε οι περιπτώσεις α' και β' της

δρομικής εφαρμογής δικονομικής διατάξεως. Και

§ 1 του άρθρου 18, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος γι'

τούτο για το λόγο ότι η ελεγχόμενη για το παρα

αυτές, διατάχθηκε, για την ημερομηνία που διενεργή

καστηρίου

Νικολάου

Λεοντή,

δεκτό της ποινική δίωξη ασκήθηκε υπό την ισχύ

θηκε, με ειδική εντολή ελέγχου του Υπουργού Οικονο

τής δικονομικού χ α ρ α κ τ ή ρ α διατάξεως του άρ

μικών, επιπροσθέτως δε διαφοροποιήθηκαν οι προϋπο

θρου 21 § 2 του νεότερου ν. 3 9 4 3 / 2 0 1 1 , αιτιολογία

θέσεις για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς στις

με βάση την οποία προεχόντως πρέπει να απορ

περιπτώσεις που απαριθμούνται στο εδάφιο β της § 2

ριφθεί ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως ως α

του ως άνω άρθρου. Οι τροποποιήσεις που επέφεραν οι

βάσιμος. Αξιολογείται ως απρόσφορη η σύνδεση

ν. 3220/2004 (άρθρο 40 § 2), 3888/2010 (άρθρο 16 § 3)

του φερόμενου χρόνου τελέσεως της αποδιδόμε

και 3943/2011 (άρθρο 3 § 2 εδάφιο θ) και ιδίως αυτές

νης αξιόποινης πράξεως με το κατά το χρόνο ε

που αποσυνέδεσαν την κίνηση της ποινικής δίωξης για

κείνο ισχύον άρθρο 21

§ 2 του προγενέστερου

τα εγκλήματα φοροδιαφυγής των άρθρων 17, 18 και 19

ν. 2 5 2 3 / 1 9 9 7 , δοθέντος ότι η προβλεπόμενη από

του ν. 2523/1997 από την προηγούμενη περάτωση της

το εν λ ό γ ω άρθρο προϋπόθεση της τελεσίδικης

διοικητικής φορολογικής διαδικασίας, στον βαθμό που

κρίσεως του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου

με αυτές διευκολύνεται η άσκηση ποινικής δίωξης και

επί της ασκηθείσης προσφυγής ή της άπρακτης

συνεπώς τίθενται σε δυσμενέστερη θέση τα άτομα που

παρελεύσεως της οριζόμενης για την άσκηση προ

φέρονται ως υπαίτιοι των ως άνω εγκλημάτων, θέτουν

σφυγής προθεσμίας για την άσκηση ποινικής διώ

σοβαρά ζητήματα διαχρονικού δυχαίου και κυρίως το

ξεως για την αξιόποινη πράξη της φοροδιαφυγής

ερώτημα εάν μπορούν να εφαρμοσθούν αναδρομικά

στην φορολογία εισοδήματος δεν αποτελεί εξωτε

και επί των εγκλημάτων που τελέσθηκαν πριν από την

ρικό όρο του αξιοποίνου του εν λ ό γ ω εγκλήματος,

έναρξη της ισχύος τους (βλ. σχετικώς την μελέτη Λ.

αλλά απλή διαδικαστική προϋπόθεση για την ά

Μ α ρ γ α ρ ί τ η - Θ. Π α π α κ υ ρ ι ά κ ο υ , Η δικονομική

σκηση ποινικής διώξεως για το εν λ ό γ ω αδίκημα.

μεταχείριση των εγκλημάτων φοροδιαφυγής του ν. 2523/

Κατ' ακολουθίαν, πρέπει η κρινόμενη αίτηση
να απορριφθεί στο σύνολο της.
Η αντίθετη

πρόταση

του

Αντεισαγγελέα

1997, μετά τις τροποπουήσεις των προϋποθέσεων δίωξης
τους με τους νόμους 3888/2010 και 3943/2011, σε
ΠοινΔ 2012. 151 και επόμενες). Η απάντηση στο ερώτη

Ν.

Πα

ν τελ ή έχει, κατά το ενδιαφέρον τμήμα της, ως εξής:

«... Με την επελθούσα, κατά τα ανωτέρω, τροποποί
ηση της § 2 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997, η άσκηση
της ποινικής διώξεως για φοροδιαφυγή στην φορολογία
εισοδήματος του άρθρου 17 και των παρακρατούμενων
ή επιρριπτόμενων φόρων ή εισφορών του άρθρου 18,
αποσυνδέθηκε πλέον από την απαίτηση της προηγού

μα αυτό εξαρτάται από την συστηματική ένταξη της πε
ράτωσης της διοικητικής φορολογυχής διαδικασίας, που
μέχρι την δημοσίευση των διατάξεων αυτών προβλεπό
ταν ως όρος απαραίτητος για την υποβολή της σχετικής
μηνυτήριας αναφοράς, στο πεδίο του ουσιαστικού ή
του δικονομικού ποινικού δικαίου. Γιατί εάν ήθελε θε
ωρηθεί ότι η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πεδίο του
ουσιαστικού ποινυχού δικαίου, ως αποτελούσα ενδεχο
μένως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης των περί
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ων ο λόγος εγκλημάτων ή εξωτερικό όρο του αξιοποί

ΑΠ 272/1997 σε ΠοινΧρ ΜΗ' 44, ΑΠ 288/1997 σε

νου τους, τότε η κατάργηση της θα συνεπαγόταν αυτό

ΑρχΝ 1997. 721, και 901/1997 σε ΝοΒ 1997. 1031), αρ

ματα την υπαγωγή των νέων διατάξεων στην συνταγ

νήθηκε ουσιαστικά την αναδρομική εφαρμογή της με

ματική απαγόρευση της αναδρομικής εφαρμογής (άρ

ταβατικής διάταξης του άρθρου 2 § 19 εδάφιο δ του

θρο 7 § 1 του Συντάγματος), ενώ εάν ήθελε θεωρηθεί ότι

ν. 2408/1996, με την οποία οριζόταν ότι εφέσεις και α-

εντάσσεται στο πεδίο του δυχονομυχού δικαίου ως απο

ντεφέσεις που είχαν ασκηθεί από τον Εισαγγελέα ή τον

τελούσα θετική δικονομική προϋπόθεση για την άσκηση

δημόσιο κατήγορο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέ

της ποινικής δίωξης, τότε οι νέες διατάξεις ως αμιγώς

σεις των άρθρων 486 και 494 του Κώδικα Ποινικής Δι

δικονομικού περιεχομένου, κατά την μάλλον επικρατή

κονομίας, όπως αυτές τροποποιούνταν με τα εδάφια β

σασα, τουλάχιστον αρχικά, άποψη της θεωρίας, η οποία

και γ της αυτής ως άνω παραγράφου, και, κατά τη δη

φαίνεται ότι υιοθετήθηκε και από την νομολογία (βλ.

μοσίευση του νόμου τούτου, εκκρεμούσαν, κηρύσσο

σχετικά Η. Γ ά φ ο υ , Ποινική Δικονομία, τεύχος Α, 6η

νταν απαράδεκτες, με την αιτιολογία ότι η θεσπιζόμενη

έκδοση 1966, σ. 13 και επ. Χ. Δ έ δ ε, Ποινική Δικονομία

με την διάταξη αυτή αναδρομικότητα αφορούσε μόνο

10η έκδοση 1991, σ. 28, Α. Μ π ο υ ρ ό π ο υ λ ο υ , Ερμην.

τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες θεμελίωναν το

Π.Κ τ. Α, έκδοση 1959, σ. 10 αριθ. 8, ΑΠ 1571/1988

δικαίωμα του εισαγγελέα για άσκηση εφέσεως κατά α

ΠοινΧρ ΛΘ' 390, ΣυμβΑΠ 55/1990 ΠοινΧρ Μ' 951 με

θωωτικής αποφάσεως ή αντεφέσεως, όχι δε και τις τυπι

αντίθετη

246/1992

κές προϋποθέσεις της εγκυρότητας της έκθεσης με την

ΠοινΧρ MB' 419 με αντίθετη εισαγγελική πρόταση), ε

οποία είχε ασκηθεί η έφεση ή η αντέφεση, προτού αρχί

εισαγγελική

πρόταση,

ΣυμβΑΠ

φαρμόζονται αναδρομικά γιατί, κατά την άποψη αυτή,

σει η ισχύς του νόμου τούτου, κρίνοντας ότι οι εν λόγω

η συνταγματικά κατοχυρωμένη απαγόρευση της ανα

τυπικές προϋποθέσεις θα κρίνονταν κατά τις δικονομι

δρομικής ισχύος των δικονομικών ποινικών διατάξεων,

κές διατάξεις, οι οποίες ίσχυαν κατά το χρόνο που α

δεν καταλαμβάνει τους κανόνες του ποινικού δικονο

σκήθηκε η έφεση, τότε δηλαδή που ο ΚΠΔ δεν απαιτού

μικού δικαίου. Οι κανόνες αυτοί, επομένως, εφόσον ο

σε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την ά

νομοθέτης δεν ορίζει κάτι διαφορετικό, εφαρμόζονται

σκηση της. Στην παλαιότερη βιβλιογραφία, αποκλίνου

αδιάκριτα και σε αξιόποινες συμπεριφορές που έλαβαν

σες από την κατά τα ανωτέρω κρατούσα άποψη σκέ

χώρα πριν την θέσπιση τους και άγονται προς εκδίκα

ψεις, είχε διατυπώσει στο σύγγραμμα του ο Ζησιάδης

ση, καθ' ον χρόνο αυτοί έχουν τεθεί σε ισχύ. Πάντως, ο

(βλ. I. Ζ η σ ι ά δ η , Ποινική Δικονομία, Β έκδοση 1964,

Άρειος Πάγος με την υπ' αριθ. 1282/ 1992 απόφαση της

τόμος Α, σ. 26), ο οποίος, μεταξύ των άλλων, σημείωνε

Ολομέλειας του (βλ αυτήν σε ΠοινΧρ MB' 921) και με

και τα εξής: "Εις την περίπτωσιν, καθ' ην δια την δίωξιν

την επίκληση των διατάξεων των άρθρων 596 § 1 και

μιας πράξεως απαιτείται η εκπλήρωσις μιας προϋποθέ

601 § 1 εδάφιο β του ΚΠΔ, καθώς και εκείνης του άρ

σεως, λ.χ.άδεια της αρχής, έγκλησις εκ μέρους του πα

θρου 2 § 1 του Αστικού Κώδικα, αρνήθηκε την αναδρο

θόντος, μετά δε την εκτέλεσιν της πράξεως νόμος τις δι

μική εφαρμογή τής αναμφίβολα δικονομικού περιεχο

κονομικός θεσπίσει ότι, δεν απαιτείται προηγούμενη ά

μένου διάταξης του άρθρου 8 § 8 του ν. 1941/1991 με

δεια, ή ότι η πράξις διώκεται αυτεπαγγέλτως, το Γερμα

την οποία είχε καταργηθεί ως λόγος απόλυτης ακυρό

νικό ακυρωτικό έστη επί της αντιλήψεως ότι πρόκειται

τητας η παράνομη παράσταση του πολιτικώς ενάγο

περί δικονομικής προϋποθέσεως, και ως εκ τούτου, εδέ

ντος, η οποία in concreto ήταν ευμενέστερη για τον α-

χθη ότι ο σχετικός νόμος έχει αναδρομικήν δύναμιν. Το

ναιρεσείοντα (κατηγορούμενο), με την αιτιολογία ότι το

Γαλλικό ακυρωτικό όμως απέκρουσε την αναδρομικήν

επιτρεπτό των ενδίκων μέσων και τα σφάλματα της α

δύναμιν του τοιούτου νόμου, επί τω λόγω ότι δεν δύνα

πόφασης ή του βουλεύματος, κρίνονται σύμφωνα με

ται να θίξει κεκτημένα δικαιώματα», παραπέμποντας

τον νόμο που ισχύει κατά τον χρόνο δημοσιεύσεως της

στον D o n n e n t i e u

αποφάσεως ή εκδόσεως του βουλεύματος, ενώ με τις υπ'

de droit criminel et de legislation comparee, deuxieme

αριθ. 1529/1993, ΠοινΧρ ΜΓ' 1286, με αντίθετη μειο

partie, procedure penale, 3eme edition 1947, § 1602, σ.

ψηφία και 1817/1993, Ποιν Χρ ΜΔ' 177 αποφάσεις του

915), ο οποίος θεωρούσε τις προϋποθέσεις αυτές ως ου

De

V a b r e s (Traite elementaire

(σε Συμβούλιο), έκρινε ότι οι δικονομικοί νόμοι, αν δεν

σιαστικές, και συνεπώς για την αναδρομική ή μη εφαρ

ορίζεται αλλιώς, δεν έχουν αναδρομική δύναμη, αλλά

μογή των διατάξεων που περιέχουν όρους της ποινικής

αφορούν μόνο το διαδικαστικό τμήμα της ποινικής δί

διώξεως, θα έπρεπε κάθε φορά να εξετάζεται αν αυτοί

κης, που έπεται της θέσης τους σε ισχύ. Τέλος με σειρά

καλυτέρευαν ή επιδείνωναν την θέση του κατηγορου

αποφάσεων του (ΑΠ 1458/1996 σε ΠοινΧρ ΜΖ' 847,

μένου. Στην σύγχρονη βιβλιογραφία κατέχει δεσπό-
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ζούσα θέση, η άποψη ότι η απαγόρευση της αναδρομι

ρειος Πάγος απέκλεισε την εφαρμογή στην συγκεκριμέ

κότητας στο πεδίο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου,

νη περίπτωση της διάταξης του άρθρου 41 § 1 του μεθε

πρέπει να επεκταθεί και σε διατάξεις του ποινικού δικο

πόμενου ν. 1884/1990, με την οποία οριζόταν ότι η δίω

νομικού δικαίου, όταν αυτές περιέχουν προβλέψεις που

ξη των εγκλημάτων έκδοσης ή αποδοχής εικονικών φο

θίγουν ουσιώδη συμφέροντα και δικαιώματα του κατη

ρολογικών στοιχείων, γινόταν ευθύς μετά την διαπί

γορουμένου (βλ σχετ. Α ν δ ρ ο υ λ ά κ η , Θεμελιώδεις έν

στωση του εγκλήματος και μετά από υποβολή σχετικής

νοιες της ποινικής δίκης, αριθμός περιθ. 22, 28 και 29,

μηνυτήριας αναφοράς, χωρίς να απαιτείται οριστικο

Α. Κ α ρ ρ ά, Ποινικό Δυχονομυχό Δίκαιο, έκδοση τρίτη

ποίηση της φορολογικής εγγραφής, κρίνοντας (προδή

2007 σ. 11, Μ α ρ γ α ρ ί τ η , Ποινική Δικονομία Ένδικα

λως) ότι η διάταξη αυτή ήταν δυσμενέστερη. Κατά το

Μέσα I, δεύτερη έκδοση 2000, σ. 54, Χ. Μ υ λ ω ν ό π ο υ -

σκεπτικό της απόφασης, η διάταξη αυτή δεν είχε εφαρ

λ ο υ, Ποινικό Δίκαιο Γενικό Μέρος, έκδοση 2007, σ. 80,

μογή στην κριθείσα περίπτωση, γιατί "υπέκειτο προς

Α. Χ α ρ α λ α μ π ά κ η , Σύνοψη Ποινικού Δυχαίου, Γενι

κρίση φορολογική παράβαση τελεσθείσα προ της ισχύος

κό Μέρος, I, σ. 166-167, Μ. Κ α ϊ ά φ α - Γ κ μ π ά ν τ ι , Εμ

της διατάξεως αυτής". Η ιδία άποψη, με την επίκληση

βάθυνση στην Ποινική Νομολογία, 2006, σ. 43, Α.

μάλιστα του άρθρου 2 § 1 του ΠΚ, επαναλήφθηκε στις

Π α π α δ α μ ά κ η , Ποινική Δικονομία, πέμπτη έκδοση

αποφάσεις που ακολούθησαν υπό το καθεστώς τού και

2011, σ. 6, Γ. Μ π έ κ α , Η χρονική επέκταση της ισχύος

ήδη ισχύοντος ν. 2523/1997 αναφορικά με την ρύθμιση

των ουσιαστυχών ποινικών νόμων, 1992, σ. 131- και ε

του άρθρου 21 § 2 του νόμου τούτου. Ειδικότερα με τις

πόμενες, 165-166, Α. Ζ α χ α ρ ι ά δ η , Ο ν. 1608/1950,

αποφάσεις αυτές κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 21

έκδοση 1995, σ. 69, 170, Γ. Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο υ , Ανα

§ 2 του ν. 2523/1997, η οποία εισήγαγε γενικώς την

δρομικοί ποινικοί δικονομυχοί νόμοι και μέτρα δικο

προϋπόθεση της ορισπκοποίησης της φορολογικής εγ

νομικού καταναγκασμού, Δ 1990. 753 και επ. και διεξο

γραφής για την δίωξη όλων των πράξεων φοροδιαφυ

δικά Φ υ τ ρ ά κ η , Η απαγόρευση της αναδρομικότητας

γής (των άρθρων 17,18 και 19) του ιδίου νόμου, ήταν

στην ποινική δικονομία, 1998, σ. 249 και επ.). Το ζήτη

ευμενέστερη έναντι των προηγούμενων ρυθμίσεων και

μα της αναδρομυχής εφαρμογής διατάξεων που τροπο

συνεπώς ήταν εφαρμοστέα αναδρομικώς, καταλαμβά-

ποίησαν κατά καιρούς τις προϋποθέσεις άσκησης της

νουσα και τις πράξεις που είχαν τελεσθεί υπό το προη

ποινικής δίωξης στα εγκλήματα φοροδιαφυγής, αντιμε

γούμενο δίκαιο, για την δίωξη των οποίων δεν απαιτεί

τωπίστηκε από την νομολογία πολύ ενωρίς, ήδη υπό το

το οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής (βλ. σχε

καθεστώς της ισχύος του ν. 1591/1986. Ειδικότερα ο Ά-

τικά ΑΠ 1838/2001 ΠοινΧρ ΝΒ' 644, ΑΠ 873/2004

ρειος Πάγος με την υπ' αριθ. 469/1995 απόφαση του

ΠοινΧρ ΝΕ' 413, ΑΠ 1786/2003 Πραξ Λογ 2003. 438,

(βλ. αυτήν σε ΠοινΧρ ME' 778) και με την επίκληση ε

ΑΠ 5/2009 Τ.Ν.Π. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ και ΝΟΜΟΣ). Η επί

φαρμογής του άρθρου 2 § 1 του ΠΚ, δέχθηκε ότι η ορι

κληση μάλιστα στις υπ' αριθ. 469/1995, 1838/2001 και

στικοποίηση της φορολογικής εγγραφής και η εν συνε

1786/2003 αποφάσεις της διάταξης του άρθρου 2 § 1

χεία υποβολή μηνυτήριας αναφοράς από συγκεκριμένα

του ΠΚ, δεν μπορεί να σήμαινε άλλο τι, ειμή μόνο ότι ο

πρόσωπα για την δίωξη του εγκλήματος της έκδοσης

Άρειος Πάγος αξιολογούσε την περάτωση της διοικητι

και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων, προ

κής φορολογικής διαδικασίας ως προσεγγίζουσα περισ

ϋποθέσεις που προβλέφθηκαν το πρώτον για την δίωξη

σότερο το ουσιαστικό παρά το δικονομικό ποινυχό δί

των συγκεκριμένων εγκλημάτων με την υπ' αριθ. 1105135/

καιο. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι με την υπ' α

9049/0009/3.10.1989 απόφαση του Υπουργού Οικονο

ριθ. 1838/2001 απόφαση του, έκρινε ότι η προϋπόθεση

μικών που κυρώθηκε με το άρθρο 51 § 2 του ν. 1882/

της οριστικοποίησης της φορολογικής εγγραφής αποτε

1990, η οποία (απόφαση) είχε τροποποιήσει το άρθρο 32

λούσε πρόσθετο στοιχείο και αναγκαίο όρο για την

του ν. 1591/1986, ήταν εφαρμοστέα αναδρομικώς και

ποινική δίωξη του εγκλήματος της μη απόδοσης ΦΠΑ

για πράξεις που είχαν τελεσθεί πριν από την ισχύ της,

που αποτελούσε και το αντυχείμενο της ένδικης υπόθε

ως περιέχουσα ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο

σης, αναίρεσε δε την καταδυχαστική απόφαση για ε

ρύθμιση, έναντι των προβλέψεων του άρθρου 32 του ι

σφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρ

δίου νόμου, όπως ίσχυε μέχρι τότε, το οποίο προέβλεπε

θρου 21 § 2 του ν. 2523/1997, κάτι το οποίο δεν θα

ότι η δίωξη των συγκεκριμένων εγκλημάτων γινόταν

μπορούσε να κάνει εάν θεωρούσε ότι η διάταξη ήταν

αυτεπάγγελτα (χωρίς την υποβολή μηνυτήριας αναφο

δυχονομυχή, αφού δεν προβλέπεται ως λόγος αναίρεσης

ράς) και χωρίς να απαιτείται η οριστικοποίηση της φο

η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή δικονομικής διά

ρολογικής εγγραφής. Με την ίδια απόφαση του ο Ά-

ταξης. Ρήγμα στην νομολογία αυτή φαίνεται ότι επέφε-
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ραν οι μεταγενέστερες υπ' αριθ. 440/2008, 1805/2008

μοσίου.Η περάτωση συνεπώς της διοικητικής φορολο

και 1795/2009 αρεοπαγιτικές αποφάσεις (η πρώτη χω

γικής διαδικασίας, αν τυχόν προβλεπόταν ως όρος για

ρίς κάποια ιδιαίτερη αιτιολογία), με τις οποίες κρίθηκε

την δίωξη των αδικημάτων του άρθρου 19, δεν θα εμ

ότι η διάταξη του άρθρου 40 § 2 του ν. 3220/2004 που

φάνιζε την εγγύτητα προς τον χώρο του ουσιαστικού

αποσυνέδεσε (εν μέρει) την περάτωση της διοικητικής

ποινικού δικαίου, που εμφανίζει για την δίωξη των α

φορολογικής διαδικασίας (με την μορφή της παρέλευ

δικημάτων των άρθρων 17 και 18, αφού οι πράξεις των

σης άπρακτης της προθεσμίας διοικητικής επίλυσης της

οργάνων της διοικητικής διαδικασίας στην περίπτωση

διαφοράς) που μέχρι τότε απαιτείτο για την δίωξη των

του άρθρου 19, δεν εξατομικεύουν κάποια φορολογική

εγκλημάτων της έκδοσης ή αποδοχής πλαστών ή εικο

αξίωση του δημοσίου, αλλά εξαντλούνται κατά περιε

νικών φορολογικών στοιχείων, από την δίωξη των ε

χόμενο στην επιβολή κύρωσης για την διαπραχθείσα

γκλημάτων αυτών και παρέσχε την δυνατότητα άμεσης

παράβαση". Εξάλλου, η κατάργηση της διοικητυχής

υποβολής της μηνυτήριας αναφοράς μετά την ολοκλή

φορολογικής διαδικασίας ως προϋπόθεσης για την δίω

ρωση του ελέγχου, με αίτημα την κατά προτεραιότητα

ξη των εγκλημάτων αυτών, αν δεν ακυρώνει, πάντως

εκδίκαση της πράξης στην κακουργηματυχή της μορφή,

περιορίζει σημαντυχά την έκταση εφαρμογής της § 3 του

ήταν δικονομική και ως τέτοια αναδρομικώς εφαρμο

άρθρου 21, η οποία, σημειωθήτω, διατηρήθηκε σε ισχύ

στέα, με την αιτιολογία ότι η αναδρομική εφαρμογή

και μετά τον ν. 3943/2011, συνέπεια η οποία εκμηδενί

αυτής δεν προσέκρουε στην από την διάταξη του άρ

ζεται στην περίπτωση του άρθρου 19. Μια επιβεβαίωση,

θρου 7 § 1 του Συντάγματος καθιερωμένη αρχή της μη

συνεπώς, της νομολογίας που είχε δημιουργηθεί υπό

αναδρομικότητας του δυσμενέστερου ποινικού νόμου,

την προϊσχύσασα μορφή του άρθρου 21 § 2 του ν. 2523/

ούτε στην διάταξη του άρθρου 2 § 1 του ΠΚ που επι

1997 σχετικά με τον τρόπο δίωξης των εγκλημάτων των

βάλλει την αναδρομική εφαρμογή του ηπιότερου νό

άρθρων 17 και 18 του νόμου τούτου, και μετά τις τρο-

μου, γιατί με αυτήν δεν θεσπίζονταν νέα εγκλήματα,

ποπουήσεις που επήλθαν με το άρθρο 3 § 2 εδάφιο θ'

ούτε επαυξάνονταν οι ποινές για ήδη προβλεπόμενα

του ν. 3943/2011 και αφορούν τον τρόπο δίωξης των ι

τοιαύτα. Οι αντίθετες αυτές αποφάσεις, δεν σηματοδο

δίων εγκλημάτων, δεν φαίνεται να είναι ασύμβατη με

τούν απαραίτητα, κατά την εκτίμηση μας, και απομά

τις αποφάσεις που έκριναν το ζήτημα της αναδρομικής

κρυνση του ακυρωτικού από την προηγούμενη νομο

ισχύος της διάταξης του άρθρου 40 § 2 του ν. 3220/

λογία του. Και τούτο γιατί η αποσύνδεση της διουρητι

2004.

κής φορολογικής διαδικασίας, από τον τρόπο δίωξης
των εγκλημάτων του άρθρου 19, είναι ζήτημα σημαντι
κά υποδεέστερο εκείνου της προϋπόθεσης οριστικοποί
ησης της φορολογικής εγγραφής, η εισαγωγή της οποί
ας με το άρθρο 21 § 2 του ν. 2523/1997 είχε αποτελέσει
την αφορμή για την δημιουργία της προηγούμενης νο
μολογίας, η κατάργηση της δε με τον νόμο 3943/2011,
έχει εντελώς ιδιάζουσα σημασία και συνέπειες για την
δίωξη των εγκλημάτων των άρθρων 17 και 18 του ιδίου
νόμου. Γιατί η συνάφεια μεταξύ των πράξεων των ορ
γάνων της διουχητυχής διαδικασίας και της προσβαλ
λόμενης in concreto αξίωσης του Δημοσίου, όπως ση
μειώνουν χαρακτηριστικά οι Λ. Μ α ρ γ α ρ ί τ η ς και Θ.
Παπακυριάκου

στην

μελέτη

τους

(ενθ.

ανωτ.

ΠοινΔικ 2012. 151 και επόμενες) είναι χαρακτηριστικό
«που εμφανίζεται κυρίως στα αδικήματα των άρθρων
17 και 18 και όχι στα αδυχήματα του άρθρου 19, που έ
τσι όπως τυποποιούνται (χωρίς αναφορά στην διαφυγή
ή έστω στον σκοπό διαφυγής συγκεκριμένου ποσού φό
ρου), εμφανίζονται ως παραβατικές συμπεριφορές που
έχουν αξιολογηθεί από τον νομοθέτη ως γενικά επικίν
δυνες, χωρίς σύνδεση με φορολογικές αξιώσεις του δη

Στην προκειμένη περίπτωση, κατόπιν της υπ' αριθ.
Α.ΟΙ.Ε/.../4.12.2012 παραγγελίας του Εισαγγελέα Οι
κονομικού Εγκλήματος προς τον Εισαγγελέα Πλημμε
λειοδικών Αθηνών, ασκήθηκε από τον τελευταίο ποινι
κή δίωξη κατά του Θ.Α.** του Β.**, δημοσιογράφου, ...,
για φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος (άρθρο 17
§ 2β του ν. 2523/1997) και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματυχές δραστηριότητες (άρθρο 45 του ν. 3691/ 2008),
παραγγέλθηκε δε κυρία ανάκριση επί της υποθέσεως, η
οποία ήδη διενεργείται από τον Ανακριτή του 13ου
τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αναφερόμενη
στο θέμα ποινική δίωξη κινήθηκε με αφορμή την με α
ριθμό πρωτ.

.../9.11.2012 μηνυτήρια αναφορά του

προϊσταμένου της ΙΓ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, με την οποία κα
ταγγέλθηκε ότι ο καθ' ου η αναφορά Θ.Α.** του Β.**,
δημοσιογράφος, κατά το ουχονομυχό έτος 2008 (διαχει
ριστική περίοδος 1.1.2007 έως 31.12.2007) υπέβαλε ανα
κριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτο
ντας καθαρά εισοδήματα στα οποία ο φόρος που ανα
λογούσε ανερχόταν στο ποσό των 1.631.655,20 ευρώ,
πλέον προσαυξήσεων. Η μηνυτήρια αυτή αναφορά υ
ποβλήθηκε ευθύς μετά το πέρας του φορολογικού ελέγ-
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χου και πριν από οποιαδήποτε περάτωση της διοικητι

τόμος 62

§ 2 εδάφιο α' περίπτωση αα του ν. 2523/1997, όπως ι

κής φορολογικής διαδικασίας που θα μπορούσε να ε

σχύει νυν, ακολούθως δε υπερέβη αρνητικά την εξουσία

πέλθει είτε με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του

του μη κηρύσσοντας άκυρη την ποινική δίωξη για την

άσκησης

πράξη της φοροδιαφυγής και τις άμεσα συναρτώμενες

προσφυγής κατά του φύλλου ελέγχου, είτε με την παρέ

διοικητικού

δικαστηρίου

στην

περίπτωση

με αυτήν πράξεις -διάταξη του βουλεύματος ως προς

λευση άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση μιας

την οποία και περιορίζεται η προκειμένη αίτηση αναι

τέτοιας προσφυγής. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγ

ρέσεως- λόγω μη συνδρομής της απαιτούμενης για την

κλήματος στον οποίο και υποβλήθηκε η εν λόγω ανα

έγκυρη υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς προηγού

φορά, παρήγγειλε κατά το άρθρο 21 § 2 εδάφιο α περί

μενης οριστικοποίησης της

πτωση αα του ν. 2523/1997, όπως αυτό ισχύει μετά την

Διότι ανεξάρτητα από την φύση της πιο πάνω διάταξης,

τροποποίηση του με το άρθρο 3 § 2 εδάφιο θ' του ν. 3943/

η οποία είναι πράγματι δικονομική, αυτή ως εισάγουσα

2011, την άμεση άσκηση ποινικής δίωξης, θεωρώντας

δυσμενέστερη για τον κατηγορούμενο ρύθμιση σε σχέση

προδήλως ότι η διάταξη αυτή εφαρμοζόταν άμεσα και

με ότι ίσχυε προηγουμένως σχετικά με την υποβολή της

για πράξεις φοροδιαφυγής στην φορολογία εισοδήμα

μηνυτήριας αναφοράς για την δίωξη της συγκεκριμένης

τος (σε βαθμό κακουργήματος) που είχαν τελεσθεί πριν

πράξης, δεν είχε αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με όσα ε

από την έναρξη ισχύος του νόμου τούτου. Διαρκούσης

κτίθενται ανωτέρω. Ύστερα από όλα αυτά, πρέπει, σύμ

της κυρίας ανακρίσεως ο κατηγορούμενος με την από

φωνα με τα άρθρα 484 § 1 εδάφιο στ, 485 § 1 και 517 § 1

26.2.2013 (ημερομηνία κατάθεσης 1.3.2013) αίτηση του

του ΚΠΔ, να ακυρωθεί εν μέρει το υπ' αριθ. .../2013

προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, ζήτησε

βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών

σύμφωνα με τα άρθρα 171 § 1,173 § 2 και 176 § 11 ΚΠΔ

και να κηρυχθεί απαράδεκτη η ασκηθείσα ποινική δίω

να κηρυχθεί άκυρη η ποινική δίωξη που ασκήθηκε ενα

ξη κατά του κατηγορουμένου Θ.Α.** του Β.**, δημοσιο

ντίον του για την πράξη της φοροδιαφυγής, (καθώς και

γράφου, κατοίκου ..., για την πράξη της φοροδιαφυγής

για εκείνη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική

και μόνο (άρθρο 17 § 1 ν. 2523/1997), πράξη που φέρε

δραστηριότητα), ισχυριζόμενος ότι η δίωξη για την

ται ότι τελέσθηκε από αυτόν στην Αθήνα κατά τον α

πράξη της φοροδιαφυγής ασκήθηκε χωρίς να συντρέ

ναφερόμενο στο ιστορικό της παρούσας μου χρόνο.

χουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, καθόσον α
σκήθηκε πριν από την οριστικοποίηση της φορολογικής
εγγραφής. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδυχών Αθηνών με
το εκδοθέν σχετικώς υπ' αριθ. .../2013 βούλευμα του, με
καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη σ' αυτό πρότα
ση του Εισαγγελέα, δέχθηκε ότι η διάταξη του άρθρου
21 § 2 εδάφιο β' περίπτωση αα' του ν. 2523/1997, όπως
αυτή ίσχυε μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 3 § 2
εδάφιο θ' του ν. 3943/2011, με την οποία χορηγείτο το
δικαίωμα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος
να παραγγέλλει την άμεση άσκηση της ποινικής δίωξης
σε περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής στην
φορολογία εισοδήματος, ήταν δικονομική και ως τέτοια
είχε αναδρομική εφαρμογή και επί περιπτώσεων που
είχαν τελεσθεί πριν από την ισχύ του ν. 3943/2011, ανε
ξάρτητα από το εάν με αυτήν θεσπίζονταν δυσμενέστε
ρες ή ευμενέστερες προϋποθέσεις για την δίωξη των ε
γκλημάτων αυτών. Με το σκεπτικό αυτό το εκδόν το
προσβαλλόμενο βούλευμα Συμβούλιο, απέρριψε ως α
βάσιμη την αίτηση-προσφυγή του κατηγορουμένου για
ακύρωση της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε σε βάρος
του για την πράξη της φοροδιαφυγής. Κρίνοντας έτσι
το Συμβούλιο που εξέδωσε το προσβαλλόμενο βούλευ
μα, εσφαλμένα ερμήνευσε την διάταξη του άρθρου 21

φορολογικής

εγγραφής.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνουμε: Να γίνει δεκτή η ασκηθείσα από εμάς
αίτηση αναιρέσεως. Να αναιρεθεί εν μέρει το προσβαλ
λόμενο βούλευμα και ακολούθως να κηρυχθεί απαρά
δεκτη η ασκηθείσα ποινική δίωξη κατά του κατηγορου
μένου Θ.Α.** του Β.**, δημοσιογράφου, κατοίκου ..., για
την πράξη της φοροδιαφυγής και μόνο (άρθρο 17 § 1
ν. 2523/1997), πράξη που φέρεται ότι τελέσθηκε από
αυτόν στην Αθήνα κατά τον αναφερόμενο στο ιστορικό
της παρούσας μου χρόνο».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τρόπος άσκησης της ποινικής δίωξης στα αδικήματα φο
ροδιαφυγής - αναδρομικότητα δικονομικών διατάξεων
Εισαγωγικά
Η παρούσα απόφαση, εξετάζοντας το εάν είναι επιτρε
πτή η αναδρομικότητα της διατάξεως του άρθρου 21 § 2
εδ. α' περ. α α ' ν. 2523/1997, όπως ισχύει μετά την τρο
ποποίηση του με το άρθρο 3 § 2 εδ. θ' ν. 3943/2011 περί
άμεσης άσκησης ποινικής δίωξης κατόπιν παραγγελίας του
Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για το αδίκημα της
κακουργηματικής φοροδιαφυγής (άρθρο 17 §§ 1, 2 ν. 2523/
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1997), πριν δηλαδή την οριστικοποίηση της φορολογικής

ουσιαστικού ή
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του δικονομικού ποινικού δικαίου.

εγγραφής, παρά το ότι αυτή (η οριστικοποίηση δηλαδή της

Γιατί εάν ήθελε θεωρηθεί ότι η διαδικασία αυτή εντάσ

φορολογικής εγγραφής) αποτελούσε προϋπόθεση άσκησης

σεται στο πεδίο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, ως απο

της ποινικής δίωξης κατά το χρόνο τελέσεως της πράξης,

τελούσα ενδεχομένως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστα

έρχεται να τοποθετηθεί επί ενός ζητήματος που έχει απα

σης των περί ων ο λόγος εγκλημάτων ή εξωτερικό όρο του

σχολήσει πολλάκις τόσο τη θεωρία, όσο και τη νομολογία,

αξιοποίνου τους, τότε η κατάργηση της θα συνεπαγόταν

ήτοι του επιτρεπτού ή μη της αναδρομικότητας διατάξεων

αυτόματα την υπαγωγή των νέων διατάξεων στην συνταγ

με αποκλειστικά ή σε κάθε περίπτωση υπερέχοντα (ποινι

ματική απαγόρευση της αναδρομικής εφαρμογής (άρθρο 7

κό) δικονομικό χαρακτήρα.

§ 1 του Συντάγματος), αλλά και της συναφούς, διαθέτου
σας κατ' ελάχιστο υπερνομοθετικά θεμέλια, δυνάμει του

Η αποσύνδεση της κίνησης της ποινικής δίωξης για

άρθρου 15 § 1 εδ. γ' ΔΣΑΠΔ, επιταγής αναδρομικής ισχύος

τα εγκλήματα φοροδιαφυγής των άρθρων 17, 18

διατάξεων που αποκλείουν ή μειώνουν το αξιόποινο, ενώ

και 19 του ν. 2523/1997 από την προηγούμενη πε

εάν ήθελε θεωρηθεί ότι εντάσσεται στο πεδίο

ράτωση

μικού δικαίου

της

διοικητικής

φορολογικής

διαδικασίας

ως αποτελούσα

θετική

του δικονο

δικονομική

προϋπό

και τα ζητήματα διαχρονικού δικαίου που ανακύ

θεση για την άσκηση της ποινικής δίωξης, τότε οι νέες δια

πτουν

τάξεις ως αμιγώς δικονομικού περιεχομένου, κατά την μάλ
λον επικρατήσασα, τουλάχιστον αρχικά, άποψη της θεωρί

Οι τροποποιήσεις που επέφεραν οι νόμοι 3220/2004

ας, η οποία φαίνεται ότι υιοθετήθηκε και από την νομολο

(άρθρο 40 § 2), 3888/2010 (άρθρο 16 § 3) και 3943/2011

γία 1 , εφαρμόζονται αναδρομικά. Γιατί, κατά την άποψη αυ

(άρθρο 3 § 2 εδάφιο θ ' ) και ιδίως αυτές που αποσυνέδε-

τή, η συνταγματικά κατοχυρωμένη απαγόρευση της ανα

σαν την κίνηση της ποινικής δίωξης για τα εγκλήματα φο-

δρομικής ισχύος των δικονομικών ποινικών διατάξεων, δεν

ροδιαφυγής των άρθρων 17, 18 και 19 του ν. 2523/1997

καταλαμβάνει τους κανόνες του ποινικού δικονομικού δι

από

την προηγούμενη περάτωση

της διοικητικής φορολο

καίου. Οι κανόνες αυτοί, επομένως, εφόσον ο νομοθέτης

στον βαθμό που με αυτές διευκολύνεται

δεν ορίζει κάτι διαφορετικό, εφαρμόζονται αδιάκριτα και σε

η άσκηση ποινικής δίωξης και συνεπώς τίθενται σε δυσμε

αξιόποινες συμπεριφορές που έλαβαν χώρα πριν την θέ

νέστερη θέση τα άτομα που φέρονται ως υπαίτιοι των ως

σπιση τους και άγονται προς εκδίκαση, καθ' ον χρόνο αυτοί

άνω

έχουν τεθεί σε ισχύ.

γικής διαδικασίας

εγκλημάτων,

θέτουν

σοβαρά

ζητήματα

διαχρονικού

δικαίου και κυρίως το ερώτημα εάν μπορούν να εφαρμο
σθούν αναδρομικά και επί των εγκλημάτων που

τελέσθη

καν πριν από την έναρξη της ισχύος τους.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις αποτελούν κατά την άποψη
μου αναμφισβήτητα δικονομικές διατάξεις για τους κάτωθι
λόγους:

Ενόψει των ανωτέρω, προκύπτουν τα εξής δύο ζητήμα

(α) Η διαδικασία ασκήσεως ποινικής διώξεως για κάποια

τ α : (α) Εάν οι νεότερες διατάξεις που τροποποιούν επί το

αξιόποινη πράξη φέρει δίχως άλλο δικονομικό χαρακτήρα

δυσμενέστερο το καθεστώς δίωξης των φορολογικών αδι

και δεν εντάσσεται στο πεδίο του ουσιαστικού ποινικού δι

κημάτων, καταργώντας επιμέρους όρους εξάρτησης της

καίου.

φορολογικής ποινικής δίκης από την εξέλιξη της διοικητικής

(β) Η γραμματική διατύπωση («ποινική δίωξη δεν αρχί

φορολογικής διαδικασίας, αποτελούν διατάξεις του ουσια

ζει πριν ...») και η συστηματική θέση των διατάξεων που

στικού ή του δικονομικού ποινικού δικαίου και (β) Εάν,

ρυθμίζουν τους παραπάνω όρους (κυρίως αυτής του άρ

στην περίπτωση που χαρακτηρισθούν ως διατάξεις του δι

θρου 21) φανερώνουν πρόδηλα το δικονομικό τους χαρα

κονομικού ποινικού δικαίου, μπορούν να υπαχθούν στην

κτήρα.

εμβέλεια της αρχής της απαγόρευσης της αναδρομικής ε
φαρμογής δυσμενών ποινικών νόμων.

(γ) Στο συμπέρασμα αυτό εξάλλου θα καταλήγαμε και
εφαρμόζοντας τα κριτήρια των Beling και Kaufmann για τη
διάκριση μεταξύ ουσιαστικών και δικονομικών διατάξεων

Διάταξη ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται από την συ
στηματική ένταξη

της περάτωσης της διοικητικής φορολο

γικής διαδικασίας,

που μέχρι την δημοσίευση

των διατάξε

1. Βλ. σχετικά Η. Γ ά φ ο υ , Ποινική Δικονομία, 1966, σ. 13
επ., Χ. Δ έ δ ε , Ποινική Δικονομία, 1991, σ. 28, Α. Μ π ο υ ρ ό π ο υ λ ο υ , Ερμην. ΠΚ, 1959, σ. 10, ΑΠ 1571/1988, ΠοινΧρ Λ Θ '
390, ΣυμβΑΠ 55/1990, ΠοινΧρ Μ' 951, με αντίθετη εισαγγελική

ων αυτών προβλεπόταν ως όρος απαραίτητος για την υπο

πρόταση, ΣυμβΑΠ 246/1992, ΠοινΧρ M B ' 419, με αντίθετη εισαγ

βολή

γελική πρόταση.

της σχετικής μηνυτήριας αναφοράς,

στο πεδίο

του
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στο ποινικό δίκαιο. Έτσι, κατά τον Beling, ο κανόνας που

αφορά σε διατάξεις δικονομικού ποινικού δικαίου, προχω

κάθε φορά εξετάζουμε ανήκει στο ουσιαστικό ποινικό δί

ράμε στην απάντηση επί του δευτέρου ερωτήματος το ο

καιο, εφόσον δίνει απάντηση στα ερωτήματα, εάν πρέπει

ποίο θέσαμε, ήτοι του εάν, αν και διατάξεις δικονομικού

να επιβληθεί ποινή, ποια ποινή και υπό ποιες προϋποθέσεις,

χαρακτήρα, μπορούν αυτές να υπαχθούν στην εμβέλεια

με άλλα λόγια εφόσον το στοιχείο που ρυθμίζεται από αυ

της αρχής της απαγόρευσης της αναδρομικής εφαρμογής

τόν ανήκει «στον κύκλο ιδεών που διέπει το δικαιολογημέ

δυσμενών ποινικών νόμων.

νο της επιβολής της ποινής1». Αντίθετα, στο δικονομικό δί
καιο θα υπάγεται τότε, όταν δίνει απάντηση στα ερωτήμα
τα, εάν πρέπει να διεξαχθεί δίκη, πώς πρέπει αυτή να διε
ξαχθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις. Συμπλήρωση και προ
ώθηση της προεκτεθεϊσας άποψης συνιστά και αυτή της
Hilde Kaufmann, κατά την οποία ο εφαρμοστής του νόμου
θα πρέπει να εκκινήσει θέτοντας το ερώτημα: «Θα εξηρτάτο η επιβολή ή μη της ποινής από το εάν συντρέχει εκά
στοτε η συγκεκριμένη, αμφισβητούμενη ως προς τη φύση
προϋπόθεση11,

της,

ακόμα και εάν υποθέταμε ότι η ποινή

επιβάλλεται χωρίς δίκη*;».

Εάν η απάντηση είναι θετική,

Η κρατούσα στη θεωρία άποψη
Ειδικότερα όσον αφορά στην αναδρομική εφαρμογή
των ποινικών δικονομικών νόμων η κρατούσα άποψη 7 δέ
χεται κατά κανόνα τη δυνατότητα αυτή με τη σκέψη, κυ
ρίως, ότι ο νεότερος δικονομικός νόμος κατά τεκμήριο εξα
σφαλίζει καλύτερα τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας,
όπως γίνεται δεκτό και από τη διάταξη του άρθρου 596 § 1
ΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία: «Οι δίκες που εκκρεμούν σε

τότε η εν λόγω προϋπόθεση έχει ουσιαστικό χαρακτήρα,

οποιοδήποτε

ειδάλλως φέρει χαρακτήρα δικονομικό. Τα ανωτέρω γίνονται

ποιονδήποτε βαθμό

δεκτά και από τη μάλλον κρατούσα άποψη στη θεωρία 5 .

του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

(δ) Πρόκειται για διαδικαστικά στάδια που κατατείνουν
στη διάγνωση, από τα εξειδικευμένα γι' αυτό κρατικά όρ

στάδιο

της ποινικής διαδικασίας και
συνεχίζονται σύμφωνα με

σε

ο

τις διατάξεις

Οι πράξεις της ποινικής

διαδικασίας που τελέστηκαν όταν ίσχυαν οι διατάξεις που
καταργούνται διατηρούν το κύρος τους».

γανα, της ύπαρξης και ακριβούς έκτασης της φορολογικής

Στην επιστήμη λοιπόν κρατούσα είναι η γνώμη ότι για

οφειλής. Η προηγούμενη διέλευση από τα στάδια αυτά ε

τους νόμους που μεταβάλλουν τη διαδικασία ο κανόνας εί

ξυπηρετεί την ευχερέστερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή

ναι ότι οι δικονομικοί ποινικοί νόμοι έχουν αναδρομική δύ

της ποινικής δίκης, ενώ παράλληλα αποτρέπει την έκδοση

ναμη και καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς δίκες, εκτός αν αλ

αντιφατικών δικαστικών αποφάσεων 6 .

λιώς ορίζουν οι ίδιοι. Σε εκκρεμείς συνεπώς ποινικές διώ

Ευμενέστερη και Δυσμενέστερη Διάταξη Δικονομι
κού Δικαίου
Έχοντας καταλήξει πως το αντικείμενο της συζήτησης

ξεις, οι μεν διαδικαστικές πράξεις που τελέστηκαν με τον
παλιό νόμο είναι ισχυρές, η διαδικασία όμως στο ατέλεστο
μέρος της προχωρεί σύμφωνα με το νόμο ο οποίος ισχύει
κατά το χρόνο που επιχειρείται η συγκεκριμένη διαδικαστι
κή πράξη, δηλαδή με το νέο νόμο, και όχι με εκείνον που
ίσχυε προηγουμένως, κατά το χρόνο δηλαδή τέλεσης του

2. B e l i n g , Deutsches Reichsstrafprozessrechts, 1928.
3. Ορθότερα «προϋποθέσεις έκδοσης ουσιαστικής απόφασης»
(Sachurteilsvoraussetzung), κατά τον Goldschmidt.
4. H i l d e

K a u f m a n n , Strafanspruch, Strafkalagerecht, σ .

εγκλήματος. Τον κανόνα δε αυτό αναγνωρίζει ρητά και η
μεταβατική διάταξη του άρθρου 596 § 1 ΚΠΔ, η οποία, πα
ρά την χρονικά περιορισμένη νομική της δεσμευτικότητα

134. To κριτήριο υιοθετείται ενδεικτικά από τον Ν. Α ν δ ρ ο υ λ ά 

ως μεταβατικής διατάξεως, διατηρεί τη βαρύτητα της λογι

κη (Θεμελιώδεις Έννοιες Ποινικής Δίκης) και τον Λ. Μ α ρ γ α ρ ί 

κής της.

τη (Οι εξωτερικοί όροι του αξιοποίνου).
5. Έτσι
237),

Δημήτραινας

Μαργαρίτης

272-273),

Ωστόσο, η ανωτέρω επιχειρηματολογία βαρύνεται με το
Φοροδιαφυγής,

σ.

(Ποινική Δικονομία, Ένδικα Μέσα II, σ.

Παπακυριάκου

317 επ.), Σ υ κ ι ώ τ η

(Εγκλήματα

(Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, σ.

(Τα φορολογικά εγκλήματα, σ. 148) - πρβλ.

πάντως και τα επιχειρήματα του Χ. Π α π ο υ τ σ ή , Η νομική φύση

στοιχείο της αυθαιρεσίας, αφού βασίζεται στην αποδοχή ό
τι δήθεν ο νεότερος δικονομικός νόμος είναι πάντοτε καλύ
τερος, ενώ αντίθετα η συχνή εναλλαγή αρκετών δικονομι
κών ρυθμίσεων καθιστά

προβληματική τουλάχιστον την

και οι συνέπειες της οριστικοποίησης της φορολογικής εγγραφής

κατηγορηματικότητα της κρατούσας άποψης, ενώ η επί

στο αδίκημα της έκδοσης και αποδοχής εικονικών στοιχείων, ΠοινΔ

κληση της § 1 του άρθρου 596 δε μπορεί να έχει έννομη

2007. 326 επ., 328 επ., ο οποίος αξιολογεί την οριστικοποίηση ως

επιρροή, αφού αποτελεί απλή μεταβατική διάταξη, η οποία

εξωτερικό όρο του αξιοποίνου.
6. Διαφορετικά θα είχαν τα πράγματα αν η φορολογική Διοί
κηση ή τα διοικητικά δικαστήρια δεν ενεργούσαν κατά δέσμια αρ

7. Έτσι Χ ω ρ α φ ά ς (Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, ο. 77 επ.),

μοδιότητα, αλλά διέθεταν διακριτική ευχέρεια ως προς τον προσ

Μ α ν ω λ ε δ ά κ η ς (Ποινικό Δίκαιο, Γενική Θεωρία, σ . 113), Μ ά 

διορισμό της ύπαρξης και της έκτασης της φορολογικής οφειλής.

γκα κης

(Συστηματική Ερμηνεία Π Κ, σ. 37).
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έχει προφανώς εκπληρώσει την αποστολή της, που ήταν

σε πρώτο και τελευταίο βαθμό παρέπεμψε τους κατηγο

από τη φύση της περιορισμένης χρονικής ισχύος.

ρουμένους για απάτη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος

Μέρος της θεωρίας ορθώς, λοιπόν, υποστηρίζει την ά

της Εθνικής Τράπεζας, η οποία τελέστηκε πριν την ημερο

ποψη ότι η απαγόρευση της αναδρομικότητας στο πεδίο

μηνία ενάρξεως του ν. 1738/87, ο οποίος τροποποίησε το

του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, πρέπει να επεκταθεί και

άρθρο 308 § 1 ΚΠΔ, καθώς αποτελεί διάταξη δικονομικού

σε διατάξεις του ποινικού δικονομικού δικαίου, όταν αυτές

περιεχομένου και συνεπώς η αναδρομική εφαρμογή της σε

περιέχουν προβλέψεις που θίγουν ουσιώδη συμφέροντα

υποθέσεις που είναι εκκρεμείς ή για τις οποίες δεν έχει α

8,9

και δικαιώματα του κατηγορουμένου .

κόμα ασκηθεί η ποινική δίωξη, δεν προσκρούει στο άρθρο

Η θέση της νομολογίας

ντίθετη εισαγγελική πρόταση το προσβαλλόμενο βούλευμα

2 ΠΚ, με επίκληση του άρθρου 596 ΚΠΔ, ενώ κατά την α
ήταν αναιρετέο λόγω υπέρβασης εξουσίας, διότι η αναδρο
Η νομολογία δεν υπήρξε ομοιογενής αναφορικά με το

μική εφαρμογή του άρθρου 308 § 1 ΚΠΔ δεν είναι δυνατή,
εφόσον οι πράξεις των κατηγορουμένων κατά το χρόνο τε

υπό εξέταση ζήτημα.
Ενδεικτική της στάσης μέρους της νομολογίας αποτέ

λέσεως τους δεν ενέπιπταν στη διάταξη του άρθρου 1 ν. 1608/

λεσε η Συμβ ΑΠ 246/1992 (ΠοινΧρ M B ' 419, με αντίθετη

1950. Ομοίως είχε δεχτεί και η ΣυμβΑΠ 55/1990 (ΠοινΧρ

εισαγγελική πρόταση Δασκαλάκη), η οποία δέχθηκε ότι δεν

Μ' 951, με αντίθετη εισαγγελική πρόταση Βλάχου) με χα

υπερέβη την εξουσία του το Συμβούλιο Εφετών, το οποίο

ρακτηριστική αναφορά στο 596 ΚΠΔ: «Τέλος, το γεγονός
ότι οι ουσιαστικές ποινικές διατάξεις του παραπάνω

νόμου

δε δύνανται να εφαρμόζονται στις πράξεις που είχαν τελε
8. Βλ. I. Ζ η σ ι ά δ η. Ποινική Δικονομία, Β έκδοση 1964, τόμος

σθεί προ της ισχύος αυτού ως δυσμενέστεροι δεν επηρεά

Α, σ. 26) ,ο οποίος, μεταξύ των άλλων, σημείωνε και τα εξής: «Εις

ζει

την περίπτωσιν, καθ' ην δια την δ'ιωξιν μιας πράξεως απαιτείται η

μικών διατάξεων και η

εκπλήρωσις μιας προϋποθέσεως λ.χ. άδεια της αρχής, έγκλησις εκ
μέρους του παθόντος μετά δε την εκτέλεσιν της πράξεως νόμος
τις δικονομικός θεσπίσει ότι δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια ή
ότι η πράξις διώκεται αυτεπαγγέλτως, το Γερμανικό Ακυρωτικό έ-

την επί των αυτών εγκλημάτων εφαρμογή

των δικονο

οποία εφαρμογή ρητώς επιβάλλεται

από Νόμον». Η εισαγγελική πρόταση από την άλλη, κατά
το ενδιαφέρον μέρος της, είχε ως εξής: «Και είναι μεν αλη
θές ότι η διάταξη του άρθρου 5 § 7 του ν. 1738/1987 ετέ

στη επί της αντιλήψεως, ότι πρόκειται περί δικονομικής προϋποθέ

θη ως προσθήκη στο τέλος της § 1 του άρθρου 308 ΚΠΔ

σεως και, ως εκ τούτου, εδέχθη, ότι ο σχετικός νόμος έχει ανα

και επομένως ως δικονομική θα πρέπει να έχει αναδρομική

δρομικήν δύναμιν. Το Γαλλικό Ακυρωτικό όμως απέκρουσε την α

ισχύ, πλην όμως όταν από τον κατηγορούμενο αφαιρείται

ναδρομικήν δύναμιν του τοιούτου νόμου, επί τω λόγω ότι, δεν δύ

το ένδικο μέσο της αναιρέσεως, η δικονομική αυτή διάταξη

ναται

ενέχει

να

θίξει

Donnentieu

κεκτημένα
De

δικαιώματα»,

παραπέμποντας στον

V a b r e s (Traite elementaire d e droit cri-

minel et de legislation comparee, deuxieme partie, procedure penale, 3eme edition 1947, § 1602, σ. 915), ο οποίος θεωρούσε τις

το σπέρμα και

της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως,

δεδομένου ότι έτσι επιβαρύνεται η θέση τούτου και θα έχει
εν προκειμένω πλήρη εφαρμογή το άρθρο 2 ΠΚ».

προϋποθέσεις αυτές ως ουσιαστικές και, σ υ ν ε π ώ ς για την ανα

Πάντως, ο ΑΠ με την υπ' αριθ. 1282/1992 απόφαση

δρομική ή μη εφαρμογή των διατάξεων που περιέχουν όρους της

της Ολομέλειας του (ΠοινΧρ M B ' 921) και με επίκληση των

ποινικής διώξεως, θα έπρεπε κάθε φορά να εξετάζεται αν αυτοί

διατάξεων των άρθρων 596 § 1 και 601 § 1 εδ. β' ΚΠΔ,

καλυτέρευαν ή επιδείνωναν την θέση του κατηγορουμένου.
9. Βλ. σχετ. Α ν δ ρ ο υ λ ά κ η , Θεμελιώδεις έννοιες της ποινι
κής δ ί κ η ς αριθμός περιθ. 22, 28 και 29, Α. Κ α ρ ρ ά , Ποινικό Δικο
νομικό Δίκαιο, έκδοση τρίτη 2007, σ. 11, Μ α ρ γ α ρ ί τ η , Ποινική
Δικονομία, Ένδικα Μέσα I, δεύτερη έκδοση 2000, σ. 54, Χ. Μ υ -

καθώς και εκείνης του άρθρου 2 § 1 ΑΚ, αρνήθηκε την α
ναδρομική εφαρμογή της δικονομικού περιεχομένου διατά
ξεως του άρθρου 8 § 8 του ν. 1941/1991, με την οποία εί
χε καταργηθεί, ως λόγος απόλυτης ακυρότητας, η παράνο

λ ω ν ό π ο υ λ ο υ , Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μ έ ρ ο ς έκδοση 2007, σ.

μη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος, η οποία in con-

80, Α. Χ α ρ α λ α μ π ά κ η , Σύνοψη Ποινικού Δικαίου, Γενικό Μέρος

creto ήταν ευμενέστερη για τον αναιρεσείοντα (κατηγο

I, ο. 166-167, Μ. Κ α ϊ ά φ α - Γ κ μ π ά ν τ ι , Εμβάθυνση στην Ποινι

ρούμενο), με την αιτιολογία ότι το επιτρεπτό των ενδίκων

κή Νομολογία, 2006, σ. 4 3 , Α. Π α π α δ α μ ά κ η , Ποινική Δικονο

μέσων και τα σφάλματα της απόφασης ή του βουλεύμα

μία, πέμπτη έκδοση 2011, σ. 6, Γ. Μ π έ κ α , Η χρονική επέκταση

τος, κρίνονται σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κατά το

της ισχύος των ουσιαστικών ποινικών νόμων, 1992, σ. 131- και ε

χρόνο δημοσιεύσεως ή εκδόσεως της αποφάσεως ή εκδό

πόμενες, 165-166, Α.

Ζ α χ α ρ ι ά δ η , Ο ν. 1608/1950, έκδοση

1995, σ. 6 9 , 170, Γ. Τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ ο υ , Αναδρομικοί ποινικοί
δικονομικοί νόμοι και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, Δ 1990.

σεως του βουλεύματος. Με την δε υπ' αριθ. ΣυμβΑΠ 1529/
1993 (ΠοινΧρ ΜΓ' 1296) απόφαση του, ο ΑΠ έκρινε ότι οι

753 επ. και διεξοδικά Φ υ τ ρ ά κ η , Η απαγόρευση της αναδρομι

δικονομικοί νόμοι, αν δεν ορίζεται αλλιώς, δεν έχουν ανα

κότητας στην ποινική δικονομία, 1998, σ. 249 επ.

δρομική ισχύ, αλλά αφορούν μόνο το διαδικαστικό τμήμα
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της ποινικής δίκης που έπεται τη θέση τους σε ισχύ.
Τέλος με σειρά αποφάσεων του (ΑΠ 1458/1996, ΠοινΧρ
Μ Ζ ' 847, ΑΠ 272/1997, ΠοινΧρ Μ Η ' 44, ΑΠ 288/1997,
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θα έπρεπε να υπαχθεί στις εγγυητικές αρχές που διέπουν
τα ζητήματα διαχρονικού δικαίου στο ουσιαστικό ποινικό
δίκαιο 1 1 .

ΑρχΝ 1997. 721, και ΑΠ 901/1997, ΝοΒ 1997. 1031), αρνή

Ειδικότερα ο Άρειος Πάγος με την υπ' αριθ. 469/1995

θηκε ουσιαστικά την αναδρομική εφαρμογή της μεταβατι

απόφαση του (ΠοινΧρ M E ' 778) και με την επίκληση ε

κής διάταξης του άρθρου 2 § 19 εδάφιο δ του ν. 2408/

φαρμογής του άρθρου 2 § 1 του ΠΚ, δέχθηκε ότι η οριστι

1996, με την οποία οριζόταν ότι εφέσεις και αντεφέσεις

κοποίηση της φορολογικής εγγραφής και η εν συνεχεία υ

που είχαν ασκηθεί από τον Εισαγγελέα ή τον δημόσιο κα

ποβολή μηνυτήριας αναφοράς από συγκεκριμένα πρόσωπα

τήγορο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρ

για την δίωξη του εγκλήματος της έκδοσης και αποδοχής

θρων 486 και 494 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως

εικονικών φορολογικών στοιχείων - προϋποθέσεις που

αυτές τροποποιούνταν με τα εδάφια β και γ της αυτής ως

προβλέφθηκαν το πρώτον για την δίωξη των συγκεκριμέ

άνω παραγράφου, και, κατά τη δημοσίευση του νόμου

νων εγκλημάτων με την υπ' αριθ. 1105135/9049/0009/

τούτου, εκκρεμούσαν, κηρύσσονταν απαράδεκτες, με την

3.10.1989 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που κυ

αιτιολογία ότι η θεσπιζόμενη με την διάταξη αυτή αναδρο

ρώθηκε με το άρθρο 51 § 2 του ν. 1882/1990, η οποία (α

μικότητα αφορούσε μόνο τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι

πόφαση) είχε τροποποιήσει το άρθρο 32 του ν. 1591/1986

οποίες θεμελίωναν το δικαίωμα του εισαγγελέα για άσκηση

- ήταν εφαρμοστέα αναδρομικώς και για πράξεις που είχαν

εφέσεως κατά αθωωτικής αποφάσεως ή αντεφέσεως, όχι

τελεσθεί πριν από την ισχύ της, ως περιέχουσα ευμενέστε

δε και τις τυπικές προϋποθέσεις της εγκυρότητας της έκθε

ρη για τον κατηγορούμενο ρύθμιση, έναντι των προβλέ

σης με την οποία είχε ασκηθεί η έφεση ή η αντέφεση, προ

ψεων του άρθρου 32 του ιδίου νόμου, όπως ίσχυε μέχρι

τού αρχίσει η ισχύς του νόμου τούτου, κρίνοντας ότι οι εν

τότε, το οποίο προέβλεπε ότι η δίωξη των συγκεκριμένων

λόγω τυπικές προϋποθέσεις θα κρίνονταν κατά τις δικονο

εγκλημάτων γινόταν αυτεπάγγελτα (χωρίς την υποβολή

μικές διατάξεις, οι οποίες ίσχυαν κατά το χρόνο που ασκή

μηνυτήριας αναφοράς) και χωρίς να απαιτείται η οριστικο

θηκε η έφεση, τότε δηλαδή που ο ΚΠΔ δεν απαιτούσε ειδι

ποίηση της φορολογικής εγγραφής. Με την ίδια απόφαση

κή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την άσκηση της.

του ο Άρειος Πάγος απέκλεισε την εφαρμογή στην συγκε
κριμένη περίπτωση της διάταξης του άρθρου 41 § 1 του

Αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων που τροπο

μεθεπόμενου ν. 1884/1990, με την οποία οριζόταν ότι η

ποιούν κατά καιρούς τις προϋποθέσεις άσκησης ποι

δίωξη των εγκλημάτων έκδοσης ή αποδοχής εικονικών φο

νικής δίωξης στα εγκλήματα φοροδιαφυγής
Έντονη συζήτηση είχε διεξαχθεί ήδη από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990, όταν ίσχυε ακόμη ο ν. 1591/1986, ο
πότε και είχε τεθεί το ερώτημα, αν ο όρος της περάτωσης
της διοικητικής φορολογικής διαδικασίας (οριστικοποίηση
της φορολογικής εγγραφής), συνιστούσε μόρφωμα του δι
κονομικού δικαίου (θετική δικονομική προϋπόθεση, η έλ
λειψη της οποίας καθιστά την τυχόν ασκηθείσα ποινική δί
ωξη απαράδεκτη) ή μόρφωμα του ουσιαστικού δικαίου
(στοιχείο αντικειμενικής υπόστασης ή εξωτερικός όρος του
αξιοποίνου, η έλλειψη του οποίου πρέπει να οδηγεί σε α
10

παλλακτική δικαστική κρίση) . Οι περισσότεροι συγγρα
φείς συνέκλιναν τότε στη θέση ότι ακόμα και αν η διάταξη
σε σχέση με την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγρα
φής αξιολογούνταν ως εισάγουσα δικονομική προϋπόθεση,

ρολογικών στοιχείων, γινόταν ευθύς μετά την διαπίστωση
του εγκλήματος και μετά από υποβολή σχετικής μηνυτή
ριας αναφοράς,χωρίς να απαιτείται οριστικοποίηση της φο
ρολογικής εγγραφής, κρίνοντας (προδήλως) ότι η διάταξη
αυτή ήταν δυσμενέστερη. Κατά το σκεπτικό της απόφα
σης, η διάταξη αυτή δεν είχε εφαρμογή στην κριθείσα πε
ρίπτωση, γιατί «υπέκειτο προς κρίση (ρορολογική παράβα
ση τελεσθείσα προ της ισχύοσ της διατάξεως αυτής». Η ι
δία άποψη, με την επίκληση μάλιστα του άρθρου 2 § 1 του
ΠΚ, επαναλήφθηκε στις αποφάσεις που ακολούθησαν υπό
το καθεστώς του και ήδη ισχύοντος ν. 2523/1997 αναφο
ρικά με την ρύθμιση του άρθρου 21 § 2 του νόμου τού
του. Ειδικότερα με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκε ότι η διά
ταξη του άρθρου 21 § 2 του ν. 2523/1997, η οποία εισή
γαγε γενικώς την προϋπόθεση της οριστικοποίησης της
φορολογικής εγγραφής για την δίωξη όλων των πράξεων

10. Βλ. και Μ α ρ γ α ρ ί τ η / Π α π α κ υ ρ ι ά κ ο υ , Η δικονομική

11. Βλ. Κ α λ φ έ λ η , Υπερ 1992. 1183: «ότανη νέα νομοθετι

μεταχείριση των αδικημάτων φοροδιαφυγής του ν. 2523/1997 στο

κή παρέμβαση θίγει ουσιώδη συμφέροντα του βασικού υποκειμέ

πλαίσιο του νέου άρθρου 308 Α ΚΠΔ μετά τις πρόσφατες τροπο

νου της δίκης

ποιήσεις των προϋποθέσεων δίωξης τους με τους ν. 3888/2010

κατ' επίφαση μόνο δικονομικής διατάξεως και επιτάσσεται η κινη

τότε απαγορεύεται η αναδρομική εφαρμογή

της

και 3943/2011, ΠοινΔ 2012.

τοποίηση του άρθρου 2 ΠΚ».
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φοροδιαφυγής ( των άρθρων 17, 18 και 19) του ιδίου νό
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ντίθετες αυτές αποφάσεις, δεν σηματοδοτούν απαραίτητα,

μου, ήταν ευμενέστερη έναντι των προηγούμενων ρυθμί

κατά την εκτίμηση μας, και απομάκρυνση του ακυρωτικού

σεων και συνεπώς ήταν εφαρμοστέα αναδρομικώς, κατα-

από την προηγούμενη νομολογία του. Και τούτο γιατί η α

λαμβάνουσα και τις πράξεις που είχαν τελεσθεί υπό το

ποσύνδεση της διοικητικής φορολογικής διαδικασίας, από

προηγούμενο δίκαιο, για την δίωξη των οποίων δεν απαι

τον τρόπο δίωξης των εγκλημάτων του άρθρου 19, είναι

τείτο οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής (βλ. σχε

ζήτημα σημαντικά υποδεέστερο εκείνου της προϋπόθεσης

τικά ΑΠ 1838/2001 ΠοινΧρ ΝΒ' 644, ΑΠ 873/2004, ΠοινΧρ

οριστικοποίησης της φορολογικής εγγραφής, η εισαγωγή

Ν Ε ' 413, ΑΠ 1786/2003, ΠραξΛ 2003. 438, ΑΠ. 5/2009,

της οποίας με το άρθρο 21 § 2 του ν. 2523/1997 είχε απο

Τ.Ν.Π. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ και ΝΟΜΟΣ). Η επίκληση μάλιστα στις

τελέσει την αφορμή για την δημιουργία της προηγούμενης

υπ' αριθ. 469/1995, 1838/2001 και 1786/2003 αποφάσεις

νομολογίας, η κατάργηση της δε με τον ν. 3943/2011, έχει

της διάταξης του άρθρου 2 § 1 του ΠΚ, δεν μπορεί να σή

εντελώς ιδιάζουσα σημασία και συνέπειες για την δίωξη

μαινε άλλο τι, ειμή μόνο ότι ο Άρειος Πάγος αξιολογούσε

των εγκλημάτων των άρθρων 17 και 18 του ιδίου νόμου.

την περάτωση της διοικητικής φορολογικής διαδικασίας ως

Γιατί η συνάφεια μεταξύ των πράξεων των οργάνων της

προσεγγίζουσα περισσότερο το ουσιαστικό παρά το δικο

διοικητικής διαδικασίας και της προσβαλλόμενης in concrete) α

νομικό ποινικό δίκαιο. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι με
την υπ' αριθ. 1838/2001 απόφαση του, έκρινε ότι η προϋ
πόθεση της οριστικοποίησης της φορολογικής εγγραφής α
ποτελούσε πρόσθετο στοιχείο και αναγκαίο όρο για την
ποινική δίωξη του εγκλήματος της μη απόδοσης Φ.Π.Α που
αποτελούσε και το αντικείμενο την ένδικης υπόθεσης, α
ναίρεσε δε την καταδικαστική απόφαση για εσφαλμένη ερ
μηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 21 § 2 του
ν. 2523/ 1997, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να κάνει ε
άν θεωρούσε ότι η διάταξη ήταν δικονομική, αφού δεν
προβλέπεται ως λόγος αναίρεσης η εσφαλμένη ερμηνεία
και εφαρμογή δικονομικής διάταξης.
Ρήγμα στην νομολογία αυτή, φαίνεται ότι επέφεραν οι
μεταγενέστερες υπ' αριθ. 440/2008, 1805/2008 και 1795/
2009 αρεοπαγιτικές αποφάσεις, με τις οποίες κρίθηκε ότι η
διάταξη του άρθρου 40 § 2 του ν. 3220/2004 που αποσυνέδεσε (εν μέρει) την περάτωση της διοικητικής φορολογι
κής διαδικασίας (με την μορφή της παρέλευσης άπρακτης
της προθεσμίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς), που
μέχρι τότε απαιτείτο για την δίωξη των εγκλημάτων της
έκδοσης ή αποδοχής πλαστών ή εικονικών φορολογικών
στοιχείων, από την δίωξη των εγκλημάτων αυτών και πα
ρέσχε την δυνατότητα άμεσης υποβολής της μηνυτήριας
αναφοράς μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, με αίτημα

ξίωσης του Δημοσίου, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι
Λ . Μ α ρ γ α ρ ί τ η ς και θ . Π α π α κ υ ρ ι ά κ ο υ στην μελέτη
τους (ενθ. ανωτ. ΠοινΔ 2012. 151 και επόμενες) είναι χα
ρακτηριστικό «που εμφανίζεται κυρίως στα αδικήματα των
άρθρων 17 και 18 και όχι στα αδικήματα του άρθρου 19,
που έτσι όπως τυποποιούνται (χωρίς αναφορά στην διαφυ
γή ή έστω στον σκοπό διαφυγής συγκεκριμένου ποσού
φόρου),

εμφανίζονται

ως παραβατικές συμπεριφορές που

έχουν αξιολογηθεί από τον νομοθέτη ως γενικά επικίνδυ
νες, χωρίς σύνδεση με φορολογικές αξιώσεις του δημοσί
ου.

Η

περάτωση

συνεπώς

της διοικητικής

φορολογικής

διαδικασίας αν τυχόν προβλεπόταν ως όρος για την δίωξη
των αδικημάτων του άρθρου 19, δεν θα εμφάνιζε την εγ
γύτητα προς τον χώρο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου,
που εμφανίζει για την δίωξη των αδικημάτων των άρθρων
17 και 18, αφού οι πράξεις των οργάνων της διοικητικής
διαδικασίας στην περίπτωση του άρθρου 19, δεν εξατομι
κεύουν κάποια φορολογική αξίωση

του δημοσίου,

αλλά ε

ξαντλούνται κατά περιεχόμενο στην επιβολή κύρωσης για
την διαπραχθείσα παράβαση». Εξάλλου, η κατάργηση της
διοικητικής φορολογικής διαδικασίας ως προϋπόθεσης για
την δίωξη των εγκλημάτων αυτών, αν δεν ακυρώνει, πά
ντως περιορίζει σημαντικά την έκταση εφαρμογής της § 3

την κατά προτεραιότητα εκδίκαση της πράξης στην κα-

του άρθρου 21, η οποία, ας σημειωθεί, διατηρήθηκε σε ι

κουργηματική της μορφή, ήταν δικονομική και ως τέτοια

σχύ και μετά τον ν. 3943/2011, συνέπεια η οποία εκμηδε

αναδρομικώς εφαρμοστέα, με την αιτιολογία ότι η αναδρο

νίζεται στην περίπτωση του άρθρου 19. Μια επιβεβαίωση,

μική εφαρμογή αυτής δεν προσέκρουε στην από την διά

συνεπώς, της νομολογίας που είχε δημιουργηθεί υπό την

ταξη του άρθρου 7 § 1 του Συντάγματος καθιερωμένη αρ

προϊσχύσασα μορφή του άρθρου 21 § 2 του ν. 2523/1997

χή της μη αναδρομικότητας του δυσμενέστερου ποινικού

σχετικά με τον τρόπο δίωξης των εγκλημάτων των άρθρων

νόμου, ούτε στην διάταξη του άρθρου 2 § 1 του ΠΚ που

17 και 18 του νόμου τούτου, και μετά τις τροποποιήσεις

επιβάλλει την αναδρομική εφαρμογή του ηπιότερου νόμου,

που επήλθαν με το άρθρο 3 § 2 εδάφιο θ' του ν. 3943/

γιατί με αυτήν δεν θεσπίζονταν νέα εγκλήματα, ούτε επαυ

2011 και αφορούν τον τρόπο δίωξης των ιδίων εγκλημά

ξάνονταν οι ποινές για ήδη προβλεπόμενα τοιαύτα. Οι α

των, δεν φαίνεται να είναι ασύμβατη με τις αποφάσεις που
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έκριναν το ζήτημα της αναδρομικής ισχύος της διάταξης
του άρθρου 40 § 2 του ν. 3220/2004.

τόμος 62

τηγορουμένου που παρέχουν στον θιγόμενο ένα χρονικό
διάστημα μεταξύ του καταλογισμού της παράβασης σε αυ
τόν και της δυνατότητας άσκησης της ποινικής δίωξης, ε

Κριτική

ντός του οποίου αυτός μπορεί να αποφασίσει αν θα προ
χωρήσει σε συμβιβασμό με τη φορολογική αρχή ή θα υπο

Η πολυσχιδής εξάρτηση του ελληνικού φορολογικού

στεί τη διαδικασία προσβολής των αγαθών του που επισύ

ποινικού δικαίου από το διοικητικό φορολογικό δίκαιο και

ρει η άσκηση της ποινικής δίωξης. Εδώ εντάσσονται και οι

τα όργανα εφαρμογής του είχε εκφραστεί κατά τη θέσπιση

προαναφερόμενοι όροι που εξαρτούν την κίνηση της ποινι

του ν. 2523/1997 με την πρόβλεψη διαφόρων όρων που

κής δίωξης από την περάτωση της διοικητικής φορολογικής

έπρεπε να πληρούνται, προκειμένου να μπορεί να κινηθεί η

διαδικασίας.

ποινική δίωξη για τα αδικήματα που τυποποιεί ο συγκεκρι

Τέλος, η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στην Εισαγγε

μένος νόμος. Επρόκειτο για όρους συναρτώμενους με πρά

λία από τον προϊστάμενο της κατά περίπτωση αρμόδιας

ξεις των οργάνων εφαρμογής του διοικητικού φορολογικού

φορολογικής αρχής και η αποστολή προς τον Εισαγγελέα

δικαίου, όπως η σύνταξη έκθεσης ελέγχου από την αρμό

των απαιτούμενων στοιχείων αποτελεί ειδικό αποκλειστικό

δια φορολογική αρχή που να διαπιστώνει την παράβαση

τρόπο γνωστοποίησης των φορολογικών αδικημάτων στις

των εκάστοτε ποινικά κρίσιμων φορολογικών διατάξεων, η

ποινικές αρχές και ως εκ τούτου φανερώνει τη βούληση

έκδοση πράξης καταλογισμού φόρου, η έκδοση απόφασης

του νομοθέτη, όπου απαιτείται, να έχει προηγηθεί έγκυρη

επιβολής προστίμου, η έκδοση τελεσίδικης απόφασης διοι

και ακριβής ενημέρωση των αρμοδίων ποινικών οργάνων

κητικού δικαστηρίου επί παραδεκτής προσφυγής που α

σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν

σκήθηκε κατά της πράξης καταλογισμού φόρου ή της α

τα αδικήματα του ν. 2523/1997.

πόφασης επιβολής προστίμου και η υποβολή μηνυτήριας
αναφοράς.
Η σύνταξη έκθεσης ελέγχου και η συνακόλουθη έκδοση

Ο ν. 2523/1997 στη αρχική του μορφή είχε επιλέξει ένα
μοντέλο που χαρακτηριζόταν από μια αυστηρή σύνδεση
της κίνησης ποινικής δίωξης με όρους όπως οι παραπάνω.

πράξης καταλογισμού φόρου ή απόφασης επιβολής προ

Η πρώτη σημαντική χαλάρωση σε ό,τι αφορά τη σύνδεση

στίμου που οριστικοποιήθηκαν λόγω μη άσκησης παραδε

της ποινικής δίωξης με την πορεία της διοικητικής φορολο

κτής προσφυγής και η έκδοση τελεσίδικης απόφασης διοι

γικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 40 § 2

κητικού δικαστηρίου επί παραδεκτής προσφυγής, που ά

ν. 3220/2004 και αφορούσε το αδίκημα του άρθρου 19.

σκησε ο φορολογούμενος κατά των παραπάνω πράξεων,

Εκκινώντας από την τυποποίηση και διακεκριμένων παραλ

αποτελούν θετικούς όρους, η θέσπιση των οποίων ενδει-

λαγών του αδικήματος, μίας σε βαθμό πλημμελήματος και

κνύει τη βούληση του νομοθέτη για κίνηση της ποινικής

μίας σε βαθμό κακουργήματος, ο νομοθέτης προχώρησε

διώξεως, μόνο εφόσον έχουν προηγουμένως εκκαθαριστεί

για συγκεκριμένες περιπτώσεις (κακουργηματική παραλλα

τα αμφισβητούμενα φορολογικά ζητήματα στο πλαίσιο της

γή) στο να κρατήσει ως προϋπόθεση για την κίνηση της

διοικητικής φορολογικής διαδικασίας.

ποινικής δίωξης μόνο τη σύνταξη έκθεσης ελέγχου και την

Περαιτέρω, οι όροι που εξαρτούν ρητά την κίνηση της

υποβολή μηνυτήριας αναφοράς.

ποινικής δίωξης από την άπρακτη πάροδο προθεσμίας διοι

Ενόψει της δημοσιονομικής κατάρρευσης της χώρας και

κητικής επίλυσης της διαφοράς που έχει προκύψει με τη

των ευρύτερων αλλαγών που κρίθηκαν σκόπιμες για την ε

διαπίστωση της παράβασης και την έκδοση, κατά περίπτω

παύξηση της αποτελεσματικότητας του κρατικού φοροει-

ση, πράξης καταλογισμού φόρου ή επιβολής προστίμου α

σπρακτικού μηχανισμού, ο Έλληνας νομοθέτης προέβη με

ποτελούν όρους σχετικούς με τη θεσμική παροχή χρόνου

το ν. 3842/2010, το ν. 3888/2010 και το v. 3943/2011 1 3 ,

για την αξιοποίηση δυνατότητας φορολογικού συμβιβα

μεταξύ άλλων, και σε ουσιώδεις περιορισμούς της εξάρτη
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σμού . Πρόκειται πρόδηλα για όρους προς όφελος του κα-

σης της ποινικής από τη διοικητική διαδικασία για όλα σχε
δόν τα αδικήματα του ν. 2523/1997, με αποτέλεσμα να

12. Σε διακριτή κανονιστική λειτουργία από το άρθρο 24 § 2
που τυποποιεί τον διοικητικό ή δικαστικό φορολογικό συμβιβασμό
ως ιδιόμορφο αντικειμενικό λόγο εξάλειψης του αξιοποίνου (βλ.

hoc αποκλεισμού του αρχικά άδικου χαρακτήρα της πράξης».
13.

Βλ. για κριτική παρουσίαση αλλαγών Μ.

Καϊάφα-

για τη δογματική φύση της συγκεκριμένης ρύθμισης Π α π α κ υ -

Γ κ μ π ά ν τ ι , Οι επιλογές του ν. 3943/2011 για την οριοθέτηση

ρ ι ά κ ο υ , Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, σ. 350 επ., πρβλ. και Δ ή 

του αξιοποίνου των φορολογικών αδικημάτων: Μια ατυχής προ

μ η τ ρ α ι ν α , Εγκλήματα Φοροδιαφυγής, σ. 229 επ., ο οποίος δια

σπάθεια αυξημένης προστασίας των περιουσιακών απαιτήσεων

βλέπει στη συγκεκριμένη ρύθμιση έναν «ιδιόρρυθμο μηχανισμό ad

του Δημοσίου, ΠοινΔ 2011. 1307, 1308 επ.).

2014
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προκύπτει μια όλως σύνθετη εικόνα, καθώς ο νομοθέτης

665

δικαστικές αποφάσεις επί προσφυγών κατ' αυτών, που

προτίμησε να εισάγει μια περιπτωσιολογική απαρίθμηση,

προηγούνται της περάτωσης της διοικητικής φορολογικής

στο πλαίσιο της οποίας οι αναγκαίοι κάθε φορά όροι προσ

διαδικασίας, αν και δε μετέχουν θεσμικά στη συγκρότηση

διορίζονται όχι μόνο με βάση το είδος και τη βαρύτητα του

της ουσιαστικής απαξίας των φορολογικών αδικημάτων και

αδικήματος, αλλά και την αρχή που παίρνει την πρωτοβου

στη θεμελίωση της κρίσης περί αναγκαιότητας επιβολής

λία για τη διερεύνηση ή δίωξη του.

ποινής γι' αυτά, δεν παύουν να εξατομικεύουν τη φορολο

Είναι πρόδηλο ότι οι νεότερες ρυθμίσεις (με εξαίρεση

γική οφειλή του παραβάτη, ενσωματώνοντας σημαίνουσες

αυτήν του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 21 § 2) έχουν

αξιολογήσεις των κρινόντων οργάνων σε δυσχερή πραγμα

αντικειμενικά δυσμενή χαρακτηριστικά για τον πολίτη που

τικά και νομικά ζητήματα που αφορούν τα κατά νόμο γε

φέρεται ως δράστης των άρθρων 17 και 18 και τούτο γιατί

νεσιουργά αίτια της οφειλής . Ενόψει αυτής της άμεσης

εκλείπουν πλέον οι προστατευτικές γι' αυτόν επενέργειες

συνάφειας τους με την ταυτοποίηση της προσβαλλόμενης

14

που απέρρεαν από τους καταργούμενους όρους και ιδίως

μονάδας έννομου αγαθού, οι παραπάνω πράξεις και απο

από την προϋπόθεση της περάτωσης της διοικητικής φο

φάσεις των οργάνων της διοικητικής διαδικασίας και συνο

ρολογικής διαδικασίας πριν την κίνηση της ποινικής δίωξης.

λικά ο όρος περάτωσης της, βρίσκεται πολύ κοντά στο χώ

Ο φερόμενος ως δράστης δεν μπορεί έτσι πλέον να επω

ρο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου.

φεληθεί έγκαιρα από το τυχόν αρνητικό τελικό πόρισμα της

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι οι υπό εξέταση νομοθετι

διοικητικής διαγνωστικής διαδικασίας σε σχέση με την ύ

κές παρεμβάσεις θίγουν ουσιώδη συμφέροντα του βασικού

παρξη φορολογικής οφειλής του, για να αποφύγει με αυτόν

υποκειμένου της δίκης, τότε θα έπρεπε να απαγορευθεί η

τον τρόπο την ποινική δίωξη του. Κατά συνέπεια καθίστα

αναδρομική εφαρμογή τους, ως κατ' επίφαση αποκλειστικά

ται πλέον δυνατή και στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2523/

δικονομικών διατάξεων και να επιταχθεί η κινητοποίηση

1997 η αμετάκλητη ποινική καταδίκη ενός φορολογούμε

του άρθρου 2 ΠΚ. Οποιαδήποτε διαφορετική λύση θα ήταν

νου για φοροδιαφυγή στο φόρο εισοδήματος ή στο ΦΠΑ ή

αντίθετη σε θεμελιώδεις αρχές του ποινικού δικαίου που ως

σε άλλο επιρριπτόμενο ή παρακρατούμενο φόρο, ακόμη

αρχικό αλλά και απώτερο στόχο φέρουν την προάσπιση

και σε περιπτώσεις που θα αποδεικνύεται εκ των υστέρων,

των δικαιωμάτων του υπόπτου ή/και κατηγορουμένου.

στο πλαίσιο της φορολογικής διοικητικής δίκης, ότι δεν είχε
γεννηθεί φορολογική οφειλή ή ότι αυτή ήταν μικρότερη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΗΣ

του ποσού που διαπιστώθηκε αρχικά με την έκθεση ελέγ

Δικηγόρος, ΜΔΕ Αστικού Δικαίου,

χου. Η δε μόνη λύση που φαίνεται να διανοίγεται ρεαλιστι

L L M . Commercial Law University of Cambridge,

κά για τον αδίκως καταδικασθέντα είναι η υποβολή αίτησης

Υποψήφιος Δ.Ν. Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ

επανάληψης της διαδικασίας κατ' άρθρο 525 § 1 περ. 2
ΚΠΔ.
Αν κανείς προσχωρήσει στην ευρεία μεταφορά της αρ
χής n.c.n.p. sine lege praevia στο χώρο του δικονομικού

Άρειος Πάγος (Πλήρης Ολομέλεια)

ποινικού δικαίου, είναι προφανές ότι οι συζητούμενες νο

Αριθ. 2/2014

μοθετικές μεταβολές, στο βαθμό που χειροτερεύουν τη
θέση του κατηγορουμένου, δε μπορούν να διεκδικήσουν
αναδρομική εφαρμογή σε αδικήματα του ν. 2523/1997 που
τελέστηκαν πριν την έναρξη ισχύος τους. Ακόμη και υπό
μια περιορισμένη μεταφορά όμως της αρχής στο χώρο του
δικονομικού ποινικού δικαίου, οι εξεταζόμενες ρυθμίσεις
στο βαθμό που καταργούν τον όρο της εξάρτησης της κί
νησης της ποινικής δίωξης από την περάτωση της διοικητι
κής φορολογικής διαδικασίας, θα έπρεπε να υπαχθούν στην
εμβέλεια της αρχής διότι: (α) ο συζητούμενος όρος εξυπη

Πρόεδρος: Μ . Θ ε ο χ α ρ ί δ η ς
Εισηγήτρια: Ε. Κιαυρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Αρεο
παγίτης
Εισαγγελέας: Ν. Παντελής, Αντεισαγγελέας
Δικηγόρος: Δ. Β α λ ά σ η ς
Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επίδο
σης, οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται υποχρεω
τικά με την έφεση και επί των οποίων, εφόσον

ρετούσε πρωταρχικά ουσιώδη δικαιώματα του διωκόμενου,
τα οποία και θίγονται με την κατάργηση του και (β) πρό

14. Η διάσταση αυτή εξακολουθεί να αποτυπώνεται στη διά

κειται για όρο που κινείται δογματικά στο μεταίχμιο μεταξύ

ταξη του άρθρου 21 § 2, που διατηρεί τη δέσμευση του ποινικού

ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου. Οι ατομικές

δικαστή από το διοικητικό δεδικασμένο, αναφορικά με το εκάστοτε

διοικητικές πράξεις καταλογισμού φόρων και οι συναφείς

ποσό οφειλόμενου και διαφυγόντος φόρου.
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