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"Για αυτόφωρο σε φορολογικές ̟αραβάσεις"

Πρόσφατα διά της υ̟' αριθµ. 6/2011 εγκυκλίου του Αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου δίδονται, µεταξύ άλλων, συστάσεις για την εφαρµογή της
αυτόφωρης διαδικασίας στα εγκλήµατα της φοροδιαφυγής και της µη
καταβολής βεβαιωµένων χρεών ̟ρος το ∆ηµόσιο.
Εντούτοις, τόσο η καθιέρωση της ανωτέρω διαδικασίας για τα εν λόγω
αδικήµατα, όσο και η τεκµηρίωση ̟ου ε̟ιχειρείται στην ̟ροαναφερθείσα
εγκύκλιο ως ̟ρος την αναγκαιότητα εφαρµογής της, γεννούν εύλογες α̟ορίες
και ερωτηµατικά, καθώς µεταφέρουν ̟λέον την ̟ροβληµατική του ζητήµατος
α̟ό το ε̟ί̟εδο της νοµιµότητας σε αυτό της σκο̟ιµότητας.
Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών δεν µ̟ορεί ̟αρά να εκφράσει τον έντονο
θεσµικό ̟ροβληµατισµό του για την αντίθετη ̟ρος θεµελιώδεις αρχές του
Ποινικού ∆ικαίου διεύρυνση της έννοιας του «αυτοφώρου», ό̟ως η τελευταία
διαµορφώθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3943/2011. Ειδικότερα, η εφεξής
θεώρηση ως χρόνου τέλεσης των αδικηµάτων φοροδιαφυγής του χρονικού
διαστήµατος α̟ό την ηµέρα κατά την ο̟οία για ̟ρώτη φορά όφειλε να
ενεργήσει ο υ̟αίτιος έως τη συµ̟λήρωση χρόνου αντίστοιχου µε το 1/3 της κατά ̟ερί̟τωση ̟ροβλε̟όµενης - ̟ροθεσµίας ̟αραγραφής έχει ως
α̟οτέλεσµα όλα συλλήβδην τα εγκλήµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στις διατάξεις
του Ν. 2523/1997 να θεωρούνται διαρκή και, κατά συνέ̟εια, αυτόφωρα. Η
θεώρηση, ωστόσο, αυτή έρχεται σε ̟λήρη αντίθεση µε τις διατάξεις των
άρθρων 2 ̟αρ. 1 και 7 ̟αρ. 1 του Συντάγµατος.
’λλωστε, και στην ίδια την ανωτέρω εγκύκλιο ε̟ισηµαίνονται οι θεωρητικές
αντιρρήσεις στην ̟ρο̟εριγραφείσα νοµοθετική ̟αρέµβαση και ̟ροφανώς,
ως δείγµα αδυναµίας ανά̟τυξης ̟ειστικού αντιλόγου, αναφέρεται ρητά ότι
το ζήτηµα «θα κριθεί στην ̟ράξη α̟ό τα δικαστήρια». Εντούτοις, α̟οδεκτή
θεωρείται, κατά το συντάκτη της εγκυκλίου, η εφαρµογή της αυτόφωρης
διαδικασίας «σε ̟ερι̟τώσεις ακραίας και ̟ροκλητικής φοροδιαφυγής»,
χαρακτηρισµών γενικών και αόριστων ̟ου ̟ροσβάλλουν κατάφωρα την
αρχή της ασφάλειας δικαίου.
Η κατάθεση των ̟ροαναφερθεισών ενστάσεων και ̟ροβληµατισµών γίνεται
φυσικά και ̟άνω στη βάση ότι οι φορολογικές ̟οινικές υ̟οθέσεις έχουν ως
αφετηρία µια διοικητικού δικαίου διαφορά, ̟ου διέ̟εται α̟ό ιδιαίτερες
αρχές και δικούς της κανόνες, οι ο̟οίοι δυσχερώς δύνανται να
αντιµετω̟ισθούν µε ε̟άρκεια εντός της ab initio συνο̟τικής αυτόφωρης
διαδικασίας.

Με ιδιαίτερη λύ̟η και α̟ογοήτευση δια̟ιστώνουµε ̟ως και η ανωτέρω
εγκύκλιος, εντάσσεται σε µία ̟ροσ̟άθεια στήριξης και ενίσχυσης µε κάθε
τρό̟ο ενός ̟αρα̟αίοντος φοροεισ̟ρακτικού µηχανισµού, αντί να συµβάλλει
στην ορθολογική και α̟οτελεσµατική αντιµετώ̟ιση των σχετικών
εγκληµάτων, ̟ου είναι το ζητούµενο. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, είναι αδιανόητο και
ανε̟ίτρε̟το για µια δηµοκρατικά δοµηµένη ̟ολιτεία η χρονίζουσα
αδυναµία ενός κρατικού µηχανισµού να ε̟ιτύχει τους ε̟ιδιωκόµενους
δηµοσιονοµικούς στόχους του να ε̟ιδιώκεται να θερα̟ευτεί κατά τρό̟ο
α̟οσ̟ασµατικό διά ρυθµίσεων ̟ου ̟ροσλαµβάνουν τη µορφή νοµοθετικών
ακροβασιών και συνοδεύονται α̟ό ελλειµµατική δικαστική ̟ροστασία, χωρίς
σεβασµό στα θεµελιώδη και συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα του
̟ολίτη, φορολογουµένου και κατηγορουµένου.
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