Αρχές της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας και της προβλεψιµότητας,
παραγραφή αδικηµάτων περί τον ΦΠΑ
και σχέση µεταξύ εθνικού Συντάγµατος, Χάρτη ΘΔΕΕ και ΕΣΔΑ,
στις αποφάσεις Taricco I και Taricco II του ΔΕΕ
Ι. Δηµητρακόπουλου
Παρέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας
Ι. Στις 5 Δεκεµβρίου 2017 δηµοσιεύθηκε η απόφαση του τµήµατος µείζονας
σύνθεσης του ΔΕΕ στην υπόθεση C-42/17, M.A.S. & Μ.Β. (στο εξής, Taricco
II), η οποία συµπληρώνει κατ’ ουσίαν την από 8.9.2015 απόφαση του ΔΕΕ,
επίσης της µείζονας σύνθεσής του, στην υπόθεση C-105/14, Taricco και άλλοι
(στο εξής, Taricco I). Οι αποφάσεις αυτές ερµηνεύουν στο διατακτικό τους το
άρθρο 325 ΣΛΕΕ, αλλά κυρίως ενδιαφέρουν από την άποψη της σχέσης
µεταξύ εθνικού (συνταγµατικού) δικαίου, πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου
(του Χάρτη ΘΔΕΕ και συναφών γενικών αρχών του ενωσιακού δικαίου) και
ΕΣΔΑ, τόσο γενικά όσο και ειδικότερα για το θεσµό της παραγραφής στον
τοµέα του φορολογικού δικαίου, ζήτηµα που απασχόλησε έντονα, από άλλη,
συναφή πάντως, oπτική γωνία, και την πρόσφατη νοµολογία του Συµβουλίου
της Επικρατείας1.
Οι αποφάσεις Taricco I και Taricco II εκδόθηκαν κατόπιν προδικαστικών
ερωτηµάτων ιταλικών δικαστηρίων. Συγκεκριµένα, η Taricco II εκδόθηκε
κατόπιν

προδικαστικών

ερωτηµάτων

του

Ιταλικού

Συνταγµατικού

Δικαστηρίου, το οποίο επιδίωξε (και, τελικά, πέτυχε) την υιοθέτηση από το
ΔΕΕ απόκλισης/εξαίρεσης από την γενόµενη στην Taricco I ερµηνεία του
πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου.
Οι κανόνες του δικαίου της ΕΕ, της ΕΣΔΑ και του ιταλικού δικαίου οι οποίοι
είναι σχετικοί µε τα ζητήµατα που ανέκυψαν στις υποθέσεις C-105/14 και C42/17 είναι, κατά βάση, οι ακόλουθοι:
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Βλ. ΣτΕ Β΄ Τµ. 1623/2016 επταµ., ΣτΕ 1738/2017 Ολοµ., ΣτΕ Β΄ Τµ. 2934-2935/2017
επταµ. και τα σχετικά άρθρα µου (δηµοσιευµένα στο humanrightscaselaw.gr) “Η παραγραφή
της εξουσίας της Διοίκησης για διαπίστωση διοικητικών παραβάσεων και επιβολή των
αντίστοιχων δηµοσιονοµικών βαρών ή/και κυρώσεων, ως θεµελιώδης εγγύηση υπέρ του
διοικουµένου: από την ΣτΕ Β΄ Τµ. 1976/2015 έως την ΣτΕ Ολοµ. 1738/2017” και “Αρχή της
αναλογικότητας και διάρκεια της παραγραφής διοικητικών παραβάσεων”.
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(Α) Ενωσιακό Δίκαιο
- Άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. α ΣΕΕ: «Η Ένωση σέβεται την ισότητα των κρατών
µελών ενώπιον των Συνθηκών καθώς και την εθνική τους ταυτότητα που είναι
συµφυής µε τη θεµελιώδη πολιτική και συνταγµατική τους δοµή, στην οποία
συµπεριλαµβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση»,
- Άρθρο 4 παρ. 3 ΣΕΕ: «Σύµφωνα µε την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας,
η Ένωση και τα κράτη µέλη εκπληρώνουν τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα
βάσει αµοιβαίου σεβασµού και αµοιβαίας συνεργασίας.»,
- Άρθρο 49 παρ. 1 Χάρτη ΘΔΕΕ: «Κανείς δεν µπορεί να καταδικασθεί για
πράξη ή παράλειψη, η οποία δεν αποτελούσε, κατά τη στιγµή της τέλεσής
της, αδίκηµα κατά το εθνικό ή το διεθνές δίκαιο. Ούτε επιβάλλεται βαρύτερη
ποινή από εκείνη η οποία ίσχυε κατά τη στιγµή της τέλεσης του αδικήµατος.
Εάν, µετά την τέλεση του αδικήµατος, προβλεφθεί µε νόµο ελαφρύτερη ποινή,
επιβάλλεται αυτή η ποινή.»,
- Άρθρο 52 παρ. 3 Χάρτη ΘΔΕΕ: «Στο βαθµό που ο παρών Χάρτης
περιλαµβάνει δικαιώµατα που αντιστοιχούν σε δικαιώµατα τα οποία
διασφαλίζονται

στην

Ευρωπαϊκή

Σύµβαση

για

την

Προάσπιση

των

Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, η έννοια και η
εµβέλειά τους είναι ίδιες µε εκείνες που τους αποδίδει η εν λόγω Σύµβαση. Η
διάταξη αυτή δεν εµποδίζει το δίκαιο της Ένωσης να παρέχει ευρύτερη
προστασία.»,
- Άρθρο 53 Χάρτη ΘΔΕΕ: «Καµία διάταξη του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να
ερµηνεύεται ως περιορίζουσα ή θίγουσα τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις
θεµελιώδεις ελευθερίες που αναγνωρίζονται στα αντίστοιχα πεδία εφαρµογής
από το δίκαιο της Ένωσης, το διεθνές δίκαιο καθώς και από τις διεθνείς
συµβάσεις, στις οποίες είναι µέρη η Ένωση, ή όλα τα κράτη µέλη, και ιδίως
από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, καθώς και από τα Συντάγµατα
των κρατών µελών.»
- Άρθρο 325 ΣΛΕΕ: «1. Η Ένωση και τα κράτη µέλη καταπολεµούν την απάτη
ή οιαδήποτε άλλη παράνοµη δραστηριότητα κατά των οικονοµικών
συµφερόντων της Ένωσης, λαµβάνοντας σύµφωνα µε το παρόν άρθρο µέτρα
τα

οποία

θα

έχουν

αποτρεπτικό

χαρακτήρα

και

θα

προσφέρουν

αποτελεσµατική προστασία στα κράτη µέλη καθώς και στα θεσµικά και λοιπά
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όργανα και τους οργανισµούς της Ένωσης. 2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα
ίδια µέτρα καταπολέµησης της απάτης κατά των οικονοµικών συµφερόντων
της Ένωσης µε εκείνα που λαµβάνουν για την καταπολέµηση της απάτης
κατά των ιδίων οικονοµικών συµφερόντων.»
- Άρθρα 1 (παρ. 1) και 2 (παρ. 1) της Σύµβασης των κρατών µελών της ΕΕ για
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
η οποία υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο στις 26 Ιουλίου 1995 (Σύµβαση PIF):
«Άρθρο 1 1. Για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, απάτη εις βάρος
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνιστά: […]
β) όσον αφορά τα έσοδα, κάθε εκ προθέσεως πράξη ή παράλειψη σχετικά
µε: – τη χρήση ή την υποβολή πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή
εγγράφων, µε αποτέλεσµα την παράνοµη µείωση των πόρων του γενικού
προϋπολογισµού των Κοινοτήτων ή των προϋπολογισµών των οποίων η
διαχείριση ασκείται από τις Κοινότητες ή για λογαριασµό τους, – την
αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, µε τα αυτά
αποτελέσµατα, – την µη κατά προορισµόν χρήση ενός νόµιµα αποκτηθέντος
πλεονεκτήµατος µε τα αυτά αποτελέσµατα. Άρθρο 2 1. Κάθε κράτος µέλος
λαµβάνει

τα

αναγκαία

µέτρα

ώστε

οι

αναφερόµενες

στο

άρθρο 1

συµπεριφορές, καθώς και η συνέργεια, η ηθική αυτουργία και η απόπειρα που
συνδέονται µε αυτές να επισύρουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις, που να περιλαµβάνουν, τουλάχιστον στις
περιπτώσεις βαρείας απάτης, στερητικές της ελευθερίας ποινές για τις οποίες
χωρεί ενδεχοµένως έκδοση. Ως βαρεία θεωρείται κάθε απάτη που αφορά ένα
συγκεκριµένο ελάχιστο ποσό, οριζόµενο από τα κράτη µέλη και µη δυνάµενο
να υπερβεί τα 50 000 [ευρώ].»
(B) ΕΣΔΑ
Άρθρο 7 παρ. 1: «Ουδείς δύναται να καταδικασθή δια πράξιν ή παράλειψιν η
οποία, καθ' ήν στιγµήν διεπράχθη, δεν απετέλει αδίκηµα συµφώνως προς το
εθνικόν ή διεθνές δίκαιον. Ούτε και επιβάλλεται βαρυτέρα ποινή από εκείνην η
οποία επιβάλλετο κατά την στιγµήν της διαπράξεως του αδικήµατος.»
(Γ) Ιταλικό Δίκαιο
- Σύνταγµα: Αρχή της νοµιµότητας των ποινικών αδικηµάτων και κυρώσεων, η
οποία

περιλαµβάνει

και

την

απαγόρευση

αναδροµικής

εφαρµογής
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επαχθέστερου για τον κατηγορούµενο κανόνα περί παραγραφής του ποινικού
αδικήµατος.
- Ποινικός Κώδικας (σύµφωνα µε τον οποίο, η παραγραφή συνιστά λόγο
εξάλειψης του αξιοποίνου)
Άρθρο 157 (όπως τροποποιήθηκε µε τον νόµο 251/2005): «Ποινικό αδίκηµα
παραγράφεται σε προθεσµία ίση µε τη µέγιστη διάρκεια της ποινής που ορίζει
η διάταξη η οποία καθιστά αξιόποινη τη συγκεκριµένη πράξη· σε κάθε
περίπτωση, η προθεσµία παραγραφής δεν δύναται να είναι µικρότερη των έξι
ετών για τα κακουργήµατα και των τεσσάρων ετών για τα πληµµελήµατα,
ακόµη και αν προβλέπεται µόνο χρηµατική ποινή. […]»
Άρθρο 158: «Η προθεσµία παραγραφής αρχίζει από την ηµέρα που τελέστηκε
η αξιόποινη πράξη ή, για την απόπειρα και τα διαρκή εγκλήµατα, αντιστοίχως
από την ηµέρα παύσεως της δραστηριότητας του δράστη ή τελέσεως της
τελευταίας από τις επιµέρους πράξεις του διαρκούς εγκλήµατος. […]»
Άρθρο

160:

«Την

προθεσµία

παραγραφής

διακόπτουν

η

έκδοση

καταδικαστικής αποφάσεως ή διατάξεως. Την προθεσµία παραγραφής
διακόπτουν και η έκδοση διατάξεως για την επιβολή περιοριστικών όρων και
[...] η διάταξη περί διενέργειας προκαταρκτικής εξετάσεως [...]. Η προθεσµία
παραγραφής που διακόπηκε αρχίζει εκ νέου από την ηµέρα διακοπής. Εάν
συντρέχουν περισσότεροι λόγοι διακοπής, η προθεσµία αρχίζει από την
επέλευση του τελευταίου λόγου διακοπής· σε κάθε περίπτωση, οι προθεσµίες
του άρθρου 157 δεν µπορούν να παραταθούν πέραν των χρονικών ορίων του
άρθρου 161, παράγραφος 2 [...].»
Άρθρο 161: «[...] H διακοπή δεν µπορεί να οδηγήσει σε επιµήκυνση της
προθεσµίας παραγραφής πλέον του ενός τετάρτου του αρχικού χρόνου
παραγραφής [...].» (πριν από το νόµο 251/2005, η προθεσµία παραγραφής
ήταν δυνατό να παραταθεί κατά το ήµισυ, κατ’ ανώτατο όριο, του αρχικού
χρόνου παραγραφής σε περίπτωση διακοπής)
Άρθρο 416: Με στερητική της ελευθερίας ποινή από τρία έως επτά έτη
τιµωρείται όποιος συγκροτεί οργάνωση προς τον σκοπό διαπράξεως
εγκληµάτων. Όποιος συµµετέχει απλώς ως µέλος σε τέτοια οργάνωση
τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή από ένα έως πέντε έτη.
Άρθρα 2 και 8 του ν.δ. 74/2000 περί θεσπίσεως νέων διατάξεων όσον αφορά
τα εγκλήµατα που σχετίζονται µε τη φορολογία εισοδήµατος και τον φόρο
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προστιθέµενης αξίας: Όποιος υποβάλλει δολίως ψευδή δήλωση ΦΠΑ µε τη
χρήση τιµολογίων ή άλλων εγγράφων για ανύπαρκτες συναλλαγές (εικονικά
τιµολόγια) τιµωρείται µε στερητική της ελευθερίας ποινή ενός έτους και έξι
µηνών έως έξι ετών. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος εκδίδει εικονικά
τιµολόγια, προκειµένου να καταστήσει δυνατή τη µη απόδοση του ΦΠΑ από
τρίτο.
ΙΙ. To πρώτο ζήτηµα που επιλύθηκε στην απόφαση Taricco I ήταν εάν εθνική
ρύθµιση στον τοµέα της παραγραφής ποινικών αδικηµάτων, όπως η
προβλεπόµενη στις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του ιταλικού
Ποινικού Κώδικα, η οποία ορίζει ότι η πράξη που διακόπτει (κατ’ ουσίαν
παρατείνει) την προθεσµία παραγραφής, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας
όσον αφορά εγκλήµατα σχετικά µε τον ΦΠΑ, επιµηκύνει την προθεσµία
παραγραφής µόνο κατά το ένα τέταρτο της αρχικής της διάρκειας (πρακτικά,
για 21 ή 18 µήνες, εφόσον η αρχική διάρκεια ήταν επτά ή έξι έτη, αντίστοιχα)
είναι συµβατή µε το δίκαιο της Ένωσης και, ιδίως, µε το άρθρο 325 ΣΛΕΕ, εάν
καταλήγει σε ατιµωρησία των υπεύθυνων σε µεγάλο αριθµό περιπτώσεων
σοβαρής απάτης περί τον ΦΠΑ (και, συνακόλουθα, σοβαρής απάτης σε
βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ, δεδοµένου ότι ο ΦΠΑ
συγκαταλέγεται στους ίδιους πόρους της Ένωσης), λαµβανοµένης υπόψη της
περιπλοκότητας

και

της

µεγάλης

διάρκειας

των

σχετικών

ποινικών

διαδικασιών. Το ΔΕΕ έκρινε, όπως αναµενόταν, ότι τέτοια εθνική ρύθµιση
αντίκειται στο άρθρο 325 ΣΛΕΕ, ενόψει της συναγόµενης από το άρθρο αυτό
και από το άρθρο 4 παρ. 3 ΣΕΕ, σε συνδυασµό µε διατάξεις της Οδηγίας
2006/112, υποχρέωσης των κρατών µελών να προβλέπουν και να
επιβάλλουν

ανάλογες,

αποτελεσµατικές

και

αποτρεπτικές

κυρώσεις

(διοικητικές, ποινικές ή συνδυασµό των δύο) για παραβάσεις του ενωσιακού
δικαίου περί ΦΠΑ και, ειδικότερα, ενόψει της απορρέουσας από το άρθρο 2
παρ. 1 της Σύµβασης PIF υποχρέωσης των κρατών µελών να λαµβάνουν τα
αναγκαία µέτρα, προκειµένου συµπεριφορά που θίγει τα οικονοµικά
συµφέροντα της Ένωσης να τιµωρείται µε αποτελεσµατικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις, συµπεριλαµβανοµένων, τουλάχιστον σε
περίπτωση βαρειάς απάτης, στερητικών της ελευθερίας ποινών (βλ. Taricco I,
σκέψεις 36 έως 47). Συµπερασµατικά, το ΔΕΕ θεώρησε ότι «[εάν] η εφαρµογή
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των επίµαχων εθνικών διατάξεων στον τοµέα της διακοπής της προθεσµίας
παραγραφής έχει ως αποτέλεσµα πράξεις που συνιστούν βαρεία απάτη να
µην τιµωρούνται ποινικώς σε µεγάλο αριθµό υποθέσεων, επειδή τα
εγκλήµατα αυτά παραγράφονται κατά κανόνα πριν επιβληθεί η νοµοθετικώς
προβλεπόµενη ποινή µε δικαστική απόφαση µη δυνάµενη πλέον να
προσβληθεί, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι τα µέτρα που προβλέπει το εθνικό
δίκαιο για την καταπολέµηση της απάτης και κάθε άλλης παράνοµης
δραστηριότητας θίγουσας τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης, δεν
µπορούν να θεωρούνται ως αποτελεσµατικά και αποτρεπτικά, αντιθέτως
προς τα οριζόµενα στο άρθρο 325, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, το άρθρο 2,
παράγραφος 1, της συµβάσεως PIF καθώς και την οδηγία 2006/112,
ερµηνευόµενη σε συνδυασµό µε το άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ» (βλ.
σκέψη 47 της Taricco I).2
ΙΙΙ. Περαιτέρω, κατόπιν της προαναφερόµενης απάντησής του στο πρώτο
ερώτηµα, το ΔΕΕ εξέτασε τις συνέπειες µιας τέτοιας ασυµβατότητας επί των
σχετικών εκκρεµών ποινικών διαδικασιών, δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει ο
εθνικός δικαστής. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο ερµήνευσε και το άρθρο 49
του Χάρτη ΘΔΕΕ, στηριζόµενο σε σχετική νοµολογία του ΕΔΔΑ. Ειδικότερα,
το ΔΕΕ έκρινε τα ακόλουθα (σκέψεις 49 και 52 έως 57 της Taricco I):
«49

Σε περίπτωση που το εθνικό δικαστήριο καταλήξει στο συµπέρασµα ότι

οι επίµαχες εθνικές διατάξεις δεν ανταποκρίνονται στην απαίτηση του δικαίου
της Ένωσης περί αποτελεσµατικού και αποτρεπτικού χαρακτήρα των µέτρων
καταπολεµήσεως της απάτης στον τοµέα του ΦΠΑ, στο συγκεκριµένο
δικαστήριο απόκειται να διασφαλίσει την πλήρη αποτελεσµατικότητα του
δικαίου της Ένωσης, αφήνοντας, εν ανάγκη, ανεφάρµοστες τις εν λόγω
διατάξεις [...]. [...]
52

Δυνάµει της αρχής της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης, οι διατάξεις

του άρθρου 325, παράγραφοι 1 και 2, ΣΛΕΕ έχουν ως αποτέλεσµα, στις
2

Προκειµένου να αντιµετωπισθεί ένα τέτοιο συστηµικό πρόβληµα, η µία λύση, η οποία
“υποδεικνύεται” στη σκέψη 41 της Taricco II, είναι να παρέµβει ο εθνικός νοµοθέτης, ώστε να
διασφαλισθεί ότι το εθνικό καθεστώς για την παραγραφή στο ποινικό δίκαιο δεν οδηγεί στην
ατιµωρησία µεγάλου αριθµού περιπτώσεων βαρειάς απάτης στον τοµέα του ΦΠΑ. Η άλλη
λύση θα ήταν, βέβαια, να µεταβληθεί η κατάσταση στο επίπεδο της εφαρµογής του νόµου,
δηλαδή να διεξάγεται ταχύτερα η ποινική διαδικασία και δίκη, ώστε να µην επέρχεται
παραγραφή των αντίστοιχων αδικηµάτων, τουλάχιστον σε µεγάλο αριθµό περιπτώσεων
αποδιδόµενης σοβαρής απάτης περί τον ΦΠΑ.

6

σχέσεις τους µε το εσωτερικό δίκαιο των κρατών µελών, να καθιστούν
αυτοδικαίως ανεφάρµοστη, απλώς και µόνο µε τη θέση τους σε ισχύ, κάθε
αντίθετη διάταξη της εθνικής νοµοθεσίας [...].
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Επισηµαίνεται επίσης ότι, αν το εθνικό δικαστήριο αποφασίσει να αφήσει

ανεφάρµοστες τις επίµαχες εθνικές διατάξεις, πρέπει επίσης να µεριµνήσει για
τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ενδιαφερόµενων προσώπων.
Ειδικότερα, είναι δυνατό να επιβληθούν στα πρόσωπα αυτά κυρώσεις τις
οποίες θα είχαν αποφύγει κατά πάσα πιθανότητα αν είχαν εφαρµοστεί σε αυτά
οι εν λόγω διατάξεις του εθνικού δικαίου.
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Συναφώς, πολλοί ενδιαφερόµενοι που υπέβαλαν παρατηρήσεις ενώπιον

του Δικαστηρίου επικαλέσθηκαν το άρθρο 49 του Χάρτη των Θεµελιωδών
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης), το οποίο
κατοχυρώνει τις αρχές του διά νόµου καθορισµού και της αναλογικότητας των
εγκληµάτων και των ποινών, κατά τις οποίες, µεταξύ άλλων, κανείς δεν µπορεί
να καταδικάζεται για πράξη ή παράλειψη η οποία δεν αποτελεί, κατά τη στιγµή
της τελέσεώς της, έγκληµα κατά το εθνικό ή το διεθνές δίκαιο.
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Εντούτοις, υπό την επιφύλαξη της εξακριβώσεως από το εθνικό

δικαστήριο, η µη εφαρµογή των επίµαχων εθνικών διατάξεων θα έχει απλώς
ως συνέπεια να µη µειώνεται η γενική προθεσµία παραγραφής στο πλαίσιο
εκκρεµών ποινικών διαδικασιών [καθώς και] να καθίσταται δυνατή η
αποτελεσµατική

δίωξη

των

πράξεων

που

προσάπτονται

στους

κατηγορουµένους [...]. Συνεπώς, ενδεχόµενη µη εφαρµογή του εθνικού δικαίου
δεν θα προσβάλλει τα δικαιώµατα των κατηγορουµένων, όπως αυτά
κατοχυρώνονται από το άρθρο 49 του Χάρτη. [...]
56 Ειδικότερα,

επ’

ουδενί

προκύπτει

ενδεχόµενη

καταδίκη

των

κατηγορουµένων για πράξη ή παράλειψη η οποία κατά τον χρόνο που έλαβε
χώρα δεν συνιστούσε ποινικώς κολάσιµη πράξη κατά το εθνικό δίκαιο [...] ούτε
η επιβολή κυρώσεως η οποία κατά τον ίδιο χρόνο δεν προβλεπόταν από το
δίκαιο αυτό. [...]
57

Η νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του

Ανθρώπου σχετικά µε το άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την
Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου [...] (στο εξής: ΕΣΔΑ), η οποία
κατοχυρώνει τα δικαιώµατα που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα που προβλέπει
το άρθρο 49 του Χάρτη, ενισχύουν το συµπέρασµα αυτό. Ειδικότερα, κατά την
εν λόγω νοµολογία, η επιµήκυνση της προθεσµίας παραγραφής και η άµεση
εφαρµογή της δεν συνεπάγονται προσβολή των δικαιωµάτων του άρθρου 7 της
εν λόγω συµβάσεως, δεδοµένου ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτό ότι η διάταξη
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αυτή δεν επιτρέπει την επιµήκυνση των προθεσµιών παραγραφής όταν οι
αξιόποινες πράξεις δεν έχουν ακόµη παραγραφεί [βλ., υπ’ αυτή την έννοια,
ΕΔΔΑ, Coëme κ.λπ. κατά Βελγίου, 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96
και 33210/96, § 149, CEDH 2000-VII· Scoppola κατά Ιταλίας (n°2), 10249/03,
§ 110 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία, 17 Σεπτεµβρίου 2009, και OAO
Neftyanaya Kompaniya Yukos κατά Ρωσίας, 14902/04, § 563, 564 και 570
καθώς και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία, 20 Σεπτεµβρίου 2011].».

Από τις ανωτέρω σκέψεις του ΔΕΕ συνάγονται τα ακόλουθα: Ο εθνικός
δικαστής υποχρεούται να διασφαλίσει την υπεροχή και την πλήρη
αποτελεσµατικότητα του δικαίου της Ένωσης, αφήνοντας, αν είναι αναγκαίο,
ανεφάρµοστες τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, που οδηγούν σε παραβίαση
των υποχρεώσεων του κράτους µέλους από το ενωσιακό δίκαιο. Παράλληλα,
ο εθνικός δικαστής υποχρεούται να µεριµνήσει για το σεβασµό των
θεµελιωδών δικαιωµάτων των θιγόµενων (από τη µη εφαρµογή των
ασύµβατων µε το ενωσιακό δίκαιο εθνικών διατάξεων) προσώπων. Το ΔΕΕ
δεν διευκρινίζει σε ποια θεµελιώδη δικαιώµατα αναφέρεται, αλλά πρέπει να
θεωρηθεί ότι υπονοεί τα θεµελιώδη δικαιώµατα που κατοχυρώνονται στο
ενωσιακό δίκαιο (και, ιδίως, εκείνα που προστατεύει το άρθρο 49 του Χάρτη
ΘΔΕΕ), όχι απλώς αυτά που εγγυάται το εθνικό δίκαιο, δεδοµένου ότι,
σύµφωνα µε τη νοµολογία Åkerberg Fransson και Melloni, το ενωσιακό δίκαιο
όχι µόνο δεν υποχρεώνει τον εθνικό δικαστή να σεβαστεί (θεµελιώδη)
δικαιώµατα ή εγγυήσεις που δεν κατοχυρώνονται στο δίκαιο της Ένωσης,
αλλά του το απαγορεύει, εάν κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε παραγνώριση
διάταξης του Χάρτη ΘΔΕΕ ή των αρχών της υπεροχής, της ενότητας και της
πλήρους αποτελεσµατικότητας του ενωσιακού δικαίου3. Στη συνέχεια, το ΔΕΕ
ερµηνεύει το άρθρο 49 του Χάρτη, υπό την έννοια ότι δεν απαγορεύει την
επιµήκυνση της παραγραφής ποινικού αδικήµατος περί τον ΦΠΑ, εάν η
αξιόποινη πράξη δεν έχει ακόµα παραγραφεί (βλ. σκέψεις 55-57 της Taricco I,
καθώς και σκέψη 42 της Taricco II, η οποία προσθέτει, όµως, ένα “καταρχήν”,
όπως θα εκτεθεί παρακάτω), σηµειώνοντας ότι η ερµηνεία αυτή συνάδει προς
εκείνη που έχει υιοθετήσει το ΕΔΔΑ στις υποθέσεις Coëme, Scoppola 2 και
Yukos, όσον αφορά την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 ΕΣΔΑ.

3

Βλ. ΔΕΕ µειζ. συνθ. 26.2.2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, σκέψη 29 και ΔΕΕ µειζ. συνθ.
26.2.2013, C-399/11, Melloni, σκέψη 63.
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ΙV. Το σκεπτικό της ως άνω ερµηνευτικής κρίσης του ΔΕΕ αφήνει αρκετά
περιθώρια κριτικής, που την καθιστούν ευάλωτη, κυρίως για δύο λόγους.
Πρώτον, το ΔΕΕ παρέλειψε να λάβει υπόψη του τη νοµολογία του για την
παραγραφή, σε σχέση µε τις ενωσιακές αρχές της ασφάλειας δικαίου, της
σαφήνειας και της προβλεψιµότητας, και να τη συνεκτιµήσει, όσον αφορά το
προστατευτικό πεδίο του άρθρου 49 του Χάρτη ή των προαναφερόµενων
αρχών του ενωσιακού δικαίου, το οποίο µπορεί και να παρέχει ευρύτερη
προστασία έναντι της ΕΣΔΑ, ενόψει της διάταξης του άρθρου 52 παρ. 3 εδαφ.
β του Χάρτη. Δεύτερον, παρέλειψε να αναλύσει τις προαναφερόµενες
αποφάσεις του ΕΔΔΑ, προκειµένου να εντοπίσει τυχόν κρίσιµα στοιχεία του
σκεπτικού τους, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση του, ενόψει και
της διάταξης του άρθρου 52 παρ. 3 εδαφ. α του Χάρτη.
Αναφορικά µε το πρώτο σηµείο, το ΔΕΕ παρατηρεί παγίως ότι οι προθεσµίες
παραγραφής αποβλέπουν γενικά στην εξυπηρέτηση της αρχής της ασφάλειας
δικαίου (βλ. λ.χ. ΔΕΕ 13.6.2013, C-671/11 έως C-676/11, FranceAgriMer,
σκέψη 31), ενώ παράλληλα έχει δεχθεί (βλ. απόφαση 2.6.2016, C-81/15,
Καπνοβιοµηχανία Καρέλια, σκέψη 45, η οποία παραπέµπει στην απόφαση
της µείζονας σύνθεσης του ΔΕΕ στην υπόθεση C-288/07, Isle of Wight
Council) ότι
«[...] τα κράτη µέλη, όταν ασκούν τις αρµοδιότητές τους για την επιλογή των
κατάλληλων κυρώσεων κατά τη µεταφορά οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο,
πρέπει να τηρούν την αρχή της ασφάλειας δικαίου. Ειδικότερα, η νοµοθεσία της
Ένωσης πρέπει να είναι σαφής και η εφαρµογή της προβλέψιµη από τους
υποκειµένους σε αυτή, η δε επιταγή αυτή της ασφάλειας δικαίου πρέπει να
τηρείται µε ιδιαίτερη αυστηρότητα, όταν πρόκειται για διατάξεις που µπορούν
να έχουν οικονοµικές επιπτώσεις, ώστε να µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να
γνωρίζουν µε ακρίβεια την έκταση των υποχρεώσεων που οι διατάξεις αυτές
τους επιβάλλουν (απόφαση της 16ης Σεπτεµβρίου 2008, Isle of Wight Council
κ.λπ., C-288/07, EU:C:2008:505, σκέψη 47 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία).»

Η ως άνω επιταγή σαφήνειας και προβλεψιµότητας των κανόνων περί
κυρώσεων, ως έκφανση της αρχής της ασφάλειας δικαίου, ισχύει, βέβαια,
κατά µείζονα λόγο και ακόµα εντονότερα όταν πρόκειται για εθνικές
νοµοθετικές διατάξεις που προβλέπουν στερητικές τις ελευθερίας ποινές, για
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παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου. Συναφώς, στη σκέψη 32 της από
5.5.2011 απόφασής του στις υποθέσεις C-201/10 και C-202/10, Ze Fu
Fleischhandel και Vion Trading το ΔΕΕ έκρινε ότι
«[...] στο πλαίσιο του κολασµού παρατυπίας προσβάλλουσας τα οικονοµικά
συµφέροντα της Ενώσεως και επαγόµενης διοικητικό µέτρο όπως η
υποχρέωση του επιχειρηµατία να αποδώσει αχρεωστήτως καταβληθείσες
επιστροφές, η αρχή της ασφαλείας δικαίου απαιτεί µεταξύ άλλων η κατάσταση
του ως άνω επιχειρηµατία, λαµβανοµένων υπόψη των δικαιωµάτων και
υποχρεώσεών του έναντι της εθνικής αρχής, να µην µπορεί να τίθεται επ’
αόριστον εν αµφιβόλω [...] και ότι, συνακόλουθα, όσον αφορά τον κολασµό
µιας τέτοιας παρατυπίας, πρέπει να εφαρµόζεται προθεσµία παραγραφής, η
οποία, προς εκπλήρωση της συνιστάµενης στο να κατοχυρώνεται η ασφάλεια
δικαίου αποστολής της, πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων [...]».

Τούτων έπεται ότι οι οριζόµενες στο ενωσιακό ή στο εθνικό δίκαιο
προθεσµίες παραγραφής, για την απόδοση παραβάσεων κανόνων της
νοµοθεσίας της ΕΕ και για την επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων,
προκειµένου να είναι συµβατές µε τη θεµελιώδη ενωσιακή αρχή της
ασφάλειας δικαίου και τις εξειδικεύουσες αυτήν αρχές της σαφήνειας και της
προβλεψιµότητας, πρέπει να ορίζονται εκ των προτέρων, κατά τρόπο σαφή,
και η διάρκειά τους να είναι επαρκώς προβλέψιµη από τους ενδιαφερόµενους.
Αυτό

σηµαίνει

ότι,

τουλάχιστον

καταρχήν,

δεν

χωρεί

εκ

των

υστέρων/αναδροµικά επιµήκυνση (δια νόµου ή δια δικαστικής απόφασης) του
προβλεπόµενου για τέτοιες παραβάσεις χρόνου παραγραφής, ο οποίος έχει
αρχίσει να τρέχει χωρίς να έχει λήξει (πρβλ. ΣτΕ 1738/2017 Ολοµ. και ΣτΕ Β΄
Τµ. 888/2016 επταµ.), η απαγόρευση δε αυτή ισχύει κατά µείζονα λόγο για
τον καταλογισµό ποινικών αδικηµάτων και κυρώσεων. Ωστόσο, η Taricco I
παρέβλεψε τα ανωτέρω, αφού ουδόλως αναφέρεται στην αρχή της ασφάλειας
δικαίου στις συναφείς αρχές της σαφήνειας και της προβλεψιµότητας και στην
επιρροή τους στη µεταβολή επί το δυσµενέστερο για τον κατηγορούµενο των
κανόνων περί παραγραφής, αλλά ερµήνευσε το άρθρο 49 του Χάρτη υπό το
(κάπως θολό) πρίσµα της νοµολογίας του ΕΔΔΑ για το άρθρο 7 παρ. 1 της
ΕΣΔΑ, την οποία επικαλέσθηκε χωρίς ανάλυση και επαρκή προβληµατισµό.
Η πρώτη (και βασική) απόφαση του ΕΔΔΑ στην οποία παραπέµπει η σκέψη
57 της Taricco I είναι η Coëme κατά Βελγίου του έτους 2000. Στην υπόθεση
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αυτή το ΕΔΔΑ, αφού σηµείωσε ότι η παραγραφή εξυπηρετεί, ιδίως, σκοπούς
αναγόµενους στην αρχή της ασφάλειας του δικαίου και της σταθερότητας των
νοµικών καταστάσεων καθώς και στην ανάγκη προστασίας του δικαιώµατος
άµυνας, που µπορεί να υπονοµευθεί λόγω της παρόδου µακρού χρόνου και
της συναφούς απώλειας αποδεικτικών στοιχείων (σκέψη 146) καθώς και ότι οι
διατάξεις

περί

παραγραφής

θεωρούνται

στο

Βέλγιο

ως

διατάξεις

διαδικαστικού/δικονοµικού χαρακτήρα (σκέψη 148), έκρινε ότι η άµεση
εφαρµογή νόµου που επιµηκύνει την προθεσµία παραγραφής ποινικού
αδικήµατος δεν παραβιάζει το άρθρο 7 ΕΣΔΑ, το οποίο δεν απαγορεύει
παράταση της προθεσµίας παραγραφής µέσω της άµεσης εφαρµογής
δικονοµικού νόµου, εφόσον τα σχετικά αδικήµατα δεν έχουν υποπέσει σε
παραγραφή (σκέψη 149). Ωστόσο, η ανωτέρω κρίση του ΕΔΔΑ δεν
χαρακτηρίζεται από επαρκή σαφήνεια, διότι φαίνεται να δέχεται ότι, κατά την
έννοια του άρθρου 7 ΕΣΔΑ, χωρεί αναδροµική επιµήκυνση της παραγραφής,
εφόσον αυτή θεωρείται ως τµήµα του δικονοµικού/διαδικαστικού δικαίου στο
εµπλεκόµενο κράτος µέλος και, συνεπώς, αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο
αντίθετης ερµηνευτικής εκδοχής, σε περίπτωση στην οποία η παραγραφή
αντιµετωπίζεται ως θεσµός του ουσιαστικού δικαίου στο οικείο κράτος.
Εξάλλου, µια τέτοια προσέγγιση, που εξαρτά την έννοια και το πεδίο
προστασίας του άρθρου 7 της ΕΣΔΑ από την κατηγοριοποίηση/τυποποίηση
(ως διαδικαστικών ή ουσιαστικών) των διατάξεων περί παραγραφής στο
αντίστοιχο εθνικό δίκαιο 4 , φαίνεται ασύµβατη µε την αρχή της αυτόνοµης
ερµηνείας της ΕΣΔΑ και την ανάγκη ενιαίας ερµηνείας και εφαρµογής της στα
κράτη µέλη, στο µέτρο που δεν λαµβάνει θέση επί του ζητήµατος εάν οι
διατάξεις περί παραγραφής συναρτώνται σε τέτοιο βαθµό µε το νόµιµο
καθορισµό και καταλογισµό των αδικηµάτων και των ποινών, ώστε να
εµπίπτουν, ως ουσιαστικές ρυθµίσεις ποινικού δικαίου, στο πεδίο εφαρµογής

4

Στην υποσηµείωση 13 των προτάσεων του Γενικού Εισαγγελέα Bot στην υπόθεση Taricco II
παρατηρείται σχετικά ότι «Στο Βασίλειο του Βελγίου, στην Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της
Γερµανίας και στη Γαλλική Δηµοκρατία οι κανόνες περί παραγραφής χαρακτηρίζονται
δικονοµικοί. Σε άλλα κράτη µέλη, όπως στην Ελληνική Δηµοκρατία, στο Βασίλειο της
Ισπανίας, στη Δηµοκρατία της Λετονίας ή ακόµη στη Ρουµανία και στο Βασίλειο της
Σουηδίας, οι κανόνες αυτοί εµπίπτουν, όπως και στην ιταλική έννοµη τάξη, στο ουσιαστικό
ποινικό δίκαιο. Στη Δηµοκρατία της Πολωνίας και στην Πορτογαλική Δηµοκρατία, οι κανόνες
περί παραγραφής έχουν τόσο ουσιαστικό όσο και δικονοµικό χαρακτήρα.».
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του άρθρου 7 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, κατά την αυτόνοµη έννοια αυτού5. Επιπλέον,
η προαναφερόµενη κρίση του ΕΔΔΑ, δεν φαίνεται να έχει επαρκή συνοχή
προς την παράλληλη παραδοχή του ότι ο θεσµός της παραγραφής αποβλέπει
κυρίως στην εξυπηρέτηση της ασφάλειας δικαίου και της σταθερότητας των
νοµικών καταστάσεων, δηλαδή αγαθών που πλήττονται εµφανώς και εντόνως
από την αναδροµική µεταβολή επί το δυσµενέστερο των διατάξεων περί
παραγραφής στο ποινικό δίκαιο.
Περαιτέρω, οι λοιπές αποφάσεις του ΕΔΔΑ στις οποίες αναφέρεται η σκέψη
57 της Taricco I δεν µπορούν να συµβάλουν ουσιωδώς στη στήριξη της
υιοθετηθείσας από την εν λόγω απόφαση του ΔΕΕ ερµηνείας του άρθρου 49
του Χάρτη, διότι (α) η Scopolla 2 δεν αφορούσε σε νοµοθετικές διατάξεις περί
παραγραφής (το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις στις οποίες παραπέµπει η
σκέψη 110 αυτής, µε εξαίρεση την Coëme) και (β) οι σκέψεις 563 έως 575 της
Yukos αφορούν σε περίπτωση µεταβολής της νοµολογίας του Συνταγµατικού
Δικαστηρίου της Ρωσίας σχετικά µε την ερµηνεία κανόνα περί παραγραφής, ο
οποίος ήταν τµήµα του ουσιαστικού (φορολογικού) δικαίου, και το ΕΔΔΑ,
αφού επικαλέσθηκε το άρθρο 7 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και τις αρχές της σαφήνειας
και της προβλεψιµότητας (ως ποιοτικές απαιτήσεις του νόµου βάσει του
οποίου επιβάλλεται κρατικό µέτρο επέµβασης σε προστατευόµενο από την
ΕΣΔΑ δικαίωµα), διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 1 του ΠΠΠ ΕΣΔΑ σε
σχέση µε την επιβολή, µε διοικητική πράξη, “ποινικών” (κατά την αυτόνοµη
έννοια της ΕΣΔΑ) προστίµων, για παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας.6
Αντίθετα, µάλιστα, από τις προαναφερόµενες σκέψεις της απόφασης Yukos
προκύπτει αβίαστα ότι οι αρχές της σαφήνειας και της προβλεψιµότητας
διέπουν και την εφαρµογή των διατάξεων περί παραγραφής “ποινικών”
υποθέσεων και ότι οι αρχές αυτές ενδέχεται να παραβιάζονται σε περίπτωση
5

Πρβλ. ΕΔΔΑ ευρ. συνθ. 17.9.2009, Scoppola κατά Ιταλίας (n°2), 10249/03, σκέψεις 110113.
6
Στις προτάσεις του στην υπόθεση Taricco II, o Γενικός Εισαγγελέας Bot αναφέρθηκε επίσης
στις αποφάσεις του ΕΔΔΑ Alikaj και άλλοι κατά Ιταλίας και Cestaro κατά Ιταλίας, µε τις οποίες,
αφού συνεκτιµήθηκε το νοµοθετικό πλαίσιο περί παραγραφής των άρθρων 157 έως 161 του
ιταλικού Ποινικού Κώδικα, διαπιστώθηκε παραβίαση της απορρέουσας από τα άρθρα 2 και 3
της ΕΣΔΑ θετικής υποχρέωσης του κράτους να διώκει και να τιµωρεί τις πράξεις που
προσβάλλουν την ανθρώπινη ζωή ή αξιοπρέπεια. Οι αποφάσεις αυτές, τις οποίες, άλλωστε,
δεν επικαλέσθηκε το ΔΕΕ, δεν µπορούν επίσης να στηρίξουν την γενόµενη στην Taricco I
ερµηνεία του άρθρου 49 του Χάρτη, προεχόντως διότι αφορούν στο ειδικό πλαίσιο των
θετικών υποχρεώσεων του κράτους κατά τα άρθρα 2 και 3 της ΕΣΔΑ, τα οποία εγγυώνται τα
πρωταρχικής και ζωτικής σηµασίας αγαθά της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.
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µεταστροφής της νοµολογίας, όσον αφορά την ερµηνεία και την εφαρµογή
των διατάξεων περί παραγραφής, εάν η τοιαύτη µεταβολή οδηγεί σε
επιµήκυνση της παραγραφής, ώστε να επιτρέπει τη θεµελίωση “ποινικής”
ευθύνης για τις αποδιδόµενες παραβάσεις. Αν αυτό ισχύει για µεταβολή της
νοµολογίας περί παραγραφής στο πεδίο των διοικητικών “ποινών”, πρέπει να
ισχύει πολύ περισσότερο για περιπτώσεις επιµήκυνσης, δια νόµου ή δια
δικαστικής απόφασης, της παραγραφής που τρέχει και δεν έχει λήξει, στις
stricto sensu ποινικές διαδικασίες/υποθέσεις. Είναι, µάλιστα, χαρακτηριστικό
ότι στην Taricco II (σκέψη 55), το ΔΕΕ επικαλέσθηκε τις σκέψεις 567 – 570
της ίδιας απόφασης Yukos, στο πλαίσιο της εξέτασης των αρχών της
σαφήνειας και της προβλεψιµότητας, ως εκφάνσεων της αρχής της
νοµιµότητας των αδικηµάτων και των ποινών, σε σχέση µε την παραγραφή,
προκειµένου να αποδεχθεί τον αντίστοιχο προβληµατισµό του Ιταλικού
Συνταγµατικού Δικαστηρίου και να µετριάσει την εµβέλεια του διατακτικού της
Taricco I.
Συµπερασµατικά, η Taricco I πάσχει από δύο απόψεις. Πρώτον, παρέβλεψε
την αρχή της ασφάλειας δικαίου και τις συναφείς αρχές της σαφήνειας και της
προβλεψιµότητας, που τόση σηµασία έχουν γενικά, στο πλαίσιο των
περιορισµών και της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων, αλλά ακόµα
περισσότερα ειδικά, στο πεδίο του ποινικού δικαίου. Δεύτερον, στηρίχθηκε σε
µεγάλο βαθµό σε παλαιά απόφαση του ΕΔΔΑ (Coëme), η οποία, αφενός,
στερείται επαρκούς σαφήνειας και συνοχής (προεχόντως λόγω της βαρύτητας
που αποδίδει στο χαρακτηρισµό των εθνικών διατάξεων περί παραγραφής ως
δικονοµικών στο οικείο κράτος µέλος) και, αφετέρου, φαίνεται να µην συνάδει
προς (και να έχει ξεπεραστεί από) την πρόσφατη νοµολογία του ΕΔΔΑ για τις
επιταγές περί σαφήνειας και προβλέψιµης εφαρµογής των εθνικών κανόνων
παραγραφής στις “ποινικές” υποθέσεις.
V. Οι ως άνω ατέλειες της Taricco I ήταν αρκετά σηµαντικές για να την
αφήσουν στο απυρόβλητο έναντι του Ιταλού δικαστή. Δεν είναι, λοιπόν,
αφύσικο που ο διάλογος µεταξύ της ιταλικής δικαιοσύνης και του ΔΕΕ, όσον
αφορά το δεύτερο των ανωτέρω ζητηµάτων που έκρινε η Taricco I, δηλαδή
εκείνο της υποχρέωσης του εθνικού δικαστή να αφήσει ανεφάρµοστες τις
ασύµβατες προς το ενωσιακό δίκαιο διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί
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παραγραφής των αδικηµάτων σχετικά µε βαρειά απάτη περί τον ΦΠΑ, δεν
έληξε µε την εν λόγω απόφαση του ΔΕΕ, αλλά συνεχίσθηκε, αυτή τη φορά σε
ανώτατο επίπεδο, δεδοµένου ότι επιλήφθηκε του ζητήµατος το Συνταγµατικό
Δικαστήριο της Ιταλίας (στο εξής, ΙΣΔ). Με τη διάταξή του 24/2017, το ΙΣΔ
υπέβαλε στο ΔΕΕ προδικαστικά ερωτήµατα, µε τα οποία επιδίωξε να
αποσαφηνισθεί (και κατ’ ουσίαν να αρθεί) η παραπάνω υποχρέωση των
ιταλικών δικαστηρίων, ενόψει της κατοχυρωµένης στο Ιταλικό Σύνταγµα
αρχής της νοµιµότητας των αδικηµάτων και των ποινών (nullum crimen, nulla
poena sine lege), η οποία επιτάσσει, µεταξύ άλλων, οι κανόνες του ποινικού
δικαίου να ορίζονται µε σαφήνεια και να µην έχουν αναδροµική ισχύ, αλλά να
ισχύουν κατά το χρόνο τέλεσης της παράβασης, επιταγή που καλύπτει και τον
καθορισµό του χρόνου παραγραφής των αδικηµάτων. Ειδικότερα, το ΙΣΔ
ζήτησε από το ΔΕΕ να διευκρινίσει εάν το άρθρο 325 ΣΛΕΕ, όπως
ερµηνεύθηκε στην Taricco Ι, υποχρεώνει τα εθνικά δικαστήρια να µην
εφαρµόζουν τους επίµαχους κανόνες περί παραγραφής, έστω κι αν (α) οι
κανόνες αυτοί, στην έννοµη τάξη του οικείου κράτους µέλους, εµπίπτουν στο
ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και, κατ’ ακολουθίαν, στο πεδίο εφαρµογής της
αρχής της νοµιµότητας των αδικηµάτων και των ποινών, (β) η συνδροµή της
επίµαχης υποχρέωσης εξαρτάται από προϋπόθεση («µεγάλο αριθµό
περιπτώσεων βαρείας απάτης») που δεν είναι αρκούντως ορισµένη και (γ) η
υποχρέωση αυτή αντιβαίνει στις υπέρτατες αρχές της ιταλικής συνταγµατικής
τάξης ή στα αναπαλλοτρίωτα δικαιώµατα του ανθρώπου, όπως αυτά
αναγνωρίζονται στο ιταλικό Σύνταγµα. Συναφώς, το ΙΣΔ παρατήρησε ότι µε
την Taricco Ι, το ΔΕΕ αποφάνθηκε επί του ζητήµατος κατά πόσον ο κανόνας
που διατυπώθηκε µε την απόφαση αυτή είναι συµβατός µε το άρθρο 49 του
Χάρτη ΘΔΕΕ, µόνον όσον αφορά την αρχή της µη αναδροµικότητας, χωρίς να
εξετάσει την έτερη πτυχή της αρχής «ουδέν έγκληµα, ουδεµία ποινή χωρίς
νόµο», ήτοι την απαίτηση να ρυθµίζεται το καθεστώς των ποινικών κυρώσεων
µε επαρκή ακρίβεια, µολονότι πρόκειται για απαίτηση που περιλαµβάνεται
στις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, καθώς επίσης και
στο σύστηµα προστασίας της ΕΣΔΑ, και η οποία, κατά συνέπεια, συνιστά
γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης. Επιπλέον, το ΙΣΔ επικαλέσθηκε το
άρθρο 53 του Χάρτη ΘΔΕΕ και το άρθρο 4 παρ. 2 ΣΕΕ και σηµείωσε ότι, στην
περίπτωση που το ΔΕΕ ενέµενε στη δοθείσα από την Taricco I ερµηνεία του
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άρθρου 325 ΣΛΕΕ, τότε θα µπορούσε, κατ’ εφαρµογή της θεωρίας των
τιθέµενων από το Σύνταγµα ορίων (“counter-limits” doctrine), να κηρύξει τον
εθνικό νόµο περί κυρώσεως της Συνθήκης της Λισσαβώνας, στο µέτρο που
κυρώνει και θέτει σε εφαρµογή το άρθρο 325 ΣΛΕΕ, αντίθετο προς τις
υπέρτατες αρχές της συνταγµατικής τάξης της Ιταλικής Δηµοκρατίας, στις
οποίες συγκαταλέγεται η αρχή nullum crimen, nulla poena sine lege,
απαλλάσσοντας

τα

εθνικά

δικαστήρια

από

την

υποχρέωση

να

συµµορφώνονται προς την απόφαση Taricco Ι. Υπενθυµίζεται ότι τέτοια
κίνηση “ανυπακοής/αντίστασης” προς απόφαση του ΔΕΕ έκανε πρόσφατα το
Ανώτατο Δικαστήριο της Δανίας (κατ’ επίκληση, µεταξύ άλλων, της
συνταγµατικής αρχής της ασφάλειας δικαίου), µε την από 6.12.2016 απόφασή
του, στην υπόθεση Dansk Industri/Ajos, κατόπιν της από 19.4.2016
απόφασης της µείζονας σύνθεσης του ΔΕΕ στην υπόθεση C-441/14, Dansk
Industri 7.
VI. Ενόψει των προηγουµένων, ο προβληµατισµός για το ΔΕΕ νοµίζω ότι
ήταν όχι τόσο εάν αλλά πώς θα υπαναχωρούσε από την Taricco I, µε τις
µικρότερες δυνατές απώλειες για τη σταθερότητα και τη συνοχή της
νοµολογίας του και για το κύρος του. Το ΔΕΕ, φυσιολογικά, επέλεξε να
αποφύγει το δύσβατο (και κατά βάση αχαρτογράφητο, όσον αφορά τα
θεµελιώδη δικαιώµατα) µονοπάτι του σεβασµού της εθνικής/συνταγµατικής
ταυτότητας της Ιταλίας (άρθρ. 4 παρ. 2 ΣΕΕ) και προτίµησε να ενστερνισθεί
τον

προβληµατισµό

του

ΙΣΔ

για

τις

αρχές

της

σαφήνειας,

της

προβλεψιµότητας και της µη αναδροµικότητας, ως πτυχές του εθνικού κανόνα
nullum crimen, nulla poena sine lege, απορρίπτοντας κατ’ ουσίαν τις
προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Bot. Συγκεκριµένα, το ΔΕΕ υιοθέτησε το
ακόλουθο σκεπτικό (σκέψεις 41 – 62 της Taricco II):
«41 Εναπόκειται, καταρχάς, στον εθνικό νοµοθέτη να προβλέψει κανόνες περί
παραγραφής

παρέχοντες

τη

δυνατότητα

εκπληρώσεως

των

υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 325 ΣΛΕΕ, υπό το πρίσµα
των εκτιµήσεων που παραθέτει το Δικαστήριο στη σκέψη 58 της
αποφάσεως Taricco. Συγκεκριµένα, στον νοµοθέτη αυτόν εναπόκειται να
7

Βλ. σχετικά M.R. Madsen & H.P. Olsen, “L’ arrêt Ajos: une rébellion danoise?”, RTDEur
2017, σελ. 111-113.
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διασφαλίσει ότι το εθνικό καθεστώς για την παραγραφή στο ποινικό
δίκαιο δεν θα οδηγήσει στην ατιµωρησία µεγάλου αριθµού περιπτώσεων
σοβαρής απάτης στον τοµέα του ΦΠΑ ή δεν θα είναι, για τους
κατηγορουµένους, πιο αυστηρό στις περιπτώσεις απάτης σε βάρος των
οικονοµικών συµφερόντων του οικείου κράτους µέλους από ό,τι στις
περιπτώσεις απάτης σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της
Ένωσης.
42

Συναφώς, πρέπει να υποµνησθεί ότι το γεγονός ότι ο εθνικός νοµοθέτης
επιµηκύνει την προθεσµία παραγραφής µε άµεση εφαρµογή της
επιµηκύνσεως αυτής, ακόµη και για αξιόποινες πράξεις που δεν έχουν
ακόµη παραγραφεί, δεν συνεπάγεται, καταρχήν, παραβίαση της αρχής
«ουδέν έγκληµα, ουδεµία ποινή χωρίς νόµο» (βλ., συναφώς, απόφαση
Taricco, σκέψη 57 και παρατιθέµενη στη σκέψη αυτή νοµολογία του
[ΕΔΔΑ]).

43

Πάντως, πρέπει να προστεθεί ότι ο τοµέας της προστασίας των
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης µέσω της επιβολής ποινικών
κυρώσεων

αποτελεί

αντικείµενο

συντρέχουσας

αρµοδιότητας

της

Ένωσης και των κρατών µελών, υπό την έννοια του άρθρου 4,
παράγραφος 2, ΣΛΕΕ.
44

Εν προκειµένω, κατά τον χρόνο των πραγµατικών περιστατικών της
κύριας δίκης, το εφαρµοστέο στα εγκλήµατα σχετικά µε τον ΦΠΑ
καθεστώς παραγραφής δεν είχε αποτελέσει αντικείµενο εναρµονίσεως
από τον νοµοθέτη της Ένωσης, η οποία έλαβε στο µεταξύ, µερικώς,
χώρα το πρώτον µε την έκδοση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 [...], σχετικά
µε την καταπολέµηση, µέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος
των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης (ΕΕ 2017, L 198, σ. 29).

45

H Ιταλική Δηµοκρατία ήταν, συνεπώς, ελεύθερη, κατά τον χρόνο εκείνο,
να προβλέψει ότι, στην έννοµη τάξη της, το καθεστώς αυτό εµπίπτει,
όπως και οι κανόνες περί ορισµού των εγκληµάτων και καθορισµού των
ποινών, στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και, ως εκ τούτου, υπάγεται, όπως
και οι τελευταίοι αυτοί κανόνες, στην αρχή «ουδέν έγκληµα, ουδεµία
ποινή χωρίς νόµο».

46

Από την πλευρά τους, τα αρµόδια εθνικά δικαστήρια, όταν αποφασίζουν,
στο πλαίσιο εκκρεµών διαδικασιών, να αφήσουν ανεφάρµοστες τις
επίµαχες

διατάξεις

του

ποινικού

κώδικα, είναι υποχρεωµένα

να

µεριµνήσουν για τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων των
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προσώπων που κατηγορούνται ότι διέπραξαν ποινικό αδίκηµα (βλ.,
συναφώς, απόφαση Taricco, σκέψη 53).
47

Συναφώς, οι εθνικές αρχές και τα εθνικά δικαστήρια δύνανται να
εφαρµόζουν εθνικά πρότυπα προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων,
υπό τον όρον ότι η εφαρµογή αυτή δεν διακυβεύει το επίπεδο
προστασίας που προβλέπει ο Χάρτης, όπως ερµηνεύεται από το
Δικαστήριο, ούτε την υπεροχή, την ενότητα ή την αποτελεσµατικότητα του
δικαίου της Ένωσης (απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2013, Åkerberg
Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, σκέψη 29 και εκεί παρατιθέµενη
νοµολογία).

48

Ειδικότερα, όσον αφορά την επιβολή ποινικών κυρώσεων, τα αρµόδια
εθνικά δικαστήρια οφείλουν να βεβαιώνονται ότι διασφαλίζονται τα
δικαιώµατα των κατηγορουµένων που απορρέουν από την αρχή «ουδέν
έγκληµα, ουδεµία ποινή χωρίς νόµο».

49

Εν προκειµένω, κατά το αιτούν δικαστήριο, τα δικαιώµατα αυτά θα
προσβάλλονταν σε περίπτωση µη εφαρµογής των επίµαχων διατάξεων
του

ποινικού

κώδικα,

στο

πλαίσιο

των

εκκρεµών

ενώπιόν

του

διαδικασιών, καθόσον, αφενός, οι ενδιαφερόµενοι δεν µπορούσαν
ευλόγως να προβλέψουν, πριν από την έκδοση της αποφάσεως Taricco,
ότι το άρθρο 325 ΣΛΕΕ θα επέβαλλε στον εθνικό δικαστή να αφήσει, υπό
τις αναφερόµενες στην απόφαση αυτή προϋποθέσεις, ανεφάρµοστες τις
εν λόγω διατάξεις.
50

Αφετέρου, κατά το δικαστήριο αυτό, ο εθνικός δικαστής δεν θα
µπορούσε να ορίσει το συγκεκριµένο περιεχόµενο των προϋποθέσεων
υπό τις οποίες θα όφειλε να αφήσει ανεφάρµοστες τις διατάξεις αυτές,
ήτοι στην περίπτωση κατά την οποία θα εµπόδιζαν την επιβολή
κυρώσεων αποτελεσµατικού και αποτρεπτικού χαρακτήρα σε µεγάλο
αριθµό περιπτώσεων σοβαρής απάτης, χωρίς να υπερβεί τα όρια που
θέτει στο περιθώριο εκτιµήσεώς του η αρχή «ουδέν έγκληµα, ουδεµία
ποινή χωρίς νόµο».

51

Συναφώς, πρέπει να υποµνησθεί η σηµαντική θέση που κατέχει, τόσο
στην έννοµη τάξη της Ένωσης όσο και στις εθνικές έννοµες τάξεις, η
αρχή «ουδέν έγκληµα, ουδεµία ποινή χωρίς νόµο», µε τις απαιτήσεις της
όσον αφορά την προβλεψιµότητα, τη σαφήνεια και τη µη αναδροµικότητα
της εφαρµοστέας ποινικής νοµοθεσίας.

52

Η αρχή αυτή, όπως καθιερώνεται µε το άρθρο 49 του Χάρτη, δεσµεύει τα
κράτη µέλη όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης, σύµφωνα µε το
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άρθρο 51, παράγραφος 1, του Χάρτη, όπως συµβαίνει όταν προβλέπουν,
στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που τους επιβάλλει το άρθρο 325 ΣΛΕΕ,
την επιβολή ποινικών κυρώσεων για τα εγκλήµατα σχετικά µε τον ΦΠΑ.
Κατά

συνέπεια,

η

υποχρέωση

διασφαλίσεως

αποτελεσµατικής

εισπράξεως των ιδίων πόρων της Ένωσης δεν µπορεί να αντιστρατεύεται
την εν λόγω αρχή [...].
53

Εξάλλου, η αρχή «ουδέν έγκληµα, ουδεµία ποινή χωρίς νόµο»
περιλαµβάνεται στις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών
(βλ., όσον αφορά την αρχή της µη αναδροµικότητας του ποινικού νόµου,
αποφάσεις της 13ης Νοεµβρίου 1990, Fedesa κ.λπ., C-331/88,
EU:C:1990:391, σκέψη 42, καθώς και της 7ης Ιανουαρίου 2004, X, C60/02, EU:C:2004:10, σκέψη 63) και καθιερώθηκε µε διάφορες διεθνείς
συνθήκες, µεταξύ άλλων µε το άρθρο 7, παράγραφος 1, της ΕΣΔΑ [...].

54

Από

τις

επεξηγήσεις

σχετικά

µε

τον

Χάρτη

των

Θεµελιωδών

Δικαιωµάτων (ΕΕ 2007, C 303, σ. 17) προκύπτει ότι, σύµφωνα µε το
άρθρο 52, παράγραφος 3, του Χάρτη, το δικαίωµα που διασφαλίζεται µε
το άρθρο 49 του Χάρτη έχει την ίδια έννοια και εµβέλεια µε το δικαίωµα
που διασφαλίζεται µε την ΕΣΔΑ.
55

Όσον αφορά τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αρχή «ουδέν
έγκληµα, ουδεµία ποινή χωρίς νόµο», πρέπει να επισηµανθεί, πρώτον,
ότι το [ΕΔΔΑ] έχει κρίνει, σχετικά µε το άρθρο 7, παράγραφος 1, της
ΕΣΔΑ, ότι, δυνάµει της αρχής αυτής, οι ποινικές διατάξεις πρέπει να
πληρούν ορισµένες απαιτήσεις προσβασιµότητας και προβλεψιµότητας
όσον αφορά τόσο τον ορισµό του εγκλήµατος όσο και τον καθορισµό της
ποινής (βλ. αποφάσεις του ΕΔΔΑ της 15ης Νοεµβρίου 1996, Cantoni
κατά Γαλλίας, [...] § 29, της 7ης Φεβρουαρίου 2002, E.K. κατά Τουρκίας,
[...] § 51, της 29ης Μαρτίου 2006, Achour κατά Γαλλίας, [...] § 41, και της
20ής Σεπτεµβρίου 2011, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos κατά
Ρωσίας, [...] § 567 έως 570).
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Δεύτερον, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η απαίτηση σαφούς νοµοθετικής
προβλέψεως, η οποία είναι συµφυής µε την αρχή αυτή, συνεπάγεται ότι ο
νόµος πρέπει να καθορίζει σαφώς τις αξιόποινες πράξεις και τις ποινές µε
τις οποίες τιµωρούνται οι πράξεις αυτές. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται
όταν ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει, µε βάση το γράµµα της
οικείας διατάξεως και, εν ανάγκη, µε τη βοήθεια της ερµηνείας που δίδεται
στη διάταξη αυτή από τα δικαστήρια, ποιες πράξεις και παραλείψεις
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συνεπάγονται την ποινική ευθύνη του (βλ., συναφώς, απόφαση της 28ης
Μαρτίου 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, σκέψη 162).
57

Τρίτον, η αρχή της µη αναδροµικότητας του ποινικού νόµου αποκλείει,
µεταξύ άλλων, τη δυνατότητα του δικαστή, κατά τη διάρκεια ποινικής
διαδικασίας, είτε να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις σε συµπεριφορά που
δεν απαγορεύεται από εθνικό κανόνα θεσπισθέντα πριν από την τέλεση
του εγκλήµατος το οποίο αφορά η κατηγορία είτε να επιτείνει το καθεστώς
ποινικής ευθύνης αυτών κατά των οποίων στρέφεται µια τέτοια διαδικασία
(βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση της 8ης Νοεµβρίου 2016, Ognyanov, C554/14, EU:C:2016:835, σκέψεις 62 έως 64 καθώς και εκεί παρατιθέµενη
νοµολογία).
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Συναφώς, όπως διαπιστώθηκε µε τη σκέψη 45 της παρούσας
αποφάσεως, οι απαιτήσεις της προβλεψιµότητας, της σαφήνειας και της
µη αναδροµικότητας που είναι εγγενείς στην αρχή «ουδέν έγκληµα,
ουδεµία ποινή χωρίς νόµο» εφαρµόζονται, στο πλαίσιο της ιταλικής
έννοµης τάξεως, και στο καθεστώς παραγραφής των εγκληµάτων σχετικά
µε τον ΦΠΑ.
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Εντεύθεν συνάγεται, αφενός, ότι εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να
εξακριβώσει κατά πόσον η απαιτούµενη σύµφωνα µε τη σκέψη 58 της
αποφάσεως Taricco διαπίστωση, σύµφωνα µε την οποία οι επίµαχες
διατάξεις του ποινικού κώδικα αποκλείουν την επιβολή ποινικών
κυρώσεων αποτελεσµατικού και αποτρεπτικού χαρακτήρα σε µεγάλο
αριθµό περιπτώσεων σοβαρής απάτης σε βάρος των οικονοµικών
συµφερόντων της Ένωσης, δηµιουργεί κατάσταση αβεβαιότητας στην
ιταλική έννοµη τάξη, όσον αφορά τον καθορισµό του εφαρµοστέου
καθεστώτος

παραγραφής,

παραβιάζοντας

την

αρχή

της

σαφούς

νοµοθετικής προβλέψεως. Αν πράγµατι συµβαίνει αυτό, το εθνικό
δικαστήριο δεν υποχρεούται να αφήσει ανεφάρµοστες τις επίµαχες
διατάξεις του ποινικού κώδικα.
60

Αφετέρου, οι µνηµονευόµενες στη σκέψη 58 της παρούσας αποφάσεως
απαιτήσεις αποκλείουν, στις διαδικασίες που αφορούν πρόσωπα που
κατηγορούνται ότι διέπραξαν εγκλήµατα σχετικά µε τον ΦΠΑ πριν από
την έκδοση της αποφάσεως Taricco, τη δυνατότητα του εθνικού
δικαστηρίου να αφήσει ανεφάρµοστες τις επίµαχες διατάξεις του ποινικού
κώδικα. Συγκεκριµένα, το Δικαστήριο έχει υπογραµµίσει, µε τη σκέψη 53
της εν λόγω αποφάσεως, ότι στα πρόσωπα αυτά είναι δυνατόν να
επιβληθούν, λόγω της µη εφαρµογής των διατάξεων αυτών, κυρώσεις τις
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οποίες θα είχαν αποφύγει κατά πάσα πιθανότητα αν είχαν εφαρµοστεί οι
εν λόγω διατάξεις. Συνεπώς, τα εν λόγω πρόσωπα θα µπορούσαν να
υπαχθούν

αναδροµικώς

σε

προϋποθέσεις

θεµελιώσεως

ποινικής

ευθύνης αυστηρότερες από αυτές που ίσχυαν κατά τον χρόνο τελέσεως
του εγκλήµατος.
61

Εποµένως, αν το εθνικό δικαστήριο καταλήξει ότι η υποχρέωση να
αφήσει ανεφάρµοστες τις επίµαχες διατάξεις του ποινικού κώδικα
προσκρούει στην αρχή «ουδέν έγκληµα, ουδεµία ποινή χωρίς νόµο», δεν
θα υποχρεούται να συµµορφωθεί προς την υποχρέωση αυτή, ακόµη και
αν η τήρησή της θα επέτρεπε να αποφευχθεί κατάσταση εσωτερικού
δικαίου µη συνάδουσα προς το δίκαιο της Ένωσης (βλ., κατ’ αναλογία,
απόφαση της 10ης Ιουλίου 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13,
EU:C:2014:2067, σκέψεις 58 και 59). Στην περίπτωση αυτή εναπόκειται
στον εθνικό νοµοθέτη να λάβει τα αναγκαία µέτρα, όπως διαπιστώθηκε µε
τις σκέψεις 41 και 42 της παρούσας αποφάσεως.
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Βάσει των προεκτεθέντων, στο πρώτο και στο δεύτερο ερώτηµα πρέπει
να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 325, παράγραφοι 1 και 2, ΣΛΕΕ έχει
την έννοια ότι επιβάλλει στον εθνικό δικαστή να µην εφαρµόσει, στο
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας που αφορά εγκλήµατα σχετικά µε τον ΦΠΑ,
εθνικές διατάξεις περί παραγραφής που εµπίπτουν στο εθνικό ουσιαστικό
δίκαιο και εµποδίζουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων αποτελεσµατικού
και αποτρεπτικού χαρακτήρα σε µεγάλο αριθµό περιπτώσεων σοβαρής
απάτης σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης ή
προβλέπουν βραχύτερες προθεσµίες παραγραφής για τις περιπτώσεις
σοβαρής απάτης σε βάρος των εν λόγω συµφερόντων σε σχέση µε τις
περιπτώσεις απάτης σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων του
οικείου κράτους µέλους, εκτός αν µια τέτοια µη εφαρµογή συνεπάγεται
παραβίαση της αρχής «ουδέν έγκληµα, ουδεµία ποινή χωρίς νόµο», λόγω
ελλείψεως σαφήνειας του εφαρµοστέου νόµου, ή λόγω αναδροµικής
εφαρµογής νοµοθεσίας που επιβάλλει αυστηρότερες προϋποθέσεις
θεµελιώσεως της ποινικής ευθύνης σε σχέση µε αυτές που ίσχυαν κατά
τον χρόνο τελέσεως του εγκλήµατος.»

VII. Ο προεκτεθείς συλλογισµός της Taricco II, ο οποίος κινείται, χωρίς
ιδιαίτερη σαφήνεια, µεταξύ του Χάρτη ΘΔΕΕ, των γενικών αρχών του
ενωσιακού δικαίου, της ΕΣΔΑ και του ιταλικού συνταγµατικού δικαίου,
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φαίνεται

να

αντανακλά

την

ακόλουθη

ερµηνευτική

προσέγγιση:

To

πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο (άρθρο 49 του Χάρτη ΘΔΕΕ και συναφείς
απαιτήσεις της σαφήνειας, της προβλεψιµότητας και της µη αναδροµικότητας,
που είναι εγγενείς στη γενική αρχή nullum crimen, nulla poena sine lege) δεν
απαγορεύουν, καταρχήν, την επιµήκυνση, µε νόµο ή δικαστική απόφαση, της
παραγραφής για αποδιδόµενα αδικήµατα που δεν έχουν ακόµα παραγραφεί.
Ωστόσο, χωρεί8 ή και επιβάλλεται9 (!) εξαίρεση από τον ανωτέρω κανόνα περί
µη απαγόρευσης της αναδροµικής επιµήκυνσης, (i) εφόσον το καθεστώς
παραγραφής δεν είχε αποτελέσει αντικείµενο εναρµόνισης µε πράξη του
ενωσιακού δικαίου 10 (πρβλ. αντίθετη περίπτωση στην υπόθεση C-399/11,
Melloni, σκέψεις 55-64), (ii) διότι η παραγραφή εµπίπτει, κατά το οικείο εθνικό
δίκαιο, στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και, συνακόλουθα, στο πεδίο εφαρµογής
της αρχής της νοµιµότητας των εγκληµάτων και των ποινών, (iii) µε συνέπεια
να ενεργοποιούνται οι απαιτήσεις της σαφήνειας, της προβλεψιµότητας και
της µη αναδροµικότητας του ποινικού νόµου, που είναι συµφυείς στην αρχή
nullum crimen, nulla poena sine lege, όπως αυτή κατοχυρώνεται όχι µόνο στο
εθνικό συνταγµατικό δίκαιο, αλλά και στην ΕΣΔΑ καθώς και στο ενωσιακό
δίκαιο, στο οποίο “µεταγγίζονται” οι απαιτήσεις της ΕΣΔΑ, µέσω του άρθρου
52 παρ. 3 του Χάρτη ΘΔΕΕ.
Το πρώτο στοιχείο στο οποίο στηρίζεται η Taricco IΙ, προκειµένου να
διαφοροποιηθεί εν µέρει, εισάγοντας παρέκκλιση, από την Taricco Ι, είναι η
ένταξη της παραγραφής στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, στο πλαίσιο της
ιταλικής έννοµης τάξης, µε επακόλουθο την υπαγωγή της στο προστατευτικό
πεδίο της αρχής της νοµιµότητας των εγκληµάτων και των ποινών (βλ.
σκέψεις 45 και 58 της Tarrico II). Το στοιχείο αυτό αποτελεί µεν τµήµα του
εθνικού συνταγµατικού δικαίου («εθνικού πρότυπου προστασίας των
θεµελιωδών δικαιωµάτων»), αλλά, δυνάµει της νοµολογίας Åkerberg
Fransson και Melloni, δεν θα µπορούσε, από µόνο του, να οδηγήσει σε
παράκαµψη του άρθρου 325 ΣΛΕΕ, ήτοι σε λύση που έθετε υπό
αµφισβήτηση την υπεροχή και την αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης
8

Βλ. σκέψεις 59, 61 και 62 της Taricco II.
Βλ. σκέψη 60 της Taricco II.
10
Με το άρθρο 12 της Οδηγίας 2017/1371, στην οποία αναφέρεται η σκέψη 44 της Taricco II,
εναρµονίζεται µερικώς το καθεστώς παραγραφής των αδικηµάτων κατά των οικονοµικών
συµφερόντων της Ένωσης. Η προθεσµία µεταφοράς της Οδηγίας λήγει στις 6.7.2019,
σύµφωνα µε το άρθρο της 17.
9
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διάταξης του ενωσιακού δικαίου (βλ. σκέψη 47 της Tarrico II). Απαιτείται
επιπρόσθετα ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο µπορεί να ανευρεθεί µόνο εντός
του δικαίου της Ένωσης και το οποίο συνίσταται στις επιταγές της σαφήνειας,
της προβλεψιµότητας και της µη αναδροµικότητας της εφαρµοστέας ποινικής
νοµοθεσίας, ως εκφάνσεις της θεµελιώδους ενωσιακής αρχής «ουδέν
έγκληµα, ουδεµία ποινή χωρίς νόµο» (βλ. σκέψη 51 της Tarrico II). Η ύπαρξη
και ενεργοποίηση των επιταγών αυτών σηµαίνει ότι δεν ανακύπτει ζήτηµα
προσβολής

των

αρχών

της

υπεροχής,

της

ενότητας

και

της

αποτελεσµατικότητας του ενωσιακού δικαίου, αλλά ζήτηµα στάθµισης και
πρακτικής εναρµόνισης µεταξύ συγκρουόµενων κανόνων του πρωτογενούς
ενωσιακού δικαίου, ήτοι του άρθρου 325 ΣΛΕΕ (από το οποίο απορρέει η
υποχρέωση των κρατών µελών για απειλή και επιβολή αποτελεσµατικών
ποινικών κυρώσεων σχετικά µε εγκλήµατα περί τον ΦΠΑ) και των παραπάνω
επιταγών της ενωσιακής αρχής της νοµιµότητας των αδικηµάτων και των
ποινών (οι οποίες ενδέχεται να αντιτίθενται στην εκπλήρωση της επίµαχης
υποχρέωσης των κρατών µελών κατά το άρθρο 325 ΣΛΕΕ). Στο πλαίσιο της
επίλυσης

της

εν

λόγω

σύγκρουσης,

αποδίδεται,

αναµενόµενα

και

δικαιολογηµένα, µείζονα βαρύτητα στη θεµελιώδη αρχή της νοµιµότητας των
αδικηµάτων και των ποινών, η οποία, συνεπώς, θέτει όρια στην υποχρέωση
αποτελεσµατικής είσπραξης των ιδίων πόρων της Ένωσης, µέσω της απειλής
και επιβολής από τα κράτη µέλη κατάλληλων ποινικών κυρώσεων (σκέψη 52
επ. της Taricco II). Ειδικότερα, η ανωτέρω θεµελιώδης αρχή (a) υποχρεώνει
τον εθνικό δικαστή να εφαρµόσει τις σχετικές µε την παραγραφή διατάξεις του
ιταλικού Ποινικού Κώδικα, σε σχέση µε τις αποδιδόµενες αξιόποινες πράξεις
βαρειάς απάτης περί τον ΦΠΑ, µε χρόνο τέλεσης προγενέστερο της έκδοσης
της απόφασης Taricco I (βλ. σκέψη 60 της Taricco II), (b) επιτρέπει στον
εθνικό δικαστή να εφαρµόσει τις επίµαχες διατάξεις περί παραγραφής, κατά
τα λοιπά (δηλαδή, όσον αφορά τα αποδιδόµενα εγκλήµατα βαρειάς απάτης
περί τον ΦΠΑ που διαπράχθηκαν µετά την έκδοση της απόφασης Taricco I),
εάν αυτός κρίνει ότι η σκέψη 58 της Taricco I (σύµφωνα µε την οποία οι εν
λόγω εθνικές διατάξεις ενδέχεται να θίγουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλει
στα κράτη µέλη το άρθρο 325 ΣΛΕΕ, στο µέτρο που η εν λόγω εθνική
ρύθµιση αποκλείει την επιβολή κυρώσεων αποτελεσµατικού και αποτρεπτικού
χαρακτήρα σε µεγάλο αριθµό περιπτώσεων βαρείας απάτης σε βάρος των
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οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης) δηµιουργεί κατάσταση αβεβαιότητας
στην ιταλική έννοµη τάξη, όσον αφορά τον καθορισµό του εφαρµοστέου
καθεστώτος παραγραφής, παραβιάζοντας την αρχή της σαφούς νοµοθετικής
πρόβλεψης στο ποινικό δίκαιο (βλ. σκέψη 59 της Taricco II). Η παραπάνω
διάκριση φαίνεται να υπονοεί, αντίστοιχα, ότι (i) πριν από την Taricco I, δεν
ήταν οπωσδήποτε αρκούντως σαφές και προβλέψιµο για τους (πιθανώς)
εµπλεκόµενους σε αδικήµατα περί τον ΦΠΑ ότι η επίµαχη εθνική ρύθµιση
στον τοµέα της παραγραφής ποινικών αδικηµάτων ενδέχεται να θίγει τις
υποχρεώσεις της Ιταλίας κατά το άρθρο 325 ΣΛΕΕ και ότι, συνεπεία µιας
τέτοιας ασυµβατότητας, ο εθνικός ποινικός δικαστής θα έπρεπε να
εξασφαλίσει

την

αποτελεσµατική

εφαρµογή

του

άρθρου 325

ΣΛΕΕ,

αφήνοντας, εν ανάγκη, ανεφάρµοστες τις επίµαχες εθνικές διατάξεις περί
παραγραφής, ενώ (ii) µετά από τη δηµοσίευση της Taricco II, ναι µεν δεν
δηµιουργείται τέτοιο πρόβληµα, αλλά ανακύπτει άλλο ζήτηµα (που επίσης
ήγειρε το ΣΔ, µε το πρώτο προδικαστικό ερώτηµά του), από την άποψη των
αρχών της σαφήνειας και της προβλεψιµότητας - εκείνο της αοριστίας και
γενικότητας της έννοιας της ύπαρξης “µεγάλου αριθµού περιπτώσεων
βαρείας απάτης” σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, από
την οποία εξαρτάται η εφαρµογή του κανόνα που τέθηκε µε τη σκέψη 58 και
το διατακτικό 1 της Taricco II -, ζήτηµα η επίλυση του οποίου αφέθηκε στην
κρίση του εθνικού δικαστή, χωρίς, πάντως, καθοδήγηση, ίσως λόγω της
δυσχέρειας παροχής της11, µε αποτέλεσµα να καταλείπεται, συναφώς, στον
11

Στα σχετικά σηµεία (112-117) των προτάσεων του Γενικού Εισαγγελέα Bot αναφέρονται τα
ακόλουθα: «112. Στο πλαίσιο εκκρεµούς ποινικής διαδικασίας, είναι πραγµατικά δύσκολο
στην πράξη να απαιτείται από τον εθνικό δικαστή να εκπληρώσει έναν σκοπό, όπως αυτός
της καταπολεµήσεως των σχετικών µε τον ΦΠΑ αδικηµάτων, ζητώντας από αυτόν να µην
εφαρµόζει κανόνα του ουσιαστικού ποινικού δικαίου του, σχετικό µε την παραγραφή των
εγκληµάτων και των ποινών, βάσει κριτηρίου το οποίο µπορεί, όντως, να φαίνεται ότι εισάγει
ένα στοιχείο υποκειµενικότητας στο πλαίσιο της ζητούµενης εκτιµήσεως. 113. Το κριτήριο
που διατυπώνεται στην απόφαση Taricco κ.λπ. βασίζεται στην ύπαρξη συστηµικού κινδύνου
ατιµωρησίας. 114. Η εκτίµηση του συστηµικού χαρακτήρα µπορεί όντως να είναι λεπτό
ζήτηµα για το επιληφθέν της διαφοράς εθνικό δικαστήριο, στο µέτρο που ένα τέτοιο εγχείρηµα
µπορεί, εξωτερικά, να φαίνεται ότι εµπεριέχει ένα στοιχείο υποκειµενικότητας εκ µέρους του
εθνικού δικαστηρίου. 115. Αναµφίβολα, η εκτίµηση του συστηµικού χαρακτήρα µπορεί να
προκύπτει από την εφαρµογή αντικειµενικών κριτηρίων ή σφαιρικής εκτιµήσεως από το
ανώτατο ιταλικό δικαστήριο, η οποία επιβάλλεται στο σύνολο των εθνικών δικαστηρίων.
Εντούτοις, από την ανταλλαγή επιχειρηµάτων κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, δεν
προκύπτει ότι µια τέτοια λύση είναι εφικτή λαµβανοµένης υπόψη της εθνικής νοµοθεσίας.
Εξάλλου, η Ιταλική Δηµοκρατία [...] δεν µπόρεσε να παράσχει επαρκείς εγγυήσεις επί του
σηµείου αυτού. 116. Εποµένως, προτείνω να βασίζεται η εν λόγω υποχρέωση µόνο στη
φύση του αδικήµατος, απόκειται δε στον νοµοθέτη της Ένωσης να την καθορίσει.

23

εθνικό δικαστή ευρύ περιθώριο εκτίµησης, ικανό να οδηγήσει πρακτικά στην
εκ µέρους του υιοθέτηση κανόνα εφαρµογής των επίµαχων διατάξεων περί
παραγραφής, βάσει της αρχής της νοµιµότητας των αδικηµάτων και των
ποινών.
Δια της προεκτεθείσας ερµηνευτικής διαδροµής, η απόφαση Taricco II
ελίσσεται, µε δυσκολία αλλά σχετική επιτυχία, ανάµεσα, αφενός, στη
νοµολογία Åkerberg Fransson και Melloni, µε την οποία τέθηκε η αρχή ότι η
εφαρµογή των εθνικών κανόνων προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων
πρέπει

να

µην

διακυβεύει

την

υπεροχή,

την

ενότητα

και

την

αποτελεσµατικότητα του δικαίου της Ένωσης, και, αφετέρου, στο σκεπτικό της
απόφασης Taricco I, την οποία δεν ανατρέπει, αλλά, περνώντας µέσα από
ορισµένο

στοιχείο

της

ιταλικής

συνταγµατικής

τάξης,

“διευκρινίζει”,

περιορίζοντας την κανονιστική της εµβέλεια. Λέω «σχετική επιτυχία», διότι το
στοιχείο αυτό του εθνικού δικαίου (ένταξη της παραγραφής στο ουσιαστικό
ποινικό δίκαιο) δεν φαίνεται να είναι τόσο καθοριστικό (ώστε να δικαιολογεί
πειστικά τη διαφοροποίηση µεταξύ της Taricco I και της Taricco II), όσον
αφορά την ενεργοποίηση ή/και το εύρος των επιταγών των αρχών της
σαφήνειας και της προβλεψιµότητας, σύµφωνα µε όσα ανέπτυξα παραπάνω,
υπό στοιχ. ΙV, αλλά και ενόψει της παραδοχής της Taricco II (βλ. σκέψη 51)
περί της «σηµαντικής θέσης» που κατέχει, τόσο στην έννοµη τάξης της
Ένωσης όσο και στις εθνικές έννοµες τάξεις, η αρχή nullum crimen, nulla
poena sine lege, µε τις απαιτήσεις της αναφορικά µε την προβλεψιµότητα, τη
σαφήνεια και τη µη αναδροµικότητα της εφαρµοστέας ποινικής νοµοθεσίας.
VIII. Tέλος, δύο σύντοµες παρατηρήσεις για τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.
2 ΣΕΕ και 53 του Χάρτη ΘΔΕΕ, που επικαλέσθηκε το ΙΣΔ και τις οποίες δεν
χρειάσθηκε να εξετάσει η απόφαση Taricco II, ενόψει της πορείας που
ακολούθησε. Η δεύτερη των ανωτέρω διατάξεων είναι σαφές ότι δεν µπορεί
να δικαιολογήσει την εφαρµογή εθνικών συνταγµατικών κανόνων περί
117. Επισηµαίνεται ότι, στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για την έγκριση της προτάσεως
οδηγίας ΠΟΣ (Οδηγία 2017/1371), ο νοµοθέτης της Ένωσης όρισε την έννοια του σοβαρού
εγκλήµατος εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, στα οποία
περιλαµβάνονται επίσης οι σχετικές µε τον ΦΠΑ απάτες, ως καλύπτουσα το σύνολο των
αδικηµάτων που εµφανίζουν σύνδεσµο µε το έδαφος δύο ή περισσότερων κρατών µελών και
συνεπάγονται ζηµία συνολικού ύψους άνω του ελάχιστου ορίου των δέκα εκατοµµυρίων
ευρώ, όριο το οποίο υπόκειται σε ρήτρα αναθεωρήσεως .».
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θεµελιωδών δικαιωµάτων, η οποία οδηγεί σε αποτέλεσµα ικανό να θίξει την
υπεροχή, την ενότητα και την αποτελεσµατικότητα του ενωσιακού δικαίου12.
Συνεπώς, όπως παρατήρησε και ο Γενικός Εισαγγελέας Bot13, το άρθρο 53
του Χάρτη δεν επιτρέπει στον εθνικό δικαστή να αρνηθεί την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του κράτους του από το άρθρο 325 ΣΛΕΕ. Αντίθετα, η διάταξη
του άρθρου 4 παρ. 2 ΣΕΕ, περί του σεβασµού της εθνικής ταυτότητας των
κρατών µελών, θα µπορούσε να αποτελέσει πρόσφορο έρεισµα για µια τέτοια
άρνηση. Συναφώς, υπενθυµίζεται ότι η διάταξη αυτή καλύπτει και τη
“συνταγµατική ταυτότητα” των κρατών µελών, η οποία, όµως, δεν
περιλαµβάνει το σύνολο των συνταγµατικών κανόνων των κρατών µελών14,
αλλά µόνον τις θεµελιώδεις ή υπέρτατες αξίες και αρχές της συνταγµατικής
τάξης

τους.

Ειδικότερα,

όσον

αφορά

τα

θεµελιώδη

δικαιώµατα,

η

“συνταγµατική ταυτότητα” πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν καλύπτει το σύνολο των
οικείων εθνικών συνταγµατικών κανόνων, αλλά το απαράγραπτο ελάχιστο
επίπεδο των θεµελιωδών δικαιωµάτων κατά το εθνικό Σύνταγµα15, το οποίο
αντανακλάται, κατά βάση, στον (µη δυνάµενο να θιγεί) πυρήνα τους 16 .
Συνακόλουθα, η κρίση του Συνταγµατικού ή άλλου Ανωτάτου Δικαστηρίου του
κράτους µέλους όσον αφορά τη βαρύτητα ή/και το απαραβίαστο ορισµένης
πτυχής θεµελιώδους δικαιώµατος/εγγύησης, που κατοχυρώνει το εθνικό του
Σύνταγµα, έχει ιδιαίτερη σηµασία από την ανωτέρω άποψη, χωρίς, πάντως,
να είναι καθοριστική, για την εφαρµογή του άρθρου 4 παρ. 2 ΣΕΕ, ως
υποκείµενη στον “έλεγχο” του ΔΕΕ. Εν προκειµένω, ο Γενικός Εισαγγελέας
Bot,

αποφεύγοντας

να

προσεγγίσει

ερµηνευτικά

την

έννοια

της

εθνικής/συνταγµατικής ταυτότητας, υποστήριξε στις προτάσεις του (βλ.
σηµεία 175-187) ότι η παραπεµπτική απόφαση του ΙΣΔ δεν ήταν επαρκώς
αιτιολογηµένη, ως προς το συγκεκριµένο ζήτηµα, και, περαιτέρω, ότι, ενόψει
της συναφούς νοµολογίας του ΙΣΔ, δεν προκύπτει ότι η επίµαχη όψη της
αρχής της νοµιµότητας των αδικηµάτων και των ποινών έχει τέτοια σηµασία
12

Βλ. ΔΕΕ µειζ. συνθ. 26.2.2013, C-399/11, Melloni, σκέψεις 56 έως 64 (ιδίως, σκέψη 60).
Βλ. σηµείο 168 των προτάσεών του στην υπόθεση C-42/17.
14
Βλ. προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Maduro στην υπόθεση C-213/07, Μηχανική Α.Ε.,
σηµείο 33, στο οποίο υπενθυµίζεται η νοµολογία Internationale Handelsgesellschaft
(υπόθεση 11/70) και ορθώς υπογραµµίζεται ότι, υπό την αντίθετη ερµηνευτική εκδοχή, τα
εθνικά συντάγµατα θα αποτελούσαν εργαλεία που θα επέτρεπαν στα κράτη µέλη να
αποφύγουν (τις υποχρεώσεις τους από) το ενωσιακό δίκαιο.
15
Πρβλ. Bundesverfassungsgericht 31.5.2016, 1 BvR 1585/13, σκέψη 124.
16
Πρβλ. Bundesverfassungsgericht 6.9.2016, 2 BvR 890/16, σκέψεις 32-33 και 39-43.
13
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στην ιταλική συνταγµατική τάξη, ώστε να αποτελεί τµήµα της εθνικής και
συνταγµατικής ταυτότητας της Ιταλικής Δηµοκρατίας. Μολονότι το ΔΕΕ δεν
έφθασε να ερευνήσει το ανωτέρω (µάλλον οριακό) ζήτηµα, το σκεπτικό της
Taricco II

φαίνεται να κινείται προς διαφορετική κατεύθυνση από τις

προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, αναγνωρίζοντας τη σηµασία που έχουν,
για τις εθνικές έννοµες τάξεις και για την έννοµη τάξη της Ένωσης, οι
απαιτήσεις της σαφήνειας και της προβλεψιµότητας των ποινικών διατάξεων,
οι οποίες διέπουν, στο πλαίσιο της ιταλικής συνταγµατικής τάξης, (και) το
καθεστώς παραγραφής των εγκληµάτων.
ΙΧ. Συµπερασµατικά, η λύση που έδωσε η Taricco II κινείται στο ίδιο µήκος
κύµατος µε τις αποφάσεις ΣτΕ 1623/2016 επταµ., 1738/2017 Ολοµ. και 29342935/2017 επταµ., όσον αφορά τη σηµασία που έχουν οι αρχές της
σαφήνειας, της προβλεψιµότητας και της µη αναδροµικότητας, σε σχέση µε
την παραγραφή στο πεδίο του (διοικητικού ή ποινικού) φορολογικού δικαίου.
Η λύση αυτή φαίνεται να µην αλλάζει, τουλάχιστον ουσιωδώς, την παγιωµένη
οπτική του ΔΕΕ για τη σχέση ανάµεσα στο ενωσιακό δίκαιο και στους
εθνικούς

συνταγµατικούς

κανόνες

περί

θεµελιωδών

δικαιωµάτων.

Αντικατοπτρίζει, όµως, τη βούληση του ΔΕΕ να “ακούει” περισσότερο τους
προβληµατισµούς του εθνικού συνταγµατικού/ανώτατου δικαστή για την εν
λόγω σχέση, ειδικά εάν αυτοί θεµελιώνονται επαρκώς στο ευρωπαϊκό δίκαιο,
ώστε ο µεταξύ τους διάλογος όχι µόνο να είναι γνήσιος και γόνιµος, αλλά και
να εξυπηρετεί, κατά το δυνατό, την ανάγκη συγκλίσεων και συµβιβασµών.
Δείχνει, επίσης, ότι, για τα εθνικά ανώτατα δικαστήρια ο δρόµος της πειθούς,
µέσω της διαδικασίας του προδικαστικού ερωτήµατος, µπορεί να είναι πιο
πρόσφορος από την απευθείας διατύπωση οριστικών κρίσεων, χωρίς
προηγούµενη “διαβούλευση” µε το ΔΕΕ, έστω κι αν πρόκειται για ζητήµατα
απτόµενα της ερµηνείας και της εφαρµογής του εθνικού Συντάγµατος17, ώστε
να

αποτρέπονται,

κατά

το

δυνατό,

“εντάσεις”

µεταξύ

της

εθνικής

συνταγµατικής τάξης και του ενωσιακού δικαίου. Άλλωστε, τον τελευταίο λόγο
τον έχει ο εθνικός συνταγµατικός/ανώτατος δικαστής, εφόσον διαθέτει και το
17

Βλ., πάντως, contra ΣτΕ 161/2010 Ολοµ., που έκρινε ότι ο έλεγχος της
αντισυνταγµατικότητας διάταξης τυπικού νόµου (πρέπει να) προηγείται του ελέγχου της
συµβατότητάς της προς το δίκαιο της Ένωσης.
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“όπλο”

της

εξασφάλισης

του

σεβασµού

της

εθνικής/συνταγµατικής

ταυτότητας, το οποίο, βέβαια, µπορεί να χρησιµοποιεί σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, εάν έχουν εξαντληθεί τα θεµιτά µέσα ανεύρεσης τρόπου
ειρηνικής συνύπαρξης του ενωσιακού δικαίου µε το εθνικό Σύνταγµα. Μεταξύ
των µέσων αυτών είναι και η “απασφάλιση” του ανωτέρω όπλου από τον
εθνικό ανώτατο δικαστή, µέσω προδικαστικού ερωτήµατος, όπως εκείνου που
διατύπωσε το Ιταλικό Συνταγµατικό Δικαστήριο στην Taricco II, µε το οποίο
επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε ερµηνεία του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου
(όχι σύµφωνη, αλλά) “φιλική” προς το ιταλικό Σύνταγµα.
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