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IV. Ενόψει, συνεπώς, των προεκτεθέντων στα τιθέμενα
ερωτήματα προσήκοuν οι κατά τα άνω αναλυτικώς διδόμε-
νες ωιαντήσειο-.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα όρια του φορολογικού απορρήτου

1. Δύο είναι τα ζητήματα που απασχόλησαν το Νομικό Συμ-
βούλιο του Κράτους (τμ. Β') στην πρόσφατη, υπ' αριθμό
326/2004, Γνωμοδότησή του: πρώτον, η έκταση εφαρμογής του
φορολογικού απορρήτου και, δεύτερον, η διαδικασία διενέργει-
ας φορολογικού ελέγχου. Η γνωμοδότηση αυτή έγινε αποδεκτή
από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και κοινοποιή-
θηκε σπς φορολογικές αρχές', προκειμένου αυτές να ενημερω-
θούν σχετικά και να την εφαρμόζουν σπς σχετικές περιmώσεις.
Με αφορμή αυτή τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ αξίζει να διευκρινι-
στούν ορισμένα ζητήματα σχετικά με το φορολογικό απόρρητο
και τα όριά του.

2. Το φορολογικό σπόρρητο- απστελεί μια από τις εγγυή-
σεις που θέτει ο νόμος υπέρ του φορολογουμένου και έναντι
της χρήσης από άλλες αρχές και για άλλους σκοπούς των εμπι-
στευτικών πληροφοριών που παρέχει αυτός στη φορολογική δι-
οίκηση προκειμένου να εξακριβωθεί η φορολογητέα ύλη και να
επιβληθεί ο φόρος που του αναλογεί. Η καθιέρωση του φορο-
λογικού απορρήτου στο νόμο είναι ρητή και η παράβασή του
συνεπάγεται αυστηρές ποινές κατά των παραβατών, τόσο ποινι-
κές όσο και πειθαρχικές.

3. Η βασική νομοθετική ρύθμιση βρίσκεται στο άρθρο 85
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)3.Διατάξεις ανάλο-
γες με αυτές του ΚΦΕ υπάρχουν και στις άλλες φορολογίετ;".
Επίσης, ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)καθιερώνει ρητά
(άρθρο 31) το απόρρητο των φορολογικών βιβλίων και στοιχεί-
ων που προβλέπονται σπς διατάξεις του. Το περιεχόμενο και το
πεδίο εφαρμογής αυτών των δυο βασικών διατάξεων, του άρ-
θρου 85 του ΚΦΕ από τη μια και του άρθρου 31 του ΚΒΣαπό την
άλλη, δεν ταυτι'ζονται.

Ι. Η ρύθμιση του φορολογικού απορρήτου στη Φορολογία Ει-
σοδήματος

4. Σύμφωνα με το άρθρο 85 § 1 ΚΦΕ «οι δηλώσεις φόρου

1. Με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
1076424/2045/ΑΟΟ 12/πολ.1130/8-12-2004.
2. Γενικά για το φορολογικό απόρρητο βλ. Ι. Αναστόπουλο/Θ.
Φορτσάκη, Φορολογικό Δίκαιο, β' έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σόκ-
κουλα, 2003, αρ. 607 επ: Κόντο-Μάναλη, Ελληνικό Φορολογικό
Δίκαιο, τόμος Ι, εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν. Σάκκουλας,
2002, σ. 192 επ.· Φινοκαλιώτη, Φορολογικό Δίκαιο, β' έκδοση,
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 1999, αρ. 1038 επ.
Βλ. επίσης ειδικά ζητήματα σχετικά με το φορολογικό απόρρη-
το σε Θ. Ψυχογυιό, Το φορολογικό απόρρητο, ΔΦΝ 2000, 163
επ.· Ν. Ρόκα, Υποχρέωση επίδειξης εμπορικών βιβλίων και φο-
ρολογικό απόρρητο, (γνμδ), ΕΕμπΔ 1996, 435 επ: Α Κοψιαύτη,
Το φορολογικό απόρρητο, Φόρθαιθ 1993, 261 ειι.: Κ. Γιαwό-
Γουλο, Το φορολογικό απόρρητο και ο κοινοβουλευτικός έλεγ-
χα;. ΔΦΝ 1990,734 επ.· Α Κωνσταντινίδη, Το φορολογικό απόρ-
::7-;). Πο\νΧρ 1989, 3επ: Δ Καλδή, Το φορολογικό απόρρητο
.-;:. τ: σνακοινώσε«; του Υπουργού Οικονομικών, ΔΦΝ 1988,
-:-.! t7 .• :>.έη/Koυμάvro, Φορολογικό απόρρητο και δημοσιό-
7'Ό::: ':~. "'.<ο.:-::κών οποφάσεων, (γνμδ), Αρμ 1977, 101 επ: Π.
• ; __.~ -: :χ:;:<>:- ονικόν ωτόορητον. ΔΦΝ 1964,499 επ.
Ξ, - - ':-c':; :: ς:01Xε~α σχετικά υε > ν εισαγωγή και ισχύ του
_: :::":: .. ':: _ :::-::::;7':'0 -λ.. θ. Ψ, >( γ'.:~ό,ό.π., 163 επ.
.! Ξ .::: Κi:Ξ5_~αΦορολογίας
~.'~"- :ϊ'•.':~ :.:=.~"'.2"; <f ~ •• ~5:2" ":;5:~;:~ ....,;:cολογίας με-
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του παρόντος χρησιμοποιούνται αποκλεισπκά για φορολογι-
κούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους για
δίωξη εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση ή του προσώπου από το
οποίο αυτός απέκτησε το εισόδημα, για παράβαση των κειμε-
νων διατάξεων». Δύο σημεία χρήζουν διευκρινίσεων: αφενός ή
χρήση της όρου «δίωξη» και αφετέρου η γενικότητα της φρά-
σης «παράβαση των κειμένων διατάξεων». Ασφαλώς ο όρος
«δίωξη» δεν μπορεί παρά να αναφέρεται σε ποινική δίωξη και
κατά συνέπεια η εν λόγω διάταξη απαγορεύει τη χρησιμοποίη-
ση των φορολογικών δηλώσεων για στοιχειοθέτηση ποινικών
αδικημάτων είτε του φορολογούμενου είτε των συναλλασσομέ-
νων με αυτόν. Αυτή άλλωστε είναι και η ουσία της θέσπισης του
φορολογικού απορρήτου, από τη στιγμή που αυτό αντιτάσσεται
όχι μόνο έναvπ των ιδιωτών αλλά και έναντι του Κράτους.

5. Η απαγόρευση αυτή όμως δεν μπορεί να είναι τόσο γεvι-
κή και απόλυτη όσο αφήνει να εννοηθεί εκ πρώτης όψεως η γε-
νικότητα της διατύπωσης «παράβαση των κείμενων διατάξεων».
Η φράση αυτή θα πρέπει να ερμηνευθεί συσταλτικά, ως περι-
λαμβάνουσα όλες nς κείμενες διατάξεις πλην των φορολογι-
κών. Αυτό είναι λογικό να υποστηριχθεί για δύο κυρίως λόγους:
α) πρώτον γιατί ο ίδιος ο φορολογικός νόμος που επιβάλλει φο-
ρολογικά βάρη δεν μπορεί να υποθάλπει ή να ενθαρρύνει, πίσω
από την κάλυψη του φορολογικού απορρήτου, τη μη συμμόρ-
φωση των φορολογουμένων με τις επιταγές του και β) δεύτε-
ρον, διότι στο ίδιο άρθρο ο νόμος προβλέπει άρση του απορρή-
του υπέρ των υπηρεσιών του Υπουργείου των Οικονομικών, με-
ταξύ των οποίων και αυτές που είναι επιφορτισμένες με τη δίω-
ξη του Οικονομικού Εγκλήμmος. Αρκετά διαφωnσπκή ως προς
αυτό το σημείο είναι η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 58 § 2
ΚΦΠΑ,η οποία ρητά ορίζει ότι οι δηλώσεις ΦΠΑ χρησιμοποιού-
νται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς και δεν επιτρέπε-
ται να χρησιμοποιηθούν για δίωξη αυτού που τις υποβάλλει ή
του προσώπου με το οποίο συναλλάσσεται για παράβαση άλ-
λων διατάξεων εκτός από τις διατάξεις των φορολογικών νόμων
(έμφαση δική μας).

6. Η ύπαρξη ακριβώς της διάταξης του 85 § 1 είναι που φω-
τίζει τη βούληση του νομοθέτη και δίνει το προβάδισμα στις δια-
τάξεις του φορολογικού απορρήτου του ΚΦΕ έναντι του δικαιώ-
ματος της πολιτείας προς δίωξη των αξιοποίνων αδικημάτων.
Επιπλέον, όπου ο φορολογικός νομοθέτης θέλησε κάτι διαφο-
ρετικό, το δήλωσε ρητά, διατυπώνοντας σχετική επιφύλαξη
υπέρ άλλων διατάξεων, όπως για παράδειγμα στον Κώδικα Φο-
ρολογίας Κληρονομιών (άρθρο 103 § 1 εδάφιο τελευταίο του Ν.
296112001-ΚΦΚ). Τέτοια επιφύλαξη όμως όχι μόνο δεν υπάρχει
στον ΚΦΕ αλλά ούτε καν υπονοείται.

7. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 85 § 2 του ΚΦΕ οι
φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι
πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι
αποφάσεις του Προϊσταμένου της ΔΟΥ και κάθε στοιχείο του
φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άmεται αυτής είναι
απόρρητα και δεν επrτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιον-
δήποτε άλλον εκτός από τον φορολογούμενο στον οποίο αφο-
ρούv5. Η απαγόρευση καταλαμβάνει και τις δημόσιες αρχές
(εκτός ρητών εξαιρέσεων), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
δικαστικές. Και μπορεί μεν η ΑΠ 182/1959 (στην οποία παραπέ·
μπει η γνωμοδότηση) να δίνει προβάδισμα σπς ποινικές διατά-
ξεις έναντι των φορολογικών, όμως αποδοχή αυτής της θέσης
σήμερα και μεταφορά της στο πλαίσιο του ΚΦΕ δεν μπορεί να
γίνει δεκτή, αφού θα καθιστούσε ουσιαστικά τη διάταξη του 85

5. Το φορολογικό απόρρητο δεν μπορεί να σνττταχθεί κατά του
ίδιου του φορολογουμένου και όσων εξομοιώνονται με αυτόν,
όπως Π.χ. οι κληρονόμοι, οι συγκύριοι ακινήτου, ο mωχός και ο
σύνδικος της mώχευσης, ο διορισθείς με δικαστική απόφαση
διαχειριστής κοινού ακινήτου κλπ .. Βλ. σχεπκά τις γνωμοδοτή-
σεις του ΝΣΚπου παραθέτει ο Θ. Ψυγογυιός, ό.τι.
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§ 1 άνευ αντικειμένου, πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που
η ίδια αυτή απόφαση δεχόταν τη λύση αυτή μόνο ως προς το
απόρρητο των βιβλίων και στοιχείων του φορολογουμένου,
αποκλείοντας την επέκταση της άρσης και στα λοmά έγγραφα
του φακέλου της φορολογίας εισοδήματος.

8. Περαιτέρω, στο άρθρο 85 § 5 προβλέπονται περιοριστικά
οι περmτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η
κάμψη του φορολογικού απορρήτου. Ανάμεσα σε αυτές δεν πε-
ριλαμβάνεται κάποια γενική εξαίρεση για τις δικαστικές αρχές,
παρά μόνο μια ειδική περίmωση, αυτή της υποχρέωσης του
προϊσταμένου της ΔΟΥ να δίνει κάθε χρήσιμη πληροφορία για
την περιουσιακή κατάσταση του ενός συζύγου και προπάντων
για τα εισοδήματά του, στον άλλο σύζυγο, έπειτα από αίτηση
του τελευταίου η οποία διαβιβάζεται μέσω του εισαγγελέα (85 §
5 περ. Α' ΚΦΕ και 1445 ΑΙ<).Η ίδια διάταξη περιλαμβάνει εξαίρε-
ση και υπέρ των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,
(όπως π.χ. το ΣΔΟΕ6), για την άσκηση των καθηκόντων τους.

9. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύmει ότι ενώ στο πλαί-
σιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του οι διάφορες υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονομικών (μεταξύ αυτών και οι επιφορτισμέ-
νες με την ανακάλυψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος)
μπορούν να αντλούν στοιχεία από το φάκελο του φορολογού-
μενου, δεν ισχύει το ίδιο και για την εισαγγελική αρχή. Έτσι,
όπως έχει κριθεί παλαιότερα και από το ΝΣΚ, ο εισαγγελέας,
λόγω του ότι δεν συνιστά δικαστήριο και δεν έχει εξουσία να
επιλύει κατ' αρχάς αστικές ιδιωτικές διαφορές ή να αναγνωρίζει
αστικό δικαίωμα, δεν διαθέτει την εξουσία να διατάξει τη φορο-
λογική αρχή να χορηγήσει σε τρίτον έγγραφα από το φάκελο
του φορολογουμένου. Επομένως, στις περιmώσεις που το αι-
τούμενο στοιχείο Kαλύmεται από το φορολογικό απόρρητο και
δεν προβλέπεται κάμψη του, η σχετική επιταγή του εισαγγελέα
δεν δεσμεύει τη διοίκηση και κατά συνέπεια αυτή η τελευταία
δεν δεσμεύεται στη χορήγηση του στοιχείου αυτού?

10. Αντίθετα, ισιοστηρίζετσι'' ότι ο ανακριτής που ενεργεί
ανάκριση σε εκκρεμή ποινική δίωξη, δικαιούται, σύμφωνα με το
άρθρο 261 ΚΠΔ, να λαμβάνει γνώση και αντίγραφα οτιοιωνδή-
ποτε στοιχείων του φορολογικού φακέλου. Με αυτό το πνεύμα
η παρούσα γνωμοδότηση έκρινε περαιτέρω ότι το ίδιο δικαίωμα
έχει και ο ανακριτής ή άλλος υπάλληλος που διενεργεί προανά-
κριση. Σε αυτό το σημείο όμως θα πρέπει να γίνει μια λεπτή διά-
κριση.

11. Από το συνδυασμό των διατάξεων του ΚΦΕ που αναλύ-
θηκαν προηγουμένως ηροκύητει ότι οι φορολογικές δηλώσεις
και τα λοmά εγγρσφα και άλλα στοιχεία που αναφέρονται ρητά
στο νόμο καλύmονται από το απόρρητο και δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιηθούν σε οποιονδήπστε τρίτο (άρθρο 85 § 2) ούτε
ακόμα και στις δικαστικές αρχές κατά το στάδιο της ανάκρισης
fi τιροονάκρισητ; για εκκρεμή ποινική δίωξη ενώ ειδικά οι φορο-
λογικές δηλώσεις του ΚΦΕ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν
νιο την (ποινική) δίωξη εκείνου που τις έχει υποβάλλει ή των
-:οοσώπων από τα οποία αυτός απέκτησε εισόδημα (άρθρο 85 §
. ΚΦΕ)για παράβαση των κειμένων διατάξεων, εκτός των φορο-
\oyι~ών (κατά συσταλτική ερμηνεία της σχετικής διάταξης).

6. Για τις ανακρmκές αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ βλ Ν. Νβο, Η διε-
Έ-:::1 'γή διοικητικών και ανακριτικών ερευνών από το ΣΔΟΕ, σε
:'::- ογικές Κυρώσεις, επιμ. Ι. Φωτόπουλου, εκδόσεις Αντ. Ν.=-.. _.~.:λα,2002, σ. 119 επ.
". Ξ' •• -:η Γνμδ ΝΣΚ 710/1993, η οποία έγινε δεκτή από τον
'-:~::6 Ουωνομικώνκαι κοινοποιήθηκε με την Εγκύκλιο Υπ.
__ ~::9934/138/A0012/πoλ 1019/23-1-1995. Η θέση αυτή
Ξ:":::". ::"~.~;..BΆVε-αικαι στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 1098850/1889/
~::. ~-.::λ 1260131-12-2000,ΔΦΝ 2000, 1707.
8. Ξ:::-:;:.'" ι. Aνασr.όπoυλo/Θ. Φορτσάκη, Φορολογικό Δίκαιο,

12. Ο περιορισμός της εξουσίας του ποινικού δικαστή από
τη διάταξη του άρθρου 85 § 1 είναι λογικός και επιβεβαιώνει
ακριβώς την προστασία που παρέχει ο φορολογικός νόμος σε
αντάλλαγμα προς την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια που απαι-
τεί από τον φορολογούμενο κατά τη δήλωση των εισοδημάτων
και λοιπών περιουσιακών του και άλλων στοιχείων για τον προσ-
διορισμό της φοροδοτικής του ικανότητας.

13. Η ορθότητα των ανωτέρω επιχειρημάτων ενισχύεται και
από τα όσα είχαν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση υπό το καθεστώς
ισχύος του άρθρου 69 του ν.δ. 3323/55, το οποίο περιελάμβανε
διατάξεις όμοιες με αυτές του σημερινού άρθρου 85 ΚΦΕ9.Συ-
γκεκριμένα, η Διοίκηση είχε δεχθεί ότι το απόρρητο που καθιέ-
ρωνε το άρθρο 69 του ν.δ. 3323/55 ίσχυε έναντι παντός τρίτου
προς τον φορολογούμενο προσώπου και δεν εmτρεπόταν η
γνωστοποίηση των καλυmόμενων στοιχείων ούτε στις Δημό-
σιες Υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ, τις Αστυνομικές αρχές,
τους Οργανισμούς κλπ. Παραπέμποντας στην υπ' αριθμόν
833/1959 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η Διοίκηση είχε επισημάνει ότι
«η διάταξις του άρθρου 69 του ν.δ. 3323/55 απαγορεύει, εν τη
απολύτω γενικότητί της και την προς την ΔικαστικήνΑρχτΊνανα-
κοίνωσιν των ως είρηται απορρήτων φορολογικών στοιχείων.
Εάν, συμφώνως τη Υνωμοδοτήσει.,ήθελεν επιδιωχθεί παρά της
Δικαστικής ΑρχτΊς η κατάσχεσις απορρήτων κατά την ως άνω
διάταξιν στοιχείων, δέον όπως δηλώσητε εΥΥράφως προς ταύ-
την ότι ταύτα αποτελούν φορολογικόν απόρρητον ...".

11.Το απόρρητο των φoρoλOγJKών βιβλίων και στοιχείων

14. Διαφορετικά έχουν τα πράγματα με τη διάταξη του άρ-
θρου 31 ΚΒΣ: σε αυτήν γίνεται ρητά λόγος για «δημόσια αρχή"
η οποία δικαιούται, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Οικονο-
μικών, να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και των στοιχείων που
ορίζονται στον ΚΒΣ. Σε περίrπωση που ανακύτττει θέμα προστα-
σίας του δημοσίου συμφέροντος είναι δυνατόν οι Δημόσιες
Αρχές να λαμβάνουν γνώση των βιβλίων και στοιχείων χωρίς να
απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Γίνεται δεκτό
ότι στην έwοια "δημόσια αρχή" περιλαμβάνονται και οι δικαστι-
κές αρχές και αναμφίβολα συντρέχει λόγος προστασίας του δη-
μοσίου συμφέροντος στις περιmώσεις που διεξάγεται έρευνα
για την διακρίβωση τέλεσης ποινικού αδικήματος.

15. Είναι φανερό το προβάδισμα που δίνει ο ίδιος φορολογι-
κός νομοθέτης στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος
δίωξης εγκλημάτων εις βάρος του απορρήτου των .βιβλίων και
στοιχείων του φορολογουμένου. Σε αυτήν την περίmωση επο-
μένως, οι ανακριτικές αρχές έχουν κάθε δικαίωμα γνώσης των
σχετικών βιβλίων και στοιχείων ενώ πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο
περιορισμός για τις εισαγγελικές αρχές ισχύει και εδώ, όπως
και στη φορολογία εισοδήματος. Επειδή, δε, όπως εύστοχα επι-
σημαίνεται στην γνωμοδότηση, «η ιτροστασία του φορολογικού
απορρήτου μπορεί να εξασθενήσει αν κάτω από το γλωσσικό
νόημα της έκφρασης «δημόσιο συμφέρον» καλύπτεται κάθε
αξίωση των ποινικώναρχών» απαιτείται «αυστηρή και σταθερή
προσήλωση στην επί του θέματος διαπλασθείσα νομολογία, η
οποία επιτάσσει τη δυνατότητα πρόσβασης στον «απόρρητο φά-
κελο των στοιχείων» του φορολογουμένου μόνο στις περσπώ-
σεις ανίχνευσης, βεβαίωσης και τιμώρησης των αξιοποίνωνπρά-
ξεων». Αυτά όμως ισχύουν μόνο για το απόρρητο των βιβλίων
και στοιχείων που καθιερώνεται στο άρθρο 31 του ΚΒΣ, όχι και
για το φορολογικό απόρρητο των φορολογικών δηλώσεων και
άλλων στοιχείων της φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 85
ΚΦΕ10.

9. Βλ σχετικά την Εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών Πολ.
280/Ε. 17057/16-8-1969, ΔΦΝ 1969, 721 επ.
10. Βλ. την Εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών Πολ.
280/Ε.17057/16-8-1969, ΔΦΝ 1969,721 επ., η οποία προβαίνει
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16. Απότο συνδυασμό των παραπάνω δύο διατάξεων και με
δεδομένη τη στενή ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων καιτη
διαφοροποίηση που παρατηρείται στη διατύπωση των δύο ρυθ-
μίσεων σχετικά με το φορολογικό απόρρητο που συγκρίνονται
εδώ, συμπεραίνουμε ότι η άρση του απορρήτου των στοιχείων
της φορολογίας εισοδήματος δεν επιτρέπεται, ακόμα και στις
περιmώσεις ποινικής δίωξης ή έρευνας για πιθανή τέλεση ποι-
νικού αδικήματος. Αντίθετα αυτό που επιτρέπεται είναι η πρό-
σβαση στα βιβλία και τα στοιχεία του φορολογούμενου, αφού
μόνογια αυτά κάμmεται το απόρρητο, κατά τη σχετική διάταξη
του άρθρου 31 ΚΒΣ.

17. Κατάσυνέπεια στο πρώτο ερώτημα που τέθηκε στο Νο-
μικόΣυμβούλιοτου Κράτους η απάντηση θα έπρεπε να διακρί-
νει μεταξύ του φορολογικού απορρήτου των στοιχείων του φα-
κέλουτης φορολογίας εισοδήματος για τα οποία δεν θεσπίζεται

επίσης σε αυτήν την αντιδιαστολή μεταξύτης διάταξης του ΚΦΕ
και εκείνης του ΚΒΣκαι επισημαίνει προς τους οικονομικούς
εφόρους του κράτους ότι '<ειςτας δικαστικάς αρχάς θα παρέ-
χωνται τα απούμενα στοιχεία υπό τα προϋποθέσεις της προμνη-
σθείσης uπ' αριθ. 182/1959 αποφάσεως του Αρείου Πάγου».

εξαίρεση, με μια επιφύλαξη ίσως για τη διαπίστωση ποινικών
φορολογικών παραβάσεων, και του φορολογικού απορρήτου
των βιβλίων και στοιχείων, το οποίο κάμστετοι, υπό προϋποθέ-
σεις, για τις δικαστικές αρχές.

18. Καιαυτή η κατ' εξαίρεση κάμψητου φορολογικού απορ-
ρήτου του άρθρου 31 ΚΒΣενώπιον των δικαστικώναρχών, υπό-
κειται σε ένα διπλό περιορισμό: πρώτον, οι δικαστικές αρχές
δεν μπορούν να προβούν σε κατάσχεση των εν λόγω βιβλίωνκαι
στοιχείων και αφετέρου, όπως σωστά γνωμοδότησε το ΝΣΚδεν
μπορούν να απαιτήσουν από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές
τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου και την παράδοση σε αυ-
τούς (ανακριτή ή άλλη δικαστική αρχή) της συνταχθησόμενης
έκθεσης ελέγχου μετα πορίσματά τους.
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Η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας μετά το διαζύγιο,
την ακύρωση του γάμου ή τη διακοπή της συμβίωσης

του φυσικού και του θετού γονέα (ΑΚ 1567 εδ. β')
ΝΙΚΟΥ Π. ΚΟΥΜΟΥΤΖΗ

Δικηγόρου - ΟΕΑ

Ι.Εισαγωγή

Σύμφωνα μετις ΑΚ1513 καιΑΚ 1514, η ανώμαλη εξέλιξη
της έγγαμης σχέσης των γονέων δεν ειτηρεάζει την από κοι-
νού άσκηση της γονικής μέριμνας του παιδιού (ΑΚ151Ο§ 1
εδ. α')' η τελευταία δεν μετασχηματίζεται προτού εκδοθεί
δικαστική απόφαση η οποία επιλύει τη σχετική διαφορά των
γονέων. Υπό το κράτος του ν. 1329/1983, οι (ΑΚ1510 § 1 εδ.
α' και) ΑΚ 1513 και ΑΚ 1514 διέπουν, ευθέως μεν την περί-
πτωοη της γονικής μέριμνας του γεννημένου σε γάμο παιδι-
ού (α), ανάλογα δε κάθε άλλη περίπτωση γονικής μέριμνας
παιδιού που έχει θέση γεννημένου σε γάμο, δηλαδή τόσο
του γεννημένου χωρίς γάμο αλλά εξομοιωμένου με επιγενό-
μενογάμο (ΑΚ1473 εδ. α') (β), όσο καιτου υιοθετημένου και
άρα εξομοιωμένου εξ ορισμού, είτε δυνάμει της ΑΚ1580 εδ.
α' Π.δ., προκειμένου για παιδί με δύο θετούς γονείς (Υ), είτε
δυνάμει της ΑΚ 1580 εδ. β' π.δ., προκειμένου για παιδί με
έναν θετό και έναν φυσικό γονέα (δ)1. Ωστόσο, την εικόνα
αυτή έρχεται να αλλοιώσει ο ν. 2447/1996 (άρθρο 1) εισάγο-
ντας τη νέα διάταξη ΑΚ 1567. Η διάταξη αυτή απαρτίζεται

1.Βλ.καιΚούσουλα, Ηγονική μέριμναμετά από ανώμαλη εξέλι-
ξητης έγγαμης σχέσης των γονέων, σ. 45-46.
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από δύο εδάφια. Το πρώτο αναφέρεται στην άσκηση της γο-
νικής μέριμνας του υιοθετημένου παιδιού ύστερα από το
διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη διακοπή της συμβίω-
σης των θετών γονέων του [περύττωση κοινής υιοθεσίας
παιδιού από συζύγους - (Υ)}, ορίζοντας ότι εδώ «έχουν ανά-
λογη εφαρμογή τα άρθρα 1513 και 1514". Το δεύτερο ανα-
φέρεται στην άσκηση της γονικής μέριμνας του υιοθετημέ-
νου παιδιού ύστερα από το διαζύγιο, την ακύρωση του γά-
μου ή τη διακοπή της συμβίωσης του φυmκού και του θετού
γονέα του [περίπτωοη υιοθεσίας του παιδιού του συζύγου -
(δ)], ορίζοντας αυτό, όχι ότι εδώ «έχουν ανάλογη εφαρμογή
τα άρθρα 1513 και 1514», αλλά ότι «η άσκηση της γονικής
μέρψνας ανήκει αποκλειστικά στο φυσικό γονέα του ανηλi-
κοα-. Σημειωτέον ότι τα πιο πάνω συμβαίνουν ενώ παράλλη-
λα η κατάταξη του υιοθετημένου σε θέση γεννημένου σε γά-
μο επιβεβαιώνεται [βλ. νέαΑΚ 1561 εδ. α' και β' για την περί-
πτωση (γ) και για την περίπτωοη (δ)' πρόσθ. και νέαΑΚ 1562
εδ. β' για την τιερυττωοη (δ) -και μάλιστα οι συνέπειες από
την κατάταξη αυτή διευρύνονται: ολοκληρώνεται ο δεσμός
του παιδιού με την πλευρά του θετού γονέα στο μέτρο που
προστίθεται το κληρονομικό δικαίωμα αυτού έναντι εκείνου
(αντίθετα ΑΚ 1579 εδ. β' η.δ.): δημιουργείται δεσμός του
παιδιού και των κατιόντων του με την πλευρά των συγγενών
του θετού γονέα (αντίθετα ΑΚ 1581 § 2 π.δ.): καταλύεται ο
δεσμός του παιδιού με την πλευρά -στην ηερίπτωοη (Υ)-


