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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2004/68/∆ΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2003
για την καταπολέµηση της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών και η παιδική πορνογραφία συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και του θεµελιώδους δικαιώµατος του παιδιού
σε αρµονική ανατροφή και ανάπτυξη.

(5)

Η παιδική πορνογραφία, ιδιαίτερα σοβαρή µορφή σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών, αυξάνεται και εξαπλώνεται µε
τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του ∆ιαδικτύου.

(6)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συµπληρώσει το σηµαντικό
έργο των διεθνών οργανισµών.

(7)

Είναι αναγκαίο να θεσπισθεί η ολοκληρωµένη προσέγγιση
των σοβαρών ποινικών αδικηµάτων που συνιστούν η σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών και η παιδική πορνογραφία, στην
οποία θα συµπεριλαµβάνονται τα βασικά στοιχεία ποινικού
δικαίου που είναι κοινά σε όλα τα κράτη µέλη, ιδίως όσον
αφορά τις αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές
κυρώσεις, και η οποία θα συνοδεύεται από την κατά το
δυνατόν ευρύτερη δικαστική συνεργασία.

(8)

Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η παρούσα απόφαση-πλαίσιο περιορίζεται στο
ελάχιστο που απαιτείται για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν επεκτείνεται πέρα από τα
αναγκαία για το σκοπό αυτό όρια.

(9)

Οι κυρώσεις που θα θεσπισθούν για τους δράστες των
αδικηµάτων αυτών πρέπει να είναι αρκετά αυστηρές ώστε να
περιληφθεί η σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών και η
παιδική πορνογραφία στο πεδίο εφαρµογής των πράξεων
που έχουν ήδη θεσπισθεί για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, όπως η κοινή δράση 98/699/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 1998, για το ξέπλυµα
χρήµατος, τον προσδιορισµό, τον εντοπισµό, τη δέσµευση,
την κατάσχεση και τη δήµευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήµατος (6), και η κοινή δράση 98/733/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1998, σχετικά µε το
αξιόποινο της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση στα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7).

(10)

Οι ιδιαιτερότητες της καταπολέµησης της σεξουαλικής
εκµετάλλευσης των παιδιών πρέπει να οδηγήσουν τα κράτη
µέλη να προβλέψουν στη νοµοθεσία τους αποτελεσµατικές,
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές
θα πρέπει επίσης να είναι προσαρµοσµένες ανάλογα µε την
δραστηριότητα που ασκούν νοµικά πρόσωπα.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29, το
άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το άρθρο 34 παράγραφος
2 στοιχείο β),
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Το σχέδιο δράσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής όσον
αφορά την άριστη δυνατή εφαρµογή των διατάξεων της
συνθήκης του Άµστερνταµ για τη δηµιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (3), τα συµπεράσµατα
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε, και το ψήφισµα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Απριλίου 2000,
περιλαµβάνουν ή ζητούν να αναληφθεί νοµοθετική δράση
για την καταπολέµηση της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, συµπεριλαµβανοµένων
κοινών ορισµών, κανόνων αξιοποίνου και κυρώσεων.
Η κοινή δράση 97/154/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης
Φεβρουαρίου 1997, σχετικά µε την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών (4), και η απόφαση 2000/375/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
της 29ης Μαΐου 2000, για την καταπολέµηση της παιδικής
πορνογραφίας στο Ίντερνετ (5), πρέπει να συµπληρωθούν και
µε πρόσθετα νοµοθετικά µέτρα προκειµένου να αντιµετωπισθεί η αποκλίνουσα νοµική προσέγγιση των κρατών µελών
και να καταστεί περισσότερο αποτελεσµατική η συνεργασία
των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόµου
σε θέµατα καταπολέµησης της σεξουαλικής εκµετάλλευσης
των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του, της 30ής
Μαρτίου 2000, σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής
περί εφαρµογής µέτρων καταπολέµησης του παιδεραστικού
τουρισµού, επαναλαµβάνει ότι ο παιδεραστικός τουρισµός
αποτελεί εγκληµατική πράξη στενά συνδεδεµένη µε τη
σεξουαλική εκµετάλλευση των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Συµβούλιο πρόταση απόφασης-πλαίσιο για τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων ως προς τα στοιχεία της αντικειµενικής υποστάσεως των εγκληµατικών αυτών πράξεων.
ΕΕ C 62 E της 27.2.2001, σ. 327.
ΕΕ C 53 E της 28.2.2002, σ. 108.
ΕΕ C 19 της 23.1.1999, σ. 1.
ΕΕ L 63 της 4.3.1997, σ. 2.
ΕΕ L 138 της 9.6.2000, σ. 1.

(6) ΕΕ L 333 της 9.12.1998, σ. 1· κοινή δράση όπως τροποποιήθηκε από
την απόφαση-πλαίσιο 2001/500/∆ΕΥ (ΕΕ L 182 της 5.7.2001, σ. 1).
(7) ΕΕ L 351 της 29.12.1998, σ. 1.
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Η ανάκριση θυµάτων που είναι παιδιά πρέπει να γίνεται µε
γνώµονα την ηλικία τους και το στάδιο ανάπτυξής τους για
τον σκοπό της διερεύνησης και της ποινικής δίωξης των
αδικηµάτων που εµπίπτουν στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο.

(11)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν θίγει τις αρµοδιότητες της
Κοινότητας.

(12)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο θα πρέπει να συµβάλει στην
καταπολέµηση της σεξουαλικής εκµετάλλευσης των παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας, συµπληρώνοντας τις νοµοθετικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο, όπως
η κοινή δράση 96/700/∆ΕΥ, της 29ης Νοεµβρίου 1996,
για την κατάρτιση προγράµµατος ενθάρρυνσης και ανταλλαγών µεταξύ των υπευθύνων για την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών (1), η κοινή δράση 96/748/∆ΕΥ, της 16ης ∆εκεµβρίου
1996, σχετικά µε την επέκταση της εντολής που δόθηκε στη
µονάδα ναρκωτικών της Europol (2), η κοινή δράση 98/
428/∆ΕΥ, της 29ης Ιουνίου 1998, για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου (3), η κοινή δράση 96/277/∆ΕΥ,
της 22ας Απριλίου 1996, σχετικά µε ένα πλαίσιο ανταλλαγής δικαστικών συνδέσµων, µε σκοπό τη βελτίωση της
δικαστικής συνεργασίας των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (4), και η κοινή δράση 98/427/∆ΕΥ, της 29ης Ιουνίου 1998, για την ορθή πρακτική κατά την αµοιβαία δικαστική συνδροµή επί ποινικών υποθέσεων (5), καθώς και οι
πράξεις που έχουν θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο, όπως η απόφαση αριθ. 276/1999/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης
Ιανουαρίου 1999, για ένα πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα
για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης στο Ίντερνετ
µέσω της καταπολέµησης του παρανόµου και βλαβερού
περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα (6), και η απόφαση αριθ.
293/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη θέσπιση
προγράµµατος κοινοτικής δράσης (πρόγραµµα ∆άφνη)
(2000-2003) περί προληπτικών µέτρων κατά της βίας εις
βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών (7),

(13)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ:
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ii) πραγµατικό πρόσωπο που εµφανίζεται ως παιδί το οποίο
συµµετέχει ή επιδίδεται στις αναφερόµενες στο σηµείο i)
πράξεις, ή
iii) ρεαλιστικές εικόνες µη πραγµατικού παιδιού που συµµετέχει
ή επιδίδεται στις αναφερόµενες στο σηµείο i) πράξεις·
γ) «ηλεκτρονικό σύστηµα»: κάθε µέσο ή οµάδα διασυνδεδεµένων ή
συναφών µέσων εκ των οποίων ένα ή περισσότερα, προβαίνουν
σε αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων, σύµφωνα µε συγκεκριµένο
πρόγραµµα·
δ) «νοµικό πρόσωπο»: κάθε οντότητα η οποία αναγνωρίζεται ως
νοµικό πρόσωπο βάσει του εφαρµοστέου δικαίου, πλην των
κρατών ή των άλλων οργανισµών δηµοσίου δικαίου όταν
ασκούν κρατική εξουσία και των δηµόσιων διεθνών οργανισµών.

Άρθρο 2
Αδικήµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα προκειµένου να
τιµωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως τελούµενες πράξεις:
α) ο εξαναγκασµός παιδιού σε πορνεία ή σε συµµετοχή σε πορνογραφικές παραστάσεις, και κερδοσκοπία ή καθ' οιονδήποτε
τρόπο εκµετάλλευση παιδιού για παρόµοιους σκοπούς·
β) η εισαγωγή παιδιού στην πορνεία ή σε συµµετοχή σε θεάµατα
πορνογραφίας·
γ) η σεξουαλική δραστηριότητα µε παιδί, όταν
i) γίνεται χρήση εξαναγκασµού, βίας ή απειλής,
ii) προσφέρονται χρήµατα ή άλλου είδους αµοιβές ή παροχές
ως πληρωµή προκειµένου το παιδί να συµµετάσχει σε
σεξουαλικές δραστηριότητες, ή
iii) γίνεται κατάχρηση αναγνωρισµένης θέσης κηδεµονίας, εξουσίας ή επιρροής επί του παιδιού.

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαίσιο, νοούνται ως:

Άρθρο 3
Αδικήµατα παιδικής πορνογραφίας

α) «παιδί»: κάθε πρόσωπο κάτω των 18 ετών·
β) «παιδική πορνογραφία»: το πορνογραφικό υλικό στο οποίο απεικονίζεται ή παριστάνεται:
i) πραγµατικό παιδί που συµµετέχει ή επιδίδεται σε πράξη µε
σαφή σεξουαλικό χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένης της
άσεµνης επίδειξης των γεννητικών οργάνων ή της ηβικής
χώρας παιδιού, ή
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

322 της 12.12.1996, σ. 7.
342 της 31.12.1996, σ. 4.
191 της 7.7.1998, σ. 4.
105 της 27.4.1996, σ. 1.
191 της 7.7.1998, σ. 1.
33 της 6.2.1999, σ. 1.
34 της 9.2.2000, σ. 1.

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου
να εξασφαλίσουν ότι τιµωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως
πράξεις, είτε εάν πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού
συστήµατος είτε όχι, όταν τελούνται χωρίς να υπάρχει σχετικό
δικαίωµα:
α) παραγωγή παιδικής πορνογραφίας·
β) διανοµή, διάδοση ή µετάδοση παιδικής πορνογραφίας·
γ) προσφορά ή µε άλλο τρόπο διάθεση παιδικής πορνογραφίας·
δ) απόκτηση ή κατοχή παιδικής πορνογραφίας.
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2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν περιπτώσεις εξαίρεσης από την ποινική ευθύνη για τις πράξεις παιδικής πορνογραφίας:
α) που προβλέπονται από το άρθρο 1 στοιχείο β) σηµείο ii), όταν
το πραγµατικό πρόσωπο που εµφανίζεται ως παιδί είναι στην
πραγµατικότητα ηλικίας 18 ετών ή άνω κατά τη στιγµή της
απεικόνισης·
β) που προβλέπονται από το άρθρο 1 στοιχείο β) σηµεία i) και ii),
όταν η παραγωγή και κατοχή εικόνων παιδιών που έχουν φθάσει
την ηλικία της σεξουαλικής συναίνεσης γίνεται µε τη συγκατάθεσή τους και αποκλειστικά προς ιδία χρήση. Ακόµη και όταν η
ύπαρξη συγκατάθεσης είναι αποδεδειγµένη, δεν θεωρείται
έγκυρη εάν για την επίτευξή της έχει γίνει δολία χρήση επί
παραδείγµατι της µεγαλύτερης ηλικίας, της ωριµότητας, της
θέσης, της κοινωνικής κατάστασης, της πείρας ή της εξάρτησης
του θύµατος από τον δράστη·
γ) που προβλέπονται από το άρθρο 1 στοιχείο β) σηµείο iii), όταν
αποδεικνύεται ότι πρόκειται για παραγωγή, και κατοχή πορνογραφικού υλικού µόνον προς ιδία χρήση, στο βαθµό που δεν
έχει χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή του πορνογραφικό υλικό
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο β) σηµεία i) και ii), και εφόσον η πράξη δεν συνεπάγεται κίνδυνο διάδοσης του υλικού.

Άρθρο 4
Ηθική αυτουργία, συνεργεία και απόπειρα
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου
να εξασφαλίσουν ότι τιµωρείται η ηθική αυτουργία ή η συνεργεία
στη διάπραξη αδικήµατος, που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3.
2.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου
να εξασφαλίσουν ότι τιµωρείται η απόπειρα διάπραξης αδικήµατος
που αναφέρεται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

Άρθρο 5
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β) τα αδικήµατα που προβλέπονται από το άρθρο 2 στοιχείο α),
και τα οποία συνίστανται στην «κερδοσκοπία ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο εκµετάλλευση παιδιού για παρόµοιους σκοπούς»,
καθώς και τα αδικήµατα που προβλέπονται από το άρθρο 2
στοιχείο β), και στις δύο περιπτώσεις εφόσον συνδέονται µε πορνεία και εφόσον ενδέχεται να συντρέχει τουλάχιστον µία από τις
ακόλουθες περιστάσεις:
— το θύµα είναι παιδί νεότερο της ηλικίας σεξουαλικής συναίνεσης βάσει του εθνικού δικαίου,
— ο δράστης εκ προθέσεως ή εξ απερισκεψίας έθεσε σε κίνδυνο
τη ζωή του παιδιού,
— υπήρξε προσφυγή σε σοβαρή βία ή προκλήθηκε σοβαρή
βλάβη στο παιδί,
— τα αδικήµατα τελούνται στο πλαίσιο εγκληµατικής οργάνωσης κατά την έννοια της κοινής δράσης 98/733/∆ΕΥ, ανεξαρτήτως του επιπέδου κυρώσεων που ορίζει η εν λόγω
κοινή δράση·
γ) τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο α), τα
οποία συνίστανται στην «κερδοσκοπία ή την καθ' οιονδήποτε
τρόπο εκµετάλλευση παιδιού για παρόµοιους σκοπούς», καθώς
και τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο β),
και στις δύο περιπτώσεις εφόσον συνδέονται µε θέαµα πορνογραφίας, στο άρθρο 2 στοιχείο γ) σηµείο ii), στο άρθρο 2 στοιχείο γ) σηµείο iii) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α),
β) και γ), στις περιπτώσεις που το θύµα είναι παιδί νεότερο της
ηλικίας σεξουαλικής συναίνεσης βάσει του εθνικού δικαίου και
εφόσον συντρέχει τουλάχιστον µία από τις περιστάσεις που
αναφέρονται στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίπτωση του
στοιχείου β), της παρούσας παραγράφου.
3. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να
εξασφαλίζει ότι σε ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει καταδικασθεί
για ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 ή 4,
είναι δυνατόν, ανάλογα µε την περίπτωση, να απαγορευθεί, προσωρινά ή µόνιµα, η άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων σχετιζόµενων µε τη φύλαξη παιδιών.
4. Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν άλλες ποινές, συµπεριλαµβανοµένων µη ποινικών κυρώσεων, ή µέτρα όσον αφορά τη
συµπεριφορά που έχει σχέση µε παιδική πορνογραφία και αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο β) σηµείο iii).

Ποινές και επιβαρυντικές περιστάσεις
Άρθρο 6
1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, κάθε κράτος µέλος
λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει ότι τα
αδικήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 2, 3 και 4 τιµωρούνται µε
ποινικές κυρώσεις το ανώτερο όριο των οποίων είναι φυλάκιση
τουλάχιστον µεταξύ ενός και τριών ετών.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, κάθε κράτος µέλος
λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει ότι τα
κάτωθι αδικήµατα τιµωρούνται µε ποινικές κυρώσεις το ανώτερο
όριο των οποίων είναι φυλάκιση τουλάχιστον µεταξύ πέντε και δέκα
ετών:
α) τα αδικήµατα που προβλέπονται από το άρθρο 2 στοιχείο α) και
τα οποία συνίστανται στον «εξαναγκασµό παιδιού σε πορνεία ή
σε συµµετοχή σε θέαµα πορνογραφίας», καθώς και τα αδικήµατα
που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) σηµείο i)·

Ευθύνη νοµικών προσώπων
1. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να
εξασφαλίσει ότι τα νοµικά πρόσωπα µπορούν να υπέχουν ευθύνη
για τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 και 4 οι οποίες
πραγµατοποιούνται προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο,
είτε ενεργεί ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου του νοµικού προσώπου,
το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νοµικού προσώπου,
βάσει:
α) εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου·
β) δικαιώµατος λήψης αποφάσεων για λογαριασµό του νοµικού
προσώπου, ή
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γ) δικαιώµατος άσκησης ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου.
2.
Πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο
1, κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι τα νοµικά πρόσωπα µπορούν να υπέχουν ευθύνη και
στις περιπτώσεις όπου η απουσία εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθιστά δυνατή τη διενέργεια των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 και 4 προς όφελος του συγκεκριµένου νοµικού προσώπου από πρόσωπο που
ενεργεί υπό τη δικαιοδοσία του.
3.
Η ευθύνη των νοµικών προσώπων βάσει των παραγράφων 1
και 2 δεν αποκλείει την κίνηση ποινικών διαδικασιών κατά φυσικών
προσώπων που συµµετέχουν ως δράστες, ηθικοί αυτουργοί ή
συνεργοί σε πράξη που αναφέρεται στα άρθρα 2, 3 και 4.

Άρθρο 7
Κυρώσεις νοµικών προσώπων
1.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να
εξασφαλίσει ότι το νοµικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη βάσει
του άρθρου 6 παράγραφος 1 υπόκειται σε αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται
χρηµατικές ποινές ή πρόστιµα, και, ενδεχοµένως, άλλες κυρώσεις,
όπως:
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2. Κράτος µέλος µπορεί να αποφασίζει ότι οι κανόνες δικαιοδοσίας που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) δεν εφαρµόζονται ή εφαρµόζονται µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ή
περιστάσεις, όταν το αδίκηµα διαπράττεται έξω από την επικράτειά
του.
3. Κράτος µέλος το οποίο, βάσει του δικαίου του, δεν προβαίνει
σε έκδοση των υπηκόων του, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να
θεµελιώνει τη δικαιοδοσία του και να προβαίνει, όπου είναι αναγκαίο, στη δίωξη των αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3
και 4, όταν το αδίκηµα διαπράττεται από υπήκοό του έξω από την
επικράτειά του.
4. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τη γενική γραµµατεία του Συµβουλίου και την Επιτροπή αναλόγως όταν αποφασίζουν να εφαρµόζουν την παράγραφο 2, αναφέροντας, οσάκις ενδείκνυται, τις
ειδικές περιπτώσεις ή περιστάσεις στις οποίες εφαρµόζεται η
παρούσα απόφαση.
5. Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι στη δικαιοδοσία του περιλαµβάνονται περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αδικήµατα του άρθρου
3 και, στον κατάλληλο βαθµό, του άρθρου 4, διαπράττονται µε τη
βοήθεια ηλεκτρονικού συστήµατος στο οποίο υπάρχει πρόσβαση
από το έδαφός τους, ασχέτως εάν το ηλεκτρονικό σύστηµα ευρίσκεται ή όχι εντός του εδάφους τους.
6. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να
καθίσταται δυνατή, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, η ποινική δίωξη
τουλάχιστον των πλέον σοβαρών εκ των αδικηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2, αφ' ης στιγµής το θύµα φθάσει στην ενηλικίωση.

α) αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές ή ενισχύσεις·
β) µέτρα προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της άσκησης εµπορικής δραστηριότητας·

Άρθρο 9

γ) επιβολή δικαστικής εποπτείας·

Παροχή προστασίας και συνδροµής στα θύµατα

δ) δικαστική εντολή διάλυσης, ή

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι η διεξαγωγή ανακρίσεων ή η
άσκηση δίωξης για τα καλυπτόµενα από την παρούσα απόφασηπλαίσιο αδικήµατα δεν εξαρτώνται από καταγγελία ή κατηγορία εκ
µέρους θύµατος του αδικήµατος, τουλάχιστον στις περιπτώσεις για
τις οποίες ισχύει το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α).

ε) προσωρινό ή οριστικό κλείσιµο των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιήθηκαν για τη διάπραξη του αδικήµατος.
2.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να
εξασφαλίσει ότι το νοµικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη βάσει
του άρθρου 6 παράγραφος 2 υπόκειται σε αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις ή µέτρα.

Άρθρο 8
∆ικαιοδοσία και δίωξη
1.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να
θεµελιώνει τη δικαιοδοσία του για τα αδικήµατα που αναφέρονται
στα άρθρα 2, 3 και 4, εφόσον:
α) το αδίκηµα διαπράττεται, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, στην επικράτειά του·
β) ο δράστης του αδικήµατος είναι υπήκοός του, ή
γ) το αδίκηµα διαπράττεται προς όφελος νοµικού προσώπου εγκατεστηµένου στην επικράτειά του.

2. Τα θύµατα του αδικήµατος το οποίο προβλέπεται στο άρθρο
2 θα πρέπει να θεωρούνται ως ιδιαίτερα ευάλωτα θύµατα σύµφωνα
µε το άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 4 και το
άρθρο 14 παράγραφος 1, της απόφασης-πλαίσιο 2001/220/∆ΕΥ
του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, για το καθεστώς των
θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες (1).
3. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει όλα τα δυνατά µέτρα για να
εξασφαλίσει την παροχή κατάλληλης συνδροµής στην οικογένεια
του θύµατος. Ιδίως, κάθε κράτος µέλος εφαρµόζει, εφόσον ενδείκνυται και είναι εφικτό, το άρθρο 4 της απόφασης-πλαίσιο 2001/
220/∆ΕΥ, όσον αφορά την εν λόγω οικογένεια.

Άρθρο 10
Πεδίο εδαφικής εφαρµογής
Η παρούσα απόφαση πλαίσιο εφαρµόζεται στο Γιβραλτάρ.
(1) ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 1.
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Άρθρο 11
Κατάργηση της κοινής δράσης 97/154/∆ΕΥ
Η κοινή δράση 97/154/∆ΕΥ καταργείται.
Άρθρο 12
Εφαρµογή
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν προς την παρούσα απόφαση-πλαίσιο, το αργότερο στις 20
Ιανουαρίου 2006.
2.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν, µέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2006,
στη γενική γραµµατεία του Συµβουλίου και στην Επιτροπή το
κείµενο των διατάξεων µε τις οποίες µεταφέρονται στην εθνική τους
νοµοθεσία οι δυνάµει της παρούσας απόφασης-πλαίσιο υποχρεώσεις
τους. Με βάση έκθεση η οποία συντάσσεται βάσει των εν λόγω
στοιχείων και γραπτής έκθεσης της Επιτροπής, το Συµβούλιο αξιο-
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λογεί, µέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2008, κατά πόσον τα κράτη µέλη
έχουν συµµορφωθεί προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασηςπλαίσιο.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. MATTEOLI

