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ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

(ΠρÀξεισ εγκριθεÝσεσ δυνÀµει του Àρθρου VI τησ συνθηκησ για την Ευρωπαϊκη Îνωση)

ΣΥΜΒΑΣΗ
περÝ καταπολεµησεωσ τησ δωροδοκÝασ στην οποÝα ενεχονται υπÀλληλοι των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων η των κρατων µελων τησ Ευρωπαϊκησ Îνωσησ
(Υιοθετηθηκε απÞ το Συµβουλιο στισ 3 ∆εκεµβρÝου 1998)
(98/C 391/01)

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα ποινικÀ δÝκαια των κρατων µελων τησ Ευρωπαϊκησ Îνωσησ, Þπωσ και σχεδÞν σε ολÞκληρο των
κÞσµο, περιλαµβÀνουν διατÀξεισ για την καταπολεµηση τησ ενεργητικησ και παθητικησ δωροδοκÝασ των εθνικων δηµÞσιων υπαλληλων. ΜολονÞτι οι ορισµοÝ για τα αδικηµατα δωροδοκÝασ
µπορουν να διαφερουν απÞ το ενα κρÀτοσ µελοσ στο Àλλο, εχουν κοινÀ στοιχεÝα που βοηθουν στη
διαµÞρφωση κοινου ορισµου.
ΑπÞ διεθνη µÀλλον παρÀ απÞ εθνικη σκοπιÀ, εχει αναγνωρισθεÝ επÝ µακρÞν Þτι, το γεγονÞσ Þτι το
ποινικÞ δÝκαιο των κρατων µελων συχνÀ δεν εχει µπορεσει να αντιµετωπÝσει το θεµα τησ
δωροδοκÝασ ξενων αξιωµατουχων και υπαλληλων των διεθνων οργανισµων, αποτελεÝ την κυρια
αδυναµÝα για την καταπολεµηση τησ δωροδοκÝασ µε διεθνικÀ στοιχεÝα. ΠρÀγµατι, ο ορισµÞσ του
«δηµοσÝου υπαλληλου» η υπαλληλου, σε πολλÀ κρÀτη µελη, για τουσ σκοπουσ τησ εφαρµογησ τησ
εσωτερικησ ποινικησ νοµοθεσÝασ, ισχυει µÞνο για εθνικουσ υπαλληλουσ¯ ακÞµη και εÀν ο Þροσ δεν
ορÝζεται µε στενη εννοια, συχνÀ ερµηνευεται περιοριστικÀ.
ΚατÀ συνεπεια, το ποινικÞ δÝκαιο στα περισσÞτερα κρÀτη µελη δεν επεκτεÝνεται στην ποινικοποÝηση συµπεριφορÀσ η οποÝα αποσκοπεÝ στη δωροδοκÝα υπαλληλων Àλλων κρατων µελων, ακÞµη
και οσÀκισ συµβαÝνει στην επικρÀτειÀ τουσ η µε πρωτοβουλÝα υπηκÞου τουσ (1). Αν και η
αξιÞποινη συµπεριφορÀ µπορεÝ σε µερικεσ περιπτωσεισ να διωχθεÝ µε τη χρηση Àλλων κατηγορÝων
εκτÞσ τησ δωροδοκÝασ, Þπωσ απÀτη η απιστÝα, το πιθανÞτερο εÝναι να παραµεÝνει η Ýδια η
δωροδοκÝα ατιµωρητη.
Η κατÀσταση αυτη, η οποÝα επÝ µακρÞν εχει αποτελεσει αντικεÝµενο τησ προσοχησ διεθνων fora
[και ιδÝωσ του ΟΟΣΑ (2) και του ΣυµβουλÝου τησ Ευρωπησ], Þπωσ επÝσησ και αντικεÝµενο
πολυÀριθµων συστÀσεων και ψηφισµÀτων, γÝνεται Þλο και περισσÞτερο αφÞρητη στην Ευρωπαϊκη
Îνωση λÞγω των στενων δεσµων µεταξυ των κρατων µελων τησ και του γεγονÞτοσ Þτι Þλα εÝναι
µελη τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ, ενÞσ υπερεθνικου οργανισµου ο οποÝοσ βασÝζεται στο κρÀτοσ
δικαÝου, και ο οποÝοσ διαθετει δικÀ του Þργανα και πολυÀριθµο προσωπικÞ.
ΑνεξÀρτητα απÞ το Þτι τÝθεται θεµα αρχησ, αυτη η κατÀσταση των πραγµÀτων συχνÀ παρακωλυει
τη διαδικασÝα δικαστικησ συνεργασÝασ που προβλεπεται µεταξυ κρατων µελων, οσÀκισ δεν
πληρουται ο Þροσ του διττου αξιοποÝνου.
Μια πρωτη απÀντηση στην κατÀσταση αυτη των πραγµÀτων, ηταν η κατÀρτιση απÞ το Συµβουλιο,
στισ 27 ΣεπτεµβρÝου 1996, του πρωτοκÞλλου (3) τησ συµβασησ, τησ 26ησ ΙουλÝου 1995, περÝ τησ
προστασÝασ των οικονοµικων συµφερÞντων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων (4)¯ το εν λÞγω πρωτÞ(1) Βλεπε ανακοÝνωση τησ Επιτροπησ προσ το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο και το Συµβουλιο για την πολιτικη τησ
Îνωσησ κατÀ τησ δωροδοκÝασ [COM(97) 192 τελικÞ], σ. 3.
(2) ΜετÀ τη συναψη τησ συµβÀσεωσ αυτησ, συνηφθη µια συµβαση του ΟΟΣΑ περÝ καταπολεµησεωσ τησ
δωροδοκÝασ αλλοδαπων δηµοσÝων υπαλληλων στισ διεθνεÝσ εµπορικεσ συναλλαγεσ, η οποÝα και Àνοιξε για
υπογραφη στισ 17 ∆εκεµβρÝου 1997.
(3) ΕΕ C 313 τησ 23.10.1996, σ. 1.
(4) ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, σ. 49.
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κολλο αποτελεÝ επÝσησ απÀντηση στο σηµεÝο 7 στοιχεÝο η) του ψηφÝσµατοσ του ΣυµβουλÝου, τησ
6ησ ∆εκεµβρÝου 1994, για τη νοµικη προστασÝα των οικονοµικων συµφερÞντων των Κοινοτητων (1), συµφωνα µε το οποÝο «τα κρÀτη µελη θα πρεπει να λαµβÀνουν αποτελεσµατικÀ µετρα για
την πÀταξη τησ δωροδοκÝασ που αφορÀ υπαλληλουσ των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων και εχει σχεση
µε τα οικονοµικÀ συµφεροντα των Κοινοτητων».
ΩστÞσο, το πρωτÞκολλο, λÞγω τησ εξÀρτησησ του απÞ τη µητρικη συµβαση, µπορουσε µÞνο να
απαιτησει απÞ τα κρÀτη µελη να πατÀσσουν τη συµπεριφορÀ που σχετÝζεται µε απÀτη κατÀ των
οικονοµικων συµφερÞντων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων, ητοι συµφωνα µε τον ορισµÞ των
Àρθρων 2 και 3 του προωτοκÞλλου, πρÀξη η παρÀλειψη «. . . η οποÝα ζηµιωνει η µπορεÝ να
ζηµιωσει τα οικονοµικÀ συµφεροντα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων».
Προκειµενου να εξασφαλισθεÝ η ποινικοποÝηση κÀθε µορφησ δωροδοκÝασ στην οποÝα συµµετεχουν
υπÀλληλοι τησ ΚοινÞτητασ η των κρατων µελων, και Þχι µÞνον αυτησ που συνδεεται µε την απÀτη
κατÀ των οικονοµικων συµφερÞντων των Κοινοτητων, η ιταλικη κυβερνηση κατεθεσε, το 1996, ενα
σχεδιο συµβασησ. Η συµβαση, ενω βασιζÞταν σε µεγÀλη εκταση στισ διατÀξεισ και στουσ ορισµουσ
επÝ των οποÝων εÝχαν συµφωνησει οι αντιπροσωπεÝεσ, σε προηγουµενεσ συζητησεισ τουσ για το
πρωτÞκολλο, αποτελουσε παρ’ Þλα αυτÀ πρÞταση για µια αυθυπαρκτη και ευρεÝασ εφαρµογησ
πρÀξη εµπεριεχουσα τισ απαιτουµενεσ πρÞσθετεσ διατÀξεισ για τη δικαστικη συνεργασÝα και τη
δικαιοδοσÝα του ∆ικαστηρÝου. ΚατÞπιν τησ προωτοβουλÝασ αυτησ, το Συµβουλιο ενεκρινε, στισ 26
Μαιου 1997, την πρÀξη για την κατÀρτιση τησ συµβασησ περÝ καταπολεµησεωσ τησ δωροδοκÝασ
στην οποÝα ενεχονται υπÀλληλοι των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων η κρατων µελων τησ Ευρωπαϊκησ
Îνωσησ (2).
Η πρακτικη εφαρµογη τησ συµβασησ αυτησ θα συµβÀλει επÝσησ στην οµαλη λειτουργÝα τησ
εσωτερικησ αγορÀσ και στην εφαρµογη του υπ’ αριθ. 13 προσανατολισµου πολιτικου χαρακτηρα
του σχεδÝου δρÀσησ τησ 28ησ ΑπριλÝου 1997, για την καταπολεµηση του οργανωµενου εγκληµατοσ (3), που ενεκρινε το ΕυρωπαϊκÞ Συµβουλιο του Íµστερνταµ το 1997.
Σηµειωτεον Þτι µεροσ τησ παρουσασ εισηγητικησ εκθεσησ εκπονηθηκε µε βÀση τα σχÞλια των
εισηγητικων εκθεσεων τησ συµβασησ περÝ προστασÝασ των οικονοµικων συµφερÞντων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων του 1995 (4) και του πρωτοκÞλλου του 1996 αυτησ τησ συµβασησ (5).

ΙΙ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Íρθρο 1

Οι κατηγορÝεσ αυτεσ ορÝζονται δια παραποµπησ στο
οικεÝο καθεστωσ τουσ.

ΟρισµοÝ
Αυτη η εισαγωγικη διÀταξη ορÝζει τουσ Þρουσ «υπÀλληλοσ», «κοινοτικÞ υπÀλληλοσ» και «εθνικÞσ δηµÞσιοσ υπÀλληλοσ», για τουσ σκοπουσ τησ συµβασησ, οσÀκισ χρησιµοποιουνται οι εν λÞγω Þροι.
1.1.

Ο γενικÞσ ορισµÞσ του «υπαλληλου» στο στοιχεÝο α),
καλυπτει πρÞσωπα ανηκοντα σε διÀφορεσ κατηγορÝεσ —κοινοτικÞσ υπÀλληλοσ και εθνικÞσ δηµÞσιοσ
υπÀλληλοσ, συµπεριλαµβανοµενων των εθνικων δηµοσÝων υπαλληλων Àλλου κρÀτουσ µελουσ— ωστε
να εξασφαλÝζεται η κατÀ το δυνατÞν ευρυτερη και
πλεον οµοιÞµορφη εφαρµογη των ουσιαστικων διατÀξεων τησ συµβασησ περÝ καταπολεµησεωσ τησ
δωροδοκÝασ.

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

C
C
C
C
C

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

355 τησ 14.12.1994, σ. 2.
195 τησ 25.6.1997, σ. 1.
251 τησ 15.8.1997, σ. 1.
191 τησ 23.6.1997, σ. 1.
11 τησ 15.1.1998, σ. 5.

1.2.

Το στοιχεÝο β) εφαρµÞζεται στουσ «κοινοτικουσ
υπαλληλουσ», δηλαδη, Þχι µÞνον στουσ εν στενη
εννοÝα µονÝµουσ υπαλληλουσ, που καλυπτονται απÞ
τον κανονισµÞ υπηερσιακησ κατÀστασησ των υπαλληλων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων, αλλÀ και στισ
διÀφορεσ κατηγορÝεσ προσωπικου που προσλαµβÀνονται µε συµβαση εργασÝασ υπÞ τουσ Þρουσ που
ισχυουν συµφωνα µε το καθεστωσ για το λοιπÞ
προσωπικÞ. ΠεριλαµβÀνονται και οι εθνικοÝ εµπειρογνωµονεσ που τÝθενται στη διÀθεση των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων προκειµενου να ασκησουν καθηκοντα αντÝστοιχα µε εκεÝνα που ασκουν οι υπÀλληλοι η το λοιπÞ προσωπικÞ τησ ΚοινÞτητασ.

Ο ορισµÞσ αυτÞσ δεν καλυπτει τα µελη των κοινοτικων οργÀνων —Επιτροπησ, ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβου-

15.12.98

EL

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

λιο, ∆ικαστηριο των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων και
ΕυρωπαϊκÞ ΕλεγκτικÞ Συνεδριο— περÝ των οποÝων
ανÀφερεται το Àρθρο 4 τησ συµβασησ.
1.3.

— τον ΕυρωπαϊκÞ ΟργανισµÞ για την ΑσφÀλεια
και την ΥγεÝα στην ΕργασÝα (11),
— το ΓραφεÝο ΕναρµÞνισησ στην Εσωτερικη ΑγορÀ (σηµατα, σχεδια και υποδεÝγµατα) (12),

Με την τελευταÝα φρÀση του στοιχεÝου β), περιλαµβÀνεται στον ορισµÞ του «κοινοτικου υπαλληλου»
το προσωπικÞ των οργανισµων που θεσπÝζονται
δυνÀµει του κοινοτικου δικαÝου. Τουτο σηµερα αφορÀ:

— την Ευρωπαϊκη Κεντρικη ΤρÀπεζα (13),
— το ΚοινοτικÞ ΓραφεÝο Φυτικων Ποικιλιων (14),
— το ΜεταφραστικÞ Κεντρο των ΟργÀνων τησ
Îνωσησ (15),

— τον ΕυρωπαϊκÞ ΟργανισµÞ ΣυνεργασÝασ (1),

— το ΕυρωπαϊκÞ Παρατηρητηριο για τον ΡατσισµÞ
και τη ΞενοφοβÝα (16).

— την Ευρωπαϊκη ΤρÀπεζα Επενδυσεων (2),

Η διÀταξη αυτη αφορÀ το προσωπικÞ των υφισταµενων η µελλοντικων οργανισµων που εÝναι
υπευθυνοι, υπÞ ευρυτατη εννοια, για την εφαρµογη
τησ κοινοτικησ νοµοθεσÝασ, η οποÝα εχει ηδη θεσπιστεÝ η πρÞκειται να θεσπιστεÝ συµφωνα µε τισ κοινοτικεσ συνθηκεσ.

— το ΕυρωπαϊκÞ Κεντρο για την ΑνÀπτυξη τησ
Επαγγελµατικησ ΚατÀρτισησ (3),
— το ΕυρωπαϊκÞ Øδρυµα για τη ΒελτÝωση των
Συνθηκων Ζωησ και ΕργασÝασ (4),
— το ΕυρωπαϊκÞ ΠανεπιστηµιακÞ Ινστιτουτο στη
ΦλωρεντÝα (5),
— το ΕυρωπαϊκÞ ΤαµεÝο Επενδυσεων (6),
— τον ΕυρωπαϊκÞ ΟργανισµÞ ΠεριβÀλλοντοσ (7),
— το ΕυρωπαϊκÞ Øδρυµα Επαγγελµατικησ ΕκπαÝδευσησ (8),
— το ΕυρωπαϊκÞ Κεντρο Παρακολουθησησ Ναρκωτικων και ΤοξικοµανÝασ (9),
— τον ΕυρωπαϊκÞ ΟργανισµÞ ΑξιολÞγησησ των
Φαρµακευτικων ΠροϊÞντων (10),
(1) ΚανονισµÞσ (ΕΟΚ) αριθ. 3245/81 του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 328
τησ 16.11.1981, σ. 1).
(2) Íρθρα 198 ∆ και 198 Ε τησ συνθηκησ ΕΚ.
(3) ΚανονισµÞσ (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 39 τησ
13.2.1975, σ. 1)¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα
απÞ τον κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 354/95 (ΕΕ L 41 τησ 23.2.1995,
σ. 1).
(4) ΚανονισµÞσ (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 139
τησ 30.5.1975, σ. 1)¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε τον
κανονισµÞ (ΕΟΚ) αριθ. 1947/93 (ΕΕ L 181 τησ 23.7.1993, σ.
13).
(5) Συµβαση για την Ýδρυση Ευρωπαϊκου Πανεπιστηµιακου Ινστιτουτου (ΕΕ C 29 τησ 9.2.1976, σ. 1).
(6) ΚαταστατικÞ του Ευρωπαϊκου ΤαµεÝου Επενδυσεων (ΕΕ L
173 τησ 7.7.1994, σ. 1)¯ βλεπε επÝσησ το Àρθρο 30 του πρωτοκÞλλου περÝ του καταστατικου τησ Ευρωπαϊκησ ΤρÀπεζασ
Επενδυσεων και το Àρθρο 239 τησ συνθηκησ ΕΚ.
(7) ΚανονισµÞσ (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 120
τησ 11.5.1990, σ. 1).
(8) ΚανονισµÞσ (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 131
τησ 23.5.1990, σ. 1)¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ τον
κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 2063/94 (ΕΕ L 216 τησ 20.8.1994, σ. 9).
(9) ΚανονισµÞσ (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 36 τησ
12.2.1993, σ. 1)¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ τον
κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 3294/94 (ΕΕ L 341 τησ 30.12.1994, σ.
7).
(10) ΚανονισµÞσ (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 214
τησ 24.8.1993, σ. 1)¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ τον
κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 649/98 (ΕΕ L 88 τησ 24.3.1998, σ. 7).
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1.4.

Το στοιχεÝο γ) ορÝζει Þτι η εκφραση «εθνικÞσ δηµÞσιοσ υπÀλληλοσ» ορÝζεται µε αναφορÀ στον ορισµÞ
του δηµοσÝου υπαλληλου η του δηµοσÝου λειτουργου στο εθνικÞ δÝκαιο κÀθε κρÀτουσ µελουσ για τουσ
σκοπουσ του οικεÝου ποινικου δικαÝου. ΧορηγεÝται
ετσι προτεραιÞτητα στον ορισµÞ που δÝνει το ποινικÞ δÝκαιο του κρÀτουσ καταγωγησ του υπαλληλου.
ΟσÀκισ ενεχεται εθνικÞσ δηµÞσιοσ υπÀλληλοσ του
ασκουντοσ τη δÝωξη κρÀτουσ µελουσ, τÞτε σαφωσ
νοεÝται Þτι εφαρµÞζεται ο ορισµÞσ του εθνικου
δικαÝου του. ΟσÀκισ, Þµωσ, ενεχεται υπÀλληλοσ Àλλου κρÀτουσ µελουσ, συνÀγεται Þτι ο ορισµÞσ του
δικαÝου αυτου του κρÀτουσ µελουσ θα πρεπει κανονικÀ να εφαρµοστεÝ απÞ το ασκουν τη δÝωξη κρÀτοσ
µελοσ. ΕÀν το αφορωµενο πρÞσωπο δεν εχει την
ιδιÞτητα του υπαλληλου δυνÀµει του δικαÝου του
κρÀτουσ αυτου, τÞτε ο ορισµÞσ δεν µπορεÝ να εχει
αποφασιστικη σηµασÝα. Τουτο προκυπτει σαφωσ
απÞ το δευτερο εδÀφιο του στοιχεÝου γ), συµφωνα
µε το οποÝο ενα κρÀτοσ µελοσ δεν δεσµευεται να
εφαρµÞσει τον ορισµÞ του «εθνικου δηµοσÝου υπαλληλου» Àλλου κρÀτουσ µελουσ, εκτÞσ εÀν ο ορισµÞσ

(11) ΚανονισµÞσ (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 216 τησ
20.8.1994, σ. 1)¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ τον
κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 1643/95 (ΕΕ C 156 τησ 7.7.1995, σ. 1).
(12) ΚανονισµÞσ (ΕΚ) αριθ. 40/95 του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 11 τησ
14.1.1994, σ. 1)¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ τον
κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 2863/95 (ΕΕ L 303 τησ 15.12.1995, σ.
1).
(13) Íρθρο 4Α τησ συνθηκησ ΕΚ πρωτÞκολλο περÝ του Οργανισµου του Ευρωπαϊκου Συστηµατοσ Κεντρικων Τραπεζων και
τησ Κεντρικησ Ευρωπαϊκησ ΤρÀπεζασ, που προσαρτÀται στη
συνθηκη για την Ευρωπαϊκη Îνωση.
(14) ΚανονισµÞσ (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 227 τησ
1.9.1994, σ. 1)¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ τον κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 2506/95 (ΕΕ L 258 τησ 28.10.1995, σ. 3).
(15) ΚανονισµÞσ (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 314 τησ
7.12.1994, σ. 1)¯ κανονισµÞσ Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ τον
κανονισµÞ (ΕΚ) αριθ. 2610/95 (ΕΕ L 268 τησ 10.11.1995, σ.
1).
(16) ΚανονισµÞσ (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του ΣυµβουλÝου (ΕΕ L 151 τησ
10.6.1997, σ. 1).
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— αποδοχη η παραλαβη απÞ τον δρÀστη ορισµενων πραγµÀτων κατÞπιν συµφωνÝασ µεταξυ του
ιδÝου και το δωροδοκουντοσ¯ το εγκληµα εχει
συντελεσθεÝ εφÞσον εχουν συναινεσει και οι δυο
πλευρεσ, εστω και αν στη συνεχεια ο υπÀλληλοσ
αποποιηθεÝ την εκτελεση τησ συµφωνÝασ η επιστρεψει το πρÀγµα που ελαβε.

αυτÞσ συµβιβÀζεται µε το εθνικÞ του δÝκαιο και
µπορεÝ, εποµενωσ, να επιλεξει να καθορÝσει Þτι τα
αδικηµατα τησ δωροδοκÝασ, στα οποÝα ενεχονται
εθνικοÝ δηµÞσιοι υπÀλληλοι Àλλου κρÀτουσ, µελουσ
αφορουν µÞνον τουσ υπαλληλουσ η ιδιÞτητα των
οποÝων συµβιβÀζεται µε το δικÞ του ορισµÞ του
εθνικου δηµοσÝου υπαλληλου. Ενω ενα κρÀτοσ
µελοσ δεν εχει συγκεκριµενη υποχρεωση να ενεργησει µε τον τρÞπο αυτÞ, µπορεÝ να κÀνει δηλωση
προσ τουτο, Þτι αποφÀσισε δηλαδη να χρησιµοποιησει εν γενει την εναλλακτικη αυτη δυνατÞτητα.

Η συµβαση δεν κÀνει καµÝα διÀκριση µεταξυ Àµεσων και εµµεσων µεσων δωροδοκÝασ. Το γεγονÞσ Þτι
δυνατÞν να ενεχεται και µεσολαβητησ, που επεκτεÝνει το πεδÝο εφαρµογησ τησ παθητικησ δωροδοκÝασ
προκειµενου να συµπεριληφθεÝ η εµµεση πρÀξη του
υπαλληλου, συνεπÀγεται κατ’ ανÀγκην Þτι η εγκληµατικη συµπεριφορÀ του υπαλληλου στοιχειοθετεÝται ανεξÀρτητα απÞ την καλη η κακη πÝστη του
ενεχοµενου µεσολαβητου.

Θα πρεπει να σηµειωθεÝ Þτι, εν γενει, η αναφορÀ
στο δÝκαιο του κρÀτουσ µελουσ του υπαλληλου
σηµαÝνει Þτι πρεπει να δÝδεται η δεουσα προσοχη
στισ ιδιαÝτερεσ εθνικεσ συνθηκεσ που αφορουν το
καθεστωσ των προσωπων που ασκουν δηµÞσια
καθηκοντα.
ΑπÞ το Àρθρο 4 παρÀγραφοι 2 και 3, ωστÞσο,
εµφαÝνεται Þτι, ο ορισµÞσ «εθνικÞσ δηµÞσιοσ υπÀλληλοσ» δεν περιλαµβÀνει αυτοµÀτωσ τα µελη του
ΚοινοβουλÝου, του υπουργουσ, τα µελη των ανωτÀτων δικαστηρÝων η τα µελη των ελεγκτικων συνεδρÝων των κρατων µελων. ΩστÞσο, αυτÞ δεν εµποδÝζει οιοδηποτε κρÀτοσ µελοσ να επεκτεÝνει τον οικεÝο
ορισµÞ του «εθνικου δηµοσÝου υπαλληλου» σε µÝα η
περισσÞτερεσ απÞ τισ εν λÞγω κατηγορÝεσ προσωπων.
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2.3.

Το εγκληµα καλυπτει επÝσησ τισ περιπτωσεισ κατÀ
τισ οποÝεσ ο υπÀλληλοσ, παραδεÝγµατοσ χÀρη απαιτεÝ να του δοθεÝ δωρο η κÀποιο Àλλο ωφεληµα, Þχι
προσ ÞφελÞσ του αλλÀ προσ Þφελοσ τρÝτου προσωπου, το οποÝο µπορεÝ να εÝναι συζυγοσ η συντροφοσ,
στενÞσ του φÝλοσ, πολιτικÞ κÞµµα η Àλλη οργÀνωση.

2.4.

Στα στοιχεÝα που στοιχειοθετουν την υλικη υπÞσταση τησ δωροδοκÝασ περιλαµβÀνονται οι προσφορεσ,
οι υποσχεσεισ η πλεονεκτηµατα παντÞσ εÝδουσ προσ
Þφελοσ του υπαλληλου η προσ Þφελοσ κÀθε Àλλου
προσωπου.

Íρθρο 2
Παθητικη δωροδοκÝα
Στο Àρθρο 2 περιγρÀφονται τα στοιχεÝα που στοιχειοθετουν το εγκληµα τησ παθητικησ δωροδοκÝασ. Ùπωσ πολλεσ
Àλλεσ διατÀξεισ τησ συµβασησ, η διατυπωση συµπÝπτει
ουσιαστικÀ, µε τισ αναγκαÝεσ προσαρµογεσ, µε τη διατυπωση των αντÝστοιχων Àρθρων του πρωτοκÞλλου τησ
συµβασησ περÝ προστασÝασ των οικονοµικων συµφερÞντων
των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων (εφεξησ αποκαλουµενο
«πρωτο πρωτÞκολλο»).
2.1.

Η παρÀγραφοσ 1 απαριθµεÝ µÝα σειρÀ στοιχεÝων που
στοιχειοθετουν τη δωροδοκÝα υπαλληλου, τησ οποÝασ απαραÝτητη συνιστωσα εÝναι ο δÞλοσ.

2.2.

Τα αντικειµενικÀ στοιχεÝα τησ δωροδοκÝασ περιλαµβÀνουν την απαÝτηση, την αποδοχη και την παραλαβη ορισµενων πραγµÀτων, «Àµεσα η διÀ µεσολαβητου».

Η εννοια «ωφεληµατα οποιαδηποτε φυσησ» εÝναι
εσκεµµενα ευρεÝα, περιλαµβÀνει δε Þχι µÞνον υλικÀ
αντικεÝµενα (χρηµατα, πολυτιµα αντικεÝµενα, αγαθÀ
παντÞσ εÝδουσ, προσφορÀ υπηρεσιων) αλλÀ και
καθετÝ που θα µπορουσε να αντιπροσωπευει κÀποιο
εµµεσο συµφερον, Þπωσ η ρυθµιση χρεων του δωροδοκουµενου η εργα σε ακÝνητη περιουσÝα η οποÝα
του ανηκει. Αυτη η απαρÝθµηση δεν εÝναι εξαντλητικη. Η εννοια το ζητηθεντοσ, ληφθεντοσ η υπεσχηµενου ωφεληµατοσ, καλυπτει κÀθε εÝδουσ υλικÞ η Àυλο ωφεληµα.

Σ’ αυτÀ περιλαµβÀνονται:
— µονοµερησ πρÀξη εκ µερουσ υπαλληλου, ο οποÝοσ ζητÀ κÀποιο ωφεληµα για τον Ýδιο, γνωστοποιωντασ σε κÀποιο Àλλο πρÞσωπο, ρητÀ η σιωπηρÀ, Þτι θα πρεπει να «πληρωσει» προκειµενου
να γÝνει η να παραλειφθεÝ µια δηµÞσια πρÀξη¯ το
αν θα πραγµατοποιηθεÝ το αιτουµενο δεν εχει
καµÝα σηµασÝα, δεδοµενου Þτι η απαÝτηση αποτελεÝ αυτη καθαυτη τον πυρηνα του εγκληµατοσ,

Για τουσ σκοπουσ τησ συµβασησ, η χρονικη στιγµη
κατÀ την οποÝα τα πρÀγµατα που συνιστουν το
αντικεÝµενο τησ δωροδοκÝασ δÝνονται η εξασφαλÝζονται, δεν εχει καµÝα σηµασÝα. Καλυπτοντασ ρητÀ
την αποδοχη υποσχεσεων, η παρÀγραφοσ 1 περιλαµβÀνει και τισ πληρωµεσ υπÞ προθεσµÝα, εφÞσον η
προελευση τουσ βασÝζεται σε εγκληµατικη συµφωνÝα
µεταξυ δωροδοκουντοσ και δωροδοκουµενου.
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Η διÀταξη εÝναι διατυπωµενη ετσι ωστε η απαÝτηση
η αποδοχη να προηγεÝται χρονικωσ τησ πρÀξησ η
τησ παρÀλειψησ του υπαλληλου, δεδοµενου Þτι στο
κεÝµενο ορÝζεται σαφωσ Þτι: «Þταν ο υπÀλληλοσ . . .
ζητÀ, η λαµβÀνει ωφεληµατα . . . η δεχεται υπÞσχεση
. . . για να τελεσει η να µην τελεσει πρÀξη . . .».
ΚατÀ την εννοια αυτησ τησ διÀταξησ Þµωσ, αν ενα
ωφεληµα ληφθεÝ µετÀ την τελεση τησ πρÀξησ, δÝχωσ
να εχει προηγηθεÝ απαÝτηση η αποδοχη, δεν γεννÀται υποχρεωση των κρατων µελων να θεσπÝσουν
ποινικη ευθυνη. Το Àρθρο αυτÞ δεν εφαρµÞζεται για
δωρα, τα οποÝα δεν συνδεονται προσ καµÝα µεταγενεστερη πρÀξη τελουµενη απÞ τον υπÀλληλο κατÀ
την εκτελεση των καθηκÞντων του.
Συµφωνα µε το Àρθρο 11 τησ συµβασησ, καµÝα
διÀταξη βεβαÝωσ δεν κωλυει τα κρÀτη µελη που το
επιθυµουν να ποινικοποιησουν τη δωροδοκÝα η
οποÝα συνÝσταται στη ληψη ωφεληµατοσ το οποÝο
ζητηθηκε η ωφεληµατοσ το οποÝο εγινε αποδεκτÞ
µετÀ την τελεση τησ πρÀξεωσ απÞ τον υπÀλληλο
κατÀ παρÀβαση των επÝσηµων καθηκÞντων του.

2.6.

Η συµβαση ισχυει για τη συµπεριφορÀ η οποÝα
συνδεεται µε τα καθηκοντα ενÞσ υπαλληλου. Η
συµβαση εφαρµÞζεται στην τελεση η την αποχη απÞ
την τελεση, οιασδηποτε πρÀξησ, η οποÝα εµπÝπτει
στισ εξουσÝεσ του ασκουντοσ το καθηκον η το λειτουργηµα δυνÀµει οιουδηποτε νÞµου η κανονισµου
(επÝσηµο καθηκον), εφÞσον οι πρÀξεισ τελουνται
κατÀ παρÀβαση των καθηκÞντων του υπαλληλου.

Íρθρο 3
Ενεργητικη δωροδοκÝα
Στο Àρθρο αυτÞ περιγρÀφονται τα στοιχεÝα που στοιχειοθετουν το εγκληµα τησ ενεργητικησ δωροδοκÝασ ενÞσ υπαλληλου.

Η διÀταξη εÝναι αντÝστοιχη προσ το αδÝκηµα που περιγρÀφεται στο Àρθρο 2, απÞ την οπτικη γωνÝα του δωροδοκουντοσ¯ σκοπÞσ του εÝναι ιδÝωσ να εξασφαλÝσει την ορθη
λειτουργÝα τησ δηµÞσιασ διοÝκησησ και να προστατευσει
τουσ υπαλληλουσ απÞ το να γÝνουν στÞχοσ πιθανων ελιγµων, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι στα περισσÞτερα κρÀτη µελη
η ενεργητικη δωροδοκÝα διακρÝνεται απÞ την παθητικη
δωροδοκÝα και, για αυτοτελη εγκληµατα, µπορουν να
ασκηθουν αυτοτελεÝσ διωξεισ.

Στην παρÀγραφο 1, ορÝζεται µÝα σειρÀ αξιÞποινων µορφων
συµπεριφορÀσ του δωροδοκουντοσ που συνιστουν ενεργητικη δωροδοκÝα υπαλληλου.

3.1.

Οι νÞµοι ορισµενων κρατων µελων καλυπτουν προσετι περιπτωσεισ, κατÀ τισ οποÝεσ ενασ υπÀλληλοσ,
αντÝθετα προσ την υπηρεσιακη του υποχρεωση να
εÝναι αδεκαστοσ, δεχεται κÀποιο πελονεκτηµα ωσ
αντÀλλαγµα διÞτι ενηργησε συµφωνα µε το λειτουργηµÀ του (παραδεÝγµατοσ χÀρη παρεχοντασ
προτιµησιακη µεταχεÝριση δια τησ επιτÀχυνσησ η τησ
αναβολησ τησ διεκπεραÝωσησ ενÞσ θεµατοσ). Οι
περιπτωσεισ αυτεσ καλυπτονται απÞ το Àρθρο
αυτÞ.
2.7.

Στην παρÀγραφο 2 ζητεÝται απÞ τα κρÀτη µελη να
λÀβουν Þλα τα αναγκαÝα µετρα ποινικου δικαÝου,
ωστε να εξασφαλÝσουν Þτι η συµπεριφορÀ που
περιγρÀφεται στην παρÀγραφο 1, συνιστÀ ποινικÞ
αδÝκηµα.
ΕναπÞκειται, συνεπωσ, στα κρÀτη µελη να διαπιστωσουν κατÀ πÞσον το υφιστÀµενο ποινικÞ τουσ δÝκαιο
καλυπτει πρÀγµατι Þλεσ τισ σχετικεσ κατηγορÝεσ
προσωπων και µορφεσ συµπεριφορÀσ και, στην αντÝθετη περÝπτωση, να θεσπÝσουν µετρα που θα ορÝζουν ενα η περισσÞτερα αντÝστοιχα ποινικÀ αδικηµατα. Μπορουν να το πρÀξουν ορÝζοντασ εÝτε ενα
ποινικÞ αδÝκηµα γενικησ φυσεωσ, εÝτε περισσÞτερα
ειδικÀ ποινικÀ αδικηµατα.

C 391/5

Η φρÀση «οποιοσδηποτε, εκ προθεσεωσ, υπÞσχεται
η παρεχει . . . ωφεληµα . . .» αναφερεται στον δωροδοκουντα, ανεξαρτητωσ ιδιÞτητασ (επιχεÝρηση, δηµÞσια υπηρεσÝα κ.λπ.) υπÞ την οποÝα δρα¯ ο δωροδοκων µπορεÝ να εÝναι ιδιωτησ που ενεργεÝ για τον
εαυτÞ του η για λογαριασµÞ εταιρεÝασ, η πρÞσωπο
που ασκεÝ δηµÞσιο λειτουργηµα.
Η πρÀξη που συνιστÀ δωροδοκÝα πρεπει να εχει
γÝνει εκ προθεσεωσ, δηλαδη να υπÀρχει βουληση να
τελεσει ο υπÀλληλοσ πρÀξεισ αντÝθετεσ µε τα καθηκοντα που απορρεουν απÞ τη δηµÞσια υπηρεσÝα.
Το κατÀ πÞσον υπÀρχει εγκληµα Þταν ο δωροδοκων
ενεργεÝ εκ προθεσεωσ, αλλÀ σφÀλλει ωσ προσ την
εξουσÝα την οποÝα νοµÝζει Þτι διαθετει ο υπÀλληλοσ,
αποτελεÝ ζητηµα κρινÞµενο συµφωνα µε το εθνικÞ
δÝκαιο των κρατων µελων.

3.2.

Η δωροδοκÝα µπορεÝ να στοιχειοθετεÝται εφÞσον ο
δρÀστησ υπÞσχεται η παρεχει, απευθεÝασ η διÀ µεσολαβητου, υλικÞ η Àυλο ωφεληµα οποιαδηποτε φυσεωσ, ασχετωσ του εÀν η προσφορÀ υλοποιηθεÝ και το
ωφεληµα προκυψει.
Η πρÀξη τησ δωροδοκÝασ µπορεÝ να εÝναι µονοµερησ
η διµερησ¯ µπορεÝ να αναφερεται σε υλικÞ η Àυλο
πρÀγµα: η εννοια του ωφεληµατοσ πρεπει να εκτιµÀται Þσο το δυνατÞν ευρυτερα, εχοντασ υπÞψη τα
ανωτερω σηµεÝα 2.4 και 2.5.
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δικαστηρÝων και τα µελη του Ευρωπαϊκου Ελεγκτικου ΣυνεδρÝου µε τουσ εθνικουσ οµολÞγουσ τουσ.
Με την εξοµοÝωση αυτη, οι εθνικεσ διατÀξεισ, στο
βαθµÞ που καλυπτουν αυτÀ τα αδικηµατα, Þταν
διαπρÀττονται απÞ τα µελη των εθνικων ΚοινοβουλÝων, τουσ υπουργουσ τησ κυβερνησησ κ.λπ., πρεπει
να επεκταθουν ωστε να συµπεριλÀβουν τα προαναφερθεντα µελη των οργÀνων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.

Στο Àρθρο δεν γÝνεται διÀκριση στα µεσα —Àµεσα η
εµµεσα— µε τα οποÝα επιχειρεÝται η πρÀξη τησ δωροδοκÝασ. ΠεριλαµβÀνονται πρÀξεισ δωροδοκÝασ κÀθε εÝδουσ που
απευθυνονται στον υπÀλληλο, εÝτε απευθεÝασ εÝτε µεσω
τρÝτου µερουσ.

3.3.

Η ενεργητικη δωροδοκÝα απευθυνεται σε πρÞσωπο
το οποÝο πρεπει, εξ ορισµου, να εÝναι υπÀλληλοσ,
ανεξÀρτητα απÞ το αν το ωφεληµα προορÝζεται για
τον Ýδιο τον υπÀλληλο η για κÀποιο Àλλο πρÞσωπο.

3.4.

Η ενεργητικη δωροδοκÝα επιδιωκει τον Ýδιο στÞχο
Þπωσ και η παθητικη δωροδοκÝα¯ βλεπε σηµεÝο 2.6.

3.5.

Το Àρθρο 3 παρÀγραφοσ 2 διατυπωνεται µε τουσ
Ýδιουσ Þρουσ Þπωσ και το Àρθρο 2 παρÀγραφοσ 2¯
βλεπε σηµεÝο 2.7.
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Σαφωσ, ο κανÞνασ δεν απαιτεÝ να ισχυουν κατ’
ανÀγκην ειδικÀ αδικηµατα για τα Àτοµα αυτÀ σε
ενα κρÀτοσ µελοσ. ΕφÞσον ενα κρÀτοσ µελοσ εφαρµÞζει ηδη, για τη δωροδοκÝα υπουργων, µελων του
ΚοινοβουλÝου η µελων του δικαστικου σωµατοσ, τισ
διατÀξεισ που εφαρµÞζει για τη δωροδοκÝα υπαλληλων, τÞτε απαιτεÝται απλωσ να προστεθεÝ η ποινικοποÝηση τησ δωροδοκÝασ µελων των κοινοτικων οργÀνων µε τη χρηση αυτων των γενικων διατÀξεων.

4.2.

Σε Þσα κρÀτη µελη δεν υπÀρχει ΕλεγκτικÞ Συνεδριο,
τα αντÝστοιχα Þργανα εÝναι:

Íρθρο 4
— το National Audit Office στο Ηνωµενο ΒασÝλειο,

ΕξοµοÝωση

— το Office of the Comptroller και Auditor-General στην ΙρλανδÝα,

Το Àρθρο αυτÞ προορÝζεται να ενισχυσει και να διευρυνει
την εµβελεια των µετρων κατÀ τησ δωροδοκÝασ τα οποÝα
εισÀγει η συµβαση, απαιτωντασ την προσαρµογη του ποινικου δÝκαιου κÀθε κρÀτουσ µελουσ ετσι ωστε να συµπεριληφθουν ορισµενα αδικηµατα τα οποÝα διαπρÀττονται απÞ
Àτοµα τα οποÝα κατεχουν ιδιαÝτερεσ θεσεισ στα κοινοτικÀ
Þργανα. Ùπωσ συµβαÝνει και µε το πρωτο πρωτÞκολλο, η
αρχη τησ εξοµοÝωσησ εισÀγεται δια τησ δεσµευσησ των
κρατων µελων να εφαρµÞζουν για τα µελη των κοινοτικων
οργÀνων την αυτη περιγραφη του αδικηµατοσ τησ δωροδοκÝασ µε αυτην που εφαρµÞζουν για τα Àτοµα που κατεχουν
παρÞµοιεσ θεσεισ στα δικÀ τουσ θεσµικÀ Þργανα.

4.1.

Η παρÀγραφοσ 1 θεσπÝζει την αρχη συµφωνα µε την
οποÝα, η περιγραφη των εγκληµÀτων η οποÝα ισχυει
για υπουργουσ τησ κυβερνησησ, µελη του ΚοινοβουλÝου, µελη ανωτατων δικαστηρÝων και µελη του
Ελεγκτικου ΣυνεδρÝου, πρεπει να διευρυνθεÝ, ετσι
ωστε να περιλÀβει τουσ οµολÞγουσ τουσ που ενεργουν κατÀ την Àσκηση των καθηκÞντων τουσ στα
πλαÝσια των κοινοτικων οργÀνων (µελη τησ Επιτροπησ, µελη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου, µελη του
∆ικαστηρÝου των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων και µελη
του Ευρωπαϊκου Ελεγκτικου ΣυνεδρÝου).
Συνεπωσ, προκειµενου για τισ αξιÞποινεσ πρÀξεισ
τησ δωροδοκÝασ, τα µελη τησ Επιτροπησ εξοµοιωνονται µε υπουργουσ τησ κυβερνησησ, τα µελη του
Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου µε µελη των εθνικων
Κοινοβουλιων, τα µελη του ∆ικαστηρÝου των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων µε µελη των ανωτατων εθνικων

— το Rigsrevisionen στη ∆ανÝα,
— το Riksrevisionsverket στη ΣουηδÝα,
— το Vationtalouden tarkastusvirasto/Statens revisionsverk στη ΦινλανδÝα.

4.3.

Η παρÀγραφοσ 2 παρεχει τη δυνατÞτητα παρεκκλισησ απÞ την αρχη τησ εξοµοÝωσησ τησ παραγρÀφου
1 για εκεÝνα τα κρÀτη µελη, Þπου η ποινικη ευθυνη
των υπουργων τησ κυβερνησησ διεπεται απÞ ειδικη
νοµοθεσÝα που ισχυει σε ειδικεσ εθνικεσ καταστÀσεισ. Η χρησιµοποÝηση Þµωσ τησ παρεκκλισησ δεν
αποκλεÝει την ανÀγκη εισαγωγησ µορφησ ποινικησ
ευθυνησ για τα αδικηµατα που διαπρÀττονται εισ
βÀροσ η εκ µερουσ µελων τησ Επιτροπησ βÀσει των
κοινων διατÀξεων του εθνικου ποινικου δικαÝου.

Η εν λÞγω δυνατÞτητα µπορεÝ να αποδειχθεÝ χρησιµη για κρÀτη µελη, Þπωσ η ∆ανÝα, Þπου οι κανÞνεσ
του ποινικου δικαÝου που διεπουν την ευθυνη των
υπουργων τησ κυβερνησησ εφαρµÞζονται σε ειδικεσ
καταστÀσεισ (Þπωσ, για παρÀδειγµα, ο υπουργÞσ
µπορεÝ να φερει ποινικη ευθυνη για πρÀξεισ που
εχουν διαπρÀξει υφιστÀµενοÝ του), στισ οποÝεσ Àλλα

15.12.98

ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων

EL

πρÞσωπα µε ηγετικεσ θεσεισ δεν θα υπεÝχαν κανονικÀ ποινικη ευθυνη.
4.4.

τικησ και παθητικησ δωροδοκÝασ που ορÝζονται στα
Àρθρα 2 και 3 επισυρουν πÀντοτε ποινικεσ κυρωσεισ, δηλαδη κυρωσεισ επιβαλλÞµενεσ δικαστικωσ.

∆υνÀµει τησ παραγρÀφου 3, οι προηγουµενεσ
παρÀγραφοι περÝ εξοµοιωσεωσ Þσον αφορÀ το αξιÞποινο ισχυουν «υπÞ την επιφυλαξη των διατÀξεων
τησ ποινικησ δικονοµÝασ και του προσδιορισµου του
αρµÞδιου δικαστηρÝου οι οποÝεσ εφαρµÞζονται σε
κÀθε κρÀτοσ µελοσ».

Το αυτÞ ισχυει για τη συνεργεια και την ηθικη
αυτουργÝα στα εγκληµατα αυτÀ, ερµηνευÞµενεσ
συµφωνα µε τουσ ορισµουσ που προβλεπονται στο
ποινικÞ δÝκαιο κÀθε κρÀτουσ µελουσ.
∆εδοµενου Þτι, για τα αδικηµατα τησ ενεργητικησ
και παθητικησ δωροδοκÝασ, απαιτεÝται συµπεριφορÀ
που συνÝσταται στην παροχη υποσχεσεων, ανεξÀρτητα απÞ το κατÀ πÞσον οι υποσχεσεισ αυτεσ πρÀγµατι τηρουνται η εκπληρωνονται, δεν θεωρηθηκε
απαραÝτητο να επιβληθεÝ υποχρεωση για την ποινικοποÝηση τησ απÞπειρασ διαπρÀξεωσ ενεργητικησ η
παθητικησ δωροδοκÝασ. ΩστÞσο, εÝναι σαφεσ Þτι τα
κρÀτη µελη δυνανται, εφÞσον το επιθυµουν, να
καταστησουν την απÞπειρα διαπρÀξεωσ των εν
λÞγω αδικηµÀτων κολÀσιµη.

Για τουσ σκοπουσ των διαφÞρων παραγρÀφων του
Àρθρου 4 συνολικÀ, η συµβαση δεν µπορεÝ να θÝγει
η να αναιρεÝ τουσ εθνικουσ κανÞνεσ τησ ποινικησ
δικονοµÝασ η τουσ κανÞνεσ που παρεχουν δικαιοδοσÝα σε δικαστηρια για την εκδÝκαση υποθεσεων που
εχουν σχεση µε τα εν λÞγω εγκληµατα. ∆εν παυει
Þµωσ, το εν λÞγω Àρθρο, να εχει πληρη ισχυ στα
εθνικÀ νοµικÀ συστηµατα.
Προκειµενου ειδικÀ περÝ των προσωπων που εµπÝπτουν στην παρÀγραφο 1, εναντι των οποÝων η αρχη
τησ εξοµοÝωσησ προβλεπει καθολικÀ και δÝχωσ εξαιρεσεισ Ýση µεταχεÝριση δυνÀµει του ποινικου δικαÝου, θα πρεπει να σηµειωθουν τα εξησ: Þταν ειδικÞσ
νÞµοσ κρÀτουσ µελουσ καθιστÀ εκτακτο δικαστηριο
η τακτικÞ δικαστηριο µε ειδικη συνθεση, αρµÞδιο να
δικÀζει υπουργουσ τησ κυβερνησησ, µελη του ΚοινοβουλÝου, µελη των ανωτÀτων δικαστηρÝων η µελη
του Ελεγκτικου ΣυνεδρÝου τα οποÝα κατηγορουνται
για ενα αδÝκηµα, το δικαστηριο αυτÞ δυνατÞν να
εÝναι αρµÞδιο να δικÀζει παρÞµοιεσ υποθεσεισ οι
οποÝεσ αφορουν µελη τησ Επιτροπη, µελη του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου, µελη του ∆ικαστηρÝου των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων και µελη του Ευρωπαϊκου
Ελεγκτικου ΣυνεδρÝου, µε την επιφυλαξη των εθνικων διατÀξεων περÝ δικαιοδοσÝασ.
4.5.

Οι ποινεσ πρεπει να εÝναι αποτελεσµατικεσ, αναλογικεσ και αποτρεπτικεσ, συµφωνα µε τη γνωστη απÞφαση του ∆ικαστηρÝου των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων, το οποÝο στην υπÞθεση 68/88 (2) απεφÀνθη τα
εξησ: (τα κρÀτη µελη) «υποχρεουνται ιδÝωσ να
µεριµνουν ωστε για τισ παραβιÀσεισ του κοινοτικου
δικαÝου να επιβÀλλονται κυρωσεισ υπÞ προυMποθεσεισ, ουσιαστικεσ και διαδικαστικεσ, ανÀλογεσ µε τισ
ισχυουσεσ για τισ παραβιÀσεισ του εθνικου δικαÝου
παρÞµοιασ φυσησ και σηµασÝασ και, εν πÀση περιπτωσει, προσδÝδουσεσ στην κυρωση αποτελεσµατικÞ, ανÀλογο και αποτρεπτικÞ χαρακτηρα».
Προκειµενου να συµµορφωθουν µε την εν λÞγω
απÞφαση, τα κρÀτη µελη εχουν κÀποια διακριτικη
ευχερεια ωσ προσ τη φυση και την αυστηρÞτητα των
προβλεπτεων ποινων, οι οποÝεσ δεν εÝναι απαραÝτητο να συνεπÀγονται αναγκαστικÀ και σε κÀθε περÝπτωση στερηση τησ ελευθερÝασ¯ εÝναι επÝσησ δυνατÞν
να επιβÀλλονται χρηµατικεσ ποινεσ, ωσ εναλλακτικεσ
των ποινων φυλακÝσεωσ η σωρευτικωσ προσ αυτεσ.

Η παρÀγραφοσ 4 προβλεπει Þτι η συµβαση δεν θÝγει
τισ διατÀξεισ που διεπουν την Àρση των ασυλιων για
το προσωπικÞ των κοινοτικων οργÀνων.
Η Àρση τησ ασυλÝασ συνεχÝζει εποµενωσ να αποτελεÝ
προυMπÞθεση για την Àσκηση τησ δικαιοδοσÝασ. Στη
συνÀρτηση αυτη, η συµβαση αναγνωρÝζει την υποχρεωση κÀθε αφορωµενου οργÀνου να θεσει σε
εφαρµογη τισ διατÀξεισ που διεπουν τα προνÞµια
και τισ ασυλÝεσ, συµφωνα µε τισ ισχυουσεσ διαδικασÝεσ και τα τακτικÀ ενδικα µεσα, δυνÀµει του κοινοτικου δικαÝου (1).

C 391/7

5.2.

Η συµβαση, ωστÞσο, απαιτεÝ, σε σοβαρεσ περιπτωσεισ, απÞ τα κρÀτη µελη να προβλεπουν στερητικεσ
τησ ελευθερÝασ ποινεσ, για τισ οποÝεσ χωρεÝ ενδεχοµενωσ εκδοση. Εν πÀση περιπτωσει, εναπÞκειται στα
κρÀτη µελη να αποφασÝζουν, µε ποια κριτηρια η
αντικειµενικÀ στοιχεÝα πρεπει να προσδιορÝζεται η
σοβαρÞτητα ενÞσ εγκληµατοσ, συµφωνα µε την
αντÝστοιχη νοµικη τουσ παρÀδοση.

5.3.

Η παρÀγραφοσ 2 ρυθµÝζει τη σχεση ανÀµεσα στο
ποινικÞ δÝκαιο και τουσ πειθαρχικουσ κανÞνεσ, Þταν,
ενÞψει των περιστÀσεων, µÝα και αυτη πρÀξη δωροδοκÝασ υπÞκειται και στα δυο. ΠροτεραιÞτητα δÝνε-

Íρθρο 5
Ποινεσ
5.1.

Στο Àρθρο 5 παρÀγραφο 1, απαιτεÝται απÞ τα κρÀτη
µελη να εξασφαλÝζουν Þτι, τα εγκληµατα τησ ενεργη-

(1) Βλεπε ιδÝωσ το Àρθρο 18 του πρωτοκÞλλου περÝ των προνοµÝων και ασυλιων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.

(2) ΑπÞφαση τησ 21ησ ΣεπτεµβρÝου 1989, Συλλογη σ. 2965.
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τησ δωροδοκÝασ, τησ παραλεÝψεωσ εκτελεσεωσ υποχρεωσησ για την Àσκηση επÝβλεψησ η ελεγχου
συµφωνα µε το εθνικÞ δÝκαιο.

ται στην αρχη τησ ανεξαρτησÝασ των εθνικων η
ευρωπαϊκων πειθαρχικων συστηµÀτων, δεδοµενου
Þτι η διεξαγωγη τησ ποινικησ διαδικασÝασ «δεν θÝγει
την απÞ µερουσ των αρµÞδιων αρχων Àσκηση πειθαρχικων εξουσιων κατÀ εθνικων δηµÞσιων η κοινοτικων υπαλληλων».

ΕÝναι επÝσησ δυνατÞν να αποδοθεÝ ποινικη ευθυνη
σε διευθυντεσ επιχεÝρησησ η σε πρÞσωπα που εχουν
την εξουσÝα ληψησ αποφÀσεων για αµελεια η ανικανÞτητα.

Προκειµενου να ληφθουν υπÞψη ορισµενεσ εθνικεσ
νοµικεσ παραδÞσεισ, η παρÀγραφοσ επιτρεπει περαιτερω στισ εθνικεσ αρχεσ να εφαρµÞζουν τισ αρχεσ
τησ δικησ τουσ νοµοθεσÝασ, οσÀκισ, κατÀ τον προσδιορισµÞ τησ επιβλητεασ ποινησ, µπορουν να ληφθουν υπÞψη οι πειθαρχικεσ κυρωσεισ που εχουν
ηδη επιβληθεÝ στο Ýδιο πρÞσωπο για το Ýδιο αδÝκηµα. ΠρÞκειται για ειδικη διÀταξη, η οποÝα δεν θα
εÝναι υποχρεωτικη στα κρÀτη µελη Þπου δεν αναγνωρÝζονται η δεν εφαρµÞζονται πειθαρχικεσ κυρωσεισ.

ΤελικÀ, τÝποτα στο Àρθρο 6 δεν εµποδÝζει τα κρÀτη
µελη απÞ το να προβλεψουν αντικειµενικη ποινικη
ευθυνη για τουσ διευθυντεσ επιχεÝρησησ και τα πρÞσωπα που εχουν την εξουσÝα ληψησ αποφÀσεων
δυνÀµει Àλλων ενεργειων, χωρÝσ να απαιτεÝται να
αποδειχθεÝ δÞλοσ, αµελεια η παρÀλειψη κατÀ την
Àσκηση επÝβλεψη εκ µερουσ τουσ.
Η συµβαση, ωστÞσο, δεν αντιµετωπÝζει απευθεÝασ το
πρÞβληµα τησ ευθυνησ νοµικων προσωπων. Θα πρεπει πÀντωσ να ληφθεÝ υπÞψη Þτι, το Àρθρο 3 του
δευτερου πρωτοκÞλλου τησ συµβÀσεωσ περÝ προστασÝασ των οικονοµικων συµφερÞντων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων, απαιτεÝ απÞ τα κρÀτη µελη να
προβλεπουν διÀφορεσ µορφεσ ευθυνησ νοµικων προσωπων, συµπεριλαµβανοµενησ τησ ευθυνησ για ενεργητικη δωροδοκÝα Þπου εµπλεκονται οικονοµικÀ
συµφεροντα τησ ΚοινÞτητασ. ΠαρÞµοια διÀταξη εχει
ενσωµατωθεÝ στην πρÞσφατη συµβαση του ΟΟΣΑ.
Εποµενωσ, εÝναι δυνατÞν να λεχθεÝ µετÀ βεβαιÞτητοσ Þτι απαιτεÝται απÞ τα κρÀτη µελη να εξετÀζουν,
σε κÀθε περÝπτωση, το ζητηµα, υπÞ το πρÝσµα των
υποχρεωσεων που απορρεουν απÞ τισ εν λÞγω νοµικεσ πρÀξεισ.

Íρθρο 6
Ποινικη ευθυνη διευθυντων επιχεÝρησησ
6.1.

Το Àρθρο αυτÞ εχει σχεδÞν εξ ολοκληρου ληφθεÝ
απÞ το Àρθρο 3 τησ συµβασησ περÝ προστασÝασ των
οικονοµικων συµφερÞντων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων. Ùπωσ και η διÀταξη αυτη, σκοπÞ εχει να
εξασφαλÝσει Þτι, οι διευθυντεσ επιχεÝρησησ η Àλλα
πρÞσωπα ασκουντα de jure η de facto εξουσÝα σε
µÝα επιχεÝρηση, δεν απαλλÀσσονται αυτÞµατα απÞ
κÀθε ποινικη ευθυνη στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ πρÞσωπο που τελεÝ υπÞ τισ εντολεσ τουσ διαπρÀξει, για λογαριασµÞ τησ επιχεÝρησησ, ενεργητικη
δωροδοκÝα.
Η συµβαση παρεχει στα κρÀτη µελη σηµαντικη ευχερεια ελιγµων για να θεσπÝσουν τισ βÀσεισ για την
ποινικη ευθυνη των διευθυντων επιχειρησεων η των
προσωπων που εχουν την εξουσÝα ληψησ αποφÀσεων.

Íρθρο 7
∆ικαιοδοσÝα
7.1.

Το Àρθρο αυτÞ καθορÝζει µÝα σειρÀ κριτηρÝων για
την απονοµη δικαιοδοσÝασ στισ εθνικεσ διωκτικεσ
και δικαστικεσ αρχεσ για τη δÝωξη και την εκδÝκαση
υποθεσεων για ποινικÀ αδικηµατα που καλυπτονται
απÞ τη συµβαση — παραδεÝγµατοσ χÀρη την ενεργητικη και παθητικη δωροδοκÝα και τα αδικηµατα που
εισÀγονται δυνÀµει τησ αρχησ τησ εξοµοÝωσησ στην
οποÝα αναφερεται το Àρθρο 4. Κατ’ αναλογÝα προσ
τη λυση που εχει ηδη υιοθετηθεÝ στο πλαÝσιο των
πρÀξεων σχετικÀ µε την προστασÝα των οικονοµικων συµφερÞντων τησ ΚοινÞτητασ, προτεÝνονται
τεσσερα κριτηρια δικαιοδοσÝασ, εκ των οποÝων Þµωσ
µÞνο το ενα (αρχη τησ εδαφικÞτητασ), εÝναι υποχρεωτικÞ για Þλα τα κρÀτη µελη, ενω για κÀθε ενα απÞ
τα Àλλα τρÝα κριτηρια µπορεÝ να γÝνει παρεκκλιση
µεσω τησ δυνατÞτητασ για την υποβολη δηλωσησ
που προβλεπει η παρÀγραφοσ 2.

7.2.

Συµφωνα µε την παρÀγραφο 1, απαιτεÝται κατ’
αρχην απÞ κÀθε κρÀτοσ µελοσ να θεµελιωνει τη
δικαιοδοσÝα του τουλÀχιστον στισ ακÞλουθεσ τεσσερισ περιπτωσεισ:

Ùπωσ και για την ποινικη ευθυνη των διευθυντων
επιχειρησεων η των προσωπων που εχουν την εξουσÝα ληψησ αποφÀσεων βÀσει τησ προσωπικησ τουσ
δρÀσησ (Þπωσ δρÀστεσ, συνεργοÝ, ηθικοÝ αυτουργοÝ
η συµµετοχοι στο δÞλο), το Àρθρο 6 επιτρεπει στα
κρÀτη µελη να εξετÀζουν κατÀ πÞσον οι διευθυντεσ
επιχεÝρησησ και τα πρÞσωπα που εχουν την εξουσÝα
ληψησ αποφÀσεων υπεχουν ποινικη ευθυνη για
Àλλουσ λÞγουσ.
ΚατÀ την εννοια του Àρθρου 6, κρÀτοσ µελοσ µπορεÝ
να αποδωσει ποινικη ευθυνη σε διευθυντεσ επιχεÝρησησ η σε πρÞσωπα που εχουν την εξουσÝα ληψησ
αποφÀσεων, εÀν παραλεÝψουν να εκτελεσουν καθηκον επÝβλεψησ η ελεγχου (culpa in vigilando). Στη
συνÀρτηση αυτη, η ποινικη ευθυνη διευθυντων επιχεÝρησησ µπορεÝ να βασισθεÝ στο αδÝκηµα, διÀφορο
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α) Þταν το ποινικÞ αδÝκηµα εχει διαπραχθεÝ εξ ολοκληρου
η εν µερει στο εδαφÞσ του, δηλαδη η πρÀξη τησ
δωροδοκÝασ τελεÝται εκεÝ, το πλεονεκτηµα δÝδεται εκεÝ
η η συµφωνÝα τησ δωροδοκÝασ γÝνεται εκεÝ, ανεξÀρτητα
απÞ την ιδιÞτητα η την υπηκοÞτητα του δωροδοκουντοσ η του ενεχÞµενου δηµοσÝου υπαλληλου (αρχη του
τÞπου τελεσεωσ)¯
β) Þταν ο δρÀστησ του αδικηµατοσ εÝναι υπηκοÞσ του η
ενασ απÞ τουσ υπαλληλουσ του (αρχη τησ δωσιδικÝασ
του δρÀστη): το κριτηριο τησ ιδιÞτητασ του δρÀστη
σηµαÝνει Þτι η δικαιοδοσÝα µπορεÝ να θεµελιωθεÝ ανεξÀρτητα απÞ τον lex loci delicti. ΕναπÞκειται λοιπÞν
στα κρÀτη µελη να ασκησουν δÝωξη για ποινικÀ αδικηµατα που εχουν διαπραχθεÝ στην αλλοδαπη, συµπεριλαµβανοµενων και χωρων µη µελων. Το γεγονÞσ αυτÞ
εχει ιδιαÝτερη σηµασÝα για τα κρÀτη µελη που δεν
εκδÝδουν τουσ υπηκÞουσ τουσ¯
γ) Þταν το αδÝκηµα διαπραχθεÝ κατÀ υπηκÞου του κρÀτουσ µελουσ, ο οποÝοσ εÝναι υπÀλληλοσ, η µελοσ κοινοτικου οργÀνου (αρχη τησ δωσιδικÝασ του παθÞντοσ).
Αυτη η αρχη εχει ιδιαÝτερο ενδιαφερον για τισ περιπτωσεισ ενεργητικησ δωροδοκÝασ στην αλλοδαπη απÞ πρÞσωπα που δεν εÝναι υπηκοοι του σχετικου κρÀτουσ
µελουσ¯
δ) Þταν ο δρÀστησ εÝναι κοινοτικÞσ υπÀλληλοσ που
εργÀζεται σε κοινοτικÞ Þργανο που εχει την εδρα του
στο σχετικÞ κρÀτοσ µελοσ. Το κριτηριο τησ εδρασ µπορεÝ να αποδειχθεÝ χρησιµο για εξαιρετικεσ περιπτωσεισ
που δεν καλυπτονται απÞ Àλλουσ κανÞνεσ αρµοδιÞτητασ, παραδεÝγµατοσ χÀρη Þταν ενα αδÝκηµα εχει διαπραχθεÝ εκτÞσ τησ ΚοινÞτητασ απÞ υπÀλληλο τησ ΚοινÞτητασ που δεν εÝναι υπηκοοσ κρÀτουσ µελουσ (1).

7.3.

Ùπωσ αναφερθηκε ηδη, η παρÀγραφοσ 2 επιτρεπει
σε Þποιο κρÀτοσ µελοσ το επιθυµεÝ να µην δεχθεÝ η
να δεχθεÝ υπÞ Þρουσ κÀποιον απÞ τουσ κανÞνεσ των
στοιχεÝων β), γ) και δ), υποβÀλλοντασ σχετικη δηλωση κατÀ την κοινοποÝηση που προβλεπεται στο Àρθρο 13 παρÀγραφοσ 2 τησ συµβÀσεωσ.
Θα πρεπει να ληφθεÝ υπÞψη Þτι, συµφωνα µε το
Àρθρο 15 τησ συµβασησ, η διÀταξη αυτη εÝναι η µÝα
απÞ τισ δυο για τισ οποÝεσ, Þπωσ θα δουµε παρακÀτω, µπορεÝ να διατυπωθεÝ επιφυλαξη.

Íρθρο 8
Îκδοση και δÝωξη
Το Àρθρο 8, Þπωσ και τα Àρθρα 9, 10 και 11, βασÝζεται σε
µεγÀλη εκταση στη συµβαση περÝ προστασÝασ των οικονο(1) Βλεπε ιδÝωσ το Àρθρο 18 του ΠρωτοκÞλλου περÝ των προνοµÝων και ασυλιων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
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µικων συµφερÞντων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων, και
ιδÝωσ στο Àρθρο 5, το οποÝο τροποποιεÝ µÞνον στο βαθµÞ
που απαιτεÝται¯ και οι δυο διατÀξεισ εφαρµÞζονται στην
πραγµατικÞτητα ρητωσ και για το πρωτο πρωτÞκολλο,
συµφωνα µε τη ρητρα παραποµπησ που προβλεπεται στο
Àρθρο 7 τησ τελευταÝασ αυτησ πρÀξησ. Ùπωσ και στο
Àρθρο 5 τησ συµβασησ, που αναφερεται ανωτερω, οι κανÞνεσ που περιεχονται στο Àρθρο αυτÞ προορÝζονται να
συµπληρωσουν, Þσον αφορÀ τα αδικηµατα δωροδοκÝασ
στα οποÝα εµπλεκονται κοινοτικοÝ υπÀλληλοι και υπÀλληλοι των κρατων µελων, τισ διατÀξεισ περÝ εκδÞσεωσ των
ιδÝων υπηκÞων οι οποÝεσ ηδη ισχυουν µεταξυ των κρατων
µελων και οι οποÝεσ απορρεουν απÞ διµερεÝσ η πολυµερεÝσ
συµφωνÝεσ εκδÞσεωσ.
Κατ’ αρχÀσ, θα πρεπει να σηµειωθεÝ Þτι ορισµενα κρÀτη
µελη δεν εκδÝδουν τουσ δικουσ τουσ υπηκÞουσ. Το Àρθρο 8
ορÝζει κανÞνεσ που εµποδÝζουν το ατιµωρητο προσωπων
τα οποÝα φερονται Þτι εχουν διαπρÀξει πρÀξεισ δωροδοκÝασ για το λÞγο Þτι η εκδοση απορρÝφθηκε για λÞγουσ
αρχησ.
Για τουσ σκοπουσ του Àρθρου 8, ο Þροσ «υπηκοοσ» ερµηνευεται υπÞ το πρÝσµα των δηλωσεων οι οποÝεσ γÝνονται
στο Àρθρο 6 παρÀγραφοσ 1 στοιχεÝο β) απÞ τα συµβαλλÞµενα µερη τησ Ευρωπαϊκησ Συµβασησ ΕκδÞσεωσ τησ 13ησ
∆εκεµβρÝου 1957.
Το Àρθρο 8 απαιτεÝ κατ’ αρχην απÞ ενα κρÀτοσ µελοσ, το
οποÝο δεν εκδÝδει τουσ υπηκÞουσ του, να λÀβει τα αναγκαÝα µετρα για να υπÀγει στη δικαιοδοσÝα του τα αδικηµατα τα οποÝα θεσπÝζονται και τιµωρουνται κατÀ την
εννοια των Àρθρων 2, 3 και 4 τησ συµβασησ, Þταν αυτÀ
διαπρÀττονται απÞ τουσ υπηκÞουσ του σε Àλλο κρÀτοσ
µελοσ.
Επιπλεον, εÀν η πρÀξη δωροδοκÝασ διαπραχθεÝ στο εδαφοσ ενÞσ κρÀτουσ µελουσ απÞ υπηκοο Àλλου κρÀτουσ
µελουσ, ο οποÝοσ δεν µπορεÝ να εκδοθεÝ για τον λÞγο µÞνον
Þτι αυτÞ το τελευταÝο κρÀτοσ µελοσ δεν εκδÝδει τουσ
δικουσ του υπηκÞουσ, το Àρθρο 8 ορÝζεται Þτι το κρÀτοσ
µελοσ, προσ το οποÝο απευθυνεται η αÝτηση, πρεπει να
παραπεµψει την υπÞθεση στισ νÞµιµεσ αρχεσ του για την
Àσκηση δÝωξησ. Ουτωσ, το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 2 θεσµοθετεÝ σαφωσ την αρχη aut dedere aut judicare. ΠÀντωσ, η
διÀταξη αυτη δεν εχει στÞχο να θÝξει τουσ εθνικουσ κανÞνεσ ποινικησ δικονοµÝασ.
Για να εφαρµοστεÝ η αρχη αυτη, το αιτουν κρÀτοσ µελοσ
διαβιβÀζει τισ δικογραφÝεσ, τισ πληροφορÝεσ και τα πειστηρια του αδικηµατοσ στο κρÀτοσ µελοσ το οποÝο πρÞκειται
να διωξει τον υπηκοÞ του. Το αιτουν κρÀτοσ µελοσ ενηµερωνεται για την ασκηθεÝσα δÝωξη και για τα αποτελεσµατÀ
τησ.
Το Àρθρο 8 δεν θετει Þρουσ στη διαδικασÝα την οποÝα κινεÝ
το κρÀτοσ µελοσ προσ το οποÝο απευθυνεται η αÝτηση. ∆εν
απαιτεÝται αÝτηση του αιτουντοσ κρÀτουσ µελουσ για να
ασκησει δÝωξη το κρÀτοσ µελοσ προσ το οποÝο απευθυνεται
η αÝτηση.
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Θα πρεπει επÝσησ να τονισθεÝ Þτι, Þπωσ και κατÀ το χρÞνο
συναψησ του πρωτου πρωτοκÞλλου, δεν θεωρηθηκε αναγκαÝα στην περÝπτωση αυτη η ενσωµÀτωση τησ διÀταξησ
του Àρθρου 5 παρÀγραφοσ 3 τησ συµβασησ περÝ προστασÝασ των οικονοµικων συµφερÞντων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων, η οποÝα απαγορευει την Àρνηση εκδÞσεωσ για
τον λÞγο µÞνον Þτι πρÞκειται για αδÝκηµα τελωνειακÞ η
φορολογικÞ. Íλλωσ απ’ Þ,τι ισχυει για τα αδικηµατα κατÀ
τησ προστασÝασ των οικονοµικων συµφερÞντων τησ Κοινοτητασ, η εξαÝρεση αυτη δεν εÝναι πρÞσφορη στην περÝπτωση των αδικηµÀτων δωροδοκÝασ.

15.12.98
Íρθρο 10

Ne bis in idem

Η παρÀγραφοσ 1 καθιερωνει τον κανÞνα «ne bis in
idem».
Ο κανÞνασ αυτÞσ εχει ιδιαÝτερη σηµασÝα στισ περιπτωσεισ
διεθνουσ δωροδοκÝασ, οι οποÝεσ µπορουν να διωχθουν σε
δικαστηρια πλειÞνων κρατων µελων, Þταν δεν κατεστη
δυνατÞν να εστιασθεÝ η δÝωξη σε ενα µÞνο κρÀτοσ µελοσ µε
την εφαρµογη τησ αρχησ που ορÝζεται στο Àρθρο 9 παρÀγραφοσ 2.

Íρθρο 9
ΣυνεργασÝα
Ùπωσ εχει ηδη παρατηρηθεÝ, η συµβαση αφορÀ τη διατυπωση κατηγορÝασ τÞσο στισ περιπτωσεισ εσωτερικησ
δωροδοκÝασ Þσο και στισ περιπτωσεισ εκεÝνεσ στισ οποÝεσ
εµπλεκονται κοινοτικοÝ υπÀλληλοι η υπÀλληλοι Àλλων
κρατων µελων. Η δευτερη αυτη οµÀδα περιπτωσεων αποτελεÝ, Àνευ ετερου, το πιο καινοτÞµο τµηµα τησ συµβασησ
και θÝγει αναγκαστικÀ διεθνικεσ πτυχεσ. Παρ’ Þτι οι
διασυνοριακεσ ερευνεσ στον τοµεα αυτÞν εχουν ιδιαÝτερα
πολυπλοκο χαρακτηρα, η συνεργασÝα εÝναι θεµελιωδουσ
σηµασÝασ.
Οι µορφεσ συνεργασÝασ τησ παραγρÀφου 1 αναφερονται
ωσ παραδεÝγµατα. Η εκφραση «παραδεÝγµατοσ χÀρη»
παρεµβληθηκε στη διÀταξη αυτη προκειµενου να ληφθεÝ
υπÞψη η κατÀσταση στα κρÀτη µελη τα οποÝα δεν εÝναι
συµβαλλÞµενα µερη σε Þλεσ τισ σχετικεσ ευρωπαϊκεσ
συµβÀσεισ συνεργασÝασ σε ποινικÀ θεµατα. Οι µορφεσ
συνεργασÝασ που απαριθµουνται ωσ παραδεÝγµατα εÝναι οι
εξησ: αµοιβαÝα δικαστικη συνδροµη σε ποινικÀ θεµατα,
εκδοση, διαβÝβαση των δικογραφιων και εκτελεση αποφÀσεων εκδιδοµενων σε Àλλο κρÀτοσ µελοσ¯ εÝναι δυνατη η
επιλογη των πλεον πρÞσφορων µεσων συνεργασÝασ σε
κÀθε συγκεκριµενη περÝπτωση. Οι επÝ του παρÞντοσ
ισχυουσεσ σχετικεσ συµβÀσεισ µεταξυ των κρατων µελων
δεν θÝγονται απÞ την παρουσα συµβαση.
Η παρÀγραφοσ 2 αφορÀ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ
πλεÝονα κρÀτη µελη εχουν δικαιοδοσÝα δÝωξησ για αδÝκηµα
που βασÝζεται στισ Ýδιεσ πρÀξεισ.
Στισ περιπτωσεισ αυτεσ, η παρÀγραφοσ αυτη ορÝζει Þτι τα
κρÀτη µελη πρεπει να συνεργÀζονται, αποφασÝζοντασ ποιο
απÞ αυτÀ εχει δικαιοδοσÝα δÝωξησ. Η διÀταξη αυτη θα
πρεπει να βελτιωσει την αποτελεσµατικÞτητα, εστιÀζοντασ
τισ διωξεισ σε ενα µÞνο κρÀτοσ µελοσ, ει δυνατÞν.
Τα κρÀτη µελη θα µπορουν να διευθετουν παρÞµοιεσ
συγκρουσεισ δικαιοδοσÝασ, αναφερÞµενα, παραδεÝγµατοσ
χÀριν, στα εξησ: εκταση τησ δωροδοκÝασ που διαπρÀττεται
αντιστοÝχωσ στα εδÀφη τουσ, τÞποσ πληρωµησ των παρασχεθεντων ωφεληµÀτων, τÞποσ συλληψησ των υπÞπτων,
ιθαγενεια, προηγουµενεσ διωξεισ κ.λπ.

Το Àρθρο αυτÞ βασÝζεται σε µεγÀλη εκταση στη συµβαση
περÝ εφαρµογησ του κανÞνα «ne bis in idem», που υπογρÀφηκε στισ Βρυξελλεσ, στισ 25 Μαιου 1987, στο πλαÝσιο τησ
Ευρωπαϊκησ Πολιτικησ ΣυνεργασÝασ. ΑνÀλογεσ διατÀξεισ
περιεχονται στο Àρθρο 54 και επÞµενα τησ συµβασησ του
1990 περÝ εφαρµογησ τησ συµφωνÝασ του Σενγκεν.
Η παρÀγραφοσ 2 περιορÝζει σε µικρÞ µÞνο αριθµÞ ειδικων
περιπτωσεων τη δυνατÞτητα των κρατων µελων να προβαÝνουν σε δηλωση. Οι περιπτωσεισ αυτεσ συµπÝπτουν µε τισ
τρεισ περιπτωσεισ που προβλεπει το Àρθρο 2 τησ συµβασησ
περÝ εφαρµογησ του κανÞνα «ne bis in idem». Συµφωνα µε
την παρÀγραφο 4, ωστÞσο, οι εξαιρεσεισ που αποτελουν το
αντικεÝµενο των δηλωσεων αυτων δεν θα εφαρµÞζονται, αν
το κρÀτοσ µελοσ που τισ εκανε, ανελαβε παρ’ Þλα ταυτα
δρÀση κατÀ του εν λÞγω προσωπου, ζητωντασ απÞ το
Àλλο κρÀτοσ µελοσ να ασκησει δÝωξη η να διατÀξει την
εκδοση του.
ΙδιαÝτερη προσοχη πρεπει να δοθεÝ στη δυνατÞτητα εξαÝρεσησ που προβλεπει η παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο γ), Þσον
αφορÀ τισ πρÀξεισ που αποτελουν αντικεÝµενο απÞφασησ η
οποÝα εξεδÞθη στην αλλοδαπη και οι οποÝεσ διεπρÀχθησαν
απÞ υπÀλληλο αντÝθετα προσ τα υπηρεσιακÀ του καθηκοντα. Αν και εχουν ληφθεÝ απÞ τη συµβαση περÝ εφαρµογησ
του κανÞνα «ne bis in idem», φαÝνεται στην πρÀξη να
αφορουν ιδιαÝτερα αυτη τη συµβαση, η οποÝα ασχολεÝται
αποκλειστικÀ µε αδικηµατα δωροδοκÝασ, δεδοµενου Þτι, σε
Þλεσ τισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ το αντικεÝµενο τησ
εκδοθεÝσασ στην αλλοδαπη απÞφασησ ηταν πρÀξεισ παθητικησ δωροδοκÝασ εκ µερουσ αλλοδαπου υπαλληλου, οι
πρÀξεισ αυτεσ θα πρεπει βεβαÝωσ να εχουν διαπραχθεÝ απÞ
τον υπÀλληλο αυτÞ αντÝθετα προσ τα επÝσηµα καθηκοντÀ
του. Η παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο γ) µπορεÝ, εποµενωσ, να εχει
ιδιαÝτερη σηµασÝα στο πλαÝσιο τησ συµβασησ αυτησ, Þσον
αφορÀ τισ δηλωσεισ τισ οποÝεσ τα κρÀτη µελη µπορουν να
καταθεσουν κατÀ την επικυρωση.
Η παρÀγραφοσ 3 προβλεπει Þτι, πÀσα χρονικη περÝοδοσ
στερησησ τησ ελευθερÝασ σε Àλλο κρÀτοσ µελοσ, λαµβÀνεται υπÞψη σε Þλεσ τισ περιπτωσεισ απÞ το κρÀτοσ το οποÝο
εχει ασκησει περαιτερω δÝωξη.
Τελοσ, η παρÀγραφοσ 5 ορÝζει Þτι οι αρχεσ που εφαρµÞζονται µεταξυ κρατων µελων και οι δηλωσεισ που περιεχονται σε διµερεÝσ η πολυµερεÝσ συµφωνÝεσ, δεν θÝγονται απÞ
το Àρθρο αυτÞ.
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Íρθρο 11
Εσωτερικεσ διατÀξεισ
Το Àρθρο 11 επιτρεπει στα κρÀτη µελη να θεσπÝζουν
εσωτερικεσ νοµικεσ διατÀξεισ περαν εκεÝνων τησ συµβασησ.
Η συµβαση αυτη επÝσησ, Þπωσ και οι συµβÀσεισ που εχουν
θεσπιστεÝ για την προστασÝα των οικονοµικων συµφερÞντων, αποτελεÝ ενα συνολο στοιχειωδων κανÞνων.

Íρθρο 12
∆ικαστηριο
Το Àρθρο αυτÞ προσδιορÝζει τη δικαιοδοσÝα του ∆ικαστηρÝου των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων για την επÝλυση των
διαφορων µεταξυ κρατων µελων και, σε ορισµενεσ περιπτωσεισ, µεταξυ κρατων µελων και τησ Επιτροπησ ωσ προσ
την ερµηνεÝα η την εφαρµογη τισ συµβασησ. Προβλεπει
επÝσησ Þτι το ∆ικαστηριο εχει δικαιοδοσÝα να ερµηνευει
ορισµενα απÞ τα Àρθρα τησ συµβασησ µε προδικαστικεσ
αποφÀσεισ κατ’ αÝτησιν εθνικου δικαστηρÝου. Το Àρθρο
αναφερεται εν µερει σε παρÞµοιεσ διατÀξεισ οι οποÝεσ
εχουν εισαχθεÝ ηδη µε Àλλεσ πρÀξεισ, που εχουν εκδοθεÝ
µεχρι σηµερα στα πλαÝσια του τÝτλου VI τησ συνθηκησ για
την Ευρωπαϊκη Îνωση¯ πρεπει, ωστÞσο, να τονισθεÝ Þτι
αυτη εÝναι η πρωτη φορÀ που το ζητηµα τησ αρµοδιÞτητασ
του ∆ικαστηρÝου να εκδÝδει προδικαστικεσ αποφÀσεισ
αντιµετωπÝστηκε και επιλυθηκε απευθεÝασ µε συµβαση,
αντÝ να παραπεµφθεÝ σε ενα χωριστÞ πρωτÞκολλο, Þπωσ
ηταν η περÝπτωση τησ συµβασησ για την Ýδρυση Ευρωπαϊκησ Αστυνοµικησ ΥπηρεσÝασ (συµβαση Europol) (1), τησ
συµβασησ περÝ προστασÝασ των οικονοµικων συµφερÞντον
και τησ συµβασησ σχετικÀ µε τη χρηση τησ πληροφορικησ
στον τελωνειακÞ τοµεα (2).
Η παρÀγραφοσ 1 καθορÝζει τουσ Þρουσ υπÞ τουσ οποÝουσ
το ∆ικαστηριο εχει δικαιοδοσÝα να αποφασÝζει επÝ διαφορων µεταξυ κρατων µελων για την ερµηνεÝα η την εφαρµογη τησ συµβασησ.
Η παρÀγραφοσ αυτη ορÝζει Þτι, κÀθε διαφορÀ θα εξετÀζεται σε πρωτο στÀδιο, στα πλαÝσια του ΣυµβουλÝου, συµφωνα µε τη διαδικασÝα που προβλεπεται στον τÝτλο VI τησ
συνθηκησ για την Ευρωπαϊκη Îνωση, προκειµενου να
εξευρεθεÝ λυση. ΕÀν, εντÞσ εξαµηνου προθεσµÝασ, δεν εχει
µπορεσει να εξευρεθεÝ λυση, κÀθε κρÀτοσ µελοσ η τα κρÀτη
µελη, µερη τησ διαφορÀσ, µπορεÝ να παραπεµψει(ουν) τη
διαφορÀ στο ∆ικαστηριο, προσ ληψη αποφÀσεωσ.
Ùπωσ και στη συµβαση περÝ προστασÝασ των οικονοµικων
συµφερÞντων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων, η διÀταξη
περÝ των διαφορων µεταξυ ενÞσ η περισσοτερων κρατων
µελων και τησ Επιτροπησ αναφερεται µονον σε Þσεσ διατÀξεισ τησ συµβασησ εÝναι δυνατÞν να δωσουν λαβη σε
τετοιου εÝδουσ διαφορÀ. Οι διατÀξεισ αυτεσ εÝναι το Àρθρο
1 (ΟρισµοÝ), µε τη ρητη εξαÝρεση του στοιχεÝου γ), το
οποÝο ορÝζει τον «εθνικÞ υπÀλληλο» µε αναφορÀ µÞνο στο
(1) ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, σ. 2.
(2) ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, σ. 34.
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εθνικÞ δÝκαιο κÀθε κρÀτουσ µελουσ, και τα Àρθρα για τη
διατυπωση κατηγορÝασ παθητικησ και ενεργητικησ δωροδοκÝασ και την εξοµοÝωση τησ δωροδοκÝασ των µελων των
κοινοτικων οργÀνων, στο βαθµÞ που εµπλεκονται ζητηµατα κοινοτικου δικαÝου, τα οικονοµικÀ συµφεροντα τησ
ΚοινÞτητασ η µελη η υπÀλληλοι τησ ΚοινÞτητασ.
Ùσον αφορÀ τη διαδικασÝα, η παρÀγραφοσ 2 προβλεπει
Þτι, σε περÝπτωση διαφορÀσ µεταξυ κρατων µελων και τησ
Επιτροπησ, πρεπει καταρχÀσ να επιχειρεÝται η επÝλυση δια
τησ διαπραγµατευτικησ οδου. ΕÀν η διαπραγµÀτευση
αποτυχει, η διαφορÀ µπορεÝ να υποβληθεÝ στο ∆ικαστηριο.

Η δικαιοδοσÝα του ∆ικαστηρÝου να αποφασÝζει µε προδικαστικη απÞφαση επÝ ζητηµατοσ ερµηνεÝασ τησ συµβασησ,
που προβλεπει η παρÀγραφοσ 3, δεν επεκτεÝνεται σε Þλεσ
τισ διατÀξεισ τησ συµβασησ, αλλÀ περιορÝζεται στα Àρθρα
τα οποÝα αφορουν θεµατα που ενδιαφερουν το κοινοτικÞ
δÝκαιο και αποκλεÝει τα Àρθρα εκεÝνα που αφορουν τισ
κυρωσεισ, την ευθυνη των διευθυντων επιχειρησεων, τουσ
κανÞνεσ δικαιοδοσÝασ, τισ διατÀξεισ δικαστικησ συνεργασÝασ, και τισ διατÀξεισ περÝ εφαρµογησ τησ αρχησ «ne bis in
idem». ΕÝναι δυνατÞν να λεχθεÝ Þτι η προσεγγιση αυτη
αποτελεÝ περαιτερω καινοτοµÝα σε συγκριση µε τη λυση
που εÝχε υιοθετηθεÝ προηγουµενωσ στην περÝπτωση των
προαναφερθεντων πρωτοκÞλλων των συµβÀσεων, Þπου
προβλεπεται η δυνατÞτητα επεκτασησ τησ ερµηνεÝασ σε
Þλεσ τισ διατÀξεισ των εν λÞγω συµβÀσεων και πρωτοκÞλλων, χωρÝσ εξαÝρεση.
Οι παρÀγραφοι 4, 5 και 6 βασÝζονται στισ διατÀξεισ περÝ
εκδÞσεωσ προδικαστικων αποφÀσεων του πρωτοκÞλλου
τησ 29ησ ΣεπτεµβρÝου 1996 σχετικÀ µε την εκ µερουσ του
∆ικαστηρÝου των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων ερµηνεÝα τησ
συµβασησ περÝ προστασÝασ των οικονοµικων συµφερÞντων
των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων (3), µεσω προδικαστικων
αποφÀσεων. Η παρÀγραφοσ 4 ορÝζει Þτι η αρµοδιÞτητα
του ∆ικαστηρÝου να εκδÝδει προδικαστικεσ αποφÀσεισ
εξαρτÀται απÞ την αποδοχη του οικεÝου κρÀτουσ µελουσ
δια δηλωσεωσ. ΒÀσει τησ παραγρÀφου 5, η δηλωση µπορεÝ
να περιορÝζει τη δυνατÞτητα υποβολησ αιτησεωσ για την
εκδοση προδικαστικων αποφÀσεων µÞνον στα δικαστηρια
των οποÝων οι αποφÀσεισ δεν υπÞκεινται σε ενδικα µεσα
βÀσει του εθνικου δικαÝου. Η παρÀγραφοσ 6 ορÝζει Þτι τισ
κατ’ Àρθρο 12 διαδικασÝεσ διεπουν ο ΟργανισµÞσ του
∆ικαστηρÝου και οι ΚανÞνεσ ∆ιαδικασÝασ του.

Íρθρο 13
Îναρξη ισχυοσ
13.1. Το Àρθρο αυτÞ αφορÀ την εναρξη ισχυοσ τησ
συµβασησ, συµφωνα µε τουσ σχετικουσ κανÞνεσ που
(3) ΕΕ C 151 τησ 20.5.1997, σ. 2.
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εχει ορÝσει το Συµβουλιο. Η συµβαση τÝθεται σε ισχυ
90 ηµερεσ αφÞτου και το τελευταÝο κρÀτοσ µελοσ
που εκπληροÝ τη σχετικη διατυπωση, προβεÝ στην
κοινοποÝηση που προβλεπεται στην παρÀγραφο 2.
13.2. Ùπωσ και κατÀ τη συναψη ορισµενων Àλλων συµβÀσεων µεταξυ των κρατων µελων, πρεπει να διευκρινισθεÝ περαιτερω Þτι η παρÀγραφοσ 4 προβλεπει την
εφαρµογη των διατÀξεων τησ συµβασησ, πριν απÞ
την εναρξη ισχυοσ τησ, στισ σχεσεισ µεταξυ των
κρατων µελων που εχουν καταθεσει την οικεÝα
δηλωση. ΑυτÞ φαÝνεται να δικαιολογεÝ την πρÞβλεψη τησ ρητρασ αυτησ στη συµβαση, η οποÝα δεν
περιεχεται στη συµβαση περÝ προστασÝασ των οικονοµικων συµφερÞντων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων. Προκειµενου για τη συµβαση αυτη, εχει ουσιωδη σηµασÝα Þτι Þλα τα κρÀτη µελη δεσµευονται
εξÝσου για την προστασÝα κοινου συµφεροντοσ.
ΩστÞσο, συµφωνα µε την παρουσα συµβαση, η
οποÝα δεν εχει ωσ µοναδικÞ στÞχο την προστασÝα
κοινου συµφεροντοσ Þλων των κρατων µελων, αλλÀ
και την προστασÝα των συµφερÞντων µεµονωµενου
κρÀτουσ µελουσ, δεν υπÀρχει αντÝρρηση προκειµενου να επιτραπεÝ σε δυο η περισσÞτερα κρÀτη µελη
να βασισθουν επ’ αυτησ, προτου να την υιοθετησουν
Þλα τα κρÀτη µελη.
Ùσον αφορÀ τισ περιπτωσεισ συµµετοχησ κοινοτικων
υπαλληλων, θα πρεπει να ληφθεÝ υπÞψη Þτι, σε
περÝπτωση πρωιµησ εφαρµογησ τησ συµβασησ,
συµφωνα µε την παρÀγραφο 4, τα κρÀτη µελη τα
οποÝα προβαÝνουν σε δηλωση θα υποχρεουνται επÝσησ να εφαρµÞζουν τη συµβαση σε περιπτωσεισ
ενεργητικησ και παθητικησ δωροδοκÝασ των υπαλληλων αυτων.
Η ανÀλυση αυτη φαÝνεται να επιβεβαιωνεται απÞ
την παρÀγραφο 5, η οποÝα ορÝζει Þτι, ακÞµα και
ελλεÝψει δηλωσεωσ περÝ πρωιµησ εφαρµογησ, οι διατÀξεισ τησ συµβασησ µπορουν να εφαρµοστουν και
στισ σχεσεισ µεταξυ δυο κρατων µελων, απλωσ βÀσει
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διµερων συµφωνιων. Η διÀταξη φαÝνεται να παρεχει
ουσιαστικÀ τη δυνατÞτητα στο κρÀτοσ µελοσ να
εφαρµÞζει τη συµβαση διµερωσ µε ενα Àλλο κρÀτοσ
µελοσ, χωρÝσ να υποχρεουται κατ’ ανÀγκην να επιτρεψει την εφαρµογη τησ στισ σχεσεισ του µε Àλλα
κρÀτη µελη η Þσον τουσ κοινοτικουσ υπαλληλουσ.
Οπωσδηποτε Þµωσ, οι διατÀξεισ του Àρθρου 12 σχετικÀ µε το ∆ικαστηριο των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων
εφαρµÞζονται µÞνον αφου αρχÝσει να ισχυει η
συµβαση, µετÀ την κυρωση τησ απÞ Þλα τα κρÀτη
µελη.

Íρθρο 14
Προσχωρηση νεων κρατων µελων
Το Àρθρο αυτÞ αφορÀ την παροσχωρηση στη συµβαση
µελλοντικων κρατων µελων, συµφωνα µε τουσ κανÞνεσ που
εχουν ηδη οριστεÝ σε Àλλεσ πρÀξεισ τησ Îνωσησ. Θα πρεπει
µÞνο να σηµειωθεÝ Þτι η παρÀγραφοσ 5 παρεχει τη δυνατÞτητα και στα προσχωρουντα κρÀτη να προσφυγουν στη
ρητρα που επιτρεπει την πρωιµη εφαρµογη, σε περÝπτωση
που η συµβαση δεν εχει ακÞµα τεθεÝ σε ισχυ τη στιγµη τησ
προσχωρησησ τουσ.

Íρθρο 15
ΕπιφυλÀξεισ
Το Àρθρο αυτÞ ορÝζει Þτι καµÝα επιφυλαξη δεν γÝνεται
δεκτη, εξαιρουµενων των επιφυλÀξεων που αναφερονται
ρητωσ στο κεÝµενο τησ συµβÀσεωσ Þσον αφορÀ τον προσδιορισµÞ διÀφορων κανÞνων δικαιοδοσÝασ, εκτÞσ απÞ τον
κανÞνα τησ αρχησ τησ εδαφικÞτητασ (Àρθρο 7) και τησ
εφαρµογησ τησ αρχησ «ne bis in idem» (Àρθρο 10). Η
επιφυλαξη µπορεÝ να αρθεÝ οποτεδηποτε, µε σχετικη ανακοÝνωση προσ τον ΓενικÞ Γραµµατεα του ΣυµβουλÝου.

