
Α. Εισαγωγή
Το φαινόμενο των καρτελικών συμπράξεων κατά την διενέργεια διαγωνισμών για την 
ανάθεση με σύμβαση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών είναι κοινό στην πράξη τόσο 
στην Ελλάδα όσο, βέβαια, και στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερι-
κού, αφορά δε τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερα σε πεδία 
όπως οι διακηρύξεις δημόσιων κατασκευαστικών έργων, οι μεθοδεύσεις αυτού του 
είδους, που αποσκοπούν στον περιορισμό ή και την εξουδετέρωση του ανταγωνισμού, 
μοιάζουν να έχουν αναπτύξει το δικό τους, ανεξάρτητο και εκτεταμένο πλαίσιο κανό-
νων, εμφανίζονται δε κάποτε σχεδόν ως εγγενές συστατικό στοιχείο της εκάστοτε «ε-
πίσημης» διαδικασίας ανάθεσης. Η λειτουργία τους ως μέσου για την μετατροπή της 
δημοπρασίας σε έναν κενό περιεχομένου τύπο είναι πολλές φορές το ίδιο αποτελε-
σματική, όσο η απευθείας αθέμιτη «εξαγορά» μιας σύμβασης από τον αρμόδιο υπάλ-
ληλο της αναθέτουσας αρχής: Ο ανταγωνισμός στην ουσία καταργείται και η διαδικασία 
ανάθεσης οδηγείται ad absurdum. Είναι κοινή δε η πεποίθηση – όχι επιβεβαιωθεί-
σα με αδιάσειστα επιστημονικά τεκμήρια, αλλά πάντως υποστηριζόμενη από σοβαρές 
εμπειρικές εκτιμήσεις –, ότι οι καρτελικές συμπράξεις στους διαγωνισμούς οδηγούν 
σε υπερτιμήσεις των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και κατά συνέπεια σε 
σοβαρές οικονομικές απώλειες για τους αγοραστές, αλλά και σε αξιοσημείωτες μα-
κροοικονομικές ζημίες, ενόψει των πληθωριστικών τάσεων, τις οποίες οι υπερτιμήσεις 
αυτές ευνοούν. Σύμφωνα με μία από τις σημαντικότερες συγκεντρωτικές μελέτες που 
έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια, με στοιχεία από σχεδόν 200 επιστημονικά δη-
μοσιεύματα με αντικείμενο τα καρτέλ από το 1780 ως το 2004, ο μέσος όρος των υ-
περτιμήσεων που επιφέρουν οι συγκεκριμένες συμπράξεις ανέρχεται σε ποσοστό 21% 
επί της «πραγματικής» τιμής της παροχής.1 Για να αναφέρουμε δε μόνο ένα παράδειγμα 
από την πράξη, μετά την αποκάλυψη το 2004 από την Σουηδική και τη Φινλανδική 
Αρχή Ανταγωνισμού ενός καρτέλ στους διαγωνισμούς προμήθειας ασφάλτου, οι τι-
μές σε ορισμένες περιοχές της Σουηδίας σημείωσαν πτώση της τάξης του 25-30%.2

Με γνώμονα τις ανωτέρω αρνητικές συνέπειες της αποσύνδεσης του τρόπου ανά-
δειξης του παρόχου μιας υπηρεσίας ή ενός έργου (και της διαμόρφωσης των τιμών του) 

1. Connor/Lande, Tul. L. Rev. 80 (2005), σελ. 513 (543)Ø των ιδίων, Antitrust Bulletin 51 
(Winter 2006), σελ. 983 (1008)Ø Connor, Price-Fixing Overcharges, 2005, σελ. 48 επ. Εντύ-
πωση, πάντως, προκαλεί, ότι ο μέσος όρος για όλους τους τύπους καρτέλ εμφανίζεται ακόμα 
υψηλότερος (25%).

2. Albano/Buccirossi/Spagnolo/Zanza, σε: Dimitri/Piga/Spagnolo (Εds.), Handbook of 
Procurement, 2006, σελ. 347 (348 επ.) με περαιτέρω παραδείγματα τέτοιων συμπράξεων.
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από την αρχή του ανταγωνισμού, εύλογο είναι το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον της 
νομικής επιστήμης για την ενδεχόμενη ποινική αντιμετώπιση της μορφής αυτής αθέμι-
της συμπεριφοράς. Το ενδιαφέρον αυτό τροφοδοτείται και από τις γενικότερες τάσεις 
αυστηρότερης αντιμετώπισης των περιορισμών του ελεύθερου ανταγωνισμού και ποι-
νικοποίησης των ούτω καλουμένων «σκληροπυρηνικών» καρτέλ («hard core cartels») 
που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια (ιδίως από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και 
εξής) σε διεθνές επίπεδο. Ενδεικτική των τάσεων αυτών είναι η Σύσταση που απηύθυνε 
το 1998 ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) προς 
τα μέλη του, να διασφαλίσουν ότι οι νομοθεσίες τους προβλέπουν αποτελεσματικές 
κυρώσεις («effective sanctions»), ικανές ως εκ του είδους και της βαρύτητάς τους να 
αποτρέψουν εταιρείες και φυσικά πρόσωπα από την συμμετοχή σε «σκληροπυρηνικά» 
καρτέλ.3 Στα τελευταία περιλαμβάνονται, μαζί με τις συμπράξεις για τον καθορισμό των 
τιμών, τον περιορισμό ή την ποσόστωση της παραγωγής και την κατανομή των αγορών, 
και τα καρτέλ που αφορούν στο «στήσιμο» διαγωνισμών.4 Η Σύσταση του ΟΟΣΑ δεν 
κάνει ρητά λόγο για ποινικές κυρώσεις. Είναι διάχυτη, όμως, η αντίληψη, ότι, ενώ πα-
λαιότερα ο έλεγχος των καρτέλ διασταυρωνόταν με το ποινικό δίκαιο μόνο σε ορισμέ-
νες έννομες τάξεις, όπως στον Καναδά (ήδη από το 1889, όταν η χώρα αυτή εισήγαγε 
την πρώτη σχετική νομοθεσία παγκοσμίως5), τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την 
Κορέα και σε πολύ λίγα κράτη της Ευρώπης (λ.χ. την Γαλλία και την Αυστρία) και μά-
λιστα στην πράξη η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ήταν (εκτός Βορείου Αμερικής) 
στην καλύτερη περίπτωση σποραδική, τελευταία ο ρόλος του ποινικού δικαίου τείνει 
εδώ να γιγαντωθεί. Όλο και περισσότερες χώρες, που μέχρι πρότινος περιορίζονταν 
σε μέτρα αστικού ή διοικητικού χαρακτήρα, κινούνται ήδη αυτοβούλως προς αυτήν την 
κατεύθυνση, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την συντελεσθείσα ή επικείμενη εισαγω-
γή ποινικών κυρώσεων στους νόμους περί ανταγωνισμού της Ιρλανδίας (Competition 
Amendment Act 1996), του Ηνωμένου Βασιλείου (Enterprise Act 2002) και της Αυ-
στραλίας (Trade Practices Amendment - Cartel Conduct and other Measures - Bill 
2008).6

3. Recommendation of the Council concerning effective action against hard core cartels, 
adopted by the Council at its 921st Session on 25 March 1998, Doc. C(98)35/FINAL, ¨ 
Ι.Α.1.a).

4. Ibidem, ¨ Ι.Α.2. «For purposes of this Recommendation: a) a “hard core cartel” is an an-
ticompetitive agreement, anticompetitive concerted practice, or anticompetitive arrangement 
by competitors to fix prices, make rigged bids (collusive tenders), establish output restrictions 
or quotas, or share or divide markets by allocating customers, suppliers, territories, or lines of 
commerce» (η υπογράμμιση δική μου).

5. Πρόκειται για τον «Act for the Prevention and Suppression of Combinations formed in 
restraint of Trade» που προηγήθηκε κατά ένα χρόνο του αμερικανικού «Sherman Act».

6. Βλ. OECD, Hard Core Cartels: Third Report on the Implementation of the 1998 Recom-
mendation, 2005 (ιδίως σελ. 28 επ.), όπου και μια συνολική περιγραφή των διαρκώς εντεινό-
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Ειδικά στην (παραδοσιακά περισσότερο ανεκτική απέναντι σε παρεκλίνουσες επιχει-
ρηματικές «πρωτοβουλίες» αυτού του είδους) Ευρώπη, οι αποκαλύψεις εκτεταμένων 
καρτελικών συμπράξεων στις οποίες προβαίνει κατά καιρούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προσελκύουν όλο και μεγαλύτερη δημοσιότητα, τόσο δε η στάση των αρχών προστα-
σίας του ελεύθερου ανταγωνισμού όσο και οι αντιδράσεις του (παλαιότερα μάλλον 
αδιάφορου) κοινού μοιάζει να έχουν σκληρύνει αισθητά.7 Το 2000, σε μια δήλωσή του 
που προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση, ο τότε Ευρωπαίος Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό 
Μάριο Μόντι καταδίκασε τα καρτέλ ως «καρκινώματα στην οικονομία της ελεύθερης α-
γοράς». Ωστόσο, παρά την συνακόλουθη ενδυνάμωση των κατασταλτικών μηχανισμών, 
το Ευρωπαϊκό δίκαιο παραμένει στον τομέα των κυρώσεων σε σημαντικό βαθμό ανο-
μοιογενές. Έτσι, δεν λείπουν οι φωνές που θεωρούν αναγκαία την δημιουργία ενός 
εναρμονισμένου συστήματος ποινικής προστασίας κατά των καρτέλ και κατακρίνουν 
την διστακτική στάση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία σε πείσμα της 
διεθνούς τάσης ποινικοποίησης έχουν συνειδητά αποφύγει μέχρι τώρα να υποχρεώ-
σουν τα κράτη μέλη στην εισαγωγή ενιαίων ποινικών κυρώσεων, περιοριζόμενα στην 
«αποκέντρωση» της εφαρμογής των κοινοτικών απαγορεύσεων κατά των καρτελικών 
συμπράξεων, δηλαδή στην δέσμευση των κρατών μελών να εφαρμόζουν τις εθνικές 
τους διατάξεις και το σύστημα κυρώσεων που έχουν επιλέξει και επί παραβιάσεων της 
σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.8

Μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο, κυρίαρχο ρόλο στην ανάδειξη και την συνεχιζόμενη ως 
σήμερα αναμόχλευση ειδικά του ζητήματος των καρτέλ στους διαγωνισμούς είχε η κορύ-

μενων μέτρων πρόληψης, αποκάλυψης και καταπολέμησης των καρτέλ στα κράτη μέληØ OECD, 
Fighting Hard-Core Cartels: Harm, Effective Sanctions and Leniency Programmes, 2002, σελ. 
72 επ. και ICN, Defining Hard Core Cartel Conduct - Effective Institutions - Effective Penalties, 
Vol. 1: Building Blocks for Effective Anti-Cartel Regimes, Report prepared by the ICN Working 
Group on Cartels, ICN 4th Annual Conference, Bonn, Germany, 6-8 June 2005, σελ. 51 επ., 
όπου περισσότερες πληροφορίες για τις κυρώσεις και την εφαρμογή τουςØ Harding, Eur. J. Cr., 
Crim. L. & Crim. Jus. 12 (2004), σελ. 275 (275 επ.) και του ιδίου, Crit. Crim. 14 (2006), σελ. 
181 (181 επ.), με ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο του αμερικανικού Υπουργείου ∆ικαιοσύνης στην 
ενορχήστρωση της διεθνούς κινητοποίησης κατά των καρτέλØ και ειδικά για την Ιρλανδία: Massey, 
Comp. L. Rev. 1(1) (2004), σελ. 23 (25 επ.)Ø για το Ηνωμένο Βασίλειο: Joshua, E.L.Rev. 28 
(2003), σελ. 620 (620 επ.) και Reimann/Krohs, WuW 2003, σελ. 739 (739 επ.)Ø και για τη έ-
ντονη σχετική συζήτηση στην Αυστραλία τις μελέτες των Clarke/Bagaric, Australian Bus. L. Rev. 
31(3) (2003), σελ. 192 (192 επ.)Ø Clarke, Deakin L. Rev. 10 (2005), σελ. 141 (141 επ.)Ø Fisse, 
The Proposed Australian Cartel Offence, 2006Ø του ιδίου, Comp. L. Rev. 4(1) (2007), σελ. 51 
(51 επ.) και Beaton-Wells Melbourne U. L. Rev. 31 (2007), σελ. 675 (675 επ.).

7. Βλ. Joshua/Jordan, Nw. J. Int’l L. & Bus. 24 (Spring 2004), σελ. 647 (678 επ.).
8. Βλ. Dannecker, σε: Schick/Hilf (Hrsg.), Kartellstrafrecht, 2007, σελ. 31 (33 επ., 48 

επ.). Βλ. και του ιδίου, wistra 2004, σελ. 361 (365 επ.)Ø του ιδίου, FS-Immenga, 2004, σελ. 
61 (81 επ.) για τις μεγάλες διαφορές που παρατηρούνται ακόμα στα συστήματα κυρώσεων των 
κρατών μελών.
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φωση της σχετικής συζήτησης στην Γερμανία. Η ποινικοποίηση των ενλόγω συμπαιγνιών 
αποτέλεσε εκεί το αντικείμενο μιας από τις μακροβιότερες αντιπαραθέσεις τόσο de lege 
lata όσο και σε επίπεδο θετέου δικαίου: Ένα μεγάλο μέρος των εκπροσώπων της ποινικής 
διδασκαλίας και πράξης, ορμώμενο από την εξάπλωση του υπό συζήτηση φαινομένου και 
τις αδυναμίες που παρουσίαζε ο έλεγχός του με βάση την κλασική διάταξη της απάτης 
(¨ 263 StGB) – τόσο η νομολογία όσο και η ποινική θεωρία ενεφάνιζαν και εμφανίζουν, 
όπως θα δούμε, ασυνήθιστες αμφιταλαντεύσεις στις θέσεις τους σε σχέση με τις δυνατό-
τητες που παρέχει η συγκεκριμένη διάταξη, εξαιτίας κυρίως της δυσκολίας να διαπιστω-
θεί και να αποδειχθεί με επαρκή κριτήρια η ύπαρξη περιουσιακής ζημίας σε βάρος του 
φορέα του διαγωνισμού9 –, απαιτούσε ήδη εδώ και δεκαετίες την εισαγωγή μιας ειδικής 
διάταξης κατά των αθέμιτων συμπράξεων στους διαγωνισμούς υπό την μορφή ενός αδι-
κήματος τοποθετημένου στα πρόθυρα της απάτης («Ausschreibungsbetrug»).10 Ποινικές 
διατάξεις προς αυτήν την κατεύθυνση περιείχαν ήδη τα Σχέδια ενός Ποινικού Κώδικα 

9. Τη δυνατότητα πλήρωσης της ειδικής υπόστασης της απάτης αποδέχονταν κατ’ αρχήν το 
παλαιό Ακυρωτικό, βλ. την απόφαση RG, GA 1880, σελ. 35 (35), η οποία έχει να κάνει, πά-
ντως, με προσφορές σε πλειστηριασμούς (και όχι σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς ανάθεσης)Ø και 
ακόμα RGSt 63, σελ. 186 (188)Ø OLG Hamm, NJW 1958, σελ. 1151 (1152) = WuW/E OLG 
σελ. 222 (225)Ø Baumann/Arzt, ZHR 134 (1970), σελ. 24 (35 επ., 50 επ.)Ø Eichler, BB 1972, 
σελ. 1347 (1349 επ.)Ø Tiedemann, Wettbewerb und Strafrecht, 1976, σελ. 15 επ.Ø Baumann, 
FS-Oehler, 1985, σελ. 291 (300 επ.)Ø και OLG Frankfurt a.M., NJW 1990, σελ. 1057 (1057 
επ.) = wistra 1990, σελ. 33 (33 επ.), για την οποία βλ. και Hassemer, JuS 1990, σελ. 669 (669 
επ.) και Marxen, EWiR 1989, σελ. 1229 (1229 επ.). Κατ’ αρχήν αρνητικά εκινείτο, αντίθετα, μια 
απόφαση του RG που επικύρωσε την απόφαση του LG Hamburg της 8-2-1911 [βλ. Wohlwill, 
DJZ 17 (1912), στήλη 1443 (1447 επ.)], σύμφωνα με την παραπομπή του Böhm, KartR 1931, 
σελ. 311 (329 επ.)Ø και ακόμα BGHSt 16, σελ. 367 (367 επ.) = NJW 1962, σελ. 312 [312 
επ., βλ., όμως, ως προς το τι καταφάσκει πραγματικά αυτή η μάλλον παρεξηγημένη απόφαση τις 
παρατηρήσεις των Engisch, ZStW 76 (1964), σελ. 177 (201 επ.)Ø Möschel, Zur Problematik ei-
ner Kriminalisierung von Submissionsabsprachen, 1980, σελ. 29 επ. και Nöring σε: Hartmann, 
wistra 1984, σελ. 139 (140)]Ø AG Berlin-Tiergarten, WuW/E LG/AG σελ. 397 (398)Ø Bruns, 
NStZ 1983, σελ. 385 (385 επ.)Ø και LG Frankfurt a.M., NStZ 1991, σελ. 86 (86 επ.) = wistra 
1991, σελ. 152 (152 επ.) = Dahs (Hrsg.), Kriminelle Kartelle?, 1998, σελ. 69 (70 επ.).

10. Βλ. μεταξύ άλλων Franzen, Die Strafbarkeit und Strafwürdigkeit von Submissions-
kartellen und Bietungsabkommen, 1970, σελ. 199 επ.Ø Tiedemann, ό.π., σελ. 19Ø του ιδίου, 
Kartellrechtsverstöße und Strafrecht, 1976, σελ. 29 επ., 115 επ., 193 επ., 206 επ.Ø BMJ 
(Hrsg.), Tagungsberichte der Sachverständigenkommission zur Bekämpfung der Wirtschafts-
kriminalität, X. Bd., 1976, σελ. 69 επ.Ø Jaath, FS-Schäfer, 1980, σελ. 89 (ιδίως 104 επ.)Ø 
Kolz, wistra 1982, σελ. 167 (170)Ø R. Schmid, Der Ausschreibungsbetrug als ein Problem der 
Strafgesetzgebung, 1982, ιδίως σελ. 114 επ., 140Ø του ιδίου, wistra 1984, σελ. 1 (5)Ø Bau-
mann, JZ 1983, σελ. 935 (938)Ø του ιδίου, FS-Oehler, 1985, σελ. 291 (291 επ.)Ø Weber, NStZ 
1986, σελ. 481 (481)Ø Weinmann, FS-Pfeiffer, 1988, σελ. 87 (93 επ.)Ø Bottke, wistra 1991, 
σελ. 1/52 (56). Αρνητικοί, αντίθετα, σε σχέση με την ανάγκη ποινικοποίησης της υπό συζήτηση 
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για την Βορειογερμανική Ομοσπονδία, αλλά και το σύνολο σχεδόν των Σχεδίων ενός 
ενιαίου Γερμανικού Ποινικού Κώδικα από το 1922 και εξής.11 Σε μια χώρα, όμως, με 
μακρά καρτελική παράδοση, όπως η Γερμανία, οι σχετικές νομοθετικές απόπειρες προ-
σέκρουαν απαρχής στην ισχυρή αντίσταση των επιχειρηματικών τάξεων, που αντιδρούσαν 
σφόδρα στην θέσπιση ενός τέτοιου αξιοποίνου.12

Το 1992 η διαμάχη επί του θέματος φάνηκε να πλησιάζει στο τέλος της, καθώς το 
Γερμανικό Ακυρωτικό, το οποίο για αρκετά χρόνια είχε κρατηθεί μακριά από τη συ-
ζήτηση περί πλήρωσης ή μη της ειδικής υπόστασης της απάτης, πραγματοποίησε μια 
σχετική στροφή στη νομολογία του (απόφαση «Rheinausbau Ι»): Επιχείρησε να θεμε-
λιώσει την ποινική ευθύνη των συμμετεχόντων στις υπό συζήτηση συμπράξεις στην 
πρόκληση πλάνης σχετικά με το κλείσιμο μιας καρτελικής συμφωνίας, χωρίς την οποία 
(πλάνη) ο διοργανωτής του διαγωνισμού θα είχε επιτύχει μια χαμηλότερη «υποθετική 
τιμή συναγωνισμού».13 Εντούτοις, στην πράξη η νομολογιακή αυτή εξέλιξη δεν στάθηκε 
ικανή να ανακόψει την τάση για ενσωμάτωση μιας νέας ειδικής διάταξης στον Ποινικό 
Κώδικα, καθώς πολλοί συγγραφείς συνέχισαν να θεωρούν την κίνηση αυτή ως την 
«αποτελεσματικότερη» λύση τόσο από ουσιαστική όσο και από δικονομική άποψη.14 Η 
πίεση αυτή απέδωσε τελικά καρπούς και κατέληξε στην «αναβάθμιση», δηλαδή ποινι-
κοποίηση ενός τμήματος του δικαίου των «παραβάσεων τάξεως» του Γερμανικού Νό-
μου κατά των Περιορισμών του Ανταγωνισμού (¨¨ 1, 38 εδ. I αριθ. 1 GWB, από το 

συμπεριφοράς Engisch, ό.π. (177 επ.)Ø Möschel, ό.π., σελ. 31 επ.Ø ο ίδιος, FG-Kummer, 1980, 
σελ. 431 (448)Ø και Otto, Jura 1989, σελ. 24 (34 επ.).

11. Βλ. Engisch, ό.π. (180 επ.)Ø Franzen, ό.π., σελ. 77 επ.Ø Huhn, Die strafrechtliche Pro-
blematik des Submissionsbetruges, 1996, σελ. 135 επ.Ø Oldings, Möglichkeiten und Grenzen 
der strafrechtlichen Bekämpfung von Submissionsabsprachen, 1998, σελ. 30 επ. και Grütz-
ner, Die Sanktionierung von Submissionsabsprachen, 2003, σελ. 361 επ.

12. Ο Albrecht, KritV 1988, σελ. 182 (196) κάνει λόγο με αφορμή τις ενλόγω αντιδράσεις, 
για απόπειρες επιρροής από μέρους ομάδων και ενώσεων οικονομικών συμφερόντων, η αποκά-
λυψη των οποίων θα είχε από μόνη της εγκληματολογικό ενδιαφέρον!

13. BGHSt 38, σελ. 186 (193 επ.) = NJW 1992, σελ. 921 (923) = wistra 1992, σελ. 98 
(100 επ.) = ΒΒ 1992, σελ. 234 (234 επ.) = ZfBR 1992, σελ. 126 (128 επ.) = WM 1992, σελ. 
372 (373 επ.) = BauR 1992, σελ. 383 (385 επ.) = ZIP 1992, σελ. 266 (267 επ.) = NStZ 1993, 
σελ. 40 (41 επ.) = JZ 1993, σελ. 420 (421 επ.) = Dahs (Hrsg.), Kriminelle Kartelle?, 1998, 
σελ. 76 (82 επ.). Βλ. περισσότερα παρακάτω υπό Γ.II.4.δ).

14. Βλ. για παράδειγμα Baumann, NJW 1992, σελ. 1661 (1665)Ø Schaupensteiner, ZRP 
1993, σελ. 250 (251 επ.)Ø του ιδίου, Kriminalistik 1994, σελ. 514 (522) και ακόμα Korte, NStZ 
1996, σελ. 271 (273) και Dölling, Verhandlungen des 61. Deutschen Juristentages I, 1996, 
σελ. C 94. Εναντίον της θέσπισης ενός νέου εγκλήματος εκφράσθηκαν, αντίθετα, την περίοδο 
αυτή οι κύκλοι των ειδικευμένων στις υποθέσεις νόθευσης του ανταγωνισμού νομικών της πρά-
ξης, συμπεριλαμβανομένων των ιθυνόντων του Ομοσπονδιακού Γραφείου για τον έλεγχο των 
Καρτέλ (BKartA), βλ. Kartellbericht Bayern, Μάιος 1993, σελ. 8Ø Bangard, WuW 1996, σελ. 
980 (980 επ.) και Lemke, NJ 1996, σελ. 632 (633).
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1999 και εξής: ¨¨ 1, 81 GWB) με την εισαγωγή το 1997 της ειδικής ρύθμισης της ¨ 
298 («Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen») στο ομοίως 
νεοπαγές 26ο κεφάλαιο του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα για τα «εγκλήματα κατά του 
ανταγωνισμού» («Straftaten gegen den Wettbewerb»).15

Παρόμοιες εξελίξεις, αναφορικά με την εισαγωγή ειδικών ποινικών ρυθμίσεων κατά 
των καρτελικών συμπράξεων στους διαγωνισμούς, είχαμε και σε άλλες χώρες. Σε 
ορισμένες, οι αντίστοιχες προσπάθειες είχαν στεφθεί από νωρίς με επιτυχία, ώστε να 
μη χρειάζονται νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αυτό συνέβη στη Γαλλία με το παλαιό 
άρθρο 412 Code pénal για τα προσκόμματα που τίθενται στην ελευθερία του υπερθε-
ματισμού: «entraves apportées à la liberté des enchères», το οποίο τουλάχιστον από 
το 1948 κάλυπτε και τις υπό συζήτηση συμπράξεις, ισχύει δε και σήμερα σε ελαφρώς 
διευρυμένη μορφή ως άρθρο 313-6 στην ενότητα των «γειτονικών προς την απάτη ε-
γκλημάτων» («infractions voisines de l’escroquerie») του νέου Ποινικού Κώδικα του 
έτους 199416, αλλά και στην Ιαπωνία, όπου ήδη την δεκαετία του 1920 είχε ξεκινήσει 
να εξετάζεται η δυνατότητα υπαγωγής των καρτελικών συμπαιγνιών κατά την διενέργεια 
διαγωνισμών στην αντικειμενική υπόσταση της απάτης, έως ότου ο νομοθέτης κατέληξε 
το 1941 στην εισαγωγή μιας ειδικής διάταξης, της «Πρόκλησης ζημίας σε πλειστηρια-
σμούς και δημοπρασίες», ως άρθρου 96-3 του εγχώριου Ποινικού Κώδικα.17

15. Gesetz zur Bekämpfung der Korruption (KorrBG) της 13-8-1997, BGBl. 1997 I, 
σελ. 2038. Ο νόμος βασίσθηκε στο συμπαραταξιακό Σχέδιο Νόμου της 24-9-1996, BT-Drs. 
13/5584 και το ταυτόσημο Σχέδιο Νόμου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, BR-Drs. 553/96 
της 19-6-1996 και BT-Drs. 13/6424 της 5-12-1996. Βλ. επ’ αυτού ZRP 1996, σελ. 421 επ.Ø 
DRiZ 1997, σελ. 230 επ.Ø Möhrenschlager, JZ 1996, σελ. 822 (823 επ.) και την κριτική των 
Schaupensteiner, NStZ 1996, σελ. 409 (414 επ.) και Möllering, WRP 1997, σελ. 933 (934 
επ.). Για το ποινικό τμήμα του νόμου βλ. Korte, NJW 1997, σελ. 2556 (2557 επ.)Ø του ιδίου, 
NStZ 1997, σελ. 513 (513 επ.)Ø Schaupensteiner, Kriminalistik 1997, σελ. 699 (699 επ.)
Ø König, JR 1997, σελ. 397 (397 επ.)Ø Wolters, JuS 1998, σελ. 1100 (1100 επ.)Ø Reck, BuW 
1998, σελ. 222 (222 επ.)Ø Dölling, ZStW 112 (2000), σελ. 334 (335 επ.)Ø Bottke, ZRP 1998, 
σελ. 215 (218 επ.) και συνοπτικά Vahle, DVP 1997, σελ. 446 (446 επ.)Ø του ιδίου, VR 1998, 
σελ. 325 (325 επ.)Ø Wimmer, ZAP 1998, σελ. 239 (239 επ.)Ø Schaller, RiA 1998, σελ. 9 (9 
επ.)Ø του ιδίου, Gemeindehaushalt 1998, σελ. 272 (272 επ.)Ø του ιδίου, VR 2000, σελ. 236 
(236 επ.)Ø και LK StGB/Bauer/Gmel, Nachtrag 2001, παρ. 331-338.

16. Βλ. αναλυτικά Delmas-Marty/Giudicelli-Delage (Dir.), Droit pénal des affaires, 4e éd. 
1999, σελ. 543 επ.Ø Walter, Betrugsstrafrecht in Frankreich und Deutschland, 1999, σελ. 314 
επ. και Bender, Sonderstraftatbestände gegen Submissionsabsprachen, 2005, σελ. 201 επ. 
Επιπλέον ποινικές κυρώσεις προβλέπονται στο άρθρο 420-6 σε συνδυασμό με 420-1 Code de 
commerce (αντίστοιχα των δικών μας 29 παρ. 1 και 1 παρ. 1 Ν. 703/1977), βλ. σχετικά ibidem, 
σελ. 212 επ., καθώς και Delmas-Marty/Giudicelli-Delage (Dir.), ό.π., σελ. 521 επ. για τα ισχύ-
οντα παλαιότερα παρόμοια άρθρα 17 και 7 Ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986.

17. Βλ. Okatani, Pac. Rim L. & Pol’y J. 4 (1995), σελ. 249 (255 επ.) και Huhn, Die stra-
frechtliche Problematik des Submissionsbetruges, 1996, σελ. 40 επ. Και εδώ προβλέπονται 
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Στις περισσότερες χώρες, όμως, το επιμέρους ζήτημα της «απάτης περί τους δι-
αγωνισμούς» βρέθηκε σχετικά πρόσφατα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, είτε ως 
αντικείμενο νέων ρυθμίσεων είτε ως αντικείμενο εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων. Έτσι 
στην Ισπανία, το άρθρο 262 του νέου Ποινικού Κώδικα του έτους 1996 περί «μεταβο-
λής των τιμών σε πλειστηριασμούς και δημόσιους διαγωνισμούς» αντικατέστησε ένα 
προϋπάρχον (ως άρθρο 539 του παλαιού Κώδικα) αδίκημα με παρόμοιο περιεχόμενο 
που κάλυπτε ως ένα βαθμό την επίμαχη συμπεριφορά, συμπεριέλαβε όμως για πρώτη 
φορά ευθέως και απλές συμφωνίες μεταξύ των δραστών με στόχο τον επηρεασμό των 
τιμών, εισήγαγε δε σημαντικά βαρύτερες ποινικές κυρώσεις.18 Στην Ιταλία κατετέθη τον 
Σεπτέμβριο του 2002, στο πλαίσιο ενός πολυσύνθετου κυβερνητικού προγράμματος 
για την προστασία του συστήματος ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, ένα Σχέδιο Νό-
μου που προβλέπει επίσης μια ουσιαστική διεύρυνση της ισχύουσας διάταξης κατά 
των περιορισμών του συναγωνισμού σε δημόσιους πλειστηριασμούς και διαγωνισμούς 
(άρθρο 353 του Ιταλικού Ποινικού Κώδικα) και αυστηρότερες ποινές.19 Στην Αυστρία, 
το Ανώτατο ∆ικαστήριο της χώρας ακολούθησε το 2000 την προαναφερθείσα νομο-
λογιακή στροφή του Γερμανικού Ακυρωτικού και δέχθηκε για πρώτη φορά με σχεδόν 
πανομοιότυπη αιτιολογία τον χαρακτηρισμό της παραπλάνησης από την δράση μιας καρ-
τελικής σύμπραξης ως απάτης (κατά την ̈  146 StGB).20 ∆ύο χρόνια αργότερα, ωστόσο, 
ο Αυστριακός νομοθέτης έκανε ένα βήμα παραπάνω και εισήγαγε κι αυτός στον εγχώ-
ριο Ποινικό Κώδικα, στο κεφάλαιο των εγκλημάτων κατά της περιουσίας (ως ¨ 168b 
StGB), το νέο έγκλημα των «περιοριστικών του ανταγωνισμού συνεννοήσεων κατά τις 
διαδικασίες ανάθεσης».21 Το έγκλημα, μάλιστα, αυτό ήταν η μοναδική καρτελική παρά-
βαση που, αφού «αναβαθμίσθηκε» κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρέμεινε αξιόποινη παρά την 
«αποποινικοποίηση» του δικαίου για τον ανταγωνισμό και την μετατροπή των σχετικών 
αδικημάτων σε παραβάσεις που επισύρουν χρηματικές ποινές διοικητικού χαρακτήρα 

επιπλέον ποινικές κυρώσεις από την νομοθεσία προστασίας το ελεύθερου ανταγωνισμού (άρθρο 
89 σε συνδυασμό με άρθρο 2.6 του Ν. 54/1947 «περί απαγόρευσης των ιδιωτικών μονοπωλίων 
και διατήρησης του δίκαιου εμπορίου»), βλ. Richter, U. Pa. J. Int’l Bus. L. 12 (1991), σελ. 755 
(765) και Okatani, ό.π. (254).

18. Βλ. Ludwig, Betrug und betrugsähnliche Delikte im spanischen und deutschen Straf-
recht, 2002, σελ. 253 επ., ο οποίος αναφέρει και άλλες διατάξεις (άρθρα 281 και 284) που 
θα μπορούσαν ενδεχομένως να εφαρμοσθούν σε περιπτώσεις αθέμιτης διαμόρφωσης τιμών 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

19. Βλ. Bender, ό.π., σελ. 228 επ. και γενικά για την ενλόγω διάταξη 218 επ. Στην Ιταλία 
επιπλέον ποινικές κυρώσεις προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 
του «legge antitrust» (Ν. 287 της 10-10-1990 «Norme per la tutela della concorrenza e del 
mercato»).

20. OGH, ÖJZ 56 (2001), σελ. 24 (26) = JBl 2001, σελ. 198 (199 επ.).
21. Wettbewerbsgesetz und Änderung des Kartellgesetzes 1988, des Strafgesetzbuches 

und des Bundesfinanzgesetzes 2002, BGBl. 2002 I, Nr. 62/2002, άρθρο ΙΙΙ.
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σε βάρος των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, στην οποία προέβη (πηγαίνοντας αντίθετα 
στο διεθνές ρεύμα) η αυστριακή νομοθεσία.22

Στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν να επιδείξουν το σημαντικότερο, ίσως, παγκοσμίως νομο-
θέτημα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού με ποινικές διατάξεις κατά των καρ-
τέλ (τον Sherman Antitrust Act του έτους 1890, 15 U.S.C.: Commerce and Trade, ¨ 
1: Trusts etc. in restraint of trade), οι συμπράξεις ενόψει δημοπρασιών και αναθέσεων 
του αμερικανικού δημοσίου όχι μόνο αναδείχθηκαν στο κυριότερο πεδίο εφαρμογής του 
ενλόγω νόμου και σε βασική προτεραιότητα των κατασταλτικών μηχανισμών του Υπουρ-
γείου ∆ικαιοσύνης (με θεαματικά αποτελέσματα και ολοένα επιβαρυνόμενες ποινές)23, 
αλλά και «προβιβάσθηκαν» τρόπον τινά ως προς την βαρύτητα του ποινικού τους χαρα-
κτηρισμού, αφού ξεκίνησαν να διώκονται επιπρόσθετα συστηματικά και ως προσβολές 
των αυστηρών διατάξεων του ομοσπονδιακού δικαίου που αφορούν στις απάτες που 
τελούνται με την χρήση των ταχυδρομείων ή των τηλεπικοινωνιών (18 U.S.C.: Crimes 
and Criminal Procedure, ¨ 1341: mail fraud, ¨ 1343: wire fraud) και στις συνομωσίες 
προς εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών (18 U.S.C., ¨ 371: conspiracy to defraud 
the United States).24 Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο νόμος για τις επιχειρήσεις (Enterprise 

22. Thurnher, WuW 2002, σελ. 845 (847 επ.)Ø Schick, σε: Schick/Hilf (Hrsg.), Kartell-
strafrecht, 2007, σελ. 9 (11)Ø Mair, ibidem, σελ. 97 (99), οποίος, πάντως, ενόψει των διεθνών 
τάσεων δεν αποκλείει μια επιστροφή στο σύστημα των αμιγώς ποινικών κυρώσεων (104 επ.)Ø 
και αναλυτικά για τις εξελίξεις αυτές Zeder, ibidem, σελ. 65 (65 επ.). Για τις (καταργηθείσες το 
2002) ποινικές διατάξεις του νόμου περί ανταγωνισμού (¨¨ 129-130 KartG) και την εφαρμογή 
τους επί των επίμαχων συμπράξεων βλ. Köck, WBl 13 (1999), σελ. 529 (536 επ.) και LK StGB/
Tiedemann, 11. Aufl., 2001, vor ¨ 298 αριθ. 14.

23. Πρβλ. Kovacic, Antitrust L.J. 57 (1988), σελ. 517 (519)Ø Rule, ibidem, σελ. 257 (259 
επ.)Ø Whalley, Antitrust L.J. 59 (1990), σελ. 151 (153) και Spratling, PLI/Corp 709 (Oct. 
1990), σελ. 171 (173 επ.). Σύμφωνα μάλιστα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που εκδόθηκαν 
το 1995 για την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των τραστ στο διεθνές πεδίο, ποινικές διώξεις 
δικαιολογούνται ρητά και όταν η σύμπραξη αφορά σε προμήθειες της αμερικανικής κυβέρνησης 
(λ.χ. στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ) στο εξωτερικό, βλ. Arquit/Wolfram, WiB 1995, σελ. 939 
(941) και ιδίως Squeri, PLI/Corp 891 (Jan. 1995), σελ. 519 (649 επ.) = του ιδίου, PLI/Corp 
942 (May-July 1996), σελ. 539 (596 επ.).

24. Βλ. Whalley, ό.π. (155 επ.)Ø Booker/Allen, Antitrust 6 (Fall/Winter 1991), σελ. 30 (30 
επ.) και Rill, Antitrust L.J. 60 (1991), σελ. 217 (221 επ.) με ιδιαίτερη αναφορά στην σημαντική 
υπόθεση US v. Ames Sintering Co., 927 F.2d σελ. 232 (6th Circ. 1990) και ιδίως Spratling, 
PLI/Corp 709 (Oct. 1990), σελ. 171 (185 επ.)Ø Nanni, PLI/Corp 759 (Nov. 1991), σελ. 287 
(289 επ.)Ø Spratling/Malone, PLI/Corp 795 (Nov. 1992), σελ. 515 (517 επ.) και τις μελέτες 
των Connoly, ibidem, σελ. 497 (498 επ.) με εκτενείς αναφορές στην σχετική νομολογία και 
Stewart, Am. J. Crim. L. 20 (Winter 1993), σελ. 207 (207 επ.), ο οποίος μιλάει για «μεταμόρ-
φωση των διώξεων αντιτράστ σε υποθέσεις απάτης». Η απατηλή φύση των επίμαχων καρτελικών 
συμπράξεων υπογραμμίζεται και σε άλλες χώρες με αγγλοσαξονική παράδοση, όπως λ.χ. στον 
Καναδά, όπου σε μια υπόθεση παράβασης της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού λόγω «στησίμα-
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Act) του 2002 που εισήγαγε ποινικές κυρώσεις στην νομοθεσία προστασίας του αντα-
γωνισμού, δεν περιλαμβάνει μεν ξεχωριστή διάταξη κατά των συμπράξεων στους δια-
γωνισμούς, κάνει όμως ειδική αναφορά σε αυτές ως αξιόποινη περίπτωση καρτέλ και 
προσδιορίζει επακριβώς το περιεχόμενό τους (¨ 188 εδ. 1, 2f, 5, 6).25

Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία ανέλαβε κατά την διάρκεια της 
προεδρίας της το έτος 1999 μια πρωτοβουλία για την έκδοση, στο πλαίσιο του λεγό-
μενου «τρίτου πυλώνα» της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υπο-
θέσεις), μιας Απόφασης-Πλαισίου του Συμβουλίου σχετικά με την «ποινική προστασία 
από απατηλή ή άλλη αθέμιτη ανταγωνιστική συμπεριφορά σε σχέση με την ανάθεση 
δημόσιων συμβάσεων στην κοινή αγορά», η οποία θα περιελάμβανε στο άρθρο 2 την 
υποχρέωση των κρατών μελών για την θέσπιση ενός αντίστοιχου ποινικού αδικήμα-
τος.26 Η πρωτοβουλία, όμως, αυτή δεν έτυχε της απαιτούμενης υποστήριξης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις προεδρίες που ακολούθησαν, ενώ και η νομική της βάση 
(τα άρθρα 31ε και 34 παρ. 2β ΣυνθΕΕ) κρίθηκε από την Επιτροπή Ελευθεριών και 
∆ικαιωμάτων των Πολιτών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου («Έκθεση Schmitt») ορθά ως εσφαλμένη.27 Κατά συνέπεια το Κοινοβού-
λιο απέρριψε την πρωτοβουλία με νομοθετικό ψήφισμά του, καλώντας ταυτόχρονα την 

τος» ενός διαγωνισμού για την προμήθεια γυαλιού προς χρησιμοποίηση για την κατασκευή κτιρί-
ων ο ∆ικαστής Lander σχολίασε: «A cover bid or quotation accepted by a contractor is harmful 
in that it is, in my view, a fraud and unnecessarily and dishonestly increases the cost to an 
owner/builder», βλ. Nielsen-Jones, Antitrust L.J. 57 (1989), σελ. 923 (928 επ.).

25. Αντίστοιχη αναφορά γίνεται και στο Αυστραλιανό Σχέδιο Νόμου για την ποινικοποίηση των 
σκληρών καρτέλ (Trade Practices Amendment - Cartel Conduct and other Measures - Bill 2008).

26. ΕΕΕΚ C 253 της 4-9-2000, σελ. 3 επ. Η πρωτοβουλία αυτή είχε αρχικά την μορφή 
πρότασης για την έκδοση μιας «Κοινής ∆ράσης» (έγγραφο 6946/00 JUSTPEN 16 CK4 16, 
υποβλήθηκε στο Συμβούλιο στις 23-3-1999). Στις 1-5-1999, όμως, τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη 
του Άμστερνταμ του 1997 (η οποία κατήργησε τις «Κοινές ∆ράσεις»), οπότε η πρωτοβουλία έλα-
βε την νέα νομική μορφή μιας πρότασης για την έκδοση «Απόφασης-Πλαισίου». Πρβλ. και την 
ανεξάρτητη πρόταση του Tiedemann (άρθρο 37 των «Ευρωπαϊκών Εγκλημάτων» του Συμποσίου 
του Freiburg), σε: Τιμ. Τόμ. Σπινέλλη Β’, 2001, σελ. 1097 (1108, 1133) και σε: Tiedemann 
(Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der EU, 2002, σελ. 279 (291 επ.) και 470Ø βλ. σχετικά και 
Bender, Sonderstraftatbestände gegen Submissionsabsprachen, 2005, σελ. 289 επ.

27. Έγγραφο Α5-0184/2002 της 24-5-2002. Επί της ουσίας της πρωτοβουλίας ο Εισηγητής 
της Έκθεσης της Επιτροπής Ingo Schmitt αποδέχεται τον στόχο τον οποίο επιδιώκει η πρόταση 
και εκφράζει την συμφωνία του με όλες τις ρυθμίσεις της. Ως προς τη νομική της βάση υπογραμ-
μίζει, όμως, ότι το άρθρο 31 στοιχείο ε’ ΣυνθΕΕ επιτρέπει την θέσπιση μέτρων εναρμόνισης των 
ποινικών διατάξεων αποκλειστικά και μόνο στους τομείς της οργανωμένης εγκληματικότητας, της 
τρομοκρατίας και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, τομείς οι οποίοι δεν συνδέονται κατά 
κανόνα εκ προοιμίου με την απάτη κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως του αν 
η τελευταία αποτελεί κατά τα λοιπά βαρύτατο αδίκημα. Βλ. Bender, ό.π., σελ. 240, με περαιτέ-
ρω παραπομπές για το συγκεκριμένο, έντονα αμφισβητούμενο θέμα.
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Γερμανία να την αποσύρει.28 Ειδική διάταξη κατά των περιοριστικών του ανταγωνισμού 
συμφωνιών στους διαγωνισμούς περιέχει, εξάλλου, το άρθρο 2 του σχεδίου ποινικών 
διατάξεων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που συντάχθηκε μετά από αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από μια ομάδα ερ-
γασίας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (το λεγόμενο Corpus Juris), τόσο 
στην αρχική του μορφή (που δημοσιεύθηκε το 1997)29, όσο και στην τελική του εκδοχή 
(Corpus Juris Σχέδιο Φλωρεντίας ή Corpus Juris 2000).30 Το ενλόγω σχέδιο ακολού-
θησε στις 23-5-2001 μια «Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 
Κοινότητας», κατά τις συζητήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της οποίας το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρότεινε ως τροπολογία την προσθήκη ενός άρθρου 3α με τίτλο «απάτη 
σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων» με πρότυπο το ανωτέρω άρθρο 2 του Corpus Ju-
ris.31 Η τροπολογία αυτή, ωστόσο, απορρίφθηκε από την Επιτροπή ως μη σύμφωνη 
με τον σκοπό της προταθείσας Οδηγίας και δεν περιέχεται στο τελικό κείμενό της.32 
Πάντως, μια σχετική πρόταση περιελήφθη τελικά ως σημείο 5.2.2.1. στην «Πράσινη 
Βίβλο σχετικά με την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας 
και τη δημιουργία ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής» που υποβλήθηκε από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπη στις 11-12-2001 με στόχο την συνέχιση της συζήτησης σχετικά με την 
εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου. Εκεί η ιδέα της θέσπισης σε κοινοτικό 
επίπεδο ενός αδικήματος της απάτης περί τους διαγωνισμούς χαρακτηρίζεται ως ορθή, 
«λαμβανομένων υπόψη των διακυβευόμενων ποσών και των σημαντικών ελλείψεων 
που έχουν διαπιστωθεί στο δίκαιο αρκετών κρατών μελών», ενώ γίνεται ειδική αναφορά 

28. ΕΕΕΚ C 261E της 30-10-2003, σελ. 95-6.
29. Delmas-Marty (Dir.), Corpus Juris portant dispositions pénales pour la protection des 

intérêts financiers de l’Union européenne, 1997, στην ελληνική γλώσσα υπό τον τίτλο: «Προς 
ένα Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό Χώρο» (Μετ.-Επιμ.: Α. Συκιώτου-Ανδρουλάκη), 1999, σελ. 60 επ. 
Για το άρθρο 2 του Corpus Juris στην αρχική του εκδοχή βλ. περισσότερα Braum, JZ 2000, 
σελ. 493 (495 επ.) = του ιδίου, Europäische Strafgesetzlichkeit, 2003, σελ. 191Ø Otto, Jura 
2000, σελ. 98 (101)Ø του ιδίου, σε Huber (Hrsg.), Das Corpus Juris als Grundlage eines Euro-
päischen Strafrechts, 2000, σελ. 141 (152 επ.).

30. Corpus Juris 2000, σε: Delmas-Marty/Vervaele (Eds.), The Implementation of the 
Corpus Juris I, 2000, σελ. 189 επ. και σε: Καϊάφα-Γκμπάντι, Το Ποινικό ∆ίκαιο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, 2003, σελ. 444 επ. Για το άρθρο 2 του Corpus Juris στην τελική του εκδοχή βλ. πε-
ρισσότερα Braum, JZ 2000, σελ. 493 (496)Ø του ιδίου, Europäische Strafgesetzlichkeit, 2003, 
σελ. 191 επ.)Ø Hefendehl, FS-Lüderssen, 2002, σελ. 411 (422 επ.)Ø Bender, ό.π., σελ. 264 
επ.

31. Έγγραφο Α5-0390/2001 της 8-11-2001, Τροπολογία υπ’ αριθ. 14Ø βλ. και Bender, 
ό.π., σελ. 263, 269.

32. COM(2001) 272 τελικό, ΕΕΕΚ C 240E της 28-8-2001, σελ. 125.
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