
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  
ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

§ 1. Εισαγωγή

1. Το έγκλημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος είναι χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα της επιρροής του γραπτού διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου αλ-
λά και του «soft law»5, που αποτελείται από μη δεσμευτικά για τα κράτη διεθνή κείμε-
να, στα εσωτερικά ποινικά δίκαια των κρατών. Η διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου στο 
τομέα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος εξηγείται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
του φαινομένου αυτού: 

α) Είναι κατεξοχήν έγκλημα με διεθνείς όψεις, κυρίως επειδή κατά κανόνα το ξέ-
πλυμα τελείται σε διαφορετικό κράτος σε σχέση με το προηγούμενο βασικό αδίκημα, 
από το οποίο πηγάζει η προς νομιμοποίηση περιουσία6. Όμως και το ίδιο το ξέπλυμα 
συχνά τελείται σε περισσότερα στάδια και το καθένα από αυτά σε διαφορετικό κράτος, 
οπότε ενδιαφέρει γι’ αυτό τον λόγο όλα τα κράτη στα οποία εν μέρει τελέστηκε. Η πρό-
σφατη άνθηση του διεθνούς ποινικού δικαίου οφείλεται ακριβώς στο ότι λόγω της πα-
γκοσμιοποίησης της οικονομίας η εγκληματικότητα θίγει περισσότερα του ενός κράτη 

5. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα διεθνών κανόνων μη δεσμευτικού μεν περιεχομένου 
αλλά με τεράστια διείσδυση στις κρατικές νομοθεσίες είναι οι σαράντα αναθεωρημένες Συστά-
σεις της FATF, που αποτελούν το διεθνές πρότυπο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρό-
μικου χρήματος, όπως αναγνωρίστηκε από το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια 
Τράπεζα. Βλ. τις συστάσεις σε www.fatf-fafi.org, ιδίως τις υπ’ αριθμ. 1, 2, 3 που αναφέρονται 
στην έκταση του εγκλήματος του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, στα προσωρινά μέτρα και στην 
κατάσχεση του βρόμικου χρήματος. Βλ. αναλ. για την επιρροή του «soft law» στην παραγωγή 
εθνικών κανόνων δικαίου G. Stessens, Money laundering, A new international law enforcement 
model, 2002, σελ. 15-18. Ειδικά για την επιρροή της FATF στην εγκληματοποίηση του ξεπλύ-
ματος, όπως και άλλων μη κυβερνητικών οργανισμών και ενώσεων και για το θέμα κατά πόσο η 
διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου συμβαδίζει με την αρχή ότι το ποινικό δίκαιο πρέπει να είναι 
η «ultima ratio» βλ. N. Capus, Der Kriminialisierungsprozess ausserhalb nationalsstaatlicher 
Strafgewalt, Εισήγηση στο 6ο Συνέδριο για το διασυνοριακό έγκλημα που πραγματοποιήθηκε το 
έτος 2004 στη Γερμανία σε www.cross-border-crime.net, σελ. 5-6.     

6.  Βλ. και A. Dionyssopoulou, Der Tatbestand der Geldwäsche, 1999, σελ. 9.
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και ως εκ τούτου γίνεται κοινή. Γι’ αυτό και τα τελευταία παραμερίζουν τις επιμέρους 
κρατικές τους ιδεολογίες μπροστά στην ανάγκη αποτελεσματικής τους προστασίας απέ-
ναντι στην κοινή απειλή7. β) Το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος παρουσιάζει δυναμικό χα-
ρακτήρα, με την έννοια της διαρκούς ανακάλυψης νέων μεθόδων και τεχνικών τέλεσής 
του από τους δράστες, οι οποίοι δρουν από διάφορα κράτη του κόσμου. Συνεπώς, δυ-
ναμικό και εξελικτικό χαρακτήρα πρέπει να έχει και η διεθνής προσπάθεια των κρατών 
για την αντιμετώπισή του. Ιδίως δε απαιτείται η παροχή εκτεταμένης και άμεσης συνδρο-
μής μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών για να επιτευχθεί ο αναγκαίος σύνδεσμος 
μεταξύ του ξεπλύματος και του προηγούμενου βασικού αδικήματος, από το οποίο και 
πηγάζει η προς νομιμοποίηση περιουσία. γ) Το ξέπλυμα μπορεί να θέσει, υπό προϋπο-
θέσεις, σε διακινδύνευση όχι μόνο αγαθά που κρίνονται άξια ποινικής προστασίας από 
τους νομοθέτες των κρατών στις επικράτειες των οποίων τελείται το ξέπλυμα -όπως για 
παράδειγμα την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης ή και τη σταθερότητα και ακεραιό-
τητα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού ή οικονομικού συστήματος- αλλά και αγαθά που 
κρίνονται ως άξια ποινικής προστασίας από περισσότερα κράτη του κόσμου που συνι-
στούν μια διεθνή κοινότητα, όπως η σταθερότητα και ακεραιότητα του διεθνούς χρη-
ματοπιστωτικού ή οικονομικού συστήματος ή το υπερατομικό αγαθό της «δικαιότητας ή 
ακριβοδικίας κατά την κατανομή του πλούτου»8. 

Αναλυτικότερα, το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος είναι έγκλημα που τελείται με σκο-
πό την εισροή εγκληματικών οικονομικών εσόδων στις νόμιμες οικονομίες των κρατών, 
μέσω της παραπλάνησης ως προς την εγκληματική προέλευσή τους ή το πρόσωπο που 
τα εξασφάλισε9. Συνακόλουθα, διαθέτει την ικανότητα να ενδυναμώνει κάθε έγκλημα, 

7.  Βλ. M.Ch. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, 2002, σελ. 5 και 297, J. 
Pradel, Vers une mondialisation du droit pénal, Mélanges J-C. Soyer, 2000, σελ. 318-319, 
F. Falletti-F. Debove, Planète criminelle, Le crime, phénomène social du siècle?, 1998, σελ. 
31-32. 

8. Για τα έννομα αγαθά του ξεπλύματος βλ. αναλ. Μέρος Τρίτο, σελ. 57 επ. 
9. Οι ειδικές υποστάσεις της επιδίωξης και της συγκάλυψης (άρθρο 2 παρ. 2 στ. α και β 

ν. 3691/2008) αντλούν την ιδιαίτερη κοινωνικοηθική τους απαξία η μεν πρώτη από το σκοπό 
παραπλάνησης ως προς την εγκληματική προέλευση των εσόδων ή το πρόσωπο που τα εξασφά-
λισε και η δεύτερη από την τελική υλοποίηση του παραπάνω σκοπού. Πρβλ. Ε. Συμεωνίδου-
Καστανίδου, Το έγκλημα της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων μετά το ν. 3424/2005: Ερμη-
νευτικές προτάσεις, Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος-«Καθαρή» ή ελεύθερη κοινωνία; 2007, σελ. 
171, Ν. Ανδρουλάκη, Η ποινική δογματική και η απήχησή της στην πράξη 50 χρόνια μετά (ένα 
παράδειγμα), ΠοινΧρ ΝΒ, σελ. 293, ΣυμβΕφΛαρ 50/2004, Ποιν∆ικ 2004/532. Η υπόσταση 
της τοποθέτησης ή διακίνησης εγκληματικών εσόδων στον χρηματοπιστωτικό τομέα (άρθρο 2 
παρ. 2 στ. δ ν. 3691/2008) αντλεί καταρχήν την ιδιαίτερη κοινωνικοηθική της απαξία από το 
σκοπό να δοθεί νομιμοφάνεια στα εγκληματικά έσοδα. Τέλος, η υπόσταση της κτήσης ή κατοχής 
(άρθρο 2 παρ. 2 στ. γ ν. 3691/2008) θα έπρεπε «de lege ferenda» να καταργηθεί, διότι δεν έχει 
ούτε αυξημένη ούτε και διαφορετική ποινική απαξία από την αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.    
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διότι τα «καθαρά» πλέον έσοδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τέλεση κάθε εί-
δους εγκλήματος και όχι μόνο του ίδιου τύπου με το προηγούμενο. 

Επίσης, το ξέπλυμα αποδυναμώνει τις επιμέρους εθνικές αντεγκληματικές πολιτι-
κές προς καταπολέμηση του εγκλήματος μέσω της επιβολής της στερητικής της ελευ-
θερίας ποινής στο δράστη του και της επιβολής της παρεπόμενης ποινής της δήμευσης 
των προϊόντων του εγκλήματός του. Αυτό αποδεικνύεται εκ του ότι το αποτέλεσμα του 
επιτυχούς ξεπλύματος είναι η εξαφάνιση των εγκληματικών οικονομικών προϊόντων και 
η συνακόλουθη αδυναμία των κρατικών αρχών να τα εντοπίσουν και να συνδέσουν το 
έγκλημα από το οποίο πήγασαν με τον δράστη του. Έπειτα, ο δράστης του ξεπλύματος 
πετυχαίνει εν τέλει να παραπλανήσει και ως προς το πρόσωπό του, αφού αν καταφέ-
ρει να νομιμοποιήσει ιδίως υψηλά εγκληματικά έσοδα, μπορεί πλέον να παρουσιάζεται 
στην κοινωνία ως ευυπόληπτο πρόσωπο και να ασκεί στη συνέχεια επιχειρηματικές ή 
εμπορικές δραστηριότητες με κεφάλαια εγκληματικής προέλευσης. 

Πέρα όμως από τα προαναφερόμενα, δεν πρέπει να αμφισβητούνται από τη θεωρία 
του ποινικού δικαίου οι θέσεις της οικονομικής επιστήμης ότι το ξέπλυμα βρόμικου χρή-
ματος, όταν αφορά σε υπερβολικά οικονομικά έσοδα, μπορεί να έχει βλαπτικές συνέ-
πειες για τη σταθερότητα και ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώ-
ρας ή και του διεθνούς ακόμη. Εντούτοις, για να επιτελέσει το έννομο αγαθό την κριτική 
του λειτουργία απαιτείται προηγουμένως η συγκεκριμενοποίηση των προϋποθέσεων κά-
τω από τις οποίες μπορεί να διακινδυνεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα από την οικο-
νομική επιστήμη.   

2. Τα κράτη σύντομα αντιλήφθηκαν ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός πολύ-
πλευρου φαινομένου, που φέρει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να λάβει 
χώρα στο στενό πλαίσιο της κάθε κρατικής κυριαρχίας και αποκλειστικά με τα μέσα του 
εσωτερικού ποινικού δικαίου, το οποίο έχει δημιουργηθεί για να λειτουργήσει μέσα στα 
όρια του κράτους, αλλά μόνο από όλα μαζί στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών, στους 
οποίους συμμετέχουν10. Η συνεργασία των κρατών σε διεθνές επίπεδο (παγκόσμιο και 
περιφερειακό) για την καταπολέμηση του ξεπλύματος έχει ως προϊόν της μια σειρά από 
διεθνείς συμβάσεις ποινικού περιεχομένου και κείμενα ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου, 
τα βασικότερα από τα οποία θα αναφερθούν συνοπτικά στη συνέχεια.             

3. Σημειώνεται ότι τα κράτη της διεθνούς κοινότητας οργανώθηκαν μεταξύ τους και 
αντιμετώπισαν με κοινές μεθόδους το ξέπλυμα, μεταξύ άλλων αναλαμβάνοντας την 

10. ∆εν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η οπισθοχώρηση των επιμέρους κρατικών ιδεολογιών 
μπροστά στην πραγματιστική αντίληψη για την αντιμετώπιση της σοβαρής διεθνικής εγκλημα-
τικότητας, που κρύβεται πίσω από τη διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου, επέφερε αρνητικές 
συνέπειες στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου. 
Εύστοχα σημειώθηκε ότι σε μια δημοκρατική χώρα δεν μπορεί να υπάρχει ποινικό δίκαιο χωρίς 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου ούτε και προστασία των τελευταίων χωρίς ποινικό 
δίκαιο. Bλ. R. De Gouttes, Droit pénal et droits de l’homme, La place du droit pénal dans la 
société contemporaine, 2000, σελ. 137 επ.    
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υποχρέωση να ποινικοποιήσουν την πράξη, επιθυμώντας να καταπολεμήσουν το ξέ-
πλυμα βρόμικου χρήματος που παρουσιάζει διεθνείς όψεις, με την προϋπόθεση ότι 
τα εγκληματικά έσοδα που νομιμοποιούνται είναι υψηλά. Αυτή η τελευταία προϋπόθε-
ση τίθεται από την λογική του πράγματος: Αν το ξέπλυμα έχει μεν διεθνείς όψεις, αλ-
λά τα προς νομιμοποίηση εγκληματικά έσοδα είναι τόσο χαμηλού ύψους που δεν δύ-
ναται κατά τα πορίσματα της οικονομικής επιστήμης να διακινδυνεύσει η σταθερότητα 
και η ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν ενδιαφέρει αυτή η 
πράξη την διεθνή κοινότητα, αφού δεν μπορεί να διακινδυνεύσει κοινό αγαθό των κρα-
τών μελών της.  

4. Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη μέλη έχουν ποινικοποιήσει 
το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και έχουν σε ικανό βαθμό προσεγγίσει τις εσωτερικές 
νομοθεσίες τους. Ο θεμελιώδης σκοπός της προσέγγισης των ποινικών δικαίων είναι 
η διευκόλυνση της παροχής αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε υποθέσεις «ιδιαίτερα 
σοβαρού ξεπλύματος βρόμικου χρήματος με διασυνοριακή διάσταση». Επιπλέον, συ-
νεχίζει δυναμικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υλοποίηση του προγράμματος 
της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, που είχε ξεκινήσει με το ευ-
ρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ήδη έχουν εκδοθεί δύο αποφάσεις-πλαίσιο σχετικά με 
την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών 
στοιχείων προερχόμενων από έγκλημα, οι οποίες θα πρέπει στις τασσόμενες προθεσμί-
ες να αποτελέσουν εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών. 

Η ευρωπαϊκή δράση κινείται σε τρία επίπεδα: α) Ποινικοποίηση του ξεπλύματος 
βρόμικου χρήματος μέσω της προσέγγισης των κρατικών νομοθεσιών, β) αμοιβαία ανα-
γνώριση δικαστικών αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσίας και γ) εισαγω-
γή εξαιρετικών ρυθμίσεων δήμευσης. Αυτή η τριπλή δράση υποδεικνύει τη δημιουργία 
του μοντέλου μιας διεθνούς αντεγκληματικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο που 
στοχεύει πρωτευόντως στην αποστέρηση του εγκληματία από τα έσοδα του εγκλήματός 
του, θεωρώντας ότι έτσι θα καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα το ίδιο το έγκλημα11.      

§ 2.  Η επιρροή του αμερικανικού δικαίου στη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων για την 
ποινική αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος

1. Το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως μια από 
τις σπάνιες περιπτώσεις, όπου μια πράξη θεωρήθηκε έγκλημα αρχικά στο διεθνές δί-
καιο και στη συνέχεια ποινικοποιήθηκε από τους εσωτερικούς νομοθέτες των διαφό-
ρων κρατών, που κλήθηκαν να εισάγουν και προσαρμόσουν στα δίκαιά τους τις ρυθ-
μίσεις των διεθνών κειμένων. Η ποινικοποίηση του ξεπλύματος ακολούθησε δηλαδή 
αντίστροφη πορεία από τη συνηθισμένη πορεία ενσωμάτωσης σε διεθνή κείμενα δια-
φόρων εγκλημάτων. Έτσι, κατά κανόνα πρώτα μια πράξη εκτιμάται ότι προσβάλλει τις 

11. Βλ. αναλ. Μέρος ∆εύτερο, σελ. 39 επ. 
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εσωτερικές έννομες τάξεις περισσοτέρων κρατών και στη συνέχεια διεθνοποιείται, δη-
λαδή προβλέπεται ως έγκλημα και στο διεθνές δίκαιο, με βασικό σκοπό να εξασφαλι-
στεί η αποτελεσματική αστυνομική και δικαστική συνεργασία όσο το δυνατόν περισσο-
τέρων κρατών στην καταπολέμησή του. Στην περίπτωση όμως του ξεπλύματος, θεωρή-
θηκε ως έγκλημα πρώτα στα διεθνή κείμενα (μέσω της καθιέρωσης υποχρέωσης των 
κρατών να θεωρήσουν το ξέπλυμα ως αξιόποινη πράξη) και στη συνέχεια ποινικοποιή-
θηκε από τους εσωτερικούς νομοθέτες των κρατών της διεθνούς κοινότητας12.    

2. Εντούτοις, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι στην περίπτωση του ξεπλύματος βρόμι-
κου χρήματος το γραπτό διεθνές δίκαιο επηρεάστηκε από τη σχετική αμερικανική νομο-
θεσία, και όχι τυχαία αφού στην Αμερική έκανε αρχικά την εμφάνισή του το φαινόμενο. 
Σημειώνεται επίσης ότι η αμερικανική όπως και η ελβετική νομοθεσία για την πρόλη-
ψη του οικονομικού συστήματος, ιδίως του χρηματοπιστωτικού από το ξέπλυμα βρόμι-
κου χρήματος επηρέασαν βαθύτατα τη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων στο προλη-
πτικό πεδίο δράσης και συνετέλεσαν στη δημιουργία των γνωστών σαράντα συστάσεων 
της FATF, οι οποίες με τη σειρά τους επηρέασαν τις εσωτερικές νομοθεσίες των κρα-
τών του κόσμου. 

3. Ο όρος «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δε-
καετία του 1920 στην Αμερική από αστυνομικούς και χαρακτήριζε τη δραστηριότητα της 
μαφίας να αγοράζει και να χρησιμοποιεί επιχειρήσεις πλυντηρίων ρούχων, προκειμέ-
νου να νομιμοποιεί έσοδα προερχόμενα από τις εγκληματικές της δραστηριότητες. Μέ-
χρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, οι πρακτικές -οι οποίες σήμερα συνιστούν ξέπλυ-
μα βρόμικου χρήματος με τη νομική έννοια του όρου- θεωρούνταν από την αμερικανική 
κυβέρνηση ως «συνωμοσία» (conspiracy) σε βάρος των αρμοδίων κυβερνητικών αρ-
χών για τον εντοπισμό των πραγματικών εισοδημάτων των προσώπων και την επιβολή 
σε αυτούς των αναλογούντων φόρων. Το έτος 1992, αυτή η ειδική μορφή συνωμοσίας 
με σκοπό το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος θεωρήθηκε αυτοτελές έγκλημα τιμωρούμε-
νο με ποινή στερητική της ελευθερίας μέχρι είκοσι έτη και ενσωματώθηκε στην «Anti-
Money Laundering Act» του 1992 (18 USC¨1956 g). 

4. Για πρώτη φορά αναφέρθηκε ο όρος «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» με τη νομι-
κή του έννοια σε μια αμερικανική απόφαση, που εκδόθηκε το έτος 1982 σχετικά με την 
κατάσχεση εσόδων προερχομένων από ναρκωτικά. Αλλά το ξέπλυμα βρόμικου χρήμα-
τος θεωρήθηκε ως ομοσπονδιακό έγκλημα μόλις το έτος 1986, ως αποτέλεσμα των 
εργασιών της Προεδρικής Επιτροπής για το Οργανωμένο Έγκλημα, που εκτίμησε ότι η 
μάχη κατά του ξεπλύματος είναι πρωταρχικό εργαλείο για τη μάχη κατά του οργανω-
μένου εγκλήματος. Αυτή ήταν και η απαρχή της σύνδεσης του ξεπλύματος βρόμικου 
χρήματος με το οργανωμένο έγκλημα. Τότε, θεσπίστηκε ο «Money Laundering Control 
Act» του 1986, που προέβλεψε σχετικώς δύο ομοσπονδιακά εγκλήματα: Το πρώτο 

12. Βλ. M. Delmas-Marty, Introduction générale, Criminalité économique et atteintes à la 
dignité de la personne, 2001, σελ. 3.  
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ήταν το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος (18 USC¨1956) και το δεύτερο η χρηματική συ-
ναλλαγή που αφορά σε περιουσία άνω των 10.000 δολαρίων προερχόμενη από παρά-
νομη δραστηριότητα (18 USC¨1957).

5. Όσον αφορά στο ξέπλυμα (18 USC¨1956), θεωρείται έγκλημα η οικονομική συ-
ναλλαγή που αφορά έσοδα προερχόμενα από έγκλημα, όταν πραγματοποιείται α) προς 
το σκοπό της ενίσχυσης ορισμένων ειδών εγκληματικής δραστηριότητας ή β) προς το 
σκοπό της αποφυγής πληρωμής φόρων για τα έσοδα αυτά. Επιπλέον, γ) πρόσωπα που 
πραγματοποιούν οικονομικές συναλλαγές με έσοδα προερχόμενα από έγκλημα υπέ-
χουν ποινική ευθύνη, όταν γνωρίζουν ότι η συναλλαγή πραγματοποιείται με σκοπό να 
αποκρύψει ή να συγκαλύψει τη φύση, τον τόπο, την πηγή ή τον ιδιοκτήτη των εσόδων. 
Η διάταξη αυτή έχει ερμηνευθεί από τα αμερικανικά δικαστήρια με ευρύ τρόπο και μά-
λιστα έχει εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις απλής αποδοχής και μεταφοράς περιουσίας 
προερχόμενης από έγκλημα, ακόμη και για απλή πληρωμή χρημάτων για αγορά ναρ-
κωτικών. Σχετικά με το έγκλημα της οικονομικής συναλλαγής που αφορά σε περιουσία 
άνω των 10.000 δολαρίων προερχόμενη από συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα, 
δεν απαιτείται από το νόμο σκοπός του δράστη, αλλά αρκεί να γνωρίζει την εγκληματι-
κή προέλευση της περιουσίας. Επίσης, λόγω της ευρύτητας της έννοιας της οικονομι-
κής συναλλαγής μπορούν να πληρούν τη νομοτυπική μορφή του παραπάνω εγκλήμα-
τος απλές εμπορικές συναλλαγές. Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτέλεσαν το πρότυπο των 
διεθνών ρυθμίσεων13. 

§ 3. Οι προβλέψεις του διεθνούς δικαίου

Ι.  Οι διαπιστώσεις της διεθνούς κοινότητας για τη βλαπτικότητα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος

1. Σύντομα14, το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος θεωρήθηκε από το διεθνές δίκαιο, κυρί-
ως τις συμβάσεις που συνήφθησαν στο πλαίσιο του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης, ως πράξη που πρέπει να ποινικοποιηθεί από τους εσωτερικούς νομοθέτες των 
κρατών. Η ομοιόμορφη ποινικοποίηση του ξεπλύματος από όσο το δυνατόν περισσό-
τερα κράτη εκτιμήθηκε από τα κράτη μέλη ως προαπαιτούμενο της αποτελεσματικής 
εφαρμογής των μηχανισμών αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας τους για την κα-
ταπολέμηση του φαινομένου. Μάλιστα, είναι δεδομένο ότι σήμερα οι ποινικές νομοθε-

13. Για την αμερικανική ποινική νομοθεσία σχετικά με το ξέπλυμα και τα μέτρα καταπολέμη-
σής του βλ. αναλ. G. Stessens, οπ. παρ. (υποσ. 5), σελ. 82-83 και 99-100, Γ. Τριανταφύλλου, 
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Τα προσβαλλόμενα έννομα αγαθά 
και η συμβολή τους στην ερμηνεία του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2331/1995, ΤιμΤομ για τον Ν. 
Ανδρουλάκη, 2003, σελ. 766-768. 

14. Η πρώτη διεθνής σύμβαση που υποχρέωσε τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν το ξέπλυ-
μα που προέρχεται ειδικά από εμπόριο ναρκωτικών υπογράφηκε στο πλαίσιο του ΟΗΕ το έτος 
1988, δηλαδή δύο μόλις χρόνια μετά τη θέσπιση του αμερικανικού «Money Laundering Control 
Act» του 1986.
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σίες των περισσοτέρων κρατών του κόσμου έχουν προσεγγιστεί σε ικανό βαθμό, αφού 
σε σύνολο 205 κρατών τα 189 κράτη έχουν ποινικοποιήσει το ξέπλυμα. Από τα τελευ-
ταία, τα 180 έχουν ποινικοποιήσει το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που προέρχεται από 
διάφορα σοβαρά εγκλήματα και μόνο 9 κράτη θεωρούν ως βασικό έγκλημα μόνο το 
εμπόριο ναρκωτικών15.     

2. Σε ένα πρώτο στάδιο, τη δεκαετία του 1980, το φαινόμενο του ξεπλύματος βρό-
μικου χρήματος συνδέθηκε αποκλειστικά με το οργανωμένο έγκλημα και εκτιμήθηκε 
αφενός μεν ως μορφή οργανωμένου εγκλήματος και αφετέρου ως μέσο αύξησης και 
επέκτασής του. Τότε, η έννοια του οργανωμένου εγκλήματος σχεδόν ταυτιζόταν με το 
εμπόριο ναρκωτικών από οργανωμένες ομάδες εγκληματιών, που δρούσαν συνήθως 
σε περισσότερα κράτη και αποκόμιζαν τεράστια οικονομικά οφέλη από τις δραστηριό-
τητές τους. Το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας εστιάστηκε δηλαδή στο γεγονός ότι 
από το οργανωμένο εμπόριο ναρκωτικών πηγάζουν υπερβολικά κέρδη, τα οποία διο-
χετεύονται στις νόμιμες οικονομίες των κρατών μεσω των τεχνικών του ξεπλύματος16. 
Έπειτα και ακόμη μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων για το οργανωμένο έγκλημα, κα-
τέστη αντιληπτό ότι οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες μπορούν να τελούν οποιο-
δήποτε έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου και όχι μόνο εμπόριο ναρκωτικών. Αφού 
ο σκοπός τους είναι η αποκόμιση υψηλών οικονομικών εσόδων, οποιοδήποτε έγκλη-
μα το οποίο δύναται να αποφέρει οικονομικό όφελος εμπίπτει στο πεδίο δράσης τους. 
Αυτά δε τα υψηλά κέρδη πρέπει να εισέλθουν στη νόμιμη οικονομία, ώστε να αξιοποι-
ηθούν από τους εγκληματίες για απόκτηση οικονομικής και κοινωνικής ισχύος ή για να 
ανατροφοδοτήσουν το οργανωμένο έγκλημα και ο τρόπος για να καταστεί αυτό εφικτό 
είναι η χρήση των τεχνικών του ξεπλύματος. Συνεπώς, για να καταπολεμηθεί το οργα-
νωμένο έγκλημα, δεν αρκεί η ποινικοποίηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος που 
προέρχεται μόνο από το οργανωμένο εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και εκείνο που προ-
έρχεται από κάθε έγκλημα που τελείται από οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Πάντως, 
ενώ ο σκοπός της διεθνούς κοινότητας εκείνη την εποχή ήταν σαφώς η αντιμετώπιση 
του οργανωμένου εγκλήματος, η ∆ιεθνής Σύμβαση που υπογράφηκε το έτος 1990 στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και σταδιακά κυρώθηκε από όλα τα κράτη μέ-
λη αυτού, δεν αναφέρεται μόνο στο οργανωμένο έγκλημα αλλά γενικότερα στο «σοβα-

15. Τα στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη του συγκριτικού πίνακα που παρατίθεται στην 
Έκθεση του Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) των ΗΠΑ, 
Volume II Money Laundering and Financial Crimes, March 2008, σελ. 65-73 σε www.state.
gov/p/inl/rls/nrcrpt. 

16. Για το ότι το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος συνδέθηκε στην αρχή με το οργανωμένο 
έγκλημα και το εμπόριο ναρκωτικών βλ. α.α. G. Stessens, οπ. παρ. (υποσ. 5), σελ. 6-11, A. 
Beverly, The proposal to update and extend the 1991 anti-money laundering Directive, 2000, 
σελ. 241, J. Vlogaert, Fighting money laundering action taken in the European Union, 2000, 
σελ. 251, M. Koutouzis-J.F. Thony, Le blanchiment, 2005, σελ. 67-69.
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ρό έγκλημα που αποτελεί διεθνές πρόβλημα και από το οποίο πηγάζει περιουσία». Αυ-
τό δε επιθυμεί να καταπολεμήσει. 

3. Ξεκίνησαν παράλληλα και οι εκτιμήσεις των ειδικών της οικονομικής επιστήμης 
για τις βλαπτικές συνέπειες του ξεπλύματος στην οικονομία. Είδαν το φως της δημοσι-
ότητας μελέτες που κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η προσβολή του οικο-
νομικού και ιδίως του χρηματοπιστωτικού συστήματος από την εισροή σε αυτό υπερβο-
λικών εγκληματικών κεφαλαίων. Αυτές οι εκτιμήσεις, με την προϋπόθεση ότι υποδει-
κνύουν το συγκεκριμένο τρόπο αλλά και τα κριτήρια επέλευσης βλάβης ή δημιουργί-
ας πηγής κινδύνου για το παραπάνω αγαθό δεν μπορούν να αγνοούνται από την ποινική 
επιστήμη, διότι προσδίδουν στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, όταν αφορά σε υψηλά 
εγκληματικά έσοδα, αυτοτελή ποινική απαξία έναντι του προηγούμενου βασικού αδική-
ματος. Πάντως προς το παρόν, λόγω της αδυναμίας προσδιορισμού του ύψους της πε-
ριουσίας που πρέπει να νομιμοποιείται κάθε φορά ώστε να είναι πρόσφορη η διακιν-
δύνευση της σταθερότητας και ακεραιότητας του εσωτερικού ή και διεθνούς χρηματο-
πιστωτικού ή οικονομικού συστήματος, μόνον σε ακραίες περιπτώσεις νομιμοποίησης 
πραγματικά υπερβολικών εγκληματικών εσόδων θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι διακιν-
δυνεύει το παραπάνω συγκεκριμένο έννομο αγαθό. Είναι λοιπόν ζήτημα αξιολόγησης 
από την οικονομική επιστήμη και όχι από την νομική, πότε δύναται να διακινδυνεύσει ή 
όχι από το ξέπλυμα το διεθνές ή εγχώριο χρηματοπιστωτικό και γενικότερα οικονομικό 
σύστημα υπό τις ειδικότερες όψεις της σταθερότητας και ακεραιότητάς του.   

4. Έτσι, ενώ μεγάλο μέρος της ποινικής θεωρίας σε παγκόσμιο επίπεδο, βασιζόμενη 
στα «ιστορικά θεμέλια» του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, εκτιμά αυτό ως δραστηριό-
τητα του οργανωμένου εγκλήματος και περιορίζει την έκτασή του στα εγκλήματα που τε-
λούν οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, στο γραπτό διεθνές δίκαιο δεν επιβεβαιώ-
νεται αυτή η αποκλειστική σύνδεση μεταξύ τους17. Αυτό που κατά την εκτίμησή μας επι-
βεβαιώνεται από το γραπτό διεθνές δίκαιο είναι η επιθυμία της διεθνούς κοινότητας να 
θεωρείται το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ως έγκλημα, όταν αφορά σε υψηλά εγκλη-
ματικά έσοδα που αποκτούν νομιμοφανή υπόσταση και έχουν τη δυνατότητα να εισέλ-
θουν στις οικονομίες των κρατών και ως εκ τούτου μπορούν να θίξουν, με τρόπους που 
υποδεικνύει η οικονομική επιστήμη, συγκεκριμένες όψεις του χρηματοπιστωτικού και 
γενικότερα οικονομικού συστήματος, όπως ιδίως τη σταθερότητα και ακεραιότητά του. 

5. Επιπροσθέτως και πέρα από τη συζήτηση για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος 
και την ανάγκη ποινικοποίησής του, επιβεβαιώνεται από όλα τα σχετικά διεθνή κείμε-
να ποινικού περιεχομένου ο στόχος της σύγχρονης διεθνούς αντεγκληματικής πολιτι-
κής να στερήσει το δράστη του εγκλήματος από τα υπερβολικά έσοδα αυτού, θεωρώ-
ντας ότι έτσι θα καταπολεμηθεί αυτό το ίδιο το έγκλημα. Απόδειξη αυτής της τάσης είναι 
οι εκτενείς ρυθμίσεις για τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος, 

17. Βλ. έτσι και K. Ambos, Internationalisierung des Strafrechts: das Beispiel «Geldwäsche», 
ZStW 114, σελ. 238.
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που υπάρχουν σε όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συνοδεύουν την υποχρέω-
ση ποινικοποίησης του ξεπλύματος.  

ΙΙ.  Η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του παράνομου εμπορίου των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων 
ουσιών (1988)  

1. Το πρώτο κείμενο διεθνούς ποινικού δικαίου παγκόσμιας εμβέλειας που υποχρέω-
σε τα κράτη να ποινικοποιήσουν το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, που προέρχεται όμως 
αποκλειστικά από το εμπόριο ναρκωτικών, ήταν η Σύμβαση του ΟΗΕ του έτους 1988 
«κατά του παράνομου εμπορίου των ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών»18. Αυτή 
η Σύμβαση κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 1990/1991. 

2. Η νομική έννοια του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος διαμορφώθηκε για πρώ-
τη φορά σε διεθνές επίπεδο στη Σύμβαση αυτή. Οι νομοτυπικές μορφές του ξεπλύμα-
τος -ιδίως οι ενέργειες που συνιστούν τις εγκληματικές συμπεριφορές- έχουν διατηρη-
θεί σχεδόν όμοιες από όλα τα επόμενα διεθνή κείμενα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, στα παραπάνω διεθνή κείμενα διευρύν-
θηκε η έννοια της προηγούμενης εγκληματικής δραστηριότητας (του βασικού αδικήμα-
τος), ώστε να συμπεριλάβει περισσότερα εγκλήματα, από τα οποία μπορεί να πηγάζει η 
προς νομιμοποίηση περιουσία. Εξάλλου, οι ορισμοί του ξεπλύματος της Σύμβασης του 
1988 επηρέασε πολλές κρατικές νομοθεσίες, μεταξύ των οποίων και την ελληνική.    

3. Έτσι, ο Έλληνας νομοθέτης ακολούθησε τους ορισμούς της παραπάνω Σύμβα-
σης προβλέποντας τις υποστάσεις της επιδίωξης, της συγκάλυψης και της κτήσης ή κα-
τοχής (άρθρο 2 παρ. 2 στ. α, β και γ ν. 3691/2008)19. Οι ενέργειες που συνιστούν ξέ-
πλυμα από νομική άποψη σύμφωνα με τους ελληνικούς ορισμούς και εκείνους της 
παραπάνω Σύμβασης αντιστοιχούν στις τρεις φάσεις του ξεπλύματος, τις οποίες είχε 
διακρίνει η FATF ήδη στην πρώτη της Έκθεση στην προσπάθεια κατανόησης του φαινο-
μένου του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος20. 

18. Εντούτοις, σε αυτή τη Σύμβαση η ρύθμιση του ξεπλύματος είναι περιορισμένη, διότι 
βασικό αδίκημα (εγκληματική δραστηριότητα) μπορεί να είναι μόνο έγκλημα που εμπίπτει στο 
παράνομο εμπόριο ναρκωτικών κατ’ άρθρο 3 παρ. 1 β. Όμως, το ξέπλυμα μπορεί να έχει ως 
αντικείμενο έσοδα που προέρχονται από άλλες αξιόποινες πράξεις, που έχουν σχέση με το πα-
ράνομο εμπόριο ναρκωτικών. Το κενό αυτό κάλυψε το άρθρο 6 της Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης του 1990. Βλ. S. El Zein, Trafic illicite de stupéfiants, Droit international pénal, 
2000, σελ. 587.  

19. Με τον ν. 3691/2008, θεσπίστηκε και μια τέταρτη υπόσταση ξεπλύματος, που θα μπο-
ρούσε να ονομαστεί ως η υπόσταση της τοποθέτησης ή διακίνησης εγκληματικών εσόδων στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα (άρθρο 2 παρ. 2 εδ. δ ν. 3691/2008) η οποία είναι ιδίας έμπνευσης και 
δεν έχει πρότυπο κάποιο διεθνές κείμενο.       

20. Για τις φάσεις της τοποθέτησης, της στρωματοποίησης και της ενσωμάτωσης βλ. α.α. 
Π. Τσιρίδη, οπ. παρ. (υποσ. 4), σελ. 55-56. Για την αντιστοιχία μεταξύ των τρόπων τέλεσης του 
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ΙΙΙ.  Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το ξέπλυμα, την έρευνα, το πάγωμα 
και την κατάσχεση των προϊόντων του εγκλήματος (1990)

1. Το δεύτερο κείμενο διεθνούς ποινικού δικαίου που θεσπίστηκε σε περιφερειακό 
πλέον επίπεδο είναι η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1990 «σχετικά με το 
ξέπλυμα, την έρευνα, το πάγωμα και την κατάσχεση των προϊόντων του εγκλήματος», 
την οποία κύρωσε η Ελλάδα με το ν. 2655/1998. Αυτή η Σύμβαση θα αντικατασταθεί 
από την νεότερη του έτους 2005 «σχετικά με το ξέπλυμα, την έρευνα, το πάγωμα και 
την κατάσχεση των προϊόντων του εγκλήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατί-
ας», μόλις η τελευταία τεθεί σε ισχύ.  

2. Όπως αναφέρεται στο προοίμιο της Σύμβασης του 1990, σκοπός της είναι να κα-
ταπολεμήσει τη σοβαρή εγκληματικότητα, που όλο και περισσότερο αποτελεί διεθνές 
πρόβλημα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αποστέρησης του εγκληματία από τα προϊό-
ντα του εγκλήματός του και εφαρμόζοντας ένα ικανοποιητικό σύστημα διεθνούς συνερ-
γασίας. Καταρχήν, παρατηρείται ότι τόσο στο προοίμιο όσο και στο κείμενο της Σύμβα-
σης απουσιάζει η οποιαδήποτε αναφορά στο οργανωμένο έγκλημα, ενώ ρητά αναφέ-
ρεται η σοβαρή εγκληματικότητα που αποτελεί διεθνές πρόβλημα και αποφέρει εγκλη-
ματικά προϊόντα. 

Από την αναφορά αυτή, συνάγεται σαφώς ότι τα κράτη μέλη επιθυμούν την κατα-
πολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων που ενδιαφέρουν περισσότερα του ενός κράτη 
(γι’ αυτό αποτελούν διεθνές πρόβλημα), συνήθως διότι έχουν διεθνικό ή διασυνορια-
κό χαρακτήρα λόγω πολλών διαφορετικών τόπων τέλεσης ή γενικότερα έχουν διεθνείς 
όψεις, διότι εμπλέκονται στην τέλεσή τους ως δράστες ή παθόντες πρόσωπα διαφόρων 
ιθαγενειών. Επίσης αυτά τα σοβαρά εγκλήματα πρέπει να αποφέρουν οικονομικό πλε-
ονέκτημα στον δράστη τους. Ασφαλώς, σοβαρά εγκλήματα τελούμενα με σκοπό από-
κτησης οικονομικού οφέλους με διεθνείς όψεις τελούν κατά κανόνα οι οργανωμένες 
εγκληματικές ομάδες, αλλά δεν αποτελούν προνόμιο αυτών. Οποιοσδήποτε εγκλημα-
τίας που δρα είτε μεμονωμένα είτε με συμμετόχους είτε εντασσόμενος σε απλή συμμο-
ρία ή άλλη προσωποπαγή ομάδα μπορεί να τελεί σοβαρά εγκλήματα με σκοπό το οι-
κονομικό κέρδος. Η Σύμβαση του 1990 επιτρέπει να υπαχθούν όλες οι παραπάνω πε-
ριπτώσεις στο πεδίο εφαρμογής της και δεν περιορίζεται στα εγκλήματα που τελούν οι 
οργανωμένες εγκληματικές ομάδες.  

3. Έπειτα, η αποστέρηση του εγκληματία από τα προϊόντα του σοβαρού εγκλήμα-
τος που τέλεσε, στην οποία αποβλέπει όπως προαναφέρθηκε η Σύμβαση, επιτυγχάνε-
ται κατά τους συντάκτες της με δύο τρόπους: Ο πρώτος είναι η επενέργεια στις εσωτε-
ρικές νομοθεσίες των κρατών και ο δεύτερος η καθιέρωση ειδικών αρχών διεθνούς συ-
νεργασίας. Το πρώτο μέτρο ουσιαστικού ποινικού δικαίου είναι η υποχρέωση των κρα-
τών να προσδώσουν χαρακτήρα ποινικού αδικήματος στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, 

ξεπλύματος και των φάσεων τέλεσής του βλ. M. Koutouzis-J.F. Thony, οπ. παρ. (υποσ. 16), 
σελ. 86. 
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η νομοτυπική μορφή του οποίου ορίζεται στο άρθρο 6 αυτής. Οι συμπεριφορές που κα-
θίστανται αξιόποινες είναι σχεδόν όμοιες με εκείνες που καθιερώνει η προγενέστερη 
Σύμβαση του ΟΗΕ του έτους 1988. Η θεμελιώδης διαφορά είναι ότι στη Σύμβαση του 
ΟΗΕ κύριο αδίκημα από το οποίο μπορεί να προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιου-
σία είναι μόνο έγκλημα σχετιζόμενο με ναρκωτικά, μεταξύ εκείνων που ορίζονται ρητά 
στο άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α αυτής, ενώ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ως 
κύριο αδίκημα θεωρείται κάθε ποινικό αδίκημα, από το οποίο προήλθαν προϊόντα ικανά 
να καταστούν αντικείμενο του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, όπως ρητά ορίζεται στο 
άρθρο 1 περ. ε της Σύμβασης. 

4. Σημειώνεται ότι ενώ εκ πρώτης όψεως τα κράτη φαίνεται να αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να ποινικοποιήσουν το ξέπλυμα που προέρχεται από κάθε έγκλημα, με 
μια λογική ερμηνεία καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η υποχρέωση υπάρχει για 
εκείνα τα εγκλήματα που είναι πρόσφορα να αποφέρουν οικονομικό όφελος ή κέρδος 
(délits de profit, profit-oriented crimes)21. Επιπλέον, η Σύμβαση παρέχει τη δυνατότητα 
στα κράτη να μην θεωρούν κάθε έγκλημα ως κύριο του ξεπλύματος αδίκημα, αλλά να 
δηλώσουν εκείνα τα εγκλήματα που επιθυμούν να είναι κύρια αδικήματα του ξεπλύμα-
τος, τα οποία πάντως πρέπει να είναι σοβαρά22.     

5. Το δεύτερο μέτρο ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να ληφθεί από τους κρατικούς 
νομοθέτες για να αποστερηθεί ο εγκληματίας από τα προϊόντα του εγκλήματός του και 
το οποίο καθιερώνει η Σύμβαση, είναι η υποχρέωση των κρατών μελών να υιοθετήσουν 
στην εσωτερική τους νομοθεσία ρυθμίσεις σχετικές με τη δήμευση κάθε προϊόντος, με 
την έννοια του οικονομικού πλεονεκτήματος που προέρχεται από ποινικά αδικήματα 
(άρθρο 1 εδ. α), όπως και κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου η αξία του οποίου αντι-
στοιχεί στο προϊόν αυτό (άρθρο 1 περ. β) και τέλος των οργάνων που χρησιμοποιούνται 
ή προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν για να διαπραχθούν ένα ή περισσότερα ποινικά 
αδικήματα. Επιτρέπεται όμως να δηλώσουν όσα κράτη μέλη δεν επιθυμούν να δημεύ-
ουν περιουσία που προέρχεται από κάθε ποινικό αδίκημα ότι οι υιοθετούμενες ρυθμί-
σεις εφαρμόζονται μόνο σε συγκεκριμένα αδικήματα ή κατηγορίες αδικημάτων που κα-

21. Βλ. J. Pradel-G. Corstens, Droit pénal européen, 2002, σελ. 225 επ., J-P. Laborde, Etat 
des droits et crime organisé, 2005, σελ. 69. Για τα εγκλήματα αυτά βλ. Μέρος ∆εύτερο, ¨2, σελ. 
40 επ. 

22. Το 1998 η Ελλάδα διατύπωσε επιφύλαξη ορίζοντας ότι κύρια αδικήματα του ξεπλύματος 
είναι εκείνα που περιλαμβάνονται στην έννοια της εγκληματικής δραστηριότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 1 στ. α του ν. 2331/1995, όπως είχε συμπληρωθεί μέχρι τότε. Όμως, το έτος 2005 
αντικαταστάθηκε το παραπάνω άρθρο με το άρθρο 2 του ν. 3424/2005. Στη συνέχεια, το έτος 
2008 καταργήθηκε ο ν. 2331/1995 και αντικαταστάθηκε από τον ισχύοντα ν. 3691/2008. Συ-
νεπώς, πρέπει ο Έλληνας νομοθέτης να αντικαταστήσει την παλαιά επιφύλαξη με μια νεότερη, 
στην οποία θα ορίζονται πλέον ως κύρια αδικήματα του ξεπλύματος εκείνα τα οποία αναφέρονται 
στην ισχύουσα διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3691/2008.  
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