
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟ ΑΓΑΘΟ Ή ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΩΣ «ΣΤΟΧΟΣ»;

Η νομιμοποίηση («λεύκανση») εγκληματικών προσόδων, κοινώς το «ξέπλυμα βρώ-
μικου χρήματος» έχει αναδειχθεί την τελευταία εικοσαετία σε «σταυρό» του ποινικού δι-
καίου, τόσο με την έννοια ενός κρίσιμου εγκληματοπολιτικού διακυβεύματος, ορατού 
ιδίως στην έντονη υπερεθνική νομοθέτηση, όσο και με αυτήν της δυσχέρειας ενός όχι 
μόνο πρακτικού υπό το πρίσμα της αποτελεσματικής επιβολής του νόμου, αλλά και (κυ-
ρίως!) δογματικά πειστικού δαμασμού του1.

Χωρίς να είναι κατά λογικήν αναγκαιότητα οργανωμένο έγκλημα καθεαυτό, το «ξέ-
πλυμα» συνιστά τον απώτατο σκοπό του τελευταίου. Χωρίς την εύλογη πιθανότητα εν-
σωμάτωσης του εγκληματικού εσόδου στη νόμιμη οικονομία, όλος ο σχεδιασμός των 
οργανωμένων εγκληματικών ενώσεων θα καθίστατο περιττός. Η αποτροπή της λεύ-
κανσης αποτελεί έτσι στοίχημα ζωής και θανάτου για τις υπηρεσίες επιβολής του νό-
μου στον αγώνα τους κατά του οργανωμένου εγκλήματος (όπως και η επιτυχής πάταξη 

1. Οι ΗΠΑ παίρνουν πρώτες μέτρα από το ’70, το Συμβούλιο της Ευρώπης διατυπώνει το 
1980 Σύσταση για περισσότερες πρωτοβουλίες του τραπεζικού τομέα, με τη ∆ιεθνή Σύμβαση της 
Βιέννης για τα ναρκωτικά και τις ψυχότροπες ουσίες ποινικοποιείται και το «ξέπλυμα» εσόδων από 
το εμπόριο ναρκωτικών το 1988, το 1989 οι G-7 ιδρύουν την Ομάδα ∆ιεθνούς Χρηματοοικονο-
μικής ∆ράσης (FATF) που εκπονεί κατάλογο 40 συστάσεων για το «ξέπλυμα», βάσει των οποίων 
υπογράφτηκε η Σύμβαση του Στρασβούργου υπ’ αρ. 141/1990 του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
στην οποία στηρίχτηκε η Οδηγία 91/308/ΕΟΚ για τα μέλη της Κοινότητας. Βλ. σχετικά και Λ. 
Πατσαβέλλα, Οι νομοθετικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Οι νεότερες εξελί-
ξεις, ΠοινΧρον ΝΣΤ’, σελ. 367 κ.επ., Έ. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές πράξεις, σε: Ελληνική Εταιρεία Ποινικού ∆ικαίου, Το οργανωμένο έγκλημα από τη 
σκοπιά του ποινικού δικαίου, Πρακτικά του Ζ’ Πανελληνίου συνεδρίου, ∆ίκαιο & Οικονομία, Π. 
Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2000, σελ. 117 και σημ. 2, Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Η ποινική αντιμετώπιση 
του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: Μεταξύ διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, σε: 
Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων, Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. «Καθαρή» ή ελεύθερη κοινωνία; 
Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2007 (εφεξής: ΕΕλλΠοιν 2007), σελ. 53-84.
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της διαφθοράς έχει ευεργετικά αποτελέσματα στον αγώνα αυτό, αφού και αυτή, αν και 
εξ ορισμού ειδολογικά διάφορη του οργανωμένου εγκλήματος, δεν παύει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του modus operandi του τελευταίου)2.

Το έργο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου τείνει μάλιστα να γίνει σισσύφειο, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι η εμμονή σε ένα στενό ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος 
που θα βασιζόταν στο επιχειρηματικό μοντέλο κατανόησής του (“enterprise model”) γί-
νεται όλο και πιο έντονα αισθητό ως εγκληματοπολιτικά περιοριστικό και ανελαστικό, 
αδυνατώντας να καλύψει όλες τις εκδοχές του φαινομένου «οργανωμένο έγκλημα». 
Έτσι παρατηρεί κανείς την μερική αναβίωση των «δικτυακών θεωριών» για το οργανω-
μένο έγκλημα (“criminal network theories”), εκείνων δηλαδή που μεταθέτουν το κέ-
ντρο βάρος της έννοιας από τη διάρθρωση, το σχεδιασμό και τη συστηματικότητα στη 
χαλαρή και ενδεχομενική-ασυνεχή διαπλοκή (ημι)ανεξάρτητων μεταξύ τους ενώσεων 
και ομάδων3, η καταστροφική επιρροή της συνολικής δράσης των οποίων είναι πλέ-
ον δραματικά εμφανής και σε πολιτικό-πολιτειακό επίπεδο, ιδίως στον λατινοαμερικά-
νικο χώρο4. Ο συνδυασμός λοιπόν μιας ευρείας έννοιας οργανωμένου εγκλήματος με 
μια εξ ορισμού ευρεία έννοια «ξεπλύματος» καθίσταται πραγματικά δυσβάστακτος για 

2. Για τη διαφθορά και το «ξέπλυμα» ως μορφές εγκληματικότητας στο ευρύτερο πλαίσιο του 
υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, βλ. Γ. Χλούπη, ∆ιασυνοριακό και Υπερεθνικό Οργα-
νωμένο Έγκλημα, Νομική Βιβλιοθήκη 2005, σελ. 259 κ.επ., 271 κ.επ. Για τη σύγχρονη νομο-
θέτηση κατά της διαφθοράς βλ. την επισκόπηση σε Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ποινική καταστολή της 
διαφθοράς στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα: το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην ευρύτερη διεθνή σκηνή και το εθνικό μας δίκαιο, ΠοινΧρον Ξ’, σελ. 3 κ.επ. Για τη σημασία 
του «ξεπλύματος» στη Σύμβαση του Palermo βλ. και D. McClean, Transnational Organized 
Crime. A Commenatry on the UN Convention and its Protocols, Oxford UP 2007, σελ. 68 
κ.επ., 92 κ.επ. Για τις πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης από τη δεκαετία του ’90 και 
εξής κατά του «ξεπλύματος» και της διαφθοράς, βλ. και P. Csonka, Organised and Economic 
Crime (an Overview of the Relevant Council of Europe Activities), σε: P. J. Cullen and W. C. 
Gilmore, Crime Sans Frontières: International and European Legal Approaches (Hume Papers 
on Public Policy: Vol. 6 Nos. 1 & 2) σελ. 93 κ.επ. Χαρακτηριστικό δείγμα επέκτασης του «ξεπλύ-
ματος», διαπλοκής του με τη διαφθορά και διαπλοκής τούτων ομού με το οργανωμένο έγκλημα, 
αποτελεί η ∆ιεθνής Σύμβαση κατά της ∆ιαφθοράς που τέθηκε σε ισχύ την 14.12.2005 (UNCAC) 
που προνοεί και για την θέσπιση ειδικών ανακριτικών τεχνικών. 

3. Βλ. σχετικά π.χ. C. Morselli, Inside Criminal Networks, Springer 2009.
4. Βλ. γι’ αυτό L. J. Garay-Salamanca/ Ed. Salcedo-Albarán/ I. De León-Beltrán, Illicit 

Networks Reconfiguring States. Social Network Analysis of Colombian and Mexican Cases, 
Metodo Foundation Bogotá 2010. Για μια συγκριτική έρευνα στο συναφές ζήτημα των διαπλοκών 
μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας, βλ. D. Siegel, H. van der Bunt and D. Zaitch 
(eds.), Global Organized Crime. Trends and Developments, Kluwer Academic Publishers 2003.
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τις διωκτικές και δικαστικές αρχές, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ένα αναδυόμενο σκε-
πτικισμό ως προς την εν γένει δυνατότητα ορισμού της ίδιας της έννοιας του οργανωμέ-
νου εγκλήματος5.

Καθώς το οργανωμένο έγκλημα χαρακτηρίζεται από διασυνοριακότητα, καρπό στον 
ευρωπαϊκό ειδικά χώρο, των ανομικών αποσυνθέσεων που συντελέστηκαν στις χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης ώστε να ενταχθούν και αυτές στο παγκοσμιοποιημένο σύστημα 
μιας πρωτοφανούς στην αγριότητα, απληστία και ανηθικότητά της «καζινο-καπιταλιστικής» 
παλινόρθωσης, βασικό ζήτημα νομοθέτησης κατέστη η υπερεθνικότητα των ρυθμίσεων, 
ειδικά δε για τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο προσήκων τρόπος ενσωμάτω-
σης των σχετικών νομικών μέσων στις εθνικές νομοταξίες6. Καθώς, περαιτέρω, ο στό-
χος της νομοθεσίας κατά του «ξεπλύματος» είναι σε μεγάλο βαθμό «επιχειρησιακός», 
δεν αποβλέπει δηλαδή τόσο στην κλασσική (ακόμη και μέσω προσωθημένων διατάξε-
ων) καταστολή εγκλημάτων που διαθέτουν μια λίγο-πολύ εύκολα διαγραφόμενη «φυσι-
κή ενότητα πράξης», όσο στην ανίχνευση, τον εντοπισμό και την επανάκτηση κεφαλαίων 
των οποίων επιδιώκεται η μεταμφίεση μέσα από πολυδαίδαλες, πολύπλοκες (και δύ-
σβατες στον νομικό που στερείται ειδικών οικονομικών γνώσεων) διαδικασίες, τίθεται το 
ζήτημα της νομικής φύσης του εγκλήματος της νομιμοποίησης. 

Τούτο σημαίνει ότι εγείρεται σειρά ζητημάτων, όπως πρώτιστα το εάν και ποιό είναι 
το έννομο αγαθό που θίγεται, παράλληλα δε εάν «σώζεται» η απαιτούμενη κατά την εγ-
γυητική αρχή νομοτυπική ακρίβεια είτε των εγκλημάτων που συνιστούν το «ξέπλυμα», 
είτε όσων αποτελούν πρόδρομες πράξεις (“predicate offences”, «βασικά εγκλήματα» 
κατά την ορολογία του ελληνικού νόμου), είτε ακόμη της σχέσης των δύο κατηγοριών 
εγκλημάτων μεταξύ τους. Ως προς το πρώτο ζήτημα αυτό που προκαλεί εντύπωση εί-
ναι όχι τόσο οι διαφωνίες για το τι συνιστά έννομο αγαθό (όπως και αν διάκειται κανείς 
απέναντι σε αυτή την πολυβασανισμένη έννοια), όσο η εντυπωσιακή δυσκολία ανεύ-
ρεσης ενός κοινού πλαισίου εντός του οποίου οι διαφωνίες αυτές θα αποκτούσαν νό-

5. Βλ. για την προβληματική αυτή μια εμπειρικά εμπλουτισμένη αλλά και θεωρητικά αναστο-
χαστική ματιά σε F. Allum, Fr. Longo, D. Irrera and P. Kostakos (eds.), Defining and Defying 
Organized crime. Discourse, perceptions and reality, Routledge, London and New York 2010. 

6. Μια συγκριτική πολυεπίπεδη παρουσίαση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώ-
πη, βλ. μεταξύ άλλων και σε Cyr. Fijnaut and L. Paoli (eds.), Organised Crime in Europe. 
Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond, Springer 2004. 
Για τις πολιτικές και δικαιοπολιτκές συμπαραδηλώσεις του οργανωμένου εγκλήματος στην ΝΑ 
Ευρώπη, βλ. το συλλογικό έργο του ιδρύματος Risk Monitor Foundation, Organised Crime and 
the Balkan Political Context, Sofia 2010, passim, ειδικά δε για την ελληνική περίπτωση: Ch. 
Papacharalambous, Greece: Organised Crime and Political Process, στο ίδιο, σελ. 71 κ.επ. 
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ημα. Όχι μόνο δεν γνωρίζει κανείς που να εντάξει το ξέπλυμα (στις προσβολές ατομι-
κών ή υπερατομικών αγαθών), πολύ περισσότερο, δεν είμαστε βέβαιοι αν εδώ θίγεται 
καν κάποιο αγαθό. Ακόμη χειρότερα: και εάν ακόμη καταλήξει κανείς ότι δεν διακρίνε-
ται κάποιο αυτοτελές έννομο αγαθό στο ξέπλυμα, δεν είναι αυτονόητο ότι οι σχετικές δι-
ατάξεις είναι περιττές. Σε αυτή την περίπτωση το οικείο νομοθετικό πλαίσιο (εθνικό και 
υπερεθνικό) πρέπει να θεωρηθεί ως (εν μέρει τουλάχιστον) συντιθέμενο από «διατάξεις 
μάχης» (combat norms, Bekämpfungstatbestände) που δεν στοχεύουν στην αποκατά-
σταση της τρώσης του αγαθού αλλά στην καταπολέμηση τύπων δραστών. Όλη η «αρ-
χαία σκουριά» της αντιπαράθεσης μεταξύ ποινικού δικαίου «της πράξης» και ποινικού δι-
καίου «του δράστη» ανασύρεται και πάλι από την (σχετική) λήθη, ενώ δεν είναι καθόλου 
βέβαιο ότι η στενή ερμηνευτική σύναψη του «ξεπλύματος» με το οργανωμένο έγκλημα 
(υφ’ οιανδήποτε μορφή ή θεωρητική κατασκευή νοείται τόσο αυτό όσο και η εν λόγω 
σύναψη) μπορεί να παράσχει βοήθεια, όσο η υπερεθνική νομοθεσία ρητά και ξεκάθα-
ρα διαστέλλει εννοιολογικά τα δύο μεγέθη, ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη παραδοχή 
μιας στατιστικά πρόδηλα συχνής τους συσχέτισης7. Το ξέπλυμα προσεγγίζει έτσι την εν 
γένει οικονομική εγκληματικότητα8 χωρίς να είναι σαφές τι είναι αυτό που το διαχωρίζει 
από την τελευταία, παρ’ ότι ο διαχωρισμός αυτός θεωρείται δεδομένος. 

Ως προς το δεύτερο ζήτημα τίθενται συχνά σε αμφισβήτηση η σαφήνεια, η νομοτε-

7. Βλ. από την ημεδαπή συζήτηση ενδεικτικά Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι ΕΕλλΠοιν 2007, σελ. 93 
κ.επ., Έ. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Το έγκλημα της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων μετά το 
ν. 3424/2005. Ερμηνευτικές προτάσεις, ΕΕλλΠοιν 2007, σελ. 181-193, την ίδια, Το έγκλημα 
της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων μετά το Ν 3424/2005, Ποιν∆ικ 2007, σελ. 151-153, 
την ίδια, Η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων ως πράξη ενίσχυσης του οργανωμένου εγκλήμα-
τος, σε: Οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 
205 κ.επ., την ίδια, Το έγκλημα ητς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις - Προβλή-
ματα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του Ν 2331/1995, Ποιν∆ικ 2002, σελ. 292 κ.επ., την ίδια 
σε: Ελληνική Εταιρεία Ποινικού ∆ικαίου 2000, σελ. 124 κ.επ., Στ. Παύλου, Ο Ν. 3691/2008 
για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας, ΠοινΧρον ΝΗ’, σελ. 931 κ.επ., Γ. ∆ημήτραινα, Ο 
δράστης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ΕΕλ-
λΠοιν 2007, σελ. 154-164, Χ. Παπαχαραλάμπους, Κοινωνικά ουδέτερες πράξεις και ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος, ΕΕλλΠοιν 2007, σελ. 204-207, Π. Βασιλακόπουλο, Τινά περί «ξεπλύ-
ματος»: Λογική-συστηματική ερμηνεία και εντροπία του ν. 2331/1995, ΕΕλλΠοιν 2007, σελ. 
226-234, Αθ. ∆ιονυσοπούλου, Πότε ένα περιουσιακό στοιχείο προέρχεται από εγκληματική 
δραστηριότητα; ΠοινΧρον ΝΣΤ’, σελ. 362, 363. 

8. Βλ. γι’ αυτή τις κλασσικές αναπτύξεις του Ν. Ανδρουλάκη, Γύρω από την οικονομική εγκλη-
ματικότητα, σε: Ελληνική Εταιρεία Ποινικού ∆ικαίου, Τα οικονομικά εγκλήματα. Πρακτικά του ∆’ 
Πανελληνίου Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 1991), Αφοί Π. Σάκκουλα, Αθήνα 1993, σελ. 9 κ.επ.
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χνική αρτιότητα και η ευστοχία των επιλεγόμενων λύσεων. Κοινός τόπος κατήντησε να 
είναι πλέον στην θεωρία η μομφή της αλόγιστης επέκτασης του αξιοποίνου ως συνέπεια 
της ασάφειας και των νομοτεχνικών αβελτηριών. Τόσο την μια όσο και τις άλλες συχνά 
αδυνατούν να υπερβούν ακόμη και ηράκλειες εντάσεις της ερμηνευτικής δεινότητας 
του εφαρμοστή του δικαίου. Ιδίως εν όψει και της ανάγκης ενσωμάτωσης στην εθνική 
(εν προκειμένω την ελληνική) έννομη τάξη υπερεθνικών νομκών μέσων που παράγο-
νται ακατάπαυστα σε ενωσιακό επίπεδο, οι πιθανότητες αλληλοκαλύψεων, ελλειμμά-
των προσαρμογής και γραμματικών ή νοηματικών αστοχιών διογκώνονται σε αποθαρρυ-
ντικό βαθμό. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιό «γκρίζα» αν αναλογιστεί κανείς τον παραδοσι-
ακό επαρχιωτισμό του Έλληνα νομοθέτη που μεταγράφει με τη γνωστή νομοτεχνική του 
ραθυμία τα νομικά αυτά μέσα εν είδει «σχολικής αντιγραφής»9.

Η εθνική νομοθετική αβελτηρία δεν αποτελεί ωστόσο ούτε αποκλειστική ούτε καίρια 
αιτία της επέκτασης του αξιοποίνου στον επίμαχο τομέα. Η νομοθεσία κατά του ξεπλύ-
ματος είναι εγγενώς και δομικά ευεπίφορη σε ολιστικές τιμωρητικές λύσεις, διαταράσ-
σοντας την πρακτική εναρμόνιση αντεγκληματικών σκοπιμοτήτων και δικαιωμάτων, υπέρ 
των πρώτων10, ενώ παράλληλα η παραγωγικότητα του «κυνηγιού» των εγκληματικών 
προσόδων δεν επαληθεύεται εμπειρικά, αλλά μάλλον αρκείται να πείθει αποκλειστικά 
και μόνο σε ηθικό-δεοντικό επίπεδο (όπου λόγω της εκεί αναγκαίας «αντιγεγονικότη-
τας» δεν χρειάζεται η εμπειρική στήριξη). Έτσι το ποινικό οπλοστάσιο τείνει υπογείως να 
στρέφεται όχι κατά του εγκληματία αλλά κατά του (ύποπτα) «πλούσιου»11. Η Ευρωπαϊκή 

9. Βλ. επ’ αυτών Στ. Παύλου, ΠοινΧρον ΝΗ’, σελ. 923 κ.επ., τον ίδιο, (Προηγούμενη) «εγκλη-
ματική δραστηριότητα». Ταυτολογία ή μετεξέλιξη; ΕΕλλΠοιν 2007, σελ. 119 κ.επ., τον ίδιο, Νο-
μιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ΠοινΧρον ΝΣΤ’, σελ. 342 κ.επ., τον ίδιο, 
∆ιωκτικές εκτροπές στην εφαρμογή του Ν. 2331/1995, για το ξέπλυμα του βρόμικου χρήμα-
τος, και ο απαιτούμενος εξορθολογισμός της εφαρμογής του, ΠοινΧρον ΝΓ’, σελ. 193 κ.επ., Γ. 
∆ημήτραινα, Η διεύρυνση (;) της έννοιας της «βασικής» εγκληματικής πράξης στο έγκλημα της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ΠοινΧρον ΝΣΤ’, σελ. 351 κ.επ., Αθ. 
∆ιονυσοπούλου, ΠοινΧρον ΝΣΤ’, σελ. 361 κ.επ, Π. Βασιλακόπουλο, ΕΕλλΠοιν 2007, σελ. 221 
κ.επ., Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη-
ριότητες: Βασικά χαρακτηριστικά του ν. 3691/2008 και δικαιοκρατικά όρια, ΠοινΧρον ΝΗ’, σελ. 
917 κ.επ., Π. Τσιρίδη, Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση 
στη νομοθεσία μας της τρίτης κοινοτικής Οδηγίας (2005/60/ΕΚ) για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ, Ποιν∆ικ 2008, σελ. 623-627, Έ- Συ-
μεωνίδου-Καστανίδου, Ποιν∆ικ 2007, σελ. 153 κ.επ., την ίδια, Ποιν∆ικ 2002, σελ. 288-291. 

10. P. C. van Duyne/ M. S. Groenhuijsen/ A. A. P. Schudelaro, Balancing financial threats 
and legal interests in money-laundering policy, Crime, Law & Social Change 43 (2005), σελ. 
117 κ.επ., ιδίως 135 κ.επ. 

11. R. T. Naylor, Follow-the-Money Methods in Crime Control Policy, σε: Marg. E. 
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Ένωση δεν υστερεί μάλιστα καθόλου στην άκριτη οικειοποίηση διεθνοποιημένων μοντέ-
λων ποινικοποίησης του «ξεπλύματος» που είναι εξ ορισμού αντιφιλελεύθερα12. 

Ακολούθως ερωτάται ποιά είναι τα είδη και ποιά η φύση των κυρώσεων και των μέ-
τρων που το συνοδεύουν. Το ζήτημα είναι κεφαλαιώδες, αν σκεφτεί κανείς την επιχει-
ρησιακή φύση της κατά του «ξεπλύματος» νομοθεσίας, στην οποία προαναφερθήκα-
με13. Αρκεί σε σχέση με αυτό να θυμηθεί μόνο κανείς την τεράστια συζήτηση γύρω 
από την έκταση των ανακριτικών “interim measures” (κατασχέσεις, «παγώματα» λογα-
ριασμών, απαγορεύσεις εκποίησης), την επέκταση και συνάμα μετάλλαξη της δήμευ-
σης (“value confiscation”, “enhanced confiscation”) ή τη φύση της ανάκτησης περιου-
σιακών αποκτημάτων και κεφαλαίων (“asset recovery”) μέσα από μη ποινικές διαδικα-
σίες και ευρισκομένων σε χέρια τρίτων, κατ’ αρχήν μη υπόπτων14. Αλλά και ως προς 

Beare (ed.), Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and 
Corruption, University of Toronto Press Inc. 2003, σελ. 256 κ.επ.

12. Βλ. π.χ. με αφορμή τις τρεις Οδηγίες για το «ξέπλυμα», V. Mitsilegas and B. Gilmore, 
The EU Legislative Framework against Money Laundering and Terrorist Finance: A Critical 
Analysis in the Light of Evolving Global Standards, σε: International and Comparative Law 
Quarterly 56 (2007), σελ. 119 κ.επ.

13. Για το «ξέπλυμα» και τη σημασία των εναντίον του μέτρων, βλ. ως προς την βορειοαμερι-
κανική σκηνή και J. Albanese, Organized Crime in Our Times, Anderson Publishing, LexisNexis 
Group, Newark, NJ 2007, σελ. 296 κ.επ., καθώς και St. Mallory, Understanding Organized 
Crime, Jones and Bartlett Publishers 2007, ειδικά δε για το «ξέπλυμα» στις ΗΠΑ βλ. και R. J. 
Kelly, R. Schatzberg, and Ko-lin Chin, Turning Black Money into Green: Money Laundering, 
σε: R. J. Kelly, Ko-lin Chin, and R. Schatzberg (eds.), Handbook of Organized Crime in the US, 
Greenwood Press, Westport, Connecticut; London 1994, σελ. 311 κ.επ.

14. Βλ. σχετικά π.χ. Αρ. Τζαννετή, Η δήμευση των νομιμοποιούμενων προϊόντων της εγκλη-
ματικής δραστηριότητας, ΕΕλλΠοιν 2007, σελ. 249 κ.επ., Στ. Παύλου, Το «πάγωμα των τραπεζι-
κών λογαριασμών» στην προδικασία για το έγκλημα της νομιμοπιήσεως εσόδων από εγκληματική 
δραστηριότητα (Ν. 2331/1995), ΠοινΧρον ΝΕ’, σελ. 771 κ.επ., Γ. ∆ημήτραινα, Νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: οι ανακριτικές διατάξεις δέσμευσης και απαγόρευ-
σης εκποίησης των περιουσιαών στοιχείων του κατηγορουμένου υπό το πρίσμα των διατάξεων για 
την κατάσχεση και ειδική δήμευση των κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, ΠοινΧρον ΜΗ’, σελ. 
943 κ.επ., Π. Τσιρίδη, Ποιν∆ικ 2008, σελ. 629, 630, Γ. ∆ανιήλ, Σκέψεις και προβληματισμοί 
σχετικά με διατάξεις του Ν 3424/2005, που τροποποίησαν τον Ν 2331/1995 και παρουσιάζουν 
δικονομικό ενδιαφέρον, Ποιν∆ικ 2008, σελ. 481, 482, Λ. Πατσαβέλλα, ΠοινΧρον ΝΣΤã, σελ. 
376, 377. Για τη δήμευση ως προνομιακό όπλο κατά του «ξεπλύματος» και στη Σύμβαση του 
Palermo, βλ. και McClean 2007, σελ. 136 κ.επ., 152 κ.επ., 160 κ.επ. Από την νομοπαραγωγική 
δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της δήμευσης και της ανάκτησης περιουσίας, βλ. εν-
δεικτικά και: Council Framework Decision 2001/500/JHA (26.6.2001), Official Journal of the 
EU L 182/1-2 (5.7.2001), Council Framework Decision 2005/212/JHA (24.2.2005), Official 
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την αναλογικότητα των κύριων ποινών αναφύονται ενστάσεις ως προς τις εκάστοτε επι-
λογές του εθνικού νομοθέτη15.

Τέλος, πεδίο έντονης συζήτησης συνιστούν οι δικονομικοί-διοικητικοί νεωτερισμοί 
και η συναφής με αυτούς επέκταση του αξιοποίνου. Πρόκειται εδώ για την εισαγωγή και 
στο «ξέπλυμα» των ειδικών ανακριτικών τεχνικών και τα συναφή προβλήματα διακρα-
τικού συντονισμού σε ό,τι αφορά την προσήκουσα και λυσιτελή υλοποίησή τους ή την 
εκτέλεση παρεπόμενων ποινών ή μέτρων ασφαλείας16.

Πρόκειται επίσης για το διαστελλόμενο πεδίο των υπολόγων εγγυητών ασφαλείας 
της «καθαρότητας» του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Από τους τραπεζικούς υπαλ-
λήλους αρχικά μέχρι και τους δικηγόρους εσχάτως παρουσιάζεται η εικόνα μιας συ-
νολικής στράτευσης της κοινωνίας κατά του «ξεπλύματος», που ξεπερνά δικαιικές αντι-
λήψεις, όπως αυτή περί «ουδετέρων κοινωνικά πράξεων» που παραδοσιακά εγγυάτο 
την εν αμφιβολία ελευθερία της άσκησης επαγγέλματος από κυρωτικούς καταναγκα-
σμούς. Ενδεικτικά μπορούν εδώ να αναφερθούν ως ιστορικά σημαντικοί σταθμοί (νο-
μικά εργαλεία, προτάσεις ή «βέλτιστες πρακτικές» κατά περίπτωση), π.χ. οι Συμβάσεις 
του ΟΗΕ από το 1961 έως την Σύμβαση της Βιέννης του 1988 με εκκίνηση από την 
αγορά ναρκωτικών, οι Συστάσεις FATF και ο σχετικός Κατάλογος από «μη συνεργάσι-
μες χώρες και περιοχές» που δεν τις εφαρμόζουν (NCCT), οι «Αρχές της Βασιλείας» 
του 1988 περί δεοντολογίας-αυτορρύθμισης του τραπεζικού τομέα κατά τις συναλλα-
γές, όπου καθιερώνεται με σαφήνεια η αρχή “know your customer”, οι «Θεμελιώδεις 
Αρχές της Ομάδας ‘Wolfsberg’» (“Wolfsberg Core Principles”), κατευθυντήριες αρ-
χές ελέγχων κατά του «ξεπλύματος» που δημοσιεύτηκαν το 2000 και αναθεωρήθηκαν 
το 2002 από ομάδα τραπεζών (τις ABN AMRO Bank NV, Bank of Tokyo-Mitsubishi, 
Ltd., Barclays Bank plc, Banco Santander Central Hispano, S.A., JPMorgan Chase 
Bank, Citigroup, Credit Suisse Group, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs, HSBC 
Holdings plc, Société Générale and UBS AG), οι Τρείς Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για το «ξέπλυμα» (91/308/ΕΟΚ, 2001/97/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ), προτάσεις της Επι-
τροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποινικοποίηση της βαρειάς αμέλειας και τέ-

Journal of the EU L 68/49-51 (15.3.2005), Council Decision 2007/845/JHA (6.12.2007), 
Official Journal of the EU L 332/103-5 (18.12.2007). Βλ. ακόμη άρ. 23, 31 και όλο το Πέμπτο 
κεφάλαιο της UNCAC του 2005. 

15. Πρβλ. π.χ. Αθ. ∆ιονυσοπούλου, Κακουργήματα στο ν. 2331/1995: Μοναδική επιλογή 
για τον νομοθέτη; ΕΕλλΠοιν 2007, σελ. 433 κ.επ., Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, ΠοινΧρον ΝΗ’, σελ. 
921, 922, Π. Τσιρίδη, Ποιν∆ικ 2008, σελ. 627-629.

16. Βλ. επ’ αυτών και Γ. Τριανταφύλλου, Ο διεθνής καταμερισμός των ενεργειών για την 
αφαίρεση των εγκληματικών προσόδων, ΕΕλλΠοιν 2007, σελ. 409 κ.επ. 
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λος, πρωτοβουλίες στον αμερικανικό δικαιικό χώρο, τόσο σε διαμερικανικό επίπεδο, 
π.χ. στο πλαίσιο του ΟΑΚ, όσο και στη νομοθεσία των ΗΠΑ ήδη από τη δεκαετία του 
’70, όπως π.χ. ο νόμος RICO (“Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act”), 
ο νόμος περί τραπεζικού απορρήτου, ο νόμος περί καταπολέμησης των ναρκωτικών 
(“Anti-Drug Abuse Act”) του 1986, ο Anti-Money Laundering Act του 1992 κλπ. Σο-
βαρά δικαστικά προηγούμενα -διαδραματίστηκαν όλα στο διάστημα από τη δεκαετία του 
’80 έως τα μέσα της δεκαετίας του ’90- έχουν αποτελέσει η υπόθεση της Τράπεζας 
BCCI του Πακιστανού μεγιστάνα Agha Hasan Abedi, όπου ολόκληρο πιστωτικό ίδρυ-
μα εξωνήθηκε στο οργανωμένο έγκλημα, η υπόθεση “Pizza-Connection”, αντιπροσω-
πευτική της χρησιμοποίησης με σκοπό το ξέπλυμα επιχείρησης με υψηλή ρευστότητα 
χρημάτων (στη σχετική δίκη αποκαλύφτηκε μαφιόζικη συμπαιγνία «ξεπλύματος» εσό-
δων από ναρκωτικά) και η υπόθεση “Dresdner Bank” (όπου αποδόθηκε κατηγορία για 
συνέργεια σε φοροδιαφυγή υπαλλήλων της τράπεζας υπέρ πελατών της, με ανώνυμο 
transfer κεφαλαίων τους σε λογαριασμό του εξωτερικού)17.

Την εικόνα συμπληρώνει η ίδρυση ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με παρα-
ανακριτικές αρμοδιότητες, αρχών των οποίων οι λειτουργίες ενδεικνύουν μια τάση αποδι-
αφοροποίησης μεταξύ των υπό τη ιδεολογία του πολιτικού φιλελευθερισμού φερόμενων 
ως «διακριτών» εξουσιών18. Ένα ειρωνικό χαμόγελο σχηματίζεται αυθόρμητα στα χείλη 

17. Χ. Παπαχαραλάμπους, ΕΕλλΠοιν 2007, σελ. 199 κ.επ., καθώς και την κλασσική πλέον 
μελέτη του Στ. Κάτσιου, Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η γεωπολιτική του διεθνούς χρηματοπιστω-
τικού συστήματος. Το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 
Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη 1998, passim. Βλ. ακόμη σχετικά με το θέμα Ο. Ναμία, Ο ρόλος και 
η ευθύνη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ΕΕλλΠοιν 2007, 
σελ. 379 κ.επ., Άγγ. Κωνσταντινίδη, Τραπεζικό απόρρητο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες, σε: Ελληνική Εταιρεία Ποινικού ∆ικαίου, Το οργανωμένο έγκλημα από τη 
σκοπιά του ποινικού δικαίου, ∆ίκαιο & Οικονομία, Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2000, σελ. 131 κ.επ., 
Π. Τσιρίδη, Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και το λειτούργημα του συνηγόρου (υποχρεώσεις και 
ευθύνες), ΕΕλλΠοιν 2007, σελ. 301 κ.επ., τον ίδιο, Ποιν∆ικ 2008, σελ. 630, 631, Έ. Καστανί-
δου-Συμεωνίδου, ∆ικηγόροι: Υποχρεώσεις συνδρομής στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης πα-
ράνομων εσόδων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ποινική ευθύνη, ΠοινΧρον ΝΗ’, σελ. 
933 κ.επ., την ίδια, ∆ικηγορικό απόρρητο και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, ΠοινΧρον ΝΣΤ’, 
σελ. 289 κ.επ. Ειδικά για το χώρο των νομικών επαγγελμάτων βλ. και H. Nelen and Fr. Lankhorst, 
Facilitating Organized Crime: THe Role of Lawyers and Notaries, σε: D. Siegel and H. Nelen, 
Organized Crime: Culture, Markets and Policies, Springer 2008, σελ. 127 κ.επ. 

18. Βλ. π.χ. Ν. Λίβο, Το ‘ξέπλυμα βρόμικου χρήματος’ και η εξιχνίασή του, ΕΕλλΠοιν 2007, 
σελ. 357 κ.επ., τον ίδιο, ‘Πολύ κακό για το τίποτα’; Οι ανακριτικές αρμοδιότητες της Εθνικής Αρ-
χής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές ∆ραστηριότητες, ΠοινΧρον 
ΝΣΤ’, σελ. 380 κ.επ., Γ. ∆ανιήλ, Ποιν∆ικ 2008, σελ. 472-477, 479. Και στην Κύπρο ειδικά 
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όποιου αναλογίζεται ότι όλος αυτός ο ορυμαγδός πληθωριστικής νομοθέτησης και «εκτε-
λεστικής δικαιοσύνης» (τόσο υπό την έννοια της προμνησθείσας σύγχυσης εξουσιών, όσο 
και υπ’ αυτήν της υλοποίησης υπερεθνικών εντολών) ουδόλως εμπόδισε την παρού-
σα χρηματοπιστωτική κρίση, τουτέστιν τη ληστρική επιδρομή στις πραγματικές οικονομίες 
πλειάδας μεταβιομηχανικών κρατών ως συνέπεια όχι τόσο της παράνομης «νομιμοποίη-
σης», όσο της «νόμιμης» ανομίας του χρηματοπιστωτικού “rechtsfreien Raums”19. 

Είναι αλήθεια ότι δεν θα περίμενε κανείς ότι η νομιμοποίηση εσόδων από εγκλημα-
τική δραστηριότητα, τόσο επίκαιρη πλέον διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, θα μπορού-
σε να δώσει το έναυσμα για μια πραγματεία στο πεδίο της δογματικής του ποινικού δι-
καίου και μάλιστα εμπλουτισμένης με αναλύσεις φιλοσοφίας και θεωρίας δικαίου. Αυτή 
είναι όμως όντως η περίπτωση της μονογραφίας του Θεμιστοκλή Σοφού «Ενοχή χωρίς 
αγαθό». Ο συγγραφέας προδίδει εξ υπαρχής το μεθοδολογικό του πρόγραμμα. Εκκι-
νεί από την πραγμάτευση της προβληματικής του εννόμου αγαθού και θεωρεί ότι μια 
γνώση έστω και υπό αρνητικήν έννοια περί του αγαθού είναι δυνατή ώστε να μπορεί ο 
ποινικός κανόνας δικαίου να διαθέτει ένα ελάχιστο νοήματος (θα μπορούσε να ισχυρι-
στεί κανείς εδώ ότι ο συγγραφέας επιλέγει μια επιστημολογικά «ασθενή», πλην όμως 
σαφώς υπερβατολογική σκοπιά για την ανίχνευση των όρων δυνατότητας της ποινικής 
γνώσης). Όμως ο Σοφός δεν αρκείται στην καντιανή ή νεοκαντιανή γνωσεοθεωρητική 
στάση. Θεωρεί ότι η ποινική γνώση του αγαθού επιτυγχάνεται στο πλαίσιο μιας νομικής 
πραγματολογίας, την οποία επιβάλλουν τόσο οι νομοθετικές έννοιες, όσο και ο ερμη-
νευτικός «τρόπος» της νομολογίας (ο συγγραφέας κάνει λόγο για «θεωρητική και νομο-
λογιακή πραγματολογία»). Ανοίγοντας αυτή την δίοδο και με τη βοήθεια σημειολογικών 
προκειμένων (η αναφορά στον Charles William Morris είναι ενδεικτική), ο συγγραφέας 
δεν φείδεται δικαιοφιλοσοφικών αναφορών: από την έννοια της ρωλσιανής «συνεργατι-
κότητας», μέσω των διδαγμάτων της «γλωσσολογικής στροφής» στη φιλοσοφία έως την 
αποδομητική ερμηνεία του Derrida. Συνεκδοχικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο συγ-
γραφέας συμπληρώνει την «ασθενή» του υπερβατολογία με μια χειρονομία τύπου ύστε-
ρου Wittgenstein, που, όπως είναι γνωστό, αναζητά το νόημα του λόγου πέρα από τη 
σύνταξη των προτάσεων, στο πεδίο της χρήσης των γλωσσικών σημείων. 

διοικητικά όργανα αποτελούν η ΜοΚΑΣ («Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης»), 
η Συμβουλευτική Αρχή που ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τον αγώνα κατά 
του «ξεπλύματος», τέλος, διάφορες επί μέρους εποπτικές αρχές ελέγχου λειτουργίας των χρη-
ματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το νομοθετικό πλαίσιο για το «ξέπλυμα» στην Κυπριακή ∆ημοκρατία 
παρέχει ο Ν. 188(Ι)/2007.

19. Βλ. τα εύστοχα σχόλια του Γ. ∆ημήτραινα ΠοινΧρον ΝΗ‘, σελ. 954, 955. Για τη φαινο-
μενολογία του ξεπλύματος στην παγκόσμια οικονομία, βλ. Κάτσιο 1998, passim. 



10

Εύλογη απότοκος συνέπεια της θεωρητικής προσέγγισης του συγγραφέα είναι η 
απόρριψη μιας ακραιφνώς φυσιοκρατικής προσέγγισης του εννόμου αγαθού στο ποι-
νικό δίκαιο, ενώ η προϋπόθεση μιας (αρνητικά συναγόμενης) καθολικότητας της έν-
νοιάς του δεν εμποδίζει εξ ορισμού την αναγωγή στην εμπειρία. Η εμπειρία αποτελεί την 
«πρώτη ύλη» της ποινικής γνώσης, όχι όμως την καταγωγή των εννοιών της, προηγείται 
χρονικά, έπεται όμως (υπερβατο)λογικά της ορθής γνώσης. Αλλά και η ποινική κύρω-
ση ως ανταποδοτική-στιγματιστική έννομη συνέπεια δεν διαθέτει γνωσεοθεωρητικά πρω-
ταρχία, δεν συνιστά ένα επιστημολογικό «πρότερον» στην προσπάθεια εννοιοδόμησης 
του ποινικού φαινομένου. Έτσι μαζί με την φυσιοκρατική απορρίπεται και η κοινωνιολογι-
κή-πολιτισμική προσέγγιση του τελευταίου. Στο σημείο αυτό ο συγγραφέας επιλέγει μια 
κομβική για τη μελέτη του εστίαση της προσοχής. Αναφερόμενος στις μορφές νομοθε-
σίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την εκ μέρους της επιχείρηση προστασίας κοινοτικών 
ή ενωσιακών συμφερόντων, ιδίως μάλιστα στο πλαίσιο του λεγόμενου «ενιαίου δικαιικού 
χώρου ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας», καθώς και στην επιταγή διαφοροτρό-
που πειθαρχήσεως των Κρατών-Μελών στα εν λόγω υπερεθνικά νομικά μέσα (ιδίως στις 
Αποφάσεις-Πλαίσιο), ο Σοφός συναντά το υφέρπον σε αυτά «αγαθό» στην αποτροπή της 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση «αρνητικής εκμετάλλευσης λειτουργικών συστημάτων». Αγα-
θό γίνεται λοιπόν μια «συστημικά» συλλαμβανόμενη «δημόσια ασφάλεια», η οποία, από 
ό,τι υπονοεί ο συγγραφέας, τείνει να επικαθορίζει την ελευθερία και τη δικαιοσύνη επι-
βάλλοντας όλο και περισσότερο -στο πλαίσιο μιας ήδη κριτικά διαγνωσθείσας νέας δογ-
ματικής- την ενοποίηση και την «κοινοτικοποίηση» των ποινικών κανόνων (ένα κλασσικό 
παράδειγμα αποτελεί η γέννηση και ανάπτυξη του θεσμού του Ευρωπαϊκού Εντάλματος 
Σύλληψης20). Η «σοβαρή εγκληματικότητα» γίνεται πλέον ο τόπος της ευρω-ενωσιακής 
αντεγκληματικής πολιτικής, με βάση τον οποίο εντείνεται η εναρμόνιση-προσέγγιση των 
εθνικών ποινικών νομοθεσιών και σημαντικό τμήμα του ποινικού ελέγχου μεταφέρε-
ται σε νέα ιδιόρρυθμης κοπής διοικητικά όργανα, είτε υπερεθνικού χαρακτήρα, όπως η 
Europol, η Eurojust ή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε εθνικά, όπως οι Μονάδες Χρημα-
τοοικοομικής ∆ράσης (FIUs), οι γνωστές «Ανεξάρτητες Αρχές» καταπολέμησης του ξε-
πλύματος βρώμικου χρήματος. Το πόρισμα του κριτικού ελέγχου του συγγραφέα δεν θα 
μπορούσε εν όψει όλων αυτών να προκύψει σαφέστερα: στο 4ο Κεφάλαιο του Α’ Μέ-
ρους η υπερεθνική αυτή νομοθεσία σκιαγραφείται ως βραχυκύκλωση λειτουργισμού, 
θετικισμού και αποφασιοκρατίας. Όπως αναφέρει ο Σοφός,

«Η φορμαλιστική νομιμοποίηση της συστημικής ασφάλειας συνεπάγεται μόνον μια 
ντεσιζιονιστική αντίληψη για τη θεμελίωση της ορθότητας».

20. Μια αναλυτική ευμενώς διακείμενη πραγμάτευση αυτού του θεσμού βλ. σε ∆. Μουζάκη, 
Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, Νομική Βιβλιοθήκη 2009.
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