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Πρόλογος
Είναι γνωστά τα προβλήματα με τις μεγάλες 
υποθέσεις διαφθοράς στη χώρα μας. Για τις 
υποθέσεις αυτές είχε ήδη συμπληρωθεί η 
προθεσμία παραγραφής λόγω της βραχύτατης 
σχετικής προθεσμίας που ισχύει για τους εν 
ενεργεία και πρώην βουλευτές ακόμη και στην 
περίπτωση κακουργήματος (5 έτη αντί για 
15/20 έτη του  Ποινικού Κώδικα) σε συνδυασμό 
με την απαιτούμενη συναίνεση της Βουλής που 
πρέπει να δοθεί το αργότερο έως τη λήξη της 
δεύτερης τακτικής συνόδου των εργασιών της 
Βουλής (που διαρκεί από τον Σεπτέμβριο έως 
τον Ιούνιο), που άρχισε μετά την τέλεση του 
αδικήματος, η οποία συναίνεση δεν έχει δοθεί 
στις υποθέσεις διαφθοράς λόγω της προώρου 
λήξεως των εργασιών. Η συναίνεση αυτή, η 
οποία δίδεται με απόφαση της απολύτου 
πλειοψηφίας των Βουλευτών, κατόπιν 
πρότασης από τουλάχιστον 30 βουλευτές,  
δημιουργεί πράγματι ένα κενό στην απόδοση 
ευθυνών, το οποίο ενισχύεται σε καθημερινή 
βάση στην Ελλάδα (όπου τα μέσα ενημέρωσης 
αποκαλύπτουν το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο).
Στα πλαίσια αυτά δεν εντυπωσιάζει η Έκθεση 
του Γενικού Επιθεωρητή της Δημόσιας 
Διοίκησης για το 2010 όπου καταλήγει ότι 
σε καμία από τις 450 υποθέσεις διαφθοράς 
του Δημόσιου Τομέα που τέθηκαν ενώπιον 
της Δικαιοσύνης τα τελευταία έξι χρόνια δεν 
εκδόθηκε οριστική απόφαση!
Παρ’όλα αυτά ακόμη και ο ΟΟΣΑ έχει 
αναγνωρίσει την ισχύουσα και στην Ελλάδα 
5ετή προθεσμία παραγραφής για τη 
δωροδοκία ως «επαρκή» αλλά και γενικότερα, 
όπως προκύπτει από την διεξαχθείσα σχετική 
έρευνα, η ισχύουσα περί διαφθοράς νομοθεσία 
στη χώρα μας είναι όχι μόνο πλήρης αλλά και 
σε πολλά σημεία πρωτοπόρος και καινοτόμος. 
Έτσι ο προβληματισμός αναπόφευκτα 
επικεντρώνεται σε θέματα εφαρμογής της.
Πέραν της κωδικοποίησης όλης της 
σχετικής νομοθεσίας, με απλούστευση του 
κανονιστικού πλαισίου, προβλήματα στην 
αποτελεσματική εφαρμογή των ισχυουσών 
διατάξεων φαίνεται να δημιουργούν η 
αποκεντρωμένη οργάνωση του συστήματος 
επιβολής του νόμου, η έλλειψη συντονισμού 
μεταξύ των διωκτικών μηχανισμών, καθώς και 
η διαφθορά του συστήματος που παρεμποδίζει 
τη δίωξη – με τους δικαστικούς λειτουργούς 
όχι και τόσο ανεξάρτητους πάντοτε – και, το 
σημαντικότερο, οι συσσωρευμένες υποθέσεις 

που εκκρεμούν παρά τις  φιλότιμες και 
συστηματικές προσπάθειες της πλειοψηφίας 
των δικαστών. 
Η ανά χείρας έρευνα της Διεθνούς Διαφάνειας 
στην Ευρώπη αναδεικνύει τα σε μεγάλο βαθμό 
παρεμφερή προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η απονομή της δικαιοσύνης σε σχέση με 
τα αδικήματα διαφθοράς στα Κράτη της 
ΕΕ αλλά και την καθοριστική θέση που στα 
περισότερα από αυτά κατέχουν οι ρυθμίσεις 
περί παραγραφής. 

Επεξήγηση Ορολογίας

Αδικοπραξία
Αστικό αδίκημα, εξαιρουμένης της παραβίασης 
συμβατικών υποχρεώσεων, το οποίο ο νόμος 
επανορθώνει επιδικάζοντας αποζημίωση. 
Εις βάρος του τελέσαντος αδικοπραξία μπορεί 
να κατατεθεί αγωγή.

Αθέμιτη άσκηση επιρροής έναντι 
ανταλλάγματος
Η υπόσχεση, προσφορά ή απόδοση προς 
κάποιον ή η εξασφάλιση ή αποδοχή αθέμιτου 
πλεονεκτήματος από το πρόσωπο αυτό, 
άμεσα ή έμμεσα, προκειμένου το πρόσωπο 
αυτό να κάνει κατάχρηση της πραγματικής 
ή υποτιθέμενης επιρροής του με σκοπό 
την εξασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος 
για τον ηθικό αυτουργό της πράξης ή για 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Η αθέμιτη άσκηση 
επιρροής έναντι ανταλλάγματος διακρίνεται 
συνήθως στην ενεργητική μορφή (προσφορά 
πλεονεκτήματος σε αντάλλαγμα για την άσκηση 
επιρροής) και στην παθητική μορφή (ζήτηση ή 
αποδοχή πλεονεκτήματος σε αντάλλαγμα για 
την άσκηση επιρροής).

Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή
Η Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή (ΑΔΣ) είναι η 
επίσημη διαδικασία μέσω της οποίας τα κράτη 
ζητούν και παρέχουν συνδρομή στην εξεύρεση 
στοιχείων που ευρίσκονται σε μία χώρα, προς 
υποστήριξη της ποινικής έρευνας ή διαδικασίας 
που διεξάγεται σε μία άλλη χώρα.

Αναστολή
Στο πλαίσιο των κανόνων παραγραφής, η 
αναστολή λειτουργεί ως διάλειμμα ή παύση. 
Μετά την παρέλευση της αναστολής, η 
προθεσμία παραγραφής συνεχίζει να τρέχει.  
Οι λόγοι διακοπής της προθεσμίας διαφέρουν 
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από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη, συχνά 
ωστόσο αφορούν ασυλία ή ασθένεια του 
κατηγορουμένου/εναγομένου.

Απόλυτη παραγραφή
Η απόλυτη παραγραφή είναι ο όρος που 
χρησιμοποιείται για την απόλυτη προθεσμία 
παραγραφής στις αστικές διαδικασίες.

Αστική διαδικασία
Στην αστική διαδικασία, αστικές αγωγές 
υποβάλλονται κατά νομικών προσώπων, 
φυσικών προσώπων ή του κράτους, με σκοπό 
την επανόρθωση της ζημίας που προκλήθηκε ως 
αποτέλεσμα των πράξεων του εναγομένου.

Ασυλία
Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, ο 
όρος ασυλία αναφέρεται στην εξαίρεση από 
την νομική δίωξη για πρόσωπα με πολιτική 
έκθεση. Σε ορισμένες χώρες, οι πολιτικοί 
απολαύουν πολιτική ασυλία για τις πράξεις που 
τελούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους, προκειμένου να αποφεύγονται οι νομικές 
επιθέσεις με πολιτικά κίνητρα.

Ατιμωρησία
Η εξαίρεση από τις συνέπειες του νόμου.

Βαθμός
Μία πράξη ή στάδιο νομικής διαδικασίας.

Βάρος απόδειξης
Το βάρος της απόδειξης είναι το καθήκον που 
φέρει αυτός που καθορίζεται από τον νόμο 
να αποδείξει ή να αντικρούσει σε μία αστική 
ή ποινική διαδικασία ένα αμφισβητούμενο 
αντικείμενο. Στις ποινικές υποθέσεις, το 
βάρος της απόδειξης το φέρει η κατηγορούσα 
αρχή, η οποία πρέπει να αποδείξει ότι ο 
κατηγορούμενος είναι ένοχος προκειμένου να 
καταδικαστεί από τους ενόρκους. Σε ορισμένες 
δικαιοδοσίες ωστόσο, ο κατηγορούμενος 
είναι υποχρεωμένος να αποδείξει την ύπαρξη 
ορισμένων γεγονότων που στηρίζουν την 
υπεράσπισή του, όπως η ένσταση του 
ακαταλόγιστου. Στις αστικές υποθέσεις, ο 
ενάγων κατά κανόνα φέρει το βάρος της 
απόδειξης, ωστόσο ο εναγόμενος μπορεί να 
κληθεί να αποδείξει ορισμένα στοιχεία της 
υπεράσπισής του.

Δευτεροβάθμια δικαιοδοσία
Δευτεροβάθμια δικαιοδοσία είναι η εξουσία 
ανώτερου δικαστηρίου να αναθεωρήσει και 
να μεταβάλει οριστική απόφαση κατώτερου 
δικαστηρίου επί τη βάσει ότι η απόφαση 
βασίστηκε σε λανθασμένη εφαρμογή νόμου. 
Αναλόγως του είδους της υπόθεσης και της 
πρωτοβάθμιας απόφασης, η δευτεροβάθμια 
αναθεώρηση συνίσταται κατά κύριο λόγο σε νέα 
συζήτηση της υπόθεσης• 
συζήτηση κατά την οποία το δευτεροβάθμιο 
δικαστήριο (εφετείο) δέχεται τις διαπιστώσεις 
του κατώτερου δικαστηρίου• ή σε έλεγχο των 
αποφάσεων του κατώτερου δικαστηρίου επί 
συγκεκριμένων θεμάτων.

Αστική διαδικασία
Στην αστική διαδικασία, αστικές αγωγές 
υποβάλλονται κατά νομικών προσώπων, 
φυσικών προσώπων ή του κράτους, με σκοπό 
την επανόρθωση της ζημίας που προκλήθηκε ως 
αποτέλεσμα των πράξεων του εναγομένου.

Δευτεροβάθμιο στάδιο απονομής δικαιοσύνης
Το δευτεροβάθμιο στάδιο απονομής 
δικαιοσύνης είναι το στάδιο της νόμιμης 
διαδικασίας όπου ο ηττηθείς διάδικος 
προσφεύγει σε δικαστήριο ανώτερου βαθμού 
το οποίο είναι αρμόδιο να αναθεωρήσει και να 
μεταβάλει οριστική απόφαση του κατώτερου 
δικαστηρίου επί τη βάσει ότι η απόφαση 
βασίστηκε σε λανθασμένη εφαρμογή νόμου.

Δημόσια τάξη
Είναι η κοινωνία σε κατάσταση γαλήνης και 
ηρεμίας. Η έννοια της παραγραφής προορίζεται 
να συνεισφέρει στη δημόσια τάξη. Η δίωξη 
και τιμωρία παλαιών εγκλημάτων ανακινεί 
δυσάρεστα συναισθήματα και δεν αφήνει να 
επουλωθούν τα κοινωνικά τραύματα παλαιών 
συγκρούσεων και των συνεπειών τους.

Διακεκριμένο αδίκημα
Ένα έγκλημα ή αδίκημα το οποίο επιδεινώνεται 
ή καθίσταται σοβαρότερο λόγω ειδικών 
περιστάσεων που συντρέχουν κατά τη διάπραξή 
του, όπως για παράδειγμα κατοχή θανατηφόρου 
όπλου ή αμέλεια περί την ασφάλεια των 
άλλων. Ο υπαίτιος διακεκριμένου αδικήματος 
υπόκειται συνήθως σε αυστηρότερες κυρώσεις 
από αυτές που ισχύουν για τις μη διακεκριμένες 
μορφές του αδικήματος αυτού.
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Διακοπή
Στο πλαίσιο της παραγραφής, όταν επέρχεται 
διακοπή ξεκινά εκ νέου το πλαίσιο παραγραφής, 
συνήθως ίσης διάρκειας με την προηγούμενη. 
Οι λόγοι διακοπής της προθεσμίας διαφέρουν 
από τη μία δικαιοδοσία στην άλλη, συχνά 
ωστόσο αφορούν εξελίξεις που ανακύπτουν 
στο πλαίσιο της διαδικασίας, όπως η έναρξη ή 
η υποβολή της υπόθεσης στο δικαστήριο.

Διαρκές έγκλημα
Η παράνομη δραστηριότητα που 
πραγματοποιείται αδιαλείπτως για κάποιο 
διάστημα, όπως για παράδειγμα η λειτουργία 
δικτύου εμπορίας ανθρώπων.

Δικαιακό Σύστημα Ηπειρωτικού Δικαίου
Σύστημα δικαίου που βασίζεται σε  σύνολο 
κανόνων που προέκυψαν και αναπτύχθηκαν 
απευθείας από το Ρωμαϊκό Δίκαιο. Το βασικό 
χαρακτηριστικό του αστικού δικαίου είναι 
ότι οι νόμοι θεσπίζονται γραπτώς. Είναι 
κωδικοποιημένοι και δεν διαμορφώνονται, 
όπως συμβαίνει στο κοινό δίκαιο, από την 
κρίση του δικαστή.

Δικαιακό Σύστημα Κοινοδικαίου
Σύστημα δικαίου που εδράζεται σε σύνολο 
κανόνων που βασίζονται σε δικαστικές 
αποφάσεις, στη θεωρία που περιλαμβάνεται 
στις αποφάσεις αυτές, καθώς και στο εθμικό 
δίκαιο σε αντίθεση με την κωδικοποιημένη 
γραπτή νομοθεσία. Το κοινοδίκαιο αποτελεί τη 
βάση του νομικού συστήματος στην Αγγλία και 
σε πολλές άλλες αγγλόφωνες χώρες. Το νομικό 
σύστημα των περισσότερων πρώην βρετανικών 
αποικιών βασίζεται στο κοινό δίκαιο.

Διοικητική διαδικασία
Η διοικητική διαδικασία συνίσταται στη μη 
δικαστική εξακρίβωση της υπαιτιότητας 
ή της ενοχής, και μπορεί να ενέχει την 
επιβολή διαφόρων ειδών προστίμων. Οι 
διοικητικές διαδικασίες συχνά διεξάγονται από 
κυβερνητικές ή άλλες δημόσιες αρχές.

Δίωξη
Η κίνηση και διεξαγωγή νομικής διαδικασίας 
εις βάρος προσώπου. Όταν ισχύει προθεσμία 
παραγραφής για το διάστημα της δίωξης, η 
δίωξη πρέπει να περατωθεί και να εκδοθεί 
απόφαση εντός της προθεσμίας αυτής.

Δωροδοκία
Η προσφορά, υπόσχεση, απόδοση, αποδοχή 
ή εξασφάλιση πλεονεκτήματος ως κίνητρο 
για πράξη η οποία είναι παράνομη, ανήθικη ή 
συνιστά παραβίαση πίστης. Το εν λόγω κίνητρο 
μπορεί να είναι υπό μορφή δώρου, δανεισμού, 
αμοιβής, ανταμοιβής ή άλλων πλεονεκτημάτων 
(φόροι, υπηρεσίες, δωρεές κ.λπ.). Η πράξη της 
προσφοράς των ανωτέρω καλείται ενεργητική 
δωροδοκία, και η πράξη της αποδοχής αυτών 
καλείται παθητική δωροδοκία.

Εναγόμενος
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου κινείται νομική διαδικασία ενώπιον 
δικαστηρίου.

Έρευνα
Η διαδικασία αποκάλυψης των γεγονότων και 
των συνθηκών που αφορούν ένα αδίκημα. 
Όταν ισχύει προθεσμία παραγραφής για την 
περίοδο της έρευνας, η έρευνα πρέπει να 
ολοκληρωθεί και να ασκηθεί δίωξη εντός της 
προθεσμίας αυτής.

Κακούργημα
Ένα σοβαρό έγκλημα, όπως φόνος, βιασμός 
ή ληστεία. Το κακούργημα τιμωρείται με 
αυστηρότερες ποινές από ότι το πλημμέλημα.

Κατά συρροή έγκλημα
Το κατά συρροή έγκλημα συντρέχει σε 
περιπτώσεις όπου ο εναγόμενος φέρεται να 
τέλεσε μία σειρά από στενά συνδεδεμένα 
μεταξύ τους αδικήματα. Για παράδειγμα, σε 
περίπτωση επαναλαμβανόμενης δωροδοκίας.

Καταγγελία
Καταγγελία ή ‘κάρφωμα’ είναι η αποκάλυψη 
πληροφοριών σχετικά με πιθανολογούμενη 
αδικοπραξία στο πλαίσιο ενός οργανισμού, ή ο 
κίνδυνος αυτής, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που θεωρούνται ικανά να ασκήσουν δίωξη. 
Η πρώιμη αποκάλυψη αδικοπραξίας ή του 
κινδύνου αυτής μπορεί να προστατεύσει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, να σώσει ζωές και να 
περιφρουρήσει το γράμμα του νόμου. 
Η καταγγελία αναγνωρίζεται όλο και 
περισσότερο ως εργαλείο κατά της διαφθοράς.

Κατάχρηση εξουσίας
Η κατάχρηση εξουσίας αναφέρεται ως μία 
πράξη (ή παράλειψη) κατά παράβαση του 
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νόμου, από πλευράς δημοσίου υπαλλήλου κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η πράξη 
(ή η παράλειψη) διενεργείται από το δημόσιο 
υπάλληλο προκειμένου να εξασφαλίσει αθέμιτο 
όφελος για τον ίδιο ή για άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο.

Κανόνες παραγραφής
Οι κανόνες παραγραφής είναι θεσπισμένοι 
κανόνες που ορίζουν το μέγιστο διάστημα εντός 
του οποίου μπορεί να κινηθεί ποινική ή αστική 
διαδικασία εις βάρους φερόμενου υπαιτίου. 
Οι κανόνες παραγραφής προάγουντην 
δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα των 
δικαστικών ερευνών και διαδικασιών.

Κλήση
Δικαστική εντολή βάσει της οποίας καλείται 
κάποιος να εμφανιστεί στο δικαστήριο για να 
καταθέσει. Η μη παράσταση μετά από έκδοση 
κλήσης συνιστά κολάσιμο αδίκημα.

Μήνυση
Γραπτή δήλωση στην οποία αποδίδονται 
κατηγορίες για την τέλεση εγκλήματος ή άλλου 
είδους αδικήματος.

Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων (ξέπλυμα 
χρήματος)
Η διαδικασία απόκρυψης της προέλευσης, της 
κυριότητας ή του προορισμού χρημάτων που 
αποκτήθηκαν με παράνομο ή αθέμιτο τρόπο, 
συγκαλύπτοντάς τα στο πλαίσιο νόμιμων 
οικονομικών δραστηριοτήτων.

Παραβίαση του δικαιώματος δίκαιης δίκης
Όταν επηρεάζεται δυσμενώς το δικαίωμα του 
ατόμου για δίκαιη δίκη.

Παρακώλυση δικαιοσύνης
Η παρακώλυση δικαιοσύνης μπορεί να οριστεί 
ως η χρήση φυσικής δύναμης, απειλών ή 
εκφοβισμού ή η υπόσχεση, προσφορά ή 
παροχή αθέμιτου πλεονεκτήματος, με σκοπό 
την ψευδορκία ή την παρέμβαση σε κατάθεση 
ή προσκόμιση στοιχείων σε διαδικασία που 
αφορά στην τέλεση εγκλήματος ή άλλου 
αδικήματος.

Παράνομος πλουτισμός
Το αδίκημα του παράνομου πλουτισμού 
μπορεί να οριστεί ως η σημαντική αύξηση της 
περιουσίας ενός δημοσίου λειτουργού η οποία 
δεν μπορεί να εξηγηθεί εύλογα σε σχέση με τις 
νόμιμες αποδοχές του.

Παράταση
Στο πλαίσιο της παραγραφής αδικημάτων, η 
παράταση αφορά στη σχετική προθεσμία για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι λόγοι 
παράτασης ποικίλλουν σε κάθε δικαιοδοσία, 
μεταξύ αυτών ωστόσο απαιτείται η διενέργεια 
ειδικής και χρονοβόρου έρευνας.

Πειθαρχική διαδικασία
Η πειθαρχική διαδικασία περιλαμβάνει 
κυρώσεις εις βάρος υπαλλήλου του δημόσιου 
ή ιδιωτικού τομέα βάσει σύμβασης ή άλλων 
νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από 
την ατομική θέση ή την εργασιακή σχέση του 
εργαζομένου, σε αντιδιαστολή με τις γενικές 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το ποινικό ή 
διοικητικό δίκαιο.

Πλημμέλημα
Ένα μικρότερης σοβαρότητας αδίκημα ή 
παράβαση του νόμου, λιγότερο ειδεχθές από 
το κακούργημα.

Ποινική διαδικασία
Η ποινική διαδικασία συνίσταται στη δίωξη 
εκ μέρους του κράτους εις βάρος φυσικού ή 
νομικού προσώπου, όπως μία επιχείρηση.

Προθεσμία παραγραφής
Η προθεσμία παραγραφής είναι το μέγιστο 
διάστημα εντός του οποίο είναι δυνατόν να 
γίνουν δικαστικές κινήσεις εις βάρος του 
φερόμενου ως υπαιτίου. Ανεξαρτήτως εάν 
συντρέχουν λόγοι διακοπής, αναστολής ή 
παράτασης, η προθεσμία παραγραφής δεν 
μπορεί να παραταθεί σε καμία περίπτωση.

Πρωτοβάθμια διαδικασία
Η έναρξη ή η πρώτη συζήτηση μίας νομικής 
διαδικασίας. Η πρωτοβάθμια διαδικασία 
λαμβάνει χώρα σε κατώτερο δικαστήριο.

Σχετική προθεσμία παραγραφής
Η σχετική προθεσμία παραγραφής είναι το 
μέγιστο διάστημα εντός του οποίου μπορεί να 
κινηθεί ποινική ή αστική διαδικασία εις βάρος 
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φερόμενου υπαιτίου, το οποίο ωστόσο δύναται 
να επιμηκυνθεί για ειδικούς λόγους αναστολής, 
διακοπής ή παράτασης.

Υπαίτιος
Πρόσωπο το οποίο κρίθηκε ένοχο εγκλήματος 
ή άλλου αδικήματος.

Υπεξαίρεση
Όταν πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση σε 
δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή ιδιωτική 
εταιρεία, αθέμιτα και παράνομα οικειοποιείται, 
χρησιμοποιεί ή διακινεί για προσωπικό 
πλουτισμό ή άλλες δραστηριότητες κεφάλαια 
και αγαθά που του ανατέθηκαν στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του.

Φερόμενος υπαίτιος
Πρόσωπο το οποίο διώκεται για έγκλημα ή 
άλλο αδίκημα χωρίς να έχει αποδειχθεί ακόμη η 
ενοχή του.

Υψηλόβαθμη διαφθορά
Πράξεις που τελούνται σε υψηλά κυβερνητικά 
κλιμάκια και αλλοιώνουν πολιτικές ή την 
κεντρική λειτουργία του κράτους, δίδοντας 
τη δυνατότητα σε πολιτικούς ηγέτες να 
αποκομίζουν οφέλη εις βάρος του δημοσίου 
συμφέροντος. Η υψηλόβαθμη διαφθορά 
συνήθως (όχι όμως πάντοτε) είναι συνώνυμη 
της πολιτικής διαφθοράς.

Eισαγωγή, κυριότερα συμπεράσματα 
και προτάσεις

Tangentopoli – ένα παράδειγμα της σχέσης 
των κανόνων παραγραφής με την επιβολή του 
νόμου κατά της διαφθοράς
Το Tangentopoli (κυριολεκτικά ‘η πόλη της δωροδοκίας’), 
γνωστό επίσης και ως ‘Καθαρά Χέρια’, ήταν μία σειρά 
δικαστικών ερευνών που διεξήχθησαν σε πολιτικούς 
και δημόσιους υπαλλήλους στην περιοχή του Μιλάνο. 
Το σκάνδαλο που ξέσπασε το 1992 αποκάλυψε την 
ευρεία εξάπλωση της δωροδοκίας, της διαφθοράς 
και της παράνομης χρηματοδότησης κομμάτων 
με εμπλεκόμενους υπουργούς, βουλευτές και 
επιχειρηματίες.
Μετά το στάδιο της προδικασίας, απαλλάχθηκαν 
635 άτομα (σχεδόν 20% επί του συνόλου). Από αυτά, 
314 (49%)  απαλλάχθηκαν λόγω παραγραφής του 
αδικήματος που εμπόδισε την παραπομπή τους. Μετά 
την δίκη, 40% των υποθέσεων έκλεισαν, εκ των οποίων 

57 % λόγω παραγραφής – μεταξύ άλλων διότι τα 
δικαστήρια αδυνατούσαν να διαχειριστούν τέτοιο όγκο 
υποθέσεων.
Σύμφωνα με επιπλέον στοιχεία, από τα 4.520 άτομα 
που καταχωρήθηκαν στο Γενικό Μητρώο Ποινικών 
Διώξεων του Δικαστηρίου του Μιλάνο, οι 586 (13%) 
απαλλάχθηκαν λόγω παραγραφής.
Ένα άλλο σχετικό ζήτημα που προκύπτει από την 
παρούσα μελέτη είναι ότι η πλειοψηφία των υποθέσεων 
που έκλεισαν λόγω παραγραφής δεν έφθασε ποτέ 
στο ακροατήριο διότι το στάδιο της προδικασίας δεν 
περατώθηκε εγκαίρως.

Εισαγωγή
Οι κανόνες παραγραφής είναι κανόνες της 
νομοθεσίας που προσδιορίζουν το μέγιστο 
διάστημα εντός του οποίου είναι δυνατόν να 
κινηθεί ποινική ή πολιτική δίωξη εις βάρος 
του φερόμενου  ως παραβάτη. Οι κανόνες 
παραγραφής προάγουν την ευθυδικία και 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών έρευνας 
και απονομής δικαιοσύνης και συμβάλλουν 
στην κοινωνική γαλήνη.
Ωστόσο, οι κανόνες παραγραφής μπορεί να 
συνιστούν εμπόδιο στη δίωξη των αδικημάτων 
διότι, στην πράξη, τυπικά περιλαμβάνουν τη 
προδικασία, ήτοι ακόμη και αν απαγγελθούν 
κατηγορίες εις βάρος του φερόμενου 
παραβάτη, η διαδικασία μπορεί να περατωθεί 
λόγω παραγραφής. Ιδιαίτερα στην περίπτωση 
αδικημάτων που αφορούν διαφθορά, τα οποία 
συχνά έρχονται στο φως μετά από μεγάλα 
χρονικά διαστήματα, οι βασικές διατάξεις 
περί παραγραφής μπορεί να οδηγήσουν 
σε ατιμωρησία εάν οι σχετικές προθεσμίες 
είναι ιδιαίτερα σύντομες ή δεν είναι αρκετά 
ευέλικτες ώστε να μπορέσει να ασκηθεί δίωξη. 
Ένας επιπρόσθετος παράγοντας αφορά τις 
περιπτώσεις διασυνοριακής διαφθοράς, όπου η 
νομική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο μπορεί 
να καθυστερήσει σημαντικά τη διαδικασία.
Όλα τα αρμόδια διεθνή όργανα έχουν τονίσει 
ότι οι κατάλληλοι κανόνες παραγραφής είναι 
καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική 
δίωξη της διαφθοράς, και έχουν αναπτύξει 
έγγραφα που προβλέπουν σχετικές διατάξεις. 
Η Ομάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη 
δωροδοκία (WGB) και η Ομάδα Κρατών 
κατά της Δωροδοκίας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (GRECO) συμπεριέλαβαν την 
αξιολόγηση των κανόνων παραγραφής στους 
μηχανισμούς ελέγχου για την εφαρμογή των 
σχετικών συνθηκών.

1.1
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Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί 
αναλυτικό διεθνές πρότυπο για την παραγραφή 
των υποθέσεων διαφθοράς, και οι διεθνείς 
οργανισμοί δεν παρέχουν πάντοτε σαφή και 
συνεπή καθοδήγηση στα κράτη-μέλη τους. 
Η Ομάδα Εργασίας WGB του ΟΟΣΑ τονίζει ότι 
η έλλειψη οριζόντιας έρευνας στο συγκεκριμένο 
ζήτημα εμποδίζει τη σωστή αξιολόγηση του 
κατά πόσον οι κανόνες παραγραφής επαρκούν 
για τη διερεύνηση και δίωξη του αδικήματος 
της διεθνούς δωροδοκίας.
Η παρούσα έκθεση επιχειρεί να αμβλύνει το 
κενό αυτό, προβαίνοντας σε μία συνολική 
επισκόπηση των κανόνων παραγραφής σε 
σχέση με αδικήματα διαφθοράς και τα συναφή 
αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Διερευνά 
τη συνάφεια των κανόνων παραγραφής με 
τη δράση ενάντια στη διαφθορά, αναλύει 
προβλήματα της εφαρμογής της νομοθεσίας 
κατά της διαφθοράς και εντοπίζει τις ορθές 
πρακτικές στην ΕΕ.

Εύρος της έκθεσης
Η έκθεση βασίζεται σε έρευνες σε εθνικό 
επίπεδο που διεξήχθησαν και στα 27 κράτη 
μέλη της ΕΕ. Η συλλογή εθνικών δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Σε 11 
χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, 
Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβακία) 
καταρτίστηκαν εμπεριστατωμένες μελέτες του 
θέματος  από αντίστοιχα εθνικά παραρτήματα 
της Διεθνούς Διαφάνειας (ΔΔ). Στα υπόλοιπα 
16 κράτη-μέλη της ΕΕ πραγματοποιήθηκε 
μία συνολική αξιολόγηση. Τα συμπεράσματα 
συζητήθηκαν σε συνάντηση διεθνών 
εμπειρογνωμόνων, με εκπροσώπους από 
την Ομάδα Εργασίας WGB του ΟΟΣΑ και 
το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον 
Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του 
Εγκλήματος (UNODC).
Η έρευνα κάλυψε όλα τα εγκλήματα διαφθοράς 
και τα συναφή με αυτή, όπως ορίζονται 
στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά 
της Διαφθοράς (UNCAC), ήτοι δωροδοκία, 
απιστία, αθέμιτη άσκηση επιρροής έναντι 
ανταλλάγματος, κατάχρηση εξουσίας, 
παράνομο πλουτισμό, παρακώλυση δικαιοσύνης 
και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Κάλυψε όχι μόνο την τέλεση 
των αδικημάτων αυτών αλλά και τη συνέργεια, 
την απόπειρα και τη συνωμοσία για την τέλεση 
αδικημάτων διαφθοράς. Η νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
συμπεριελήφθη λόγω της άρρηκτης σχέσης 
της με τη διαφθορά: προκειμένου οι υπαίτιοι 
διαφθοράς να απολαύσουν τους καρπούς των 
παράνομων δραστηριοτήτων τους, πρέπει να 
κρύψουν την προέλευση των κεφαλαίων τους 
και τελικά να τα μετατρέψουν σε νόμιμα. Η 
έρευνα αξιολόγησε τη συνάφεια των κανόνων 
παραγραφής προς την επιβολή της νομοθεσίας 
κατά της διαφθοράς στους διάφορους κλάδους 
του δικαίου (ποινικό, αστικό, διοικητικό και 
πειθαρχικό), καθώς και στα διάφορα στάδια 
έρευνας και δίωξης των αδικημάτων.
Ωστόσο, η συγκρισιμότητα των δεδομένων 
μεταξύ των χωρών είναι περιορισμένη, 
δεδομένου ότι δεν έχουν ενσωματώσει όλες 
οι δικαιοδοσίες της ΕΕ τα αδικήματα αυτά στο 
εθνικό δίκαιό τους. Τα αδικήματα διαφθοράς 
μπορεί επίσης να ρυθμίζονται με διαφορετικό 
τρόπο από τη μία χώρα στην άλλη, γεγονός που 
ενέχει επιπλοκές για τη διάρκεια 
της παραγραφής.

Μεθοδολογία έρευνας
Η παρούσα έκθεση πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο ενός έργου συγχρηματοδοτούμενου 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι μεθοδολογίες 
αμφότερων των προσεγγίσεων – της 
εμπεριστατωμένης και της συνοπτικής μελέτης 
αναπτύχθηκαν από κοινού από τους συνεργάτες 
του σχεδίου, ήτοι την Γραμματεία και τα 11 
εθνικά παραρτήματα της ΔΔ σε Αυστρία, 
Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία 
και Σλοβακία. 

Ατιμωρησία λόγω παρέλευσης του χρόνου
Τον Σεπτέμβριο 2003, ένας Λιθουανός δικαστής 
έκλεισε ποινική υπόθεση στην οποία οι κατηγορούμενοι 
διώκονταν για υπεξαίρεση ποσού 2,6 εκατομμυρίων 
Δολλαρίων ΗΠΑ. Το 2007, η Δικαστική Επιτροπή  
Δεοντολογίας και Πειθαρχίας αρνήθηκε να επιβάλει 
πειθαρχικές ευθύνες στον δικαστή καθώς η τριετής 
περίοδος παραγραφής είχε παρέλθει.

Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν μέσω 
έρευνας βάσει εγγράφων, ερωτηματολογίων και 
συνεντεύξεων με τοπικούς εμπειρογνώμονες. Η 
έρευνα βάσει εγγράφων περιελάμβανε σχετικές 
νομικές διατάξεις και ακαδημαϊκές διατριβές, 
αξιολογήσεις και εκθέσεις από διεθνείς φορείς 
όπως η Ομάδα Εργασίας WGB του ΟΟΣΑ 
και η Ομάδα GRECO και την περισυλλογή 
και ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικά 
με το μέγεθος των προθεσμιών παραγραφής, 

1.2
1.3
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περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει 
άμεσο θύμα για να προβεί σε καταγγελία. 
Η μυστικότητα που καλύπτει τέτοιες 
συμπεριφορές σημαίνει ότι αυτές μπορεί να μην 
αποκαλυφθούν ποτέ, εκτός εάν τις καταγγείλει 
ένα τρίτο πρόσωπο. Ως εκ τούτου, η σημασία  
της καταγγελίας και η ανάγκη αποτελεσματικής 
προστασίας αυτών που προβαίνουν σε 
καταγγελίες ταυτοποιήθηκε ως σημαντικότατο 
ζήτημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούν οι 
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.
Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και 
εξειδίκευσης των οργάνων επιβολής του 
νόμου και των δικαστικών λειτουργών, 
ταυτοποιήθηκαν επίσης ως σημαντικά 
εμπόδια στην αποτελεσματική έρευνα και 
δίωξη των περιπτώσεων διαφθοράς στην 
ΕΕ. Τα περιστατικά διαφθοράς είναι συχνά 
δύσκολο να ανακαλυφθούν, να διερευνηθούν 
και να διωχθούν. Στις περισσότερες χώρες 
υπάρχει έλλειψη ικανού ανθρώπινου δυναμικού 
για τη διεξαγωγή ερευνών και τη δίωξη των 
περιπτώσεων διαφθοράς και οικονομικού 
εγκλήματος γενικότερα.
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
οι χρονοβόρες διαδικασίες, ενίοτε 
συνεπικουρούμενες από την υψηλή 
γραφειοκρατία και τις υπερβολικές απαιτήσεις 
αποδεικτικών στοιχείων, θέτουν σοβαρά 
εμπόδια στην επιβολή του νόμου κατά της 
διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτό, οι προθεσμίες 
παραγραφής συχνά είναι πολύ σύντομες 
για τη δίωξη εγκλημάτων, ιδιαίτερα εάν δεν 
υπάρχουν επαρκείς βάσεις για την επέκταση 
της προθεσμίας εφ’ όσον χρειαστεί.
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει επίσης 
έλλειψη εμπιστοσύνης στην επιβολή του νόμου 
που οδηγεί σε απροθυμία καταγγελίας των 
αδικοπραξιών, ενισχύοντας τη μη διερεύνηση 
των περιπτώσεων διαφθοράς.

Ειδικά ευρήματα για το καθεστώς της 
παραγραφής στα κράτη-μέλη της ΕΕ
Σε μερικές χώρες, ορισμένα στοιχεία του 
καθεστώτος της παραγραφής συνιστούν 
σοβαρά προβλήματα: στην Ελλάδα, στην Ιταλία 
και στην Πορτογαλία, η διαδικασία μπορεί 
να διακοπεί στο Εφετείο λόγω συμπλήρωσης 
της παραγραφής ακόμη και αν ο υπαίτιος είχε 
κριθεί ένοχος στον πρώτο βαθμό. Επιπλέον, 
στην Ελλάδα υπάρχουν εξαιρετικά ευνοϊκές 
εξαιρέσεις για την παραγραφή που ισχύουν 
σχεδόν αποκλειστικά για τους πολιτικούς 

καθώς και ποσοστών υποθέσεων που έκλεισαν 
λόγω παραγραφής. Οι πληροφορίες αυτές 
εμπλουτίστηκαν με στοιχεία από εισαγγελείς, 
δικαστές, ακαδημαϊκούς, υπαλλήλους 
υπουργείων και τοπικών υπηρεσιών κατά 
της διαφθοράς, καθώς και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών. Οι εθνικές μελέτες, 
μεθοδολογίες και ένα συναφές έγγραφο 
εργασίας βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΔ 
www.transparency.org. Οι 11 εμπεριστατωμένες 
μελέτες περιέχονται επίσης στις ιστοσελίδες 
των εθνικών παραρτημάτων της ΔΔ κάθε χώρας.

Κυριότερα ευρήματα
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ατιμωρησία για 
αδικήματα διαφθοράς και σχετικά αδικήματα 
είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό ζήτημα. Ο 
ρόλος των κανόνων παραγραφής στο πλαίσιο 
αυτά διαφέρει εξαιρετικά από την μία χώρα 
στην άλλη και συνδέεται στενά με τη γενικότερη 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών επιβολής 
του νόμου και των δικαστικών υπηρεσιών.

Διακοπή έρευνας στη Σουηδία σε υπόθεση 
φερόμενης διαφθοράς συμφωνιών εξαγωγών, 
λόγω παραγραφής
Τον Ιούνιο 2009, ο Σουηδός εισαγγελέας Christer van 
der Kwast έκλεισε τρεις έρευνες για την ανάμειξη 
της SAAB σε υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς σε 
συμφωνίες εξαγωγών με την Τσεχία, την Ουγγαρία 
και τη Νότιο Αφρική. Δήλωσε ότι υπήρχαν στοιχεία τα 
οποία έδειχναν ξεκάθαρα ότι η υπόθεση ήταν «πολύ 
σοβαρή», τόσο από πλευράς συστηματικής προσέγγισης 
όσο και από πλευράς ποσών. Αφορούν εκατοντάδες 
εκατομμυρίων Σουηδικές Κορώνες σε κρυφές πληρωμές 
σε διάφορες χώρες, και υπάρχουν καλοί λόγοι να 
πιστεύουμε ότι έχουν γίνει και δωροδοκίες.» Οι έρευνες 
εξέτασαν στοιχεία από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 
έως τις αρχές  αυτής της χιλιετίας. Ωστόσο, η προθεσμία 
παραγραφής δεν επέτρεψε τη δίωξη των περιστατικών 
που έλαβαν χώρα πριν τον Ιούλιο 2004. Ο Mark Pieth, 
πρόεδρος της WGB του ΟΟΣΑ, εξέφρασε ανησυχίες για 
την διακοπή της έρευνας. «Μία τέτοια ενέργεια θέτει 
εν αμφιβόλω την δέσμευση της Σουηδίας απέναντι στην 
συνθήκη του ΟΟΣΑ», είπε σε συνέντευξή  του. 

Γενικά ευρήματα για τους λόγους ατιμωρησίας 
σχετικά με τα εγκλήματα διαφθοράς:
Διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη ενός συστήματος 
εντοπισμού της διαφθοράς αποτελεί σημαντικό 
πρόβλημα σε όλη την ΕΕ. Η διεφθαρμένη 
συμπεριφορά λειτουργεί συνήθως ιδίως 
προς όφελος των εμπλεκομένων και στις 
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Έλλειψη στοιχείων για υποθέσεις που έκλεισαν 
λόγω παραγραφής

Η χρησιμότητα των στοιχείων στην 
καθοδήγηση των πολιτικών μεταρρυθμίσεων
Στην Πορτογαλία, μεταξύ των ετών 2004 και 2008, 
μόνο 0,5% των υποθέσεων που σχετίζονταν με 
διαφθορά έκλεισαν λόγω παραγραφής. Ωστόσο, οι 
ελάχιστες υποθέσεις που καταλήγουν σε ατιμωρησία 
είναι συνήθως εκείνες στις οποίες εμπλέκονται τα 
μεγαλύτερα χρηματικά ποσά και γνωστοί πολιτικοί 
παίκτες. Ως εκ τούτου, οι σχετικές διατάξεις πρέπει 
να αναθεωρηθούν διότι αφήνουν ‘παραθυράκια’ ώστε 
υποθέσεις μεγάλης διαφθοράς να καταλήγουν σε 
ατιμωρησία. Το συμπέρασμα αυτό εξήχθη από ενδελεχή 
ανάλυση στοιχείων Πορτογαλικών ερευνητικών 
ινστιτούτων.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η έρευνα σε 
εθνικό επίπεδο για το έργο αυτό περιελάμβανε 
τη συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων 
για τα ποσοστά υποθέσεων που έκλεισαν λόγω 
παραγραφής. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά ήταν 
διαθέσιμα μόνο στις 10 από τις 27 χώρες της 
έρευνας. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου 
μπορούσαν να συγκεντρωθούν στατιστικά 
στοιχεία, αυτά δεν εντοπίζουν τις υποθέσεις 
για τις οποίες δεν κινήθηκε ποτέ η διαδικασία 
έρευνας είτε λόγω όψιμης καταγγελίας, είτε 
διότι οι υπάλληλοι ήταν ήδη σε θέση να 
προβλέψουν ότι η έρευνα ή η δίωξη δεν θα 
ολοκληρωνόταν εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας. Ορισμένοι ερευνητές επεσήμαναν 
ότι ο πραγματικός αριθμός των υποθέσεων 
που κλείνουν εμμέσως λόγω παραγραφής είναι 
πιθανό να είναι σημαντικά υψηλότερος απ’ όσο 
δείχνουν οι στατιστικές. Για το λόγο αυτό, τα 
συμπεράσματα δεν είναι οριστικά.
Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως στις 
περισσότερες περιπτώσεις, λιγότερο από 1% 
των ερευνών και των διαδικασιών κλείνουν λόγω 
παραγραφής, παρ’ ότι υπάρχουν εξαιρέσεις 
που δείχνουν πολύ μεγαλύτερα μεγέθη. Στην 
Βουλγαρία και στην Ουγγαρία, 25% ή ακόμη και 
32% των ποινικών ερευνών κλείνουν μετά από 
μερικά χρόνια. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία 
εάν αυτό οφείλεται σε παραγραφή ή σε άλλους 
λόγους, όπως έλλειψη επαρκών στοιχείων/
αποδείξεων.
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
δικαιοδοσίες με υψηλό αριθμό ποινικών 
υποθέσεων που έκλεισαν λόγω παραγραφής. 
Τα μεγέθη είναι εξαιρετικά υψηλά στην Ιταλία: 
από το 2005, 10 έως 13% όλων των ποινικών 

(βουλευτές και μέλη της κυβέρνησης).
Στη Γαλλία, η προθεσμία παραγραφής για τα 
αδικήματα που συνδέονται με τη διαφθορά 
είναι τρία έτη. Παρ’ ότι υπάρχουν μηχανισμοί 
αναστολής της προθεσμίας παραγραφής, 
μία τόσο βραχεία προθεσμία δεν μπορεί 
να εγγυηθεί την αποτελεσματική δίωξη των 
αδικημάτων. Στην Ισπανία, οι προθεσμίες 
παραγραφής για ορισμένα εγκλήματα 
διαφθοράς όπως η ενεργητική δωροδοκία 
είναι ιδιαιτέρως βραχείες, ενώ μπορούν να 
θεωρηθούν επαρκείς για ορισμένα άλλα όπως η 
νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών 
δικαιοδοσιών, το καθεστώς παραγραφής έχει 
αδυναμίες ή «παραθυράκια», όπως το γεγενός 
ότι η ασυλία ή η αίτηση για αμοιβαία δικαστική 
συνδρομή δεν συνιστούν λόγους αναστολής της 
προθεσμίας παραγραφής. Στις περισσότερες 
από τις δικαιοδοσίες αυτές η έρευνα δεν 
εντόπισε υποθέσεις διαφθοράς που έκλεισαν 
λόγω των αδυναμιών αυτών. Εντούτοις, δεν 
υπάρχει εγγύηση ότι τα «παραθυράκια» αυτά 
θα αποτρέψουν στο μέλλον ατιμωρησία των 
φερόμενωνυπαιτίων,  και ως εκ τούτου πρέπει 
να αντιμετωπιστούν.
Παράλληλα, ορισμένες δικαιοδοσίες 
επιδεικνύουν ορθές πρακτικές, όπως η 
εφαρμογή της προθεσμίας παραγραφής 
αποκλειστικά στο στάδιο διερεύνησης της 
υπόθεσης, ή η ύπαρξη μηχανισμών που 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
υποθέσεων διαφθοράς.
Συνολικά, η έρευνα έδειξε ότι οι κανόνες 
παραγραφής έχουν ιδιαίτερα σημαντικές 
επιπλοκές στις υποθέσεις μεγάλης διαφθοράς 
και διαφθοράς υψηλόβαθμων πολιτικών 
στελεχών, καθώς και σε περίπλοκες 
περιπτώσεις διασυνοριακών διαστάσεων που 
χρήζουν διεθνούς συνεργασίας.
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πρόσφατες 
προσπάθειες μεταρρύθμισης οδήγησαν σε 
βελτίωση του καθεστώτος παραγραφής 
στη δίωξη εγκλημάτων σχετιζόμενων με τη 
διαφθορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
προθεσμίες παραγραφής επιμηκύνθηκαν 
σημαντικά ή επεκτάθηκαν οι λόγοι αναστολής 
ή διακοπής. Σε αντιδιαστολή, πρόσφατες 
μεταρρυθμίσεις στην Ιταλία οδήγησαν 
σε περαιτέρω περικοπή των προθεσμιών 
παραγραφής.

•

•

•

•

•
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από πέντε έτη και άνω. Ωστόσο, ιδιαίτερα 
σε περίπλοκες υποθέσεις διαφθοράς και 
στο πλαίσιο αργών και αναποτελεσματικών 
δικαστικών διαδικασιών, πέντε έτη ενδέχεται 
να μην επαρκούν προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η αποτελεσματική εφαρμογή της δικαιοσύνης. 
Μία τουλάχιστον 10ετής προθεσμία θα περιόριζε 
τον κίνδυνο παραγραφής των περίπλοκων 
υποθέσεων διαφθοράς. Στο πλαίσιο των 
αναποτελεσματικών και επιμηκών διαδικασιών, 
καθώς και στις υποθέσεις διεθνούς διαφθοράς, 
ακόμη και μία 10ετής προθεσμία παραγραφής 
μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής, εκτός εάν 
υποστηρίζεται από ελαστικές προϋποθέσεις 
αναστολής ή διακοπής της διαδικασίας.

Ο υπολογισμός της παραγραφής θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες των 
υποθέσεων διαφθοράς
Ως ‘συγκαλυμμένα’ αδικήματα, πολλές 
υποθέσεις διαφθοράς δεν έρχονται στο φως 
για διάστημα πολλών ετών, για παράδειγμα έως 
ότου μεταβληθεί το καθεστώς ή ο δημόσιος ή 
ιδιωτικός υπάλληλος αποχωρήσει από τη θέση 
του. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση των κατά 
συρροή αδικημάτων, η παραγραφή θα πρέπει 
να ξεκινήσει να τρέχει από τη στιγμή που 
πραγματοποιήθηκε το τελευταίο αδίκημα και, 
στην περίπτωση διαρκούς αδικήματος, από την 
ημέρα που έπαυσε η παράνομη δραστηριότητα.

Οι κανόνες πρέπει να διασφαλίζουν παράταση για τις 
διασυνοριακές υποθέσεις
Δεδομένου του ολοένα αυξανόμενου 
διεθνικού χαρακτήρα των πρακτικών 
διαφθοράς, οι κανόνες της παραγραφής 
πρέπει να έχουν επαρκή πρόβλεψη για τις 
πιθανές καθυστερήσεις που ανακύπτουν 
στις διεθνείς συνεργασίες, όπως η αίτηση 
αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής (ΑΔΣ), η 
οποία μπορεί να χρειαστεί μήνες ή ακόμη και 
χρόνια για να εγκριθεί. Στην περίπτωση της 
αίτησης ΑΔΣ, οι κανόνες της παραγραφής 
πρέπει να προβλέπουν επιπλέον χρόνο, για 
παράδειγμα μέσω αναστολής της προθεσμίας 
παραγραφής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική δίωξη των υποθέσεων διεθνούς 
διαφθοράς.

Κατάργηση της ατιμωρησίας των πολιτικών και των 
μελών της κυβέρνησης 
Στις υποθέσεις διαφθοράς όπου εμπλέκονται 
πολιτικοί ή μέλη της κυβέρνησης που 

υποθέσεων έκλεισαν λόγω παραγραφής, το 
οποίο σημαίνει ότι μία στις 10 δίκες κατέληξε 
σε ατιμωρησία του φερόμενου υπαιτίου. 
Στη Σλοβακία, μέχρι και 4% των ποινικών 
υποθέσεων έκλεισαν τα τελευταία χρόνια. 

Προτάσεις
Πολλοί ερευνητές και τοπικοί εμπειρογνώμονες 
επεσήμαναν ότι οι ελλείψεις της επιβολής 
του νόμου και των δικαστικών υπηρεσιών 
αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην 
αποτελεσματική δίωξη της διαφθοράς, τα οποία 
πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Είναι δυνατόν να εξαχθούν γενικά 
συμπεράσματα ειδικά για τα καθεστώτα 
παραγραφής, παρ’ ότι αυτά πρέπει να 
αξιολογηθούν προσεκτικά στο πλαίσιο κάθε 
επιμέρους δικαιοδοσίας. Από τα συμπεράσματα 
αυτά απορρέουν οι ακόλουθες προτάσεις προς 
τους εθνικούς ιθύνοντες χάραξης πολιτικής:

Η βαρύτητα των εγκλημάτων διαφθοράς πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται επαρκώς στο εθνικό δίκαιο
Οι προθεσμίες παραγραφής γενικώς 
υπολογίζονται σε σχέση με τη βαρύτητα του 
αδικήματος. Για να είναι αρκετά μεγάλες 
οι προθεσμίες, είναι πολύ σημαντικό να 
αξιολογούνται επαρκώς τα αδικήματα που 
σχετίζονται με τη διαφθορά. Εάν, όπως στη 
Γαλλία, τα περισσότερα αδικήματα διαφθοράς 
χαρακτηριστούν ως πλημμελήματα και όχι ως 
κακουργήματα, οι αντίστοιχες προθεσμίες 
πιθανόν να είναι ιδιαιτέρως βραχείες (στην 
περίπτωση της Γαλλίας, 3 έτη).

Τι σημαίνει η βαρύτητα του εγκλήματος για την 
προθεσμία παραγραφής
Στην Πορτογαλική υπόθεση Freeport που αφορούσε 
στην απαλλαγή των περιβαλλοντικών περιορισμών, 
το ερώτημα κατά πόσο η υπόθεση έχει παραγραφεί 
εξαρτάται από το πως χαρακτηρίζεται το είδος του 
εγκλήματος από την Εισαγγελία. Εάν χαρακτηριστεί 
ως «δωροδοκία με παράβαση καθήκοντος», ισχύει 
10ετής προθεσμία παραγραφής. Εάν χαρακτηριστεί  
ως «δωροδοκία χωρίς παράβαση καθήκοντος», η 
αντίστοιχη προθεσμία είναι μόνο πέντε έτη. Στη δεύτερη 
περίπτωση, η ίδια η ποινική διαδικασία πρέπει να κλείσει.

Οι προθεσμίες για σοβαρά αδικήματα πρέπει να είναι 10 
έτη και άνω
Οι αναδυόμενες κατευθύνσεις από διεθνείς 
οργανισμούς για τις ελάχιστες προθεσμίες 
παραγραφής των αδικημάτων διαφθοράς είναι 

1.5
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Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, 
ενθαρρύνοντας τις διωκτικές αρχές να 
αποσύρουν πολύτιμο δυναμικό επιβολής του 
νόμου από αδικήματα που διεπράχθησαν πριν 
από πολύ καιρό και έχουν μικρές πιθανότητες 
επιτυχούς δίωξης και να το διαθέσουν για 
πιο πρόσφατες υποθέσεις. Οι προθεσμίες 
παραγραφής προορίζονται επίσης να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα με το να 
ενθαρρύνουν την έγκαιρη διερεύνηση και δίωξη 
της εγκληματικής δραστηριότητας, συμφώνως 
προς το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής 
Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, το οποίο προβλέπει 
ότι ‘κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικαστεί η 
υπόθεσή του δίκαια, δημόσια και εντός εύλογης 
προθεσμίας’.
Στη συμβολή στη διατήρηση της δημόσιας 
τάξης, που είναι ο απώτερος στόχος του 
ποινικού δικαίου. Η δίωξη και τιμωρία των 
εγκλημάτων που διεπράχθησαν πριν από πολύ 
καιρό, ανακινεί δυσάρεστα συναισθήματα και 
δεν επιτρέπει να επουλωθούν τα κοινωνικά 
τραύματα παλαιών συγκρούσεων και των 
συνεπειών τους. Με την παρέλευση του χρόνου, 
ο σκοπός της τιμωρίας αλλά και η ανάγκη για 
επανόρθωση μπορεί να καθίστανται αδιάφορα.
Εκτός από δύο χώρες (την Ιρλανδία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο), όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ 
προβλέπουν προθεσμίες παραγραφής για τα 
ποινικά αδικήματα. Τα πιο σοβαρά εγκλήματα 
δεν υπόκεινται σε προθεσμίες παραγραφής. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εγκλήματα 
πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, 
η γενοκτονία, οι τρομοκρατικές πράξεις και 
παρόμοια αδικήματα. 
Σε ορισμένες δικαιοδοσίες εξαιρείται επίσης η 
ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Στην Αυστρία 
δεν υφίσταται παραγραφή για αδικήματα που 
τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη ή με ποινή 
κάθειρξης 10 ή 20 ετών, ενώ στην Ιταλία όλα τα 
αδικήματα που τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη  
εξαιρούνται από την παραγραφή.

Περιορισμός των καθυστερήσεων εκτός των 
κανόνων παραγραφής – η περίπτωση της 
Ιρλανδίας
Στην Ιρλανδία, αντί να επιβάλλονται προθεσμίες 
παραγραφής για τη δίωξη των εγκλημάτων όπως ισχύει 
σε δικαιοδοσίες του ηπειρωτικού δικαίου, κατισχύει το 
δόγμα του κοινοδικαίου περί καθυστέρησης. Σύμφωνα 
με αυτό, η υπεράσπιση μπορεί να ισχυριστεί ότι το 
δικαίωμα του κατηγορουμένου για δίκαιη δίκη πλήττεται 

προστατεύονται από το πολιτικό άσυλο, είτε ως 
φερόμενοι υπαίτιοι είτε ως διάδικοι, οι κανόνες 
παραγραφής πρέπει να προβλέπουν αναστολή 
ή διακοπή της προθεσμίας για όσο διάστημα 
τα εν λόγω πρόσωπα διατηρούν τη θέση τους. 
Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία της δίωξης 
θα μπορέσει να κινηθεί όταν ο υπάλληλος ή ο 
πολιτικός αποχωρήσει από τη θέση του.

Κατάργηση της παραγραφής μετά την 
πρωτοβάθμια απόφαση
Οι κανόνες της παραγραφής δεν πρέπει να 
επιτρέπουν να παραγράφεται το αδίκημα 
αφότου έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη σε πρώτο 
βαθμό. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να 
κριθεί ένοχος ο φερόμενος υπαίτιος στον 
πρώτο βαθμό, όμως να μην επιβληθεί τελικά 
ποινή λόγω παραγραφής της υπόθεσης στους 
μεταγενέστερους βαθμούς. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επαρκής δίωξη των αδικημάτων 
διαφθοράς, τίθεται το ερώτημα εάν θα πρέπει 
να υπάρχει προθεσμία παραγραφής ήδη από 
τη στιγμή της επίσημης απαγγελίας κατηγορίας 
στο δικαστήριο.

Συστηματική συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με τη σχέση των κανόνων παραγραφής με 
την ατιμωρησία
Στοιχεία για τις ποινικές υποθέσεις που 
έκλεισαν λόγω παραγραφής θα πρέπει 
να συγκεντρώνονται και να διατίθενται 
προκειμένου να ερευνάται η επίδραση των 
κανόνων παραγραφής στη λειτουργία της 
δικαιοσύνης, τόσο γενικότερα όσο και ειδικά 
για τα αδικήματα διαφθοράς και τα σχετικά 
με αυτά. Ειδικοί λόγοι για το κλείσιμο των 
υποθέσεων πρέπει επίσης να καταγράφονται, 
προκειμένου να εντοπίζονται και να 
αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες του συστήματος.
 
Η φύση των κανόνων παραγραφής
Η φιλοσοφία
Η συντριπτική πλειοψηφία των δικαιοδοσιών 
προβλέπουν προθεσμίες παραγραφής. Η 
βασική φιλοσοφία πίσω από την έννοια αυτή 
έγκειται:
Στην προαγωγή της νομικής βεβαιότητας, 
δικαιοσύνης και ακρίβειας της ποινικής 
διαδικασίας, με το να προστατεύεται το 
άτομο από την υποχρέωση να υπερασπιστεί 
τον εαυτό του έναντι κατηγοριών, όταν τα 
βασικά γεγονότα ενδέχεται να είναι πλέον 
συγκεχυμένα λόγω της παρέλευσης χρόνου.

6.

7.

2.
2.1

•

•

•
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αποζημίωση. Σε χώρες όπου δεν νοείται ποινική 
ευθύνη νομικών προσώπων όπως οι εταιρείες, η 
αστική διαδικασία παρέχει τη δυνατότητα στο 
θύμα να κινηθεί δικαστικά εναντίον τους.

Διοικητική διαδικασία
Η διοικητική διαδικασία συνίσταται στη μη 
δικαστική κρίση της υπαιτιότητας ή της ενοχής, 
και μπορεί να περιλαμβάνει πρόστιμα διαφόρων 
ειδών. Οι σχετικές προθεσμίες παραγραφής 
ποικίλλουν ιδιαίτερα και υπάγονται σε διάφορες 
ρυθμίσεις. Γενικά, οι προθεσμίες παραγραφής 
στις διοικητικές διαδικασίες είναι πολύ 
βραχείες και μπορεί να συνιστούν εμπόδιο στην 
αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς, 
ιδιαίτερα σε χώρες όπου τα νομικά πρόσωπα 
μπορούν να διωχθούν μόνο μέσω αστικών ή 
διοικητικών διαδικασιών. Μπορεί επίσης να 
συνιστούν εμπόδιο στην δίωξη των παραβάσεων 
των κανόνων κομματικής χρηματοδότησης.

Πειθαρχική διαδικασία
Η πειθαρχική διαδικασία περιλαμβάνει 
κυρώσεις εις βάρος υπαλλήλων του δημόσιου 
ή του ιδιωτικού τομέα, βάσει συμβάσεων 
ή άλλων έννομων υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την θέση ή την εργασιακή 
σχέση του εργαζομένου, παρά από τις γενικές 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το ποινικό 
ή το διοικητικό δίκαιο. Εδώ περιλαμβάνονται 
όροι ή προϋποθέσεις των συμβάσεων εργασίας, 
τα πρότυπα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
ή οι κώδικες δεοντολογίας και οι κανόνες 
που ισχύουν για κατηγορίες επαγγελμάτων 
όπως των γιατρών και των δικηγόρων. Στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς, 
οι πειθαρχικές διαδικασίες είναι συναφείς 
λόγω της δυνατότητας επιβολής πειθαρχικών 
κυρώσεων, όπως είναι η απαγόρευση άσκησης 
ενός επαγγέλματος, που δεν θα μπορούσαν να 
επιβληθούν από το ποινικό δίκαιο.

από την παρέλευση του χρόνου. Οι κατηγορίες 
θα αποσυρθούν εάν κριθεί ότι το δικαίωμα του 
κατηγορουμένου για δίκαιη δίκη πλήττεται από υπαίτια 
καθυστέρηση της εισαγγελίας. Όπου προβάλλεται 
ένσταση καθυστέρησης, η υπόθεση κρίνεται επί της 
ουσίας εντός των παραμέτρων που προβλέπει η 
νομολογία για την καθυστέρηση.

Η συνάφεια της παραγραφής για τις ποινικές, 
αστικές, διοικητικές και πειθαρχικές 
διαδικασίες
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, 
στις 11 εμπεριστατωμένες μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν, αξιολογήθηκαν οι κανόνες 
παραγραφής των τεσσάρων τομέων δικαίου. 
Για τα υπόλοιπα 16 κράτη-μέλη της ΕΕ, η 
έρευνα περιορίστηκε στις ποινικές και αστικές 
υποθέσεις. Μεταξύ των ερευνητών και των 
εμπειρογνωμόνων που ερωτήθηκαν, ευρέως 
διαδεδομένη ήταν η άποψη ότι το ποινικό 
δίκαιο είναι μακράν ο πιο σχετικός τομέας 
δικαίου για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ 
παραγραφής και ατιμωρησίας στα αδικήματα 
που σχετίζονται με τη διαφθορά. 
Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση εστιάζεται 
στην ποινική διαδικασία.

Ποινική διαδικασία
Η ποινική διαδικασία συνίσταται στη δίωξη που 
ασκεί το κράτος εις βάρος φυσικών προσώπων. 
Οι υποθέσεις διαφθοράς υπάγονται συχνά 
στο ποινικό δίκαιο, διότι συνήθως αποτελούν 
αδικήματα για τα οποία συντρέχουν ποινικές 
κυρώσεις. Οι υποθέσεις διαφθοράς ευρείας 
κλίμακας είναι συνήθως περίπλοκες και 
συνδυάζουν πληθώρα αδικημάτων τα οποία 
μπορεί να είναι και αστικής, διοικητικής ή 
πειθαρχικής φύσεως.

Αστική διαδικασία
Στο πλαίσιο της αστικής διαδικασίας 
κατατίθενται αγωγές από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή από το κράτος με σκοπό την 
εκδίκαση αποζημίωσης για ζημίες που 
υπέστησαν από πράξεις του αντιδίκου. 
Οι κανόνες παραγραφής στο αστικό δίκαιο 
περιορίζουν τον χρόνο εντός του οποίου 
ο ενάγων δικαιούται να καταθέσει αγωγή 
εναντίον άλλου προσώπου. Στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της διαφθοράς, η αστική 
διαδικασία είναι συναφής διότι παρέχει τη 
δυνατότητα σε πρόσωπα που υπέστησαν ζημία 
από πράξεις διαφθοράς να διεκδικήσουν δίκαιη 

2.2
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
***

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΩΞΗ 
****

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
Η/ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΩΞΗ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ *

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ **

ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΑ

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΤΗΝ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το χρονικό διάστημα ξεκινάει από την ημέρα 
της ανακάλυψης του αδικήματος ή της ζημίας

Το χρονικό διάστημα ξεκινάει από την ημέρα 
του αδικήματος ή της ζημίας

Το χρονικό διάστημα ξεκινάει από την ημέρα 
του αδικήματος μέχρι την ολοκλήρωση της 
έρευνας ή την έναρξη της δίωξης

Σχήμα 1: Τα διάφορα είδη προθεσμιών παραγραφής και 
τα κυριότερα στοιχεία τους

Το χρονικό διάστημα ξεκινάει από την ημέρα 
του αδικήματος μέχρι τη λήξη της δίκης ή τη 
λήξη της δίωξης ή την ημέρα επιβολής 
της ποινής 

*

**

***

***
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τα αδικήματα δωροδοκίας στην ίδια κατηγορία με την 
υπεξαίρεση ή την αποδοχή υπεξαιρεθέντων ώστε να 
μπορέσουν να τιμωρήσουν πράξεις οι οποίες άλλως δεν 
θα τιμωρούνταν (εάν εξέπνεε το διάστημα παραγραφής) 
ή θα ήταν δύσκολο και πιο χρονοβόρο να αποδειχθούν.

Το σημείο εκκίνησης της περιόδου παραγραφής
Η παραγραφή των αδικοπραξιών του αστικού 
δικαίου συνήθως υπολογίζεται από την ημέρα 
που διαπιστώθηκε η αδικοπραξία. 
Σε πολλές χώρες όπως στην Αυστρία, Τσεχία 
και Σλοβακία, μεταξύ άλλων, υπολογίζεται μόνο 
από την ημέρα που η ζημία υπεριήλθε εις γνώση 
του παθόντος. Κατ’ εξαίρεση, στη Μάλτα για 
παράδειγμα, η αστική διαδικασία αρχίζει να 
τρέχει από την ημέρα που διεπράχθη η πράξη 
που προκάλεσε τη ζημία και όχι από τη στιγμή 
που διαπιστώθηκε η ζημία.
Στο ποινικό δίκαιο, ωστόσο, η προθεσμία 
παραγραφής συνήθως ξεκινά από την ημέρα 
που διεπράχθη το έγκλημα. Στις περιπτώσεις 
διαφθοράς, αυτό παρουσιάζει σημαντικό 
πρόβλημα διότι πολλά αδικήματα διαφθοράς 
δεν έρχονται στο φως για πολλά χρόνια, για 
παράδειγμα έως ότου μεταβληθεί το καθεστώς 
ή ο υπάλληλος αποχωρήσει από τη θέση του.
Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες 
έχουν εφαρμόσει μηχανισμούς που 
ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της 
παραγραφής στα εγκλημάτα διαφθοράς και τα 
συναφή με αυτά – δείτε τον πίνακα της σελ. 36.

Γαλλία: Η νομολογία μεταθέτει την 
ενεργοποίηση της παραγραφής
Οι προθεσμίες παραγραφής στη Γαλλία είναι ιδιαίτερα 
βραχείες και έχουν θεωρηθεί ότι αποτελούν σοβαρό 
εμπόδιο για τη δίωξη των αδικημάτων διαφθοράς. 
Ωστόσο, η σχετική νομολογία οδηγεί σε σημαντική 
καθυστέρηση του σημείου έναρξης της παραγραφής, 
γεγονός που βοηθά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
της ατιμωρησίας. Το Γαλλικό Εφετείο έχει κρίνει ότι 
το αδίκημα της δωροδοκίας, το οποίο τελείται από τη 
στιγμή που γίνεται η συμφωνία μεταξύ δωροδοκούντος 
και δωροδοκούμενου, ανανεώνεται σε κάθε περίπτωση 
που διενεργείται πράξη εκτέλεσης της συμφωνίας. Κατά 
συνέπεια, η ενεργοποίηση της περιόδου παραγραφής 
μετατίθεται από την ημέρα της συμφωνίας δωροδοκίας 
στην ημέρα της τελευταίας καταβολής ή στην τελευταία 
ημέρα αποδοχής του υποσχεθέντος πλεονεκτήματος.

Η διάρκεια των προθεσμιών παραγραφής 
Στις χώρες της ΕΕ, η διάρκεια των προθεσμιών 
παραγραφής στις ποινικές διαδικασίες ποικίλλει 
ιδιαίτερα. Γενικά υπολογίζεται αναφορικά με τη 
βαρύτητα του εγκλήματος, ήτοι ένα αδίκημα με 
υψηλότερη ποινή, όπως είνα η 10ετής κάθειρξη, 
θα έχει μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής απ’ 
ότι ένα αδίκημα το οποίο θεωρείται λιγότερο 
σοβαρό και τιμωρείται με μέγιστη ποινή τριών ή 
πέντε ετών. Ωστόσο, ο αναλυτικός υπολογισμός 
διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένα 
κράτη, όπως για παράδειγμα στην Ουγγαρία και 
στην Ιταλία, η προθεσμία παραγραφής είναι ίση 
με τη μέγιστη ποινή κράτησης για το αδίκημα. 
Σε άλλα κράτη όπως στην Αυστρία, Ελλάδα, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία, 
η προθεσμία είναι ανάλογη της μέγιστης 
ποινής, όχι όμως απαραιτήτως ίση με αυτή. 
Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, η περίοδος 
παραγραφής για τη δίωξη είναι πέντε έτη πλέον 
της διάρκειας της ποινής που θα επιβληθεί.
Σε πολλές χώρες γίνεται διάκριση μεταξύ 
βραχύτερων περιόδων παραγραφής για 
τις βασικές μορφές των αδικημάτων και 
μεγαλύτερων περιόδων για τις διακεκριμένες 
μορφές των αδικημάτων αυτών. Στην Σλοβακία, 
παραδείγματος χάριν, για το αδίκημα της 
αποδοχής δωροδοκίας ισχύει περίοδος 
παραγραφής 5, 10 ή 20 ετών, αναλόγως εάν το 
αδίκημα είναι διακεκριμένο ή όχι.
Σε άλλες χώρες, το μέγεθος της προθεσμίας 
παραγραφής υπολογίζεται σε σχέση με την 
κατηγορία του εγκλήματος. Στο Βέλγιο 
υπάρχουν τρεις κατηγορίες εγκλημάτων: 
σοβαρό έγκλημα, έγκλημα και πλημμέλημα. 
Κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές 
περιλαμβάνει υποκατηγορίες, και η περίοδος 
παραγραφής υπολογίζεται αναλόγως.
Σχετικά με τις ειδικές προθεσμίες παραγραφής 
των αδικημάτων διαφθοράς, μόνο η Πορτογαλία 
ενέκρινε πρόσφατα τέτοια μέτρα, τα οποία θα 
τεθούν σε ισχύ το 2011. Η ρουμανική νομοθεσία 
κατά της διαφθοράς ορίζει ειδικές ποινές για 
τα αδικήματα διαφθοράς, τα οποία έμμεσα 
οδηγούν σε ειδικές προθεσμίες παραγραφής.

Επέκταση της παραγραφής μέσω του 
εντοπισμού του σοβαρότερου αδικήματος
Οι εισαγγελείς και οι δικαστές μπορεί να αποπειρώνται 
να εντάξουν, όπου αυτό είναι εφικτό, τα αδικήματα 
διαφθοράς στην ίδια κατηγορία με αδικήματα τα οποία 
θεωρούνται σοβαρότερα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 
Για παράδειγμα, δικαστές στη Γαλλία έχουν εντάξει 
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της δίωξης και έκδοσης απόφασης.
Παραγραφή στην εκτέλεση μίας ποινής 
επέρχεται εάν η ποινή δεν εκτελεστεί 
ή ανασταλεί. Αυτά τα είδη προθεσμιών 
παραγραφής προορίζονται να αντιμετωπίσουν 
πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπου για παράδειγμα 
μία ποινή δεν εκτελείται λόγω αμέλειας. 
Ωστόσο, οι περιπτώσεις αυτές σπάνια 
συμβαίνουν στην πράξη και οι προθεσμίες 
παραγραφής κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
ποινής σχεδόν ποτέ δεν επιβάλλονται. Ως εκ 
τούτου, δεν αξιολογήθηκαν αναλυτικά στο 
πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

Καλυπτόμενα στοιχεία της ποινικής διαδικασίας
Οι προθεσμίες παραγραφής μπορεί να αφορούν 
στο στάδιο της διερεύνησης και δίωξης ενός 
αδικήματος, καθώς και το στάδιο εκτέλεσης 
της ποινής. Τα διάφορα καθεστώτα μπορούν να 
συνδυαστούν με ποικίλους τρόπους.
Ο υπολογισμός της παραγραφής στο στάδιο 
της έρευνας υποδεικνύει την προθεσμία 
ολοκλήρωσης της έρευνας και εκκίνησης 
της δίωξης (ήτοι η έρευνα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί και να αποδοθούν κατηγορίες 
εντός της προθεσμίας παραγραφής), ενώ ο 
υπολογισμός της παραγραφής στο στάδιο της 
δίωξης υποδεικνύει την προθεσμία περάτωσης 

Χώρες με 
προθεσμίες 
παραγραφής στο 
στάδιο της δίωξης

Χώρες με 
προθεσμίες 
παραγραφής στο 
στάδιο της έρευνας

Χώρες με 
προθεσμίες 
παραγραφής κατά 
την εκτέλεση της 
απόφασης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Βέλγιο
Βουλγαρία
Γαλλία
Γερμανία
Δανία
Ελλάδα
Εσθονία
Ισπανία
Ιταλία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Ολλανδία
Ουγγαρία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Τσεχική 
Δημοκρατία
Φιλανδία

Αυστρία
Γαλλία
Ελλάδα
Εσθονία
Ισπανία
Λετονία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Ολλανδία
Ουγγαρία
Πολωνία
Ρουμανία
Σλοβενία
Σουηδία
Φιλανδία

Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Ελλάδα
Εσθονία
Ιταλία
Λετονία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Ουγγαρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβενία

2.5



16

Λόγοι αναστολής, διακοπής και παράτασης
Στις περισσότερες δικαιοδοσίες, η προθεσμία 
παραγραφής μπορεί να ανασταλεί, να 
παραταθεί ή να διακοπεί για συγκεκριμένους 
λόγους. Η αναστολή λειτουργεί σαν διάλειμμα 
ή παύση, ενώ αφού παρέλθει η αναστολή η 
προθεσμία συνεχίζει να τρέχει. Η παράταση 
παρατείνει την προθεσμία παραγραφής για 
συγκεκριμένο διάστημα, ενώ η διακοπή 
σημαίνει ότι μετά τη διακοπή θα αρχίσει να 
τρέχει νέα προθεσμία, συνήθως ίση με την 
προηγούμενη. Στην επιβολή της νομοθεσίας 
κατά της διαφθοράς, ένας από τους βασικούς 
τομείς προβληματισμού είναι κατά πόσον οι 

λόγοι αναστολής, παράτασης και διακοπής είναι 
αρκετά ευρείς ώστε να επιτρέπουν την ορθή 
επιβολή του νόμου.
Υποστηρίζεται από κάποιους νομομαθείς ότι 
μία δικαιοδοσία θα πρέπει είτε να προβλέπει 
μεγάλες προθεσμίες παραγραφής και να μην 
περιλαμβάνει λόγους αναστολής, παράτασης 
ή διακοπής, είτε βραχείες προθεσμίες 
παραγραφής με ιδιαίτερα εκτενείς λόγους 
αναστολής, παράτασης και διακοπής. Στην 
πράξη, ωστόσο, ισχύει ένας συνδυασμός 
διαφόρων καθεστώτων σε όλες τις ευρωπαϊκές 
δικαιοδοσίες.

ΧώρεςΛόγοι αναστολής

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Εσθονία, Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογαλία, 
Σλοβακία, Σλοβενία 

Αυστρία

Ουγγαρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 
Ρουμανία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία

Αυστρία, Ελλάδα (άρθρο 113ΠΚ)

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Σλοβενία 

Λιθουανία, Ουγγαρία

Αυστρία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Πορτογαλία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία

Βέλγιο, Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογαλία

Ο φερόμενος υπαίτιος αποφεύγει τη 
διαδικασία προσφυγής στη δικαιοσύνη

Ο φερόμενος υπαίτιος διέπραξε  και άλλο 
αδίκημα της ίδιας φύσεως

Ο φερόμενος υπαίτιος είναι ανήλικος ή 
άρρωστος

Συγκεκριμένα στάδια της διαδικασίας,  όπως η 
έναρξη της δίωξης

Νομικό κώλυμα κατά την έναρξη ή τη διάρκεια 
των διαδικασιών

Αίτημα για Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή 
(ΑΔΣ), για διεθνή νομική συνεργασία

Ασυλία και άλλα νομικά εμπόδια  κατά την 
έρευνα ή τη δίωξη

Παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο δικαστήριο 
ή σε περαιτέρω δίωξη

2.6
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Λόγοι διακοπής
Η διακοπή λειτουργεί ως «μηδενισμός» του 
χρόνου: μετά από κάθε διακοπή ξεκινά νέα 
προθεσμία παραγραφής, συνήθως ίση με την 
προηγούμενη. Στο πλαίσιο της ΕΕ υπάρχει 
μεγάλη ποικιλομορφία καθεστώτων. Ενώ στην 
Τσεχία και στην Ιταλία ισχύουν πολλές και 
διαφορετικές διατάξεις, η Αυστρία και η Ελλάδα 
δεν χρησιμοποιούν αυτή την έννοια καθόλου 
στην ποινική διαδικασία.

Η απόλυτη προθεσμία παραγραφής
Δώδεκα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη προβλέπουν 
απόλυτη προθεσμία παραγραφής, ήτοι 
ανεξαρτήτως των διατάξεων περί διακοπής 
ή/και αναστολής της προθεσμίας, υπάρχει 
ένα συνολικό όριο στο μέγεθος της περιόδου 
παραγραφής. Στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία, 
για παράδειγμα, η απόλυτη προθεσμία δεν 
μπορεί να υπερβεί το ήμισυ της σχετικής 
προθεσμίας παραγραφής. Οι άλλες χώρες δεν 
προβλέπουν απόλυτη προθεσμία παραγραφής 
για τη δίωξη των ποινικών αδικημάτων, ήτοι 
θεωρητικά η περίοδος αυτή μπορεί να διακοπεί 

ή να ανασταλεί επ’ αόριστον εάν χρειαστεί.
Παράλληλα, το νέο καθεστώς παραγραφής 
στη Σλοβενία, που τέθηκε σε ισχύ το 2008, 
προβλέπει αποκλειστικά απόλυτες και μη 
σχετικές περιόδους παραγραφής. Σχεδόν όλοι 
οι λόγοι αναστολής καταργήθηκαν υπέρ ενός 
καθεστώτος που προβλέπει μακρές προθεσμίες 
παραγραφής,  ξεκινώντας από τα 6 έτη και 
φθάνοντας τα 20 για τα σοβαρά αδικήματα.

ΧώρεςΛόγοι διακοπής

 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΟΓΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία, 
Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία

Βέλγιο, Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, 
Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβακία, 
Τσεχική Δημοκρατία

Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία

Ουγγαρία, Πορτογαλία

Βέλγιο, Εσθονία, Ιταλία, Ουγγαρία, 
Ρουμανία, Σλοβακία

Ο φερόμενος υπαίτιος διέπραξε και 
άλλο αδίκημα

Έναρξη της ποινικής δίωξης

Διεθνές ή ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Ανάδειξη του εναγόμενου ως βασικού υπόπτου

Κοινοποίηση διαδικαστικής πράξης στο 
φερόμενο υπαίτιο, όπως κλήτευση, σύλληψη, 
κλήση στο δικαστήριο, αναμέτρηση

2.7
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Γαλλία
Ισπανία
Ουγγαρία

Γαλλία

Αυστρία*

Ελλάδα*

Εσθονία
Μάλτα
Πολωνία
Ρουμανία
Σουηδία
Φιλανδία

Αυστρία
Ελλάδα*

Εσθονία
Μάλτα
Ουγγαρία
Πολωνία
Σουηδία*

Φιλανδία

Λετονία
Λουξεμβούργο
Σλοβενία

Λετονία
Λουξεμβούργο
Ρουμανία

Ολλανδία Ισπανία

Ολλανδία*

Σλοβενία

3
5

10
12

15

ΕΝΕΡΓΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

3
5

10
12

20

*Το λιγότερο, με δικαίωμα παράτασης εφόσον υπάρχουν οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ουγγαρία

Σουηδία*

Αυστρία
Ελλάδα*

Εσθονία
Λουξεμβούργο
Φιλανδία

Γαλλία

Σλοβενία

Αυστρία
Εσθονία
Λετονία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Φιλανδία

Ισπανία
Ρουμανία
Σλοβενία

Ολλανδία

Ρουμανία

Ελλάδα*

Μάλτα

2 3
5

10
12

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

3
5 6

10

15

*Το λιγότερο, με δικαίωμα παράτασης εφόσον υπάρχουν οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΞΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Γαλλία

Γαλλία
Ισπανία
Ουγγαρία

Αυστρία*

Ελλάδα*

Εσθονία
Λετονία
Μάλτα
Ουγγαρία
Πολωνία
Φιλανδία

Αυστρία
Ελλάδα*

Εσθονία
Μάλτα
Πολωνία
Φιλανδία

Ρουμανία

Ολλανδία* Ρουμανία Λουξεμβούργο

Ισπανία
Λουξεμβούργο
Σλοβενία

3
5 6

8
10

ΑΘΕΜΙΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤ/ΓΜΑΤΟΣ

3
5

8
10

Το λιγότερο, με δικαίωμα παράτασης εφόσον υπάρχουν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις

*
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αυστρία

Λουξεμβούργο

Γαλλία

Αυστρία
Γαλλία

Ελλάδα *

Εσθονία
Φιλανδία

Ρουμανία Ισπανία
Φιλανδία

Λετονία
Σλοβενία

Λετονία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Ολλανδία
Ρουμανία
Σλοβενία

1
3 4,5 5

10

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ/ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

1
3

5

10

Το λιγότερο, με δικαίωμα παράτασης εφόσον υπάρχουν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις

*
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ Η ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Η ΔΙΑΚΟΠΗΣ)

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Γαλλία
Ελλάδα*

Ισπανία
Ουγγαρία
Τσεχία*

ΒουλγαρίαΤσεχία
Βέλγιο*

Γερμανία
Δανία*

Εσθονία
Μάλτα
Πολωνία
Σλοβενία
Φιλανδία

Ολλανδία*Ρουμανία** ΠορτογαλίαΙταλία Λουξεμβούργο

ΕΝΕΡΓΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

3

10

5

12

5,5

15

6

20

Γαλλία
Ελλάδα*

Ιταλία
Ολλανδία*

Βέλγιο*

Γερμανία
Εσθονία
Μάλτα
Ουγγαρία
Πολωνία
Σλοβακία
Τσεχία
Φιλανδία

Ισπανία
Πορτογαλία

Ρουμανία** ΛουξεμβούργοΒουλγαρία
Δανία*

3

12

5

15

8

20

10

Το λιγότερο, με δικαίωμα παράτασης εφόσον υπάρχουν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις
Η περίοδος παραγραφής υπολογίζεται σε 5 έτη συν τη διάρκεια της 
ποινής. Για τη γραφική αναπαράσταση, τα δεδομένα της Ρουμανίας 
βασίστηκαν στη μικρότερη σε χρόνο επιβαλλόμενη ποινή

*

** 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ Η ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Η ΔΙΑΚΟΠΗΣ)

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ελλάδα*

Ουγγαρία
Βέλγιο*

Δανία*

Λουξεμβούργο
Πολωνία
Σλοβακία*

Τσεχία*

Φιλανδία*

Ιταλία Ρουμανία** Βουλγαρία

Λουξεμβούργο

Πορτογαλία

3
5 6

8
10

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ/ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

15

Το λιγότερο, με δικαίωμα παράτασης εφόσον υπάρχουν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις
Η περίοδος παραγραφής υπολογίζεται σε 5 έτη συν τη διάρκεια της 
ποινής. Για τη γραφική αναπαράσταση, τα δεδομένα της Ρουμανίας 
βασίστηκαν στη μικρότερη σε χρόνο επιβαλλόμενη ποινή

*

** 

Γαλλία
Ελλάδα*

Ισπανία
Σλοβακία
Τσεχία

Βελγιο*

Δανία
Γερμανία
Εσθονία
Φιλανδία*

Ρουμανία** Βουλγαρία
Ιταλία
Μάλτα

Πορτογαλία Λουξεμβούργο

3
5 6

10

15

20
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ Η ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Η ΔΙΑΚΟΠΗΣ)

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Λουξεμβούργο Γαλλία Βέλγιο*

Γερμανία
Ισπανία
Πορτογαλία
Τσεχία*

Φιλανδία*

Ρουμανία** Ιταλία* Δανία*

Σλοβακία*

2 3
5 6

8
10

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Γαλλία Βέλγιο*

Γερμανία
Εσθονία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία*

Τσεχία*

Φιλανδία*

Ρουμανία** Βουλγαρία
Ισπανία
Σλοβακία

Ιταλία
Ολλανδία*

Μαλτα
Πορτογαλία

3
5

8
10

12
15

Το λιγότερο, με δικαίωμα παράτασης εφόσον υπάρχουν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις
Η περίοδος παραγραφής υπολογίζεται σε 5 έτη συν τη διάρκεια της 
ποινής. Για τη γραφική αναπαράσταση, τα δεδομένα της Ρουμανίας 
βασίστηκαν στη μικρότερη σε χρόνο επιβαλλόμενη ποινή

*

** 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ Η ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Η ΔΙΑΚΟΠΗΣ)

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΞΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ελλάδα*

Ουγγαρία
Ισπανία
Ουγγαρία*

Τσεχία*

Βέλγιο*

Δανία*

Γερμανία
Εσθονία
Μάλτα
Πολωνία
Φιλανδία*

Ρουμανία** Βουλγαρία
Πορτογαλία

Λουξεμβούργο
Σλοβακία

3
5 6

10

20

ΑΘΕΜΙΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤ/ΓΜΑΤΟΣ 

Γαλλία
Ελλάδα*

Βελγιο*

Βουλγαρία

Δανία*

Εσθονία
Μάλτα
Ουγγαρία
Πολωνία
Φιλανδία*

Ιταλία Ρουμανία** Ισπανία
Πορτογαλία

Λουξεμβούργο
Σλοβακία*

3
5 6 7

10

20

Το λιγότερο, με δικαίωμα παράτασης εφόσον υπάρχουν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις
Η περίοδος παραγραφής υπολογίζεται σε 5 έτη συν τη διάρκεια της 
ποινής. Για τη γραφική αναπαράσταση, τα δεδομένα της Ρουμανίας 
βασίστηκαν στη μικρότερη σε χρόνο επιβαλλόμενη ποινή

*

** 



26

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ Η ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Λετονία Σλοβενία Ιταλία Ελλάδα*

Λιθουανία
Βουλγαρία
Ρουμανία

Πορτογαλία

5 6 7,5 8

15

22,5

ΕΝΕΡΓΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

Ιταλία
Ρουμανία

Ελλάδα*

Λιθουανία
Γερμανία
Εσθονία
Λετονία
Σλοβενία

Βουλγαρία
Σουηδία*

Πορτογαλία Ολλανδία

7,5 8
10

15

22,5 24

Το λιγότερο, με δικαίωμα παράτασης εφόσον υπάρχουν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις

*
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ Η ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ/ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

Ελλάδα*

Λιθουανία
Γερμανία
Εσθονία
Λετονία
Σλοβενία

Ιταλία Βουλγαρία
Ρουμανία
Σουηδία*

Πορτογαλία

8
10

12,5
15

22,5

Γερμανία
Εσθονία
Λετονία

Ελλάδα* Λιθουανία Βουλγαρία
Ιταλία
Ρουμανία
Σουηδία*

Σλοβενία Πορτογαλία Ολλανδία

10
8

12
15

20
22,5 24

Το λιγότερο, με δικαίωμα παράτασης εφόσον υπάρχουν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις

*
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ Η ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Λετονία
Σουηδία*

Γερμανία
Εσθονία
Σλοβενία

Βουλγαρία
Ιταλία
Λιθουανία
Ρουμανία

Ελλάδα* Πορτογαλία Ολλανδία

5

10

15

20
22,5 24

ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ρουμανία Πορτογαλία Λιθουανία Γερμανία
Ιταλία*

Λετονία
Σλοβενία

4,5
7,5 8

10

Το λιγότερο, με δικαίωμα παράτασης εφόσον υπάρχουν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις

*
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ Η ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΑΘΕΜΙΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤ/ΓΜΑΤΟΣ

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΞΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ιταλία Ελλάδα* Γερμανία
Εσθονία

Ολλανδία
Λιθουανία
Ρουμανία

Βουλγαρία
Πορτογαλία

7,5 8
10

12
15

Λετονία Βουλγαρία

Ιταλία
Ελλάδα*

Λιθουανία
Εσθονία
Σλοβενία

Ρουμανία Πορτογαλία

5
7,5 8

10
12

15

Το λιγότερο, με δικαίωμα παράτασης εφόσον υπάρχουν 
οι κατάλληλες προϋποθέσεις

*
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Συγκριτικά μεγέθη προθεσμιών παραγραφής 
στις διάφορες διαδικασίες

Το μέγεθος της προθεσμίας παραγραφής στην 
ποινική διαδικασία
Μεταξύ των χωρών της ΕΕ υπάρχει μεγάλη 
ποικιλομορφία στις προθεσμίες παραγραφής 
στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Οι πίνακες 
στις σελίδες που ακολουθούν δείχνουν τις 
προθεσμίες παραγραφής στο ποινικό δίκαιο σε 
όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ εκτός της Κύπρου, της 
Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου όπου δεν 
ισχύουν κανόνες παραγραφής.

Το μέγεθος της προθεσμίας παραγραφής στην 
αστική, διοικητική και πειθαρχική διαδικασία
Οι προθεσμίες παραγραφής στην αστική, 
διοικητική και πειθαρχική διαδικασία επίσης 
ποικίλλουν ιδιαίτερα από τη μία δικαιοδοσία 
στην άλλη.
Στο αστικό δίκαιο, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, ισχύουν διαφορετικές προθεσμίες 
παραγραφής για τις διάφορες πράξεις και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις όπως στην Ισπανία, οι 
προθεσμίες διαφέρουν ακόμη και από περιοχή 
σε περιοχή της χώρας. Οι εταιρικές ή ορισμένες 
εμπορικές διαφορές έχουν επίσης δικές 
τους προθεσμίες.
Στις περισσότερες χώρες, οι προθεσμίες 
παραγραφής στην αστική διαδικασία 
κυμαίνονται από 3 έως 5 έτη για τα περισσότερα 
αδικήματα. Στην Ισπανία, η προθεσμία 
παραγραφής σε αστικές διαδικασίες κατά της 
δημόσιας διοίκησης και για αδικοπραξίες είναι 
1 έτος από την πράξη που θεμελιώνει 
την απαίτηση. Η προθεσμία αυτή είναι 
εξαιρετικά βραχεία.
Χώρες όπως η Αυστρία, η Εσθονία, η 
Φινλανδία, η Ελλάδα, η Σλοβακία και η Σλοβενία 
προβλέπουν απόλυτη περίοδο παραγραφής η 
οποία κυμαίνεται από 10 έως 30 έτη.
Οι προθεσμίες παραγραφής στις διοικητικές 
και πειθαρχικές διαδικασίες κυμαίνονται από 
3 μήνες έως 6 έτη. Παρ’ ότι λίγα στοιχεία 
βρέθηκαν, ορισμένοι ερευνητές επεσήμαναν 
ότι η βραχύτερη περίοδος μπορεί να συνιστά 
εμπόδιο στην πειθαρχική ευθύνη. 
Στην Αυστρία, για παράδειγμα, η σύνδεση 
με τον κώδικα ποινικής δικονομίας μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα συναφής. Η διάταξη αυτή 
προβλέπει ότι η αστυνομία, ο εισαγγελέας ή το 
δικαστήριο έχουν καθήκον να ενημερώνουν 
την αρμόδια αρχή όταν κινείται ή περατώνεται 

ποινική διαδικασία εις βάρος δημόσιου 
υπαλλήλου. Αυτό το καθήκον πληροφόρησης 
μπορεί να ενεργοποιεί τη βραχύτερη 
προθεσμία παραγραφής και ως εκ τούτου να 
αφήνει λιγότερο χρόνο για την πειθαρχική 
διαδικασία. Το αποτέλεσμα αυτό εντείνεται 
περισσότερο από το γεγονός ότι η βραχεία 
προθεσμία παραγραφής δεν επεκτείνεται 
ως την προθεσμία που προβλέπεται για την 
ποινική διαδικασία εφ’όσον η παραβίαση του 
καθήκοντος του δημοσίου υπαλλήλου συνιστά 
ποινικό αδίκημα.
Στη Λετονία και στη Λιθουανία, η Ομάδα 
GRECO διαπίστωσε ότι η ισχύουσα διοικητική 
προθεσμία παραγραφής μπορεί να είναι 
υπερβολικά βραχεία για να διασφαλίσει τον 
αποτελεσματικό έλεγχο της κομματικής 
χρηματοδότησης. Στη Λετονία, σύμφωνα με 
τις γενικές διοικητικές διατάξεις, η προθεσμία 
παραγραφής είναι ένα έτος από την τέλεση 
του αδικήματος. Δεδομένων των προθεσμιών 
υποβολής των ετήσιων οικονομικών 
εκθέσεων από τα πολιτικά κόμματα και των 
καθυστερήσεων που παρατηρούνται μερικές 
φορές στην υποβολή των εκθέσεων αυτών, 
οι προθεσμίες αυτές είναι σχετικά βραχείες 
στο πλαίσιο του ελέγχου της κομματικής 
χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, 
η Ομάδα GRECO προτείνει και στις δύο 
περιπτώσεις επέκταση της σχετικής 
προθεσμίας παραγραφής.

Άλλοι δικονομικοί περιορισμοί που συνδέονται 
με τις προθεσμίες παραγραφής
Επιπροσθέτως των κανόνων παραγραφής, σε 
πολλές δικαιοδοσίες υπάρχουν άλλες διατάξεις 
που μπορεί να περιορίζουν τη διάρκεια της 
ποινικής διαδικασίας. Η συλλογιστική των 
διατάξεων αυτών είναι ότι δεν πρέπει να 
υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα 
στάδια της ποινικής διαδικασίας. 
Για παράδειγμα, προβλέπονται προθεσμίες 
για το στάδιο της προδικαστικής έρευνας και 
συλλογής αποδεικτικών στοιχείων.
Στην Τσεχία, η αστυνομία είναι υποχρεωμένη 
να διαπιστώσει εντός περιόδου 2 έως 6 
μηνών εάν τελέστηκε το αδίκημα. Ωστόσο, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί. Υπάρχει 
επίσης προθεσμία για την έκδοση κλήσης για 
τη διεξαγωγή της δίκης, για την προκαταρκτική 
συνεδρίαση και για την παραπομπή σε δίκη. 
Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να 
εξασφαλίσει και άλλες εγκρίσεις από διάφορα 

2.8
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κλιμάκια προκειμένου να διενεργήσει 
δικονομικές πράξεις, ενώ η Εισαγγελία 
επιβάλλει υπερβολικές διατυπώσεις για την 
επίσημη κοινοποίηση αστυνομικών πράξεων. 
Στην Ελλάδα, η προσωποκράτηση πριν τη δίκη 
δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες παρά μόνο 
υπό εξαιρετικές συνθήκες, με προηγούμενη 
έγκριση του Δικαστικού Συμβουλίου.
 Στη Λιθουανία, ο κατηγορούμενος μπορεί 
να προβεί σε καταγγελία εάν το ανακριτικό 
στάδιο δεν περατωθεί εντός έξι μηνών από την 
αρχική ανακριτική πράξη. Στην Πορτογαλία, 
η ποινική έρευνα πρέπει να περατωθεί εντός 
έξι μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως 12 
μήνες σε ορισμένες περιπτώσεις). Η Σλοβακία 
δεν έχει θεσπίσει συγκεκριμένα όρια, ωστόσο ο 
φερόμενος υπαίτιος μπορεί να προσφύγει στο 
Συνταγματικό Δικαστήριο, εφ’όσον κρίνει ότι η 
διαδικασία καθυστερεί αδικαιολόγητα.
Η συνάφεια των δικονομικών περιορισμών 
είναι ιδιαίτερα προφανής σε χώρες χωρίς 
σχετικές προθεσμίες, όπως στην Ιρλανδία, 
όπου οι επίσημες στατιστικές για αποφάσεις 
παραπομπής ή μη σε δίκη δείχνουν ξεκάθαρα 
ότι το υψηλό βάρος της απόδειξης που 
επιβάλλει το ποινικό δίκαιο της Ιρλανδίας είναι 
ο πιο σημαντικός παράγοντας στην απόφαση 
περάτωσης της δίωξης.

Το υψηλό βάρος της απόδειξης ως εμπόδιο 
στην επιβολή της νομοθεσίας κατά της 
διαφθοράς – η περίπτωση της Ιρλανδίας
Οι στατιστικές αποκαλύπτουν ότι στο 30% περίπου 
των υποθέσεων στην Ιρλανδία δεν ασκήθηκε δίωξη τα 
τελευταία χρόνια, στην συντριπτική πλειοψηφία τους 
λόγω ανεπαρκών στοιχείων.
 
 Προτάσεις διεθνών οργανισμών
Η σημασία των κανόνων παραγραφής στον 
αγώνα κατά της διαφθοράς αναγνωρίζεται από 
πολλά σχετικά διεθνή έγγραφα. Η Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς 
(UNCAC) προβλέπει ότι «κάθε Κράτος Μέρος 
οφείλει, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, να 
νομοθετήσει μία μακρά περίοδο παραγραφής 
ώστε να έχει το περιθώριο να κινήσει τη 
δίωξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα που 
καθιερώνονται σύμφωνα με την παρούσα 
Σύμβαση, και να θεσπίσει μακρύτερη περίοδο 
παραγραφής ή να προβλέψει αναστολή 
παραγραφής στην περίπτωση που ο φερόμενος 
ως δράστης έχει διαφύγει της δικαιοσύνης» 
(Άρθρο 29). Για τα νομικά πρόσωπα, η UNCAC 

προβλέπει στο Άρθρο 26, παρ. 4: «Κάθε 
Κράτος Μέρος διασφαλίζει, ιδιαίτερα, ότι τα 
νομικά πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο υπόκεινται σε 
αποτελεσματικές, σύμμετρες και αποτρεπτικές, 
ποινικές ή μη, κυρώσεις συμπεριλαμβανομένων 
και χρηματικών κυρώσεων.»

Περαιτέρω, η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για 
την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας 
Αλλοδαπών Δημοσίων Υπαλλήλων σε Διεθνείς 
Επιχειρηματικές Συναλλαγές προβλέπει ότι 
«οποιαδήποτε προθεσμία παραγραφής ισχύει 
για το έγκλημα της δωροδοκίας αλλοδαπού 
δημοσίου υπαλλήλου θα περιλαμβάνει επαρκές 
χρονικό διάστημα για τη διερεύνηση και δίωξη 
του εγκλήματος» (Άρθρο 6).

Παρ’ ότι η Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη 
Διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν 
προβλέπει διατάξεις για την παραγραφή, η 
Ομάδα GRECO ασχολήθηκε με την αξιολόγηση 
του θέματος στον Τρίτο Γύρο Αξιολόγησής της.
Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη κατά της Διαφθοράς 
δεν περιέχει σχετική νομική διάταξη.
Από πλευράς ποινικών υποθέσεων, η Ομάδα 
WGB του ΟΟΣΑ και η Ομάδα GRECO έχουν 
παράσχει περαιτέρω κατευθύνσεις για την 
ερμηνεία των όρων «επαρκής» και «μακρά» 
αναφορικά με τις προθεσμίες παραγραφής, παρ’ 
ότι για μία ακόμη φορά διατυπώνουν γενικές 
μόνο προτάσεις ελάχιστων απαιτήσεων ή 
 ορθών πρακτικών.

Η Ομάδα WGB του ΟΟΣΑ, η οποία αξιολογεί 
αποκλειστικά την επάρκεια του πλαισίου για 
τα αδικήματα δωροδοκίας αλλοδαπών, έχει 
υποδείξει ότι η προθεσμία παραγραφής θα 
πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τις γενικές 
προϋποθέσεις επιβολής του εθνικού ποινικού 
δικαίου μιας χώρας και λαμβανομένων υπόψη 
των σχετικών δικονομικών κανόνων, όπως των 
προϋποθέσεων αναστολής ή διακοπής. 

Ειδικότερα, η Ομάδα WGB πρότεινε ότι στη 
Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ουγγαρία το 
διάστημα των 3 ετών για ορισμένες υποθέσεις 
διαφθοράς ενδέχεται να είναι πολύ μικρό, ενώ 
στην περίπτωση της Ουγγαρίας 5 έτη επαρκούν. 
Στο πλαίσιο του Τρίτου Γύρου Αξιολόγησης, η 
Ομάδα GRECO έκρινε ότι η τριετής προθεσμία 
παραγραφής για το αδίκημα της δωροδοκίας 
στη Γαλλία ήταν πολύ σύντομη. Στην Λετονία, 
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η προθεσμία των 2 ετών από την τέλεση του 
αδικήματος της αθέμιτης άσκησης επιρροής 
έναντι ανταλλάγματος κρίθηκε επίσης ως 
ανεπαρκής από την Ομάδα GRECO.
Εν ολίγοις, η Ομάδα WGB του ΟΟΣΑ 
και η Ομάδα GRECO συχνά έχουν κρίνει 
ότι τα 5 έτη είναι επαρκές διάστημα για 
προθεσμία παραγραφής, προτείνοντας 
παράλληλα ότι οι προθεσμίες αυτές πρέπει να 
προσαρμόζονται στο σύστημα δικαιοσύνης 
και στην πραγματικότητα κάθε χώρας. Έτσι, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, η Ομάδα WGB 
του ΟΟΣΑ έκρινε ανεπαρκές το όριο των 5 
ετών (ή άνω), για παράδειγμα στο Βέλγιο, στη 
Βουλγαρία, στην Ελλάδα και στην Ιταλία, όπου 
η ποινική διαδικασία τείνει να υπόκειται σε 
μεγάλες καθυστερήσεις. Οι Ομάδες WGB 
και GRECO τόνισαν επίσης ότι η προθεσμία 
παραγραφής πρέπει να είναι ευέλικτη από 
πλευράς προϋποθέσεων αναστολής, παράτασης 
και διακοπής.
Όπως προαναφέρθηκε, ο μηχανισμός 
παρακολούθησης της UNCAC υιοθετήθηκε 
πολύ πρόσφατα, ως εκ τούτου δεν έχει 
προσφέρει ακόμη καμία ερμηνεία αναφορικά 
με τις προθεσμίες παραγραφής.
Εξ αντιδιαστολής, η βάση των κριτηρίων 
παραγραφής στην αστική διαδικασία είναι 
η Σύμβαση για θέματα Αστικού Δικαίου του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου τα κριτήρια 
διάρκειας των προθεσμιών παραγραφής 
είναι συγκεκριμένα. Η Σύμβαση αυτή 
προβλέπει ότι η διαδικασία για τη διεκδίκηση 
αποζημίωσης λόγω αδικήματος διαφθοράς 
πρέπει να υπόκειται σε προθεσμία παραγραφής 
τουλάχιστον 3 ετών από την ημέρα που 
υπέπεσε (ή έπρεπε εύλογα να έχει υποπέσει) 
στην προσοχή του ζημιωθέντος ότι προκλήθηκε 
ζημία ή ότι τελέστηκε πράξη διαφθοράς. 
Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές ισχύει η 
απαίτηση του αστικού δικαίου ότι η ταυτότητα 
του υπεύθυνου πρέπει να είναι γνωστή. Ακόμη, 
στην αστική διαδικασία οι περισσότερες χώρες 
προβλέπουν επίσης μεγαλύτερη προθεσμία, 
μετά την παρέλευση της οποίας δεν είναι 
δυνατόν να κινηθεί διαδικασία, ανεξαρτήτως 
της ημερομηνίας όπου έλαβε γνώση ο ενάγων. 
Η Σύμβαση για θέματα Αστικού Δικαίου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προβλέπει ότι 
η απόλυτη προθεσμία για την εκκίνηση της 
διαδικασίας δεν πρέπει να εκκινεί μετά την 
παρέλευση 10 ετών από την πράξη διαφθοράς.

Πρόσφατες και τρέχουσες 
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Σε ορισμένες ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες 
έγιναν πρόσφατα σημαντικές προσπάθειες 
μεταρρύθμισης στον τομέα αυτό, είτε 
βρίσκονται σε εξέλιξη ανάλογες διαδικασίες, 
κατά περίπτωση εκκινούμενες από οδηγίες 
διεθνών οργανισμών. Στην Λετονία, για 
παράδειγμα, ουσιώδεις τροποποιήσεις έγιναν 
το 2009 σύμφωνα με τις προτάσεις της Ομάδας 
GRECO. Τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν στο 
Ποινικό Δίκαιο αναφορικά με διατάξεις περί 
δωροδοκίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
Η διάρκεια της ποινικής ευθύνης για το 
αδίκημα της αθέμιτης άσκησης επιρροής έναντι 
ανταλλάγματος μετατράπηκε από 2 σε 3 έτη για 
την αποδοχή τέτοιας προσφοράς, και σε πέντε 
έτη για την προσφορά υλικών αγαθών. 
Ως αποτέλεσμα, οι προθεσμίες παραγραφής 
για τις περιπτώσεις αθέμιτης άσκησης επιρροής 
έναντι ανταλλάγματος έγιναν μεγαλύτερες 
(5 έτη πλέον). Στην Πορτογαλία, πρόσφατες 
μεταβολές επεξέτειναν αρκετά τις προθεσμίες 
παραγραφής για πολλά αδικήματα που 
σχετίζονται με τη διαφθορά. 
Στην Λιθουανία τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ νέα 
νομοθεσία βάσει της οποίας επεκτείνονται οι 
προθεσμίες παραγραφής για όλα τα αδικήματα, 
ενώ έχει εκφραστεί η πολιτική βούληση να 
επεκταθούν οι προθεσμίες παραγραφής για 
παραπτώματα κατά την υπηρεσία.
Η Ρουμανία έχει υιοθετήσει νέο ποινικό κώδικα, 
ο οποίος δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ. Αν και 
ο νέος ποινικός κώδικας προβλέπει μικρότερες 
ποινές, που έχουν ως αποτέλεσμα βραχύτερες 
προθεσμίες παραγραφής, η Ρουμανία έχει 
θεσπίσει νομοθεσία κατά της διαφθοράς 
που προβλέπει ειδικές ποινές για αδικήματα 
σχετιζόμενα με τη διαφθορά και επιπλέον 
εργαλεία για τη διερεύνηση, δίωξη και εκδίκαση 
υποθέσεων διαφθοράς εντός της περιόδου 
παραγραφής. Για τους λόγους αυτούς, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στη Ρουμανία βλέπουν τον 
νέο κανονισμό ως θετική εξέλιξη.
Στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο 2010 
πραγματοποιήθηκαν μεταρρυθμίσεις για 
την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην 
απονομή της δικαιοσύνης. Ο Προϊστάμενος 
της Εισαγγελίας διόρισε 6 εισαγγελείς ως 
αποκλειστικώς υπεύθυνους για την έρευνα 
και διαχείριση υποθέσεων συνδεόμενων με 
αδικήματα διαφθοράς και σχετικά αδικήματα. 
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Οι υποθέσεις που κρίνονται εξαιρετικής 
σημασίας θα ανατίθενται σε δύο εισαγγελείς 
και θα παρακολουθούνται στενά από τον 
υπεύθυνο εισαγγελέα.
Δεδομένου ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές 
πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, τα 
αποτελέσματά τους δεν είναι εφικτό να 
αξιολογηθούν ακόμη. Ωστόσο, είναι σημαντικό 
να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν με 
σκοπό να μειωθούν τα ‘παραθυράκια’ του 
νόμου που προκύπτουν από διατάξεις που 
προβλέπουν βραχείες ή ανεπαρκείς προθεσμίες 
παραγραφής, ή να βελτιωθεί το νομοθετικό 
πλαίσιο με άλλους τρόπους.
Σε αντίθεση με την γενικότερη τάση 
μεγαλύτερων προθεσμιών παραγραφής, 
πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην Ιταλία 
οδήγησαν σε περιορισμό τους. 
Μία μεταρρύθμιση το 2005 μείωσε τις 
προθεσμίες παραγραφής για τα περισσότερα 
αδικήματα κατά το ήμισυ. Το 2010 υποβλήθηκε 
νέα νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται ακόμη 
στο στάδιο των διαβουλεύσεων. Η πρόταση 
αυτή προβλέπει το κλείσιμο της διαδικασίας 
σε συγκεκριμένα στάδιά της. Για τα σοβαρά 
εγκλήματα που τιμωρούνται με κάθειρξη 
άνω των 10 ετών, η προθεσμία παραγραφής 
λήγει μετά από 4 έτη στον πρώτο βαθμό, 
μετά από 2 έτη στον δεύτερο βαθμό και 
μετά από 1.5 έτος στον τρίτο βαθμό. Παρ’ότι 
και οι δύο προσπάθειες μεταρρύμισης 
εξηγούνται από την πρόθεση να μειωθεί η 
διάρκεια των δικών, οδηγώντας έτσι σε μία 
εύλογη διάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, τα στατιστικά στοιχεία 
προκαλούν σοβαρό προβληματισμό ως προς 
την αποτελεσματικότητά τους: από το 2005, 
από 10 έως 13% όλων των ποινικών υποθέσεων 
έκλεισαν λόγω παραγραφής, πράγμα που 
σημαίνει ότι μία στις 10 δίκες κατέληξαν σε 
ατιμωρησία του φερόμενου υπαιτίου. 
Ο αριθμός αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός και 
προκαλεί σοβαρό προβληματισμό ως προς την 
αποτελεσματικότητα του ιταλικού συστήματος 
απονομής δικαιοσύνης.

Αδυναμίες και ορθή πρακτική

Σημαντικότερες αδυναμίες που προέκυψαν 
κατά την έρευνα
Το κατά πόσον οι προθεσμίες παραγραφής 
είναι επαρκείς για την αποτελεσματική δίωξη 
των αδικημάτων διαφθοράς και των σχετικών 
με αυτά εξαρτάται από μία σειρά θεμάτων. 
Υπάρχει στενή σύνδεση με τη γενικότερη 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
απονομής δικαιοσύνης, που επηρεάζει σαφώς 
τον χρόνο που χρειάζεται για τη διερεύνηση 
και δίωξη ενός αδικήματος. Η έλλειψη 
ανθρώπινου δυναμικού και εξειδίκευσης των 
δικαστικών υπαλλήλων στη διερεύνηση και 
δίωξη των υποθέσεων διαφθοράς εντοπίστηκαν 
ως σημαντικά εμπόδια στην επιβολή της 
νομοθεσίας κατά της διαφθοράς στην ΕΕ.
Συνολικά εντοπίστηκαν οι ακόλουθες 
αδυναμίες:

Οι προθεσμίες παραγραφής δεν είναι 
επαρκώς εκτενείς ώστε να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική δίωξη της διαφθοράς
Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι προθεσμίες 
παραγραφής είναι ιδιαιτέρως βραχείες για 
να διασφαλίσουν την αποτελεσματική δίωξη 
των αδικημάτων διαφθοράς και των συναφών 
με αυτά. Στη Γαλλία, η σχετική προθεσμία 
παραγραφής για την δίωξη των περισσότερων 
αδικημάτων διαφθοράς είναι 3 έτη. 
Στις περισσότερες χώρες ισχύουν διάφορες 
προθεσμίες παραγραφής για τα αδικήματα. 
Στην Ισπανία, η σχετική προθεσμία σε 
ορισμένες ποινικές διαδικασίες περιορίζεται 
στα  3 έτη. Στις αστικές διαδικασίες που 
αφορούν αδικοπραξίες ή υποθέσεις κατά της 
δημόσιας διοίκησης, η προθεσμία παραγραφής 
είναι 1 έτος από την τέλεση της πράξης που 
θεμελιώνει την απαίτηση. Η προθεσμία 
αυτή είναι ιδιαίτερα βραχεία και μπορεί να 
αποδυναμώσει τη δυνατότητα του ζημιωθέντος 
να κινηθεί εις βάρος των υπευθύνων.
Στην Ελλάδα, προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το 
γεγονός ότι οι προθεσμίες παραγραφής για 
τους υπουργούς είναι βραχύτερες απ’ ότι για 
τους υπόλοιπους πολίτες. Ο σχετικός νόμος, 
ο οποίος καλύπτει επίσης τους συνεργούς 
τους, περιορίζει την προθεσμία παραγραφής 
των ‘αξιόποινων πράξεων’ – τόσο για τα 
κακουργήματα όσο και για τα πλημμελήματα 
στα 5 έτη (ενώ η απόλυτη προθεσμία είναι 10 
έτη) από την τέλεση του αδικήματος. Στην 
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ουσία, λόγω των διατάξεων περί ασυλίας, 
καμία ποινική ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί 
σε υπουργό παρά μόνο εάν συναινέσει το 
κοινοβούλιο. Εν όψει της διάταξης αυτής, το 
έγκλημα μπορεί να μην διωχθεί καθόλου.
Οι βραχείες απόλυτες προθεσμίες είναι 
ιδιαίτερα προβληματικές: στην Ιταλία 
προβλέπονται απόλυτες προθεσμίες 
παραγραφής 7.5 ετών για τα περισσότερα 
αδικήματα διαφθοράς. Στην Φινλανδία, η 
προθεσμία παραγραφής μπορεί να παραταθεί 
για ανώτατο διάστημα ενός έτους. Η παράταση 
αυτή είναι πολύ βραχεία για να διασφαλίσει την 
έκβαση των υποθέσων.

Η συμπερίληψη του βαθμού της εφέσεως στη 
διάρκεια της παραγραφής μπορεί να οδηγήσει 
σε ατιμωρησία
Στις περισσότερες χώρες προβλέπεται ότι η 
προθεσμία της παραγραφής τρέχει έως την 
έκδοση απόφασης σε πρώτο βαθμό. Η διάρκεια 
της διαδικασίας στο βαθμό της εφέσεως δεν 
περιορίζεται από τους κανόνες παραγραφής. 
Σε ορισμένες χώρες (για παράδειγμα σε 
Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και 
Σλοβακία), οι προθεσμίες παραγραφής τρέχουν 
έως ότου τεθεί σε ισχύ η απόφαση, ήτοι η 
προθεσμία παραγραφής καλύπτει τη διαδικασία 
στον βαθμό της εφέσεως.

Στην Ιταλία και στην Ελλάδα, η διάταξη αυτή 
έχει οδηγήσει κατ’ επανάληψη στο κλείσιμο 
υποθέσεων μετά την πρωτοβάθμια απόφαση. 

Στην Ελλάδα, όπου για πολλά αδικήματα 
προβλέπεται απόλυτη προθεσμία παραγραφής 
οκτώ ετών, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λήξης της 
διαδικασίας λόγω απαλλαγής ενώ η υπόθεση 
εκκρεμεί στο Εφετείο ή ακόμη και στον Άρειο 
Πάγο. Επιπλέον, υπάρχει διάταξη του Ποινικού 
Κώδικα βάσει της οποίας ο Εισαγγελέας έχει 
εξουσία να διακόψει την ποινική δίωξη και να 
κλείσει την υπόθεση εάν επίκειται εκπνοή της 
προθεσμίας παραγραφής.

Στην Γερμανία, στην Πορτογαλία και στη 
Σλοβακία το πρόβλημα αυτό επιλύεται με 
άλλο τρόπο. Στην Γερμανία, η πρωτοβάθμια 
απόφαση αναστέλλει την προθεσμία 
παραγραφής έως ότου καταστεί οριστική.
Η Πορτογαλία υιοθετεί παρόμοιο μηχανισμό. 
Στη Σλοβακία κάθε επόμενο στάδιο της 
διαδικασίας, όπως η έφεση μετά τον πρώτο 

βαθμό, διακόπτει την παραγραφή ώστε να 
ξεκινά νέα πλήρης προθεσμία. Δεδομένου ότι 
δεν υπάρχει απόλυτη προθεσμία παραγραφής 
στην Σλοβακία και στη Γερμανία, εκ των 
πραγμάτων το αδίκημα δεν παραγράφεται ποτέ 
μετά τον πρώτο βαθμό.

Έλλειψη της ασυλίας ως λόγου αναστολής ή 
διακοπής
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι βουλευτές 
και τα μέλη της κυβέρνησης προστατεύονται 
από διατάξεις ασυλίας έναντι κατηγοριών που 
μπορεί να έχουν πολιτικά κίνητρα. 
Για την αποτελεσματική δίωξη των αδικημάτων 
διαφθοράς και των συναφών με αυτά, στα 
οποία εμπλέκονται τέτοια πρόσωπα, είναι πολύ 
σημαντικό η ασυλία να συνιστά λόγο αναστολής 
ή διακοπής της προθεσμίας παραγραφής. 
Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πάντοτε.

Χώρες όπου η ασυλία δεν συνιστά λόγο 
αναστολής ή διακοπής της παραγραφής
Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, 
Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Ρουμανία, Φιλανδία,

Στην Αυστρία ισχύει προϋπόθεση για αναστολή 
σε περίπτωση ασυλίας, αφορά όμως μόνο στο 
πρόσωπο που απολαύει της ασυλίας και όχι και 
στα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σύμφωνα 
με πρόσφατη ερμηνεία διατάγματος από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ίδιο ισχύει εάν το 
πρόσωπο που δικαιούται ασυλίας είναι ένας από 
τους πολλούς εμπλεκόμενους σε μία υπόθεση, 
για παράδειγμα μάρτυρας. Στην περίπτωση 
αυτή η διαδικασία μπορεί να καθυστερήσει, 
ωστόσο η προθεσμία παραγραφής αναστέλλεται 
μόνο για τον βουλευτή και όχι και για τους 
υπόλοιπους εμπλεκομένους. Δεδομένου ότι 
οι βουλευτές δεν μπορούν να διωχθούν από 
τις αρχές επιβολής του νόμου για ποινικά 
αδικήματα που συνδέονται με το βουλευτικό 
έργο τους και μπορούν να διωχθούν μόνο για 
ποινικά αδικήματα που τελέστηκαν εκτός του 
λειτουργήματός τους εάν μία ειδική επιτροπή 
της βουλής εγκρίνει την άσκηση δίωξης, η 
διάταξη αυτή μπορεί εύκολα να οδηγήσει 
στο κλείσιμο υποθέσεων όπου εμπλέκονται 
βουλευτές, διότι παρήλθε η προθεσμία 
παραγραφής που ίσχυε για τους υπόλοιπους 
εμπλεκόμενους.
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Ευελιξία ως προς την έναρξη της προθεσμίας 
παραγραφής
Στο ποινικό δίκαιο, η προθεσμία παραγραφής 
συνήθως ξεκινά την ημέρα που τελέστηκε 
το έγκλημα. Ωστόσο, σε πολλές ευρωπαϊκές 
δικαιοδοσίες έχουν εφαρμοστεί μηχανισμοί 
για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων όπου 
οι υποθέσεις διαφθοράς ανακαλύπτονται με 
καθυστέρηση.

Έλλειψη αιτημάτων για αμοιβαία δικαστική 
συνδρομή ως λόγου αναστολής ή διακοπής
Οι αιτήσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής 
(ΑΔΣ) και έκδοσης μπορεί να χρειαστούν 
μεγάλο διάστημα για να εγκριθούν – μήνες, 
ακόμη και χρόνια – γεγονός που συνιστά 
τροχοπέδη στην αποτελεσματική δίωξη των 
αδικημάτων διαφθοράς εντός της προθεσμίας 
παραγραφής. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες 
οι οποίες δεν αναγνωρίζουν τις αιτήσεις ΑΔΣ 
και έκδοσης ως λόγους αναστολής ή διακοπής 
της παραγραφής. Ορισμένες από αυτές, όπως 
η Αυστρία, δεν αναγνωρίζουν την ΑΔΣ ως 
ειδικό λόγο αναστολής, ωστόσο σύμφωνα με 
ειδικούς στις χώρες εκείνες αυτό ισορροπείται 
σε μεγάλο βαθμό από άλλες διατάξεις οι οποίες 
επιμηκύνουν την προθεσμία παραγραφής.

Χώρες στις οποίες η αίτηση ΑΔΣ δεν συνιστά 
λόγο αναστολής της προθεσμίας παραγραφής
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, 
Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Σλοβενία

Σε ορισμένες χώρες, υπάρχουν επιπρόσθετα 
προβλήματα στις περιπτώσεις διεθνούς 
συνεργασίας. Η Δανία και το Βέλγιο, για 
παράδειγμα, δεν παρέχουν συνδρομή 
εάν η δική τους προθεσμία παραγραφής 
έχει παρέλθει, ακόμη και αν η υποκείμενη 
συμπεριφορά εξακολουθεί να υπόκειται σε 
δίωξη στη χώρα που αιτείται τη συνδρομή. 
Δεδομένου ότι η προθεσμία παραγραφής 
περιορίζεται σε  5 έτη στη Δανία, κάτι τέτοιο 
μπορεί να παρεμποδίσει ιδιαίτερα τη δίωξη 
αδικημάτων συναφών με τη διαφθορά σε άλλες 
χώρες, όπου η έρευνα της υπόθεσης μπορεί να 
διαρκέσει περισσότερα από 5 έτη.

Παραδείγματα ορθής πρακτικής
Πολύ περισσότερο από τη διάρκεια της 
προθεσμίας παραγραφής καθ’ εαυτής, αυτό 
που προσδιορίζει κατά πόσο στο πλαίσιο ενός 
συγκεκριμένου καθεστώτος παραγραφής 
είναι δυνατόν να διωθούν αποτελεσματικά 
τα αδικήματα διαφθοράς και τα συναφή 
με αυτά, είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ της 
διάρκειας της προθεσμίας, των προϋποθέσεων 
αναστολής ή διακοπής και της συνολικής 
αποτελεσματικότητας του δικαστικού 
συστήματος. Παρά ταύτα, από τη σχετική 
έρευνα μπορεί να εξαχθεί μία σειρά 
ορθών πρακτικών.

3.1.4

3.2

3.2.1
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Πολύ μακρά απόλυτη προθεσμία παραγραφής ή 
παντελής έλλειψή της
Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν προβλέπονται 
απόλυτες προθεσμίες παραγραφής στο Ποινικό 
Δίκαιο. Στις περιπτώσεις όπου η προσέγγιση 
αυτή συνδυάζεται με ένα εκτενές σύστημα 
προϋποθέσεων αναστολής και διακοπής, 
καθώς και επαρκών σχετικών προθεσμιών 
παραγραφής, ο κίνδυνος κλεισίματος 
υποθέσεων λόγω παραγραφής είναι πολύ 
χαμηλός.
Στην Αυστρία, για παράδειγμα, δεν 
προβλέπονται απόλυτες προθεσμίες 
παραγραφής, ενώ οι σχετικές προθεσμίες 
παραγραφής είναι εκ των πραγμάτων σχετικές 
μεταξύ της ημέρας τέλεσης ενός εγκλήματος 
και των πρώτων πράξεων διερεύνησης της 
υπόθεσης. Παρ’ ότι αυτό ελαχιστοποιεί 
τον κίνδυνο εγκατάλειψης της δίωξης λόγω 
παρέλευσης του χρόνου, ελαχιστοποιεί επίσης 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
για την προαγωγή μίας δίκαιης δίκης εντός 
εύλογου χρόνου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Η επιλογή παραχώρησης προτεραιότητας σε 
υποθέσεις για τις οποίες επίκειται λήξη της 
προθεσμίας παραγραφής
Στην Πορτογαλία δεν παραγράφεται 
σχεδόν καμία υπόθεση, εν μέρει λόγω του 
ότι στις υποθέσεις που ενέχουν υψηλό 
κίνδυνο παραγραφής δίδεται μεγαλύτερη 
προτεραιότητα ως προς την εσωτερική 
διανομή και διερεύνηση στην Εισαγγελία και 
στη Δικαστική Αστυνομία, διασφαλίζοντας το 
jus puniendi του Κράτους [το δικαίωμα του 
κράτους να επιβάλλει κυρώσεις] προτού οι 
περιορισμοί του νόμου βάλουν τέλος στην 
ποινική διαδικασία. Λόγω της διάταξης αυτής, 
ο αριθμός των ποινικών υποθέσεων που 
κλείνουν λόγω παραγραφής έχει μειωθεί 
σημαντικά: ο μέσος όρος των ποσοστού των 
υποθέσεων που έκλεισαν έπεσε από 6,8 μεταξύ 
των ετών 1990 και 2000 σε 0,5 στο διάστημα από 
το 2000 έως το 2007. Εντούτοις, έχει αυξηθεί 
ο αριθμός των υποθέσεων που κλείνουν στο 
Δικαστήριο λόγω παραγραφής έχει αυξηθεί 
τα τελευταία χρόνια (2007 έως 2009), για τις 
οποίοις οι δικαστικές διαδικασίες δεν έχουν 
τεθεί σε προτεραιότητα. Παρόμοια διάταξη 
ισχύει στην Ελλάδα, χωρίς όμως να έχει 
αποφέρει ακόμη σημαντικά αποτελέσματα.

Χώρες (παραδείγματα)Έναρξη υπολογισμού

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, 
Γαλλία, Ελλάδα (για ορισμένα εγκλήματα), 
Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία 
και Ρουμανία,

Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, 
Ελλάδα (για ορισμένα εγκλήματα), Ιταλία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία

Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, 
Ιταλία, Πορτογαλία

Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχία, Λιθουανία

Ελλάδα, Ρουμανία

Κατά συρροή έγκλημα: υπολογισμός 
προθεσμίας από την ημέρα που τελέστηκε το 
τελευταίο κατά σειρά αδίκημα

Διαρκές έγκλημα: υπολογισμός προθεσμίας 
από την ημέρα που έπαυσε η παράνομη 
δραστηριότητα

Στις απόπειρες εγκλημάτων, υπολογισμός 
προθεσμίας παραγραφής από την ημέρα της 
τελευταίας πράξης εκτέλεσης

Υπολογισμός προθεσμίας από την ημέρα 
επέλευσης των συνεπειών

Ειδική προθεσμία παραγραφής για 
συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας 
ή συγκεκριμένα αδικήματα

3.2.2 3.2.3
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Αναστολή ή διακοπή της προθεσμίας 
παραγραφής όταν ο δράστης τελεί και 
άλλο έγκλημα
Στην Αυστρία, η προθεσμία παραγραφής 
αναστέλλεται εάν ο υπαίτιος τελέσει και 
άλλο έγκλημα παρόμοιας φύσεως κατά τη 
διάρκεια της προθεσμίας παραγραφής του 
αρχικού εγκλήματος. Σε ορισμένες άλλες 
χώρες, η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται 
στην περίπτωση αυτή. Αυτό σημαίνει ότι 
ο κατηγορούμενος πρέπει να παραμείνει 
νομοταγής καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας 
παραγραφής προκειμένου να παραγραφεί 
η υπόθεσή του. Συνεπώς, κρίνεται ορθό να 
μην μπορεί να διωχθεί ο κατηγορούμενος 
ύστερα από εύλογο διάστημα νομοταγούς 
συμπεριφοράς. Στην Αυστρία, η εν λόγω 
προϋπόθεση αναστολής έχει οδηγήσει 
σε παραγραφή λιγότερων υποθέσεων. 
Σημαίνει επίσης ότι οι λίγες υποθέσεις που 
παραγράφονται τελικά κρίνονται αποδεκτές 
λόγω της νομοταγούς συμπεριφοράς 
του υπαιτίου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προθεσμίας παραγραφής.

Διαθεσιμότητα στοιχείων και στατιστικών
Σε ορισμένες χώρες όπως στην Ουγγαρία, στην 
Ιρλανδία, στη Λετονία και στην Πορτογαλία, 
υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στατιστικά 
στοιχεία. Αυτά έχουν ιδιαίτερη αξία όταν 
παρέχουν πληροφορίες όχι μόνο για τον αριθμό 
των υποθέσεων που παραγράφονται, αλλά 
και για τους λόγους παραγραφής, όπως στην 
περίπτωση της Πορτογαλίας. Στην Ιρλανδία, 
οι στατιστικές για τους λόγους μη δίωξης 
των υποθέσεων υπάρχουν διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα του Διευθυντή της Εισαγγελίας. 
Η διαθεσιμότητα και η εύκολη πρόσβαση σε 
στοιχεία βοηθά ιδιαίτερα στον εντοπισμό και 
την αντιμετώπιση των αδύναμων σημείων.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επισκόπηση των Ειδικών Κανόνων και των 
Απόλυτων Προθεσμιών Παραγραφής που 
ισχύουν για τη Διαφθορά
Το ελληνικό Ποινικό Δίκαιο ακολουθεί την 
τριχοτόμηση των ποινικών συμπεριφορών σε 
πταίσματα, πλημμελήματα και κακουργήματα. 
Σύμφωνα με τα Άρθρα 18, 52, 53, 55 και 111 
του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ), προκύπτει 
ο ακόλουθος πίνακας:

    

Αναστολή
Η αναστολή της προθεσμίας παραγραφής 
προβλέπεται στο Άρθρο 113 ΠΚ.

Αναστολή της έναρξης ή συνέχισης της 
προθεσμίας παραγραφής
Το Άρθρο 113 περ. 1 προβλέπει την αναστολή 
της προθεσμίας παραγραφής για όσο διάστημα, 
σύμφωνα με διάταξη νόμου, η ποινική δίωξη δεν 
μπορεί να ασκηθεί ή να συνεχιστεί. Συνήθως 
μια τέτοια διάταξη προβλέπει ότι δεν μπορεί 
να κινηθεί ποινική διαδικασία προτού επιλυθεί 
κάποιο προδικαστικό ζήτημα (έτσι τίθεται ένα 
«νομικό εμπόδιο», το οποίο «παρεμποδίζει» την 
άσκηση δίωξης, ως εκ τούτου τη συνέχιση της 
προθεσμίας παραγραφής).

Αναστολή στο πλαίσιο της διαδικασίας
Σύμφωνα με την περίπτωση 2 του άρθρου 113 
ΠΚ, η προθεσμία παραγραφής αναστέλλεται 
κατά τη διάρκεια της κύριας διαδικασίας και 
έως ότου η απόφαση του δικαστηρίου καταστεί 
οριστική. Η λογική της διάταξης αυτής είναι να 
αποφευχθεί η παραγραφή του αδικήματος εν 
όσω εκκρεμεί η δίκη.
Ωστόσο, ο χρόνος αναστολής δεν μπορεί να 
υπερβεί τα 5 έτη για κακουργήματα, τα 3 έτη για 
πλημμελήματα και το 1 έτος για τα πταίσματα. 
Η προθεσμία της αναστολής δεν ισχύει 
όταν η αναβολή ή αναστολή της διαδικασίας 
αποφασίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 30 παρ. 2 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ). Το 
Άρθρο αυτό αναφέρεται σε πολιτικά εγκλήματα 
και σε εγκλήματα τα οποία επηρεάζουν τις 
«διεθνείς σχέσεις της Χώρας» για τα οποία ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να αποφασίσει 
αναβολή ή αναστολή της διαδικασίας, διάταξη 

ΠΟΙΝΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

ΠΟΙΝΗ

Κακούργημα

Πλημμέλημα

Πταίσμα

15-20 έτη

5 έτη

1 έτος

Ισόβια κάθειρξη/

κάθειρξη 5-20 ετών

φυλάκιση από 10 

ημέρες–5 έτη /χρηματική 

ποινή

Φυλάκιση από 1 ημερα-1 

μήνα /πρόστιμο

3.2.4

3.2.5
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Στις 28.2.2002, η Ευρωπαϊκή Μονάδα 
Δικαστικής Συνεργασίας Eurojust ιδρύθηκε από 
το Ευρωπαϊό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση 
εγκλημάτων βαρύνουσας σημασίας σε 
συνεργασία με άλλους διεθνείς Οργανισμούς 
όπως η Europol και η OLAF.

Επιπλέον, η Ελλάδα έχει υπογράψει την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2655/1998, όπου 
περιλαμβάνονται διατάξεις για τη συνεργασία 
μεταξύ Ευρωπαϊκών Δικαστικών Αρχών.

Δεν υπάρχει διάταξη που να υποδεικνύει 
ότι η αίτηση ΑΔΣ οδηγεί σε αναστολή 
της προθεσμίας παραγραφής, τόσο 
στην Ελληνική νομοθεσία όσο και στις 
προαναφερθείσες Συμβάσεις.
 
Διακοπή – Απόλυτη Προθεσμία Παραγραφής
Ο Ποινικός Κώδικας δεν προβλέπει διακοπή 
της προθεσμίας παραγραφής• αντ’ αυτού, 
προβλέπεται απόλυτη προθεσμία παραγραφής 
25 ή 20 έτη για τα κακουργήματα (20 έτη σε 
περίπτωση ποινής ισόβιας κάθειρξης ή 15 έτη 
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση σύμφωνα με 
το Άρθρο 111, πλέον 5 έτη που είναι η προθεσμία 
για τη διακοπή της αναστολής σύμφωνα με το 
Άρθρο 113), 8 έτη για τα πλημμελήματα (ως εκ 
τούτου 5 έτη σύμφωνα με το Άρθρο 111, πλέον 
3 έτη που είναι η προθεσμία για τη διακοπή 
της αναστολής σύμφωνα με το Άρθρο 113), και 
2 έτη για τα πταίσματα (ως εκ τούτου 1 έτος 
σύμφωνα με το Άρθρο 111, πλέον 1 έτος που είναι 
η προθεσμία για τη διακοπή της αναστολής 
σύμφωνα με το Άρθρο 113).

Προθεσμία Παραγραφής Ποινών
Σύμφωνα με το άρθρο 114 ΠΚ, η ποινή της 
ισόβιας κάθειρξης παραγράφεται μετά από 
30 έτη εφ’ όσον δεν εφαρμοστεί, η ποινή 
κάθειρξης 5-20 ετών μετά από 20 έτη, η ποινή 
φυλάκισης 1-5 ετών καθώς και οι χρηματικές 
ποινές μετά από 10 έτη, και οποιαδήποτε 
χαμηλότερη ποινή μετά από 2 έτη.

την οποία επέκρινε ιδιαίτερα η Ομάδα GRECO 
στην τελευταία έκθεση αξιολόγησής της για 
την Ελλάδα (τρίτος γύρος). Το νομικό θέμα 
που ανακύπτει αναφορικά με την αναστολή 
στο πλαίσιο της διαδικασίας, είναι το σημείο 
εκκίνησης. Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, 
το σημείο εκκίνησης δεν είναι άλλο από το 
σημείο εκκίνησης της κύριας διαδικασίας, 
δηλαδή η επίδοση στον κατηγορούμενο του 
επίσημου και έγκυρου Κλητηρίου θεσπίσματος.

Άλλοι λόγοι αναστολής περιλαμβάνουν, 
σύμφωνα με το Άρθρο 432 ΚΠΔ, απουσία της 
κατηγορουμένου από την οικία του, άγνωστο 
τόπο διανομής, μη παράσταση στη δίκη ή μη 
σύλληψη του κατηγορουμένου εντός ενός 
μηνός από την επίδοση της κλήσης, οπότε η 
διαδικασία αναστέλλεται έως ότου εμφανιστεί 
ή συλληφθεί ο κατηγορούμενος. Επιπλέον, 
σύμφωνα με το Άρθρο 435 ΚΠΔ, σε περίπτωση 
που ο κατηγορούμενος έχει αφεθεί ελεύθερος 
υπό περιοριστικούς όρους και δεν εμφανιστεί 
ή εμφανιστεί χωρίς νόμιμη εκπροσώπηση στη 
δίκη, το Δικαστήριο μεταξύ άλλων αναστέλλει 
τη διαδικασία στο ακροατήριο.

Η αίτηση για Αμοιβαία Δικαστική 
Συνδρομή (ΑΔΣ) δεν φαίνεται να οδηγεί σε 
αναστολή της προθεσμίας παραγραφής
Η διεθνής συνεργασία για τα ποινικά εγκλήματα 
επιτυγχάνεται βάσει διεθνών, διμερών και 
πολυμερών συνθηκών που έχουν υπογραφεί 
από την Ελλάδα.
Το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης 
συντονίζει την εκτέλεση των ανωτέρω. Παρά 
ταύτα, το σημαντικότερο τμήμα της ανωτέρω 
συνεργασίας μεταξύ των συμβεβλημένων 
χωρών αφορά στην παροχή συνδρομής ως προς 
τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές.

Η Ελλάδα έχει υπογράψει Συμβάσεις με 
αρκετές χώρες, ενδεικτικά αναφέρουμε; 
Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία, Αίγυπτο, Μεξικό, 
Αυστραλία, Κύπρο, ΗΠΑ, Καναδά κ.ά. 
Οι ανωτέρω Συμβάσεις έχουν κυρωθεί 
στην Ελλάδα με νόμους. Δυνάμει του 
άρθρου K3 της Σύμβασης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης 
συνέστησε ένα Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο 
για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της 
καταπολέμησης των σοβαρών εγκλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων 
διαφθοράς.

4.1.3
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Παθητική Δωροδοκία 
Δημοσίων Λειτουργών

Αρθρ. 235 ΠΚ ≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Αδίκημα

Δωροδοκία

Αδικήματα στην Ελλάδα

Νομικό Κείμενο Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
 τη λήξη της δίωξης 
ή της ποινής

Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
το τέλος της 
έρευνας ή την 
έναρξη της δίωξης

Απόλυτη 
Παραγραφή

Ενεργητική Δωροδοκία 
Δημοσίων Λειτουργών

Αρθ. 236 Ποινικού 
Κώδικα (εφεξής 
ΠΚ)

≤ 3χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Παθητική Δωροδοκία 
Δικαστών

Αρθ. 237 ΠΚ, §1 ≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Ενεργητική 
Δωροδοκία 
Βουλευτών

Παθητική 
Δωροδοκία 
Βουλευτών

Αρθ. 159 §1 ΠΚ

Αρθ. 159 §2 ΠΚ

≤ 3 χρόνια

≤ 3 χρόνια

5 χρόνια

5 χρόνια

8 χρόνια

8 χρόνια

Ενεργητική Δωροδοκία 
Δικαστών

Αρθ. 237 ΠΚ, §3 ≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Παρακώλυση απονομής 
δικαιοσύνης δια 
δωροδοκίας δικαστών

Αρθ. 187 ΠΚ, §2 ≤ 5 χρόνια15 χρόνια 20 χρόνια

Επιβαρυντική 
περισταση

Αρθ. 187 ΠΚ, §2 in 
fine

≤ 5 χρόνια15/20 χρόνια 20/25 χρόνια

Ειδική συνθήκη: 
Αν η ποινή 
ξεπερνάει τα 
€73.000, τα 
προαναφερθέντα 
αδικήματα 
θεωρούνται 
κακουργήματα

Αρθ. 235 §2, Αρθ. 
236 §2, Αρθρ. 237 
§2 ΠΚ

≤ 5 χρόνια15 χρόνια 20 χρόνια
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Δωροδοκία 
ξένου αλλοδαπού 
λειτουργού

Αρθ. 2 του Νόμου 
2656/1998, κύρωση της 
Σύμβασης του ΟΟΣΑ 
για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας 
Δημοσίων Αλλοδαπών 
Λειτουργών σε διεθνείς 
επιχειρηματικές 
συναλλαγές 

≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Ειδική συνθήκη: 
Αν το αδίκημα 
διεπράχθη εις βάρος 
του ελληνικού κράτους 
και η προκληθείσα 
ζημία ξεπερνάει τα 
€146.000,00, 
οι προαναφερθείσες 
εγκληματικές 
δραστηριότητες 
αναβαθμίζονται σε 
κακουργήματα

Δυνάμει του Νόμου 
1608/1950

≤5 χρόνια15-20 χρόνια 20-25 χρόνια

Διευκόλυνση ή 
απόκρυψη τελέσεως 
δωροδοκίας 
αλλοδαπού δημόσιου 
λειτουργού

Αρθ. 3 του Νόμου 
2656/1998, κύρωση της 
Σύμβασης του ΟΟΣΑ 
για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας 
Δημοσίων Αλλοδαπών 
Λειτουργών σε διεθνείς 
επιχειρηματικές 
συναλλαγές 

≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Δωροδοκία 
κοινοτικών 
υπαλλήλων

Αρθ. 4 του Νόμου 
2802/2000, κύρωση 
της Σύμβασης για την 
καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στην οποία 
εμπλέκονται υπάλληλοι 
της Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των 
Κρατών-Μελών της ΕΕ

≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Αδίκημα

Δωροδοκία

Νομικό Κείμενο Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
 τη λήξη της δίωξης 
ή της ποινής

Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
το τέλος της 
έρευνας ή την 
έναρξη της δίωξης

Απόλυτη 
Παραγραφή
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Ποινική Ευθύνη 
Διευθυντών 
Επιχείρηση

Αρθ. 5 του Νόμου 
2802/2000, κύρωση 
της Σύμβασης για την 
καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στην οποία 
εμπλέκονται υπάλληλοι 
της Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των 
Κρατών-Μελών της ΕΕ
Αρθ. 7 του Νόμου 
2303/2000, κύρωση 
της Σύμβασης για 
την προστασία 
των οικονομικών 
συμφερόντων της ΕΕ

≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Δωροδοκία 
μελών δημοσίων 
συνελεύσεων

Δωροδοκία αλλοδαπών 
δημοσίων λειτουργών, 
λειτουργών διεθνών 
οργανισμών και μελών 
αλλοδαπών δημοσίων 
συνελεύσεων

Αρθ. 4 του Νόμου 
3560/2007, κύρωση της 
Σύμβασης της Ποινικού 
Δικαίου για τη διαφθορά 
του Συμβουλίου 
της Ευρώπης

Αρθ. 4 του Νόμου 
3666/2007, κύρωση 
της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών κατά 
της διαφθοράς

≤ 3 χρόνια

≤ 3 χρόνια

5 χρόνια

5 χρόνια

8 χρόνια

8 χρόνια

Δωροδοκία 
εθνικού/κοινοτικού 
υπαλλήλου σε βάρος 
των συμφερόντων 
της ΕΟΚ

Αρθ. 3 του Νόμου 
2303/2000, κύρωση 
της Σύμβασης για 
την προστασία 
των οικονομικών 
συμφερόντων της ΕΕ

≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Δωροδοκία αλλοδαπών 
δημοσίων λειτουργών, 
λειτουργών διεθνών 
οργανισμών και μελών 
αλλοδαπών δημοσίων 
συνελεύσεων

Αρθ. 3 του Νόμου 
3560/2007, κύρωση της 
Σύμβασης της Ποινικού 
Δικαίου για τη διαφθορά 
του Συμβουλίου της 
Ευρώπης

≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Αδίκημα

Δωροδοκία

Νομικό Κείμενο Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
 τη λήξη της δίωξης 
ή της ποινής

Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
το τέλος της 
έρευνας ή την 
έναρξη της δίωξης

Απόλυτη 
Παραγραφή
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Ενεργητική δωροδοκία 
στον ιδιωτικό τομέα

Άρθρ. 5 §1, πεδία 
α΄και β΄ του Νόμου 
3560/2007, κύρωση 
της Σύμβασης της 
Ποινικού Δικαίου 
για τη διαφθορά 
του Συμβουλίου 
της Ευρώπης

≤ 5 χρόνια5  χρόνια 8 χρόνια

Δωροδοκία 
μελών δημοσίων 
συνελεύσεων

Αρθ. 5 του Νόμου 
3666/2007, κύρωση 
της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών κατά 
της διαφθοράς

≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8  χρόνια

Παθητική 
Δωροδοκία στον 
ιδιωτικό τομέα

Επιβαρυντική 
Περίσταση:
Ο υπαίτιος του 
αδικήματος της 
§1 τιμωρείται με 
φυλάκιση έως 10 
ετών, αν η αξία που 
προκύπτει από το 
αθέμιτο πλεονέκτημα ή 
συναλλαγή ξεπερνά το 
ποσό των €73.000 

Άρθρ. 5 §1, πεδίο γ΄ 
του Νόμου 3560/2007, 
κύρωση της Σύμβασης 
της Ποινικού Δικαίου 
για τη διαφθορά του 
Συμβουλίου 
της Ευρώπης

Άρθρ. 5 §2, του Νόμου 
3560/2007

≤ 3 χρόνια

≤ 3 χρόνια

5  χρόνια

15  χρόνια

8  χρόνια

20  χρόνια

Αδίκημα

Δωροδοκία

Νομικό Κείμενο Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
 τη λήξη της δίωξης 
ή της ποινής

Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
το τέλος της 
έρευνας ή την 
έναρξη της δίωξης

Απόλυτη 
Παραγραφή
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Ειδική συνθήκη: Εάν από 
την αξιόποινη πράξη 
των προηγούμενων 
παραγράφων 
επήλθε πράγματι το 
επιδιωκόμενο από τον 
υπαίτιο αποτέλεσμα, 
αυτός τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον 
6 μηνών και χρηματική 
ποινή τουλάχιστον 
€6.800

Άρθρ. 132 §3 , του 
Νόμου 2725/1999

Δωροδοκία 
για αλλοίωση 
αποτελέσματος αγώνα

Άρθρ. 132 §1 , του 
Νόμου 2725/1999 
για Ερασιτεχνικό-
Επαγγελματικό 
Αθλητισμό

≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Αδίκημα

Δωροδοκία

Νομικό Κείμενο Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
 τη λήξη της δίωξης 
ή της ποινής

Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
το τέλος της 
έρευνας ή την 
έναρξη της δίωξης

Απόλυτη 
Παραγραφή

≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Ενεργητική 
Δωροδοκία μετόχου 
Ανώνυμης Εταιρείας

Παθητική 
Δωροδοκία Μετόχου 
Ανώνυμης Εταιρείας

Άρθρ. 59β, του Νόμου 
2190/1920 για τις 
Ανώνυμες Εταιρείες

Άρθρ. 59α, του 
Νόμου 2190/1920 
για τις Ανώνυμες 
Εταιρείες

≤ 3  χρόνια

≤ 3 χρόνια

5  χρόνια

5  χρόνια

8  χρόνια

8  χρόνια
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Ειδική περίπτωση: 
αν 1) ο υπεύθυνος 
μεταχειρίστηκε 
ιδιαίτερα τεχνάσματα 
και επιφέρει ελάττωση 
της περιουσίας 
ανώτερη των €15.000, 
2) αν το ύψος της 
συναλλαγής ξεπερνάει 
τα €73.000

Αρθρ. 256 ΠΚ ≤ 5 χρόνια15 χρόνια 20 χρόνια

Απιστία σχετική με 
την υπηρεσία

Αρθρ. 256 ΠΚ ≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Απάτη στην Υπηρεσία
Ειδική περίπτωση: 
αν 1) ο υπαίτιος 
μεταχειρίστηκε 
ιδιαίτερα τεχνάσματα 
και επιφέρει ελάττωση 
της περιουσίας ανώτερη 
των €15.000, 2) αν το 
ύψος της συναλλαγής 
ξεπερνάει τα €73.000

Απάτη σε βάρος 
των οικονομικών 
συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Απάτη στην Υπηρεσία

Ειδική περίπτωση: αν 
1) η ζημία ξεπερνάει τα 
€824.650 ή 2) η ζημία 
ξεπερνάει τα €146.73

Αρθρ. 258 ΠΚ

Αρθρ. 4 Νόμος 
2303/2000

Αρθρ. 258 ΠΚ

≤ 5 χρόνια

≤ 3 χρόνια

≤ 3 χρόνια

≤ 5 χρόνια

15 χρόνια

5 χρόνια

5 χρόνια

15/20 χρόνια

20 χρόνια

8 χρόνια

8  χρόνια

20/25 χρόνια

Αδίκημα

Υπεξαίρεση

Νομικό Κείμενο Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
 τη λήξη της δίωξης 
ή της ποινής

Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
το τέλος της 
έρευνας ή την 
έναρξη της δίωξης

Απόλυτη 
Παραγραφή
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Προσφορά για άσκηση 
επιρροής- ενεργητική 
και παθητική 
σχετικά με δήλωση 
εισοδήματος

Κατάχρηση Εξουσίας

Ειδική διάταξη: Αν η 
αξία των ανταλλαγμάτων 
υπερβαίνει το ποσό των 
€73.000, ή αν ο υπαίτιος 
ενεργεί κατ’ επάγγελμα 
ή είναι υπότροπος

Ειδική διάταξη: αν ο 
υπάλληλος εν γνώσει 
του εξέθεσε σε δίωξη 
ή τιμωρία κάποιον 
αθώο, ή παρέλειψε να 
διώξει κάποιον υπαίτιο 
ή προκάλεσε την 
απαλλαγή τους από 
την τιμωρία.

Καταπίεση

Παράβαση 
Υπηρεσιακού 
Απορρήτου

Παράβαση καθήκοντος

Αρθρ. 5 § 1 του 
Νόμου 3213/2003

Αρθρ. 239 ΠΚ

Αρθρ. 5 § 2 του 
Νόμου 3213/2003

Αρθρ. 239 ΠΚ

Αρθρ. 244 ΠΚ

Αρθρ. 252 ΠΚ

Αρθρ. 259 ΠΚ

≤ 3 years

≤3 χρόνια

≤ 5  χρόνια

≤ 5 χρόνια

≤ 3 χρόνια

≤3 χρόνια

≤3 χρόνια

5 χρόνια

5  χρόνια

15  χρόνια

15 χρόνια

5  χρόνια

5 χρόνια

5 χρόνια

8 χρόνια

8  χρόνια

20  χρόνια

20 χρόνια

8  χρόνια

8  χρόνια

8 χρόνια

Κατάχρηση εξουσίας

Άσκηση Επιρροής-
Μεσάζοντες

Αρθρ. 1 & 11 του 
Νόμου 5227/1931 περί 
Μεσαζόντων

≤ 3  χρόνια5 χρόνια 8  χρόνια

Αδίκημα

Άσκηση Επιρροής

Νομικό Κείμενο Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
 τη λήξη της δίωξης 
ή της ποινής

Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
το τέλος της 
έρευνας ή την 
έναρξη της δίωξης

Απόλυτη 
Παραγραφή
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Παράνομος 
Πλουτισμός

Ξέπλυμα Χρήματος- 
Βασικά αδικήματα

Αρθρ. 4 §1,3 και 4 
του Νόμου 3213/2003 
Δήλωση -έλεγχος 
περιουσιακής 
κατάστασης Βουλευτών, 
δημ.λειτουργών ιδ/των 
ΜΜΕ κ.λπ.

Αρθρ. 2,3 σε συνδυασμό 
με Αρθρ. 45 §1α του 
Νόμου 3691/2008, 
Πρόληψη και καταστολή 
της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξει

≤3 χρόνια

≤5 χρόνια

5 χρόνια

15 χρόνια

8 χρόνια

20 χρόνια

Αδίκημα

Παράνομος Πλουτισμός

Ξέπλυμα Χρήματος

Νομικό Κείμενο Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
 τη λήξη της δίωξης 
ή της ποινής

Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
το τέλος της 
έρευνας ή την 
έναρξη της δίωξης

Απόλυτη 
Παραγραφή

Ειδική διάταξη: αν 
το αποκτηθέν ή 
προσπορισθέν αθέμιτο 
περιουσιακό όφελος 
υπερβαίνει συνολικά το 
ποσό €73.000

Ειδική διάταξη: 
η παράνομη 
δραστηριότητα 
διαπράχθηκε από 
υπάλληλο υπόχρεου 
νομικού προσώπου ή 
αν το βασικό αδίκημα 
περιλαμβάνεται 
στα αδικήματα των 
στοιχείων γ΄, δ΄ και ε΄ 
του άρθρου 3 
του παρόντος

Ειδική διάταξη: αν ο 
υπαίτιος ενεργεί κατ’ 
επάγγελμα ή είναι 
υπότροπος

Αρθρ. 4 §2α, 3 και 4 του 
Νόμου 3213/2003

Αρθρ. 45 §1β του Νόμου 
3691/2008, 

Αρθρ. 4 §2β, 3 και 4 του 
Νόμου 3213/2003

≤ 5 χρόνια

≤ 5 χρόνια

≤ 5 χρόνια

15 χρόνια

15/20 χρόνια

15 χρόνια

8 χρόνια

20/25 χρόνια

20 χρόνια
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*Σημείωση: Η ποινική 
ευθύνη για το βασικό 
αδίκημα δεν αποκλείει 
την τιμωρία των 
υπαιτίων (αυτουργού 
και συμμετόχων) για τις 
πράξεις των στοιχείων α΄, 
β΄ και γ΄ της παραγράφου 
[παραγρ. 1, Αρθρ. 45, του 
Ν. 3691/2008), εφόσον τα 
στοιχεία της αντικειμενικής 
υπόστασης των πράξεων 
νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές 
δραστηριότητες είναι 
διαφορετικά από εκείνα του 
βασικού αδικήματος

Παράλειψη του 
υπαλλήλου- του 
υπόχρεου νομικού 
προσώπου ή όποιου 
άλλου υπόχρεου προς 
αναφορά ύποπτων 
συναλλαγών- να 
αναφέρει από πρόθεση 
αρμοδίως ύποπτες ή 
ασυνήθεις συναλλαγές

Αρθρ. 45 §1ε του 
Νόμου 3691/2008,

Αρθρ. 45 §1δ του 
Νόμου 3691/2008, 

≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Ειδική περίπτωση: 
η παράνομη 
δραστηριότητα που 
υπόκειται στο Άρθρ. 
45 (1α) διαπράττεται 
κατ’ επάγγελμα ή 
κατά συνήθεια ή είναι 
υπότροπος ή έδρασε 
για λογαριασμό, προς 
όφελος ή εντός των 
πλαισίων εγκληματικής 
ή τρομοκρατικής 
οργάνωσης ή ομάδας

Αρθρ. 45 §1γ του 
Νόμου 3691/2008, 

≤ 5 χρόνια15/20 χρόνια 20/25 χρόνια

Αδίκημα

Ξέπλυμα Χρήματος

Νομικό Κείμενο Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
 τη λήξη της δίωξης 
ή της ποινής

Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
το τέλος της 
έρευνας ή την 
έναρξη της δίωξης

Απόλυτη 
Παραγραφή
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Αν ο υπαίτιος του 
εγκλήματος 
της νομιμοποίησης 
εσόδων, που δεν είναι 
συμμέτοχος 
στη διάπραξη του 
βασικού αδικήματος, 
είναι 
συγγενής εξ αίματος ή 
εξ αγχιστείας σε ευθεία 
γραμμή ή εκ πλαγίου του 
υπαίτιου του βασικού 
αδικήματος.

Αρθρ. 45 §1στ του 
Νόμου 3691/2008, 

≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Αν η προβλεπόμενη 
ποινή για το βασικό 
αδίκημα είναι φυλάκιση 
μέχρι 5 έτη

Αρθρ. 45 §1στ του 
Νόμου 3691/2008, 

≤ 3 χρόνια5 χρόνια 8 χρόνια

Αν η προβλεπόμενη 
ποινή για βασικό 
αδίκημα είναι 
φυλάκιση μέχρι 5 έτη 
και τα προκύψαντα 
παράνομα έσοδα δεν 
υπερβαίνουν το 
ποσόν των €15.000

Αν η περίπτωση που 
αναφέρεται στο πεδίο γ 
του Αρθρ. 45, παραγρ. 1 
του Ν. 3691/2008, 
συντρέχει στο πρόσωπο 
του υπαιτίου του 
βασικού αδικήματος 
ή τρίτου 

Σημείωση: ειδικές 
διατάξεις

Αρθρ. 45 §1θ του 
Νόμου 3691/2008, 

Αρθρ. 45 §1θ του 
Νόμου 3691/2008, 

Αρθρ. 45 §2, 3, 4 του 
Νόμου 3691/2008,

≤ 3 χρόνια

≤ 3 χρόνια

5 χρόνια

5 χρόνια

8 χρόνια

8 χρόνια

Αδίκημα

Ξέπλυμα Χρήματος

Νομικό Κείμενο Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
 τη λήξη της δίωξης 
ή της ποινής

Διάρκεια 
Παραγραφής 
(χρόνια) μέχρι 
το τέλος της 
έρευνας ή την 
έναρξη της δίωξης

Απόλυτη 
Παραγραφή
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Παραγραφή Διοικητικών / Πειθαρχικών 
Κυρώσεων αναφορικά με Αδικήματα Δωροδοκίας
Ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων (Άρθρο 
107) προβλέπει διατάξεις για τα πειθαρχικά 
παραπτώματα δημοσίων υπαλλήλων. Ωστόσο, 
μόνο οι περιπτώσεις (ιστ) και (ιζ) του ανωτέρω 
άρθρου μπορούν να θεωρηθούν ότι συνιστούν 
πειθαρχικά παραπτώματα σχετικά με τη 
διαφθορά. Η περίπτωση (ιστ) περιγράφεται 
ως χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής 
ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο 
δημόσιας υπάλληλος λόγω της θέσης του, για 
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ιδίου 
ή τρίτων προσώπων. Το Άρθρο 112 παρ. 1 ορίζει 
την προθεσμία έως την έναρξη της δίωξης σε 
δύο (2) έτη από την ημέρα τέλεσης της πράξης 
(αρθ. 112 παρ. 1α). Η συνολική διάρκεια της 
προθεσμίας παραγραφής έως τη λήψη της 
πρώτης πειθαρχικής απόφασης δεν μπορεί να 
υπερβεί τα 3 έτη (αρθ. 112 παρ. 3). Η περίπτωση 
(ιζ) αναφέρεται πιο άμεσα σε διαφθορά, καθώς 
το πειθαρχικό παράπτωμα έγκειται στην 
αποδοχή από τον δημόσιο υπάλληλο υλικής 
εύνοιας ή ανταλλάγματος για τον χειρισμό 
υπόθεσης κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του. Παρ’ όλα αυτά, η νομολογία έχει κρίνει 
ότι η αποδοχή υλικής εύνοιας δεν πρέπει να 
θεωρείται παθητική δωροδοκία υπό την ποινική 
έννοια, ενώ στην ίδια δικαστική απόφαση 
τονίζεται ότι η αποδοχή υλικής εύνοιας 
ισοδυναμεί με τη γενική και αφηρημένη έννοια 
της αναξιοπρεπούς και ευτελούς συμπεριφοράς 
κατά την Υπηρεσία, εννοώντας την υπαλληλική 
συμπεριφορά που αντίκειται στα χρηστά ήθη. 
Για το αδίκημα αυτό, η προθεσμία παραγραφής 
έως την έναρξη της δίωξης ορίζεται σε πέντε 
(5) έτη (άρθ. 112 παρ. 2β). Η συνολική διάρκεια 
της προθεσμίας παραγραφής έως την λήψη της 
πρώτης πειθαρχικής απόφασης αυξάνεται σε 
επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο (άρθ.112 παρ. 2β).

Τέλος, στο άρθ. 112 παρ. 5 σημειώνεται ότι 
το αδίκημα για το οποίο έχει δημοσιευτεί 
προκαταρκτική πειθαρχική απόφαση δεν 
υπόκειται σε προθεσμία παραγραφής. 
Το άρθρο 114 για την αναστολή της προθεσμίας 
παραγραφής ορίζει ότι η ποινική διαδικασία 
δεν αναστέλλει αυτομάτως την πειθαρχική 
διαδικασία. Η αναστολή επιτρέπεται υπό 
εξαιρετικές συνθήκες και μόνο εάν η σχετική 
απόφαση είναι δεόντως αιτιολογημένη.
 

Παραγραφή Ενδεχόμενων Απαιτήσεων 
Αστικού Δικαίου
Σύμφωνα με τον Ν. 2957/2001 που κύρωσε 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για θέματα 
Αστικού Δικαίου περί Διαφθοράς, ιδίως τα 
Άρθρα 2-4 αυτού, η αγωγή αποζημίωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της «ηθικής βλάβης») 
μπορεί να στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε 
ο οποίος, διαπράττοντας πράξη δωροδοκίας 
ή επιτρέποντας να λάβει χώρα τέτοια πράξη, 
προκάλεσε ζημία σε άλλο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί αδικοπραξίας (άρθρα 914 επ. του 
ελληνικού Αστικού Κώδικα [ΑΚ]). Ομοίως, το 
άρθρο 3 του ανωτέρω Νόμου προβλέπει ευθύνη 
του Κράτους ή/και των δημόσιων νομικών 
προσώπων σε περίπτωση που κάποιο όργανό 
τους προκαλέσει ζημία σε τρίτο πρόσωπο στο 
πλαίσιο πράξης διαφθοράς κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του. Το ως άνω όργανο 
(δημόσιος υπάλληλος) ευθύνεται από κοινού 
και εις ολόκληρον. Έτι σημαντικότερο, εν 
όψει του άρθρου 4, είναι δυνατόν να ακυρωθεί 
σύμβαση αντικείμενο της οποίας είναι πράξη 
διαφθοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 154-157 ΑΚ. Σύμφωνα με την διακριτική 
ευχέρεια του ζημιωθέντος, η σύμβαση μπορεί 
να ακυρωθεί είτε να παραμείνει σε ισχύ, ενώ σε 
κάθε περίπτωση μπορεί να κατατεθεί αγωγή 
αποζημίωσης. Επιπλέον, η αστική ευθύνη των 
δημοσίων υπαλλήλων μπορεί να αποδοθεί βάσει 
των Άρθρων 105-106 ΕισΝΑΚ, σύμφωνα με τα 
οποία το Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση 
για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των 
οργάνων/δημοσίων υπαλλήλων του, με την 
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων περί 
Υπουργών, των ως άνω οργάνων ευθυνόμενων 
από κοινού και εις ολόκληρον. Η νομολογία, 
ωστόσο, είναι ενδεικτική των προϋποθέσεων 
που τίθενται προκειμένου να εφαρμοστούν 
οι Διατάξεις αυτές (άρθρα 105-6), μεταξύ των 
οποίων προβλέπεται η ειδική θεμελίωση της 
«προκληθείσας ζημίας».

Αναφορικά με την προθεσμία παραγραφής, η 
Σύμβαση στο άρθρο 7 προβλέπει ότι δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των 3 ετών από την ημέρα 
που ο ζημιωθείς έλαβε ή έπρεπε να είχε λάβει 
γνώση της ζημίας, ορίζοντας ωστόσο απόλυτη 
προθεσμία παραγραφής 10 έτη από την τέλεση 
της πράξης δωροδοκίας.

4.4 4.5
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Σύμφωνα με το ελληνικό Αστικό Δίκαιο, 
διαδικασίες όπως οι ανωτέρω υπόκεινται σε 
προθεσμίες παραγραφής μετά την παρέλευση 
των οποίων δεν είναι δυνατόν να προβληθεί 
σχετική απαίτηση. Η παραγραφή αρχίζει από 
τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή 
η δικαστική επιδίωξή της (άρθρο 251 ΑΚ), ή 
κατά τον χρόνο γνώσης από τον παθόντα της 
ζημίας και του προς αποζημίωση υποχρέου 
(άρθρο 937 παρ. 1 ΑΚ) ή κατά τον χρόνο που 
όφειλε αυτός να γνωρίζει ότι επήλθε πράξη 
διαφθοράς (άρθρο 147 β ΑΚ).

Αφού παρέλθει η προθεσμία παραγραφής, 
η απαίτηση παραγράφεται (άρθρο 272 παρ. 1 
ΑΚ). Η προθεσμία αυτή είναι πενταετής (άρθρο 
937 παρ. 1α ΑΚ), υπάρχει ωστόσο γενική 
απόλυτη προθεσμία παραγραφής είκοσι (20) 
ετών πέραν της οποίας δεν μπορεί να εγερθεί 
αγωγή, ανεξαρτήτως του πότε περιήλθε εις 
γνώση του ενάγοντος (άρθρα 249, 268 και 937 
παρ. 1β ΑΚ – απόλυτη προθεσμία). Ωστόσο, σε 
περίπτωση που η αδικοπραξία συνίσταται σε 
ποινικώς κολάσιμες πράξεις που υπόκεινται σε 
μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής, σύμφωνα 
με το άρθρο 937 παρ. 2 ΑΚ ισχύει η εν λόγω 
μεγαλύτερη προθεσμία. 
Παρά ταύτα, το δικαστήριο δεν λαμβάνει 
αυτεπαγγέλτως υπόψη προθεσμία παραγραφής 
(άρθρο 277 ΑΚ) που αντίκειται στις 
αποσβεστικές προθεσμίες παραγραφής.

Η αναστολή διακόπτει την παρέλευση της 
προθεσμίας, ενώ όταν λήξει η περίοδος της 
αναστολής η προθεσμία εξακολουθεί να τρέχει, 
όμως σε καμία περίπτωση δεν ολοκληρώνεται 
η προθεσμία παραγραφής εάν δεν παρέλθει 
διάστημα 6 μηνών (άρθρο 257 ΑΚ).

Από την άλλη πλευρά, μετά τη διακοπή της 
προθεσμίας παραγραφής ξεκινά νέα προθεσμία 
αντίστοιχη της προηγούμενης (άρθρο 270 
παρ.1 ΑΚ), ανεξαρτήτως της προθεσμίας 
παραγραφής που είχε ήδη παρέλθει πριν τη 
διακοπή. Η προθεσμία παραγραφής διακόπεται 
όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει άμεσα ή έμμεσα 
την αξίωση (άρθρο 260 ΑΚ) ή όταν εγείρεται 
αγωγή (Άρθρο 261 ΑΚ). Οι λόγοι αναστολής 
και διακοπής συνήθως καλύπτουν περιπτώσεις 
που εμποδίζουν τη δυνατότητα του ενάγοντος 
να προβάλει την απαίτηση, όπως όταν τα μέρη 
μιας υποχρέωσης είναι σύζυγοι, γονείς κατά 
των ανήλικων τέκνων τους, ή κάποιο έκτακτο 

γεγονός που δεν μπορεί να αποφευχθεί 
υπό κανονικές συνθήκες (ανωτέρα βία) 
παρεμποδίσει την αγωγή, ή όταν η αγωγή έχει 
ήδη αχθεί προς εκτέλεση ή για αναγγελία της 
απαίτησης (Άρθρα 255,256,262,264 ΑΚ).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σύμφωνα 
με το Άρθρο 261 ΑΚ, εάν κάποιος υποβάλει 
αγωγή, η πράξη αυτή διακόπτει την προθεσμία 
παραγραφής. Η προθεσμία παραγραφής που 
διακόπτεται ξεκινά ξανά από την τελευταία 
δικονομική πράξη που τελέστηκε από τους 
διαδίκους ή το Δικαστήριο. Η δημοσίευση 
της απόφασης του Δικαστηρίου συνιστά 
δικονομική πράξη. Εάν μεταξύ δύο δικονομικών 
πράξεων λήξει η προθεσμία παραγραφής, τότε 
η απαίτηση παραγράφεται (Δείτε απόφαση υπ’ 
αριθμ. 1125/2005 του Αρείου Πάγου).

Τα ένδικα μέσα που προβλέπονται εκ του 
Νόμου δίδουν τη δυνατότητα να κινηθεί 
κανείς δικαστικά εναντίον νομικών προσώπων, 
γεγονός πολύ ενδιαφέρον για τα ελληνικά 
δεδομένα όπου ποινική ευθύνη νομικών 
προσώπων δεν αναγνωρίζεται.

Η μεταρρύθμιση του καθεστώτος ευθύνης 
των πολιτικών αναμενόταν με τον προσφάτως 
τροποποιηθέντα νόμο περί φοροδιαφυγής. 
Η αστική ευθύνη περιλαμβάνει την ευθύνη 
αποζημίωσης η οποία αποσκοπεί κατά 
κύριο λόγο στην επανόρθωση της ζημίας ως 
αποτέλεσμα των πράξεων του υπευθύνου, και 
όχι στην επιβολή κυρώσεων όπως συμβαίνει 
στην ποινική ευθύνη. Ως εκ τούτου (σύμφωνα 
επίσης με το νομοσχέδιο – παρ’ ότι η 
σχετική διάταξη δεν συμπεριελήφθη τελικά 
και αναμένεται να θεσπιστεί ως Άρθρο του 
Νόμου περί Ευθύνης Πολιτικών Προσώπων το 
οποίο καταρτίζεται υπό μορφή σχεδίου αυτή 
τη στιγμή), η αστική ευθύνη προσδοκάται 
ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης, και 
ανεξαρτήτως εάν εκκρεμεί ποινική διαδικασία 
εις βάρος πολιτικού προσώπου ενώπιον 
Εξεταστικής Επιτροπής. Το Κράτος μπορεί 
πρώτα από όλα να αξιολογήσει την ζημία που 
προκαλείται από πράξεις διαφθοράς και στη 
συνέχεια να ζητήσει δικαστικώς αποζημίωση 
μέσω του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που 
θα το εκπροσωπήσει νόμιμα, καταθέτοντας 
αγωγή έναντι πολιτικών προσώπων που 
ζημίωσαν με τις πράξεις τους το Κράτος. Εάν 
για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει πιθανότητα 
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αποζημίωσης, τότε πρέπει ταυτόχρονα να 
επιβάλλεται κατάσχεση, «πάγωμα» τραπεζικών 
λογαριασμών, πρόστιμο ή φυλάκιση παράλληλα 
με την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. 
Με τον τρόπο αυτό θα τιμωρούνται οι 
υπεύθυνοι σύμφωνα με το γενικό Αστικό Δίκαιο, 
παρακάμπτοντας την προθεσμία παραγραφής. 
Ωστόσο, τα ανωτέρω προτεινόμενα μένει να 
δοκιμαστούν στην πράξη.

Σημείο Εκκίνησης της Προθεσμίας 
Παραγραφής για Αδικήματα Σχετικά με την 
Δωροδοκία
Σύμφωνα με το Άρθρο 112 ΠΚ, 
η προθεσμία παραγραφής αρχίζει από την 
τέλεση του εγκλήματος.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο «ξέπλυμα 
χρήματος», ειδικότερα η νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες με μετατροπή 
ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εν 
γνώσει ότι αυτά προέκυψαν από παράνομες 
δραστηριότητες ή από συμμετοχή σε τέτοιες 
δραστηριότητες, προς το σκοπό απόκρυψης 
ή συγκάλυψης της παράνομης προέλευσης 
των περιουσιακών στοιχείων ή της παροχής 
συνδρομής σε πρόσωπο εμπλεκόμενο 
σε τέτοιες δραστηριότητες προκειμένου 
να εκφύγει των έννομων συνεπειών της 
δράσης του (Absichtstatbestand) θεωρείται 
στιγμιαίο έγκλημα, ως εκ τούτου η προθεσμία 
παραγραφής αρχίζει από την ημερομηνία της 
μετατροπής ή μεταβίβασης ανεξαρτήτως του 
χρόνου επέλευσης των αποτελεσμάτων.

Ομοίως, η απόκρυψη ή συγκάλυψη της 
αλήθειας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, 
δεδομένου ότι αφορά στη διάθεση, μετακίνηση, 
χρήση ή τον τόπο κτήσης ή τρέχουσας 
θέσης του περιουσιακού στοιχείου, ή την 
κυριότητα της περιουσίας ή των δικαιωμάτων 
που συνδέονται με αυτή, εν γνώσει ότι το εν 
λόγω περιουσιακό στοιχείο προέκυψε από 
παράνομες δραστηριότητες ή από συμμετοχή 
σε τέτοιες δραστηριότητες, σε ότι αφορά σε 
νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, συνιστά 
επίσης στιγμιαίο έγκλημα, με το Άρθρο 112 ΠΚ 
να ισχύει και εδώ.

Ωστόσο, η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση 
ή χρήση περιουσιακού στοιχείου εν γνώσει 
κατά τον χρόνο λήψης ή διαχείρισης ότι 
προέκυψε από παράνομη δραστηριότητα 

ή από συμμετοχή σε τέτοια δραστηριότητα 
θεωρείται κατά συρροήν έγκλημα, συνεπώς το 
σημείο εκκίνησης της προθεσμίας παραγραφής 
θεωρείται ότι βρίσκεται στο σημείο που η 
παράνομη κατάσταση ανατρέπεται.

Τέλος, η χρήση του χρηματοοικονομικού 
κλάδου με την τοποθέτηση ή διακίνηση 
μέσω αυτού των εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες προς τον σκοπό να 
αποκτήσουν αυτά μία επίφαση νομιμότητας 
θεωρείται επίσης στιγμιαίο έγκλημα, οπότε 
η προθεσμία παραγραφής αρχίζει από την 
ημέρα που έγινε η τοποθέτηση ή η διακίνηση 
των εσόδων.
 
Η Περίπτωση των Βουλευτών και των 
Υπουργών της Κυβέρνησης

Εγκλήματα τελούμενα από βουλευτές
Το Άρθρο 86 του Ελληνικού Συντάγματος 
προβλέπει μία διάταξη θεμελιώδους σημασίας 
αναφορικά με τα εγκλήματα που τελούνται από 
βουλευτές. Σύμφωνα με το Άρθρο 86 παρ. 2 του 
Συντάγματος: «Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση 
ή προκαταρκτική εξέταση κατά όσων 
διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης 
ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που 
τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους όπως νόμος ορίζει, δεν επιτρέπεται 
χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής», 
δεδομένου ότι σύμφωνα με το Άρθρο 86 παρ. 1: 
«μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί 
δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη 
της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά 
αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει [ενώ] 
απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών 
αδικημάτων». Υπάρχει μία μόνο εξαίρεση σε 
αυτή την συνταγματική διάταξη όσον αφορά 
στα κακουργήματα επ’ αυτοφώρω. Η ανωτέρω 
«ασυλία» ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας 
των βουλευτών και η συναίνεση πρέπει να 
δίδεται εντός τριών μηνών από την κατάθεση 
της αίτησης του Εισαγγελέα στη Βουλή, ενώ 
η εν λόγω προθεσμία αναστέλλεται κατά τη 
διάρκεια της παύσης των εργασιών της Βουλής 
τη θερινή περίοδο.

4.6

4.7

4.7.1



52

Η παραγραφή μπορεί να αναστέλλεται για 
συγκεκριμένους μόνο λόγους:
I.Για όσο διάστημα διαρκεί η Σύνοδος της 
Βουλής κατά τη διάρκεια της οποίας τελέστηκε 
το έγκλημα.
II.Για όσο διάστημα διαρκεί η κύρια διαδικασία.
III.Για όσο διάστημα εγκρίνει η Βουλή την 
αναβολή της δίωξης ή της κύριας διαδικασίας ή 
της προδικασίας.

Συνοπτική Επισκόπηση της Εφαρμογής της 
Παραγραφής στην Ποινική Διαδικασία των 
Αδικημάτων Διαφθοράς
Ελλείψει επίσημων στατιστικών στοιχείων, 
δεν είναι εφικτό να εξαχθούν αξιόπιστα 
συμπεράσματα. Η απουσία στατιστικών 
δεδομένων (είτε επίσημων είτε ανεπίσημων) 
είναι αποφασιστικής σημασίας, δεδομένου ότι 
η στατιστική είναι ένα βασικό συστατικό – ως 
ο κύριος εάν όχι ο μόνος δείκτης απόδοσης 

– στην αξιολόγηση της εκτελεστότητας και 
αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας μίας 
χώρας κατά της διαφθοράς. Ως εκ τούτου, 
δεν μπορεί να υπάρξει στην πραγματικότητα 
διαφωνία ως προς τη δήλωση της ΔΔ στην 
Έκθεση Προόδου 2010 για την Εφαρμογή της 
Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση 
της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημόσιων 
Λειτουργών σε Διεθνείς Επιχειρηματικές 
Συναλλαγές, όπου αναφέρεται σε σχέση με 
την Ελλάδα (σελ. 36) ότι «τα μόνα διαθέσιμα 
στοιχεία είναι από αρχές επιβολής του νόμου 
σε άλλες δικαιοδοσίες και από τα μέσα 
ενημέρωσης».

Το γεγονός ότι υπάρχουν υποθέσεις διαφθοράς 
όπου η παραγραφή έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
δεν καθιστά από μόνο του προβληματικούς 
τους κανόνες παραγραφής στο ελληνικό δίκαιο, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει βάση σύγκρισης. 
Ο αριθμός των υποθέσεων διαφθοράς που 
ανακύπτουν ετησίως παραμένει άγνωστος, 
το ίδιο και ο αριθμός των υποθέσεων που 
κλείνουν λόγω παραγραφής. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο δεν είναι δυνατόν 
να εντοπιστεί το ποσοστό των υποθέσεων 
διαφθοράς που αρχειοθετούνται κάθε χρόνο 
λόγω παραγραφής, καθώς και αν και κατά 
πόσον οι κανόνες παραγραφής είναι πράγματι 
προβληματικοί. Παρά ταύτα, οι υποθέσεις 
διαφθοράς που έκλεισαν λόγω παραγραφής και 
παρουσιάστηκαν επίσημα από τις Ελληνικές 
Αρχές στην Ομάδα GRECO αναφέρονται στην 

Χρονικοί Περιορισμοί
Σύμφωνα με το Άρθρο 86 παρ. 3 του 
Συντάγματος, δίωξη μπορεί να ασκηθεί 
κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της 
Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί με προηγούμενη 
απόφαση της Βουλής. Η συναίνεση αυτή 
πρέπει να δοθεί το αργότερο έως τη λήξη της 
δεύτερης τακτικής συνόδου των εργασιών της 
Βουλής (που διαρκεί από τον Σεπτέμβριο έως 
τον Ιούνιο), που άρχισε μετά την τέλεση του 
αδικήματος. Επιπλέον, η συναίνεση αυτή μπορεί 
να δοθεί με απόφαση της Βουλής (για την 
οποία απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία), κατόπιν 
πρότασης από τουλάχιστον 30 βουλευτές. 
Πρέπει παρ’όλα αυτά να σημειωθεί ότι η 
βουλευτική ασυλία ισχύει κυρίως για πράξεις 
που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια ή στο πλαίσιο 
των καθηκόντων των ανωτέρω προσώπων, όπως 
έχει αποφανθεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο έκρινε 
την Ελλάδα ένοχη για παραβίαση του Άρθρου 
6 (1) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων – πρόσβαση στο Δικαστήριο – 
στην υπόθεση Συγγελίδη κατά Ελλάδος.

Στην ουσία, ο εν λόγω χρονικός περιορισμός 
λειτουργεί ως αποσβεστική προθεσμία 
παραγραφής δεδομένου ότι δεν μπορεί να 
αποδοθεί ποινική ευθύνη στα πρόσωπα αυτά 
παρά μόνο εάν συναινέσει η Βουλή. Είναι 
αναγκαίο να οριστούν προϋποθέσεις αναστολής 
ή επιμήκυνσης της ανωτέρω προθεσμίας 
παραγραφής, δεδομένου ότι υπάρχουν 
περιπτώσεις που δεν αποδόθηκαν ευθύνες 
σε πολιτικά πρόσωπα λόγω εκπνοής της 
προθεσμίας αυτής.

Πέραν αυτής της ιδιόμορφης αποσβεστικής 
προθεσμίας παραγραφής, προβλέπονται επίσης 
ειδικές προθεσμίες παραγραφής. Σύμφωνα 
με τον Ν. 3126/2003 περί Ποινικής Ευθύνης 
Υπουργών (που ισχύει επίσης και για τους 
συνεργούς τους), οι «αξιόποινες πράξεις» 
(δηλαδή κακουργήματα και πλημμελήματα) 
παραγράφονται με τη συμπλήρωση  5 ετών 
από την ημέρα που τελέστηκαν (Άρθρο 3 (1) Ν. 
3126/2003).

4.7.2 4.7.3
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η πειθαρχική διαδικασία έως την έκδοση 
οριστικής απόφασης του ποινικού δικαστηρίου.
Ως προς τα αδύναμα σημεία του συστήματος: 
αυτά ισοσκελίζονται με τις προτεινόμενες 
λύσεις. Ως εκ τούτου, αναφορικά και με τις 
εκθέσεις της Ομάδας GRECO, η Ελλάδα θα 
πρέπει να κωδικοποιήσει όλη τη σχετική 
νομοθεσία, απλουστεύοντας το κανονιστικό 
πλαίσιο και επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερο 
βαθμό εκτελεστότητας. Ο νόμος απέχει 
μακράν από τη σαφήνεια και την οργάνωση, 
καθιστώντας πολύ δύσκολη τη γρήγορη 
απονομή της δικαιοσύνης για τον δικαστή, 
ενώ ταυτόχρονα καθιστά την ατιμωρησία 
μία πιθανή επιλογή για τον δράστη. Χάριν 
ακρίβειας, ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί 
ότι η περιπλοκότητα του νομοθετικού 
πλαισίου πράγματι παρέχει μία σειρά νομικών 
εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η απόδοση 
ευθυνών σε κάθε περίπτωση, παρ’ ότι το 
έργο των δικαστών μπορεί να παρεμποδιστεί 
σημαντικά και να αυξηθεί αρκετά ο όγκος 
των εκκρεμών υποθέσεων ακριβώς λόγω της 
περιπλοκότητας αυτής. Προς τον σκοπό αυτό 
(τη μείωση δηλαδή του όγκου των υποθέσεων 
που εκκρεμούν και τη διευκόλυνση της 
γρήγορης απονομής της δικαιοσύνης) μπορεί 
να εισαχθεί μία σειρά μέτρων. Η σύσταση 
ειδικών τμημάτων εντός των υφιστάμενων 
Δικαστηρίων, η αποποινικοποίηση κάποιων 
πταισμάτων ή ο διαχωρισμός και η μεταβίβαση 
της αρμοδιότητας των κεντρικών δικαστηρίων 
(όπως του Πρωτοδικείου Αθηνών) σε 
περιφερειακά Δικαστήρια είναι ορισμένα μόνο 
από τα μέτρα αυτά.

Επιστρέφοντας στον νόμο, η περιπλοκότητά 
του δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα δεδομένου 
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ίδιο το 
περιεχόμενό του είναι αμφίβολο. Ιδιαίτερα 
όσον αφορά στους εν ενεργεία και πρώην 
βουλευτές, το κενό στην απόδοση ευθυνών 
πρέπει να αναπληρωθεί. Όχι μόνο η ασυλία δεν 
πρέπει να σημαίνει ατιμωρησία (σημειώνοντας 
το obiter dictum του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση 
Συγγελίδη κατά Ελλάδος που αναφέρεται 
ανωτέρω, σύμφωνα με το οποίο ο κανόνας της 
ασυλίας ισχύει μόνο για πράξεις που τελούνται 
στο πλαίσιο των καθηκόντων του πολιτικού 
προσώπου όπως προβλέπεται εκ του νόμου), 
αλλά και ο νόμος (δηλαδή όχι το Σύνταγμα 

Τρίτη Έκθεση Αξιολόγησης της Ομάδας αυτής 
για την Ελλάδα.
Παρ’ ότι κατά καιρούς ακόμη και ο ΟΟΣΑ 
έχει αναγνωρίσει την ισχύουσα και στην 
Ελλάδα 5ετή προθεσμία παραγραφής για 
τη δωροδοκία ως «επαρκή», απαιτείται μία 
συγκειμενική προσέγγιση. Με το δεδομένο ότι 
η αποκεντρωμένη οργάνωση του συστήματος 
επιβολής του νόμου, η έλλειψη συντονισμού 
μεταξύ των διωκτικών μηχανισμών, καθώς και 
η διαφθορά του συστήματος παρεμποδίζουν 
τη δίωξη – με τους δικαστικούς λειτουργούς 
όχι και τόσο ανεξάρτητους πάντοτε – και, το 
σημαντικότερο, εν όψει των συσσωρευμένων 
υποθέσεων που εκκρεμούν, μία 5ετής 
προθεσμία παραγραφής μπορεί να αποδειχθεί 
ανεπαρκής. Διαφωτιστικά ως προς τους 
παράγοντες αυτούς είναι τα σχόλια του Γενικού 
Επιθεωρητή της Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος 
στην έκθεσή του για το 2010 καταλήγει ότι 
σε καμία από τις 450 υποθέσεις διαφθοράς 
του Δημόσιου Τομέα που τέθηκαν ενώπιον 
της Δικαιοσύνης τα τελευταία έξι χρόνια δεν 
εκδόθηκε οριστική απόφαση!

Αυτό που είναι αναμφισβήτητο, ωστόσο, είναι 
ότι η βραχύτατη προθεσμία παραγραφής 
που ισχύει για τους εν ενεργεία και πρώην 
βουλευτές ακόμη και στην περίπτωση 
κακουργήματος (5 έτη αντί για 15/20 έτη που 
προβλέπει ο ελληνικός Ποινικός Κώδικας) σε 
συνδυασμό με την αποσβεστική προθεσμία 
παραγραφής που αναφέρθηκε ανωτέρω, 
δημιουργούν πράγματι ένα κενό στην απόδοση 
ευθυνών, το οποίο ενισχύεται σε καθημερινή 
βάση στην Ελλάδα (όπου τα μέσα ενημέρωσης 
αποκαλύπτουν το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο).

Ορθές πρακτικές, Αδυναμίες και Προτάσεις
Εν όψει της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, 
στην Ελλάδα δύσκολα μπορεί να γίνει λόγος για 
ορθές πρακτικές στο πλαίσιο της διαφθοράς. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι οι νομοθετικές 
διατάξεις είναι μάλλον καινοτόμες, ο 
προβληματισμός αναπόφευκτα επικεντρώνεται 
σε θέματα εφαρμογής τους. Στις καινοτόμους 
διατάξεις συγκαταλέγονται και εκείνες που 
προβλέπουν την παραχώρηση προτεραιότητας 
και την γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων 
διαφθοράς, καθώς και την μη αναστολή της 
πειθαρχικής διαδικασίας όσο εκκρεμεί η 
ποινική. Ωστόσο, το τελευταίο δεν εφαρμόζεται 
πάντοτε και είναι πολύ σύνηθες να διακόπτεται 
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αλλά ο Ν. 3126/2003 περί Ποινικής Ευθύνης 
Υπουργών που προβλέπει 5ετή παραγραφή 
των κακουργημάτων και των πλημμελημάτων) 
πρέπει να τροποποιηθεί. Η παραγραφή για τα 
μέλη του Κοινοβουλίου πρέπει πράγματι να 
εξισωθεί με την παραγραφή που προβλέπεται 
για τους κοινούς πολίτες, καθώς δεν υπάρχει 
άλλη λογική πέρα από την ατιμωρησία πίσω από 
τη διάταξη αυτή.

Οι επίσημες στατιστικές και η αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας των διατάξεων της 
νομοθεσίας κατά της διαφθοράς είναι πάντοτε 
χρήσιμα εργαλεία, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
στην παραγραφή, με τη μηχανοργάνωση των 
δικαστικών αποφάσεων και στοιχείων να είναι 
μία διαρκής απαίτηση. Πράγματι, χωρίς δείκτες 
απόδοσης δεν μπορεί κανείς να αποφανθεί 
εάν παρουσιάζουν ή όχι πρόβλημα οι κανόνες 
παραγραφής, ενώ το βάρος της απόδειξης το 
φέρει ωστόσο το Κράτος.

Αντίστοιχα, ο συντονισμός των Αρχών επιβολής 
του νόμου, η εκπαίδευση του προσωπικού, 
ακόμη και η σύσταση Ειδικής Εισαγγελικής 
Αρχής για τα αδικήματα διαφθοράς (κατά τον 
ίδιο τρόπο που έγινε για την τρομοκρατία στην 
Ελλάδα) είναι μέτρα που δείχνουν προς τη 
σωστή κατεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφοριοδότες θα 
πρέπει να απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο 
εξασφαλίσεων - έστω και σε καθαρά νομοθετική 
βάση – ενώ η ενημέρωση των πολιτών στο θέμα 
αυτό, καθώς και η καλλιέργεια της παιδείας των 
νέων ανθρώπων (προκειμένου να διαμορφωθεί 
νοοτροπία κατά της διαφθοράς) συνιστούν 
ουσιώδη συστατικά που δεν πρέπει να 
υποτιμηθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής για 
την καταπολέμηση της ατιμωρησίας στο θέμα 
της παραγραφής των αδικημάτων.
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