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ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΒΑΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Ένα κράτος µέλος δεν µπορεί να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις για τη µη εκπλήρωση προϋποθέσεως
διοικητικής φύσεως, οσάκις το ίδιο αποκλείει ή καθιστά αδύνατη, κατά παράβαση του κοινοτικού
δικαίου, την εκπλήρωση της προϋποθέσεως αυτής
Κατά την ιταλική νοµοθεσία, η άσκηση δραστηριοτήτων διοργανώσεως τυχερών παιγνίων ή
συγκεντρώσεως στοιχηµάτων εξαρτάται από την προηγούµενη παραχώρηση αδείας των
αρµόδιων αρχών και χορήγηση αδείας της αστυνοµίας. Οι παραβάσεις των οικείων διατάξεων
επισύρουν ποινικές κυρώσεις, µε ανώτατο όριο την τριετή φυλάκιση.
Το 1999, οι αρµόδιες ιταλικές αρχές παραχώρησαν, κατόπιν διαγωνισµού, 1 000 άδειες
διαχειρίσεως στοιχηµάτων επί αθλητικών εκδηλώσεων και 671 νέες άδειες για την αποδοχή
στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών (329 άδειες που είχαν παραχωρηθεί κατά το παρελθόν
ανανεώθηκαν αυτοµάτως). Οι άδειες αυτές παραχωρήθηκαν για έξι έτη, µε δυνατότητα
παρατάσεως της ισχύος τους για µία ακόµη εξαετία. Οι επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί υπό τη
µορφή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων οι µετοχές ήταν εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο,
αποκλείσθηκαν από τους επίµαχους διαγωνισµούς.
Μεταξύ αυτών ήταν και η εταιρία αγγλικού δικαίου Stanley International Betting Ltd, κάτοχος
αδείας του ∆ήµου του Λίβερπουλ, η οποία ανήκει στον όµιλο Stanley Leisure plc που είναι
εταιρία αγγλικού δικαίου, εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, και, κατά τον χρόνο των
πραγµατικών περιστατικών, τέταρτος µεγαλύτερος bookmaker και πρώτη στην εκµετάλλευση
οίκων τυχερών παιγνίων στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η Stanley ασκεί τις δραστηριότητές της στην
Ιταλία µέσω «κέντρων διαβιβάσεως δεδοµένων» (Κ∆∆), των οποίων η διαχείριση ασκείται από
ανεξάρτητους οικονοµικούς φορείς, συνδεόµενους συµβατικώς µε τη Stanley, που διαθέτουν
στους στοιχηµατίζοντες πρόγραµµα τηλεµατικής, το οποίο τους παρέχει πρόσβαση στον
διακοµιστή της Stanley στο Ηνωµένο Βασίλειο.

Οι M. Placanica, C. Palazzese και A. Sorrichio ασκούν τη διαχείριση Κ∆∆ συνδεόµενων µε τη
Stanley. Το 2004, ασκήθηκε εις βάρος τους ποινική δίωξη και παραπέµφθηκαν ενώπιον του
Tribunale di Larino και του Tribunale di Teramo για την άσκηση οργανωµένης δραστηριότητας
συγκεντρώσεως στοιχηµάτων χωρίς την απαιτούµενη άδεια της αστυνοµίας. Τα δικαστήρια
αυτά ζήτησαν από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να διευκρινίσει αν η ιταλική
νοµοθεσία περί τυχερών παιγνίων είναι συµβατή προς τις κοινοτικές αρχές της ελευθερίας
εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει, κατ' αρχάς, ότι εθνική κανονιστική ρύθµιση απαγορεύουσα – επ'
απειλή ποινικών κυρώσεων – την άσκηση δραστηριοτήτων στον τοµέα των τυχερών παιγνίων,
ελλείψει παραχωρήσεως αδείας από τις αρµόδιες αρχές ή χορηγήσεως αδείας από την αστυνοµία
του οικείου κράτους µέλους, συνεπάγεται περιορισµούς της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Πάντως, οι ηθικής, θρησκευτικής ή πολιτιστικής φύσεως
ιδιοµορφίες, καθώς και οι ηθικώς και οικονοµικώς επιζήµιες για το άτοµο και την κοινωνία
συνέπειες των παιγνίων και των στοιχηµάτων µπορούν να δικαιολογήσουν παρόµοιους
περιορισµούς. Εντούτοις, οι περιορισµοί αυτοί πρέπει να είναι σύµφωνοι προς την αρχή της
αναλογικότητας. Στη συνέχεια, το ∆ικαστήριο εξετάζει τις προϋποθέσεις που θέτει η ιταλική
νοµοθεσία.
Η παραχώρηση αδειών
Η Ιταλία ακολουθεί µια πολιτική αναπτύξεως του τοµέα των τυχερών παιγνίων, η οποία έχει ως
σκοπό να προσελκύσει προς τις δραστηριότητες που ασκούνται κατόπιν αδείας και βάσει των
προβλεπόµενων από τον νόµο κανόνων όσους επιδίδονται σε παράνοµα παίγνια και στοιχήµατα.
Το ∆ικαστήριο αναγνωρίζει ότι, προς επίτευξη του σκοπού αυτού, οι επιχειρήσεις που ασκούν
δραστηριότητες κατόπιν αδείας πρέπει να προσφέρουν µια αξιόπιστη και, ταυτοχρόνως,
ελκυστική εναλλακτική επιλογή σε σχέση µε τα παράνοµα παίγνια, τούτο δε συνεπάγεται την
προσφορά ευρέος φάσµατος παιγνίων, την εκτεταµένη προβολή των δραστηριοτήτων τους µέσω
της διαφηµίσεως και τη χρησιµοποίηση σύγχρονων µεθόδων διανοµής.
Προς δικαιολόγηση του ισχύοντος συστήµατος παραχωρήσεως αδειών, η Ιταλική Κυβέρνηση
επικαλέστηκε τον σκοπό της αποτροπής της εκµεταλλεύσεως των δραστηριοτήτων στον τοµέα
των τυχερών παιγνίων για εγκληµατικούς σκοπούς. Το ∆ικαστήριο δέχεται ότι ένα σύστηµα
παραχωρήσεως αδειών µπορεί πράγµατι να συνιστά αποτελεσµατικό µηχανισµό ελέγχου
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό.
Όµως, το ∆ικαστήριο δεν έχει στη διάθεσή του επαρκή πραγµατικά στοιχεία για να εκτιµήσει το
συµβατό του περιορισµού του συνολικού αριθµού των παραχωρούµενων αδειών προς το
κοινοτικό δίκαιο. Το γεγονός ότι ο αριθµός των παραχωρούµενων αδειών κρίθηκε
«επαρκής» για ολόκληρη την ιταλική επικράτεια βάσει ειδικής εκτιµήσεως δεν
δικαιολογεί, καθαυτό, τα απορρέοντα από τον εν λόγω περιορισµό εµπόδια στην άσκηση
των δικαιωµάτων ελεύθερης εγκαταστάσεως και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Συναφώς,
το ∆ικαστήριο κρίνει ότι στα αιτούντα δικαστήρια εναπόκειται να διαπιστώσουν αν η εθνική
κανονιστική ρύθµιση, καθόσον περιορίζει τον αριθµό των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των τυχερών παιγνίων, συµβάλλει πράγµατι στην επίτευξη του
σκοπού που επικαλέστηκε η Ιταλική Κυβέρνηση, ήτοι στην αποτροπή της εκµεταλλεύσεως των
δραστηριοτήτων στον εν λόγω τοµέα για εγκληµατικούς σκοπούς ή για απάτες.
Επιπλέον, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι ο πλήρης αποκλεισµός των κεφαλαιουχικών
εταιριών από τους διαγωνισµούς για την παραχώρηση αδειών βαίνει πέραν αυτού που είναι
αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της αποτροπής του ενδεχοµένου συµµετοχής των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των τυχερών παιγνίων σε εγκληµατικές
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πράξεις ή απάτες. Πράγµατι, υπάρχουν και άλλοι τρόποι ελέγχου των λογαριασµών και των
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίοι περιορίζουν λιγότερο την ελευθερία
εγκαταστάσεως και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (παραδείγµατος χάρη, η συλλογή
πληροφοριών για τους εκπροσώπους ή τους κυρίους µετόχους τους). Το ∆ικαστήριο προσθέτει
ότι ο παράνοµος χαρακτήρας του αποκλεισµού ορισµένων επιχειρήσεων από τους διαγωνισµούς
συνεπάγεται την υποχρέωση του κράτους µέλους να θεσπίσει διαδικαστικούς κανόνες προς
διασφάλιση των δικαιωµάτων που οι επιχειρήσεις αυτές αντλούν από το άµεσο αποτέλεσµα του
κοινοτικού δικαίου (παραδείγµατος χάρη, την ανάκληση και την αναδιανοµή των αδειών που
έχουν παραχωρηθεί). Εν τω µεταξύ, δεν µπορούν να επιβληθούν κυρώσεις στις εν λόγω
επιχειρήσεις για την άσκηση δραστηριοτήτων χωρίς την προηγούµενη παραχώρηση αδείας.
Η χορήγηση αδείας της αστυνοµίας
Η διαδικασία χορηγήσεως αδείας από την αστυνοµία προϋποθέτει την προηγούµενη
παραχώρηση αδείας από τις αρµόδιες αρχές και, συνεπώς, πάσχει τις ίδιες πληµµέλειες που
πλήττουν αυτήν την παραχώρηση. Κατόπιν αυτού, δεν µπορεί να προσαφθεί σε πρόσωπα, τα
οποία, κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου, αποκλείονταν από τη διαδικασία παραχωρήσεως
αδειών από τις αρµόδιες αρχές, ότι άσκησαν δραστηριότητες χωρίς την προηγούµενη χορήγηση
αδείας της αστυνοµίας.
Οι ποινικές κυρώσεις
Η ποινική νοµοθεσία εµπίπτει, κατ' αρχήν, στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, πλην όµως το
κοινοτικό δίκαιο επιβάλλει περιορισµούς στην αρµοδιότητα αυτή: ειδικότερα, η ποινική
νοµοθεσία δεν µπορεί να περιορίζει τις θεµελιώδεις ελευθερίες που διασφαλίζει το κοινοτικό
δίκαιο. Το ∆ικαστήριο επιβεβαιώνει ότι ένα κράτος µέλος δεν µπορεί να επιβάλλει ποινικές
κυρώσεις για τη µη εκπλήρωση προϋποθέσεως διοικητικής φύσεως, οσάκις το οικείο κράτος
µέλος αποκλείει ή καθιστά αδύνατη, κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου, την εκπλήρωση
της προϋποθέσεως αυτής. Συνεπώς, η Ιταλική ∆ηµοκρατία δεν µπορεί να επιβάλλει ποινικές
κυρώσεις σε πρόσωπα όπως οι κατηγορούµενοι των κύριων δικών για την άσκηση οργανωµένης
δραστηριότητας συγκεντρώσεως στοιχηµάτων χωρίς την προηγούµενη παραχώρηση αδείας από
τις αρµόδιες αρχές ή χορήγηση αδείας από την αστυνοµία.

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το
∆ικαστήριο.
Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG CS DE EL EN ES FR HU IT NL PL PT RO SK SL
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-338/04,
C-359/04 et C-360/04
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής Ευρώπης,
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674
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