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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Σξνκνθξαηία: ύγρξνλε Απεηιή ή Αξραίν Φαηλόκελν; 

 

Η απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα, βξίζθεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο θαη ην ζχλνιν ηεο 

αλζξσπφηεηαο, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία, αληηκέησπε κε ην 

θαηλφκελν ηεο Σξνκνθξαηίαο. Σν πνιχλεθξν δηπιφ ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ηεο 11
εο

 

επηεκβξίνπ ηνπ 2001 ζηνπο Γίδπκνπο Πχξγνπο ηνπ Παγθφζκηνπ Κέληξνπ Δκπνξίνπ ζηε 

Νέα Τφξθε θαη ζην θηήξην ηνπ Πεληαγψλνπ ζηελ Οπάζηγθηνλ θαζψο θαη ηα δηαδνρηθά 

ρηππήκαηα ηεο 11
εο

 Μαξηίνπ ηνπ 2004 ζηε Μαδξίηε ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο 7
εο

 Ινπιίνπ ηνπ 

2005 ζην Λνλδίλν ηεο Αγγιίαο, ζε πνιπζχρλαζηα ζεκεία θαίξηαο ζεκαζίαο, ζεκαηνδνηνχλ 

«έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ μεθίλεκα κίαο ρηιηεηίαο, ε νπνία θαίλεηαη πσο αθειψο ειπίδακε φηη 

επέπξσην λα εμειηρζεί πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο θαη αλάπηπμεο»
1
 θαη ζηελ 

νπνία ε Σξνκνθξαηία «θαζηεξψλεηαη ζηαδηαθά ζαλ κία αιεζηλή κάζηηγά ηεο»
2
. 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν ην νπνίν, αλ θαη ε ηζηνξία ηνπ ράλεηαη βαζηά κέζα ζηνπο 

αηψλεο, ηείλεη λα ιάβεη ηξαγηθέο δηαζηάζεηο ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα πξνθαιψληαο 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έλα αίζζεκα θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο. Σα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ απνηεινχλ κφιηο ηελ θνξπθή ελφο παγφβνπλνπ, πνπ πεξηιακβάλεη κηα 

ζεηξά απφ πξάμεηο πνιηηηθήο βίαο θαη ηξνκνθξαηίαο. Οη πξάμεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν ηνπο 

λα εθθνβίζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηφζν ησλ θπβεξλήζεσλ φζν θαη ησλ θαζεζηψησλ. 

Δθθξάδνληαη κε δηάθνξεο κνξθέο, φπσο κπζηηθέο αδειθφηεηεο ή απηνλνκηζηηθά θηλήκαηα θαη 

επαιεζεχνπλ θαζεκηά ηελ αθφινπζε ηδέα: «ε βία επηκέλεη λα εκθαλίδεηαη θαη λα επαλέξρεηαη 

κε δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο θαη κέζα, εθφζνλ ηκήκα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ αηζζάλεηαη φηη δελ 

εθπξνζσπείηαη θαη δελ ζπκκεηέρεη ζην ζχλνιν ή ζε ηκήκα ηεο λνκήο ηεο εμνπζίαο»
3
. 

 

ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ θαηλνκέλνπ, ε ιέμε Σξνκνθξαηία ζπλαληάηαη γηα πξψηε 

θνξά ηελ πεξίνδν ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1789. Οη Ιαθσβίλνη, ε πην αθξαία 

παξάηαμε πνπ δξα ζηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, θάλνπλ ρξήζε γηα πξψηε θνξά ηνπ φξνπ 

Σξνκνθξαηία, ζέινληαο λα ραξαθηεξίζνπλ ηηο πξάμεηο βίαο, φπσο «εθηέιεζε αηφκσλ πνπ 

αλήθαλ ζηελ αξηζηνθξαηία κε κφλε αηηηνινγία ην γεγνλφο φηη ήηαλ αξηζηνθξάηεο»
4
, θαη 

                                                 
1
 Ληβαλίδεο, Σ. (2001) Τξνκνθξαηία Η κεγάιε απεηιή ηνπ 21

νπ
 αηψλα. Αζήλα, Anubis. ζ. 15. 

2
 Μπφζε, Μ. (1996) Ειιάδα & Τξνκνθξαηία. Εζληθέο θαη Δηεζλείο Δηαζηάζεηο. Αζήλα, αθθνχια. ζ. 7. 

3
 Μπφζε, Μ. (2000) Πεξί νξηζκνχ ηεο Τξνκνθξαηίαο. Αζήλα, Σξαπιφο. ζ. 20. 

4
 Μπφζε, Μ. (2000) Πεξί νξηζκνχ ηεο Τξνκνθξαηίαο. Ό. π., ζ. 20. 
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ηξνκνθξαηίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ πξνθεηκέλνπ λα ηηκσξήζνπλ ηνπο αληηθξνλνχληεο ηεο 

επαλάζηαζεο θαη λα νηθνδνκήζνπλ ηε λέα θνηλσληθή ηάμε. «Η ρξήζε ηεο ιέμεσο 

«Τξνκνθξαηία»» ην 1795 αλαθέξεηαη «ζηε βαζηιεία ηνπ ηξφκνπ πνπ μεθίλεζε απφ ηελ 

επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε»
5
. Παξάιιεια, ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ην ιεμηθφ ηεο Γαιιηθήο 

Αθαδεκίαο εξκελεχεη ηε ιέμε ηξνκνθξαηία σο «système, régime de la terreur» (ζχζηεκα, 

βαζηιεία ηνπ ηξφκνπ). Απνηέιεζκα; Ο φξνο απνθηά αξλεηηθή ππφζηαζε θαη ν 

«Τξνκνθξάηεο» ζπλδέεηαη κε εγθιεκαηηθέο πξνζέζεηο
6
. 

 

Παξφια απηά, αλαθνξέο γηα ρξήζε βίαο δελ έρνπκε γηα πξψηε θνξά ηε ζπγθεθξηκέλε 

επνρή. Αληηζέησο, ζπλαληάκε ζε πιεζψξα θεηκέλσλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, φπσο ν 

Αξηζηνηέιεο, ν νπνίνο ζην βηβιίν ηνπ «Πνιηηηθά» κεηαμχ άιισλ θάλεη κία αλαθνξά ε νπνία 

πεξηθιείεη ηελ έλλνηα ηεο Κξαηηθήο Βίαο ««έηζη, ν Πεξίαλδξνο ζπκβνχιεπζε ηνλ Θξαζχβνπιν 

λα θφςεη ηηο θνξπθέο απφ ηα ςειφηεξα ζηάρπα», ελλνψληαο φηη πξέπεη πάληα λα 

«απνθφπηνληαη» νη πνιίηεο πνπ ππεξέρνπλ ησλ ππνινίπσλ». ην ίδην πλεχκα, ν Μάξθνο Σίιηνο 

Κηθέξσλ, ζην έξγν ηνπ «Πεξί Καζεθφλησλ» αλαθέξεη πσο «δελ ππάξρεη κεγαιχηεξν έγθιεκα 

απφ ην λα δνινθνλήζεηο έλα γείηνλα ηδηαίηεξα έλα θίιν. Παξφια απηά, πνηνο ζα πεη φηη έθαλεο 

έλα έγθιεκα φηαλ δνινθνλείο έλαλ ηχξαλλν, φζν θίινο ζνπ θαη αλ είλαη;»
7
. Μπζηηθέο 

αδειθφηεηεο ή νξγαλψζεηο φπσο ε «Sicarii», θαη ε «Γνινθφλνη» παξνπζίαζαλ 

ραξαθηεξηζηηθά ζχγρξνλσλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ, έθαλαλ ρξήζε κνξθψλ πνιηηηθήο 

βίαο ελαληίνλ ησλ αληηπάισλ ηνπο θαη εμεηάδνληαη γεληθφηεξα σο ηξνκνθξαηηθά θηλήκαηα
8
. 

 

ην 19
ν
 αηψλα ε ρξήζε ησλ φξσλ «Σξνκνθξαηία» θαη «Σξνκνθξάηεο» γίλεηαη νινέλα 

θαη πην επξεία πξνζδίδνληαο ζηαδηαθά έλα απηφλνκν ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ζηνπο δχν 

φξνπο. Έηζη, ε καθξνρξφληα βία πνπ αζθνχλ νη Ιξιαλδνί Απηνλνκηζηέο απφ ην 1791 θαη 

έπεηηα ζε κία πξνζπάζεηά ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ αλεμάξηεην θξάηνο ζηε βφξεηα Ιξιαλδία 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο εδξαίσζεο ηνπ ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ φξσλ. 

Αθνινχζσο, ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε έξρεηαη λα θέξεη έθξεμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

Σξνκνθξαηίαο θαζψο απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Δζληθήο ζπλείδεζεο νδεγνχκαζηε ζηε 

ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη εκθαλίδνληαη ηξνκνθξάηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ εξγαηηθή ηάμε. «Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο Τξνκνθξαηίαο σο θξαηηθή δξάζε μεζσξηάδεη, ελψ ε 

ηδέα ηεο Τξνκνθξαηίαο σο επίζεζε ελαληίνλ κηαο ππάξρνπζαο πνιηηηθήο ηάμεο έγηλαλ πην 

                                                 
5
 Terrorism Research, Early History of Terrorism. http://www.terrorism-research.com/history/early.php. 

6
 Μπφζε, Μ. (2000) Πεξί νξηζκνχ ηεο Τξνκνθξαηίαο. Ό. π., ζ. 21. 

7
 Μπφζε, Μ. (1996) Ειιάδα & Τξνκνθξαηία. Εζληθέο θαη Δηεζλείο Δηαζηάζεηο. Ό. π., ζ. 22. 

8
 Terrorism Research, Early History of Terrorism. Ό. π.. 

javascript:void(0)
http://www.terrorism-research.com/history/early.php
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εκθαλή»
9
. ηνλ 20

ν
 αηψλα, έλαλ αηψλα κε δχν ζεκαληηθνχο πνιέκνπο παγθνζκίνπ εκβέιεηαο 

θαη πνιινχο ινηπνχο πνιέκνπο κηθξφηεξεο εκβέιεηαο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο πιεζψξα 

εζληθναπειεπζεξσηηθψλ επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ κεζφδνπο 

ηξνκνθξαηίαο. Η εμέιημε απηψλ είλαη ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηεο ζχγρξνλήο επνρήο πνπ 

κεηαηξέπνπλ ηελ ηξνκνθξαηία ζε κάζηηγα ηεο επνρήο, ηεθκεξηψλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηελ άπνςε πνπ έρνπλ ππνζηεξίμεη πνιινί αλαιπηέο ηεο ηζηνξίαο «φηη ε ηξνκνθξαηία 

απνηεινχζε θαη ζα ζπλερίζεη λα απνηειεί ην ηειεπηαίν θαηαθχγην ησλ απειπηζκέλσλ, ηελ 

έλνπιε δξάζε απέλαληη ζε κία κεγαιχηεξε θαη ηζρπξφηεξε δνκή, ε νπνία είηε θσθεχεη ζηα 

αηηήκαηα κίαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο είηε ηελ θαηαπηέδεη ρσξίο ειπίδα ιχηξσζεο»
10

. 

 

Η ΔΔ, πνπ μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο σο κία θαζαξά νηθνλνκηθή – εκπνξηθή έλσζε θαη 

ε νπνία βαζκηαία κεηαηξάπεθε θαη ζε πνιηηηθή έλσζε γηα λα θαηαιήμεη λα είλαη ην 

νηθνδφκεκα πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα, απφ πνιχ λσξίο αληηιήθζεθε πσο δελ έπξεπε λα κείλεη 

ακέηνρε ζην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη πσο έπξεπε λα 

ιάβεη δξαζηηθά κέηξα κε ζηφρν ηελ θαηαζηνιή ηνπ. Έηζη, ηα Κξάηε Μέιε ηεο Έλσζεο 

αληηιήθζεθαλ ην γεγνλφο φηη αλ ελεξγήζνπλ απφ θνηλνχ σο ΔΔ έρνπλ πην απμεκέλε 

βαξχηεηα θαη επηξξνή απφ φηη αλ ελεξγνχζαλ κεκνλσκέλα θαη αθνινπζνχζε ην θαζέλα ηε 

δηθή ηνπ πνιηηηθή. ηεξηδφκελα ζε απηφ, ηα θξάηε κέιε αλέπηπμαλ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ 

ηελ Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, «ε νπνία ηεο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κηιά θαη λα ελεξγεί σο κία νληφηεηα ζηηο παγθφζκηεο ππνζέζεηο», φπσο 

απηή ηεο Σξνκνθξαηίαο
11

. 

 

Έηζη, ζέηνληαο σο έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο δξάζεο ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο 

θαη ηελ ελίζρπζε ηεο παγθφζκηαο αζθάιεηαο, ε ΔΔ δξα ιακβάλνληαο κέηξα πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ φπσο ε δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο, ην άζπιν, ε 

κεηαλάζηεπζε, ε αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. ε 

απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ε ηξνκνθξαηία. Η 

δξάζε αληηκεηψπηζεο ηεο ΔΔ επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Σξνκνθξαηίαο απνηειεί ην θεληξηθφ 

αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δξάζεο είλαη ε ζηαδηαθή 

πινπνίεζε ελφο ρψξνπ δηθαηνζχλεο, ειεπζεξίαο θαη αζθάιεηαο, γλσζηφο θαη σο ΥΔΑΓ, ζηνλ 

νπνίν ηφζν νη πνιίηεο ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο ΔΔ φζν θαη νη πξνεξρφκελνη εθ Σξίησλ 

Κξαηψλ πνιίηεο λα κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα θαη λα απνιακβάλνπλ πξνζηαζία 

πςεινχ επηπέδνπ. Ο ελ ιφγσ ρψξνο ζηεξίδεηαη «ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Τάκπεξε (1999-04), ηεο 

                                                 
9
 Zalman, A. The History of Terrorism. http://terrorism.about.com/od/whatisterroris1/p/Terrorism.htm. 

10
 Ληβαλίδεο, Σ. (2001) Τξνκνθξαηία Η κεγάιε απεηιή ηνπ 21

νπ
 αηψλα. Ό. π., ζ. 12. 

11
 Δπξσπατθή Έλσζε, Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθαιείαο. http://europa.eu/pol/cfsp/index_el.htm. 

http://terrorism.about.com/od/whatisterroris1/p/Terrorism.htm
http://europa.eu/pol/cfsp/index_el.htm
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Φάγεο (2004-09) θαη ηεο Σηνθρφικεο (2010-14)» θαη «ζηνλ ηίηιν V ηεο ζπλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ΕΕ, απφ ηνλ νπνίν θαη πξνθχπηνπλ νη ξπζκίζεηο γηα ην «Φψξν ειεπζεξίαο, 

αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο»»
12

. 

 

Η ΔΔ πξνέβε ζηαδηαθά ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΥΔΑΓ. πγθεθξηκέλα, επί ηνπ ζέκαηνο 

αληηκεηψπηζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο, ε ΔΔ «αξρηθά, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ 

θνηλνηηθψλ εηαίξσλ, έθζαζε κέρξη θαη ηελ πηνζέηεζε θπξψζεσλ ζε βάξνο ρσξψλ πνπ 

ππνζηήξημαλ ηελ Τξνκνθξαηία (π.ρ. Ληβχε)». Έπεηηα, έγηλε πξνζπάζεηα «γηα ηελ εγθαζίδξπζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο Schengen, πηπρέο ηνπ νπνίνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Τξνκνθξαηία». Δλ ζπλερεία, 

κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, πξνρψξεζε, «ζηελ ελζσκάησζε ηεο Τξνκνθξαηίαο ζην πεδίν 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηεο Σπλεξγαζίαο, ηνπ ηξίηνπ βάζξνπ ηεο Έλσζεο, γηα ηε 

Δηθαηνζχλε θαη ηηο Εζσηεξηθέο Υπνζέζεηο» 
13

. Σα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα πνπ έιαβαλ ρψξα 

ζηελ απγή ηεο λέαο ρηιηεηίαο, ψζεζαλ ηελ Έλσζε ζην λα αλαζεσξήζεη ην πξφγξακκα δξάζεο 

ηεο ελάληηα ζηελ Σξνκνθξαηία θαη λα ζέζεη ηνπο εμήο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: «επηδίσμε 

κεγαιχηεξεο δηεζλνχο ζπλαίλεζεο θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ δηεζλψλ πξνζπαζεηψλ θαηά ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ησλ ηξνκνθξαηψλ ζε ρξεκαηνδνηηθνχο θαη άιινπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο, κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ ηεο ΕΕ θαη ησλ θξαηψλ 

κειψλ λα πξνβαίλνπλ ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλάθξηζε θαη ηε δίσμε ηξνκνθξαηψλ θαη λα 

πξνιακβάλνπλ ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαη 

εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ, ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

Τξνκνθξαηηθήο Επίζεζεο, θαη θαηαπνιέκεζε ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηε ζηξαηνιφγεζε λέσλ ζηειερψλ»
14

. 

 

Τπφ ην πξίζκα ηεο πξνεγεζείζαο αλάιπζεο, ηε ζηηγκή πνπ ην ζέκα «αζθάιεηα» 

παγθνζκίσο απνηειεί ην δσηηθφηεξεο ζεκαζίαο αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ θαη κειεηψλ, 

θξίλεηαη επηηαθηηθή ε κειέηε ηεο νδνχ πνπ επέιεμε ε ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην 

ζέκα ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα αζθάιεηαο ζηνλ ΥΔΑΓ εληφο 

ησλ ζπλφξσλ ηεο. 

 

Καηά πφζνλ ε ΔΔ ραξαθηεξίδεη νξζψο ή φρη κέξνο ησλ εγθιεκάησλ πνπ 

δηαπξάηηνληαη εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηεο σο Σξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο «ρσξίο λα ππάξρεη 

                                                 
12

 χλνςε ηεο Ννκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Γηθαηνζχλε, Διεπζεξία θαη Αζθάιεηα. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/index_el.htm. 
13

 Μπφζε, Μ. (1996) Ειιάδα & Τξνκνθξαηία. Εζληθέο θαη Δηεζλείο Δηαζηάζεηο. Αζήλα, αθθνχια. ζ. 7 – 8. 
14

 Europedia.moussis.eu. Κνηλή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο. 

http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/2/3/?lang=gr&all=1&s=1&e=10. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/index_el.htm
http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/2/3/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
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ζαθήο νξηζκφο ηεο Τξνκνθξαηίαο»
15

; Καηά πφζνλ ην λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν έρεη ζεζπίζεη ε 

ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην θαηλφκελν ηεο Σξνκνθξαηίαο είλαη πιήξεο θαη εχζηνρν 

θαη θαηά πφζνλ κε επηδερφκελν ακθηζβεηήζεσο, ηε ζηηγκή πνπ απφ ηελ αληίπεξα φρζε ηνπ 

πνηακνχ νξζψλεηαη έλαο άιινο ππιψλαο κε ηνλ ηίηιν «Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα» κε ηνλ νπνίν 

έξρεηαη δηαξθψο ζε ζχγθξνπζε θαη αληηπαξάζεζε; Καηά πφζνλ ηειηθά ε ζπλνιηθή δξάζε ηεο 

ΔΔ επί ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σξνκνθξαηίαο κε ηνπο κεραληζκνχο θαηαζηνιήο πνπ έρεη 

ζεζπίζεη θαηά θαηξνχο θαη κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρεη ζπλάςεη ζε δηεζλέο επίπεδν 

ηφζν κε ηξίηα θξάηε φζν θαη κε ινηπνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά 

ζηελ αληηκεηψπηζε θαη θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ; 

 

Όινη απηνί νη πξνβιεκαηηζκνί νδήγεζαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαιεπθαλζεί θαηά πφζνλ ε ΔΔ βαδίδεη ζε ζσζηά κνλνπάηηα φζνλ αθνξά ηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη ζπλάκα θαηά πφζνλ ε Αληί – 

Σξνκνθξαηηθή Πνιηηηθή Γξάζε ηεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε λεπηαθή κνξθή, θηίδεηαη επάλσ ζε 

ζσζηά θαη γεξά ζεκέιηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Πεξξάθεο, . (2015) «Πνιηηηθέο ηνπ «Φψξνπ» θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ κεηά ηε ζπλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο. Τξηβέο θαη πξννπηηθέο ππφ ην θσο ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ», εηο Γ. Αλαγλσζηνπνχινπ (επηκ.), 

Δμειίμεηο θαη Πξνθιήζεηο ζηνλ Υψξν Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο. Θεζζαινλίθε, Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο 

 

Οξίδνληαο ηελ Σξνκνθξαηία 

 

1.1 Οη πξνζπάζεηεο νξηζκνύ ηεο Σξνκνθξαηίαο 

 

ηελ πξνζπάζεηα ν φξνο «Σξνκνθξαηία» λα απνθηήζεη ζπγθεθξηκέλν ελλνηνινγηθφ 

πεξηερφκελν πιήζνο εξεπλεηηθψλ θνξέσλ παγθνζκίσο ελαζρνιήζεθε ρσξίο φκσο λα 

επηθέξνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. πλεπψο, ε πξνζπάζεηα νξηνζέηεζήο ηεο δηθαίσο 

ραξαθηεξίδεηαη σο «λαξθνπέδην»
16

. ηε ξνή ηνπ ρξφλνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 

ελφο πεξηεθηηθνχ νξηζκνχ γηα ην «ηξνκεξφ παηδί» ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ηελ Σξνκνθξαηία, 

νδεγήζεθαλ πνιιάθηο ηφζν νη δηεζλνιφγνη φζν θαη νη λνκηθνί «ζε αδηέμνδν ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα εληάμνπλ ηελ έλλνηα ηεο Τξνκνθξαηίαο ζε θαλφλεο ηνπ εζηκηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ»
17

. 

πλέπεηα απηνχ «ε Σξνκνθξαηία» εμαθνινπζεί λα απνηειεί «κία απφ ηηο πιένλ 

πνιπζπδεηεκέλεο θαη ακθηιεγφκελεο έλλνηεο»
18

. 

 

Ση αθξηβψο φκσο είλαη ε Σξνκνθξαηίαο; Πσο κπνξεί θάπνηνο λα νξίζεη επαθξηβψο ηελ 

έλλνηά ηεο; Πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ν εξεπλεηήο πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξίζεη 

κηα ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα ή κία ηξνκνθξαηηθή νκάδα απφ έλα απζεληηθφ απειεπζεξσηηθφ 

θίλεκα ή κία έλνπιε νξγάλσζε; Τπάξρεη πιεζψξα δεδνκέλσλ ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα νδεγεζεί ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ 

ηεο Σξνκνθξαηίαο
19

. 

 

ηε κειέηε ηεο θαζεγήηξηαο Μαίξε Μπφζε «Ειιάδα θαη Τξνκνθξαηία: Εζληθέο θαη 

Δηεζλείο Δηαζηάζεηο» γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ Schmid ν νπνίνο ηαμηλνκεί ηηο ιέμεηο θιεηδηά 

«πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο Τξνκνθξαηίαο ζε έλα 

ζχλνιν απφ 109» νξηζκνχο. «Σ’ απηνχο ηνπο νξηζκνχο νη ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη κε ηε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 

                                                 
16

 Μπφζε, Μ., Πεξί Οξηζκνχ ηεο Τξνκνθξαηίαο. Ό. π., ζ. 11. 
17

 Βακβνχθνο, Α. (1991) Τξνκνθξαηία θαη Δηεζλέο Δίθαην. Αζήλα, Παπαδήζε. ζ. 20. 
18

 Μπφζε, Μ., Πεξί Οξηζκνχ ηεο Τξνκνθξαηίαο. Ό. π., ζ. 70. 
19

 Ληβαλίδεο, Σ., Τξνκνθξαηία. Ό. π., ζ. 16 – 17. 
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1. βία – δχλακε, 83% 

2. πνιηηηθή, 65% 

3. θφβνο – ηξφκνο, 51% 

4. εθθνβηζκφο, 47% 

5. ςπρνινγηθφο αληίθηππνο – αλακελφκελεο αληηδξάζεηο, 41,5% 

6. ζχκα – ζηφρνο – δηαθνξνπνίεζε, 37,5% 

7. κε ζθνπφ, ζρεδηαζκφ, ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε πξάμε, 32% 

8. κέζνδνο πάιεο, ζηξαηεγηθή, ηαθηηθή, 30,5% 

9. ζηα φξηα απνδεθηψλ θαλφλσλ, ρσξίο αλζξσπηζηηθέο δεζκεχζεηο, 30% 

10. εμαλαγθαζκφο, εθβηαζκφο, εηζαγσγή ζηελ ελδνηηθφηεηα, 28% 

11. ζέκαηα δεκνζηφηεηαο, 21,5% 

12. απζαίξεηε, κε πξνζσπηθή, ηπραία, ρσξίο δηαθξίζεηο επηινγή, 21% 

13. ζχκαηα νπδέηεξνη πνιίηεο, κε κάρηκνη, 17,5% 

14. εθβηαζκφο, 17% 

15. έκθαζε ζηα αζψα ζχκαηα, 15,5% 

16. νκάδεο, θίλεζε, ε νξγάλσζε ζαλ δξάζηεο, 14% 

17. ζθνπφο ζπκβνιηθφο, γηα λα ην δνπλ νη άιινη, 13,5% 

18. απξνγξακκάηηζηνη, μαθληθνί, κε αλακελφκελε πνξεία ηεο βίαο, 9% 

19. παξάλνκνη, 9% 

20. κε ζπρλφηεηα θαη ζπλέπεηα, 7% 

21. εγθιεκαηηθή, 6% 

22. αηηήκαηα πξνο ηξίηνπο, 4%»
20

. 

 

Παξφια απηά φκσο δελ έρεη ζπληεζεί έλαο νξηζκφο πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα 

πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία. Αληίζεηα ζπλαληάηαη πιεζψξα νξηζκψλ νη νπνίνη πεξηθιείνπλ 

αξθεηέο απφ ηηο έλλνηεο ηνπ πξναλαθεξζέληα θαηαιφγνπ ιέμεσλ θιεηδηψλ. Δπηπιένλ, ζε άιιε 

κειέηε ηεο, «Πεξί Οξηζκνχ ηεο Τξνκνθξαηίαο», ε θαζεγήηξηα Μπφζε ππνζηεξίδεη φηη «κία 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο Τξνκνθξαηίαο απνηειεί ε 

επηινγή ηεο νκάδαο ζηφρνπ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ε επηινγή ηνπ ζχκαηνο εθπξνζψπνπ ηεο 

νκάδαο ζηφρνπ»
21

. 

 

                                                 
20

 Μπφζε, Μ., Ειιάδα & Τξνκνθξαηία. Ό. π., ζ. 31 – 32. 
21

 Μπφζε, Μ., Πεξί Οξηζκνχ ηεο Τξνκνθξαηίαο. Ό. π., ζ. 13. 



Δηλφπνπινο Κσλζηαληίλνο                                                Επξσπατθή Έλσζε θαη Τξνκνθξαηία 

  11 

Καηά ηνλ ζπγγξαθέα Σέιε Ληβαλίδε, εμαηηίαο ηνπ φηη ε έλλνηα ηεο Σξνκνθξαηίαο 

παξνπζηάδεη εθ θχζεσο δπζθνιίεο πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί, απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο 

δνκηθνχ νξηζκνχ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα εμήο δχν ζηνηρεία: 

 

o πξψηνλ, πνην είλαη ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα θάζε ηξνκνθξαηηθήο 

ελέξγεηαο «ην νπνίν ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ είλαη 

θάπνηα πνιηηηθή ή δεπηεξεπφλησο θνηλσληθή αιιαγή» θαη  

o δεχηεξνλ, πνηα είλαη ηα ζχκαηα θαη πνηεο νη επηπηψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ κεηά 

απφ κία ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα.  

 

Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ φηη «έλαο ζηνηρεησδψο πεξηεθηηθφο νξηζκφο ηεο Τξνκνθξαηίαο ζα 

πξέπεη λα πεξηιάβεη απηά ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά: ηνλ πνιηηηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη ηελ 

πξφθιεζε αζψσλ ζπκάησλ κε αθξαίεο πξάμεηο»
22

. 

 

Καηά ηνλ Αζαλάζην Βακβνχθν, είλαη ζρεδφλ αδχλαηε ε επίηεπμε νπνηαζδήπνηε 

ζπκθσλίαο ελφο πεξηεθηηθνχ νξηζκνχ ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη κε ηε κέγηζηε δπλαηή 

αθξίβεηα φιεο εθείλεο ηηο πξάμεηο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζα εμαηξεί φιεο εθείλεο 

ηηο πξάμεηο πνπ πξέπεη λα εμαηξεζνχλ, επεηδή ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηνπ 

ζηνηρείνπ ηεο πξφζεζεο θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζηνηρείνπ. Καηαιήγεη ππνζηεξίδνληαο αξρηθψο φηη 

«ε έλλνηα ηεο Τξνκνθξαηίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 

1. πξνζθπγή ζηε βία ή ζε απεηιέο γηα άζθεζε βίαο 

2. χπαξμε πξφζεζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ε βία γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο 

3. ην άηνκν ή ηα άηνκα πνπ δηαπξάηηνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε πξέπεη λα 

ελεξγνχλ ρσξίο λα αζθνχλ θξαηηθή εμνπζία» 

 

θαη έπεηηα φηη «ε έλλνηα ηεο Τξνκνθξαηίαο κπνξεί λα εμεηαζηεί κε ζαθήλεηα, εθφζνλ δνζεί 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο εμήο δχν θαηεγνξίεο ζεκάησλ: 

 

1. ζηηο πξάμεηο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ πνπ ελεξγνχλ 

ρσξίο λα αζθνχλ θξαηηθή εμνπζία 

2. ζην δήηεκα ηεο λφκηκεο ππφζηαζεο κηαο «ηξνκνθξαηηθήο» νκάδαο σο 

εκπνιέκνπ»
23

. 

                                                 
22

 Ληβαλίδεο, Σ., Τξνκνθξαηία. Ό. π., ζ. 17 – 18. 
23

 Βακβνχθνο, Α., Τξνκνθξαηία θαη Δηεζλέο Δίθαην. Ό. π., ζ. 23 – 24. 
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ηεξηδφκελνη ζε φια φζα αλαπηχρζεθαλ πξνεγνπκέλσο πνιινί είλαη απηνί, φπσο 

κεκνλσκέλνη άλζξσπνη, θξάηε, δηεζλείο νξγαληζκνί, δηεζλείο θνηλφηεηεο, νη νπνίνη 

επεδίσμαλ, άιινη κε ιηγφηεξε θαη άιινη κε πεξηζζφηεξε επηηπρία, λα απνδψζνπλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηεθηηθφηεξα ηνλ νξηζκφ ηεο Σξνκνθξαηίαο. 

 

Ο Μάλνο Υάξεο ζεσξεί φηη Σξνκνθξαηία «είλαη ε ιήςε ζθιεξψλ κέηξσλ βίαο θαηά 

ηνπ αληηπάινπ θαη εηδηθφηεξα ε θαηάξγεζε θάζε ειεπζεξίαο γλψκεο, Τχπνπ, έθθξαζεο, 

ζπλεηαηξηζκνχ, θπθινθνξίαο, ζπγθεληξψζεσλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηψκαηνο, αθφκε θαη 

απηνχ ηεο δσήο απφ θαζαξά βηνινγηθήο πιεπξάο»
24

. 

 

Ο Brian Jenkins νξίδεη φηη «Τξνκνθξαηία είλαη ε ρξήζε ή ε απεηιή ρξήζεο ηζρχνο κε 

ζθνπφ ηελ πξφθιεζε πνιηηηθήο αιιαγήο»
25

. 

 

Ο Alex P. Schmid ζηνλ αλαζεσξεκέλν, θνηλήο απνδνρήο, αθαδεκατθφ νξηζκφ ηεο 

ηξνκνθξαηίαο ηνπ 2011 νξίδεη ζαλ ηξνκνθξαηία έλα δφγκα εηδηθήο κνξθήο κε πνιηηηθφ – 

ζπλήζσο – θίλεηξν πνπ παξάγεη θφβν κέζσ ηεο ρξήζεο πνιηηηθήο βίαο. Πξφθεηηαη γηα κία 

εθζηξαηεία βίαο πνπ ιφγσ ηνπ ζεηξηαθνχ ραξαθηήξα ησλ πξάμεσλ βίαο θαη απεηιψλ κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη έλα κφληκν θιίκα θφβνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ηξνκνθξάηεο λα 

ρεηξαγσγήζνπλ ηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία. ηνρεχεη, θπξίσο, ζε άκαρνπο πιεζπζκνχο ρσξίο 

φκσο λα είλαη απηφο ν ηειηθφο ζηφρνο. θνπφο είλαη ε ρξήζε ησλ άκεζσλ ζπκάησλ σο κέζσ 

κεηάδνζεο κελπκάησλ. Οη πξάμεηο ηξνκνθξαηηθήο βίαο εθηεινχληαη είηε απφ αηνκηθνχο 

δξάζηεο, είηε απφ κηθξέο νκάδεο, είηε απφ δηάρπηα δηεζληθά δίθηπα είηε απφ παξάλνκνπο 

θξαηηθνχο θνξείο. Άκεζε πξφζεζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ είλαη ν εθθνβηζκφο, ν 

απνπξνζαλαηνιηζκφο, ε απνζηαζεξνπνίεζε θαη ν εμαλαγθαζκφο άκαρνπ πιεζπζκνχ – 

ζηφρνπ κε ηελ ειπίδα λα επηηεπρζεί απφ ηελ πξνθχπηνπζα αλαζθάιεηα έλα επλντθφ 

απνηέιεζκα γηα ηελ εμνπζία, φπσο απφθηεζε δεκνζηφηεηαο ή απφζπαζεο ρξεκαηηθψλ 

ιχηξσλ
26

. 

 

Σν Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ ΗΠΑ νξίδεη ηελ ηξνκνθξαηία σο «ηελ ππνινγηζκέλε ρξήζε 

παξάλνκεο βίαο ή απεηιή ρξήζεο παξάλνκεο βίαο πξνθεηκέλνπ λα εκθπζήζεη ηνλ ηξφκν θαη 

                                                 
24

 Υάξεο, Μ. (1984) Τξνκνθξαηία, ε πξσηνθφξε ηεο CIA. Αζήλα, Γ. Λαδηάο. ζ.29. 
25

 Ληβαλίδεο, Σ., Σξνκνθξαηία. Ό. π., ζ. 18. 
26

 Schmid, A. (2012) The Revised Academic Consensus Definition of Terrorism. The Definition of Terrorism. 

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/schmid-terrorism-definition/html. 

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/schmid-terrorism-definition/html
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ζηνρεχεη λα εμαλαγθάζεη ή λα εθθνβίζεη ηηο θπβεξλήζεηο ή ηηο θνηλσλίεο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο νη νπνίνη είλαη γεληθφηεξα πνιηηηθνί, ζξεζθεπηηθνί ή ηδενινγηθνί»
27

. 

 

Η Αξαβηθή χκβαζε γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο Σξνκνθξαηίαο ηνπ 1998, πνπ εγθξίζεθε 

απφ ην πκβνχιην ησλ Αξάβσλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθνχ θαη ην πκβνχιην ησλ Αξάβσλ 

Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, νξίδεη ζαλ ηξνκνθξαηία «νπνηαδήπνηε πξάμε ή απεηιή βίαο, 

αλεμαξηήησο θηλήηξσλ ή ζθνπνχ, πνπ ζπκβαίλεη ζηα πιαίζηα πξνψζεζε κίαο αηνκηθήο ή 

ζπιινγηθήο πνηληθήο αηδέληαο θαη απνζθνπεί ζην λα ζπείξεη ηνλ παληθφ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, 

πξνθαιψληαο θφβν κέζσ ηνπ ηξαπκαηηζκνχ απηψλ, ή ζέηνληαο ηε δσή ηνπο, ηελ ειεπζεξία ηνπο 

ή ηελ αζθάιεηά ηνπο ζε θίλδπλν, ή απνζθνπψληαο λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθή ζην πεξηβάιινλ 

ή ζε δεκφζηεο ή ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή πεξηνπζίεο ή επηζπκψληαο λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν 

εζληθνχο πφξνπο»
28

. 

 

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ησλ ΗΠΑ νξίδεη φηη ηξνκνθξαηία είλαη «ε πξνκειεηεκέλε 

πνιηηηθή βία πνπ δηαπξάηηεηαη ελαληίνλ ακάρσλ ζηφρσλ απφ ππν-εζληθέο νκάδεο ή παξάλνκνπο 

παξάγνληεο θαη πνπ πξννξίδεηαη ζπλήζσο γηα λα επεξεάζεη έλα αθξναηήξην»
29

. 

 

Η CIA ζεσξεί φηη ζαλ ηξνκνθξαηία λννχληαη «νη πξνκειεηεκέλεο, πνιηηηθά 

ππνθηλνχκελεο, βίαηεο πξάμεηο ελαληίνλ άκαρσλ ζηφρσλ απφ παξάλνκνπο παξάγνληεο ή ππν-

εζληθέο νκάδεο»
30

. 

 

Η αληηηξνκνθξαηηθή νκάδα ησλ ΗΠΑ ην 1986 φξηζε φηη «Τξνκνθξαηία είλαη ε 

παξάλνκε ρξήζε βίαο θαη ε απεηιή ηεο ελαληίνλ αλζξψπσλ ή πεξηνπζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ πνιηηηθέο ή θνηλσληθέο δηεθδηθήζεηο. Φξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα λα εθθνβίζεη ή 

λα αλαγθάζεη κία θπβέξλεζε, κία νκάδα ή άηνκα ζε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά»
31

. 

 

Σν FBI νξίδεη ζαλ Γηεζλή Σξνκνθξαηία ηηο βίαηεο ή επηθίλδπλεο, γηα ηελ αλζξψπηλε 

δσή, πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ ηνλ νκνζπνλδηαθφ ή πνιηηεηαθφ λφκν θαη θαίλεηαη λα 

                                                 
27

 U.S. Army TRADOC G2 Handbook No. 1 (Version 5.0) A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First 

Century (2007). https://fas.org/irp/threat/terrorism/guide.pdf. 
28

 The Arab Convention for the Suppression of Terrorism, adopted by the Council of Arab Ministers of the 

Interior and the Council of Arab Ministers of Justice. Cairo, (1998). http://www.al-

bab.com/arab/docs/league/terrorism98.htm. 
29

 International Terrorism and Security Research, What is Terrorism? http://www.terrorism-research.com/. 
30

 Central Intelligence Agency, How you define Terrorism? (2013). https://www.cia.gov/news-information/cia-

the-war-on-terrorism/terrorism-faqs.html. 
31

 Ληβαλίδεο, Σ., Σξνκνθξαηία. Ό. π., ζ. 19. 

https://fas.org/irp/threat/terrorism/guide.pdf
http://www.al-bab.com/arab/docs/league/terrorism98.htm
http://www.al-bab.com/arab/docs/league/terrorism98.htm
http://www.terrorism-research.com/
https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/terrorism-faqs.html
https://www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/terrorism-faqs.html
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απνζθνπνχλ είηε ζηνλ εθθνβηζκφ ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ είηε ζηνλ επεξεαζκφ κηαο 

θπβέξλεζεο κέζσ κίαο καδηθήο θαηαζηξνθήο, κίαο δνινθνλίαο ή κίαο απαγσγήο
32

. 

 

χκθσλα κε ηε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο αξηζ. 1426/1990 

«Τξνκνθξαηηθή ελέξγεηα ραξαθηεξίδεηαη θάζε αδίθεκα ην νπνίν ηειείηαη απφ κεκνλσκέλα 

άηνκα ή νκάδεο, κε ηε ρξήζε ή ηελ απεηιή βίαο ελαληίνλ κίαο ρψξαο, ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ή 

ησλ θαηνίθσλ ηεο ή ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ θαη ε νπνία, γηα ιφγνπο απηνλνκηζηηθνχο ή 

εμηξεκηζηηθήο ηδενινγίαο ή ζξεζθεπηηθνχ θαλαηηζκνχ ή απφ αθαηαλφεηα, ππνθεηκεληθά θαη 

παξάινγα θίλεηξα, επηδηψθεη λα πξνθαιέζεη θαηάζηαζε ηξφκνπ ζηηο Δεκφζηεο Αξρέο, ζε 

νξηζκέλα άηνκα ή θνηλσληθέο νκάδεο ή γεληθφηεξα ζην θνηλφ (public)»
33

. 

 

Σν εξκελεπηηθφ ιεμηθφ Oxford νξίδεη φηη Σξνκνθξαηία είλαη «ε αλεπίζεκε ή κε 

εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε βίαο θαη εθθνβηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ»
34

. 

 

Η εγθπθινπαίδεηα Britannica ζην ιήκκα Σξνκνθξαηία αλαθέξεη φηη πξφθεηηαη γηα «ηε 

ζπζηεκαηηθή ρξήζε βίαο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα γεληθφ θιίκα θφβνπ ζε έλαλ 

πιεζπζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ λα επέιζεη ε επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηθνχ ζηφρνπ»
35

. 

 

1.2. Πσο νξίδεη ηελ Σξνκνθξαηία ν ΟΗΔ 

 

Ο ΟΗΔ φληαο έλαο δηεζλήο ζεκαηνθχιαθαο ηεο αζθάιεηαο, αζρνιήζεθε απφ ηελ 

ίδξπζή ηνπ κε ην θαηλφκελν ηεο Σξνκνθξαηίαο, ηφζν ζην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο θαη 

θαηαζηνιήο ηεο φζν θαη ζην ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηεο. ην ζέκα ηνπ νξηζκνχ, εηδηθφηεξα, έρεη 

δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα, ε νπνία θαηά θαηξνχο παξήγαγε θάπνηνπο νξηζκνχο. Έηζη, ην 1992, 

φ ΟΗΔ φξηζε φηη ηξνκνθξαηία είλαη «κία κέζνδνο πνπ εκπλέεη αλεζπρία κέζσ 

επαλαιακβαλφκελσλ βίαησλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ παξάλνκα άηνκα, 

νκάδεο αηφκσλ ή θξαηηθνχο θνξείο γηα ιφγνπο ηδηνζπγθξαζίαο, πνηληθνχο ή πνιηηηθνχο θαη 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία – ζε αληίζεζε κε ηε δνινθνλία – νη άκεζνη ζηφρνη ηεο βίαο δελ είλαη νη 

θχξηνη ζηφρνη»
36

. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΗΔ, θ Κφθη Αλάλ νξίδεη 

φηη «Τξνκνθξαηία, απνηειεί νπνηαδήπνηε πξάμε απνζθνπεί ζηελ πξφθιεζε ζαλάηνπ ή ζνβαξήο 

                                                 
32

 The FBI, Federal Bureau of Investigation, Definitions of Terrorism in the U.S. Code. 

https://www.fbi.gov/about-us/investigate/terrorism/terrorism-definition. 
33

 ηξηγάο, Α. (2001) Τξνκνθξάηεο ζηε Νέα Υφξθε. Θεζζαινλίθε, Κάδκνο. ζ. 55.  
34

 Oxford Dictionaries, Defenition of Terrorism in English. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/terrorism. 
35

 Encyclopedia Britannica, Terrorism. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/588371/terrorism. 
36

 International Terrorism and Security Research, What is Terrorism? Ό. π.. 

https://www.fbi.gov/about-us/investigate/terrorism/terrorism-definition
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/terrorism
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/588371/terrorism
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ζσκαηηθήο βιάβεο ζε πνιίηεο ή κε κάρηκνπο, ζηνρεχνληαο ζηνλ εθθνβηζκφ ελφο πιεζπζκνχ ή 

ζηνλ εμαλαγθαζκφ κηαο θπβεξλήζεσο ή ελφο Δηεζλνχο Οξγαληζκνχ λα πξνβεί ή λα απνθχγεη 

ηελ πινπνίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεσο»
37

. ηε ξνή ηνπ ρξφλνπ, κειεηψληαο ηηο 

πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ηεο Σξνκνθξαηίαο απφ ηνλ ΟΗΔ, παξαηεξνχκε ηα εμήο: 

 

 Η Δπηηξνπή πνπ φξηζε ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ ην 1972 πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρεη έλαλ νξηζκφ ηεο Σξνκνθξαηίαο παξαδίδνληαο ηελ αλαθνξά ηεο ην 1979 ζηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ απέθπγε λα δψζεη ζαθή νξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σξνκνθξαηίαο. 

Αηηία; Η δηαθσλία ζρεηηθά κε ην αλ δχλαηαη λα νξηζηεί έλα θαηλφκελν φπσο ε 

Σξνκνθξαηία
38

. 

 Η απφθαζε πνπ πηνζέηεζε ε Γεληθή πλέιεπζε ην 1979 θαηαδίθαδε ηελ 

Σξνκνθξαηία θαη φιεο ηηο ελέξγεηέο ηεο, πξνζδηνξίδνληαο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο είηε 

έζεηαλ ζε θίλδπλν αλζξψπηλεο δσέο είηε απεηινχζαλ ηηο ζεκειηαθέο ειεπζεξίεο
39

. 

 Σν 1985 ν ΟΗΔ πηνζεηεί λέα απφθαζε κε ηελ νπνία νξίδεη κε κεγαιχηεξε 

ζαθήλεηα ην θαηλφκελν ηεο Σξνκνθξαηίαο ρσξίο φκσο λα απνηειεί έλαλ θνηλά απνδεθηφ 

νξηζκφ πνπ δελ επηδέρεηαη ηξνπνπνηήζεηο. πγθεθξηκέλα, θηλείηαη πξνο ηελ ηαχηηζε ηεο 

Σξνκνθξαηίαο κε ην έγθιεκα θαζψο ε απφθαζε θαηαδηθάδεη θάζε Σξνκνθξαηηθή πξάμε ή 

κέζνδν ή πξαθηηθή σο έγθιεκα, αλεμάξηεηα απφ ην πνπ ιακβάλεη ρψξα θαη απφ πνηνλ
40

. 

 Σν 1989, ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ πηνζεηεί ηε «Γηεζλή χκβαζε θαηά 

ηεο ηξαηνιφγεζεο, Υξήζεο, Υξεκαηνδφηεζεο θαη Δθπαίδεπζεο Μηζζνθφξσλ» κε ηελ νπνία 

απνδέρεηαη φηη ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηεο δηαθίλεζεο 

λαξθσηηθψλ θαη ησλ κηζζνθφξσλ νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζε πξάμεηο ηξνκνθξαηίαο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλαηξνπή ησλ Κπβεξλήζεσλ, ζηε δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζε αλεμάξηεηα 

θξάηε θαη ζε ζπλαθείο θαηαζηάζεηο
41

. 

 Σν 1991 ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ πηνζεηεί ηελ πξφηαζε κε ζέκα «Μέηξα 

γηα ηελ εμάιεηςε ηεο δηεζλνχο Σξνκνθξαηίαο» ε νπνία δελ έξρεηαη λα πξνζζέζεη ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν ζηα φζα έρνπλ νξηζζεί κέρξη ηφηε πεξί ηξνκνθξαηίαο θαη ε νπνία εκκέλεη λα 

                                                 
37

 Μάδεο, Ι. «Σα αίηηα ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη νη Γπλαηφηεηεο αλαίξεζήο ηνπο», Γεσζηξαηεγηθή, Σεχρνο 7, 

(2005), ζ. 18. http://old.turkmas.uoa.gr/mazissite/greekpubs/Geo_07.pdf. 
38

 Μπφζε, Μ., Πεξί Οξηζκνχ ηεο Τξνκνθξαηίαο. Ό. π., ζ. 93 – 94. 
39

 International Convention Against the Taking of Hostages (1979). 

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/conventions/Conv5.pdf. 
40

 Measures to prevent international terrorism which endangers or takes innocent human lives or jeopardizes 

fundamental freedoms and study of the underlying causes of those forms of terrorism and acts of violence which 

lie in misery, frustration, grievance and despair and which cause some people to sacrifice human lives, including 

their own, in an attempt to effect radical changes (1985). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/61&Area=RES. 
41

 International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries (1989). 

http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm. 

http://old.turkmas.uoa.gr/mazissite/greekpubs/Geo_07.pdf
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/conventions/Conv5.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/40/61&Area=RES
http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm
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απνθεχγεη ην ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηεο. Αμηνζεκείσην ζηνηρείν ηεο πξνηάζεσο απνηειεί ν 

ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ, νξγαλψζεσλ δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαη 

ινηπψλ παξαζηξαηησηηθψλ νξγαλψζεσλ
42

. 

 Σν 1995 ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ πξνβαίλεη ζε πηνζέηεζε ςεθίζκαηνο 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ πξφηαζε ηνπ 1991. ην ςήθηζκα, ην νπνίν γηα αθφκα κία θνξά 

δελ θάλεη νπζηαζηηθή λχμε ζην ζέκα νξηζκνχ ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη ησλ αηηηψλ πξφθιεζήο 

ηεο, επαλαιακβάλεηαη ε ηαχηηζε ηεο Σξνκνθξαηίαο κε ην έγθιεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

κεηαμχ άιισλ ηνπ εκπνξίνπ λαξθσηηθψλ, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο φπισλ, ηνπ μεπιχκαηνο 

ρξήκαηνο, ηεο παξάλνκεο εκπνξίαο ππξεληθψλ θαη ινηπψλ ζαλαηεθφξσλ πιηθψλ αλεμάξηεηα 

απφ ην πνπ δηαδξακαηίδνληαη ηα εγθιήκαηα απηά θαη απφ πνηνλ
43

. 

 Σν 1996 ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ πηνζεηεί ηε «Γηεζλή Γηαθήξπμε γηα ην 

έγθιεκα θαη ηε Γεκφζηα Αζθάιεηα» ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ «Πξάμε γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ 

Γηεζλνχο Δγθιήκαηνο ηνπ 1996» πνπ απνηειεί λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ ΗΠΑ 

πεξί ηεο Σξνκνθξαηίαο. Άμην αλαθνξάο απνηειεί φηη νη ρψξεο κέιε ηνπ ΟΗΔ ζπκθψλεζαλ λα 

ελαξκνλίζνπλ ηηο λνκνζεζίεο ηνπο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ 

δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ δησθηηθψλ αξρψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο καξηχξσλ
44

. 

 Σν 1997 ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ πηνζεηεί λέν ςήθηζκα κε «Μέηξα γηα 

ηελ εμάιεηςε ηεο Γηεζλνχο Σξνκνθξαηίαο» ην νπνίν θηλείηαη ζην ίδην πιαίζην κε ηα 

πξνεγνχκελα κε δχν φκσο εηδνπνηνχο δηαθνξέο: ε πξψηε αθνξά ηελ ηαχηηζε φισλ ησλ 

κνξθψλ βίαο αλεμαξηήησο πνιηηηθψλ, ηδενινγηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, θπιεηηθψλ ή ινηπψλ 

θηλήηξσλ, είηε είλαη εγθιεκαηηθήο θχζεο είηε φρη θαη ε δεχηεξε αθνξά ηελ εμίζσζε φισλ ησλ 

λέσλ ζχγρξνλσλ κνξθψλ βίαο ηεο επνρήο κε ηελ Σξνκνθξαηία θαζψο φιεο απνθαινχληαη 

αδηάθξηηα, κε βάζε ην ςήθηζκα, Σξνκνθξαηία
45

. 

 Σν 1998 ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ πηνζεηεί ην ςήθηζκα κε ηίηιν «Γηεζλήο 

χκβαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βνκβηζηηθψλ ελεξγεηψλ απφ Σξνκνθξάηεο» ζην νπνίν 

επαλαιακβάλεηαη γηα αθφκα κία θνξά φηη θάζε ηξνκνθξαηηθή πξάμε απνηειεί έγθιεκα αιιά 

θαη πάιη απνθεχγεηαη ν νξηζκφο ηεο Σξνκνθξαηίαο
46

. 

 Σν 1998 ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ πηνζεηεί έλα επηπιένλ ςήθηζκα πεξί 

«Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Σξνκνθξαηίαο» ην νπνίν επηζεκαίλεη ηελ απψιεηα 

                                                 
42

 Measures to eliminate international terrorism (1991). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/51&Area=RES. 
43

 Measures to eliminate international terrorism (1995). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/60. 
44

 United Nations Declaration on Crime and Public Security (1997). http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/762/79/PDF/N9776279.pdf?OpenElement. 
45

 Measures to eliminate international terrorism (1997). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/51/210. 
46

 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (1998). 

https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-9.pdf. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/51&Area=RES
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/60
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/762/79/PDF/N9776279.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/762/79/PDF/N9776279.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/51/210
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-9.pdf
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αλζξψπηλεο δσήο σο απνηέιεζκα κηαο Σξνκνθξαηηθήο Πξάμεο ρσξίο φκσο λα πξνζζέηεη θάηη 

επηπιένλ πέξαλ απφ ηελ ηαχηηζε θάζε ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο κε έγθιεκα ή λα πξνβαίλεη ζε 

θάπνηνλ νξηζκφ ηεο Σξνκνθξαηίαο
47

. 

 Σν 1999, ε Τπν – επηηξνπή γηα ηελ πξφιεςε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ θαηέζεζε έγγξαθν ζην νπνίν ππνζηεξίδεη πηζαλή ζρέζε κεηαμχ 

Σξνκνθξαηίαο θαη αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ
48

. 

 Σν 1999 ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ πηνζέηεζε ηε Γηεζλή χκβαζε πεξί ηεο 

«Καηαπνιέκεζεο ηεο Υξεκαηνδφηεο ηεο Σξνκνθξαηίαο» πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηάζρεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ
49

. 

 Σν 2005 ν ΟΗΔ πηνζεηεί ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ «Καηαζηνιή ησλ 

πξάμεσλ Ππξεληθήο Σξνκνθξαηίαο» κε ηελ νπνία επηζεκαίλεη ηελ ζνβαξφηεηα ησλ 

ζπλεπεηψλ, γηα ηε δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα, πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ πξάμεηο 

ππξεληθήο ηξνκνθξαηίαο θαη αξθείηαη ζην λα νξίζεη πφηε ε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο 

απνηειεί αδίθεκα ζπλδεφκελν κε πξάμεηο ππξεληθήο ηξνκνθξαηίαο ρσξίο φκσο, γηα αθφκα 

κία θνξά, λα πξνβαίλεη ζε θάπνηνλ νξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σξνκνθξαηίαο
50

. 

 Σν 2006 ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ πηνζέηεζε ηελ «Παγθφζκηα 

Αληηηξνκνθξαηηθή ηξαηεγηθή», ε νπνία απνηειεί ζηαζκφ ζηελ πνξεία ηνπ ΟΗΔ θαζψο γηα 

πξψηε θνξά φια ηα θξάηε κέιε ζπκθσλνχλ ζε κία θνηλή ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο. Πέξαλ ησλ ινηπψλ δεηεκάησλ θαίξηαο ζεκαζίαο, φζνλ 

αθνξά ηελ Σξνκνθξαηία, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γίλεηαη 

εηδηθή αλαθνξά ζην ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηεο Σξνκνθξαηίαο. πγθεθξηκέλα, δεηείηαη απφ ηα 

θξάηε κέιε λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε έλαλ 

λνκηθφ νξηζκφ ηεο Σξνκνθξαηίαο θνηλά απνδεθηφ απφ φια ηα θξάηε κέιε
51

. Μία δεθαεηία 

αξγφηεξα, θαη παξά ηηο ηξεηο θαηά ζεηξά εθζέζεηο πξνφδνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (2008
52

, 

2010
53

, 2012
54

), νπδεκία πξφνδνο ζεκεηψζεθε ζην ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηεο Σξνκνθξαηίαο. 

                                                 
47

 Human rights and terrorism (1998). http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/52/133. 
48

 Terrorism and human rights Preliminary report prepared by Ms. Kalliopi K. Koufa, Special Rapporteur (1999). 

http://www.un.org/documents/ecosoc/cn4/sub2/e-cn4sub2_99_27.pdf. 
49

 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999). 

https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-11.pdf. 
50

 Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Καηαζηνιή Πξάμεσλ Ππξεληθήο Σξνκνθξαηίαο (2005). 

https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-15.pdf. 
51

 Παγθφζκηα Αληηηξνκνθξαηηθή ηξαηεγηθή. http://www.un.org/en/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml. 
52

 Φήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 5
εο

 επηεκβξίνπ 2008. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/272. 
53

 Φήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 8
εο

 επηεκβξίνπ 2010. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/297. 
54

 Φήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 29
εο

 Ινπλίνπ 2012. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/282. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/52/133
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 Σν 2010 ν ΟΗΔ πηνζεηεί ηε «χκβαζε γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ παξάλνκσλ 

πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε Γηεζλή Πνιηηηθή Αεξνπνξία», γλσζηή θαη σο «χκβαζε ηνπ 

Πεθίλν». Πξφθεηηαη γηα έλαλ εθζπγρξνληζκφ ηεο «χκβαζεο ηνπ Μφληξεαι» ηνπ 1971. Με 

ηε χκβαζε θαζνξίδεηαη ξεηά σο πνηληθφ αδίθεκα ε ρξήζε αεξνζθαθψλ ηεο πνιηηηθήο 

αεξνπνξίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνθιεζεί ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο, αθφκα θαη ζάλαηνο, κέζσ ηεο 

ρξήζεο βηνινγηθψλ, ρεκηθψλ ή ππξεληθψλ φπισλ. Πέξαλ φκσο απηήο ηεο επηζήκαλζεο, ε 

κνλαδηθή αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζην ζέκα ηεο Σξνκνθξαηίαο είλαη φηη ε ελ ιφγσ χκβαζε ζα 

ζπκβάιιεη κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ πινπνίεζε ηεο Παγθφζκηαο Αληηηξνκνθξαηηθήο ηξαηεγηθήο 

ηνπ 2006, ελψ νπδεκία αλαθνξά γίλεηαη ζην ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηεο Σξνκνθξαηίαο
55

. 

 

Καηφπηλ ηεο ζπλνπηηθήο αλαδξνκήο ζην ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηεο Σξνκνθξαηίαο, φζνλ 

αθνξά ηα Ηλσκέλα Έζλε, γίλεηαη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηεο αζπκθσλίαο θαη ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ησλ απφςεσλ. Απνηειεί γεγνλφο φηη, ζηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ιχζεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, δηεμάγνληαη «δηαπξαγκαηεχζεηο ζην πιαίζην ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ φζσλ 

αθνξά έλα ζρέδην ζθαηξηθήο ζχκβαζεο θαηά ηεο Τξνκνθξαηίαο»
56

. ην πιαίζην απηψλ ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ε θ. Καιιηφπε Κνχθα, εηδηθφο εηζεγεηήο ηνπ ΟΗΔ επί ηνπ ζέκαηνο, 

ζεσξεί φηη ίζσο λα ήηαλ πξφσξν θαη αληηπαξαγσγηθφ λα πξνβνχκε ζε έλαλ νξηζκφ πξνηνχ 

θαζνξίζεη ε ππφ επηηξνπή πνηα ζέκαηα ζεσξνχληαη άμηα αλάπηπμεο θαη πσο ε εμεχξεζε ελφο 

ζθαηξηθνχ θαη γεληθά θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ ηεο Σξνκνθξαηίαο απνηειεί έλα θηιφδνμν 

ζηφρν
57

. Η πξάμε φκσο απνδεηθλχεη φηη «νη κέρξη ζήκεξα δηαηππσκέλεο απφςεηο ηνπ ΟΗΕ δελ 

απαληνχλ ζε θαίξηα δεηήκαηα, ελψ δελ είλαη νξαηή θαη ε πξφζεζή ηνπ λα αζρνιεζεί κε ην 

πξφβιεκα ησλ αηηηψλ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο πνιηηηθήο βίαο»
58

. 

 

1.3. Πσο νξίδεη ηελ Σξνκνθξαηία ε ΔΔ 

 

Η Σξνκνθξαηία, θαζψο ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ δελ απνηέιεζε πνηέ έλα ζηαηηθφ 

θαηλφκελν θαη νη δηαζηάζεηο ηεο επεθηείλνληαλ θαη πέξαλ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ, ζαλ 

θαηλφκελν, θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηα πεξηζζφηεξν ζπδεηεκέλα ζέκαηα ζηηο ηάμεηο ησλ 

επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ. Παξφιν πνπ ην ζέκα βξέζεθε θαη’ επαλάιεςε ζηελ αηδέληα 

ησλ ζπδεηήζεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ δελ ππήξμε πνηέ, κέρξη πξφηηλνο, έλαο νξηζκφο ζαθήο 

                                                 
55

 χκβαζε γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ παξάλνκσλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε Γηεζλή Πνιηηηθή Αεξνπνξία (2010). 

http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_Convention_EN.pdf. 
56

 Απφθαζε Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002F0475-

20081209&rid=1. 
57

 Σξνκνθξαηία θαη Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, Έθζεζε Πξνφδνπ πνπ εθπφλεζε ε θα Καιιηφπνε Κνχθα (2001). 

http://www1.umn.edu/humanrts/demo/Koufa_TerrorismHumanRights.pdf. 
58

 Μπφζε, Μ., Πεξί Οξηζκνχ ηεο Τξνκνθξαηίαο. Ό. π., ζ. 102. 

http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_Convention_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002F0475-20081209&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002F0475-20081209&rid=1
http://www1.umn.edu/humanrts/demo/Koufa_TerrorismHumanRights.pdf
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θαη θνηλά απνδεθηφο απφ ηα θξάηε κέιε εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ απφςεσλ κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ επί ηνπ νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο Σξνκνθξαηίαο. χκθσλα κε ην TREVI, 

πνπ απνηειεί ηελ πξψηε ζνβαξή θίλεζε ηεο ΔΔ ζην ζέκα ηεο Σξνκνθξαηίαο, «Τξνκνθξαηία 

νξίδεηαη ε ρξήζε ή ε απεηιή ρξήζεο βίαο απφ ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ γηα ηελ επίηεπμε 

πνιηηηθψλ ζηφρσλ». Πξφθεηηαη γηα έλαλ νξηζκφ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο ζέηεη σο θχξην 

ζηφρν ηεο Σξνκνθξαηίαο ηελ «επίηεπμε πνιηηηθψλ ζηφρσλ»
59

. 

 

ηε ξνή ηνπ ρξφλνπ αθνινπζεί ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Σξνκνθξαηίαο ηνπ 1977 ε νπνία, πξνζπαζψληαο εληέρλσο λα απνηξέςεη κηα νπνηαδήπνηε 

πνιηηηθή ηξηβή, δελ απέδσζε θάπνηνλ νξηζκφ ηεο Σξνκνθξαηίαο ζε επίπεδν πνιηηηθήο 

θιίκαθαο, αλ θαη παξήγαγε πνιινχο νξηζκνχο, θαη αξθέζηεθε ζηελ απιή θαηαγξαθή 

εγθιεκάησλ πνπ πηζαλψο λα ζρεηίδνληαη κε ηελ Σξνκνθξαηία
60

. 

 

Σα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ζηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα πξνθάιεζαλ έλα αίζζεκα 

αλαζθάιεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ. Η Έλσζε, έρνληαο νξίζεη σο ζηφρν ζηελ ίδηα ηε 

πλζήθε γηα ηελ ΔΔ ηελ εμαζθάιηζε ζηνπο πνιίηεο ηεο ελφο πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο 

κέζα ζε έλα ρψξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο αληηιακβάλεηαη ηελ αλάγθε 

απνηειεζκαηηθήο απάληεζεο απφ πιεπξάο ηεο πξνο ηελ Σξνκνθξαηία. Η Δπηηξνπή, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ηα θξάηε κέιε, φζνλ αθνξά ηε λνκνζεζία, 

αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά ηελ Σξνκνθξαηία, κε αξθεηά εμ απηψλ λα κελ έρνπλ θαλ 

εηδηθνχο λφκνπο πεξί αληηκεηψπηζήο ηεο, θαη αλαινγηδφκελε ην γεγνλφο φηη νη Σξνκνθξάηεο 

επηδηψθνπλ κε θάζε ηξφπν λα επσθειεζνχλ απηή ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ λνκνζεζηψλ 

πξνβαίλεη ζηελ πξφηαζε κίαο Απφθαζεο Πιαηζίνπ πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη θαη λα 

ελνπνηήζεη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ
61

. 

 

ηηο 13 Ινπλίνπ ηνπ 2002 ην πκβνχιην πξνβαίλεη ζηελ πηνζέηεζε ηεο 2002/475/ΓΔΤ 

Απφθαζεο – Πιαίζην, κε ηελ νπνία ε ΔΔ νξίδεη γηα πξψηε θνξά πνηα εγθιήκαηα ινγίδνληαη 

πιένλ σο εγθιήκαηα ηξνκνθξαηίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζέηεη ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε 

θνηλήο λνκνζεζίαο ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ πξνθεηκέλνπ ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε ηεο 

Σξνκνθξαηίαο. Έηζη, ζηελ Απφθαζε – Πιαίζην ηνπ 2002 σο εγθιήκαηα Τξνκνθξαηίαο 

ινγίδνληαη νη παξαθάησ πξάμεηο: 

 

                                                 
59

 Μπφζε, Μ., Πεξί Οξηζκνχ ηεο Τξνκνθξαηίαο. Ό. π., ζ. 86 - 87. 
60

 Μπφζε, Μ., Πεξί Οξηζκνχ ηεο Τξνκνθξαηίαο. Ό. π., ζ. 89 - 90. 
61

 Πξφηαζε Απφθαζεο Πιαηζίνπ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο (2001). 

http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0521:FIN:EL:PDF. 

http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0521:FIN:EL:PDF
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1. «Πξνζβνιή θαηά ηεο δσήο πξνζψπνπ, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα επηθέξεη ην ζάλαην, 

2. Σνβαξή πξνζβνιή θαηά ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο πξνζψπνπ, 

3. Απαγσγή ή αξπαγή νκήξσλ, 

4. Πξφθιεζε καδηθψλ θαηαζηξνθψλ ζε θπβεξλεηηθέο ή δεκφζηεο εγθαηαζηάζεηο, 

ζπγθνηλσληαθά ζπζηήκαηα, ππνδνκή, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, 

ζηαζεξέο εμέδξεο πνπ επξίζθνληαη επί ηεο πθαινθξεπίδαο, δεκφζηνπο ρψξνπο ή ηδησηηθέο 

ηδηνθηεζίεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθζέζνπλ ζε θίλδπλν αλζξψπηλεο δσέο ή λα πξνμελήζνπλ 

ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο, 

5. Καηάιεςε αεξνζθαθψλ ή πινίσλ ή άιισλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ή κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ, 

6. Καηαζθεπή, θαηνρή, θηήζε, κεηαθνξά, πξνκήζεηα ή ρξήζε ππξνβφισλ φπισλ, 

εθξεθηηθψλ πιψλ, ππξεληθψλ, βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ φπισλ θαζψο θαη, φζνλ αθνξά ηα 

βηνινγηθά θαη ρεκηθά φπια, έξεπλα θαη αλάπηπμε, 

7. Απειεπζέξσζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ ή πξφθιεζε ππξθαγηψλ, πιεκκχξσλ ή εθξήμεσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ έθζεζε αλζξψπηλσλ δσψλ ζε θίλδπλν, 

8. Δηαηαξαρή ή δηαθνπή ηνπ εθνδηαζκνχ χδαηνο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή θάζε άιινπ 

βαζηθνχ θπζηθνχ πφξνπ, κε απνηέιεζκα ηελ έθζεζε αλζξψπηλσλ δσψλ ζε θίλδπλν, 

9. Απεηιή ηέιεζεο κίαο εθ ησλ πξάμεσλ νη νπνίεο απαξηζκνχληαη» παξαπάλσ
62

, 

 

νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα επηθέξνπλ ζνβαξφ πιήγκα ζε κηα ρψξα ή ζε έλαλ δηεζλή 

νξγαληζκφ φηαλ ν δξάζηεο ηηο δηαπξάηηεη κε ζθνπφ:  

 

 «λα εθθνβίζεη ζνβαξά έλα πιεζπζκφ, ή 

 λα εμαλαγθάζεη αδηθαηνιφγεηα ηηο δεκφζηεο αξρέο ή έλα δηεζλή νξγαληζκφ λα 

εθηειέζνπλ νπνηαδήπνηε πξάμε ή λα απφζρνπλ απφ ηελ εθηέιεζή ηεο ή 

 λα απνζηαζεξνπνηήζεη ζνβαξά ή λα θαηαζηξέςεη ηηο ζεκειηψδεο πνιηηηθέο, 

ζπληαγκαηηθέο, νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο δνκέο κηαο ρψξαο ή ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ»
63

. 

 

Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα Απφθαζε Πιαίζην, σο «Τξνκνθξαηηθή Οκάδα» λνείηαη «ε 

εγθαζηδξπκέλε επί έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δηαξζξσκέλε έλσζε πεξηζζφηεξσλ ησλ δχν 

πξνζψπσλ πνπ δξνπλ απφ θνηλνχ πξνθεηκέλνπ λα ηειέζνπλ ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα». Με ηνλ 

φξν «Δηαξζξσκέλε Έλσζε» ε Απφθαζε – Πιαίζην θσηνγξαθίδεη κηα Έλσζε ηεο νπνίαο ε 

                                                 
62

 Απφθαζε Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Άξζξν 1, Παξ.1. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002F0475-20081209&rid=1. 
63

 Απφθαζε Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 1, παξ. 1. 
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ίδξπζε δελ έγηλε ηπραία κε απηνζθνπφ ηεο ηελ άκεζε δηάπξαμε ελφο εγθιήκαηνο θαη ε νπνία 

δελ παξνπζηάδεη απαξαίηεηα πνιπζχλζεηε δνκή ή ζπλέρεηα ζηε δνκή ή δηαθξηηνχο, 

θαζνξηζκέλνπο ξφινπο ζηα κέιε ηεο. Δπηπιένλ, πξνθχπηεη ην ζέκα ηεο επηβνιήο πνηλήο ζε 

φπνηνλ δηεπζχλεη Σξνκνθξαηηθή Οκάδα ή ζπκκεηέρεη «ζηηο δξαζηεξηφηεηεο Τξνκνθξαηηθήο 

Οκάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ή πιηθψλ κέζσλ ή θάζε κνξθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, κε επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζπκκεηνρή απηή ζα 

ζπκβάιιεη ζηηο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Τξνκνθξαηηθήο Οκάδαο»
64

. 

 

Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ε Απφθαζε – Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ νξίδεη φηη ε 

δηαθεθξηκέλε θινπή, ε εθβίαζε ή ε πιαζηνγξαθία δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, ε νπνία 

δηαπξάηηεηαη κε ζθνπφ ηελ ηέιεζε κίαο εθ ησλ πξάμεσλ πνπ νξίζηεθαλ σο εγθιήκαηα 

Σξνκνθξαηίαο ινγίδεηαη σο έγθιεκα ζπλδεφκελν κε Σξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
65

. 

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε Απφθαζε – Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ νξίδεη πνηα 

εγθιήκαηα ινγίδνληαη γηα ηελ ΔΔ, θαη θαη’ επέθηαζε γηα φια ηα θξάηε κέιε ηεο, σο 

εγθιήκαηα Σξνκνθξαηίαο. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

εγθιεκάησλ ε έλλνηα ηεο Σξνκνθξαηίαο ζπλδπάδεη ηα αθφινπζα δχν ζηνηρεία: 

 

 «έλα αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν, θαζψο αλαθέξεηαη ζε ζεηξά πεξηπηψζεσλ ζνβαξήο 

εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (ε δνινθνλία, νη ζσκαηηθέο βιάβεο, ε ζχιιεςε νκήξσλ, ν 

εθβηαζκφο, ε θαηαζθεπή φπισλ, νη επηζέζεηο, ε απεηιή πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ θαη 

ινηπά) 

 Έλα ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν, θαζψο νη πξάμεηο απηέο ζεσξνχληαη σο εγθιήκαηα 

Τξνκνθξαηίαο, εθφζνλ δηαπξάηηνληαη κε ζθνπφ λα θνβίζνπλ ζνβαξά έλα πιεζπζκφ, λα 

εμαλαγθάζεη αδηθαηνιφγεηα ηηο δεκφζηεο αξρέο ή έλα δηεζλή νξγαληζκφ λα εθηειέζνπλ 

νπνηαδήπνηε πξάμε ή λα απφζρνπλ απφ ηελ εθηέιεζή ηεο ή λα απνζηαζεξνπνηήζεη ζνβαξά ή λα 

θαηαζηξέςεη ηηο ζεκειηψδεηο πνιηηηθέο, ζπληαγκαηηθέο, νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο δνκέο κίαο 

ρψξαο ή ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ»
66

. 

 

Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ε Δπηηξνπή, κε λέα πξφηαζή ηεο πξνο ην πκβνχιην, 

ζηνρεχεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 2002/475/ΓΔΤ Απφθαζεο – Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ. Η 

Δπηηξνπή αλαινγηδφκελε ηε γξήγνξε αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο Σξνκνθξαηίαο ηα ηειεπηαία 

                                                 
64

 Απφθαζε Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 2, παξ 1, 2. 
65

 Απφθαζε Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 3. 
66

 Αλαγλσζηνπνχινπ, Γ. (2012), Άξζξν 81, εηο Β. Υξηζηηαλφ (επηκ.), πλζήθε ΔΔ θαη ΛΔΔ. Καη’ άξζξν 

εξκελεία. Αζήλα, Ννκηθή Βηβιηνζήθε ζ. 317. 
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ρξφληα εμαηηίαο ηεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνίεζεο ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ηνπ 

ηνκέα ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, θαη εηδηθφηεξα ην Γηαδίθηπν, απφ ηνπο 

Σξνκνθξάηεο, πξνηείλεη ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο – Πιαίζην γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο πξνθεηκέλνπ ε ΔΔ «λα θαηαπνιεκήζεη ηε ζχγρξνλε 

Τξνκνθξαηία θαη ην λέν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο κε ηελ ίδηα απνθαζηζηηθφηεηα θαη δπλακηζκφ 

πνπ επέδεημε θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξαδνζηαθήο Τξνκνθξαηίαο»
67

. 

 

Η Απφθαζε – Πιαίζην 2008/919/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ έξρεηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ 

πξνεγνχκελε Απφθαζε – Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ θαη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ θαηάινγν κε ηα 

Σξνκνθξαηηθά Δγθιήκαηα πξνζζέηνληαο ηελ εθπαίδεπζε Σξνκνθξαηψλ, ηελ ηξαηνιφγεζε 

Σξνκνθξαηψλ θαη ηελ Γεκφζηα Πξφθιεζε γηα ηέιεζε Σξνκνθξαηηθνχ Δγθιήκαηνο σο 

Δγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε Σξνκνθξαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, νξίδεη σο 

«Δεκφζηα Πξφθιεζε γηα ηέιεζε ηξνκνθξαηηθνχ εγθιήκαηνο» ηε δηάδνζε ή ηελ κε 

«νπνηνδήπνηε ηξφπν δηάζεζε ελφο κελχκαηνο πξνο ην θνηλφ, κε πξφζεζε ηελ ππνθίλεζε ζε 

ηέιεζε ελφο απφ ηα εγθιήκαηα»
68

. 

 

Μάιηζηα, ιακβάλνληαο σο γλψκνλά ηεο ηελ ηέιεζε ελφο εθ ησλ εγθιεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί ηη είλαη έγθιεκα Σξνκνθξαηίαο πξνβαίλεη ζηνλ 

νξηζκφ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηξηψλ εγθιεκάησλ ηξνκνθξαηίαο. πγθεθξηκέλα νξίδεη σο: 

 

 «Δεκφζηα πξφθιεζε γηα ηέιεζε ηξνκνθξαηηθνχ εγθιήκαηνο» ηε δηάδνζε ή ηε 

«κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηάζεζε ελφο κελχκαηνο πξνο ην θνηλφ, κε πξφζεζε ηελ ππνθίλεζε ζε 

ηέιεζε ελφο απφ» απηά ηα εγθιήκαηα «φηαλ κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά, είηε ππνζηεξίδεη άκεζα 

είηε φρη ηα ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα, πξνθαιεί θίλδπλν ηέιεζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ηέηνησλ 

εγθιεκάησλ» 

 «Σηξαηνιφγεζε Τξνκνθξαηψλ» ηελ «ππνθίλεζε άιινπ πξνζψπνπ ζε ηέιεζε 

ελφο» εθ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εγθιεκάησλ 

 «Εθπαίδεπζε Τξνκνθξαηψλ» ηελ «παξνρή νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ή 

ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ, ππξνβφισλ φπισλ, ινηπψλ φπισλ ή επηβιαβψλ ή επηθίλδπλσλ νπζηψλ 

ή άιισλ εηδηθψλ κεζφδσλ ή ηερληθψλ, ελφςεη ηεο δηάπξαμεο ελφο» εθ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

                                                 
67

 Πξφηαζε Απφθαζε – Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο – Πιαηζίνπ 

2002/475/ΓΔΤ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο (2007). http://old.eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0650:FIN:EL:PDF. 
68

 Απφθαζε Πιαίζην 2008/919/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28
εο

 Ννεκβξίνπ 2008, ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε  

ηεο Απφθαζεο – Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο. Άξζξν 1, παξ. 1. http://eur-
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εγθιεκάησλ «έρνληαο επίγλσζε φηη ε δηαβηβαζζείζα ηερλνγλσζία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ην ζθνπφ απηφ»
69

. 

 

Καηφπηλ ηεο αλάιπζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηηο δχν απνθάζεηο 

πιαίζην είλαη μεθάζαξν φηη ε ΔΔ, παξά ηα ηφζα ρξφληα εληξχθεζεο θαη ελαζρφιεζεο κε ην 

θαηλφκελν ηεο Σξνκνθξαηίαο, αξθείηαη ζην λα πξνζδηνξίζεη πνηα είλαη ηα Σξνκνθξαηηθά 

Δγθιήκαηα, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί πιήξσο ηνλ θ. η. Πεξξάθε ν νπνίνο νκηιεί πεξί κε 

χπαξμεο ζαθνχο νξηζκνχ ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη επηζεκαίλεη, θαηά απηφ ηνλ ηξφπν, ηελ 

αδπλακία ηεο ΔΔ λα πξνβεί ζηνλ Οξηζκφ ηνπ Φαηλνκέλνπ
70

. 

 

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε πσο ε Σξνκνθξαηία, σο 

ελαιιαθηηθή κέζνδνο δηεθδίθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αηηεκάησλ, είλαη έλαο φξνο πνπ 

πιεκκπξίδεη ηελ θνηλσληθή δσή ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο πθειίνπ. Παξφια απηά δελ 

ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ γεγνλφο πνπ, πξνθαλψο, δελ 

νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ησλ επηζηεκφλσλ, αιιά ζην γεγνλφο φηη ε Σξνκνθξαηία δηαπιέθεηαη 

ηφζν ζηελά κε πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, πνπ δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα αληηθεηκεληθέο 

πξνζεγγίζεηο. Δπηπιένλ, ν ζρεηηθηζκφο θαη ε αζάθεηα πνπ επηθξαηεί, θαζψο νχηε θαη ζηε 

ζπλείδεζε ησλ ιαψλ αλά ηνλ θφζκν, πξνεγκέλσλ θαη κε, ππάξρεη ζαθήο αληίιεςε θαη 

νκνηφκνξθε αμηνιφγεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο, φπσο μεθάζαξα ππνδεηθλχεη ην παζίγλσζην ξεηφ 

«ηξνκνθξάηεο γηα ηνπο κελ, αγσληζηήο γηα ηνπο δε», απνζαξξχλεη ηελ αλαδήηεζε ελφο ζαθή 

νξηζκνχ γηα ηελ Σξνκνθξαηία. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν πιεξέζηεξνο ίζσο νξηζκφο 

είλαη απηφο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηεο ζχζηαζεο αξηζκ. 1426/1990, αθνχ νπζηαζηηθά 

ν ζηφρνο ησλ ηξνκνθξαηψλ δελ είλαη ε εμάληιεζε ηεο δξάζεο ηνπο ζε κία κφλν εγθιεκαηηθή 

ελέξγεηα, αιιά ζε κηα ζεηξά απηψλ, κε δηάξθεηα ρξφλνπ, θαη κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηφζν 

ηελ θνηλή γλψκε φζν θαη ηηο Γεκφζηεο Αξρέο. 
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 Απφθαζε Πιαίζην 2008/919/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 1, παξ. 1. 
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 Πεξξάθεο, . (2015) «Πνιηηηθέο ηνπ «Φψξνπ» θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ κεηά ηε ζπλζήθε ηεο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο 

 

Καηαζηέιινληαο ηελ Σξνκνθξαηία 

 

Η ΔΔ, απφ ηα πξψηα βήκαηά ηεο ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ αλάγθε λα πηνζεηήζεη ηα 

θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα πξνβιέςεη, αληηκεησπίζεη θαη θαηαζηείιεη ηελ 

Σξνκνθξαηία. πλεπψο, πξνέβε ζηε ιήςε κία ζεηξάο κέηξσλ ηα νπνία ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ 

ελίζρπζε, ηξνπνπνίεζε ή θαη δηέγξαςε πξνθεηκέλνπ, αλάινγα πάληα ησλ πεξηζηάζεσλ, λα 

είλαη παξνχζα δπλακηθά ζηε ζθαθηέξα πνπ έρεη ζηεζεί γχξσ απφ ηελ Σξνκνθξαηία ψζηε λα 

ζπλδξάκεη κε ηε δξάζε ηεο απνηειεζκαηηθά ζην παηρλίδη ηεο πάηαμεο θαη εμάιεηςήο ηεο. 

 

ην θεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη ηα κέηξα εθείλα ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ ιεθζεί κε ζθνπφ 

ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ θξαηψλ – κειψλ. Σα κέηξα απηά έρνπλ ιεθζεί ζε πςειφ 

πνιηηηθφ επίπεδν θαη θπξίσο ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε θαη απνηξνπή ηεο εθδήισζεο ησλ 

αζχκκεηξσλ απεηιψλ, φπσο είλαη ε Σξνκνθξαηία. Έηζη, έρνπλ ιεθζεί απνθάζεηο θαη έρνπλ 

ζεζπηζηεί φξγαλα θαη δηαδηθαζίεο, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζην παξφλ θεθάιαην, ησλ νπνίσλ ε 

δξάζε έρεη ηφζν απνηξεπηηθφ φζν θαη θαηαζηαιηηθφ ραξαθηήξα. 

 

2.1. Η Γηθαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο Σξνκνθξαηίαο 

 

ην ηκήκα απηφ ηνπ θεθαιαίνπ επηζεκαίλνληαη ηα κέηξα εθείλα ηα νπνία έρνπλ 

ιεθζεί απφ ηελ ΔΔ, πξνθεηκέλνπ ηελ θαηαζηνιή ηεο Σξνκνθξαηίαο, θαη απνηεινχλ ηκήκα ηεο 

λνκνζεζίαο απηήο, αξρήο γελνκέλεο ηεο ίδηαο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο πνπ επηθπξψζεθε 

ην 2007. 

 

2.1.1. Η θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβόλαο 

 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ ηελ Έλσζε λα ζέηεη εθ πξννηκίνπ ηηο βάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη κέζα ζηελ ίδηα ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο λα νξίδεη 

ζηνλ Σίηιν V ηεο ΔΔ ηηο εηδηθέο εθείλεο δηαηάμεηο νη νπνίεο ζέηνπλ ην πιαίζην δξάζεο ηεο 

Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηελ νπνία 

πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη. Έηζη, αξρηθψο, ε Έλσζε θαιείηαη λα εθαξκφζεη πνιηηηθέο θαη 

δξάζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο κε ζηφρν ηε δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο, ηε ζηήξημε ηεο 
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δεκνθξαηίαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο
71

. Δλ ζπλερεία, ε Έλσζε νξίδεη φηη ζηα πιαίζηα 

ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο εκπεξηέρεηαη αλαπφζπαζηα θαη ε 

Κνηλή Πνιηηηθή Αζθαιείαο θαη Άκπλαο ε νπνία εμαζθαιίδεη ζηελ Έλσζε ηε δπλαηφηεηα κε 

ηε ρξήζε είηε κε ζηξαηησηηθψλ είηε ζηξαηησηηθψλ κέζσλ λα αλαιακβάλεη απνζηνιέο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη λα εληζρχεη ηελ αζθάιεηα
72

. 

Απνηέιεζκα απηνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηεο ΔΔ, νη απνζηνιέο πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

ρψξα πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, δξάζεηο αθνπιηζκνχ, απνζηνιέο πξφιεςεο 

ζπγθξνχζεσλ, δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη δηαηήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο εηξήλεο θαη 

έρνπλ, επνκέλσο, ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο
73

. 

 

Αθνινχζσο, ε ΛΔΔ έξρεηαη λα πξνζζέζεη φινπο εθείλνπο ηνπο ηνκείο φπνπ ε ΔΔ 

πξέπεη λα δξάζεη αλαιφγσο ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε – κέιε πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ 

θάπνηνη ζηφρνη ηφζν πξνο φθεινο ησλ θξαηψλ – κειψλ εηδηθά φζν θαη πξνο φθεινο ηεο ΔΔ 

γεληθά. Έηζη, αξρηθψο νξίδεηαη φηη ε ΔΔ έρεη ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο κε ηα θξάηε – κέιε 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πινπνίεζε ελφο Υψξνπ Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο 

θαη Γηθαηνζχλεο (ΥΔΑΓ)
74

. Δλ ζπλερεία, γίλεηαη εθηελέζηεξε κλεία ζρεηηθά κε ηνλ ΥΔΑΓ 

θαη ζπγθεθξηκέλα νξίδεηαη φηη ε Έλσζε ζπγθξνηεί ηνλ ΥΔΑΓ κε ζεβαζκφ ζηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα θαη ζεζπίδεη κέηξα ζε κηα πξνζπάζεηα, κεηαμχ άιισλ, λα θαηαπνιεκήζεη ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα, θαη άξα θαη ηελ Σξνκνθξαηία, θαη λα εμαζθαιίζεη πςειφ επίπεδν 

αζθαιείαο ζηνπο πνιίηεο ηεο
75

. ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ ΥΔΑΓ, ζε ινηπά άξζξα ηνπ 

ίδηνπ Σίηινπ, ζεκειηψλνληαη πεξαηηέξσ δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηήζεη ε Έλσζε. Έηζη, 

πξσηίζησο ζεκειηψλεηαη ξεηά ε εληνιή γηα ηνλ νξηζκφ πιαηζίνπ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ηα 

νπνία αθνξνχλ ζηελ θίλεζε ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

ηελ πξφιεςεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο
76

. Καηφπηλ, ζηα πιαίζηα ηεο 

Γηθαζηηθήο πλεξγαζίαο ζε Πνηληθέο Τπνζέζεηο, νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο ζέζπηζεο 

ειαρίζησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ θαη ηηο θπξψζεηο ησλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ 

δηαζπλνξηαθψλ εγθιεκάησλ ζηα νπνία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ε Σξνκνθξαηία
77

. 

Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο, νξίδεηαη ε απνζηνιή ηεο Δπξσπφι, ε 

νπνία θαζηζηάηε αξκφδηα γηα ηε ζηήξημε θαη ελίζρπζε ηεο δξάζεο ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ 
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ησλ θξαηψλ – κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο κεηαμχ άιισλ θαη ηεο 

Σξνκνθξαηίαο
78

. ηα πιαίζηα ηεο Δμσηεξηθήο Γξάζεο ηεο Έλσζεο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζην 

Πέκπην Μέξνο ηεο ΛΔΔ, ε Έλσζε θαζηεξψλεη ζην άξζξν 222 ηελ απφ θνηλνχ δξάζε ηεο κε 

ηα θξάηε – κέιε ηεο, θηλνχκελε ζε έλα πλεχκα αιιειεγγχεο, θαη νξίδεη ηελ θηλεηνπνίεζε 

ησλ δηαηηζέκελσλ κέζσλ ηεο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ παξνρή 

ζπλδξνκήο ελάληηα ζε κία ελδερφκελε ή πξαγκαηηθή Σξνκνθξαηηθή Δπίζεζε θαηά ελφο 

θξάηνπο – κέινπο
79

. 

 

Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο απνηεινχλ ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθαλ νη 

Δπξσπατθνί Θεζκνί πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί φιν ην νηθνδφκεκα ησλ κέηξσλ γχξσ απφ 

ηελ πξφιεςε, αληηκεηψπηζε θαη θαηαζηνιή ηεο Σξνκνθξαηίαο. Πξφθεηηαη γηα κία ζεηξά 

δηθαηηθψλ θαλφλσλ νη νπνίνη πξνυπήξραλ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο θαη νη νπνίνη 

ηνπνζεηήζεθαλ εληφο ηνπ θεηκέλνπ ηεο πλζήθεο, αθξηβψο γηα λα δειψζνπλ ην κέγεζνο θαη 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σξνκνθξαηίαο. 

 

2.1.2. Σν θνηλό πιαίζην δξάζεο ηεο ΔΔ ελάληηα ζηελ Σξνκνθξαηία κέζα από ηελ 

Απόθαζε Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο 

 

Η ΔΔ, έλα sui generis νηθνδφκεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ θαη ζέβεηαη ηφζν ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φζν θαη ηηο αξρέο ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ειεπζεξίαο, ηζφηεηαο θαη αιιειεγγχεο, «θαηαδηθάδεη ηελ 

Τξνκνθξαηία σο απεηιή γηα» ηηο πξναλαθεξζείζεο αξρέο ηεο θαη ηε ζεσξεί σο κία εθ ησλ 

ζνβαξφηεξσλ παξαβηάζεσλ απηψλ. ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δηαζθαιίζεη ηε δεκνθξαηία θαη 

λα παξέρεη πςειά επίπεδα αζθαιείαο ζηα θξάηε – κέιε ηεο θαη ηνπο πνιίηεο απηψλ, 

δεδνκέλνπ φηη «ηα ζχκαηα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ εγθιεκάησλ είλαη επάισηα» θαη «φηη νη ζηφρνη 

ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ επαξθψο απφ ηα θξάηε – κέιε 

κνλνκεξψο» ε ΔΔ αληηιήθζεθε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζέζπηζεο θαλφλσλ «πεξί δηθαηνδνζίαο 

γηα λα θαηνρπξσζεί ε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο δίσμεο ηνπ ηξνκνθξαηηθνχ εγθιήκαηνο». 

Έλαλ εμ απηψλ ησλ θαλφλσλ απνηειεί θαη ε Απφθαζε Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο φπνπ γηα πξψηε θνξά ε ΔΔ πξνβαίλεη ζε κία πξνζπάζεηα 

ηφζν νξηζκνχ ηεο Σξνκνθξαηίαο, ρσξίο φκσο λα ηελ νξίδεη ζαλ θαηλφκελν, φζν θαη 
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πηνζέηεζεο θνηλήο γξακκήο ζην ζέκα ησλ θπξψζεσλ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο θαηά ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζε εγθιήκαηα ηξνκνθξαηίαο
80

. 

 

Γεδνκέλνπ απηνχ, εμέδσζε ηελ 2002/475/ΓΔΤ Απφθαζε – Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13
εο

 Ινπλίνπ ηνπ 2002 κε ηελ νπνία νξίδεη πνηεο πξάμεηο ζεσξνχληαη σο εγθιήκαηα 

ηξνκνθξαηίαο, ηη λνείηαη ηξνκνθξαηηθή νκάδα θαη πνηα εγθιήκαηα ζρεηίδνληαη κε απηήλ θαη, 

ηέινο, πνηα εγθιήκαηα ζπλδένληαη κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αλαπηχρζεθε 

εθηελψο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαη επηπιένλ απηψλ, νξίδεη ην είδνο ησλ θπξψζεσλ πνπ 

πξέπεη λα επηβιεζνχλ ζηα ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη «απνηειεζκαηηθέο, 

αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο». Αλαιπηηθφηεξα, ζην ζέκα ησλ θπξψζεσλ, νξίδνληαη ηα 

αθφινπζα: 

 

 Σα κέηξα ηα νπνία ζα ιεθζνχλ αληίζηνηρα απφ θάζε θξάηνο – κέινο ζα πξέπεη 

λα είλαη απνηειεζκαηηθά, αλαινγηθά θαη απνηξεπηηθά θαη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνθιεζεί έθδνζε ησλ εγθιεκαηηψλ
81

. 

 Σα εγθιήκαηα ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηά νξίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, θαη ε εζηθή απηνπξγία, ε ζπλεξγεία θαη ε απφπεηξα ηέιεζεο ελφο εθ ησλ 

εγθιεκάησλ ηξνκνθξαηίαο επηζχξνπλ πνηλή ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο απζηεξφηεξε «απφ 

εθείλεο πνπ πξνβιέπεη ην εζληθφ δίθαην γηα ηα ίδηα εγθιήκαηα φηαλ δελ» ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

ηνπ εθθνβηζκνχ, ηνπ εμαλαγθαζκνχ θαη ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ 

δεκνζίσλ αξρψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ κίαο ρψξαο ή ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ
82

. 

 Σα ζπλδεφκελα εγθιήκαηα ηξνκνθξαηίαο ζε «Τξνκνθξαηηθή Οκάδα», φπσο 

απηή νξίζηεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, είηε σο δηεπζχλνλ πξνζσπηθφ απηήο είηε απιά σο 

ζπκκεηέρσλ, αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ ζπκκεηνρήο, επηζχξνπλ πνηλή ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο 

ηεο νπνίαο ε κέγηζηε δηάξθεηα δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 15 εηψλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ζπκκεηνρή ζε «Τξνκνθξαηηθή Οκάδα» σο δηεπζχλνλ πξνζσπηθφ, ή ησλ 8 εηψλ, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ζπκκεηνρή ζε «Τξνκνθξαηηθή Οκάδα» αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ ζπκκεηνρήο
83

. 

 

Παξά ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα θπξψζεσλ, νξίδνληαη θάπνηεο ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο νη πξναλαθεξζείζεο πνηλέο δχλαληαη λα κεησζνχλ. Μεηψζεηο πνηλψλ 

ιακβάλνπλ ρψξα «φηαλ ν δξάζηεο ηνπ εγθιήκαηνο: 

 

                                                 
80

 Απφθαζε Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ. Ό. π.. 
81
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 Παξαηηείηαη απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη  

 Παξέρεη ζηηο δηνηθεηηθέο ή δηθαζηηθέο αξρέο πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο δελ ζα 

κπνξνχζαλ άιισο λα απνθηήζνπλ θαη νη νπνίεο πιεξνθνξίεο βνεζνχλ ηηο ελ ιφγσ αξρέο: 

 

i. Να απνηξέςνπλ ή λα πεξηνξίζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εγθιήκαηνο, 

ii. Να πξνζδηνξίζνπλ ή λα παξαπέκςνπλ ζηε δηθαηνζχλε ηνπο ινηπνχο 

δξάζηεο ηνπ εγθιήκαηνο, 

iii. Να εμεχξνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή 

iv. Να απνηξέςνπλ ηελ ηέιεζε άιισλ εγθιεκάησλ» Σξνκνθξαηίαο
84

. 

 

Δπηπιένλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, κέηξα θπξψζεσλ ιακβάλνληαη απφ ηα θξάηε – κέιε 

θαη θαηά λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία θέξνπλ επζχλε φηαλ έλα ηξνκνθξαηηθφ έγθιεκα 

ηειείηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί είηε αηνκηθά 

είηε σο κέινο νξγάλνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αζθψληαο εληφο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ δηεπζπληηθή εμνπζία ζηεξηδφκελε ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο βάζεηο: 

 

 «εμνπζία αληηπξνζψπεπζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

 Εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ εμ νλφκαηνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

 Εμνπζία αζθήζεσλ ειέγρνπ εληφο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ»
85

. 

 

Πέξαλ απηνχ, ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζεσξνχληαη ππεχζπλα γηα έλα ηξνκνθξαηηθφ έγθιεκα, 

ζχκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ, «ππφθεηληαη ζε απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη 

απνηξεπηηθέο θπξψζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη πνηληθήο ή κε πνηληθήο θχζεσο πνηλέο 

ζε ρξήκα θαη, ελδερνκέλσο, άιιεο θπξψζεηο, ηδίσο: 

 

 Απνθιεηζκφο απφ δεκφζηεο παξνρέο ή εληζρχζεηο 

 Πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 Επηβνιή δηθαζηηθήο επνπηείαο 

 Δηθαζηηθή εληνιή δηάιπζεο 

 Πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ θιείζηκν εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

δηάπξαμε εγθιήκαηνο»
86

. 
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Σέινο, νξίδνληαη επαθξηβψο νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έλα θξάηνο – κέινο 

ζεκειηψλεη δηθαίσκα γηα ηνλ έιεγρν θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ησλ 

εγθιεκάησλ ηξνκνθξαηίαο. Έηζη, νξίδεηαη φηη έλα θξάηνο κέινο ζεκειηψλεη δηθαίσκα «ζηηο 

εμήο πεξηπηψζεηο: 

 

 Τν έγθιεκα ηειείηαη, εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη ζην έδαθφο ηνπ. Κάζε θξάηνο 

κέινο κπνξεί λα επεθηείλεη ηε δηθαηνδνζία ηνπ εάλ ην έγθιεκα δηαπξάρζεθε ζην έδαθνο 

θξάηνπο κέινπο 

 Τν έγθιεκα ηειείηαη κέζα ζε πινίν πνπ θέξεη ηε ζεκαία ηνπ ή αεξνζθάθνο 

θαηαρσξεκέλν ζηα κεηξψα ηνπ 

 Ο δξάζηεο ηνπ εγθιήκαηνο είλαη ππήθννο ή θάηνηθφο ηνπ 

 Τν έγθιεκα ηειείηαη γηα ινγαξηαζκφ λνκηθνχ πξνζψπνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην 

έδαθφο ηνπ 

 Τν έγθιεκα ζηξέθεηαη θαηά ησλ ζεζκψλ ηνπ ή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ, ή θαηά 

νξγάλνπ ηεο ΕΕ ή νξγαληζκνχ πνπ ηδξχζεθε ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΕΚ ή 

ηε ζπλζήθε γηα ηελ ΕΕ θαη εδξεχεη ζην νηθείν θξάηνο κέινο
87

. 

 

Δπηπιένλ, ε Απφθαζε – Πιαίζην θαζνξίδεη φηη φηαλ έλα έγθιεκα ηξνκνθξαηίαο ππάγεηαη ζηε 

δηθαηνδνζία πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θξαηψλ κειψλ, ηα νπνία κπνξνχλ φια λα θαηνρπξψζνπλ 

εγθχξσο δηθαίσκα άζθεζεο δίσμεο, ηφηε απηά ζπλεξγαδφκελα απνθαζίδνπλ πνηα θξάηε ζα 

αζθήζνπλ ηε δίσμε θαηά ησλ δξαζηψλ ηνπ εγθιήκαηνο ηξνκνθξαηίαο, ζηνρεχνληαο ζηελ 

άζθεζε ηεο δίσμεο, εη δπλαηφλ, απφ έλα θξάηνο κέινο
88

. 

 

Άμην παξαηήξεζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη γίλεηαη εηδηθή κλεία γηα ηελ παξνρή 

πξνζηαζίαο θαη ζπλδξνκήο ζηα ζχκαηα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ εγθιεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

νξίδεη φηη «ε δηεμαγσγή ή ε άζθεζε δίσμεο γηα ηα εγθιήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα απφθαζε – πιαίζην, δελ εμαξηψληαη απφ θαηαγγειία ή θαηεγνξία πξνεξρφκελε απφ 

ζχκα ηνπ εγθιήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ εάλ ηα γεγνλφηα δηεπξάρζεζαλ ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο 

κέινπο»
89

. 

 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2008, ην πκβνχιην, αλαινγηδφκελν φηη ηα ρξφληα πνπ 

αθνινχζεζαλ ηε ιήςε ηεο Απφθαζεο – Πιαίζην ε ηξνκνθξαηηθή απεηιή παξνπζίαζε ξαγδαία 

                                                 
87

 Απφθαζε Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 9, παξ. 1. 
88

 Απφθαζε Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 9, παξ. 2. 
89

 Απφθαζε Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 10. 
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εμέιημε θαη αλάπηπμε κε απνηέιεζκα λα θξίλεηαη επηηαθηηθή ε χπαξμε πεξαηηέξσ 

πξνζέγγηζεο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ εγθιεκάησλ, έξρεηαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηελ 2002/475/ΓΔΤ Απφθαζε – Πιαίζην κε ηελ 2008/919/ΓΔΤ. πγθεθξηκέλα, 

ην πκβνχιην πξνβαίλεη ζηελ ηξνπνπνίεζε – ελεκέξσζε ησλ εγθιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο φκσο λα θάλεη νπδεκία ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε ζην 

ζέκα ηεο επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ πνπ ήδε ηζρχνπλ κε ηελ 2002/475/ΓΔΤ Απφθαζε – 

Πιαίζην
90

. 

 

Βιέπνπκε ηελ Έλσζε λα πηνζεηεί κία Απφθαζε Πιαίζην κε ηελ νπνία θαζνξίδεη 

πξσηίζησο πνηα εγθιήκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο ηξνκνθξαηηθά θαη ελ ζπλερεία θαζνξίδεη ην 

είδνο ησλ θπξψζεσλ πνπ πξέπεη λα επηβιεζνχλ αληίζηνηρα. Πξφθεηηαη γηα κία θαηαιπηηθή 

δξάζε ηεο Έλσζεο θαζφζνλ είλαη ε πξψηε ζνβαξή θίλεζε ζην ζέκα ησλ θπξψζεσλ πνπ 

ζπλαληάηαη ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ. Να ππελζπκίζνπκε απιά ην γεγνλφο φηη κέρξη πξφηηλνο ζε 

αξθεηά θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο δελ ππήξρε θακία πξφβιεςε ζρεηηθά κε κέηξα 

αληηκεηψπηζεο θαη θπξψζεηο θαηά ησλ δξαζηψλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 

2.1.3. Σν θεθηεκέλν έλγθελ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο ΔΔ ελάληηα ζηελ Σξνκνθξαηία 

 

ηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ελφο Υψξνπ Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο 

(ΥΔΑΓ), ν νπνίνο νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο Δπξσπαίνπο Πνιίηεο πξσηαξρηθψο ην αίζζεκα 

ηεο δηαβίσζεο ζε έλα ρψξν φπνπ ε αζθάιεηα θαη ε εηξήλε απνηεινχλ ζεκειηψδεηο αμίεο, ε ΔΔ 

αλέπηπμε έλα ζχλνιν θαλφλσλ πξνζδνθψληαο ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Έλαλ εμ 

απηψλ ησλ θαλφλσλ απνηειεί θαη ε χκβαζε έλγθελ
91

. 

 

Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο ηεο ΔΔ, αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ζην 

εζσηεξηθφ ηεο. Η ελ ιφγσ χκβαζε ππνγξάθεθε ζηελ νκψλπκε πφιε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 

ζηηο 14 Ινπλίνπ ηνπ 1985 θαη αξρηθά ζπκκεηείραλ ε Οιιαλδία, ην Βέιγην, ε Γαιιία θαη ε 

Γεξκαλία. ηαδηαθά πξνζρψξεζαλ ζηε χκβαζε θαη ηα ππφινηπα θξάηε – κέιε, κε ηε 

δηαθνξά φηη νξηζκέλα εμ απηψλ ηεξνχλ εηδηθφ θαζεζηψο θαη επηπιένλ δχν εμ απηψλ, ε 

Ιξιαλδία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην πινπνηνχλ έλα κφλν κέξνο ηεο χκβαζεο θαζψο 

δηαηεξνχλ αθφκα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλφξσλ ηνπο. ήκεξα, ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, ε 

Βνπιγαξία, ε Κχπξνο θαη ε Ρνπκαλία πινπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο χκβαζεο ιφγσ 

                                                 
90

 Απφθαζε Πιαίζην 2008/919/ΓΔΤ. Ό. π.. 
91

 Europa, χλνςε ηεο Ννκνζεζίαο ηεο ΔΔ, Γηθαηνζχλε, Διεπζεξία θαη Αζθάιεηα, Διεχζεξε Κπθινθνξία ησλ 

Αηφκσλ, Άζπιν θαη Μεηαλάζηεπζε, Ο Υψξνο θαη ε πλεξγαζία έλγθελ (2009). 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigrati

on/l33020_el.htm. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_el.htm
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ηεο αλάγθεο ιήςεο απνθάζεσο εθ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνθεηκέλνπ λα 

αξζνχλ νη έιεγρνη ζηα ζχλνξά ηνπο ελψ ζπλάκα, θνκκάηη ηνπ ρψξνπ έλγθελ απνηεινχλ θαη 

ηέζζεξηο ηξίηεο ρψξεο, ε Ιζιαλδία, ε Ννξβεγία, ε Διβεηία θαη ην Ληρηελζηάηλ, νη νπνίεο 

παξφιν πνπ πινπνηνχλ ηε χκβαζε έρνπλ πεξηνξηζκέλν δηθαίσκα ζηε ιήςε απνθάζεσλ επί 

ηνπ ρψξνπ έλγθελ. Αλ θαη ε χκβαζε μεθίλεζε πξσηαξρηθψο σο αλεμάξηεην θνκκάηη ηνπ 

δηθαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ, απνθαινχκελε θαη σο «Σχκβαζε Σέλγθελ ηνπ 1990 γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Σέλγθελ ηεο 14
εο

 Ινπλίνπ 1985»
92

, ζηελ εμέιημε ηεο ΔΔ 

ελζσκαηψζεθε ζην πιαίζην ηεο πλζήθεο κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ 

θαη έθηνηε ε χκβαζε καδί κε ινηπέο ζπλαθείο ζπκθσλίεο θαη θαλφλεο απνηειεί ην ιεγφκελν 

«θεθηεκέλν Σέλγθελ»
93

. 

 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο χκβαζεο ήηαλ ε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ε ζχληνκε 

δηακνλή φισλ ησλ πξνζψπσλ ζηνλ εληαίν ρψξν ηεο επηθξάηεηαο ηεο ΔΔ. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κε ηελ θαηάξγεζε ησλ ειέγρσλ ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ θαη κε ηε 

κεηαθνξά ηνπο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα. Γηα λα κελ ππάξμεη φκσο θινληζκφο ηνπ αηζζήκαηνο 

αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ, έρνπλ ζεζπηζζεί θαη πινπνηεζεί λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ηάμεο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνλ εληαίν ρψξν, ζπλεηζθέξνληαο έηζη θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αζχκκεηξσλ απεηιψλ. ηε χκβαζε ππάξρνπλ δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην 

ζχζηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ην ζχζηεκα ζεσξήζεσλ, ηελ αζηπλνκηθή – δηθαζηηθή – 

ηεισλεηαθή ζπλεξγαζία, ηε δηελέξγεηα ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ, ην άζπιν, ηα φπια θαη ηα 

λαξθσηηθά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαζνξίδνληαη θνηλέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλφξσλ θαη ζέηνληαη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ ηηο 

ηεισλεηαθέο θαη αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο φισλ ησλ θξαηψλ – κειψλ
94

. 

 

Πνην ζπγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο χκβαζεο, έρνπλ ζεζπηζηεί δηάθνξα κέηξα ηα 

νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ησλ 

ππφπησλ γηα ηξνκνθξαηία αηφκσλ. Σν ζεκαληηθφηεξν απφ απηά είλαη ην χζηεκα 

Πιεξνθνξηψλ έλγθελ (Schengen Information System – S.I.S.). Πξφθεηηαη γηα έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ απνηειεί πξντφλ «ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηίηινπ 

                                                 
92

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 871/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29
εο

 Απξηιίνπ 2004, γηα ηελ εηζαγσγή νξηζκέλσλ λέσλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ έλγθελ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο, (871/2004/ΔΚ). http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0871&from=EL. 
93

 Europa, χλνςε ηεο Ννκνζεζίαο ηεο ΔΔ, Γισζζάξην, έλγθελ ( πκθσλία θαη χκβαζε). 

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/schengen_agreement_el.htm. 
94

 Europa, χλνςε ηεο Ννκνζεζίαο ηεο ΔΔ, Γηθαηνζχλε, Διεπζεξία θαη Αζθάιεηα, Διεχζεξε Κπθινθνξία ησλ 

Αηφκσλ, Άζπιν θαη Μεηαλάζηεπζε, Ο Υψξνο θαη ε πλεξγαζία έλγθελ. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigrati

on/l33020_el.htm. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0871&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0871&from=EL
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/schengen_agreement_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_el.htm
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IV ηεο ζχκβαζεο ηνπ 1990»
95

, ην νπνίν ελεκεξψλεη άκεζα ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ζπλφξσλ, ζρεηηθά κε ην αλ έλα πξφζσπν ή 

αληηθείκελν αλαδεηείηαη, ην ρξφλν ηζρχνο ηνπ κέηξνπ θαη γηα ην είδνο ηνπ κέηξνπ πνπ 

απαηηείηαη (πρ ζχιιεςε, θαηάζρεζε, απαγφξεπζε εηζφδνπ). Κάζε θξάηνο – κέινο δεκηνπξγεί 

ην δηθφ ηνπ Δζληθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (National S.I.S.), ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην 

Κεληξηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (Central S.I.S.), πνπ βξίζθεηαη ζην ηξαζβνχξγν ηεο 

Γαιιίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θάζε πιεξνθνξία πνπ δηαζέηεη έλα θξάηνο γηα έλα άηνκν, 

κεηαδίδεηαη κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε φια ηα θξάηε – κέιε. Σα πξφζσπα πνπ 

θαηαρσξνχληαη είλαη απηά γηα ηα νπνία ππάξρνπλ πξαγκαηηθέο ελδείμεηο δηάπξαμεο 

αμηφπνηλσλ πξάμεσλ, φπσο δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ ή φπισλ, δνινθνλίεο ή ηξνκνθξαηηθέο 

πξάμεηο
96

. 

 

Σν ρέδην Γξάζεο ηεο 21
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 2001 θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Λάθελ ηεο 14
εο

 θαη 15
εο

 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2001 πνπ αθνινχζεζαλ 

ησλ ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκάησλ ηεο 11
εο 

επηεκβξίνπ 2001 φληαο πξν ησλ ππιψλ ηεο 

επηθείκελεο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ, θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ πζηήκαηνο 

Πιεξνθνξηψλ έλγθελ 2
εο

 Γεληάο, ην απνθαινχκελν θαη σο S.I.S. II. Σα ζεκεία πνπ 

απεηέιεζαλ ην εθαιηήξην γηα απηή ηελ απφθαζε ήζαλ ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εηδηθεπκέλσλ αληηηξνκνθξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο ηεο Eurojust 

θαη ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζρέζε κε ηελ Δπξσπφι. Έηζη, ην 

πκβνχιην πξνβαίλνληαο ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο έλγθελ ηνπ 1990, 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηα δεηνχκελα, εμέδσζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 871/2004 θαη ηελ 

Απφθαζε 2005/211/ΓΔΤ θαη πξνέβε ζηελ εθρψξεζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα 

πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην S.I.S.. πγθεθξηκέλα, ηξνπνπνηψληαο ην άξζξν 101 ηεο 

χκβαζεο, έξρεηαη λα πξνζζέζεη δχν αθφκε άξζξα, ηα 101
 
Α θαη 101 Β, κε ηα νπνία εθρσξεί 

ζηελ Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Τπεξεζία θαη ζηα εζληθά κέιε ηεο Eurojust, θαζψο θαη ζηνπο 

βνεζνχο απηψλ, «ην δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη αλαδήηεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί 

ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ Σέλγθελ» θαη ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο «λα αλαδεηνχλ δεδνκέλα κφλνλ 

φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο»
97

. 
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 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 871/2004 ηνπ πκβνπιίνπ. Ό. π.. 
96

 πλζήθε Schengen (έλγθελ). http://www.freewebs.com/ellanios/documents/schengen-1.pdf. 
97

 Απφθαζε 2005/211/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2005 γηα ηελ εηζαγσγή νξηζκέλσλ λέσλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ έλγθελ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο, (2005/211/ΓΔΤ). http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1431972574163&uri=CELEX:32005D0211. 

http://www.freewebs.com/ellanios/documents/schengen-1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1431972574163&uri=CELEX:32005D0211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1431972574163&uri=CELEX:32005D0211
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Βιέπνπκε ηελ Έλσζε, κε ην θεθηεκέλν έλγθελ λα θάλεη κία ζνβαξή πξνζπάζεηα ζην 

ζέκα ηεο ζσξάθηζεο ησλ ζπλφξσλ ηεο. Έηζη, κε ηε δεκηνπξγία κίαο πιήξνπο θαη νξζά 

ελεκεξσκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ εμαζθαιίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ αλζξψπσλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζηελ επηθξάηεηά ηεο. Η ζπλεξγαζία πνπ επηηεχρζεθε κε ηε Europol θαη ηε 

Eurojust δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Έλσζε λα έρεη κία πιήξε θαη ζαθή εηθφλα γηα ην πνηφλ 

ηνπ θάζε ελφο πνπ εηζέξρεηαη ζε απηήλ θαη παξάιιεια ηελ εμαζθαιίδεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ 

πιεξφηεηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 

2.1.4. Σν άξζξν 75 ηεο ΛΔΔ έλαο θαηαιπηηθόο κεραληζκόο γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο 

 

Η ΔΔ, ζηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηνπ ΥΔΑΓ ζπκπεξηέιαβε ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα λνκνζεηηθά 

κέηξα ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θεθαιαίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή 

νληνηήησλ (θπζηθψλ, λνκηθψλ, νκάδσλ ή κε θξαηηθψλ νληνηήησλ) κε ζηφρν ηελ πξφιεςε 

θαη θαηαζηνιή ηεο Σξνκνθξαηίαο
98

. Πξφθεηηαη γηα έλα κέηξν ην νπνίν βξίζθεηαη ζε πιήξε 

ελαξκφληζε κε ηηο επηηαγέο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ, κέινο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη 

ε ΔΔ. 

 

Η θίλεζε απηή ηεο ΔΔ δείρλεη ην πφζν ζζελαξά απνθαζηζκέλε είλαη ζην λα πξνβεί 

απφ θνηλνχ κε ηηο ΗΠΑ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο. Έηζη, 

πηνζεηψληαο ηα ςεθίζκαηα αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ εηζάγεη ζην δίθαηφ ηεο Καλνληζκνχο πνπ 

αθνξνχλ ηε δέζκεπζε θεθαιαίσλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηελέξγεηα 

ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ. Γεδνκέλνπ απηνχ, θαη πξνο απνθπγή ζπγρχζεσλ, εηζάγεη ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) 2580/2001 κε ηνλ νπνίν πξνβαίλεη ζηελ δηεπθξίληζε φξσλ φπσο «θεθάιαηα, 

ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νηθνλνκηθνί πφξνη» θαζψο θαη «δέζκεπζε θεθαιαίσλ, 

ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ»
99

. Δλ ζπλερεία, πηνζεηεί ηελ 

Κνηλή Θέζε 1999/727/ΚΔΠΠΑ κε ηελ νπνία κεηαθέξεη ζην Δπξσπατθφ Γίθαην ην «Φήθηζκα 

1267 (1999)» ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ
100

, ην νπνίν πξψηνλ θαηαδηθάδεη ηελ 

ππνδνρή, εθπαίδεπζε θαη πξνεηνηκαζία ηξνκνθξαηψλ γηα δηελέξγεηα ηξνκνθξαηηθψλ 

                                                 
98

 Δλνπνηεκέλε Απφδνζε ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔΔ. Ό. π., Άξζξν 75. 
99

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2580/2001 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 Γεθεκβξίνπ 2001 γηα ηε ιήςε εηδηθψλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαηά νξηζκέλσλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

Σξνκνθξαηίαο, (2580/2001/ΔΚ). http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R2580&from=EN. 
100

 Κνηλή Θέζε 1999/727/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Ννεκβξίνπ 1999 ζρεηηθά κε πεξηνξηζηηθά κέηξα 

θαηά ησλ Σαιηκπάλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999E0727&from=EN. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R2580&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R2580&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999E0727&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999E0727&from=EN
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επηζέζεσλ θαη δεχηεξνλ επηβάιιεη ηε δέζκεπζε θεθαιαίσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ειέγρνληαη απφ ηνπο Σαιηκπάλ
101

. Έπεηηα, πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 

337/2000 κε ηνλ νπνίν πξνβαίλεη ζηελ απαγφξεπζε πηήζεσλ θαη ζην πάγσκα ησλ θεθαιαίσλ 

θαη ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ «Σαιηκπάλ» ηνπ Αθγαληζηάλ
102

. 

Αθνινχζσο, πηνζέηεη ηελ Κνηλή Θέζε 2001/154/ΚΔΠΠΑ κε ηελ νπνία κεηαθέξεη ζην 

Δπξσπατθφ Γίθαην ην «Φήθηζκα 1333 (2000)» ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ
103

, ην 

νπνίν ηξνπνπνηψληαο ηελ Κνηλή Θέζε 1999/727/ ΚΔΠΠΑ έξρεηαη λα εηζάγεη λέα πξφζζεηα 

πεξηνξηζηηθά κέηξα θαηά ησλ Σαιηκπάλ, πξψηνλ πξνζδηνξίδνληαο ηε δέζκεπζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οζάκα Μπηλ Λάληελ, δεχηεξνλ επηζεκαίλνληαο ην ζέκα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ θαηαθπγίσλ ησλ Σξνκνθξαηψλ θαη ηξίησλ νξίδνληαο ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ιεγφκελνπ «Δλνπνηεκέλνπ Καηαιφγνπ» ζρεηηθά κε νληφηεηεο ηνπο νπνίνπο αθνξά ε 

δέζκεπζε ησλ θεθαιαίσλ
104

. Καηφπηλ, ζηεξηδφκελε ζηα άξζξα «60 ΔΚ» θαη «301ΔΚ» 

εμέδσζε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 467/2001, κε ηνλ νπνίν θαηήξγεζε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 

337/2000, πνπ αθνξά ηελ απαγφξεπζε εμαγσγήο νξηζκέλσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην 

Αθγαληζηάλ, ηελ ελίζρπζε ηεο απαγφξεπζεο πηήζεσλ θαη ηελ παξάηαζε ηεο δέζκεπζεο 

θεθαιαίσλ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ φζνλ αθνξά ηελ «Σαιηκπάλ» ηνπ Αθγαληζηάλ. 

ηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ πεξηιακβάλεηαη παξάξηεκα κε πίλαθα πξνζψπσλ, νληνηήησλ θαη 

θνξέσλ ηνπο νπνίνπο αθνξά ε θχξσζε ηεο δέζκεπζεο θεθαιαίσλ
105

. Σελ αξρηθή έθδνζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα αθινχζεζαλ ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο, νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα 

ιακβάλνπλ ρψξα, θαη νη νπνίεο ζηεξίρηεθαλ θάζε θνξά ζηηο επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ 

«Δλνπνηεκέλνπ Καηαιφγνπ» ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

πάληα πιήξεο θαη ελεκεξσκέλνο. 

 

 

 

                                                 
101

 Resolution 1267 (1999) Adopted by the Security Council at its 4051
st
 meeting on 15 October 1999. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267(1999). 
102

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ 337/2000 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2000 γηα ηελ απαγφξεπζε πηήζεσλ 

θαη ην πάγσκα θεθαιαίσλ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Σαιηκπάλ ηνπ Αθγαληζηάλ, 

(337/2000/ΔΚ). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32000R0337. 
103

 Κνηλή Θέζε 2001/154/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2001 πνπ αθνξά πξφζζεηα 

πεξηνξηζηηθά κέηξα θαηά ησλ Σαιηκπάλ θαη ηξνπνπνηεί ηελ θνηλή ζέζε 96/746/ΚΔΠΠΑ. http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32001E0154. 
104

 Resolution 1333 (2000) Adopted by the Security Council at its 4251
st
 meeting, on 19 December 2000. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1333(2000). 
105

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 467/2001 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6
εο

 Μαξηίνπ 2001 γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο εμαγσγήο 

νξηζκέλσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην Αθγαληζηάλ, ηελ ελίζρπζε ηεο απαγφξεπζεο πηήζεσλ θαη ηελ παξάηαζε 

ηεο δέζκεπζεο θεθαιαίσλ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ φζνλ αθνξά ηελ Σαιηκπάλ ηνπ Αθγαληζηάλ, θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηηζ. 337/2000, (467/2001/ΔΚ). http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=celex:32001R0467. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267(1999)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32000R0337
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32001E0154
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32001E0154
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1333(2000)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32001R0467
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32001R0467
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2.1.5 Σν Δπξσπατθό Έληαικα ύιιεςεο έλα εξγαιείν αιιεινεπηθάιπςεο ησλ 

επηκέξνπο δξάζεσλ ησλ θξαηώλ κειώλ θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο 

 

Μέρξη πξφζθαηα, ηα άηνκα πνπ ήηαλ αλακεκεηγκέλα ζε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο, θαη 

γεληθφηεξα ζε αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, εθκεηαιιεχνληαλ ην 

γεγνλφο ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ ζηα θξάηε – κέιε, κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή ηεο δηθαηνζχλεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε ΔΔ πξνέβε ην 2002 ζηε ζέζπηζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο χιιεςεο (European Arrest Warrant – EAW). Πξφθεηηαη γηα κία 

δηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία εθδίδεηαη απφ έλα θξάηνο – κέινο κε ζθνπφ ηε ζχιιεςε θαη 

παξάδνζε απφ άιιν θξάηνο – κέινο ελφο πξνζψπνπ πνπ θαηαδεηείηαη γηα ηελ άζθεζε 

πνηληθήο δίσμεο θαη «έρεη ηζρχ ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηεο ΕΕ»
106

. Η παξάδνζε βάζεη 

Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο χιιεςεο γίλεηαη γηα αμηφπνηλεο πξάμεηο, εθφζνλ ηηκσξνχληαη ζην 

θξάηνο – κέινο έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο κε ζηεξεηηθή πνηλή ηεο ειεπζεξίαο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ θαη φπσο νξίδεηαη απφ ην δίθαην ηνπ θξάηνπο – κέινπο έθδνζεο ηνπ 

εληάικαηνο
107

. 

 

Σν Δπξσπατθφ Έληαικα χιιεςεο δελ απνηειεί θάηη εμνινθιήξνπ θαηλνχξην θαη 

πξσηφηππν ζην ζέκα ηεο έθδνζεο ελφο θαηαδεηνχκελνπ πξνζψπνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ – 

κειψλ. Αληηζέησο, πξφθεηηαη γηα κία κεηεμέιημε πξνγελέζηεξσλ πκβάζεσλ πνπ 

ππεγξάθεζαλ ζηα πιαίζηα ησλ θξαηψλ – κειψλ, θαη ηεο ΔΔ γεληθφηεξα, θαη νη νπνίεο είλαη: 

 

 ε Δπξσπατθή χκβαζε πεξί εθδφζεσο ηνπ 1957, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξφζζεησλ πξσηνθφιισλ ηνπ 1975 θαη 1978 θαζψο θαη ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ 

θαηαζηνιή ηεο Σξνκνθξαηίαο ηνπ 1977 ζην κέηξν πνπ αθνξά ηελ έθδνζε 

 ε πκθσλία ηνπ 1989 «κεηαμχ ησλ δψδεθα θξαηψλ κειψλ ηεο ηφηε ΕΚ γηα ηελ 

απινχζηεπζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηξφπσλ δηαβίβαζεο ησλ αηηήζεσλ γηα έθδνζε» 

 ε χκβαζε ηνπ 1995 «γηα ηελ απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία έθδνζεο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ – κειψλ ηεο ΕΕ» 

 ε χκβαζε ηνπ 1996 «γηα ηελ έθδνζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο ΕΕ» 

                                                 
106

 Europa.eu, Δπξσπατθφ Έληαικα χιιεςεο (2015). https://e-

justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-el.do. 
107

 Απφθαζε – Πιαίζην 2002/584/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Ινπλίνπ 2002 γηα ην επξσπατθφ έληαικα 

ζχιιεςεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Άξζξν 2, παξ.2. http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=EL. 

https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-el.do
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 ην θεθάιαην 4 ηνπ ηίηινπ ΙΙΙ ηεο χκβαζεο ηνπ 1990 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πκθσλίαο έλγθελ ηνπ 1985 ζην θνκκάηη ηεο ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο ησλ ειέγρσλ ζηα θνηλά 

ζχλνξα
108

. 

 

Η ΔΔ αληηιακβαλφκελε ηα θελά, ηηο δπζθνιίεο θαη ηε κε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνυπάξρνληνο ζπζηήκαηνο έθδνζεο απνθάζηζε λα πξνβεί ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο – 

πιαίζην 2002/584/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία αθνξά ηελ ζέζπηζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Δληάικαηνο χιιεςεο θαη ε νπνία έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηφζν ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπκβάζεσλ φζν θαη «ηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο έθδνζεο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο ΕΕ κε κία απινπζηεπκέλε δηθαζηηθή δηαδηθαζία παξάδνζεο, κε ζθνπφ ηελ 

άζθεζε δίσμεο ή ηελ εθηέιεζε πνηλήο ή κέηξνπ ζηεξεηηθνχ ειεπζεξίαο»
109

. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔ, ζηα πιαίζηα ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζηεξηδφκελε 

ζηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, ιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε – πιαίζην κε ηελ 

νπνία ζηνρεχεη, κεηαμχ άιισλ, λα ζπλδξάκεη θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρχνληνο 

πνιπκεξνχο ζπζηήκαηνο έθδνζεο, θαζψο αληηιακβάλεηαη ηελ αδπλακία πινπνίεζεο ηνπ 

ζηφρνπ απφ ηελ κνλνκεξή ελέξγεηα ησλ θξαηψλ κειψλ. Έηζη, κε βάζε ηελ απφθαζε – 

πιαίζην, σο Δπξσπατθφ Έληαικα χιιεςεο νξίδεηαη ε «δηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία εθδίδεηαη 

απφ θξάηνο κέινο πξνο ην ζθνπφ ηεο ζχιιεςεο θαη ηεο παξάδνζεο απφ άιιν θξάηνο κέινο 

πξνζψπνπ πνπ θαηαδεηείηαη γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ή γηα ηελ εθηέιεζε πνηλήο ή 

κέηξνπ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο» 
110

. Πξφθεηηαη γηα κία δηθαζηηθή απφθαζε πνπ εθηειείηαη 

ππνρξεσηηθά απφ θάζε θξάηνο –κέινο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο. 

Δθδίδεηαη γηα αμηφπνηλεο πξάμεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηξνκνθξαηία, 

νη νπνίεο επηζχξνπλ κέγηζηε πνηλή ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο, ζην θξάηνο έθδνζεο ηνπ 

Δληάικαηνο, ηνπιάρηζηνλ ηξηεηνχο δηάξθεηαο
111

. 

 

Παξφιν ην ππνρξεσηηθφ ηεο εθηειέζεψο ηνπ απφ φια ηα θξάηε – κέιε, ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ έλα θξάηνο – κέινο ππνρξενχηαη λα κελ εθηειέζεη ην 

Έληαικα θαζψο επίζεο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθηέιεζή ηνπ είλαη πξναηξεηηθή. 

πγθεθξηκέλα, εάλ ε αμηφπνηλε πξάμε: 

 

 «θαιχπηεηαη απφ ακλεζηία ζην θξάηνο – κέινο εθηέιεζεο» 

                                                 
108

 Απφθαζε – Πιαίζην 2002/584/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 31. 
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 Europa.eu, Δπξσπατθφ Έληαικα χιιεςεο (2015). https://e-

justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-el.do. 
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 Απφθαζε – Πιαίζην 2002/584/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 1, παξ. 1. 
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 «ν θαηαδεηνχκελνο έρεη δηθαζζεί ηειεζηδίθσο γηα ηηο ίδηεο πξάμεηο απφ θξάηνο 

κέινο» θαη 

 ν θαηαδεηνχκελνο ιφγσ ειηθίαο δελ κπνξεί «λα ζεσξεζεί πνηληθψο ππεχζπλν 

γηα ηηο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο εμεδφζε ην» Έληαικα, 

 

ηφηε ην θξάηνο –κέινο πνπ εθηειεί ην έληαικα ππνρξενχηαη λα κελ ην εθηειέζεη
112

. 

Αλαιφγσο, έλα θξάηνο – κέινο κπνξεί πξναηξεηηθά λα κελ εθηειέζεη ην Έληαικα φηαλ 

 

 «ε πξάμε ιφγσ ηηο νπνίαο εθδίδεηαη ην Έληαικα δελ ζπληζηά αμηφπνηλε πξάμε 

θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο εθηέιεζεο» 

 φηαλ ν θαηαδεηνχκελνο «δηψθεηαη ζην θξάηνο κέινο εθηέιεζεο γηα ηελ ίδηα 

πξάμε κε εθείλε ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην» Έληαικα 

 «φηαλ ν θαηαδεηνχκελνο έρεη δηθαζζεί ηειεζηδίθσο γηα ηηο απηέο πξάμεηο ζε 

θξάηνο κέινο, κε απνηέιεζκα λα θσιχεηαη ε κεηαγελέζηεξε άζθεζε δίσμεο» θαη 

 φηαλ «πξνθχπηεη φηη ν θαηαδεηνχκελνο έρεη δηθαζζεί ηειεζηδίθσο γηα ηηο πξάμεηο 

απηέο ζε ηξίηε ρψξα»
113

. 

 

Πξφθεηηαη γηα κία απφθαζε – πιαίζην ε νπνία είλαη εθηελήο φζνλ αθνξά ην ζχλνιν 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ Δληαικάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ έθδνζε 

ησλ θαηαδεηνχκελσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε πιαίζην πξνβαίλεη 

λαη κελ ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ινηπψλ ζπκβάζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ αιιά εληνχηνηο «ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα 

εθαξκφδνπλ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο ή δηαθαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 

πηνζέηεζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο – πιαίζην, ζην βαζκφ πνπ επηηξέπνπλ ηελ εκβάζπλζε ή 

δηεχξπλζε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ απινχζηεπζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πξνζψπσλ γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί Επξσπατθφ Έληαικα Σχιιεςεο» θαη 

επηπιένλ κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζηε ζχλαςε ινηπψλ ζπκθσληψλ ή δηαθαλνληζκψλ, παξά 

ηελ ηζρχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο – πιαίζην, εθφζνλ απηέο «ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ 

απινχζηεπζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξάδνζεο πξνζψπσλ γηα ηα νπνία έρεη 

εθδνζεί Επξσπατθφ Έληαικα Σχιιεςεο»
114

. 
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 Απφθαζε – Πιαίζην 2002/584/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 3. 
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 Απφθαζε – Πιαίζην 2002/584/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 4. 
114

 Απφθαζε – Πιαίζην 2002/584/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 31, παξ.2. 
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Σε 2002/584/ΓΔΤ Απφθαζε – Πιαίζην έξρεηαη, κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηεο, λα ηξνπνπνηήζεη ε 2009/299/ΓΔΤ Απφθαζε – Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ 

θαηφπηλ απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ. πγθεθξηκέλα, κε ηελ αξρηθή απφθαζε – 

πιαίζην ε αξρή εθηέιεζεο ηνπ Δληάικαηνο κπνξνχζε «λα δεηήζεη απφ ηελ εθδνχζα αξρή ηελ 

παξνρή δηαζθάιηζεο … φηη ν θαζ’ νπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη λα δηθαζηεί εθ λένπ ζην 

θξάηνο κέινο έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο θαη λα παξίζηαηαη θαηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο» 

ρσξίο φκσο λα είλαη μεθάζαξν «πφηε αθξηβψο ε εθηέιεζε κπνξεί λα απνξξηθζεί»
115

. Με ηελ 

ηξνπνπνηεηηθή απφθαζε – πιαίζην θαζίζηαηαη μεθάζαξν ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο «δελ ρσξεί 

άξλεζε ηεο αλαγλψξηζεο θαη εθηέιεζεο απνθάζεσο πνπ εθδφζεθε ζε δίθε ζηελ νπνία ην 

ελδηαθεξφκελν πξφζσπν δελ εκθαλίζηεθε απηνπξνζψπσο»
116

. Αλαιπηηθφηεξα, ε αξρηθή 

απφθαζε – πιαίζην ηξνπνπνηείηαη φζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε πεξί πξναηξεηηθήο κε 

εθηειέζεσο ηνπ Δληάικαηνο, θαη πιένλ πέξαλ ησλ ππνινίπσλ πεξηπηψζεσλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη εθείλε φπνπ ην «πξφζσπν δελ εκθαλίζζεθε απηνπξνζψπσο ζηε δίθε 

πνπ νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο εθηφο εάλ»: 

 

 είρε ελεκεξσζεί ηφζν γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δίθε φζν θαη γηα ηε 

δπλαηφηεηα έθδνζεο απφθαζεο παξά ηε κε εκθάληζε ηνπ πξνζψπνπ ζηε δίθε 

 είρε νξηζζεί δηθεγφξνο γηα λα ην εθπξνζσπήζεη ζηε δίθε θαη φλησο 

εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηθεγφξν 

 κεηά ηελ επίδνζε ηεο απνθάζεσο θαη θαηφπηλ ελεκεξψζεψο ηνπ πεξί ηεο 

δπλαηφηεηαο εθ λένπ εθδίθαζήο ηνπ ην πξφζσπν δήισζε ξεηψο φηη «δελ ακθηζβεηεί ηελ 

απφθαζε» ή «δελ έρεη δεηήζεη λα δηθαζηεί εθ λένπ» θαη  

 «ε απφθαζε δελ ηνπ επηδφζεθε απηνπξνζψπσο αιιά ζα ηνπ επηδνζεί 

απηνπξνζψπσο θαη ακειιεηί κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ θαη ζα ελεκεξσζεί ξεηά γηα ην δηθαίσκά 

ηνπ λα δηθαζζεί εθ λένπ» θαη επηπιένλ «ζα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο 

νπνίαο νθείιεη λα δεηήζεη λα δηθαζηεί εθ λένπ»
117

. 

 

Πξφθεηηαη γηα κία πξνζπάζεηα ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ζπζηήκαηνο έθδνζεο 

θαηαδεηνχκελσλ. Με ην ελ ιφγσ Έληαικα, θηλείηαη πξνο κία θαηεχζπλζε κείσζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ έθδνζεο θαηαδεηνχκελσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζε κία κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ 

                                                 
115

 Απφθαζε – Πιαίζην 2009/299/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2009, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

απνθάζεσλ – πιαηζίσλ 2002/548/ΓΔΤ, 2005/214/ΓΔΤ, 2006/783/ΓΔΤ, 2008/909/ΓΔΤ θαη 2008/947/ΓΔΤ θαη 

ηελ θαηνρχξσζε, δηα ηνπ ηξφπνπ απηνχ, ησλ δηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη εξήκελ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

πξνζψπνπ ζηε δίθε, Αηηηνινγηθή θέςε 3. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009F0299. 
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ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ θάπνηνο ηειηθά λα εθδνζεί ζηελ ρψξα πνπ ηνλ δηεθδηθεί ψζηε λα 

δηθαζηεί. Δίλαη έλα κέηξν κε πνιιαπιά ζεηηθά απνηειέζκαηα, αξθεί θαλείο λα αλαινγηζηεί ηηο 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαλ πξηλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ εληάικαηνο θαη 

φια ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζε θάζε πεξίπησζε εθηειέζεσο 

ελφο εληάικαηνο. 

 

2.1.6. Η ζπλεξγαζία ησλ θξαηώλ κειώλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο Ρήηξαο Αιιειεγγύεο 

 

Η ΔΔ, πέξαλ ησλ ππνινίπσλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο θαη θαηαζηνιήο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο πνπ ζέζπηζε, πηνζέηεζε θαη ηε ιεγφκελε Ρήηξα Αιιειεγγχεο. Πξφθεηηαη γηα 

κία δέζκεπζε φισλ ησλ θξαηψλ –κειψλ πνπ πεξηέρεηαη ζηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο θαη ε 

νπνία ππαγνξεχεη ζηα θξάηε – κέιε λα θηλεζνχλ κε πλεχκα αιιειεγγχεο πξνο παξνρή 

βνήζεηαο ζε έλα θξάηνο – κέινο θαη θαη’ επέθηαζε ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε
118

. 

 

πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηφζν ηεο Έλσζεο φζν θαη ησλ θξαηψλ – 

κειψλ λα πξνβνχλ ζε παξνρή βνήζεηαο ζε φπνην θξάηνο –κέινο «δερζεί ηξνκνθξαηηθή 

επίζεζε ή πιεγεί απφ θπζηθή ή αλζξσπνγελή θαηαζηξνθή». Έηζη ε Έλσζε πξνβαίλεη ζε 

θίλεζε φισλ ησλ δηαηηζέκελσλ κέζσλ ηεο πξνθεηκέλνπ: 

 

 «ηελ πξφιεςε ηξνκνθξαηηθήο απεηιήο ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ 

 ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ απφ 

ελδερφκελε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε 

 ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζε θξάηνο κέινο ζην έδαθφο ηνπ, κεηά απφ αίηεζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ αξρψλ, ζε πεξίπησζε ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο»
119

. 

 

Σν πκβνχιην, ηνλ Ινχλην ηνπ 2014 πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο 

2014/415/ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Ρήηξαο 

Αιιειεγγχεο. χκθσλα κε ηελ Απφθαζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο αθνξά πεξηπηψζεηο 

ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ θαη θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ θαηαζηξνθψλ εληφο ηεο 
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επηθξάηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ εθαξκφδνληαο πάληα ην δηεζλέο δίθαην θαη ρσξίο λα θαηαπαηά 

ηα δηθαηψκαηα θξαηψλ κειψλ πνπ δελ είλαη θξάηε κέιε ηεο ΔΔ
120

. 

 

Γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεξε ρξήζε ηεο Ρήηξαο Αιιειεγγχεο ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 

νξίδνληαη ηα εμήο: 

 

 Χο «θαηαζηξνθή» λνείηαη «θάζε θαηάζηαζε ε νπνία έρεη ή ελδέρεηαη λα έρεη ζνβαξέο 

επηπηψζεηο» 

 Χο «ηξνκνθξαηηθή επίζεζε» λνείηαη ην «ηξνκνθξαηηθφ έγθιεκα, φπσο νξίδεηαη ζηελ 

Απφθαζε – Πιαίζην 2002/475/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ» 

 Χο «θξίζε» λνείηαη ε «θαηαζηξνθή ή ηξνκνθξαηηθή επίζεζε κε επηπηψζεηο ή 

πνιηηηθή ζεκαζία ηφζν επξένπο κεγέζνπο πνπ λα απαηηείηαη έγθαηξνο ζπληνληζκφο πνιηηηθήο θαη 

αληίδξαζεο ζε ελσζηαθφ πνιηηηθφ επίπεδν» 

 Χο «αληίδξαζε» λνείηαη ε πάζεο θχζεσο εξγαζία πνπ ζπληειείηαη ζε πεξίπησζε 

θαηαζηξνθήο ή ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζπλέπεηεο
121

. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε Ρήηξα Αιιειεγγχεο, ην θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ πνπ έρεη 

πιεγεί απφ θάπνηα θαηαζηξνθή ή ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, πξέπεη πξσηίζησο λα αμηνπνηήζεη 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηα πθηζηάκελα εξγαιεία αληίδξαζεο, ηφζν ζε εζληθφ 

φζν θαη ζε ελσζηαθφ επίπεδν. Αλ θξίλεη φηη απηά δελ επαξθνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο ηφηε ην θξάηνο κέινο έρεη θάζε λφκηκν δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ εθαξκνγή ηεο Ρήηξαο 

Αιιειεγγχεο
122

. Σε ζηηγκή πνπ ζα δεηεζεί ε εθαξκνγή ηεο Ρήηξαο Αιιειεγγχεο ην 

πκβνχιην θαζνξίδεη ηελ ζηξαηεγηθή ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζεί ε ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή ε Δπηηξνπή θαη ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο θαζνξίδνπλ πνηεο 

πξάμεηο, πνηεο ζηξαηησηηθέο δπλαηφηεηεο, πνηα κέζα θαη πνηνη πφξνη πνπ ππάγνληαη ζε 

νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ δχλαληαη λα επηδξάζνπλ θαηαιπηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή θαη ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο ελεκεξψλνπλ ην πκβνχιην γηα ηελ 

επάξθεηα ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή βνήζεηαο ζην πιεγέλ θξάηνο 

κέινο. Πέξαλ απηψλ ε Δπηηξνπή θαη ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο πξνηείλνπλ ζην πκβνχιην 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη δξάζε γηα ηπρφλ έθηαθηα κέηξα πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηα ήδε 

πθηζηάκελα, γηα αχμεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ πέξαλ ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηηο 

                                                 
120

 Απφθαζε 2014/415/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 Ινπλίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 
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ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία θαη γηα ηελ αλάπηπμε κέηξσλ γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληίδξαζε απφ ηα θξάηε κέιε
123

. 

 

Η Ρήηξα Αιιειεγγχεο παχεη λα ηζρχεη απφ ηε ζηηγκή πνπ θξάηνο κέινο πνπ δήηεζε 

ηελ εθαξκνγή ηεο αλαθέξεη φηη δελ απαηηείηαη ε ζπλέρηζή ηεο. Σφηε θαζίζηαηαη αλελεξγφο ν 

κεραληζκφο ηεο Ρήηξαο Αιιειεγγχεο
124

. Παξφια απηά θαη πξνθεηκέλνπ ε ΔΔ λα είλαη ζε 

ζέζε λα αληηκεησπίζεη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ηπρφλ απεηιέο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάξηηζε εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ελ ιφγσ απεηιέο απφ ηελ 

Δπηηξνπή, ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν θαη ηνπο ινηπνχο νξγαληζκνχο ηεο
125

. 

 

Η ελ ιφγσ Απφθαζε απνηειεί ζεκείν νξφζεκν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Ρήηξαο 

Αιιειεγγχεο δηφηη απφ κφλν ηνπ ην Άξζξν 222 ηνπ ηίηινπ VII ηεο ΛΔΔ απνηειεί 

λαξθνπέδην. Αηηία, ε αζάθεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην ελ ιφγσ άξζξν ζρεηηθά κε ηα 

δηαηηζέκελα κέζα θαη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα πξνο κία 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε κίαο πηζαλήο θξίζεο. 

 

2.2. Οη κεραληζκνί θαηαζηνιήο ηεο Σξνκνθξαηίαο πνπ έρεη αλαπηύμεη ε ΔΔ 

 

Η ΔΔ γηα ηελ πιεξέζηεξε αληηκεηψπηζε θαη θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

Σξνκνθξαηίαο, πέξαλ ησλ δηθαηηθψλ θαλφλσλ πνπ ζέζπηζε, πξνέβε θαη ζηελ ίδξπζε 

νξγαληζκψλ. Απηνί, πέξαλ ησλ ινηπψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ παξνρή 

ζπλδξνκήο ζηα θξάηε – κέιε πξνθεηκέλνπ ε αληηκεηψπηζε Σξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ απφ 

απηά λα είλαη φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε. ην ηκήκα απηφ ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη 

αλαθνξά ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο. 

 

 

2.2.1. Η Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Τπεξεζία – Europol ζηνλ αγώλα ελάληηα ζηελ 

Σξνκνθξαηία 

 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ νξγαληζκφ ηεο Έλσζεο ν νπνίνο ζηνρεχεη λα βειηηψζεη ηα επίπεδα 

ζπλεξγαζίαο ησλ επηκέξνπο αζηπλνκηθψλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ επηβνπιήο ηνπ λφκνπ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη αληίζηνηρα ζε θάζε θξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο θαη ζπλάκα λα 
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ζπλδξάκεη ζηελ βειηίσζε ησλ εμ απηψλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. αλ νξγαληζκφο, ε αξρή 

ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηνπνζεηείηαη ζην 1991 φπνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ δηαηππψζεθε ζαλ ηδέα ε ίδξπζε κίαο Δπξσπατθήο Αζηπλνκηθήο Τπεξεζίαο 

ελψ ζηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη πξνβιέθζεθε γηα πξψηε θνξά ε ίδξπζή ηεο. Η ιεηηνπξγίαο 

ηεο μεθίλεζε ην 1994 γλσζηή σο «Μνλάδα Ναξθσηηθψλ ηεο Europol – EDU» θαη ζηφρεπε 

ζηελ αληηκεηψπηζε εγθιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε δηαθίλεζε Ναξθσηηθά. Σνλ Ινχιην ηνπ 

1995 ην πκβνχιην θαηαξηίδεη χκβαζε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αζηπλνκηθήο 

Τπεξεζίαο ελψ ε ιεηηνπξγία ηεο μεθηλάεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1998. ηφρνο ηεο ε βειηίσζε ηεο 

αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ – κειψλ ζην ζέκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο θαη ινηπψλ δηεζλψο νξγαλσκέλσλ εγθιεκάησλ. Γχν πξσηφθνιιά ηεο 

χκβαζεο, ηα νπνία εγθξίζεθαλ απφ ην πκβνχιην ην 2002 θαη ην 2003 αληίζηνηρα, έξρνληαη 

λα εληζρχζνπλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο βνήζεηαο ζηα θξάηε – κέιε 

επηηξέπνληάο ηεο λα ζπληνλίδεη ηηο «Κνηλέο Οκάδεο Έξεπλαο», λα πξνθαιεί ηελ έλαξμε κίαο 

έξεπλαο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο αλάιπζεο ηξίησλ θξαηψλ. Με ηελ πηνζέηεζε ηεο 

πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο ην 2009, νη δηαηάμεηο ηνπ νξγαληζκνχ εκπίπηνπλ ζηνλ V Σίηιν ηεο 

ΛΔΔ πνπ αλαθέξεηαη ζην ΥΔΑΓ. Σν 2010, ην πκβνχιην έξρεηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ ηζρχ 

ηεο χκβαζεο, ηελ νπνία θαη αληηθαζηζηά κε ηελ Απφθαζε – Πιαίζην 2009/371/ΓΔΤ γηα ηελ 

ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αζηπλνκηθήο Τπεξεζίαο, Europol
126

. 

 

Σν πκβνχιην, ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, πξνβαίλεη ζηελ πηνζέηεζε ηεο Απφθαζεο 

2009/371/ΓΔΤ ζε κία πξνζπάζεηα λα ζηήζεη ηνλ νξγαληζκφ ζε αξηηφηεξεο βάζεηο θαη λα 

βειηηψζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ. Η ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο χκβαζεο ηεο Europol 

απεηέιεζε κία ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ ην πκβνχιην επεδίσμε λα εμαιείςεη κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο Απφθαζεο – Πιαίζην γηα ηε Europol
127

. Δπηπιένλ, ε αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ πιεπξάο Europol, φπσο πξψηνλ ε παξνρή βνήζεηαο ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ – κειψλ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ αμηφπνηλσλ 

πξάμεσλ ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ππάξμεσο πξαγκαηηθψλ ελδείμεσλ ζπκκεηνρήο ζε 

θχθισκα νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο
128

 θαη δεχηεξνλ ε δηαζθάιηζε ηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ ηεο 

Europol πξνθεηκέλνπ ε πξφζβαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ λα είλαη δπλαηή ρσξίο 
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πεξηηηέο δηαδηθαζίεο, απεηέιεζαλ ηελ αηηία ψζηε ην πκβνχιην λα πξνβεί ζηελ πηνζέηεζε ηεο 

2009/371/ΓΔΤ
129

. 

 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Europol, ε χκβαζε Europol, 

πνπ ζηεξίδεηαη ζην άξζξν Κ3 ηεο ΔΔ, αληηθαζίζηαηαη θαη ε Europol πνπ ηδξχεηαη «ινγίδεηαη 

σο δηάδνρνο ηεο Επξσπφι» ε νπνία ηδξχζεθε θαη ιεηηνχξγεζε βάζε ηεο χκβαζεο 

Δπξσπφι
130

. Απνζηνιή ηεο είλαη «ε ππνζηήξημε θαη ε ελίζρπζε ηεο δξάζεο ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ πξφιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιισλ κνξθψλ ζνβαξνχ 

εγθιήκαηνο πνπ επεξεάδνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε»
131

. 

 

Σα θχξηα θαζήθνληά ηεο είλαη: 

 

 «ε ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

θαη ζηνηρείσλ 

 ε άκεζε ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ 

 ε δηεπθφιπλζε εξεπλψλ πνπ δηεμάγνληαη ζηα θξάηε κέιε, ηδίσο, κε ηε δηαβίβαζε 

φισλ ησλ ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο εζληθέο κνλάδεο 

 ε ππνβνιή αηηήκαηνο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ νηθείσλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ 

έλαξμε, δηεμαγσγή ή ηνλ ζπληνληζκφ εξεπλψλ, θαη ε πξνβνιή ζχζηαζεο θνηλψλ νκάδσλ 

έξεπλαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο 

 ε παξνρή ζηνηρείσλ θαη αλαιπηηθήο ππνζηήξημεο ζηα θξάηε κέιε ζε ζρέζε κε 

κείδνλνο ζεκαζίαο δηεζλή ζπκβάληα 

 ε εθπφλεζε αμηνιφγεζεο απεηιψλ, ζηξαηεγηθψλ αλαιχζεσλ θαη γεληθψλ 

εθζέζεσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνιφγεζεο απεηιψλ φζνλ αθνξά ην νξγαλσκέλν έγθιεκα»
132

. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο επηβάιιεηαη ε ζπγθξφηεζε απφ θάζε θξάηνο – κέινο 

κίαο εζληθήο κνλάδαο ε νπνία απνηειεί ην κνλαδηθφ ζχλδεζκν ηεο Δπξσπφι κε ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ησλ θξαηψλ – κειψλ θαη ηεο νπνίαο πξντζηάκελνο είλαη έλαο δεκφζηνο ιεηηνπξγφο ηνπ 

εθάζηνηε θξάηνπο – κέινπο. Απνζηνιή ησλ εζληθψλ κνλάδσλ είλαη λα: 
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 «παξέρνπλ ζηελ Επξσπφι ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο 

 απαληνχλ ζηηο αηηήζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ ηεο Επξσπφι 

 επηθαηξνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία 

 αμηνινγνχλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία 

γηα ινγαξηαζκφ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη ηνπο δηαβηβάδνπλ ην ζρεηηθφ πιηθφ 

 δεηνχλ απφ ηελ Επξσπφι ζπκβνπιέο, πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία θαη αλαιχζεηο 

 δηαβηβάδνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ Επξσπφι πξνο απνζήθεπζε ζηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ ηεο 

 κεξηκλνχλ ψζηε θάζε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο Επξσπφι θαη ησλ 

ηδίσλ λα γίλεηαη ζχκθσλά κε ην λφκν»
133

. 

 

Απφ θάζε εζληθή κνλάδα απνζπάηε έλαο ηνπιάρηζηνλ αμησκαηηθφο – ζχλδεζκνο ζηα 

γξαθεία ηεο Δπξσπφι ζηε Υάγε ν νπνίνο ζπληζηά ην εζληθφ γξαθείν ζχλδεζεο ζηελ έδξα ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο λα εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα ηεο εζληθήο 

κνλάδαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη. Δπηπιένλ, νη αμησκαηηθνί – ζχλδεζκνη: 

 

 «παξέρνπλ ζηελ Επξσπφι πιεξνθνξίεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ εθάζηνηε εζληθή 

κνλάδα πνπ ηνπο έρεη απνζπάζεη 

 Δηαβηβάδνπλ πιεξνθνξίεο ηεο Επξσπφι πξνο ηελ εθάζηνηε εζληθή κνλάδα πνπ 

ηνπο έρεη απνζπάζεη 

 Σπλεξγάδνληαη κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο Επξσπφι κέζσ ηεο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ»
134

. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηεο, πέξαλ ηνλ πξναλαθεξζέλησλ, ζπγθξνηεί θαη 

δηαηεξεί ζε ιεηηνπξγία ην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Δπξσπφι θαη ηα Αξρεία Γεδνκέλσλ 

Δξγαζίαο πξνο Αλάιπζε, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο ζηε ζπγθξφηεζε θαη 

ιεηηνπξγία ινηπψλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Δπηπιένλ, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηεο θαη ζην κέηξν εθείλν πνπ ηηο επηηξέπνπλ ε 

λνκνζεζία ηεο Έλσζεο, ην δηεζλέο δίθαην θαη ε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ, ε Δπξσπφι 

λνκηκνπνηείηαη λα έρεη ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε ινηπά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απφ ηα 

νπνία δχλαηαη λα αλαθηήζεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
135

. 
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 Απφθαζε 2009/371/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 8, παξ. 4. 
134

 Απφθαζε 2009/371/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 9, παξ. 3. 
135

 Απφθαζε 2009/371/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 10. 
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Σν χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Δπξσπφι ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

επεμεξγαζία απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, πνπ αθνξνχλ 

πξφζσπα πνπ είηε ζεσξνχληαη χπνπηα γηα δηάπξαμε, είηε έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα δηάπξαμε 

είηε «πηζηεχεηαη φηη πξφθεηηαη λα δηαπξάμνπλ» αμηφπνηλε πξάμε πνπ εκπίπηεη ζηελ 

αξκνδηφηεηά ηεο. Σα δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη δχλαηαη λα πεξηέρνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 

 «επψλπκν, παηξηθφ φλνκα γπλαίθαο, νλφκαηα θαη ελδερνκέλσο πξνζσλπκίεο ή 

ςεπδψλπκα 

 εκεξνκελία θαη ηφπν γέλλεζεο 

 ηζαγέλεηα 

 θχιν 

 ηφπν δηακνλήο, επάγγεικα θαη ηφπν φπνπ ελδέρεηαη λα βξίζθεηαη ν 

ελδηαθεξφκελνο 

 αξηζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, άδεηεο νδήγεζεο, έγγξαθα ηαπηφηεηαο θαη 

ζηνηρεία δηαβαηεξίνπ θαη  

 άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ πηζαλφλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο»
136

. 

 

Λφγσ ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο θχζεσο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πζηήκαηνο 

Πιεξνθνξηψλ Δπξσπφι πξφζβαζε, είηε γηα αλάθηεζε είηε γηα θαηαρψξηζε δεδνκέλσλ, έρνπλ 

απνθιεηζηηθά νη εζληθέο κνλάδεο, νη αμησκαηηθνί ζχλδεζκνη, ν δηεπζπληήο, νη αλαπιεξσηέο 

δηεπζπληέο θαη ηα δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
137

. 

 

Σα Αξρεία Γεδνκέλσλ πξνο Αλάιπζε απνηεινχλ βάζεηο δεδνκέλσλ νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχληαη κε ζηφρν ηελ Αλάιπζε, ε νπνία νξίδεηαη σο «ε ζπγθέληξσζε, ε επεμεξγαζία ή 

ε ρξήζε δεδνκέλσλ πξνο ππνβνήζεζε πνηληθήο έξεπλαο» θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

«δεδνκέλα γηα ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ: 

 

 ηα πξφζσπα πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 12 παξάγξαθνο 1 (χζηεκα 

Πιεξνθνξηψλ Δπξσπφι) 

 πξφζσπα ηα νπνία ελδέρεηαη λα θιεζνχλ λα θαηαζέζνπλ ζε έξεπλεο ζρεηηθέο κε 

ηηο εθάζηνηε αμηφπνηλεο πξάμεηο ή ζην πιαίζην ζπλαθφινπζεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο 
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 Απφθαζε 2009/371/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 12, παξ. 2. 
137

 Απφθαζε 2009/371/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 13, παξ. 1. 



Δηλφπνπινο Κσλζηαληίλνο                                                Επξσπατθή Έλσζε θαη Τξνκνθξαηία 

  46 

 πξφζσπα ηα νπνία ππήξμαλ ζχκαηα κηαο εθ ησλ επίκαρσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ 

ή γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζχκαηα κηαο ηέηνηαο αμηφπνηλεο 

πξάμεο 

 πξφζσπα επαθήο θαη ζπκπξάηηνληα πξφζσπα θαη  

 πξφζσπα πνπ δχλαληαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθάζηνηε αμηφπνηλεο 

πξάμεηο»
138

. 

 

Λφγσ ηεο θχζεσο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ λνκηκνπνίεζε γηα θαηαρψξεζε θαη 

ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ θέξνπλ αλαιπηέο νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα εηδηθψλ 

νκάδσλ αλάιπζεο πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπφι γηα απηφ ην ζθνπφ ελψ δηθαίσκα 

αλάθηεζεο δεδνκέλσλ θέξνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο ηηο νκάδεο
139

. 

 

Σέινο, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο απνζηνιήο ηεο, δχλαηαη λα ζπλάπηεη ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο ηφζν κε θνξείο ηεο Έλσζεο, φπσο ηελ Eurojust, ηελ OLAF, ηελ Frontex, ηελ 

Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Αθαδεκία, ηελ ΔΚΣ θαη ην Δπξσπατθφ Κέληξν Παξαθνινχζεζεο 

Ναξθσηηθψλ θαη Σνμηθνκαλίαο
140

, φζν θαη κε ηξίηα θξάηε ή νξγαληζκνχο, φπσο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ, θνξείο δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ πθίζηαληαη δπλάκεη ζπκθσλίαο 

κεηαμχ θξαηψλ θαη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δγθιεκαηνινγηθήο Αζηπλνκίαο (Interpol). Οη ελ 

ιφγσ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο «αθνξνχλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ επηρεηξεζηαθνχ, 

ζηξαηεγηθνχ ή ηερληθνχ ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ησλ δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ»
141

. 

 

Παξαηεξνχκε ηελ Έλσζε λα πξνζπαζεί λα απμήζεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ εζληθψλ 

αζηπλνκηθψλ αξρψλ θαη λα εμαζθαιίδεη κέζσ απηνχ κία ζθαηξηθή εηθφλα ζπλνιηθά γηα φιε 

ηελ επηθξάηεηά ηεο. Θεσξείηαη σο έλα θαηαιπηηθφ κέηξν ε ελ ιφγσ πξνζπάζεηα θαζψο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα αλά πάζα ζηηγκή ην θάζε θξάηνο λα γλσξίδεη πιεξνθνξίεο θαίξηαο ζεκαζίαο 

ζρεηηθά κε έλα πηζαλφ ζελάξην ηξνκνθξαηίαο θαη θαηά ζπλέπεηα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

ιάβεη ηα αλάινγα κέηξα θαη λα δξάζεη απνηειεζκαηηθφηεξα. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ηεο παξάιιειεο ελεκέξσζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ απφ θνηλνχ δξάζε ησλ θξαηψλ κειψλ ππφ 

ην πξίζκα ηεο Έλσζεο. 
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 Απφθαζε 2009/371/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 14, παξ. 1. 
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 Απφθαζε 2009/371/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 14, παξ. 2. 
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 Απφθαζε 2009/371/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 22. 
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 Απφθαζε 2009/371/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 23. 
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2.2.2. Η Μνλάδα Γηθαζηηθήο πλεξγαζίαο – Eurojust έλα όξγαλν ζπληνληζκνύ ησλ 

εζληθώλ δηθαζηηθώλ αξρώλ ζηνλ αγώλα θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζψκα ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ εηζαγγειείο, δηθαζηηθνχο θαη 

αμησκαηηθνχο ηεο αζηπλνκίαο. Ιδξχζεθε κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ αληίζηνηρσλ εζληθψλ ππεξεζηψλ ησλ θξαηψλ – κειψλ, αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα θαη 

θαηαδίσμε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, κέζσ ηεο ζηελφηεξεο δηθαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο
142

. Η ίδξπζή ηεο νθείιεηαη ζην πκβνχιην ηνπ 

Σάκπεξε ην νπνίν, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, απνθάζηζε ηε δεκηνπξγία ηεο. ηφρνο ηνπ πκβνπιίνπ ήηαλ ν 

ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ θάζε εζληθή δησθηηθή αξρή. Χο 

πξψην βήκα γηα ηελ ίδξπζή ηεο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2000 ζηε Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ηεο 

Νίθαηαο απνθαζίζηεθε ε ελζσκάησζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ψκαηνο ζηε πλζήθε ηεο 

ΔΔ
143

. Λίγν αξγφηεξα, ην 2002, ην πκβνχιην, φληαο αληηκέησπν κε ηελ αλάγθε ηεο 

πεξεηαίξσ βειηίσζεο ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ θξαηψλ – κειψλ θαη ηελ 

απαξαίηεηε ιήςε δηαζξσηηθψλ κέηξσλ «ηα νπνία ζα δηεπθνιχλνπλ ηνλ βέιηηζην ζπληνληζκφ 

ησλ εξεπλψλ θαη ησλ δηψμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ», εμέδσζε ηελ Απφθαζε 2002/187/ΓΔΤ 

ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο Eurojust κε ηελ νπνία ζηελ νπζία θαζνξίδεη ηελ νξγάλσζε, 

απνζηνιή θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο
144

. 

 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 2002/187/ΓΔΤ, ζπζηάζεθε Μνλάδα, κε έδξα 

εξγαζηψλ ηε Υάγε
145

. Η Μνλάδα απαξηίδεηαη απφ εζληθά κέιε, έλα γηα θάζε θξάηνο κέινο, 

ηα νπνία επηθνπξνχληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα θαη ηα νπνία θέξνπλ είηε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εηζαγγειέα είηε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθαζηή είηε ηνπ Αμησκαηηθνχ ηεο Αζηπλνκίαο 

«κε ηζνδχλακεο πξνλνκίεο»
146

. Η δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ θάζε εζληθνχ κέινπο ξπζκίδεηαη 

αληίζηνηρα απφ ην θξάηνο – κέινο ην νπνίν πξνέξρεηαη
147

. Η Μνλάδα απηή πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί ζε δχν κνξθέο: είηε σο ζπιινγηθφ 

                                                 
142

 Europa, χλνςε ηεο Ννκνζεζίαο ηεο ΔΔ, Γισζζάξην, Eurojust. 

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eurojust_el.htm. 
143

 Europa, χλνςε ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ, Γηθαηνζχλε, Διεπζεξία θαη Αζθάιεηα, Γηθαζηηθή πλεξγαζία ζε 

πνηληθέο ππνζέζεηο, Απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε ηεο Eurojust (2009). 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l331

88_el.htm. 
144

 Απφθαζε 2002/187/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο Eurojust 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θαηαπνιέκεζε ησλ ζνβαξψλ κνξθψλ εγθιήκαηνο, Αηηηνινγηθή θέςε 2. http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002D0187&from=EL. 
145

 Απφθαζε 2002/187/ΓΔΤ. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 17. 
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 Απφθαζε 2002/187/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 2, παξ. 1. 
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φξγαλν είηε «κέζσ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα νηθεία εζληθά κέιε»
148

. Απνζηνιή ηεο είλαη ε 

ζπλδξνκή ζηελ έξεπλα θαη ζηε δίσμε ησλ κνξθψλ νξγαλσκέλνπ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο 

θαη αμηφπνηλσλ πξάμεσλ, γεληθφηεξα, αξκνδηφηεηνο Europol, βάζε χκβαζεο Europol, θαζψο 

επίζεο θαη ινηπψλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο φπσο εγθιήκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκία θαζψο επίζεο θαη ην μέπιπκα πξντφλησλ 

εγθιήκαηνο
149

. 

 

ηφρνο ηεο είλαη ζην πιαίζην εξεπλψλ θαη δηψμεσλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ θαη 

ηδηαηηέξσο ηνπ νξγαλσκέλνπ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο: 

 

 «λα πξνσζεί θαη λα βειηηψλεη ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, φζνλ αθνξά ηηο έξεπλεο θαη δηψμεηο εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ 

 λα βειηηψλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

δηεπθνιχλνληαο ηδίσο ηελ πινπνίεζε ηεο δηεζλνχο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο θαη ηελ εθηέιεζε 

αηηήζεσλ έθδνζεο 

 λα ππνζηεξίδεη ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ψζηε λα εληζρχεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξεπλψλ θαη ησλ δηψμεψλ ηνπο»
150

. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, θαη κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθείλν ην νπνίν 

απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, ην ψκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα κε 

πξνζσπηθφ πεξηερφκελν ηα νπνία είλαη αθξηβή θαη ελεκεξσκέλα θαη δελ είλαη ππέξκεηξα ζε 

ζρέζε κε ην ζθνπφ ρξήζεο ηνπο. Έηζη, αλάινγα ησλ πεξηπηψζεσλ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία 

ησλ αθφινπζσλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ: 

 

 «επψλπκν, γέλνο, φλνκα θαη, ελδερνκέλσο, ςεπδψλπκν ή ππνθνξηζηηθφ, 

εκεξνκελία θαη ηφπν γελλήζεσο, ηζαγέλεηα, θχιν, ηφπν θαηνηθίαο, επάγγεικα θαη ηφπν άζθεζεο 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πξνζψπνπ», φηαλ αθνξνχλ πξφζσπα πνπ «ζεσξνχληαη σο κάξηπξεο ή 

ζχκαηα ζε έξεπλα ή πνηληθή δίσμε πνπ αθνξά κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κνξθέο 

εγθιεκαηηθφηεηαο»
151

 

 επηπιένλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ επεμεξγάδεηαη «αξηζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, άδεηεο νδήγεζεο, έγγξαθα ηαπηφηεηαο θαη ζηνηρεία ηνπ δηαβαηεξίνπ, πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε λνκηθά πξφζσπα, ινγαξηαζκνχο ζε ηξάπεδεο θαη ζε άιια ρξεκαηνπηζησηηθά 
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 Απφθαζε 2002/187/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 5, παξ. 1. 
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ηδξχκαηα, ηελ πεξηγξαθή θαη ηε θχζε ησλ πξάμεσλ πνπ ηνπο θαηαινγίδνληαη, ηελ εκεξνκελία 

ηέιεζεο απηψλ, ηνλ πνηληθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπο θαη ηελ πνξεία ησλ εξεπλψλ, ηηο πξάμεηο βάζε 

ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη ε δηεζλήο δηάζηαζε ηεο ππφζεζεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εηθαδφκελε ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε» φηαλ αθνξνχλ πξφζσπα γηα ηα νπνία 

«δηελεξγείηαη έξεπλα ή έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε γηα κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κνξθέο 

εγθιεκαηηθφηεηαο ή αμηφπνηλεο πξάμεηο»
152

. 

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ επίηεπμε πςεινχ βαζκνχ 

ζπληνληζκνχ ησλ εξεπλψλ, ε Eurojust ηεξεί έλα απηνκαηνπνηεκέλν πίλαθα κε ηα ζπλαθή 

δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ ή δχλαηαη λα δεκηνπξγεί πξνζσξηλά αξρεία εξγαζίαο
153

. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη 

ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε πξνζηαζίαο ηνπο. Έηζη, έλαο 

Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ έρεη επηθνξηηζηεί απηφ ην θαζήθνλ ελψ παξάιιεια ε 

πξφζβαζε ζε απηά ηα δεδνκέλα επηηξέπεηαη κφλν ζηα εζληθά κέιε θαη ηνπο βνεζνχο ηνπο θαη 

ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα πξνζψπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ψκα
154

. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο, πέξαλ ηνλ πξναλαθεξζέλησλ, ε Eurojust 

πξνβαίλεη ζε ζχλαςε ζρέζεσλ θαη δηαηεξεί ζπλεξγαζία, ζην βαζκφ θαη ζην κέηξν εθείλν 

φπνπ απαηηείηαη, κε ινηπνχο Δπξσπατθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ε Δπξσπφι θαη ε OLAF, κε 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαζψο θαη κε ηξίηα θξάηε ελψ παξάιιεια ηεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηεξεί ηφζν ην Δπξσπατθφ Γηθαζηηθφ Γίθηπν φζν θαη νη 

αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ
155

. Άμην ιφγνπ απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ζηα πιαίζηα 

ηεο Eurojust πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο εζληθνχ αληαπνθξηηή απφ θάζε 

κέινο ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο θαηά πξνηεξαηφηεηα απνθιεηζηηθά κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ Σξνκνθξαηία
156

. 

 

Σελ Απφθαζε 2002/187/ΓΔΤ έξρεηαη έλα ρξφλν αξγφηεξα λα ηξνπνπνηήζεη ε 

2003/659/ΓΔΤ Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε θαη 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο Eurojust
157

, ελψ κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ην 
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 Απφθαζε 2003/659/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Ινπλίνπ 2003 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο 

2002/187/ΓΔΤ ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο Eurojust πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θαηαπνιέκεζε ησλ ζνβαξψλ 

κνξθψλ εγθιήκαηνο, Άξζξν 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003D0659&from=EL. 
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2008, ην πκβνχιην πξνβαίλεη ζε λέα ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο Απφθαζεο πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζεη ηε Eurojust ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ ζνβαξψλ κνξθψλ εγθιήκαηνο. 

Πξφθεηηαη γηα κία Απφθαζε ε νπνία απνηειεί πξντφλ κίαο αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο, πξνο 

ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ζην πιαίζην ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο Σξνκνθξαηίαο, πνπ ππνβιήζεθε ην 

2007
158

. 

 

Έηζη, ην πκβνχιην αμηνινγψληαο ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε απφ ηελ πνιπεηή 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Eurojust δηαπίζησζε φηη πξέπεη λα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο ζε ηνκείο φπσο ε πξφζβαζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ, ζχζηαζεο εηδηθήο νκάδαο ακέζνπ 

επεκβάζεσο θαη ζπλεξγαζίαο κε ινηπνχο θνξείο θαη ηξίηα θξάηε εμαζθαιίδνληαο θαηά απηφ 

ηνλ ηξφπν κεγαιχηεξε επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα
159

. 

 

Αλαινγηδφκελν ηα πξναλαθεξζέληα, ην πκβνχιην κε ηελ απφθαζε 2009/426/ΓΔΤ 

πξνβαίλεη πξσηίζησο ζηε δηεχξπλζε ηνπ ηνκέα δξάζεο ηεο Eurojust επεθηείλνληάο ηνλ ζε 

φιεο «ηηο κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο ε Επξσπφι έρεη 

αλά πάζα ζηηγκή αξκνδηφηεηα δξάζεο»
160

. Δλ ζπλερεία ζπζηήλεη ζηα πιαίζηα ηεο Eurojust κία 

εηδηθή νκάδα, ηελ Δπηθπιαθή πληνληζκνχ, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επείγνπζεο 

πεξηπηψζεηο θαη ε νπνία νξίδεηαη λα «δηεθπεξαηψλεη αλά πάζα ζηηγκή ηπρφλ αηηήζεηο πνπ ηεο 

δηαβηβάδνληαη»
161

. Πεξαηηέξσ πξνβαίλεη ζε νξηζκφ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ησλ εζληθψλ κειψλ, 

κε ειάρηζηε δηάξθεηα ηα ηέζζεξα έηε ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη δεηήκαηα ζπλέρεηαο θαη εκπεηξίαο
162

 ελψ νξίδεη σο ηαθηηθφ 

ηφπν εξγαζίαο ηνπο ηελ έδξα ηεο, ηε Υάγε
163

. Σέινο, πξνθεηκέλνπ ηελ πιεξέζηεξε 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο, επεθηείλεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε άιινπο Δπξσπατθνχο 

νξγαληζκνχο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Frontex θαη ην πκβνχιην, θαη ηδηαίηεξα ην Κέληξν 

Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, θαζψο θαη κε ην δηεζλή Οξγαληζκφ Δγθιεκαηνινγηθήο Αζηπλνκίαο 
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Interpol ελψ εμαζθαιίδεη ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηεί δηθαζηηθνχο ζπλδέζκνπο ζε ηξίηα 

θξάηε
164

. 

 

Βιέπνπκε ηελ Έλσζε λα θηλείηαη κε ηξφπν αλάινγν κε απηφλ ζην ζέκα ηεο Europol. 

Έηζη, δεκηνπξγψληαο ηελ Eurojust πξνβαίλεη ζηελ αχμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εζληθψλ 

δηθαζηηθψλ αξρψλ ζηνρεχνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε έξεπλα θαη, 

έπεηηα, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δίσμε ησλ κνξθψλ ηνπ νξγαλσκέλνπ δηαζπλνξηαθνχ 

εγθιήκαηνο. 

 

2.2.3. Οη Κνηλέο Οκάδεο Έξεπλαο ζηελ ππεξεζία ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρώξεο γηα ηελ από θνηλνύ δξάζε ελάληηα ζηεολ Σξνκνθξαηία 

 

ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηφζν ηεο Δπξσπφι φζν θαη ηεο Eurojust πξνβιέπεηαη ε 

ζχζηαζε εηδηθψλ νκάδσλ κε ζηφρν ηελ παξνρή βνήζεηαο ζην έξγν ησλ νξγαληζκψλ. 

Πξφθεηηαη γηα ηηο Κνηλέο Οκάδεο Έξεπλαο. Οθείινπλ ηελ χπαξμή ηνπο ζηηο απνθάζεηο πνπ 

ιήθζεθαλ ζην πκβνχιην ηνπ Σάκπεξε ην 1999. Πξφθεηηαη γηα δέζκεπζε ησλ θξαηψλ – 

κειψλ λα πξνβνχλ ζηελ άκεζε ζχζηαζε εηδηθψλ νκάδσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε εγθιεκάησλ φπσο ην ιαζξεκπφξην ησλ λαξθσηηθψλ, ε ζσκαηεκπνξία θαη ε 

ηξνκνθξαηία. Η αξρηθή πξφβιεςε γηα ηε ζχζηαζε ησλ Κνηλψλ Οκάδσλ Έξεπλαο έγηλε κε ηελ 

χκβαζε πεξί Ακνηβαίαο Γηθαζηηθήο πλεξγαζίαο ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη άκεζε 

αληαπφθξηζε, απφ πιεπξάο θξαηψλ – κειψλ, ζηελ πινπνίεζε ησλ ππαγνξεπκέλσλ εθ ηεο 

πκβάζεσο. Έηζη ην πκβνχιην, ζε κηα πξνζπάζεηα λα επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο εμέδσζε 

ηελ Απφθαζε 2002/465/ΓΔΤ ζρεηηθά κε ηηο Κνηλέο Οκάδεο Έξεπλαο 
165

. 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ Απφθαζε 2002/465/ΓΔΤ «νη αξκφδηεο αξρέο δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ κειψλ κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ θνηλή νκάδα έξεπλαο γηα ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ θαη γηα νξηζκέλε δηάξθεηα ε νπνία ζα δηεμάγεη πνηληθέο έξεπλεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

απφ ηα θξάηε κέιε πνπ ζπλέζηεζαλ ηελ νκάδα φηαλ: 

 

 έξεπλεο γηα πνηληθά αδηθήκαηα ζε έλα θξάηνο κέινο πξνυπνζέηνπλ δχζθνιεο θαη 

απαηηεηηθέο έξεπλεο πνπ ζπλδένληαη κε άιια θξάηε κέιε 
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 Απφθαζε 2009/426/ΓΔΤ. Ό. π., Άξζξν 1, παξ. 26. 
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 νξηζκέλα θξάηε κέιε δηεμάγνπλ έξεπλεο γηα πνηληθά αδηθήκαηα, ζηα νπνία νη 

πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο απαηηνχλ ζπληνληζκέλε θαη ελαξκνληζκέλε δξάζε ζηα ελδηαθεξφκελα 

θξάηε κέιε»
166

. 

 

Η ζπγθξφηεζή ηνπο πεξηιακβάλεη πξνζσπηθφ πξνεξρφκελν ηφζν απφ ηηο δηθαζηηθέο φζν θαη 

απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ – κειψλ πνπ ζπλέζηεζαλ ηελ εθάζηνηε Οκάδα. Η 

δξάζε απηψλ δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά κφλν ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ – 

κειψλ αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ινηπνχο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ε 

Δπξσπφι θαη ε OLAF, θαζψο επίζεο θαη κε ηξίηα θξάηε. Άμην παξαηήξεζεο απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη «ην Σπκβνχιην θξίλεη φηη νη ελ ιφγσ νκάδεο ζα πξέπεη λα ζπζηαζνχλ, θαηά 

πξνηεξαηφηεηα, γηα λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη απφ ηξνκνθξάηεο»
167

. 

 

2.2.4. Ο πληνληζηήο Αληηηξνκνθξαηηθήο Γξάζεο έλα πξόζσπν θιεηδί γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθόηεξν ζπληνληζκό ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηεο ΔΔ ελάληηα ζηελ 

Σξνκνθξαηία 

 

Σα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα ηηο 11 Μαξηίνπ ηνπ 2004 νδήγεζαλ ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ζηελ έθδνζε κίαο δήισζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο. 

Μεηαμχ άιισλ αλαθνηλψζεθε ε απφ θνηλνχ απφθαζε ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηε ζέζπηζε ελφο 

λένπ νξγάλνπ, ην νπνίν ζα ζπλδξάκεη ζηελ εκπεξηζηαησκέλε θαη ζηελά ζπληνληζκέλε 

πξνζέγγηζε ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο απεηιήο πνπ ζπληζηά ε Σξνκνθξαηία. Έηζη, κε ηε δήισζε 

απηή πηνζεηήζεθε ν πληνληζηήο Αληηηξνκνθξαηηθήο Γξάζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα φξγαλν ην 

νπνίν ζα εξγάδεηαη εληφο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ πκβνπιίνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηνπ ηνλ 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο θαη επηπιένλ ηελ επηζθφπεζε φισλ ησλ δηαηηζέκελσλ κέζσλ ηεο ΔΔ 

πξνθεηκέλνπ ην πκβνχιην λα ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά επί ζεκάησλ αληηκεηψπηζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο θαη ελ ζπλερεία λα πξνβαίλεη ζηελ ιήςε απνηειεζκαηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε απηήο
168

. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ην εθάζηνηε πξφζσπν πνπ θαιείηαη λα θέξεη εηο πέξαο ηα θαζήθνληα 

ηνπ πληνληζηή Αληηηξνκνθξαηηθήο Γξάζεο είλαη ππεχζπλν γηα: 
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 Απφθαζε – Πιαίζην 2002/465/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο 

Ινπλίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηηο θνηλέο νκάδεο 

έξεπλαο, Άξζξν 1, παξ. 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32002F0465. 
167

 Απφθαζε – Πιαίζην 2002/465/ΓΔΤ. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 7. 
168

 Γήισζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο (2004), παξ. 14. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7906-2004-INIT/el/pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32002F0465
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7906-2004-INIT/el/pdf
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 «Τν ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο Τξνκνθξαηίαο 

 Τε δηαηήξεζε ηεο επνπηείαο φισλ ησλ κέζσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΕΕ, κε 

ζθνπφ ηελ ππνβνιή ηαθηηθψλ εθζέζεσλ ζην Σπκβνχιην θαη ηε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ 

 Τελ ππνβνιή ζπζηάζεσλ πνιηηηθήο ζην Σπκβνχιην θαη ηελ εηζήγεζε ηνκέσλ 

πξνηεξαηφηεηαο γηα δξάζε, κε βάζε ηηο αλαιχζεηο απεηιψλ θαη ηηο εθζέζεηο ηνπ Κέληξνπ 

Αλάιπζεο Πιεξνθνξηψλ ηεο ΕΕ θαη ηεο Επξσπφι 

 Τελ πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ΕΕ 

 Τνλ ζπληνληζκφ κε ηα αξκφδηα πξνπαξαζθεπαζηηθά φξγαλα ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηελ 

Επηηξνπή θαη ηελ ΕΥΕΔ, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ 

 Τε δηαζθάιηζε ηεο δπλακηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ΕΕ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο Τξνκνθξαηίαο 

 Τε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ΕΕ θαη ηξίησλ ρσξψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα» 

 

Με ηε δήισζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 2004 νξίζηεθε θαη ν πξψηνο πληνληζηήο 

Αληηηξνκνθξαηηθήο Γξάζεο, ν νπνίνο ήηαλ ν θ. Gijs de Vries. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ην 

επηέκβξην ηνπ 2007, ζηε ζέζε ηνπ πληνληζηή Αληηηξνκνθξαηηθήο Γξάζεο νξίζηεθε ν θ. 

Gilles de Kerchove, ν νπνίνο θαηέρεη ηε ζέζε κέρξη θαη ζήκεξα
169

. 

 

2.3. Οη Γηεζλείο πλεξγαζίεο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο 

 

Η πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ην 1991, πνπ δεκηνχξγεζε ηελ ΔΔ, πξνέβιεπε ηελ 

εθαξκνγή Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο (ΚΔΠΠΑ), ηελ νπνία ζα 

ζπκπιήξσλε αξγφηεξα ε Κνηλή Ακπληηθή Πνιηηηθή. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπλζήθεο 

ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 1993, κπνξνχζε πιένλ λα αθνχγεηαη ε θσλή ηεο ίδηαο ηε Έλσζεο ζηε 
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 Δπξσπατθφ πκβνχιην, πκβνχιην ηεο ΔΔ, Πνιηηηθέο, Καηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο, πληνληζηήο 

Αληηηξνκνθξαηηθήο Γξάζεο (2015). http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-

terrorism/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE

%CF%82-

%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81

%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/. 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/
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δηεζλή ζθελή, θαη λα εθθξάδεηαη ε ζέζε ηεο επί έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ, επί δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ ή επί παληφο άιινπ δεηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη ηηο θνηλέο 

αμίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ΔΔ. Η πινπνίεζε φκσο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ΚΔΠΠΑ άξρηζε 

νπζηαζηηθά κε ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε
 Μαΐνπ 1999 θαη κε 

ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε ελζσκάησζε ησλ κεραληζκψλ ηεο ΓΔΔ ζηελ ΔΔ. Μέζσ ηεο 

ΚΔΠΠΑ ε ΔΔ απνθηά κεγαιχηεξε ηζρχ απφ φηη δηαζέηνπλ ηα θξάηε πνπ ηελ απαξηίδνπλ ψζηε 

λα κεηαβάιιεη ην παγθφζκην γίγλεζζαη θαη λα πξνσζήζεη ηελ παγθφζκηα αζθάιεηα. 

Δπηπιένλ, κέζσ ηεο ΚΔΠΠΑ, ε ΔΔ κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε έλα ή πεξηζζφηεξα 

θξάηε ή δηεζλείο νξγαλψζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο αζθάιεηαο, 

απνθηψληαο έηζη κεγαιχηεξν εηδηθφ βάξνο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα
170

. 

 

Αθνινχζσο γίλεηαη κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε κεξηθέο εθ ησλ ζπκθσληψλ ηηο νπνίεο 

έρεη ζπλάςεη ε Έλσζε κε ηξίηα θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο πξνθεηκέλνπ ηελ απφ θνηλνχ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σξνκνθξαηίαο. 

 

2.3.1. πλεξγαζία κε ΟΗΔ: Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2580/2001 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο 

Γεθεκβξίνπ 2001, γηα ηε ιήςε εηδηθώλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ θαηά νξηζκέλσλ πξνζώπσλ 

θαη νληνηήησλ κε ζθνπό ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Tξνκνθξαηίαο 

 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ θαλνληζκφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο απφθαζεο 

1373(2001) ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο 

ηφζν ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο ΔΔ αηνκηθά κε ηνλ ΟΗΔ φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο ΔΔ ζπιινγηθά 

σο δηεζλήο παξάγνληαο. Ο ππφςε θαλνληζκφο εηζάγεη ζηελ επξσπατθή λνκνζεζία ηελ 

ζηξαηεγηθή πνπ νξίδεη ν ΟΗΔ ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ λα θαηαπνιεκήζεη ηελ ηξνκνθξαηία 

κέζσ ηεο θαηαζηνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απηήο. Έηζη, ην πκβνχιην, κε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ, έρνληαο ζπλαίζζεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θαηαζηνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηνλ αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

θαζνξίδεη αξρηθψο ιεπηνκέξεηεο αθνξνχζεο ηνπο νξηζκνχο «θεθάιαηα», «δέζκεπζε 

θεθαιαίσλ» θαη «ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο» θαη ελ ζπλερεία πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο γίλεηαη δέζκεπζε νηθνλνκηθψλ θεθαιαίσλ πξνζψπσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Σξνκνθξαηία θαη δηεπθνιχλνπλ κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηε δηάπξαμε 

ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ
171

. Σα πξφζσπα απηά, θπζηθά ή λνκηθά, πεξηιακβάλνληαη ζε 
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 Ηξεηψηεο, Γ. «Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή& Πνιηηηθή Αζθάιεηαο – ΚΔΠΠΑ. Κνηλή Δπξσπατθή Πνιηηηθή 

Αζθαιείαο&Άκπλαο – ΚΔΠΑΑ», Σηξαηησηηθή Επηζεψξεζε, Σεχρνο 1/2003, ζ. 77. 
171

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2580/2001 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 Γεθεκβξίνπ 2001 γηα ηε ιήςε εηδηθψλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαηά νξηζκέλσλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
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θαηάινγν πνπ θαηαξηίδεηαη «βάζεη αθξηβψλ πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ 

ηα νπνία δεηθλχνπλ φηη έρεη ιεθζεί απφθαζε απφ αξκφδηα αξρή έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζψπσλ, νκάδσλ θαη νληνηήησλ, είηε ε ελ ιφγσ απφθαζε αθνξά ηελ έλαξμε αλαθξηηηθψλ 

πξάμεσλ ή πνηληθήο δηψμεσο γηα κηα ηξνκνθξαηηθή πξάμε ή ηελ απφπεηξα ηέιεζεο ή ηε 

ζπκκεηνρή ή ηε δηεπθφιπλζε κηαο ηέηνηαο πξάμεο βάζεη ζνβαξψλ θαη αμηφπηζησλ απνδείμεσλ ή 

ελδείμεσλ είηε θαηαδίθε γηα ηέηνηεο πξάμεηο» θαη ηεξείηαη δηαξθψο ελεκεξσκέλνο
172

. 

 

2.3.2. Η Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 2003/211/ΚΔΠΠΑ γηα ηε ζύλαςε ζπκθσλίαο κεηαμύ 

ηεο ΔΔ θαη ηεο Οξγάλσζεο ηεο πλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνύ (ΝΑΣΟ) ζρεηηθά κε 

ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ 

 

Πξφθεηηαη γηα κία ζπκθσλία ε νπνία αθνξά ζηελ πξνζηαζία δηαβαζκηζκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ, θαη γεληθφηεξα πιηθφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, νη νπνίεο είηε παξέρνληαη είηε 

αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαηά ηε ζπλεξγαζία απηψλ. Βάζε 

ζπκθσλίαο, κε ηνλ φξν δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο λννχληαη εθείλεο νη γλψζεηο πνπ 

θνηλνπνηνχληαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε πξνθχιαμεο ηνπο 

απφ κε επηζπκεηή δηαξξνή θαη επηπιένλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε σο 

πιεξνθνξίεο κε δηαβάζκηζε αζθαιείαο. Με ηε ζπκθσλία, ινηπφλ, θαζνξίδνληαη ιεπηνκέξεηεο 

νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ ηα νπνία 

ηεξνχληαη απφ θάζε ζπκβαιιφκελν, ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο πξνζσπηθνχ ζηηο 

δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο, ηελ επζχλε θχιαμεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηε κεηαθνξά ζηνλ 

έηεξν ζπκβαιιφκελν θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δηαβίβαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ
173

. 

 

2.3.3. Η Κνηλή Θέζε 2005/69/ΓΔΤ ηνπ πκβνιίνπ γηα ηελ αληαιιαγή νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ 

κε ηελ Interpol 

 

Πξφθεηηαη γηα κία θνηλή ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο κέζσ αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ κε ηελ 

Interpol. Βάζε ηεο Κνηλήο Θέζεο κε ηνλ φξν «δεδνκέλα δηαβαηεξίνπ» λννχληαη ηα δεδνκέλα 

δηαβαηεξίσλ πνπ έρνπλ θιαπεί, απνιεζζεί ή ππεμαηξεζεί θαη ηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη ζε 

                                                                                                                                                         
ηξνκνθξαηίαο. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1432379172039&uri=CELEX:02001R2580-

20130707 
172

 Κνηλή Θέζε 2001/931/ΚΔΠΠΑ  ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 Γεθεκβξίνπ 2001 γηα ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ 

κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001E0931&qid=1432379441122&from=EL. 
173

 πκθσλία κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Οξγάλσζεο ηεο πλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ, (2003). http://old.eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22003A0327(01):EL:HTML. 
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κία βάζε δεδνκέλσλ ηεο νπνίαο δηαρεηξηζηήο είλαη ε Interpol θαη ε νπνία αθνξά θιεκκέλα 

ηαμηδησηηθά έγγξαθα, ηελ απνθαινχκελε «βάζε δεδνκέλσλ ηεο Interpol». Μέζσ ηεο Κνηλήο 

Θέζεο θαζνξίδεηαη φηη ηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο κε ηελ 

Interpol ζρεηηθέο κε φια ηα ππάξρνληα δηαβαηήξηα, πθηζηάκελα θαη κειινληηθά, ζεβφκελνη 

φκσο ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
174

. 

 

2.3.4. Η Απόθαζε 2007/274/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζύλαςε ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο 

ΔΔ θαη ησλ ΗΠΑ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηώλ 

 

Πξφθεηηαη γηα κία ζπκθσλία ε νπνία εληείλεη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλνληαη 

θαηά ηελ αληαιιαγή δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δχν εηαίξσλ, ΔΔ θαη ΗΠΑ. 

Λέγνληαο δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο, βάζε απφθαζεο – ζπκθσλίαο, λννχληαη φιεο εθείλεο 

νη πιεξνθνξίεο θαη ην πιηθφ πνπ α) αλ δελ θνηλνπνηεζνχλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξή 

δεκηά ζηα ζπκθέξνληα ελφο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο ζπκθσλίαο, β) ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξνπ ρεηξηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα κε δηαξξεχζνπλ κε ζθνπφ λα κε πιεγνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ελφο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο ζπκθσλίαο θαη γ) θέξνπλ δηαβάζκηζε 

αζθαιείαο ηελ νπνία έρνπλ νξίζεη ηνπιάρηζηνλ έλαο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο 

ζπκθσλίαο. Με ηε ζπκθσλία, ινηπφλ, θαζνξίδνληαη ιεπηνκέξεηεο νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ ηα νπνία ηεξνχληαη απφ θάζε 

ζπκβαιιφκελν, ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο πξνζσπηθνχ ζηηο δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο, 

ηελ επζχλε θχιαμεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηε κεηαθνξά ζηνλ έηεξν ζπκβαιιφκελν θαζψο 

θαη ηνλ ηξφπν δηαβίβαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 
175

. 

 

2.3.5. Η Απόθαζε 2010/412/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζύλαςε ζπκθσλίαο κεηαμύ ΔΔ θαη 

ΗΠΑ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαβίβαζε ρξεκαηνπηζησηηθώλ κελπκάησλ από 

ηελ ΔΔ ζηηο ΗΠΑ γηα ζθνπνύο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

ηεο Σξνκνθξαηίαο 

 

Πξφθεηηαη γηα κία ζπκθσλία ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε παξνρήο θαη απφ 

ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κελπκάησλ πνπ αθνξνχλ 

                                                 
174

 Κνηλή Θέζε 2005/69/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2005 γηα ηελ αληαιιαγή νξηζκέλσλ 

δεδνκέλσλ κε ηελ Interpol. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1423257701138&uri=CELEX:32005E0069. 
175

 πκθσλία κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ (2007). http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8f169f2a-

2976-4bdd-ada6-9934a7fa0be0.0005.02/DOC_2&format=HTML&lang=EL&parentUrn=CELEX:32007D0274. 
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ρξεκαηνπηζησηηθέο κεηαθνξέο θαη ζπλαθή δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ «ηελ πξφιεςε, δηεξεχλεζε, 

αλίρλεπζε ή δίσμε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο». Μέζσ ηεο ζπκθσλίαο 

ξπζκίδνληαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αίηεζεο παξνρήο δεδνκέλσλ θαη ηελ 

εμαζθάιηζε παξνρήο ηνπο απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξφρνπο, ηηο εγγπήζεηο πνπ απαηηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ, ηελ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο ή 

θαη πεξαηηέξσ δηαβίβαζεο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. 

Άμην παξαηήξεζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη «Κάζε πξφζσπν έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε 

δηφξζσζε, ηε δηαγξαθή ή ην θιείδσκα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ ηα νπνία ππφθεηληαη ζε 

επεμεξγαζία βάζεη ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο φηαλ ηα δεδνκέλα είλαη αλαθξηβή ή ε επεμεξγαζία 

παξαβαίλεη ηελ παξνχζα ζπκθσλία»
176

 

 

2.3.6. Η Απόθαζε 2012/472/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζύλαςε ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ 

ΗΠΑ θαη ηεο ΔΔ γηα ηε ρξήζε θαη ηε δηαβίβαζε ησλ θαθέισλ νλνκάησλ επηβαηώλ ζην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθήο Αζθαιείαο ησλ ΗΠΑ 

 

Πξφθεηηαη γηα κία ζπκθσλία πνπ αθνξά ηνπο Φαθέινπο Ολνκάησλ Δπηβαηψλ (ΦΟΔ) 

θαη, επηπιένλ, αλαινγηδφκελε ησλ επζπλψλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, πξνζδηνξίδεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα δηαβηβαζζνχλ, λα 

επεμεξγαζηνχλ θαη λα παξαρζνχλ πιεξνθνξίεο θαίξηαο ζεκαζίαο. Βάζε ζπκθσλίαο, σο ΦΟΔ 

λννχληαη ηα αξρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη είηε απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο είηε απφ 

εμνπζηνδνηεκέλνπο πξάθηνξεο γηα θάζε επηβαηηθή πηήζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ΔΔ 

θαη ΗΠΑ (απφ – πξνο) θαη γηα ηελ νπνία δηελεξγείηαη θξάηεζε ζέζεσλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ ηφζν ησλ ΗΠΑ φζν θαη ηεο ΔΔ. Με ηε 

ζπκθσλία, ινηπφλ, θαζνξίδνληαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο απφ 

ηνπο ΦΟΔ, ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ηνλ ηξφπν αληαιιαγήο ηφζν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ 

φζν θαη ησλ εμαγφκελσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία απηψλ 

θαζψο επίζεο θαη ην επίπεδν αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ κηαο θαη πξφθεηηαη πεξί δηαθίλεζεο 

επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Άμην παξαηήξεζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ 

ε Δπξσπατθή Ννκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ αληίθεηηαη ζηα κέηξα ησλ ΗΠΑ 

εληνχηνηο πξνέβε ζηε ζχλαςε ηεο ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλίαο κε ηελ νπνία παξαρσξεί ηε 
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δπλαηφηεηα ζηηο ακεξηθάληθεο αξρέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ηα νπνία 

θαηέρνπλ νη επξσπατθέο αξρέο
177

. 

 

2.3.7. Η Απόθαζε 2010/348/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζύλαςε ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο 

Κπβέξλεζεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηώλ 

 

Πξφθεηηαη γηα κία ζπκθσλία ε νπνία αθνξά ζηελ πξνζηαζία δηαβαζκηζκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο είηε απνζηέιινληαη είηε αληαιιάζζνληαη είηε παξάγνληαη κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαηά ηε ζπλεξγαζία απηψλ. Βάζε ζπκθσλίαο, κε ηνλ φξν 

δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο λννχληαη εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζηαηεχνληαη ξεηά κε 

λφκνπο απφ ηνλ εθάζηνηε ζπκβαιιφκελν, έρεη απνδνζεί δηαβάζκηζε αζθαιείαο θαη αλ δελ 

θνηλνπνηεζνχλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξή δεκηά ζηα ζπκθέξνληα ελφο εθ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηεο ζπκθσλίαο. Με ηε ζπκθσλία, ινηπφλ, θαζνξίδνληαη ιεπηνκέξεηεο 

νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ ηα νπνία 

ηεξνχληαη απφ θάζε ζπκβαιιφκελν, ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο πξνζσπηθνχ ζηηο 

δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο, ηελ επζχλε θχιαμεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηε κεηαθνξά ζηνλ 

έηεξν ζπκβαιιφκελν θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δηαβίβαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Άμην παξαηήξεζεο 

απνηειεί ε ξεηή αλαθνξά ζηε ζπκθσλία φηη «ζε θαλέλα ζεκείν ηεο ζπκθσλίαο δελ κπνξεί λα 

βαζηζζεί ε ππνρξεσηηθή ή γεληθή θνηλνπνίεζε δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ ή πιεξνθνξηψλ 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ κεηαμχ ησλ κεξψλ»
178

. 

 

2.3.8. Η Κνηλή Γξάζε 2007/501/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζπλεξγαζία κε ην 

Αθξηθαληθό Κέληξν Μειεηώλ θαη Δξεπλώλ ζρεηηθά κε ηελ Σξνκνθξαηία, ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ 

 

Πξφθεηηαη γηα κία θνηλή δξάζε ε νπνία έρεη δηηηφ ζηφρν: πξσηίζησο λα παξέρεη 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ζηα θξάηε κέιε ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ 

αληηηξνκνθξαηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ ηνπο, βάζε ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Έλσζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πξνψζεζε ζχκπξαμεο κε ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, θαη 

                                                 
177

 πκθσλία κεηαμχ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο ΔΔ γηα ηε ρξήζε θαη ηε δηαβίβαζε ησλ 

θαθέισλ νλνκάησλ επηβαηψλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, (2011). 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2848aa88-da7a-4581-a995-

98a49c8b99cb.0015.02/DOC_2&format=HTML&lang=EL&parentUrn=CELEX:32012D0472. 
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 Απφθαζε 2010/348/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 Ννεκβξίνπ 2009 γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο 

θπβέξλεζεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0348&rid=1. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2848aa88-da7a-4581-a995-98a49c8b99cb.0015.02/DOC_2&format=HTML&lang=EL&parentUrn=CELEX:32012D0472
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2848aa88-da7a-4581-a995-98a49c8b99cb.0015.02/DOC_2&format=HTML&lang=EL&parentUrn=CELEX:32012D0472
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0348&rid=1


Δηλφπνπινο Κσλζηαληίλνο                                                Επξσπατθή Έλσζε θαη Τξνκνθξαηία 

  59 

δεπηεξεπφλησο λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο ρψξεο ηηο Αθξηθαληθήο Έλσζεο ζην 

ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο
179

. 

 

Δμεηάδνληαο ηηο επηκέξνπο δξάζεηο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε Έλσζε πξνθεηκέλνπ λα 

παηάμεη ηελ Σξνκνθξαηία, παξαηεξνχκε ην ηξνκαθηηθφ κέγεζνο απηψλ θαζψο θαη ηελ έληνλε 

ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνλ άλζξσπν. Πξφθεηηαη γηα κία πξνζπάζεηα ηελ Έλσζεο ε νπνία ελέρεη 

έλαλ ηεξάζηην θίλδπλν. Απηφλ ηεο θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Η πηνζέηεζε 

φισλ ησλ παξαπάλσ κέηξσλ πνπ αλαιχζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην έρνπλ άκεζε 

επίδξαζε ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα. Σίζεηαη ινηπφλ ην εξψηεκα θαηά πφζνλ ηα κέηξα ηα 

νπνία έρεη ζεζπίζεη ε Έλσζε είλαη φλησο απνηειεζκαηηθά θαη δελ θαηαπαηνχλ ζε θακία 

πεξίπησζε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ησλ νπνίσλ ζεκαηνθχιαθαο είλαη ε ίδηα ε Έλσζε; 
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 Κνηλή Γξάζε 2007/501/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16
εο

 Ινπιίνπ 2007 γηα ηε ζπλεξγαζία κε ην Αθξηθαληθφ 

Κέληξν Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ Σξνκνθξαηία, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1423260384056&uri=CELEX:32007E0501. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1423260384056&uri=CELEX:32007E0501
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

 

Σν Κξάηνο Γηθαίνπ θαη ε Σξνκνθξαηία 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε κία αλάπηπμε ησλ κέηξσλ εθείλσλ ηα νπνία έρεη 

ζεζπίζεη ε ΔΔ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αληηκεησπίζεη, ή αθφκα, θαη λα θαηαζηείιεη ην 

θαηλφκελν ηεο Σξνκνθξαηίαο. Μέηξα κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη νξγαληζκνί, 

ππεξεζίεο, φξγαλα ηήξεζεο ηεο ηάμεο, δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπλζήθεο – ζπκθσλίεο κε ηξίηα 

θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, απνθάζεηο θαη θαλνληζκνί πνπ απεπζχλνληαη ζηα θξάηε – 

κέιε ηεο ΔΔ. ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηαζηεί κέζα απφ ππνζέζεηο ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ 

ηεο ΔΔ θαηά πφζνλ νξηζκέλα λνκηθά κέηξα ηα νπνία έρεη ζεζπίζεη ε ΔΔ ζηνλ ηνκέα 

αληηκεηψπηζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο επηδέρνληαη πξνζβνιή απφ πξφζσπα ηα νπνία ζίγνληαη απφ 

απηά θαη θαηά ζπλέπεηα θαηά πφζνλ είλαη απνηειεζκαηηθά ή ελέρνπλ θηλδχλνπο ζην ζέκα ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο.  

 

3.1. ΤΠΟΘΔΔΙ ΣΡΔΦΟΜΔΝΔ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 

2580/2001/ΔΚ & 881/2002/ΔΚ & ΣΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΩΝ 

ΑΤΣΩΝ 

 

Σν 1945 ππνγξάθεθε ζην αλ Φξαλζίζθν ν ράξηεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ βάζεη ηνπ 

νπνίνπ απνζηνιή ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ είλαη θαη ε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη 

αζθάιεηαο κέζσ ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ αλεμαξηήησο θπιήο, θχιινπ, γιψζζαο ή ζξεζθείαο
180

. Ο 

ίδηνο ράξηεο νξίδεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα ζε πεξίπησζε δηαηάξαμεο ηεο 

εηξήλεο θαη ηεο αζθάιεηαο. Γηα ηελ εθπιήξσζε απηήο ηεο απνζηνιήο ζεζκνζεηήζεθε ην 

πκβνχιην Αζθαιείαο ην νπνίν απνθαζίδεη πνηα κέηξα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο αζθαιείαο θαη θαιεί ηα κέιε ηνπ ΟΗΔ λα 

ηα εθαξκφζνπλ
181

. Πξνο εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ επηηάζζεη ην 

πκβνχιην Αζθαιείαο ππεξηεξνχλ ζε ηζρχ έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ εθάκηιινπ κέηξνπ ηα 

ςεθίζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο
182

. 
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 πλεθδηθαδφκελεο ππνζέζεηο C-584/10 P, C-593/10 θαη C595/10 P, Αηηηνινγηθή θέςε 2. 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0584&lang1=el&type=TXT&ancre=. 
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ηελ θαηεγνξία απηψλ ησλ κέηξσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη κία ζεηξά ςεθηζκάησλ ηα 

νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο απεηιήο θαηά ηεο δηεζλνχο εηξήλεο 

θαη αζθάιεηαο. Πξφθεηηαη γηα ςεθίζκαηα ηα νπνία ζηξέθνληαη αξρηθψο θαηά ησλ Σαιηκπάλ 

ηνπ Αθγαληζηάλ θαη ελ ζπλερεία επεθηείλνληαη θαηά ηνπ Οζάκα Μπηλ Λάληελ, ηεο Αι Κάηληα 

θαη ινηπψλ νληνηήησλ ζπλδεφκελεο κε απηνχο θαη πξνβιέπνπλ κεηαμχ άιισλ δέζκεπζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φισλ φζσλ εμ απηψλ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ ζπγθεληξσηηθφ θαηάινγν 

ηεο Δπηηξνπήο Κπξψζεσλ βάζεη ηνπ ςεθίζκαηνο 1267/1999 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ 

ΟΗΔ
183

. Σν ελ ιφγσ ςήθηζκα νξίδεη ηε δεκηνπξγία ελφο «εζηηαθνχ ζεκείνπ» επηθνξηηζκέλν 

κε ηελ επεμεξγαζία αηηεκάησλ δηαγξαθήο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

ζπγθεληξσηηθφ θαηάινγν ηεο επηηξνπήο θπξψζεσλ
184

. 

 

Γηα ηελ εγγξαθή κηαο νληφηεηαο ζηνλ ζπγθεληξσηηθφ θαηάινγν ην ςήθηζκα 

1753/2006 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο νξίδεη φηη ηα θξάηε νθείινπλ λα ππνβάιινπλ φζν ην 

δπλαηφλ ιεπηνκεξέζηεξε αηηηνινγηθή έθζεζε δηθαηνινγψληαο πιήξσο ην αίηεκά ηνπο γηα 

εγγξαθή καο νληφηεηαο ζην ζπγθεληξσηηθφ θαηάινγν. Οη πξνδηαγξαθέο γηα κηα πιήξε 

έθζεζε νξίδεη φηη απηή πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη: 

 

 φια ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ αθξηβψο φηη ην άηνκν ή ε νληφηεηα 

πιεξνχλ ηα ζπλαθή θξηηήξηα 

 ηε θχζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ 

 φια ηα πιεξνθνξηθά ζηνηρεία ή δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ 

 

Δπηπιένλ ηα θξάηε κε ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο νθείινπλ λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα ζηνηρεία 

ηεο έθζεζεο κπνξνχλ λα δεκνζηνπνηεζνχλ είηε πξνο ηελ νληφηεηα είηε πξνο θξάηε 
185

. 

 

Σν ςήθηζκα 1822/2008 πξνβιέπεη φηη κε ηελ πξφζζεζε κηαο νληφηεηαο ζηνλ 

ζπγθεληξσηηθφ θαηάινγν ε Δπηηξνπή Κπξψζεσλ ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχζεη ζηνλ ηζηφηνπφ 

ηεο κηα πεξίιεςε ησλ ιφγσλ πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή, πξάμε ηελ νπνία 

πινπνηεί θαη γηα νπνηαδήπνηε εγγξαθή έιαβε ρψξα πξνηνχ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ 

ςεθίζκαηνο
186

. 
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 πλεθδηθαδφκελεο ππνζέζεηο C-584/10 P, C-593/10 θαη C595/10 P. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 8. 
184
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Σν ςήθηζκα 1904/2009 πξνβιέπεη ηελ δεκηνπξγία ελφο «γξαθείνπ δηακεζνιαβεηή» ην 

νπνίν έρεη σο απνζηνιή λα επηθνπξεί ηελ επηηξνπή ζε ζέκαηα αηηήζεσλ δηαγξαθήο. Η 

απνζηνιή ηνπ πινπνηείηαη κε ηε ζπλδξνκή πιεξνθνξηψλ απφ ηα νηθεία θξάηε θαη ηε 

δηαβνχιεπζε κε ηηο νληφηεηεο πνπ αηηνχληαη ηελ δηαγξαθή ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο δηαβνπιεχζεσο ππνβάιινληαη κε «ζπλνιηθή έθζεζε» 

ζηελ επηηξνπή θπξψζεσλ ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηειηθά ηελ απνδνρή ή φρη ηεο εθάζηνηε 

αηηήζεσο δηαγξαθήο
187

. 

 

Η ΔΔ φληαο κέινο ηνπ ΟΗΔ είηε ζπιινγηθά σο δηεζλήο νξγαληζκφο είηε αηνκηθά σο 

θξάηε κέιε πινπνίεζε ηηο επηηαγέο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ θαη εμέδσζε κία 

ζεηξά Καλνληζκψλ νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηε θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

κεηαμχ άιισλ ζπκπεξηιακβάλνπλ δέζκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ νληνηήησλ πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κπξψζεσλ κε ην ζπγθεληξσηηθφ θαηάινγν
188

. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο ν ΟΗΔ έρεη πξνβεί 

ζηελ πηνζέηεζε κίαο ζεηξάο κέηξσλ ηα νπνία ε ΔΔ φληαο κέινο απηνχ έρεη πηνζεηήζεη θαη 

εηζάγεη ζηελ λνκνζεζία ηεο. Έλα ηέηνην κέηξν απνηειεί ην ςήθηζκα 1373/2001 ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ πνπ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο κέζσ ηεο 

θαηαζηνιήο ηεο ρξεκαηνδνηήζεψο ηεο. πγθεθξηκέλα, ζην ςήθηζκα νξίδεηαη φηη ηα θξάηε 

κέιε ηνπ ΟΗΔ ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζε δέζκεπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ νληνηήησλ πνπ είηε ηεινχλ ή απνπεηξψληαη λα ηειέζνπλ ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο 

είηε δηεπθνιχλνπλ ηελ ηέιεζε απηψλ
189

. Η ΔΔ εθαξκφδνληαο ην ελ ιφγσ ςήθηζκα πηνζεηεί 

ηελ Κνηλή Θέζε 2001/931/ΚΔΠΠΑ πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο
190

. Με ηελ ελ ιφγσ Κνηλή Θέζε ε ΔΔ θαζνξίδεη ηη λνείηαη 

σο «πξφζσπα, νκάδεο θαη νληφηεηεο πνπ ελέρνληαη ζε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο» θαη ηη λνείηαη 

σο «ηξνκνθξαηηθή πξάμε». Δπηπιένλ, ε ελ ιφγσ Κνηλή Θέζε πεξηιακβάλεη θαηάινγν 

πξνζψπσλ, νκάδσλ θαη νληνηήησλ νη νπνίεο εμαηηίαο χπαξμεο ζηνηρείσλ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί απφ αξκφδηα αξρή σο ελέρνληα ζε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο. Ο ελ ιφγσ 

θαηάινγνο ειέγρεηαη θαη αλαζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ αλά εμάκελν πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηά ηνπ
191

. Πξνθεηκέλνπ ε ελ ιφγσ Κνηλή Θέζε λα εθαξκνζηεί ζην 
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ζχλνιν ηεο ΔΔ, ην πκβνχιην πξνέβε ζηε ζέζπηζε ηνπ Καλνληζκνχ 2580/2001/ΔΚ πνπ 

αθνξά ιήςε εηδηθψλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαηά νξηζκέλσλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ κε 

ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
192

. Ο ελ ιφγσ θαλνληζκφο δίλεη ζαθήο νδεγίεο 

ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε θεθαιαίσλ θαη ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο ζε νληφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν νληνηήησλ πνπ ελέρνληαη ζε 

ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Θέζεο 

2001/931/ΚΔΠΠΑ
193

. 

 

Οη αθφινπζεο ππνζέζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ αθνξνχλ πξνζθπγέο πξνζψπσλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε έλαλ απφ ηνπο αλαζεσξεκέλνπο θαηαιφγνπο νληνηήησλ ελερφλησλ 

ζε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο θαη νη νπνίνη ζηξέθνληαη θαηά ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ 

πξνθεηκέλνπ ηελ αθχξσζε ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ ζην κέηξν πνπ ηνπο αθνξά. 

 

3.2. ΤΠΟΘΔΗ Σ – 400/10: Hamas θαηά πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ194 

 

Σν επηέκβξην ηνπ 2010 ε Hamas θαηέζεζε ζηε γξακκαηεία ηνπ Γεληθνχ 

Γηθαζηεξίνπ δηθφγξαθν κε ην νπνίν άζθεζε πξνζθπγή θαηά ηνπ πκβνπιίνπ θαη δήηεζε απφ 

ην Γεληθφ Γηθαζηήξην λα αθπξψζεη ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 2010, πνπ αθνξά 

δεκνζίεπζε ηνπ πκβνπιίνπ ζηε επίζεκε εθεκεξίδα ηεο ΔΔ αλαθνηλψζεσο πξνο ηα 

πξφζσπα, ηηο νκάδεο θαη ηεο νληφηεηεο ηνπ θαηαιφγνπ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ 2580/2001, θαη ηηο πξάμεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 

2010, πνπ αθνξνχλ ηελ απφθαζε 2010/386/ΚΔΠΠΑ, ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

θαηαιφγνπ πξνζψπσλ, νκάδσλ θαη νληνηήησλ πνπ ππάγνληαη ζηα άξζξα 2, 3 θαη 4 ηεο 

Κνηλήο Θέζεο 2001/931, θαη ηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ 610/2010/ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ 2580/2001 θαη γηα ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ 1285/2009/ΔΔ
195

. 

 

Η Hamas ζηεξίδεη ηα αηηήκαηά ηεο ζηνπο αθφινπζνπο νθηψ ιφγνπο αθπξψζεσο: 

 

1. παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 1, παξάγξαθνο 4, ηεο Κνηλήο Θέζεσο 2001/931 

2. πιάλε πεξί ην ππνζηαηφ ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ 

                                                 
192

 πλεθδηθαδφκελεο Τπνζέζεηο C-539/10 P θαη C-550/10 P. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 7. 
193

 πλεθδηθαδφκελεο Τπνζέζεηο C-539/10 P θαη C-550/10 P. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 9. 
194

 Τπφζεζε Σ-400/10, Hamaο θαηά πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ. 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010TJ0400&lang1=el&type=TXT&ancre=. 
195

 Τπφζεζε Σ-400/10. Ό. π.. 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010TJ0400&lang1=el&type=TXT&ancre


Δηλφπνπινο Κσλζηαληίλνο                                                Επξσπατθή Έλσζε θαη Τξνκνθξαηία 

  64 

3. πιάλε εθηηκήζεσο σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα ηεο πξνζθεχγνπζαο σο 

Σξνκνθξαηηθή νξγάλσζε 

4. αλεπαξθή εμέηαζε ηεο εμειίμεσο ηεο θαηαζηάζεσο «κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ» 

5. παξαβίαζε ηεο αξρήο πεξί κε επεκβάζεσο 

6. παξαβίαζε ηεο ππνρξεψζεσο αηηηνινγήζεσο 

7. πξνζβνιή ησλ δηθαησκάησλ ηεο άκπλαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο νπζηαζηηθήο 

έλδηθεο πξνζηαζίαο 

8. πξνζβνιή δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο
196

. 

 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2014 ην Γεληθφ Γηθαζηήξην εμέδσζε απφθαζε κε ηελ νπνία 

αθχξσζε ηηο λνκνζεηηθέο πξάμεηο, δηαηήξεζε «ζε ηζρχ ηα απνηειέζκαηα ηεο απνθάζεσο 

2014/483 θαη ηνπ Εθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ 790/2014 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ 

απφ ηεο δεκνζηεχζεσο» ηεο απφθαζεο θαη απέξξηςε ηελ πξνζθπγή θαηά ηα ινηπά
197

. 

 

Σν Γηθαζηήξην, ιφγσ ζπλερψλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη ελεκεξψζεσλ ηφζν ησλ 

πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ ηνπ πκβνπιίνπ απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2010 έσο θαη ηνλ Ινχιην ηνπ 

2014 φζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ αλαθνηλψζεσλ, έθξηλε πξσηίζησο ην αληηθείκελν ηεο 

πξνζθπγήο θαη έπεηηα ην πεξηερφκελν θαη ην παξαδεθηφ ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο 

πξνζθεχγνπζαο. 

 

Δπί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνζθπγήο 

 

Σν Γηθαζηήξην επηθαινχκελν φηη θάζε πξνζθεχγσλ θαηά ηνπ Καλνληζκνχ 2580/2001 

θαη ησλ δηαδνρηθψλ κέηξσλ δεζκεχζεσλ θεθαιαίσλ πνπ πξνέθπςαλ βάζεη απηνχ 

«εμαθνινπζεί λα έρεη ζπκθέξνλ γηα ηελ αθχξσζε απνθάζεσο κε ηελ νπνία επηβιήζεθαλ 

πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη ε νπνία έρεη θαηαξγεζεί θαη αληηθαηαζηαζεί απφ κεηαγελέζηεξε ζρεηηθή 

απφθαζε, θαζφζνλ ε θαηάξγεζε πξάμεσο ζεζκηθνχ νξγάλνπ δελ απνηειεί δηαπίζησζε ηεο 

ειιείςεσο λνκηκφηεηάο ηεο θαη παξάγεη απνηέιεζκα εθεμήο», ζεσξεί φηη ε ππφ θξίζε 

πξνζθπγή αθπξψζεσο εμαθνινπζεί λα έρεη σο αληηθείκελν ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο πνπ 

είλαη πξνγελέζηεξεο εθείλσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 2014
198

. 
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 Τπφζεζε Σ-400/10. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 78. 
197

 Τπφζεζε Σ-400/10. Ό. π., Απφθαζε Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ. 
198

 Τπφζεζε Σ-400/10. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 59. 
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Δπί ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ παξαδεθηνύ ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο πξνζθεύγνπζαο 

 

Σν Γηθαζηήξην ζεσξεί φηη νη παξαηεξήζεηο είλαη παξαδεθηέο ζην πιαίζην ηνπ 

αηηήκαηνο αθπξψζεσο ησλ πξάμεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο πεξηφδνπ ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 2010 έσο 

ηνλ Ινχιηνπ ηνπ 2014 ζην κέηξν πνπ ηελ αθνξνχλ θαζφζνλ ην ίδην δήηεζε απφ ηελ 

πξνζθεχγνπζα λα θαηαζέζεη ηηο δηθέο ηεο παξαηεξήζεηο πξνο απάληεζε ησλ παξαηεξήζεσλ 

ηνπ πκβνπιίνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνξξίπηνληαη νη ελζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ σο πξνο 

ην παξαδεθηφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαηεξήζεσλ
199

. 

 

Δπί ηνπ παξαδεθηνύ ηεο πξνζθπγήο θαζόζνλ ζθνπεί ηελ αθύξσζε ηεο αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Ινπλίνπ ηνπ 2010 

 

Σν Γηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 263 ηεο ΛΔΔ, ζρεηηθά κε ηελ 

αθχξσζε απνθάζεσλ ή κέηξσλ πνπ παξάγνπλ δεζκεπηηθά έλλνκα απνηειέζκαηα ηθαλά λα 

ζίμνπλ ζπκθέξνληα νληνηήησλ
200

, θαηέιεμε φηη ε ππφςε αλαθνίλσζε δελ επηδέρεηαη 

πξνζθπγή θαζφζνλ δελ παξάγεη δεζκεπηηθά έλλνκα απνηειέζκαηα πνπ ζίγνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο πξνζθεχγνπζαο
201

 αιιά απιά ηελ ελεκεξψλεη γηα ηελ απφθαζε αλαγξαθήο 

ηεο ζηνλ θαηάινγν δεζκεχζεσο θεθαιαίσλ, πξνθεηκέλνπ λα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 

επαλεμέηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο θαη λα πξνζθχγεη ζε δηθαηνδνηηθφ φξγαλν ηεο 

ΔΔ
202

. 

 

Δπί ηνπ αηηήκαηνο αθπξώζεσο ησλ πξάμεσλ ηνπ πκβνπιίνπ από ηνλ Ινύιην ηνπ 2010 έσο 

θαη ηνλ Ινύιην ηνπ 2014 

 

Σν Γηθαζηήξην εμέηαζε απφ θνηλνχ ηνλ ηέηαξην θαη ηνλ έθην ιφγν πνπ πξνέβαιιε ε 

πξνζθεχγνπζα θαη νη νπνίνη αθνξνχλ ηε κε επαξθή εμέηαζε ηεο εμέιημεο ηεο θαηαζηάζεσο 

«κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ» θαη ηελ παξαβίαζε ηεο ππνρξεψζεσο αηηηνινγήζεσο 

αληίζηνηρα. Αλαιπηηθφηεξα, ε πξνζθεχγνπζα ππνζηεξίδεη φηη  

 

 γηα λα πξνβεί θάπνηνο ζε δέζκεπζε θεθαιαίσλ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε 

εηδηθνχο ιφγνπο νη νπνίνη απνδεηθλχνπλ μεθάζαξα ηελ αλάγθε ιήςεσο απηνχ ηνπ κέηξνπ
203

,  
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 Τπφζεζε Σ-400/10. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 67. 
200
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ελψ ην πκβνχιην, κε ηε ζεηξά ηνπ, σο εηδηθνχο ιφγνπο πξνέβαιιε κία ζεηξά πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλεο εζληθέο απνθάζεηο, ρσξίο φκσο λα εμεηάζεη θαηά πφζν 

ηζρχνπλ απηέο ή φρη, θαη ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

 

 ε πξνζθεχγνπζα απνηειεί «νκάδα ε νπνία ελέρεηαη ζε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο 

θαη ε νπνία απφ ην 1988, δηαπξάηηεη θαηά δηαζηήκαηα θαη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα 

επηζέζεηο θαηά ηζξαειηλψλ ζηφρσλ, ηδίσο δε απαγσγέο, επηζέζεηο κε ππξνβφια θαη κε 

ππξνβφια φπια θαηά ακάρσλ, θαζψο θαη βνκβηζηηθέο επηζέζεηο απηνθηνλίαο ζηα κέζα 

κεηαθνξάο θαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο»
204

 

 ε πξνζθεχγνπζα απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010 εκπιέθεηαη ζε ζεηξά 

ηξνκνθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
205

 

 χπαξμε απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ ην 2001 θαηά ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ηηο 

ακεξηθαληθέο αξρέο θαη ηηο αξρέο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ζεσξψληαο φηη εμαθνινπζνχλ λα 

είλαη ζε ηζρχ θαη άξα εθηηκά φηη νη ιφγνη εμαηηίαο ησλ νπνίσλ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε Hamas 

ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη
206

 

 χπαξμε δεκνζηεπκάησλ ηχπνπ, ηζρπξηδφκελν φηη αξθνχλ γηα ηελ δηαπίζησζε 

εκπινθήο ηεο πξνζθεχγνπζαο ζε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο
207

. 

 

Σν Γηθαζηήξην, θξνλεί φηη: 

 

 πξέπεη λα δηελεξγείηαη έιεγρνο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

δηθαηνινγείηαη ε δηαηήξεζε ηνπ νλφκαηνο θάπνηνπ ζηνλ επίκαρν θαηάινγν αλαινγηδφκελν 

φηη κπνξεί λα έρεη κεηαβιεζεί ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα κε δηθαηνινγείηαη πιένλ ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ σο πξφζσπν 

εκπιεθφκελν κε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο
208

 

 δελ αξθεί κφλν ε χπαξμε απφθαζεο απφ εζληθή αξκφδηα αξρή πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβνχλ ζηε δέζκεπζε θεθαιαίσλ αιιά θαη ε χπαξμε εηδηθψλ ιφγσλ νη νπνίνη ιακβάλνληαη 

ππφςε πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηε δέζκεπζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ
209

 

 έρεη θάζε δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηφζν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ησλ πεξηζηαηηθψλ φζν θαη ηνπ θαηά πφζνλ απηά απνηεινχλ ηθαλά ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζνχλ ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά
210
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 Τπφζεζε Σ-400/10. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 94. 
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 γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ελ ιφγσ θαηαιφγνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε πνηληθή δίσμε γηα ηξνκνθξαηηθή πξάμε, γηα απφπεηξα ηειέζεσο ή γηα 

ζπκκεηνρή ή δηεπθφιπλζε ηέηνηαο πξάμεσο θαη κε θαηαδίθε γηα ηέηνηεο πξάμεηο
211

. 

 

πλεπψο, ην Γηθαζηήξην, αλαινγηδφκελν φηη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβάιιεη ην πκβνχιην 

πξνο ππεξάζπηζε ηεο ζέζεψο ηνπ πξψηνλ είλαη πξνγελέζηεξα ηεο έθδνζεο ησλ πξάμεψλ ηνπ, 

απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2011 κέρξη ηνλ Ινχιην ηνπ 2014, θαη δεχηεξνλ αληίθεηληαη ζηηο επηηαγέο 

ηεο Κνηλήο Θέζεο 2001/931 πεξί ηεο κε ρξήζεσο ζηνηρείσλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηνλ Σχπν ή 

ην δηαδίθηπν, θξνλεί φηη ην πκβνχιην δελ εμέηαζε επαξθψο ηελ θαηάζηαζε κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ
212

. 

 

Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ην πκβνχιην αθνινπζεί κία δηθή ηνπ ζπιινγηζηηθή 

πνξεία αληίζηξνθε απφ απηή πνπ επηηάζζεη ε Κνηλή Θέζε 2001/931 ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ζηε πξνζζήθε κίαο νληφηεηαο ζηνλ ππφςε θαηάινγν
213

. Έηζη, ην 

πκβνχιην παξαζέηεη αξρηθά δηθέο ηνπ εθηηκήζεηο κε ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεη ηελ 

πξνζθεχγνπζα σο ηξνκνθξάηε θαη ζηε νπνία πξνζάπηεη κηα ζεηξά βίαησλ πξάμεσλ ηηο νπνίεο 

αλαθάιπςε ζηνλ Σχπν θαη ζην Γηαδίθηπν
214

. Αλαινγηδφκελν ηηο ελ ιφγσ πξάμεηο, ην 

πκβνχιην, δηαπηζηψλεη φηη ε πξνζθεχγνπζα απνηειεί νκάδα θαηά ηελ έλλνηα ηεο Κνηλήο 

Θέζεσο 2001/931
215

. Έπεηηα έξρεηαη λα κλεκνλεχζεη πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο εζληθψλ 

αξρψλ νη νπνίεο ηελ ραξαθηεξίδνπλ σο ηξνκνθξάηε ρσξίο φκσο λα επηζεκάλεη πεξηζζφηεξεο 

δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην αλ απηέο είλαη ζε ηζρχ ή φρη
216

. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ην 

Γηθαζηήξην λα θξίλεη φηη ν γεληθφηεξνο ζπιινγηζκφο ηνπ πκβνπιίνπ αληηβαίλεη ζην 

ζχζηεκα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ην νπνίν επηηάζζεη ε Κνηλή Θέζε 2001/931 θαη ην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ζηελ πιήξε αηηηνιφγεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ δέζκεπζε 

θεθαιαίσλ
217

. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα, ην πκβνχιην παξέβε ην άξζξν 1 

ηεο θνηλήο ζέζεσο 2001/931 θαη ηελ ππνρξέσζε αηηηνινγήζεσο
218

. 
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πλεπψο ην Γηθαζηήξην θξνλεί φηη ε ελ ιφγσ πξνζθπγή πξέπεη λα γίλεη δεθηή θαη λα 

αθπξσζνχλ φιεο νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο πιελ ηεο αλαθνηλψζεσο ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 

2010
219

. 

 

Βιέπνπκε ην Γηθαζηήξην λα πξνβαίλεη ζηελ αθχξσζε ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ 

δηαηεξψληαο φκσο, έζησ θαη πξνζσξηλά, γηα δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ ηηο επηπηψζεηο ησλ 

κέηξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηπρφλ κειινληηθήο δέζκεπζεο. Με ηελ ελ ιφγσ πξνζθπγή πεηπραίλεηαη απφ ηελ 

πξνζθεχγνπζα ε αθχξσζε πξάμεσλ ηεο Έλσζεο πνπ είλαη αληίζεηεο κε ην Δπξσπατθφ Γίθαην 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο ελδείθλπηαη λα αθνινπζεζνχλ πξνθεηκέλνπ κία νληφηεηα λα 

ραξαθηεξηζηεί σο πξφζσπν εκπιεθφκελν κε ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα. 

 

3.3. ΤΝΔΚΓΙΚΑΘΔΙΔ ΤΠΟΘΔΔΙ C–539/10 P & C–550/10 

P: Stichting Al-Aqsa (C-539/10 P) θαηά πκβνπιίνπ ΔΔ, Βαζηιείνπ 

Κάησ Υσξώλ θαη Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη Βαζηιείνπ Κάησ 

Υσξώλ (C-550/10 P) θαηά Stichting Al-Aqsa
220

. 

 

Σν Γηθαζηήξην, εμεηάδνληαο ηηο αηηήζεηο αλαηξέζεσλ ησλ ππνζέζεσλ C - 539/10 P θαη 

C - 550/10 P πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαίξεζε ηεο απφθαζεο Σ-327/03: 

 

 αθχξσζε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ ηεο 9
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 2010 

Σ-348/02 Stichting Al-Aqsa θαηά πκβνπιίνπ 

 απέξξηςε ηελ πξνζθπγή θαη ηελ αίηεζε αλαηξέζεσο ηεο Stichting Al-Aqsa
221

. 

 

Ιζηνξηθό ηεο δηαθνξάο 

 

Σν πκβνχιην ηεο ΔΔ κε ηελ απφθαζε 2003/480/ΔΚ ζπκπεξηέιαβε γηα πξψηε θνξά 

ζηνλ επίδηθν θαηάινγν ηνλ Stichting Al-Aqsa
222

. Δλ ζπλερεία ζηηο αλαζεσξήζεηο πνπ 

αθνινχζεζαλ ην πκβνχιην ηεο ΔΔ ζπλέρηζε λα ηνλ ζπκπεξηιακβάλεη ζηνλ ελ ιφγσ 

θαηάινγν. Ο Stichting Al-Aqsa κε δηθφγξαθφ ηνπ ην επηέκβξην ηνπ 2003 άζθεζε πξνζθπγή 

κε ηελ νπνία δεηνχζε ην Πξσηνδηθείν: 

                                                 
219
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220
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 λα αθπξψζεη ηηο απνθάζεηο 2003/480 θαη 2003/646 θαζφζνλ νη πξάμεηο απηέο 

ηνλ αθνξνχλ
223

. 

 

Καηά ηελ ξνή ηνπ ρξφλνπ νη απνθάζεηο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ κε κεηαγελέζηεξεο 

απνθάζεηο θαη ε Stichting Al-Aqsa πξνζάξκνδε δηαξθψο ηα αηηήκαηά ηεο. Έηζη, ην 

Πξσηνδηθείν πξνέβε ζηελ αθχξσζε κφλν ηεο απφθαζεο 2006/379 ζεσξψληαο φηη ε ελ ιφγσ 

απφθαζε δελ ήηαλ επαξθψο αηηηνινγεκέλε
224

. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ην Γηθαζηήξην εμεηάδνληαο ηελ ππφζεζε Σ - 327/03 κεηαμχ άιισλ 

επηζήκαλε ηα αθφινπζα: 

 

 Η Stichting Al-Aqsa απνηειεί ίδξπκα νιιαλδηθνχ δηθαίνπ ην νπνίν ζπζηάζεθε 

ην 1993. Ο θαηαζηαηηθφο ηνπ ράξηεο νξίδεη φηη απνζηνιή ηνπ είλαη ε παξνρή θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ Παιαηζηηλίσλ θαηνίθσλ ηφζν ησλ Κάησ 

Υσξψλ φζν θαη απηψλ πνπ δνπλ ζηα θαηερφκελα απφ ην Ιζξαήι εδάθε. 

 Σελ 3
ε
 Απξηιίνπ 2003 ν Οιιαλδφο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ εμέδσζε απφθαζε 

πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ γηα ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο γλσζηή σο “Sanctieregeling”. Γηα ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο ζηεξίρηεθε ζην ςήθηζκα 1373/2001 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο θαη 

ζηνλ νιιαλδηθφ Νφκν ηνπ 1977 πεξί επηβνιήο θπξψζεσλ. Η ελ ιφγσ απφθαζε, πνπ 

πηνζεηήζεθε ελ αλακνλή ηεο έθδνζεο Κνηλνηηθήο απφθαζεο βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ 

2580/2001, αθνξά ηε δέζκεπζε θεθαιαίσλ ηεο Stichting Al-Aqsa θαη εμ’ νξηζκνχ πξνβιέπεη 

ηελ θαηάξγεζή ηεο κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπλαθνχο θνηλνηηθήο απνθάζεσο, γεγνλφο πνπ 

έιαβε ρψξα ηελ 3
ε
 Απγνχζηνπ 2003. Η Stichting Al-Aqsa πξνζέθπγε ζην Γηθαζηή ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Κάησ Υσξψλ δεηψληαο ηελ αλαζηνιή εθηειέζεσο 

ησλ κέηξσλ. Ο Γηθαζηήο ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηφπηλ δηπιήο εμεηάζεσο ηνπ αηηήκαηνο 

ηεο Stichting Al-Aqsa απέξξηςε ηελ πξνζθπγή ηεο θαζψο εμεηάδνληαο ηηο απφξξεηεο 

πιεξνθνξίεο ηεο γεληθήο ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ θαη αζθαιείαο έθθξηλε φηη απηέο είλαη 

επαξθείο θαη δηθαηνινγνχλ πιήξσο ην ζπκπέξαζκα ηεο ππεξεζίαο απηήο φηη ηα θεθάιαηα πνπ 

ζπλειέγεζαλ απφ ηελ Stichting Al-Aqsa ζηηο Κάησ Υψξεο πεξηήιζαλ ζε νξγαλψζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην Παιαηζηηληαθφ Ιζιακηζηηθφ θίλεκα Hamas θαη δηαζέηνπλ θεθάιαηα γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηξνκνθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
225

. 
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 Σν πκβνχιην κε έγγξαθφ ηνπ θνηλνπνίεζε ζηελ Stichting Al-Aqsa φηη 

εκπίπηεη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 3 ηεο Κνηλήο Θέζεο 2001/931 θαζφζνλ δηαζέηεη θεθάιαηα 

γηα πξνπαξαζθεπή ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ελέρνληαη ζε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 

ηεο ίδηαο Κνηλήο Θέζεο. Απνηέιεζκα απηνχ ε Stichting Al-Aqsa λα εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ 2580/2001. Πέξαλ απηψλ ε 

Sanctieregeling απνηειεί απφθαζε εθδνζείζα απφ αξκφδηα αξρή θαη θαηά ζπλέπεηα εκπίπηεη 

θαη απηή ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηεο Κνηλήο Θέζεο 2001/931. Καηά ζπλέπεηα, ην 

πκβνχιην, επαλεμεηάδνληαο ηνλ θαηάινγν ησλ πξνζψπσλ έλαληη ησλ νπνίσλ έρεη ηζρχ ν 

Καλνληζκφο 2001/931 ζπλερίδεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ Stichting Al-Aqsa
226

. 

 

Με δηθφγξαθφ ηεο ην επηέκβξην ηνπ 2007 ε Stichting Al-Aqsa δήηεζε λα αθπξσζεί 

ε απφθαζε 207/445 θαζφζνλ ηελ αθνξά θαη επηπιένλ λα θξηζεί φηη ν θαλνληζκφο 2580/2001 

δελ έρεη εθαξκνγή ζε απηήλ. Γηα ηε ζηήξημε ησλ αηηεκάησλ ηεο ε Stichting Al-Aqsa πξφβαιε 

ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 

 Παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 1, 2 θαη 4 ηεο Κνηλήο Θέζεο 2001/931 

θαη ηνπ άξζξνπ 2, παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ 2580/2001 

 Παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο 

 Παξαβίαζε ην άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 6 ηεο Κνηλήο Θέζεο 2001/931 θαη ηνπ 

άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ 2580/2001 θαη νπζηψδνπο ηχπνπ 

 Πξνζβνιή ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο εηξεληθήο απνιαχζεσο ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηνπ 

 Παξαβίαζε ηεο ππνρξεψζεσο αηηηνινγήζεσο
227

 

 

Σν Πξσηνδηθείν αθχξσζε ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο ζην κέηξν πνπ αθνξνχλ ηελ Stichting 

Al-Aqsa ζεσξψληαο φηη ην πκβνχιην έρεη παξαβηάζεη ην άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 6 ηεο Κνηλήο 

Θέζεο 2001/931 θαη ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ 2580/2001 θαη νπζηψδνπο 

ηχπνπ θαζψο κε ηελ θαηάξγεζε ηεο Sanctieregeling παχεη λα έρεη ηζρχ ε απφθαζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη άξα δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή σο βάζε ζε θνηλνηηθφ 

κέηξν δεζκεχζεσο θεθαιαίσλ πξνζψπνπ
228

. Άξα ην Πξσηνδηθείν ζεσξεί φηη ην πκβνχιην 
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παξέβε ηα πξναλαθεξζέληα θαη εζθαικέλσο δηαηήξεζε επ’ αφξηζην ρξφλν ην φλνκα ηεο 

Stichting Al-Aqsa ζηνλ επίδηθν θαηάινγν
229

. 

 

Η δηαδηθαζία ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

 

ηηο ζπλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο θχξην αίηεκα ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Κάησ Υσξψλ είλαη 

ε αλαίξεζε ηεο απνθάζεσο ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη ηεο εθδίθαζεο ηεο ππνζέζεσο απφ ην 

Γηθαζηήξην
230

 ελψ θχξην αίηεκα ηεο Stichting Al-Aqsa είλαη ε απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο ησλ 

Κάησ Υσξψλ
231

. 

 

Σν Βαζίιεην ησλ Κάησ Υσξψλ ππεξαζπηδφκελν ην αίηεκα ηνπ ζεσξεί φηη ην 

Πξσηνδηθείν εξκελεχνληαο ην άξζξν 1 παξάγξαθνη 4 θαη 6 ηεο Κνηλήο Θέζεσο 2001/931 θαη 

ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ 2580/2001 ππέπεζε ζε αηφπεκα θαη έθθξηλε 

ιάζνο ην γεγνλφο φηη ε θαηάξγεζε ηεο Sanctieregeling ζπλεπάγεηαη απηνκάησο φηη ε 

απφθαζε ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ δχλαηαη λα ιεθζεί ππφςε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερηζηεί ε εγγξαθή ηεο Stichting Al-Aqsa ζηνλ επίδηθν θαηάινγν
232

. Θεσξεί φηη ε 

Sanctieregeling θαη ηα αζθαιηζηηθά κέηξα απνηεινχλ απφθαζε πνπ ιήθζεθε απφ αξκφδηα 

αξρή θαη άξα εκπίπηεη ζηηο πξνυπνζέζεηο νπζηψδνπο ηχπνπ
233

. Δπηπιένλ ζεσξεί φηη ην 

Πξσηνδηθείν εζθαικέλσο έθθξηλε φηη ήηαλ ιάζνο ηνπ πκβνπιίνπ ζηελ πεξηνδηθή 

επαλεμέηαζε ηνπ επίδηθνπ θαηαιφγνπ λα δηαηεξήζεη ηελ Stichting Al-Aqsa κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηεο Sanctieregeling θαζψο ε ηειεπηαία δελ θαηαξγήζεθε ιφγσ αιιαγήο ηεο 

θαηαζηάζεσο ηεο Stichting Al-Aqsa αιιά ζαθψο απφ ηε βνχιεζε απνθπγήο 

αιιεινεπηθαιχςεσο ηνπ εζληθνχ κέηξνπ θαη ηνπ Κνηλνηηθνχ Καλνληζκνχ
234

. Πέξαλ απηνχ, ε 

απφθαζε ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζηεξίρηεθε ζηελ επαξθή εμέηαζε ησλ απφξξεησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ εκπιέθνπλ ηελ Stichting Al-Aqsa κε νξγαλψζεηο ζπλδεφκελεο κε ηε 

Hamas απφ ηνλ αξκφδην Γηθαζηή
235

. Σέινο ζεσξεί φηη εζθαικέλσο ην Πξσηνδηθείν 

εθήξκνζε ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 6 ηεο Κνηλήο Θέζεο 2001/931 ηε ζηηγκή πνπ δελ έιαβε 

ππφςε ηνπ νχηε ην ιφγν θαηαξγήζεσο ηεο Sanctieregeling νχηε ην γεγνλφο ηεο κε άζθεζεο 

πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ απφ ηελ Stichting Al-Aqsa
236

. 
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Σν Γηθαζηήξην αλαινγηδφκελν ηα πξνεθηεζέληα απφ ην Βαζίιεην ησλ Κάησ Υσξψλ 

ζεσξεί φηη πξέπεη λα εμεηαζηεί ε νξζή θξίζε ηνπ πξσηνδηθείνπ θαηά πφζν ε θαηάξγεζε ηεο 

Sanctieregeling απέθιεηε ηε δηαηήξεζε ηεο Stichting Al-Aqsa ζηνλ επίδηθν θαηάινγν. Γηα λα 

απνθαλζεί πξνβαίλεη ζηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 4 θαη 6 ηεο Κνηλήο Θέζεο 

2001/931
237

. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κνηλήο Θέζεο 2001/931, απηή νξίδεη 

φηη αξκφδηα αξρή πξέπεη λα ιάβεη απφθαζε έλαληη νληνηήησλ πνπ ελέρνληαη ζε 

ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ επίκαρν θαηάινγν
238

. Με ηνλ 

φξν αξκφδηα αξρή λνείηαη κηα δηθαζηηθή αξρή ή ηζνδχλακε απηήο ζηνλ ηνκέα απηφ αξκφδηα 

αξρή φπσο είλαη ν Γηθαζηήο ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ
239

. Σε ζηηγκή πνπ ε ΔΔ ζηεξείηαη ηεο 

δπλαηφηεηαο δηεμαγσγήο εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάκεημε ελφο πξνζψπνπ ή κίαο νληφηεηαο 

ζε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο ηελ απνζηνιή απηή ηελ αλαιακβάλεη κία εζληθή αξρή ε νπνία 

απνθαίλεηαη ηελ αλάκεημε ελφο πξνζψπνπ ζε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο φκσο λα 

απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ απφθαλζεο
240

. Άξα, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην 

πκβνχιην δχλαηαη λα ζηεξίμεη κία απφθαζή ηνπ ζε έξεπλα πεξί ζπκκεηνρήο πξνζψπνπ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηξνκνθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ φπσο ε δέζκεπζε θεθαιαίσλ
241

. Πέξαλ απηνχ ε απφθαζε ηνπ Γηθαζηή ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζηεξίρηεθε ζηελ ελδειερή εμέηαζε ησλ απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ ηεο 

ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ηεο Οιιαλδίαο νη νπνίεο θξίζεθαλ αμηφπηζηεο θαη αιεζήο
242

. Άξα ην 

πκβνχιην δηέζεηε επαθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηεο 

Κνηλήο Θέζεο 2001/931
243

. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κνηλήο Θέζεσο 2001/931 απηή 

νξίδεη φηη ν επίδηθνο θαηάινγνο πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη ηνπιάρηζην κία θνξά ην εμάκελν 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δηθαηνινγεκέλε δηαηήξεζε εγγξαθήο ζηνλ επίδηθν 

θαηάινγν
244

. Η θαηάξγεζε ηεο Sanctieregeling δελ πξνέθπςε εμαηηίαο ηεο χπαξμεο λέσλ 

γεγνλφησλ ή λέσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ βάζεη ησλ νπνίσλ έρεη κεηαβιεζεί ε θαηάζηαζε 

ηεο Stichting Al-Aqsa θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζπκβάιιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

                                                 
237

 πλεθδηθαδφκελεο Τπνζέζεηο C-539/10 P θαη C-550/10 P. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 63. 
238

 πλεθδηθαδφκελεο Τπνζέζεηο C-539/10 P θαη C-550/10 P. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 64. 
239

 πλεθδηθαδφκελεο Τπνζέζεηο C-539/10 P θαη C-550/10 P. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 66. 
240

 πλεθδηθαδφκελεο Τπνζέζεηο C-539/10 P θαη C-550/10 P. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 69. 
241

 πλεθδηθαδφκελεο Τπνζέζεηο C-539/10 P θαη C-550/10 P. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 73. 
242

 πλεθδηθαδφκελεο Τπνζέζεηο C-539/10 P θαη C-550/10 P. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 74. 
243

 πλεθδηθαδφκελεο Τπνζέζεηο C-539/10 P θαη C-550/10 P. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 77. 
244

 πλεθδηθαδφκελεο Τπνζέζεηο C-539/10 P θαη C-550/10 P. Ό. π., Αηηηνινγηθή θέςε 78. 



Δηλφπνπινο Κσλζηαληίλνο                                                Επξσπατθή Έλσζε θαη Τξνκνθξαηία 

  73 

ηξνκνθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
245

. Δπηπιένλ ν ιφγνο πνπ θαηαξγήζεθε, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, είλαη γηα ηελ απνθπγή αιιεινεπηθάιπςεο κεηαμχ ηνπ εζληθνχ θαη ηνπ 

Κνηλνηηθνχ κέηξνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 288 παξάγξαθνο 2 ηεο ΛΔΔ φπνπ ε χπαξμε 

Κνηλνηηθνχ κέηξνπ ζπλεπάγεηαη απηνκάησο ηελ θαηάξγεζε παξάιιεισλ εζληθψλ 

δηαηάμεσλ
246

. Άξα βάζεη ησλ πξνεθηεζέλησλ ην πκβνχιην δελ παξαηχπεζε φζνλ αθνξά ην 

άξζξν 1 παξάγξαθνο 6 ηεο Κνηλήο Θέζεο 2001/931. 

 

Καηφπηλ απηψλ ε θαηάξγεζε ηεο Sanctieregrling δελ δχλαηαη ηθαλή λα θαηαζηήζεη ηε 

δηαηήξεζε ηεο Stichting Al-Aqsa ζηνλ επίδηθν θαηάινγν αζπκβίβαζηε κε ηηο παξαγξάθνπο 4 

θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Κνηλήο Θέζεο 2001/931 θαη θαηά ζπλέπεηα ν ιφγνο πνπ πξνβάιεη ην 

Βαζίιεην ησλ Κάησ Υσξψλ είλαη βάζηκνο θαη άξα ε απφθαζε T-327/03 πξέπεη λα 

αλαηξεζεί
247

. 

 

Βιέπνπκε ην Γηθαζηήξην λα αθπξψλεη ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε ππέξ ηνπ 

Βαζηιείνπ ησλ Κάησ Υσξψλ θαη λα εγθξίλεη επί ηεο νπζίαο ηελ εγγξαθή ηεο Stichting Al –

Aqsa ζηνλ θαηάινγν ησλ νληνηήησλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πξφζσπα εκπιεθφκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Με ηελ ελ ιφγσ πξνζθπγή δηαπηζηψλεηαη ε εζθαικέλε θαηαλφεζε 

ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην Γεληθφ Γηθαζηήξην θαη θαηά ζπλέπεηα ε πηνζέηεζε 

εζθαικέλσλ ζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ νπζηψδε ηχπν ηεο δηαδηθαζίαο επί ηνπ ραξαθηεξηζκνχ 

κηαο νληφηεηαο σο πξφζσπν εκπιεθφκελν κε ηελ Σξνκνθξαηία. 

 

3.4. ΤΝΔΚΓΙΚΑΘΔΙΔ ΤΠΟΘΔΔΙ C - 584/10 P, C - 593/10 

P, C - 595/10 P: Δπξσπατθή επηηξνπή, Ηλσκέλν Βαζίιεην ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Βόξεηαο Ιξιαλδίαο θαη πκβνύιην ηεο 

ΔΔ θαηά Yassin Abdullah Kadi
248

. 

 

Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην εμεηάδνληαο ηα ηξία αηηήκαηα αλαηξέζεσο πνπ ππνβιήζεθαλ 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 θαηά ηνπ Kadi απέξξηςε ηηο αηηήζεηο αλαηξέζεσο
249

. 
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Σν Ιζηνξηθό ησλ δηαθνξώλ 

 

Απόθαζε Kadi 

 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2001 ν Kadi πξνζδηνξίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Κπξψζεσλ σο 

πξφζσπν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηνλ Οζάκα Μπηλ Λάληελ θαη ην δίθηπν ηεο Αι Κάηληα θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζπκπεξηιήθζεθε ζην ζπγθεληξσηηθφ ηεο θαηάινγν
250

. Η ΔΔ κεηαθέξνληαο 

ηελ πξάμε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ζην δίθαηφ ηεο ζπκπεξηέιαβε ηνλ Kadi πξψηνλ ζηνλ 

θαηάινγν ην παξαξηήκαηνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ 467/2001 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

απαγφξεπζε νξηζκέλσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην Αθγαληζηάλ, ηελ ελίζρπζε ηεο 

απαγφξεπζεο πηήζεσλ θαη ηελ παξάηαζε ηεο δέζκεπζεο θεθαιαίσλ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ φζνλ αθνξά ηνπο Σαιηκπάλ ηνπ Αθγαληζηάλ θαη δεχηεξνλ ζηνλ θαηάινγν ηνπ 

παξαξηήκαηνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ 88/2002 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαηά νξηζκέλσλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ Οζάκα Μπηλ Λάληελ, ην δίθηπν ηεο Αι Κάηληα θαη ηνπο Σαιηκπάλ
251

. 

 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2001 ν Kadi άζθεζε πξνζθπγή ζην Γεληθφ Γηθαζηήξην αηηνχκελνο 

ηελ αθχξσζε ησλ Καλνληζκψλ απηψλ ζην κέηξν πνπ ηνλ αθνξνχζαλ ππνζηεξίδνληαο φηη νη 

Καλνληζκνί απηνί πξνζέβαιαλ ην δηθαίσκα αθξνάζεσο θαη ην δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο 

ηδηνθηεζίαο, παξαβίαζαλ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη πξνζέβαιαλ ην δηθαίσκα ζε 

απνηειεζκαηηθφ δηθαζηηθφ έιεγρν
252

. Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην απέξξηςε ηελ ελ ιφγσ πξνζθπγή 

ζεσξψληαο φηη νη ελ ιφγσ Καλνληζκνί απνζθνπνχλ ζηελ πιήξε εθαξκνγή ςεθηζκάησλ ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρεη θαλέλα πεξηζψξην ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηθαζηηθνχ ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηελ λνκηκφηεηα 

ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ απνιακβάλνπλ δηθαζηηθήο αζπιίαο θαη επηπιένλ εθαξκφδνληαο ηνπο 

θαλφλεο ηεο δηεζλνχο δεκνζίαο ηάμεσο δελ κπνξεί λα παξεθθιίλεη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο
253

. 

Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνέβαιιε ν Kadi απηφ δελ είλαη 

αξκφδην λα πξνβεί ζε έκκεζν έιεγρν ηεο ζπκθσλίαο ησλ ςεθηζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχζεη ε Έλσζε θαη πξνζέζεζε φηη ε ελ 

ιφγσ ειιηπείο δηθαζηηθή πξνζηαζία δελ αληηβαίλεη πξνο ην jus cogens
254

. 
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Με λεφηεξε ζπλεθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ C-402/05 P θαη C-415/05 P, Kadi θαη Al 

Barakat θαηά πκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπήο, ην Γηθαζηήξην αθχξσζε ηελ απφθαζε Σ-315/01 θαη 

επηπιένλ αθχξσζε θαη ηνλ Καλνληζκφ 881/2002 ηνπ πκβνπιίνπ ζηνλ βαζκφ πνπ αθνξνχζε 

ηνλ Kadi
255

. Σν Γηθαζηήξην ζεψξεζε φηη παξά ην γεγνλφο ηεο ππνρξέσζεο εθαξκνγήο ησλ 

ςεθηζκάησλ ην πκβνπιίνπ Αζθαιείαο δελ ζπλεπάγεηαη ε δηθαζηηθή αζπιία απηψλ ηε 

ζηηγκή πνπ φιεο νη πξάμεηο ηε Έλσζεο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα 

πξνθεηκέλνπ απηέο λα έρνπλ λνκηθή ηζρχ γεγνλφο ην νπνίν ειέγρεηαη απφ ην Γηθαζηήξην ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ελδίθνπ πξνζηαζίαο
256

. Σν Γηθαζηήξην σο εθ ηνχηνπ 

επηβάιιεη ζηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηεο ΔΔ λα εμαζθαιίδνπλ θαηά ηελ πηνζέηεζε πξάμεσλ 

ηνπο ηνλ πιήξε ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ αθφκε θαη φηαλ νη πξάμεηο ηνπο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ εθαξκνγή ησλ ςεθηζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο
257

. Δπηπιένλ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθαηνδνηηθνχ ειέγρνπ επηηάζζεη ε αξκφδηα αξρή ηεο ΔΔ λα 

γλσζηνπνηεί ζην εθάζηνηε πξφζσπν θαηά ηελ έθδνζε ή ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο εγγξαθήο ζε θαηάινγν πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ 

ηξνκνθξαηία ηνπο ιφγνπο βάζεη ησλ νπνίσλ πξνβαίλεη ζηελ αλάινγε εγγξαθή θαη λα παξέρεη 

θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δπλαηφηεηα λα δηθαηνινγεζεί ή λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ
258

, 

δηαδηθαζία ε νπνία δελ αθνινπζήζεθε απφ ην πκβνχιην ζηελ πεξίπησζε ηνπ Kadi 

ζηεξψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ην δηθαίσκα άκπλάο ηνπ θαη ην δηθαίσκα ζε 

απνηειεζκαηηθφ δηθαζηηθφ έιεγρν
259

. 

 

Η ζπλέρεηα ηεο ππόζεζεο Kadi θαη ν επίδηθνο Καλνληζκόο 

 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ε Δπηηξνπή Κπξψζεσλ θνηλνπνίεζε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε 

πεξί εγγξαθήο ηνπ Kadi ζην ζπγθεληξσηηθφ ηεο θαηάινγν ηφζν ζην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο 

ζηε Γαιιία, κε ππνζεκείσζε ηε δπλαηφηεηα θνηλνπνίεζήο ηεο ζηνλ Kadi, φζν θαη ζηνλ 

ηζηφηνπφ ηεο
260

. ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ε Δπηηξνπή Κπξψζεσλ αλαθέξεη φηη ν Kadi πιεξνί 

ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ηνπ θαη πξνβαίλεη ζε ηεθκεξίσζε ηεο ζέζεψο ηεο αλαθέξνληαο ηα 

αθφινπζα: 

 

 ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ζην ζρεδηαζκφ, ζηε δηεπθφιπλζε, ζηελ 

πξνπαξαζθεπή ή ζηελ εθηέιεζε πξάμεσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ζπλδενκέλσλ κε ην δίθηπν ηεο 
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Αι Κάηληα, ηνλ Οζάκα Μπηλ Λάληελ ή ηνπο Σαιηκπάλ, ή θάζε ππξήλα, ππννκάδα ή 

παξαθπάδα απηψλ ή άιιε δηαθσλνχζα νκάδα, εμ νλφκαηφο ηνπο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ή πξνο 

ζηήξημή ηνπο. 

 πξνκήζεηα, πψιεζε ή κεηαθνξά φπισλ θαη ζρεηηθνχ πιηθνχ 

 ζηξαηνιφγεζε εμ νλφκαηφο ηνπ 

 κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηήξημε ησλ πξάμεσλ ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο. 

Πξφθεηηαη γηα γεγνλφηα ηα νπνία δηθαηνινγνχληαη πιήξσο ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε θαη 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Kadi
261

. Η ίδηα έθζεζε δηαβηβάζηεθε ζηελ Δπηηξνπή ε νπνία 

απζεκεξφλ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Kadi ελεκεξψλνληαο ηνλ ηαπηφρξνλα φηη ζα πξνβεί ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ νλφκαηφο ην ζηνλ θαηάινγν πνπ πεξηέρεηαη ζην παξάξηεκα 1 ηνπ Καλνληζκνχ 

881/2002 ζηεξηδφκελε ζηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε
262

. Ο Kadi 

απαληψληαο ζηελ θνηλνπνίεζε απηή ηεο Δπηηξνπήο απέζηεηιε έγγξαθν κε ζηνηρεία πνπ 

πηζηνπνηνχζαλ ηελ εγθαηάιεηςε πνηληθψλ εξεπλψλ πνπ είραλ θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ Διβεηηθέο, 

Σνπξθηθέο θαη Αιβαληθέο αξρέο πξνο εμαθξίβσζε πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχζαλ ζπκκεηνρή 

ηνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο θαη δήηεζε ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζηεξίρηεθαλ γηα ηελ έθδνζε ηεο ελ ιφγσ αηηηνινγηθήο 

εθζέζεσο
263

. 

 

Η αλαηξεζηβαιιόκελε απόθαζε 

 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2009 ν Kadi κε δηθφγξαθφ ηνπ άζθεζε πξνζθπγή θαηά ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ επίδηθνπ Καλνληζκνχ 881/2002 πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 3
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2008 πξνβάιινληαο πέληε ιφγνπο. Ο δεχηεξνο εμ απηψλ ησλ ιφγσλ αθνξνχζε ηελ πξνζβνιή 

ησλ δηθαησκάησλ άκπλαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο επί απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο 

ελψ ν πέκπηνο ιφγνο αθνξνχζε ην δπζαλάινγν πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηδηνθηεζίαο
264

. 

Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην ζεψξεζε φηη ε επηρεηξεκαηνινγία ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

δελ παξέρνπλ ηηο εγγπήζεηο κηαο απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαζψο 

ζηεξηρζήθαλ ζηα ζηνηρεία ηα νπνία παξέζεζε ε Δπηηξνπή Κπξψζεσλ
265

. Δπηπιένλ 

ππνγξάκκηζε ηνλ κφληκν ραξαθηήξα πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ 

πιήηηνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ Kadi επί κηα δεθαεηία θαη ηφληζε ηελ αλάγθε γηα πιήξε θαη 
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απζηεξφ δηθαζηηθφ έιεγρν ησλ κέηξσλ πνπ δεζκεχνπλ ηα θεθάιαηα ηνπ Kadi
266

. Δλ ζπλερεία, 

εμεηάδνληαο ηνλ δεχηεξν θαη πέκπην ιφγν πνπ πξνβάιιεη ν Kadi δηαπίζησζε ηελ πξνζβνιή 

ησλ δηθαησκάησλ άκπλάο ηνπ ηε ζηηγκή πνπ ε Δπηηξνπή δελ επέηξεςε ζε απηφλ λα έρεη 

πξφζβαζε ζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζηξέθνληαη εηο βάξνο ηνπ θαη επηπιένλ φηη ππήξμε 

κφλν ηππηθφο ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ηελ ζηηγκή πνπ ε Δπηηξνπή αλέθεξε φηη 

δεζκεπφηαλ απζηεξά απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Κπξψζεσλ θαη έιαβε 

απφθαζε ρσξίο λα πξνβεί ζε έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο
267

. Πέξαλ απηψλ, δηαπίζησζε 

παξαβίαζε ηεο αξρήο απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηε ζηηγκή πνπ δελ επηηξάπεθε 

ζηνλ Kadi λα ππεξαζπηζηεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ φζνλ αθνξά ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία
268

. Σέινο, 

έθξηλε φηη ν επίδηθνο Καλνληζκφο πνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ 

Kadi εδψ θαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εθδφζεθε ρσξίο λα ηνπ επηηξαπεί ε έθζεζε ησλ 

απφςεψλ ηνπ γεγνλφο πνπ ζπληζηά παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο ζην κέηξν πνπ 

ν ελ ιφγσ Καλνληζκφο πξνζβάιιεη ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ζην ζεβαζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο
269

. 

Απνηέιεζκα απηνχ ην Γεληθφ Γηθαζηήξην λα αθπξψζεη ηνλ επίδηθν θαλνληζκφ ζην κέηξν πνπ 

απηφο αθνξά ηνλ Kadi
270

. 

 

Σα αηηήκαηα ησλ δηαδίθσλ 

 

ηηο ζπλεθδηθαδφκελεο ππνζέζεηο ε Δπηηξνπή, ην πκβνχιην, θαη ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην δεηνχλ απφ ην Γηθαζηήξην λα αλαηξέζεη ηελ αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε ζην 

ζχλνιφ ηεο θαη λα απνξξίςεη σο αβάζηκν ην αίηεκα ηνπ Kadi πεξί αθπξψζεσο ηνπ επίδηθνπ 

Καλνληζκνχ θαζφζνλ απηφο ηνλ αθνξά
271

 ελψ ν Kadi δεηά απφ ην Γηθαζηήξην λα απνξξίςεη 

θαη ηηο ηξεηο αηηήζεηο αλαηξέζεσο θαη λα επηθπξψζεη ηελ αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε θαη λα 

ηελ θεξχμεη ακέζσο εθηειεζηή απφ ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεψο ηεο
272

. 

 

Δπί ησλ αηηήζεσλ αλαηξέζεσο 

 

Η Δπηηξνπή, ην πκβνχιην θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην πξνβάιινπλ θαη’ νπζία ηνπο 

αθφινπζνπο ηξεηο ιφγνπο πξνο ζηήξημε ησλ αλαηξέζεψλ ηνπο: 
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 πιάλε πεξί ην δίθαην ζρεηηδφκελε κε ην φηη δελ αλαγλσξίζηεθε δηθαζηηθή 

αζπιία ππέξ ην επίδηθνπ θαλνληζκνχ 

 πιάλε πεξί ην δίθαην ζρεηηθή κε ην βαζκφ εληάζεσο ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ 

ηνλ νπνίν νξίδεη ε αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε 

 ζθάικαηα ζηα νπνία ππέπεζε ην Γεληθφ Γηθαζηήξην θαηά ηελ εμέηαζε ησλ 

ιφγσλ αθπξψζεσο κε ηνπ νπνίνπο ν Kadi πξνέβαιε ελψπηφλ ηνπ πξνζβνιή ησλ δηθαησκάησλ 

άκπλαο θαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ επί απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη 

παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο
273

. 

 

Ννκηθή πιάλε πεξί δηθαζηηθήο αζπιίαο 

 

Σν πκβνχιην ζεσξεί φηη ην Γεληθφ Γηθαζηήξην ππέπεζε ζε πιάλε πεξί ηνπ δηθαίνπ 

αξλνχκελν ηε δηθαζηηθή αζπιία ηνπ επίδηθνπ Καλνληζκνχ
274

 θαζψο ζεσξεί φηη κε ηελ 

άξλεζή ηεο αγλνεί ην Γηεζλέο Γίθαην θαη ηελ ππεξνρή ησλ ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο 

απνξξένπλ απφ ην Υάξηε ηνπ ΟΗΔ έλαληη εθείλσλ πνπ απνξξένπλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

ζπκθσλία
275

. Δπηπιένλ ππνζηεξίδεη φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην Γεληθφ Γηθαζηήξην έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ην Γίθαην ηεο Έλσζεο ην νπνίν επηηάζζεη ζεβαζκφ απφ πιεπξάο ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ απηήο ζην Γηεζλέο Γίθαην ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπγθεθξηκέλα ζεζκηθά φξγαλα 

δξνπλ ζηε δηεζλή ζθελή εμ νλφκαηνο ησλ κειψλ θξαηψλ ηεο ΔΔ
276

. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν 

Kadi ακθηζβεηεί ην γεγνλφο φηη ε άξλεζε αζπιίαο ην επίδηθνπ Καλνληζκνχ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε είηε κε ην Γηεζλέο Γίθαην είηε κε ην Γίθαην ηεο Έλσζεο
277

. 

 

Σν Γηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ θξίζε ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ φηη ν 

επίδηθνο Καλνληζκφο δελ κπνξνχζε λα ηχρεη δηθαζηηθήο αζπιίαο απιά θαη κφλν δηφηη 

απνηεινχζε εθαξκνγή ςεθηζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ αζθαιείαο
278

. Δπηπιένλ ν ζεβαζκφο πνπ 

απαηηείηαη απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο έλσζεο πξνο ηα φξγαλα ηνπ ΟΗΔ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

έιιεηςε ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο κηαο πξάμεσο ηε Έλσζεο κε βάζεη ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα
279

. Άξα, δελ ππάξρεη θακία πιάλε πεξί δηθαζηηθήο αζπιίαο ηνπ επίδηθνπ 

θαλνληζκνχ θαη επνκέλσο απνξξίπηεηαη ν πξψηνο ιφγνο αλαηξέζεσο
280

. 
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Πιάλε πεξί ην δίθαην ζρεηηθά κε ην βαζκό ηεο εληάζεσο ην δηθαζηηθνύ ειέγρνπ θαη 

πξνζβνιή ησλ δηθαησκάησλ άκπλαο θαη ηνπ δηθαηώκαηνο επί απνηειεζκαηηθήο 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαζώο θαη ζε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο. 

 

Η επηηξνπή, ην πκβνχιην θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ηζρπξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

 

 Η αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε παξνπζηάδεη ζέκα πιάλεο πεξί ην δίθαην 

θαζφζνλ ε απφθαζε Kadi δελ εκπεξηέρεη θάπνην ζεκείν επί ηνπ νπνίνπ ην Γεληθφ Γηθαζηήξην 

λα ζηεξίδεη ηε ζέζε ηνπ πεξί ηνπ βαζκνχ ηεο εληάζεσο ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα 

αζθείηαη έλαληη θάπνηαο πξάμεσο ηεο Έλσζεο
281

 

 Ο νξηζκφο ηεο εληάζεσο ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε είλαη λνκηθά εζθαικέλνο. Σν Γηθαζηήξην αθνινπζεί θαηά 

πάγηα λνκνινγία πεξηνξηζκέλν δηθαζηηθφ έιεγρν πνπ αθνξά κφλν ηελ πξφδειε πιάλε 

εθηηκήζεσο ζρεηηθά κε πξάμεηο νη νπνίεο ππαγνξεχνληαη απφ πνιχπινθεο εθηηκήζεηο θαη απφ 

επξχ πεξηζψξην εθηηκήζεσο κε γλψκνλα γεληθψο νξηδφκελνπο ζθνπνχο
282

 

 Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην εζθαικέλα πξνηείλεη ηελ εμνκνίσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επίκαρσλ κέηξσλ κε πνηληθή θχξσζε θαη επηζεκαίλεη φηη ε πηνζέηεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ απηψλ κέηξσλ, ζπληεξεηηθήο θχζεσο, απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ηελ 

απνηξνπή ηπρφλ απεηιψλ γηα ηε δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα
283

 

 Η εξκελεία πνπ έδσζε ην Γεληθφ Γηθαζηήξην ζρεηηθά κε ην ζεβαζκφ ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ηηο απνξξένπζεο απφ απηά ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

εγγξαθή ηνπ Kadi ζην παξάξηεκα ηνπ επίδηθνπ θαλνληζκνχ ζεσξείηαη λνκηθψο εζθαικέλε
284

 

θαζψο απηφ θξίλεη φηη ν ζεβαζκφο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ απαηηεί ηελ θνηλνπνίεζε 

ησλ ελ ιφγσ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ
285

 αγλνψληαο ηνλ πεξηνξηζκφ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηθαηψκαηνο γλσζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί δηαξξνή επαίζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ ε νπνία κπνξεί λα ελέρεη ηελ δηαθπγή ηξίησλ απφ ηελ επηβνιή κέηξσλ ζηα 

πιαίζηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο
286

. Δπηπιένλ ε αηηηνινγηθή έθζεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Κπξψζεσλ πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Kadi εθζέηεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηα 

ζηνηρεία πνπ ηελ νδήγεζαλ λα ππνζηεξίδεη φηη ν Kadi εκπιέθεηαη κε ην δίθηπν ηεο Αι 

Κάηληα θαη ηνλ Οζάκα Μπηλ Λάληελ
287
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 Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην δελ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ πξνζθπγή πνπ άζθεζε 

παξάιιεια ν Kadi ζηα Γηθαζηήξηα ησλ Η.Π.Α. ππνζηεξίδνληαο έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη αδπλακία πξνζβάζεσο ζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία
288

 

 Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην ιακβάλεη πιεκκειψο ππφςε ηνπ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηε 

δηαδηθαζία επαλεμεηάζεσο ηεο εγγξαθήο κίαο νληφηεηαο ζην ζπγθεληξσηηθφ θαηάινγν ηεο 

επηηξνπήο θπξψζεσλ, ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο ζπλέβαιιαλ ζεηηθά ζηελ πξνζηαζία ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
289

. 

 

Ο Kadi κε ηε ζεηξά ηνπ πξνο ππεξάζπηζή ηνπ αληηηείλεη ηα αθφινπζα: 

 

 Σν Γεληθφ Γηθαζηήξην νξζψο έθξηλε φηη ην Γηθαζηήξην είρε ιάβεη ζαθψο ζέζε 

επί ηεο εθηάζεσο θαη ηεο εληάζεσο ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ελ 

πξνθεηκέλσ
290

 

 Ακθηζβεηεί φηη είλαη εζθαικέλε ε απαίηεζε πεξί ηνπ βαζκνχ ηεο εληάζεσο 

ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεηαη ελ πξνθεηκέλσ
291

 

 Σα ελ ιφγσ κέηξα απψιεζαλ ηνλ πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπο θαη θαηέζηεζαλ 

θαηαζηαιηηθά είηε ιφγσ ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο είηε ιφγσ ηεο καθξάο δηάξθεηαο 

εθαξκνγήο ηνπο γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηνλ πιήξε θαη απζηεξφ έιεγρν ηνπ επίδηθνπ 

Καλνληζκνχ
292

 

 Ακθηζβεηεί ηελ πιάλε πεξί ηνπ δηθαίνπ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία πνπ έδσζε ην 

Γεληθφ Γηθαζηήξην γχξσ απφ ην ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ
293

 θαη ππνζηεξίδεη 

φηη απνηειεζκαηηθφο δηθαζηηθφο έιεγρνο δελ κπνξεί λα ππάξμεη φηαλ ππάξρεη πιήξεο έιιεηςε 

θνηλνπνίεζεο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ
294

 

 Η παξάιιειε πξνζθπγή πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

αθνξά ηελ αθχξσζε ηεο εγγξαθήο ην νλφκαηφο ηνπ ζηνλ θαηάινγν ηνπ γξαθείνπ ειέγρνπ 

αιινδαπψλ ηνπ Τπνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ ησλ Η.Π.Α. γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο απφ απηνχο 

πνπ ζπδεηψληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθπγή
295
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 Σε ζηηγκή πνπ εθδφζεθε ν επίδηθνο Καλνληζκφο ε κνλαδηθή δηαδηθαζία πνπ 

είρε ζεζπίζεη ν ΟΗΔ ζρεηηθά κε ηελ επαλεμέηαζε εγγξαθψλ αθνξνχζε ην εζηηαθφ ζεκείν θαη 

ηίπνηα παξαπάλσ
296

. 

 

Δθηίκεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ επί ηεο εθηάζεσο ησλ δηθαησκάησλ άκπλαο θαη ηνπ 

δηθαηώκαηνο επί απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο 

 

Σν Γηθαζηήξην ζηελ απφθαζε Kadi έθξηλε φηη ηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο 

νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ηεο Έλσζεο φζνλ 

αθνξά ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ πξάμεηο αθνξνχλ 

ηελ εθαξκνγή ςεθηζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ
297

. Ο ζεβαζκφο ησλ 

δηθαησκάησλ άκπλαο θαη ην δηθαίσκα απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο απνηεινχλ 

δπν ζεκειηψδε δηθαηψκαηα
298

. Σν πξψην πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα αθξνάζεσο θαη ην 

δηθαίσκα πξνζβάζεσο ζην θάθειν, ηεξνπκέλσλ ησλ λνκίκσλ ζπκθεξφλησλ 

εκπηζηεπηηθφηεηαο
299

. Σν δεχηεξν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθάζηνηε ελδηαθεξφκελν λα 

γλσξίδεη επάλσ ζε πνηνπο ιφγνπο έρεη ζηεξηρηεί ε έθδνζε κηαο απφθαζεο πνπ ηνλ αθνξά
300

. 

Σν άξζξν 52 παξάγξαθνο 1 ηνπ Υάξηε πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

άζθεζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πεξηνξηζκνί απηνί αλαγθαηνχλ θαη 

εμππεξεηνχλ ζθνπνχο γεληθνχ ζπκθέξνληνο
301

. Πέξαλ αηνχ ε πξνζβνιή ησλ ελ ιφγσ 

δηθαησκάησλ πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη κε ηηο εηδηθέο θαηαζηάζεηο θάζε ππφζεζεο μερσξηζηά
302

. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξέπεη λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζνλ ε κε πξφζβαζε ην Kadi 

θαη ηνπ ελσζηαθνχ δηθαζηή ζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεηά ηεο ελ ιφγσ ππνζέζεσο ζπληζηνχλ 

πξνζβνιή ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ
303

. 

 

Καηαξρήλ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ θέξεη ηελ 

θχξηα επζχλε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη 

απηφ ην νπνίν απνθαζίδεη ηη ζπληζηά απεηιή θαη θαη’ επέθηαζε πξνβαίλεη ζηε ιήςε ησλ 

αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ αμηψλ απηψλ ιακβάλνληαο 

πάληα ππφςε κεηαμχ άιισλ θαη ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
304

. ε πξνέθηαζε 
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ηνπ ηειεπηαίνπ ε Δπηηξνπή Κπξψζεσλ θέξεη επζχλε ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

νληνηήησλ ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αζθεζεί δέζκεπζε θεθαιαίσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

γεληθφηεξα. Με ην πξνζδηνξηζκφ κηαο νληφηεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κπξψζεσλ έρνπκε 

απηφκαηα ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζπγθεληξσηηθφ θαηάινγφ ηεο θαη παξάιιεια ηελ 

θνηλνπνίεζε κηαο ζπλνπηηθήο έθζεζεο ησλ ιφγσλ βάζεη ησλ νπνίσλ έιαβε ρψξα ε εθάζηνηε 

εγγξαθή ζην εθάζηνηε ελδηαθεξφκελν πξφζσπν
305

. Σν ζεζκνζεηηθφ φξγαλν ηεο έλσζεο 

εθαξκφδνληαο ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο νθείιεη λα εγγξάςεη ην φλνκα απηφ 

ζηνλ θαηάινγν πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 881/2002 ζηεξηδφκελν ζηε αηηηνινγηθή 

έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Κπξψζεσλ
306

. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

απνθάζεσο πεξί εγγξαθήο ή δηαηεξήζεσο νλφκαηνο πξνζψπνπ ζηνλ επίδηθν θαηάινγν ν 

ζεβαζκφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηθαησκάησλ επηβάιιεη ην ζεζκνζεηηθφ φξγαλν ηεο Έλσζεο 

λα θνηλνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζηεξίρζεθε γηα λα ιάβεη ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην 

ελδηαθεξφκελν πξφζσπν θαη έπεηηα λα επηηξέςεη ζην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν λα 

ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ πξνβάιινληαο ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ 

ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηνπ
307

. ηελ πεξίπησζε δηαηήξεζεο νλφκαηνο ζηνλ επίδηθν θαηάινγν ε 

πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία πξέπεη λα ιάβεη ρψξα πξνηνχ ηελ έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ 

θαλνληζκνχ
308

. 

 

Σν ζεζκνζεηηθφ φξγαλν ηεο έλσζεο νθείιεη λα εμεηάζεη ηελ έθζεζε ππεξάζπηζεο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ πξνζψπνπ ζρεηηθά κε ην βάζηκν ησλ ιφγσλ ππεξάζπηζήο ηνπ
309

. Καηά 

ζπλέπεηα ε αξρή απηή θξίλεη θαηά πφζν είλαη αλαγθαία ε θνηλνπνίεζε ζε απηήλ ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, απφξξεησλ θαη κε, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κπξψζεσλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ ζηνλ ζπγθεληξσηηθφ θαηάινγν 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιήο ηεο επηκειψο θαη ακεξφιεπηα
310

 ιακβάλνληαο 

ππφςε ην γεγνλφο φηη ε ππνρξέσζε αηηηνινγήζεσο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 296 ηεο 

ΛΔΔ επηηάζζεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηδηθψλ ιφγσλ βάζεη ησλ νπνίσλ επηβάιινληαη 

πεξηνξηζηηθά κέηξα ζην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν
311

. 

 

ρεηηθά κε ηε δηθαηνδνηηθή δηαδηθαζία ν ελσζηαθφο δηθαζηήο θαηά ηνλ έιεγρφ ηνπ 

πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαηάιιεινπ 
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ραξαθηήξα ηεο λνκηθήο βάζεο. Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα εμαθξηβψζεη θαηά πφζνλ ην 

ζεζκνζεηηθφ φξγαλν ηεο έλσζεο ηήξεζε ηηο δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο θαη ηελ ππνρξέσζε 

αηηηνινγήζεσο θαζψο επίζεο θαη ηνλ αθξηβή θαη ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα ησλ 

πξνβιεζέλησλ ιφγσλ
312

. 

 

Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ν ελσζηαθφο δηθαζηήο ππνρξενχηαη λα βεβαησζεί φηη ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ιήςε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο είλαη 

πξαγκαηηθά θαη φρη αθεξεκέλα ή ηνπιάρηζηνλ έλαο εμ απηψλ ησλ ιφγσλ είλαη 

πξαγκαηηθφο
313

. Πξνο πινπνίεζε απηνχ ην ζεζκνζεηηθφ φξγαλν ηεο έλσζεο νθείιεη λα 

πξνζθνκίζεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, απφξξεηα θαη κε, πνπ θξίλνληαη αλαγθαία
314

. Καηά 

ζπλέπεηα ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή πξέπεη λα 

δηθαηνινγνχλ ηνπο ιφγνπο βάζεη ησλ νπνίσλ ην ζεζκνζεηθφ φξγαλν ζηξάθεθε ελαληίνλ ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ πξνζψπνπ
315

. ε πεξίπησζε αδπλακίαο πινπνηήζεσο απηνχ ν ελσζηαθφο 

δηθαζηήο ζηεξίδεηαη ζηνπο πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο ηεο αηηηνινγηθήο εθζέζεσο θαη ζε 

πεξίπησζε αδπλακίαο δηαπηζηψζεσο ηνπ βαζίκνπ ελφο ιφγνπ ν ελσζηαθφο δηθαζηήο 

πξνβαίλεη ζηελ απφξξηςή ηνπ
316

. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θνηλνπνίεζε νξηζκέλσλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ελ γέλεη ηφηε ελαπφθεηηαη ζηνλ 

ελσζηαθφ δηθαζηή, ζηνλ νπνίν δελ ιακβάλεη ρψξα ν πεξηνξηζκφο ηνπ απνξξήηνπ ζηνηρείσλ, 

θαηά πφζνλ ζα εθαξκφζεη ηερληθέο ζπκβηβαζκνχ ησλ ζεκηηψλ ιφγσλ αζθαιείαο θαη ηεο 

δηαζθαιίζεσο ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ
317

. Δλ 

πξνθεηκέλσ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο θνηλνπνηήζεσο καο πεξηιήςεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

ελ ιφγσ απνξξήησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ
318

. Η ηεθκεξίσζε θαη κφλν ηνπ βάζηκνπ ελφο εθ 

ησλ πξνβιεζέλησλ ιφγσλ αξθεί γηα λα κελ αθπξσζεί ε απφθαζε
319

. 

 

Δθηίκεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ επί ησλ πιαλώλ πεξί ην δίθαην πνπ πεξηέρεη ε 

αλαηξεζηβαιιόκελε απόθαζε 

 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ 

άκπλαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο επηβάιιεη ηελ 

θνηλνπνίεζε ζην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ηεο αηηηνινγηθήο εθζέζεσο θαη ζπλάκα ηελ παξνρή 
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δπλαηφηεηαο λα ππεξαζπηζηεί ηε ζέζε ηνπ
320

. Πέξαλ απηψλ, ζε πεξίπησζε έλδηθεο 

ακθηζβεηήζεσο επηβάιιεηαη απφ ηνλ ελσζηαθφ δηθαζηή ν έιεγρνο ηνπ βάζηκνπ ησλ 

πξνβιεζέλησλ ιφγσλ
321

. Η κε θνηλνπνίεζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζην ελδηαθεξφκελν 

πξφζσπν δε ζπλεπάγεηαη πξνζβνιή ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ
322

. πλεπψο ην Γεληθφ 

Γηθαζηήξην πιαλήζεθε πεξί ην δίθαην ζεσξψληαο φηη ππήξμε ειιηπήο γλσζηνπνίεζε ζηνλ 

Kadi θαη ζην ίδην απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηνπο ιφγνπο εγγξαθήο ζηνλ επίδηθν 

θαηάινγν
323

. Δπηπιένλ ην Γεληθφ Γηθαζηήξην πιαλήζεθε πεξί ην δίθαην ζεσξψληαο φηη 

ππήξμε αζάθεηα ησλ ελ ιφγσ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηε ζηηγκή πνπ ε εμέηαζε ελφο 

εθάζηνηε ιφγνπ δελ νδεγεί ζε ηέηνηα δηαπίζησζε
324

. πγθεθξηκέλα κφλν ν ηειεπηαίνο απφ 

ηνπο ιφγνπο ηεο αηηηνινγηθή εθζέζεσο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηνθηεζία δηαθφξσλ εηαηξεηψλ 

απφ ηνλ Kadi ζηελ Αιβαλία πνπ ζπλαιιάζζνληαλ νηθνλνκηθψο κε ηνλ Οζάκα Μπηλ Λάληελ 

είλαη αζαθήο
325

. Παξά ην γεγνλφο φηη ην Γεληθφ Γηθαζηήξην ππέπεζε ζε πιάλε πεξί ην δίθαην 

πξέπεη λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ην δηαηαθηηθφ ηεο αλαηξεζηβαιιφκελεο απφθαζεο βαζίδεηαη 

ζε έηαηξνπο λνκηθνχο ιφγνπο πέξαλ απηψλ πνπ έιαβε ππφςε ην εληθφ Γηθαζηήξην γεγνλφο 

πνπ ζπλεπάγεηαη ηε απφξξηςε ηεο ελ ιφγσ αηηήζεσο αλαηξέζεσο
326

. 

 

Δθηίκεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ επί ηεο ειιείςεσο λνκηκόηεηαο ηνπ επίδηθνπ Καλνληζκνύ 

 

Ο Kadi ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνζθφκηζε ηελ 10
ε
 Ννεκβξίνπ 2008 πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεξίμεη ηελ πξνζθπγή ηνπ έζεζε ηα αθφινπζα: 

 

 Γέρεηαη φηη απνηειεί ηδξπηηθφ κέινο ηνπ ηδξχκαηνο Muwafaq αιιά αξλείηαη 

φηη ην ίδξπκα απηφ παξείρε νπνηαδήπνηε ζπλδξνκή ζηελ Αι Κάηληα θαη γεληθφηεξα ζηελ 

ηξνκνθξαηία. Αληηζέησο θχξηα απνζηνιή ηνπ ήηαλ ε αξσγή θηιαλζξσπηθψλ ζθνπψλ
327

 

 Αλαγλσξίδεη φηη πξνζέιαβε ην 1992 ηνλ Al Ayadi πξνθεηκέλνπ λα δηεπζχλεη 

ηα επξσπατθά γξαθεία ηνπ ηδξχκαηνο Muwafaq κε ζθνπφ λα παξέρεη ππνζηήξημε ησλ 

πξνζθχγσλ θαηά ηε δηάξθεηα ην πνιέκνπ ζηα Βαιθάληα ηε δεθαεηία ηνπ ’90. Παξάιιεια ηελ 

επνρή εθείλε ζπλεξγαδφηαλ κε ηνλ Julaidan ζε έλα ζρέδην παξνρήο βνήζεηαο ζρεηηδφκελε κε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ ελ ιφγσ πξνζθχγσλ. Σελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν ν Οζάκα 
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Μπηλ Λάληελ ζεσξείην ζχκκαρνο ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ θαη επνκέλσο δελ κπνξνχζε λα 

ινγίζεη ηνλ Julaidan θαη ηνλ Al Ayadi σο πξφζσπα ζπλδεφκελα κε ηελ ηξνκνθξαηία
328

 

 Αγλνεί ηελ χπαξμε ηνπ Talad Fuad Kassem θαη αξλείηαη ηελ παξνρή 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο ζηήξημεο ζηελ νληφηεηα απηή ή ζε καρεηέο ηεο Βνζλίαο- Δξδεγνβίλεο 

απφ πιεπξάο ηνπ θαη απφ πιεπξάο ηδξχκαηνο Muwafaq
329

 

 Αξλείηαη ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζηελ ηξνκνθξαηία δηα κέζνπ ηεο 

Depozitna Banka θαη εμεγεί φηη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζηελ ελ ιφγσ ηξάπεδα αθνξά 

απνθιεηζηηθά εκπνξηθνχο ιφγνπο. Δπηπιένλ ππνζηεξίδεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη νη αξρέο ηεο 

ανπδηθήο Αξαβίαο έηξεθαλ ππφλνηεο γηα ηε ζπλεξγία ηεο Depozitna Banka ζε 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαηά ησλ Η.Π.Α. δελ ππήξμε πνηέ αλάθξηζε ηνπ ηδίνπ ππφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπ σο ανπδάξαβα ηδηνθηήηε ην ελ ιφγσ ηδξχκαηνο
330

. 

 

Η επηηξνπή απαληψληαο ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Kadi έζεζε ηα αθφινπζα: 

 

 Η παχζε φισλ ή κέξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηδξχκαηνο Muwafaq δελ 

απνθιείεη ηε κε ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηεο Αι Κάηληα
331

, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη πξνζθφκηζε 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ
332

 

 Η ζπλεξγαζία ηνπ kadi κε ηνλ Al Ayadi θαη ηνλ Julaidan ζπλεπάγεηαη φηη φινη 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο
333

. Η ηφηε ζπλεξγαζία ηνπο ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

αξρηθή εγγξαθή ηνπ kadi ζηνλ επίδηθν θαηάινγν αιιά δελ αξθεί γηα λα ζπλερίζεη λα 

δηαηεξείηαη
334

 

 Με δήισζή ηνπ ν Talad Fuad Kassem επηβεβαηψλεη φηη ν Kadi έθαλε ρξήζε 

ηεο ζέζεψο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ζηήξημε
335

 ρσξίο φκσο ελ ηνχηνηο λα ππάξμεη θαλέλα 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν
336

 

 Σν γεγνλφο φηη ε Depozitna Banka ιεηηνχξγεζε πξνπαξαζθεπαζηηθά γηα ηελ 

επίζεζε ζηε ανπδηθή Αξαβία ζπλεπάγεηαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Kadi ζε δξαζηεξηφηεηεο 

μέλεο απφ ηηο ζπλήζεο
337

, ρσξίο φκσο ηελ πξνζθφκηζε νπνηνπδήπνηε απνδεηθηηθνχ 

ζηνηρείνπ
338

. 
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Απφ ηα πξνιερζέληα πξνθχπηεη φηη θαλέλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιήζεθαλ κε 

ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο επηηξνπήο θπξψζεσλ δελ δχλαηαη λα αηηηνινγήζεη ζηα πιαίζηα 

ηεο Έλσζεο ηελ ιήςε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηνπ Kadi. Απνηέιεζκα απηνχ νη πιάλεο 

πεξί ην δίθαην πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο δελ δχλαληαη λα αθπξψζνπλ ηελ 

αλαηξεζηβαιιιφκελε απφθαζε
339

 θαη θαηά ζπλέπεηα νη αηηήζεηο αλαηξέζεσο 

απνξξίπηνληαη
340

. 

 

Βιέπνπκε ην Γηθαζηήξην λα απνξξίπηεη ηηο πξνζθπγέο ππέξ ηνπ Kadi θαη λα δηθαηψλεη 

πιήξσο θαη ακεηαθιήησο ηελ ελ ιφγσ νληφηεηα κεηά απφ κία πνιπεηή δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη 

γηα κία ππφζεζε κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

ηέζεθε έληνλα ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξψπηλσλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. εκείν θιεηδί απνηειεί ε κε χπαξμε ζαθνχο 

πιαηζίνπ ην νπνίν λα θαζνξίδεη πνηεο πιεξνθνξίεο δχλαληαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνλ 

εθάζηνηε ελδηαθεξφκελν. Έηζη, θάζε θνξά ην εθάζηνηε θξάηνο πνπ πξνηείλεη κία νληφηεηα 

γηα εγγξαθή ζηνλ θαηάινγν νληνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, 

θαζνξίδεη θαη πνηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία δχλαληαη λα θνηλνπνηεζνχλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

Απνηέιεζκα απηνχ, πνιιέο θνξέο ν θαηεγνξνχκελνο λα κελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ φια ηα 

ζηνηρεία ηα νπνία ησλ αθνξνχλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα κελ κπνξεί λα ακπλζεί 

απνηειεζκαηηθά. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε απνδεηθλχεηαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

Γηθαηηθνχ πζηήκαηνο πνπ έρεη νηθνδνκήζεη ε ΔΔ ζηνπο θφιπνπο ηεο. Δπηπιένλ, 

δηαπηζηψλεηαη ε απζεληηθφηεηα απηνχ ηνπ Γηθαηηθνχ πζηήκαηνο ην νπνίν δελ ππαθνχεη 

ηπθιά ζην δηεζλέο δίθαην αιιά αληηζέησο δξα θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα ειέγρεη ηελ 

νξζφηεηά ηνπ θαη παξάιιεια λα ζπλδξάκεη ζηε βειηίσζε θαη αλάπηπμή ηνπ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Η Σξνκνθξαηία, έλα θαηλφκελν – κάζηηγα ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ζπλνδεχεη ηνλ άλζξσπν 

απφ απαξρήο θφζκνπ. Παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, 

θηλείηαη παξάιιεια κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε θαη εμειίζζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εμέιημε 

ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, θαη ελψ δηαθαηλφηαλ απφ ηα ηέιε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα ε χθεζή ηεο θαη ν κεξηθφο έιεγρφο ηεο, ε Σξνκνθξαηία απνηειεί κία 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιεγέο ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. Η πιεζψξα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 

ρηππεκάησλ ηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, κε έμαξζε ην πξψην κηζφ ηεο δεχηεξεο 

δεθαεηίαο, απνδεηθλχνπλ ηηο δηαζηάζεηο πνπ έρεη πάξεη ην ζέκα. Απνηέιεζκα; Η δηαηάξαμε 

ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο θαη ε απψιεηα ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο. Η παγθφζκηα δηεζλήο 

θνηλφηεηα, κε πξσηεξγάηε ηνλ Οξγαληζκφ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ελέηεηλε ηηο πξνζπάζεηέο ηεο 

θαη έιαβε κία ζεηξά κέηξσλ κε γλψκνλα, πάληα, ηε δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο εηξήλεο θαη 

ηελ εδξαίσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αζθάιεηαο. 

 

Η Δπξσπατθή Έλσζε, φληαο θνκκάηη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, έιαβε, κε ηε ζεηξά 

ηεο, κία πιεζψξα κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη θαη απηή, ζην κέηξν ην δπλαηφ, ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σξνκνθξαηίαο. Έηζη, αλέπηπμε κία εηδηθή ζηξαηεγηθή ζην 

ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο, ηεο νπνίαο ηε βάζε εξγαζηψλ απεηέιεζε ν 

πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαη ε αλάγθε εμαζθάιηζεο ζε απηφλ ελφο ρψξνπ δηεπφκελνπ απφ πιήξε 

δηθαηνζχλε ζηνλ νπνίν ν πνιίηεο κπνξεί λα θηλείηαη ειεχζεξα απνιακβάλνληαο ηε κέγηζηε 

δπλαηή αζθάιεηα. Έηζη, πηνζέηεζε κία ζεηξά πξνγξακκάησλ ηα νπνία δηαξθψο βειηίσλαλ, 

θαη ζπλερίδνπλ λα βειηηψλνπλ κέρξη θαη ζήκεξα, ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο ΔΔ πξνο ηνλ 

πνιίηε ζε κία ζεηξά ζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνχ ηεο αζθάιεηαο. Σν 

πξφγξακκα ηνπ Σάκπεξε (1999 – 2004), ην πξφγξακκα ηεο Υάγεο (2004- 2009), ην 

πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο (2009 – 2014) θαη ην πξφγξακκα ηεο Αλαλεσκέλεο ηξαηεγηθήο 

Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο 2015 – 2020 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε θάζε 

ηεο ηειηθήο θαηαγξαθήο θαη έλαξμεο πινπνίεζήο ηνπ, απνηεινχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο, νη νπνίεο ππνδείρηεθαλ απφ θνηλνχ απφ φια ηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο. Με 

γλψκνλα, ινηπφλ, ηνπο ζηφρνπο ησλ θξαηψλ κειψλ ε Έλσζε ρηίδεη ζηαδηαθά ηελ Αληη – 

Σξνκνθξαηηθή ηεο ηξαηεγηθή. Σα κέηξα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ; Πιείζηα. Πφζα έρνπλ 

πινπνηεζεί; Αξθεηά. Απνκέλνπλ αθφκα πνιιά πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί θαη δελ έρνπλ 

πινπνηεζεί θαζψο επίζεο θαη πνιιά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη δελ ππάξρεη αθφκα θακία 

πξφβιεςε γηα απηά. 
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Αλαηξέρνληαο θαλείο ζηηο ζειίδεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο έξρεηαη αληηκέησπνο κε 

φια φζα έρεη πξάμεη ε ΔΔ ζην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο Σξνκνθξαηίεο θαη εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί. Καη εμεηάδνληαο ην νηθνδφκεκα ησλ κέηξσλ, ζηελ βάζε απηνχ, ζπλαληά θαλείο ην 

ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σξνκνθξαηίαο. Καη είλαη ινγηθφ, δηφηη δελ κπνξεί 

θάπνηνο λα νηθνδνκήζεη κία νιφθιεξε εηδηθή ζηξαηεγηθή ρσξίο λα έρεη νξίζεη πξψηα ηη 

αθξηβψο είλαη απηφ ην νπνίν εμεηάδεηαη – αληηκεησπίδεηαη – δηψθεηαη. Δίλαη μεθάζαξν φηη ε 

παγθφζκηα θνηλφηεηα αδπλαηεί λα δψζεη θάπνην ζαθή, μεθάζαξν, πεξηεθηηθφ, ζπλζεηηθφ θαη 

πιήξε νξηζκφ ηεο Σξνκνθξαηίαο. Σν απηφ ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ΔΔ. Η δηπιή πξνζπάζεηά ηεο 

ζην ζέκα ηνπ νξηζκνχ θαηαιήγεη απιά ζην λα ζηνηρεηνζεηεζνχλ πνηα εγθιήκαηα 

ραξαθηεξίδνληαη σο ηξνκνθξαηηθά, έρνληαο σο γλψκνλα γηα ηελ ελ ιφγσ ζηνηρεηνζέηεζε ηα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία επηθέξνπλ νη εθάζηνηε πξάμεηο. Πξφθεηηαη γηα κία αζάθεηα ε νπνία 

ελέρεη ηνλ θίλδπλν εγθιήκαηα λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηξνκνθξαηηθά θαη λα δηθαζηνχλ σο 

ηέηνηα απφ ηα δηθαζηήξηα ελψ ε ξνή ηνπ ρξφλνπ, αληηζέησο, δχλαηαη λα απνδείμεη φηη δελ 

ήηαλ. 

 

ηεξηδφκελε έζησ θαη ζε απηφλ ηνλ κε ζαθή θαη πιήξε νξηζκφ, ε ΔΔ, έθηηζε έλα 

νηθνδφκεκα κέηξσλ πνπ θαίλεηαη λα θηλείηαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε ζην ζέκα ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο. 

 

Πξσηίζησο, απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα, ε πηνζέηεζε θνηλήο πνιηηηθήο ζην ζέκα ησλ 

θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο δξάζηεο ηξνκνθξαηηθψλ εγθιεκάησλ θαζψο δελ ηνπο 

αθήλεη πεξηζψξηα ειηγκνχ έλαληη ησλ εζληθψλ δηθαζηψλ. Πξφθεηηαη γηα κία θαηαιπηηθή 

δξάζε ηεο Έλσζεο θαζψο πξηλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ Απφθαζεο Πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο Σξνκνθξαηίαο ππήξραλ θξάηε – κέιε ηα νπνία δελ είραλ νπδεκία πξφβιεςε γηα απηφ ην 

ζέκα ζην δίθαηφ ηνπο. Πιένλ, ε Έλσζε δηέπεηαη απφ θνηλή λνκνζεζία, κε ζπγθεθξηκέλεο 

θπξψζεηο εηο βάξνο ησλ δξαζηψλ ηξνκνθξαηηθψλ εγθιεκάησλ. Έηζη, νη εζληθνί δηθαζηέο 

απνθηνχλ έλα φπιν ζηα ρέξηα ηνπο ην νπνίν πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ειηγκνχ ησλ δξαζηψλ 

ηξνκνθξαηηθψλ εγθιεκάησλ. 

 

Δπηπιένλ, ε ζέζπηζε ηνπ πληνληζηή Αληηηξνκνθξαηηθήο Γξάζεο πηζηεχεηαη φηη ζα 

δξάζεη θαηαιπηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σξνκνθξαηίαο. Η χπαξμε ελφο 

πξνζψπνπ επηθνξηηζκέλνπ κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ ην ζέκα 

απηφ είλαη ζεκαληηθή. Γίλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε δπλαηφηεηα χπαξμεο κίαο 

ζπγθεληξσηηθήο εηθφλαο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ήδε ππαξρφλησλ κέηξσλ 
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θαζψο επίζεο θαη κε ηπρφλ απαηηήζεηο γηα ιήςε λέσλ κέηξσλ θαηαζηνιήο. Απνηέιεζκα 

απηνχ είλαη ε πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ πνιηηηθψλ θαη πην ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ 

γχξσ απφ ην ζέκα ηεο θαηαζηνιήο ηεο Σξνκνθξαηίαο. 

 

Πέξαλ απηνχ, ε αλάπηπμε θαη ε ζηαδηαθή εμέιημε ηνπ θεθηεκέλνπ έλγθελ ζπκβάιιεη 

απνηειεζκαηηθά ζην ζέκα ηεο θαηαζηνιήο ηεο Σξνκνθξαηίαο. Η αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πιεξνθνξηψλ S.I.S. II πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο Έλσζεο θαη εηδηθφηεξα ζηα 

ζχλνξα απηήο απνηειεί κία δηθιείδα αζθαιείαο φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

πνιηηψλ ζηελ Έλσζε. Η ζπλεξγαζία πνπ επηηεχρζεθε κεηαμχ Europol θαη Eurojust θαη ε 

εμνπζηνδφηεζε πξφζβαζεο πνπ ηνπο παξαρσξήζεθε ζην εμειηγκέλν ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ 

S.I.S. II θξίλεηαη ζεκαληηθή θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε πεξεηαίξσ ζπλεξγαζηψλ 

κεηαμχ ησλ εζληθψλ δηθαζηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ, ε νπνία βξίζθεηαη αθφκα ζε 

πβξηδηθφ ζηάδην θαη γηα ηελ νπνία απαηηείηαη πνιιή δνπιεηά πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, ε ζέζπηζε ησλ θνηλψλ νκάδσλ 

εξεπλψλ, νη νπνίεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλεο λα ζπλεξγάδνληαη κε ηξίηεο ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο, απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζην ζέκα ηεο ζπγθέληξσζεο θαη 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν πξέπεη λα αμηνπνηεζεί θαηαιιήισο θαη λα ελζσκαησζεί 

ζηνλ θχθιν ζπλεξγαζίαο Europol – Eurojust – S.I.S. II πξνθεηκέλνπ ηελ εμαζθάιηζε 

αξηηφηεξσλ θαη πιεξέζηεξσλ πιεξνθνξηψλ. 

 

Η κεηεμέιημε θαη ε αλάπηπμε ηεο Europol θαη ηεο Eurojust ζε δχν αλεμάξηεηνπο 

επξσπατθνχο νξγαληζκνχο ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε κίαο λέαο επνρήο ζην ζέκα ηνπ 

ειέγρνπ, ηεο αζηπλφκεπζεο θαη ηεο δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο. Η ζέζπηζε ηνπ επξσπατθνχ 

εληάικαηνο ζχιιεςεο ζπλέδξακε ζεηηθά ζε απηή ηελ εμέιημε θαζψο ε παλεπξσπατθή ηνπ 

ηζρχ πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηηο δπλαηφηεηεο ειηγκνχ ησλ δξαζηψλ ηξνκνθξαηηθψλ 

εγθιεκάησλ. Κξίλεηαη επηηαθηηθή ε ζπλεξγαζία ηεο Frontex κε ηνπο δχν απηνχο θνξείο, ηε 

ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη επξσπατθφ φξγαλν ζην νπνίν λα κπνξεί λα δίδεηαη κία απνζηνιή 

ειέγρνπ – έξεπλαο – επέκβαζεο απφ απηνχο ηνπο θνξείο. Δπίζεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε 

κεηεμέιημε ηεο Frontex απφ κία απιή αζηπλνκία ζπλφξσλ ζε φξγαλν κε δπλαηφηεηα 

επέκβαζεο ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο, φπσο είλαη ηα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα. Δπηπιένλ, ε 

αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εζληθψλ αζηπλνκηθψλ θαη δηθαζηηθψλ νξγάλσλ, ηεο 

Europol, ηεο Eurojust θαη ηεο Frontex ζεσξείηαη σο ε πιένλ αλαγθαία θαζψο έηζη δχλαηαη λα 

ρηηζηεί έλα δπλαηφ νηθνδφκεκα αζθάιεηαο θαη ειέγρνπ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Έλσζεο. 

Σέινο, ε ζέζπηζε ελφο επξσπαίνπ εηζαγγειέα εμνπζηνδνηεκέλνπ λα επεκβαίλεη ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Έλσζεο, ζεσξείηαη φηη ζα βειηίσλε ηηο παξερφκελεο 
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ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ζπλάκα ζα κείσλε ην ρξφλν αληίδξαζεο ζε 

αλάινγεο πεξηπηψζεηο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη απνηειεί 

αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ αξθεηά ρξφληα. Σα νθέιε πνπ αλακέλνληαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε 

ζέζπηζή ηνπ είλαη αξθεηά ζαθή θαη μεθάζαξα. Μέζσ ηνπ επξσπαίνπ εηζαγγειέα ζα πξνθχςεη 

ε πινπνίεζε παλεπξσπατθψλ ζπλεθηηθψλ εξεπλψλ θαη δηψμεσλ γχξσ απφ πιεζψξα ζεκάησλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Σξνκνθξαηία. Έηζη, κέζσ ηνπ επξσπαίνπ εηζαγγειέα ζα 

εμαζθαιηζηεί ε άκεζε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ε νπνία ζα 

κεηψζεη δξαζηηθά ην ρξφλν αληίδξαζεο θαη ζα επηθέξεη βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζην ζέκα ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ εγθιεκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηά ησλ εγθιεκάησλ 

ηξνκνθξαηίαο. 

 

Η πηνζέηεζε λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο 

απνηειεί έλα αθφκα ζεηηθφ κέηξν πνπ έρεη ιάβεη ε Έλσζε ζην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζήο ηεο. Ο 

εληνπηζκφο, ν έιεγρνο θαη ην πάγσκα ησλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ηα νπνία δηαθηλνχληαη θαη 

ηειηθά θαηαιήγνπλ ζην βσκφ ηεο Σξνκνθξαηίαο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

ζηξαηνιφγεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηξνκνθξαηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ηέιεζε 

ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ, απνηειεί κία ζεκαληηθή πιεγή ζην ζέκα ηεο θαηαζηνιήο ηεο. Η 

λνκνζεζία πνπ έρεη πηνζεηεζεί, ζε εθαξκνγή ησλ ςεθηζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο 

ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, παξνπζηάδεη πιεζψξα εππαζψλ ζεκείσλ θαζψο γηα ηελ 

πιήξε πινπνίεζή ηεο απαηηείηαη ελδειερήο εμέηαζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

θάηνρν ησλ ελ ιφγσ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ηελ εθάζηνηε θνξά. Αηηία; Ο ζεβαζκφο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηνπ νπνίνπ ε Έλσζε είλαη ζεκαηνθχιαθαο. Όπσο δηαπηζηψζεθε 

απφ ηελ εμέηαζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

αληίζηνηρν θεθάιαην ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, είλαη πνιχ δχζθνιν – αλ φρη αδχλαην – λα 

ραξαθηεξηζηεί κία νληφηεηα σο πξφζσπν εκπιεθφκελν κε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη λα 

γίλεη δέζκεπζε ησλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ θαηέρεη ρσξίο λα ππάξμεη θαηαπάηεζε 

θάπνηνπ αλζξσπίλνπ δηθαηψκαηνο. Έηζη, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα πξνζεθηηθή 

εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ θάζε θνξά πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ, φζν ην δπλαηφλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ, νη πεξηπηψζεηο άξζεο δεζκεχζεσλ θεθαιαίσλ. 

 

ην ζέκα ηεο θαηαζηνιήο ηεο Σξνκνθξαηίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε ινηπή δηεζλή 

θνηλφηεηα, ε ΔΔ έρεη πξνβεί ζε αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο φκσο δελ πξέπεη 

λα ζηακαηήζνπλ εδψ. Η ζπλεξγαζία πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο, ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ην ΝΑΣΟ, ηελ Interpol θαη ην Κέληξν Αθξηθαληθψλ 

Μειεηψλ ζην ζέκα ηεο δηαβίβαζεο θαη αζθαινχο κεηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη 
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πιηθνηερληθήο εκπεηξίαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ θαη επηηξέπεη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ δεκηνπξγία πιεξέζηεξεο εηθφλαο γχξσ 

απφ ην ζέκα ηεο Σξνκνθξαηίαο. Η ελ ιφγσ ζπλεξγαζία, θξίλεηαη επηηαθηηθφ λα ζπλερηζηεί θαη 

λα επεθηαζεί θαη ζε ινηπέο ρψξεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο πξνθεηκέλνπ ηελ εμαζθάιηζε φζν 

ην δπλαηφλ ζαθέζηεξεο θαη αληηθεηκεληθφηεξεο εηθφλαο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Σξνκνθξαηίαο 

θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ κε απηή. Δπηπιένλ, θηλνχκελε ζην ίδην πλεχκα, ε ΔΔ πξέπεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρψξεο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, 

ηνκέαο πνπ βξίζθεηαη ζε λεπηαθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε 

ηξνκνθξαηηθψλ ρηππεκάησλ, ηελ πξφιεςε θαη έγθαηξε θαηαζηνιή πηζαλψλ ηξνκνθξαηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη παξνρή ππνζηήξημεο θαη βνήζεηαο ζε ζχκαηα ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 

Έλα θνκκάηη ζην νπνίν ε Έλσζε θαίλεηαη λα έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί ειάρηζηα είλαη 

απηφ ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη ηεο παξάλνκεο θαηνρήο φπισλ. ηε ζρεηηθή λνκνζεζία 

ζπλαληάηαη κία ζπκθσλία κε ηνλ Οξγαληζκφ Ηλσκέλσλ Δζλψλ πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο 

κεηαθνξάο νπιηζκνχ ζηελ Έλσζε, είηε πξφθεηηαη γηα είζνδν είηε γηα έμνδν, θαζψο επίζεο θαη 

κία νδεγία πνπ αθνξά ζηελ αδεηνδφηεζε θαηνρήο φπισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ζθνπνβνιή, θπλήγη θαη εθάκηιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Κξίλεηαη ινηπφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε 

πηνζέηεζεο πεξεηαίξσ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ ηα νπνία ζα αθνξνχλ ηφζν ηελ παξάλνκε 

νπινθνξία θαη νπινθαηνρή φζν θαη ηελ εζθαικέλε ρξήζε. Πέξαλ απηνχ, ε πηνζέηεζε θνηλήο 

πνιηηηθήο, ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πνηλψλ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο θαζψο παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξεηηθφηεηα ζηα θξάηε – κέιε ηελ νπνία 

εθκεηαιιεχνληαη νη δξάζηεο, ηξνκνθξαηηθψλ θαη κε εγθιεκάησλ. 

 

Βιέπνπκε, ινηπφλ, ηελ ΔΔ λα έρεη αλαπηχμεη κία εηδηθή ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο Σξνκνθξαηίαο ε νπνία παξνπζηάδεη αξθεηά αμηφινγα ζεκεία αιιά ζπλάκα 

απαηηεί θαη ηελ πηνζέηεζε πεξαηηέξσ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ απηή λα είλαη πιήξεο θαη 

απνηειεζκαηηθή. Σε ζηηγκή πνπ ε ΔΔ απνηειεί έλαλ αλνηθηφ ρψξν δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

δηαξθψο δηεπξχλεηαη, νη αλάγθεο γηα παξνρή απνηειεζκαηηθήο αζθάιεηαο κεγαιψλνπλ 

ζπλερψο. Η εμαζθάιηζε ηνπ Υψξνπ Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο ζηνπο πνιίηεο 

ηεο Έλσζεο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο θαη απνηειεί θαζήθνλ φισλ. Η πινπνίεζή ηνπ είλαη 

καθξφπλνν θαη επίπνλν έξγν. Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ απφ φιεο ηηο επηκέξνπο επξσπατθέο 

δπλάκεηο φηη κφλν αλ δξάζνπκε ζπιινγηθά θαη ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο είκαζηε ζε ζέζε 

λα αληαπνθξηζνχκε απνηειεζκαηηθά ζηηο πξνθιήζεηο ηηο ζχγρξνλεο επνρήο θαη λα 

αληηκεησπίζνπκε θαηαιπηηθά ηε κάζηηγα ηεο επνρήο καο, ηελ Σξνκνθξαηία. εβφκελνη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζηφρνο φισλ καο πξέπεη λα είλαη ε κεηαηξνπή ηεο Έλσζεο ζε έλαλ 
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ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν νη πνιίηεο ηνπ, απφ φπνηα γσληά ηεο γεο θαη αλ πξνέξρνληαη, 

αηζζάλνληαη φηη δνπλ θαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ειεπζεξία, αζθάιεηα θαη δηθαηνζχλε. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο νδνχ πνπ επέιεμε ε ΔΔ 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ Σξνκνθξαηία. πγθεθξηκέλα, κειεηψληαη ηα κέηξα ηεο 

δηθαητθήο ηάμεο πνπ έρεη ζεζπίζεη θαη ηνπ κεραληζκνχο πνπ έρεη αλαπηχμεη ε ΔΔ ζηνλ ηνκέα 

ηεο αληηκεηψπηζεο θαη θαηαζηνιήο ηεο Σξνκνθξαηίαο πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο 

ηεο έλαλ Υψξν Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο. 

 

Μειεηήζεθε ην ηζηνξηθφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σξνκνθξαηίαο απφ απαξρήο θφζκνπ 

κέρξη ζήκεξα. Έγηλε κία εθηελήο έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη ηνπο 

δηαθφξνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ απνδνζεί θαηά θαηξνχο. Βαξχηεηα δφζεθε ζηε κειέηε ησλ 

δηθαητθψλ πξάμεσλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ε ΔΔ γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηεο Σξνκνθξαηίαο. 

 

Δκβαζχλνληαο ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηεο ΔΔ ζην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο 

θαη θαηαζηνιήο ηεο Σξνκνθξαηίαο κειεηήζεθαλ ηα κέηξα πνπ έρεη ζεζπίζεη ε ΔΔ ζηε 

δηθαηηθή ηεο ηάμε γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο Σξνκνθξαηίαο, νη κεραληζκνί 

έξεπλαο θαη θαηαζηνιήο Σξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη ζηα πιαίζηα ησλ 

επξσπατθψλ νξγάλσλ θαη νη ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε ΔΔ κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη 

ηξίηα θξάηε πξνθεηκέλνπ ηελ απφ θνηλνχ δξάζε ζην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο θαη θαηαζηνιήο 

ηεο Σξνκνθξαηίαο. 

 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ ηα δηθαητθά κέηξα πνπ έρεη 

πηνζεηήζεη ε ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ Σξνκνθξαηία είλαη απνηειεζκαηηθά θαη 

επηδέρνληαη αθχξσζε ή πξνζβνιή κειεηήζεθαλ ηξεηο ππνζέζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ. 

Κνηλφ αληηθείκελν ησλ ηξηψλ πξνζθπγψλ απεηέιεζε ν ραξαθηεξηζκφο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ 

σο νληφηεηεο ελέρνπζεο ζε ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ν ηξφπνο δέζκεπζεο 

ησλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ ζε ζρέζε θαη ζπλάξηεζε κε ηα ζεκειηψδε 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

Απφξξνηα ηεο παξνχζαο κειέηε απνηειεί ε βεβαηφηεηα φηη ην νηθνδφκεκα ηεο ΔΔ 

γχξσ απφ ηελ αληηκεηψπηζε θαη θαηαζηνιή ηεο Σξνκνθξαηίαο είλαη ζηέξεν. Η ΔΔ έρεη 

αλαπηχμεη κία εηδηθή ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Σξνκνθξαηίαο ε νπνία 

παξνπζηάδεη αξθεηά αμηφινγα ζεκεία αιιά ζπλάκα απαηηεί θαη ηελ πηνζέηεζε πεξαηηέξσ 

κέηξσλ πξνθεηκέλνπ απηή λα είλαη πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθή. 
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xZyPkzw4hFCgX!1552706763?uri=CELEX:52007DC0644 (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

14/05/2015). 

 

11. Απφθαζε – Πιαίζην 2002/465/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο 

Ινπλίνπ 2002 ζρεηηθά κε 

ηηο θνηλέο νκάδεο έξεπλαο. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/ALL/?uri=CELEX:32002F0465 (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 14/05/2105). 

 

12. Απφθαζε – Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. http://eur-lex.europa.eu/legal-

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/l33172_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/l33172_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33188_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33188_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_el.htm
https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-el.do
https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-el.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/;ELX_SESSIONID=bYW8JGbT2ZvF1DvbtBDdM7HqWDrKfnpppDNglP1xZyPkzw4hFCgX!1552706763?uri=CELEX:52007DC0644
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/;ELX_SESSIONID=bYW8JGbT2ZvF1DvbtBDdM7HqWDrKfnpppDNglP1xZyPkzw4hFCgX!1552706763?uri=CELEX:52007DC0644
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/;ELX_SESSIONID=bYW8JGbT2ZvF1DvbtBDdM7HqWDrKfnpppDNglP1xZyPkzw4hFCgX!1552706763?uri=CELEX:52007DC0644
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32002F0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32002F0465
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002F0475-20081209&rid=1
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content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002F0475-20081209&rid=1 (ηειεπηαία πξφζβαζε 

ζηηο 12/03/2015). 

 

13. Απφθαζε – Πιαίζην 2002/584/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13
εο

 Ινπλίνπ 2002 γηα ην 

επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=EL 

(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 14/05/2015). 

 

14. Απφθαζε – Πιαίζην 2008/919/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 28
εο

 Ννεκβξίνπ 2008, 

ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε  ηεο Απφθαζεο – Πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο Σξνκνθξαηίαο. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0919&rid=2 (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

12/03/2015). 

 

15. Απφθαζε – Πιαίζην 2009/299/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2009, γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ – πιαηζίσλ 2002/548/ΓΔΤ, 2005/214/ΓΔΤ, 

2006/783/ΓΔΤ, 2008/909/ΓΔΤ θαη 2008/947/ΓΔΤ θαη ηελ θαηνρχξσζε, δηα ηνπ ηξφπνπ 

απηνχ, ησλ δηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη εξήκελ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

πξνζψπνπ ζηε δίθε. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009F0299 (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 14/05/2015). 

 

16. Απφθαζε 2002/187/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηε 

ζχζηαζε ηεο Eurojust πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θαηαπνιέκεζε ησλ ζνβαξψλ κνξθψλ 

εγθιήκαηνο. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002D0187&from=EL (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

14/05/2015). 

 

17. Απφθαζε 2003/659/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Ινπλίνπ 2003 γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο 2002/187/ΓΔΤ ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο Eurojust πξνθεηκέλνπ 

λα εληζρπζεί ε θαηαπνιέκεζε ησλ ζνβαξψλ κνξθψλ εγθιήκαηνο. http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003D0659&from=EL 

(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 14/05/2015). 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002F0475-20081209&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002F0584&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0919&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0919&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009F0299
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009F0299
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002D0187&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002D0187&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003D0659&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003D0659&from=EL
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18. Απφθαζε 2005/211/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2005 γηα ηελ 

εηζαγσγή νξηζκέλσλ λέσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ έλγθελ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο, (2005/211/ΓΔΤ). http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1431972574163&uri=CELEX:32005D0211 

(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 14/05/2015). 

 

19. Απφθαζε 2009/371/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6
εο

 Απξηιίνπ 2009, γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Αζηπλνκηθήο Τπεξεζίαο (Δπξσπφι). http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009D0371 (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 14/05/2015). 

 

20. Απφθαζε 2009/426/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ 2008, γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο Eurojust θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2002/187/ΓΔΤ ζρεηηθά κε ηε 

ζχζηαζε ηεο Eurojust πξνθεηκέλνπ λα ελπζρπζεί ε θαηαπνιέκεζε ησλ ζνβαξψλ κνξθψλ 

εγθιήκαηνο. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009D0426 

(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 14/05/2015). 

 

21. Απφθαζε 2010/348/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 Ννεκβξίνπ 2009 γηα ηε ζχλαςε ηεο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0348&rid=1 (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

14/05/2015). 

 

22. Απφθαζε 2014/415/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 Ινπλίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηηο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή απφ ηελ Έλσζε ηεο Ρήηξαο Αιιειεγγχεο. http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.192.01.0053.01.ELL 

(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 14/05/2015). 

 

23. Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ (δεχηεξν ηκήκα) ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 2014. 

Hamaο θαηά πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ. Τπφζεζε Σ-400/10. 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010TJ0400&lang1=el&type=TXT&ancre= 

(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 29/06/2015). 

 

24. Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο) ηεο 18
εο

 Ινπιίνπ 2013. 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ινηπνί θαηά Yassin Abdullah Kadi. Αίηεζε αλαηξέζεσο θαηά ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) 881/2002 - πλεθδηθαζζείζεο Τπνζέζεηο C – 584/10 P, C – 593/10 P θαη C 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1431972574163&uri=CELEX:32005D0211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1431972574163&uri=CELEX:32005D0211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009D0371
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009D0371
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009D0426
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0348&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0348&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.192.01.0053.01.ELL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.192.01.0053.01.ELL
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010TJ0400&lang1=el&type=TXT&ancre
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– 595/10 P. 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0584&lang1=el&type=TXT&ancre= 

(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 29/06/2015). 

 

25. Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (ηξίην ηκήκα) ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2012. Stichting Al-

Aqsa θαηά πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο (C-539/10 P) θαη Βαζίιεην ησλ Κάησ 

Υσξψλ θαηά Stichting Al-Aqsa (C-550/10 P). Αίηεζε αλαηξέζεσο θαηά ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΚ) 2580/2001 - πλεθδηθαζζείζεο Τπνζέζεηο C-539/10 P θαη C-550/10 P. 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0539&lang1=el&type=TXT&ancre= 

(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 29/06/2015). 

 

26. Γήισζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο (2004). 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7906-2004-INIT/el/pdf (ηειεπηαία 

πξφζβαζε ζηηο 14/05/2015). 

 

27. Δλνπνηεκέλε Απφδνζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ ΔΔ θαη ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία 

ηεο ΔΔ, Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ (2010). http://europa.eu/eu-

law/decision-

making/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolid

ated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012_el.pdf (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

14/05/2015). 

 

28. Δπξσπατθή Έλσζε, Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθαιείαο. 

http://europa.eu/pol/cfsp/index_el.htm (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 11/05/2015). 

 

29. Δπξσπατθφ πκβνχιην, πκβνχιην ηεο ΔΔ, Πνιηηηθέο, Καηαπνιέκεζε ηεο 

Σξνκνθξαηίαο, πληνληζηήο Αληηηξνκνθξαηηθήο Γξάζεο (2015). 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-

terrorism/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%

CF%84%CE%AE%CF%82-

%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%

CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/ (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

14/05/2015). 

 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0584&lang1=el&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010CJ0539&lang1=el&type=TXT&ancre
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7906-2004-INIT/el/pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012_el.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012_el.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012_el.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012/consolidated_versions_of_the_treaty_on_european_union_2012_el.pdf
http://europa.eu/pol/cfsp/index_el.htm
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82/
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30. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ 337/2000 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2000 γηα ηελ 

απαγφξεπζε πηήζεσλ θαη ην πάγσκα θεθαιαίσλ θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ Σαιηκπάλ ηνπ Αθγαληζηάλ, (337/2000/ΔΚ). http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=celex:32000R0337 (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 14/05/2015). 

 

31. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2580/2001 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 Γεθεκβξίνπ 2001 γηα ηε 

ιήςε εηδηθψλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαηά νξηζκέλσλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ κε ζθνπφ ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο, (2580/2001/ΔΚ). http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R2580&from=EN (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

14/05/2015). 

 

32. Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 467/2001 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6
εο

 Μαξηίνπ 2001 γηα ηελ 

απαγφξεπζε ηεο εμαγσγήο νξηζκέλσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην Αθγαληζηάλ, ηελ ελίζρπζε 

ηεο απαγφξεπζεο πηήζεσλ θαη ηελ παξάηαζε ηεο δέζκεπζεο θεθαιαίσλ θαη άιισλ 
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