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Ή/ΚΑΙ ΚΡΑΣΟ ΔΙΚΑΙΟΤ; 

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΦΟΙΣΗΣΗ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΙΝΟΠΟΤΛΟ 



Σρομοκρατία 
φγχρονθ Απειλι ι Αρχαίο Φαινόμενο; 

• Φαινόμενο που χάνεται ςτουσ αιϊνεσ 

• ειρά πράξεων πολιτικισ βίασ με ςτόχο τθν 
αποςτακεροποίθςθ Κακεςτϊτων 

• τοιχεία χριςθσ βίασ από αρχαίουσ Ζλλθνεσ  

• 1789 Πρϊτθ καταγραφι του όρου 

• Σο φςτθμα είναι θ βαςιλεία του τρόμου 

• Αρνθτικι υπόςταςθ – Εγκλθματικι πρόκεςθ 

• Β’ μιςό 19ου αι. υςτθματικι Χριςθ Σρομοκρατίασ 

• 20οσ – 21οσ αι. Μάςτιγα  

 



Ορίηοντασ τθν Σρομοκρατία 

• Πολυπλθκείσ απόψεισ για περιεκτικό οριςμό 

• Ομάδα ςτόχου – Θφμα εκπρόςωπόσ τθσ 

• Επιδιωκόμενο Αποτζλεςμα – Θφματα 

• Χριςθ βίασ – πρόκεςθ – όχι κρατικι εξουςία 

• Πράξεισ ατόμων χωρίσ κρατικι εξουςία – 
νομικι υπόςταςθ τρομοκρατικισ ομάδασ 



υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ 1990 

Τρομοκρατική ενζργεια χαρακτθρίηεται κάκε 
αδίκημα το οποίο τελείται από μεμονωμζνα άτομα 
ι ομάδεσ, με τθ χρήςη ι τθν απειλι βίασ εναντίον 
μίασ χϊρασ, των θεςμικών οργάνων ι των κατοίκων 
τθσ ή ςυγκεκριμζνων ατόμων και θ οποία, για 
λόγουσ αυτονομιςτικοφσ ι εξτρεμιςτικισ ιδεολογίασ 
ι κρθςκευτικοφ φανατιςμοφ ι από ακατανόθτα, 
υποκειμενικά και παράλογα κίνητρα, επιδιϊκει να 
προκαλζςει κατάςταςθ τρόμου ςτισ Δημόςιεσ 
Αρχζσ, ςε οριςμζνα άτομα ι κοινωνικζσ ομάδεσ ι 
γενικότερα ςτο κοινό 



Πωσ Ορίηει τθν Σρομοκρατία ο ΟΘΕ 
• 1992: μία μζκοδοσ που εμπνζει ανθςυχία μζςω 

επαναλαμβανόμενων βίαιων ενεργειών οι οποίεσ 
πραγματοποιοφνται από παράνομα άτομα, ομάδεσ ατόμων 
ι κρατικοφσ φορείσ για λόγουσ ιδιοςυγκραςίασ, ποινικοφσ 
ι πολιτικοφσ και ςφμφωνα με τθν οποία – ςε αντίκεςθ με τθ 
δολοφονία – οι άμεςοι ςτόχοι τησ βίασ δεν είναι οι κφριοι 
ςτόχοι 

• Κόφι Ανάν: οποιαδήποτε πράξη αποςκοπεί ςτθν πρόκλθςθ 
κανάτου ι ςοβαρισ ςωματικήσ βλάβησ ςε πολίτεσ ι μη 
μάχιμουσ, ςτοχεφοντασ ςτον εκφοβιςμό ενόσ πλθκυςμοφ ι 
ςτον εξαναγκαςμό μιασ κυβερνιςεωσ ι ενόσ Διεκνοφσ 
Οργανιςμοφ να προβεί ι να αποφφγει τθν υλοποίηςη μιασ 
ςυγκεκριμζνησ πράξεωσ» 

• Εκκζςεισ Προόδου Γενικισ υνζλευςθσ – Ουδεμία Πρόοδοσ 
• Μθ φπαρξθ ορατισ πρόκεςθσ εναςχόλθςθσ 



Πωσ Ορίηει τθν Σρομοκρατία θ ΕΕ 

• TREVI - Χριςθ βίασ από ομάδα ανκρϊπων για 
επίτευξθ πολιτικϊν ςτόχων 

• 1977 - Ευρωπαϊκι φμβαςθ για τθν 
καταπολζμθςθ – καταγραφι εγκλθμάτων 

• 13 Ιουνίου 2002 Απόφαςθ Πλαίςιο 
2002/475/ΔΕΤ για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
Σρομοκρατίασ 

• Απόφαςθ Πλαίςιο 2008/919/ΔΕΤ - 
Σροποποιθτικι 



Απόφαςθ Πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ 

• Ορίηει τα εγκλιματα Σρομοκρατίασ 
– Πρόκλθςθ μαηικισ καταςτροφισ ςε κυβερνθτικζσ 

εγκαταςτάςεισ 

– Εκφοβιςμόσ πλθκυςμοφ και αποςτακεροποίθςθ 

• Σρομοκρατικι Ομάδα 

• υνδυαςμόσ 
– Αντικειμενικό ςτοιχείο - ςειρά ςοβαρϊν 

εγκλθματικϊν ςυμπεριφορϊν 

– Τποκειμενικό ςτοιχείο ςκοπόσ - δθμιουργία φόβου 
και  αποςτακεροποίθςθ  



Ορίηοντασ τθν Σρομοκρατία 

• Δφςκολο να οριςτεί 

• Σρομοκράτθσ για τουσ μεν, αγωνιςτισ για 
τουσ δε 

• Πλθρζςτεροσ οριςμόσ θ φςταςθ 1426/1990 

• τόχοσ των τρομοκρατϊν δεν είναι θ 
εξάντλθςθ τθσ δράςθσ τουσ ςε μία μόνο 
εγκλθματικι ενζργεια αλλά ςε μία ςειρά 
αυτϊν με διάρκεια χρόνου και με ςκοπό να 
επθρεάςουν τόςο τθν κοινι γνϊμθ όςο και τισ 
Δθμόςιεσ αρχζσ 



Καταςτζλλοντασ τθν Σρομοκρατία 
Δικαιϊκι Αντιμετϊπιςθ 

• υνκικθ τθσ Λιςαβόνασ 
– 67: ςυγκρότθςθ ΧΕΑΔ & προςπάκεια καταπολζμθςθσ 
– 75: πλαίςιο καταςτολισ χρθματοδότθςθσ 
– 83: μζτρα κυρϊςεων 
– 88: αποςτολι Ευρωπόλ 
– 222: ριτρα αλλθλεγγφθσ 

• Απόφαςθ – Πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ 
– Τιοκζτθςθ κυρϊςεων με πανευρωπαϊκι ιςχφ 
– Αποτελεςματικζσ – αποτρεπτικζσ – αναλογικζσ 

• Κεκτθμζνο ζνγκεν 
– Ελεφκερθ κυκλοφορία προςϊπων – ζλεγχοσ ςυνόρων 
– φςτθμα πλθροφοριϊν ζνγκεν SIS II 
– Κεντρικό φςτθμα Πλθροφοριϊν – Εκνικό 
– Καταχϊρθςθ – αξιόποινεσ πράξεισ 
– υνεργαςία Eurojust – Europol – Εκνικζσ Αςτυνομικζσ Αρχζσ 



Καταςτζλλοντασ τθν Σρομοκρατία 
Δικαιϊκι Αντιμετϊπιςθ 

• Χρθματοδότθςθ τθσ Σρομοκρατίασ – ΛΕΕ 75 
– Νομοκεςία ΟΘΕ 
– Κανονιςμόσ (ΕΚ) 467/2001 
– Ενοποιθμζνοσ Κατάλογοσ 

• Ευρωπαϊκό Ζνταλμα φλλθψθσ 
– Ελιγμόσ δραςτϊν από διαφορετικι νομοκεςία ανά κράτοσ 
– Ιςχφ ςε όλθ τθν ΕΕ 
– Τποχρεωτικι εκτζλεςθ 
– Μείωςθ χρόνου αντίδραςθσ 

• Ριτρα Αλλθλεγγφθσ 
– Παροχι βοικειασ 

• Αντιμετϊπιςθ Κρίςεων 
• Προςταςία άμαχου πλθκυςμοφ - κυμάτων 

 



Καταςτζλλοντασ τθν Σρομοκρατία 
Μθχανιςμοί Καταςτολισ 

• Europol 
– Αφξθςθ ςυνεργαςίασ εκνικϊν αςτυνομικϊν αρχϊν 
– Εξαςφάλιςθ – διαςφάλιςθ πλθροφοριϊν 
– φςτθμα Πλθροφοριϊν – Αρχεία Δεδομζνων Εργαςίασ 
– υνεργαςία με OLAF – Eurojust – Frontex – Σρίτα Κράτθ 

• Eurojust 
– Αφξθςθ ςυνεργαςίασ εκνικϊν δικαςτικϊν αρχϊν 
– υνδρομι ςτθν εκτζλεςθ αιτθμάτων ζκδοςθσ 
– Ενίςχυςθ ερευνϊν – διϊξεων 
– Σιρθςθ δεδομζνων – πλθροφοριϊν 
– Επιφυλακι υντονιςμοφ 
– υνεργαςία με OLAF – Europol – Σρίτα Κράτθ – Διεκνείσ 

Οργανιςμοφσ 

 



Καταςτζλλοντασ τθν Σρομοκρατία 
Μθχανιςμοί Καταςτολισ 

• Κοινζσ Ομάδεσ Ζρευνασ 
– Οριςμζνθ Διάρκεια Ηωισ 
– υγκεκριμζνο κοπό 
– Ζρευνα ςε Ευρϊπθ και Σρίτα κράτθ για ςυλλογι 

πλθροφοριϊν 

• υντονιςτισ Αντιτρομοκρατικισ Δράςθσ 
– υντονιςμό Εργαςιϊν 
– Διατιρθςθ Εποπτείασ μζςων τθσ ΕΕ  
– Τποβολι υςτάςεων 
– Θ δράςθ του ςυνεπάγεται υιοκζτθςθ 

αποτελεςματικότερων 
– Gilles de Kerchove ςυντονιςτισ αντιτρομοκρατικισ 

δράςθσ ςιμερα 



Καταςτζλλοντασ τθν Σρομοκρατία 
Διεκνισ υνεργαςία 

• φναψθ υμφωνιϊν για Αςφαλι Ανταλλαγι 
Πλθροφοριϊν με ΟΘΕ – ΝΑΣΟ – ΘΠΑ – ΡΩΙΑ 

• φναψθ υμφωνιϊν με Σρίτα Κράτθ για 
Παροχι Βοικειασ – Σεχνογνωςίασ 

• φναψθ υμφωνιϊν για Καταςτολι 
Χρθματοδότθςθσ 



Κράτοσ Δικαίου και Σρομοκρατία 
2580/2001/ΕΚ & 881/2002/ΕΚ 

• ΟΘΕ  

–  Διατιρθςθ διεκνοφσ ειρινθσ 

– εβαςμόσ ανκρωπίνων δικαιωμάτων 

• υμβοφλιο Αςφαλείασ ορίηει μζτρα για ειρινθ 
και αςφάλεια  

• Ψιφιςμα 1373/2001 

• Ειδικά περιοριςτικά μζτρα κατά προςϊπων με 
ςκοπό τθν καταπολζμθςθ τθσ Σρομοκρατίασ 



Hamas 
Κατά υμβουλίου τθσ ΕΕ 

• 2010 καταγραφι ωσ τρομοκρατικι ομάδα 

• Hamas – πλάνθ περί των πραγματικϊν 
γεγονότων – περί τον χαρακτθριςμό – 
ανεπαρκι εξζταςθ γεγονότων – προςβολι 
δικαιωμάτων άμυνασ – ζνδικθσ προςταςίασ – 
ιδιοκτθςίασ 

• Hamas: ανάγκθ για φπαρξθ ειδικϊν λόγων 
ςφμφωνα με τυπικι διαδικαςία 

 



Hamas 
Κατά υμβουλίου τθσ ΕΕ 

• υμβοφλιο: Δικι του υλλογιςτικι Πορεία 

– Ανάλθψθ ευκφνθσ Σρομοκρατικϊν πράξεων 1988 

– Αποφάςεισ ΘΠΑ – Βρετανίασ 2001 

– Δθμοςιεφματα Σφπου 

• Δικαςτιριο 

– Σακτικόσ Ζλεγχοσ για διατιρθςθ ςτον κατάλογο 

– Δεν αρκεί θ Απόφαςθ από Εκνικι Αρμόδια Αρχι – 
Χρειάηονται αποδείξεισ 

– Σφποσ – Διαδίκτυο δεν κεωροφνται αποδείξεισ 

• Ακφρωςθ Πράξεων – 3μθνθ Διατιρθςθ Μζτρων 



Yassin Abdullah Kadi 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι – Μ. Βρετανία - υμβοφλιο 

• 2001 πρϊτθ εγγραφι 

• 2001 – Προςβολι δικαιωμάτων ακροάςεωσ – 
ςεβαςμοφ ιδιοκτθςίασ – αρχι αναλογικότθτασ – 
αποτελεςματικό δικαςτικό ζλεγχο 

• Απόρριψθ – Πλιρθ ςυμμόρφωςθ με ΟΘΕ 

• 2005 – ακφρωςθ Σ – 315/01 – ακφρωςθ 881/2002/ΕΚ 
για Kadi – δικαςτικι αςυλία – πράξεισ τθσ ΕΕ 
ςεβαςμό ςτα κεμελιϊδθ δικαιϊματα 

• 2010 – Προςβολι δικαιωμάτων άμυνασ – 
αποτελεςματικισ δικαςτικισ προςταςίασ – 
δυςανάλογο περιοριςμοφ ιδιοκτθςίασ 



Yassin Abdullah Kadi 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι – Μ. Βρετανία - υμβοφλιο 

• Επιχειρθματολογία Επιτροπισ βάςει 
Επιτροπισ Κυρϊςεων 

• Δζςμευςθ κεφαλαίων για δεκαετία μόνιμο 
χαρακτιρα 

• Περιοριςμζνθ πρόςβαςθ αποδεικτικϊν 
ςτοιχείων 

• Άρνθςθ ςε Kadi να υπεραςπιςτεί τα 
δικαιϊματά του 

 



Yassin Abdullah Kadi 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι – Μ. Βρετανία - υμβοφλιο 

• Δικαςτικι αςυλία – δίκαιο τθσ ΕΕ επιβάλλει 
ζλεγχο νομιμότθτασ πράξεων βάςει κεμελιωδϊν 
δικαιωμάτων 

• Αποτελεςματικι δικαςτικι προςταςία – τιρθςθ 
διαδικαςίασ από κεςμοκετικό όργανο – 
αιτιολόγθςθ πράξεων – ακριβι και ςυγκεκριμζνο 
χαρακτιρα προβλθκζντων λόγων – ζνασ αρκεί για 
τεκμθρίωςθ 

• Μθ προςκόμιςθ αποδεικτικϊν ςτοιχείων από 
Επιτροπι 

• Απόρριψθ αιτθμάτων αναιρζςεωσ 



υμπεράςματα 
• Μθ φπαρξθ ςυνκετικοφ οριςμοφ 
• Κοινι Πολιτικι Κυρϊςεων – περιοριςμόσ ελιγμοφ 
• υντονιςτισ Αντιτρομοκρατικισ Δράςθσ – 

αποτελεςματικότερεσ ενζργειεσ 
• Κεκτθμζνο ζνγκεν – Εργαλείο – δυνατότθτεσ  

επζκταςθσ 
• Europol – Eurojust – Κοινζσ Ομάδεσ Ζρευνασ – 

Ευρωπαϊκό Ζνταλμα φλλθψθσ – Ευρωπαίοσ 
Ειςαγγελζασ; 

• Καταςτολι Χρθματοδότθςθσ – εβαςμόσ 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

• Διεκνισ υνεργαςία – Επζκταςθ 
• Νομοκεςία οπλοκατοχισ - Τβριδικι 



Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ζνασ διαρκϊσ αυξανόμενοσ 
χϊροσ δραςτθριοτιτων, πρζπει να αποτρζψει τουσ 
Τρομοκράτεσ να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ και 

να εξαςφαλίςει ζναν χϊρο ελευκερίασ, αςφάλειασ 
και δικαιοςφνθσ ςτουσ πολίτεσ τθσ. Η ςυλλογικι 
εργαςία όλων μασ υπό το πρίςμα του ςεβαςμοφ 

των ανκρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να επιφζρει 
αυτι τθν πραγματικότθτα. 


