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Σχόλια  
 

 

Κατά το χρονικό διάστημα από 24 έως 26 Οκτωβρίου 2007 έλαβε 

χώρα στην πόλη Durbuy του Βελγίου σεμινάριο με θέμα :«Διεθνής 

συνεργασία στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας – 

μέθοδοι έρευνας και προβληματική της αποδείξεως». 

Το πρώτο μέρος ήταν αφιερωμένο στη μελέτη του συγκριτικού χαρακτήρα 

των πιθανοτήτων εκτελέσεως στην αλλοδαπή των μεθόδων της έρευνας 

(αποκλειστικά προσανατολισμένων) στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 

Κατά την διάρκεια της ως άνω συνεδρίας υπήρξαν παρεμβάσεις από 

δικαστές και εισαγγελείς που με αφορμή μια συγκεκριμένη περίπτωση 

τρομοκρατικής ενέργειας [π,χ βομβιστική ενέργεια της 11.03.2004 στο 

σιδηροδρομικό σταθμό της Μαδρίτης (Ισπανία), αποκάλυψη δικτύου 

Μαροκινών υπηκόων διασυνδεδεμένων με την Αλ Κάϊντα τον Νοέμβριο 

2003 (Βέλγιο ) κ.α] εισέφεραν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την 

συνεργασία των διαφόρων χωρών ως και τις διαθέσιμες μεθόδους έρευνας 

σε εθνικό επίπεδο και το ενδεχόμενο αποδοχής αυτών από τις έτερες αρχές 

(ως και τα προβλήματα που πιθανόν αναφύονται). 

Στο σημείο αυτό άκρως αποκαλυπτική υπήρξε η παρέμβαση – εισήγηση 

των εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. που έδωσαν 

χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην 

Αμερική που επλήγη καίρια την 11-09-2001 . 

Επισημάνθηκε ωσαύτως εκ μέρους  του Ισπανού Εισαγγελέα ότι μετά τα 

προαναφερθέντα γεγονότα της Μαδρίτης ορίστηκαν εμπειρογνώμονες (σε 
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επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την καταγραφή και την περαιτέρω 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας που προέρχεται από τις Ισλαμικές χώρες. 

Ομοίως, υπογραμμίστηκε ότι υπήρξαν διαβουλεύσεις μεταξύ Ευρωπαίων 

εκπροσώπων και των Η.Π.Α. για την επίτευξη συμφωνίας στο ζήτημα της 

απέλασης . 

Σημειώνεται εδώ ότι διατέθηκε ποσό 4 δις Ευρώ για την παρακολούθηση 

των υπόπτων μέσω δορυφόρων, για την χρήση βιομετρικών στοιχείων, για 

τη παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μέσω κινητών 

τηλεφώνων, κ.α. 

Το όλο ζήτημα ετέθη σε πιο επικαιροποιημένη μορφή κατά την διάρκεια της 

προεδρίας της Μεγάλης Βρετανίας το έτος 2005 και ενώ είχαν προηγηθεί 

τα γεγονότα στο Μετρό του Λονδίνου. 

Η ανάδειξη των Europol και Eurojust σε αποδέκτη των σχετικών 

πληροφοριών ως και συνακόλουθα η υποχρέωση των κρατών μελών να τις 

παρέχουν (σε αυτές) συνιστά βασικό μοχλό για την επιτυχή έκβαση του 

εγχειρήματος . 

Επιπροσθέτως στα πλαίσια της συνθήκης Σένγκεν προβλέφθηκε η χρήση 

των ψηφιακών φωτογραφιών, ως και των βιομετρικών στοιχείων για την 

επίτευξη του στόχου. 

Περαιτέρω υπογραμμίστηκε η χρησιμοποίηση των δακτυλικών 

αποτυπωμάτων ως και η εξέταση DNA για την αποκάλυψη των στοιχείων 

της δράσεως των τρομοκρατών. 

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική υπήρξε η παρέμβαση γαλλίδας δικαστού που 

αναφέρθηκε στο νόμο του 1996 σχετικά με την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και την υπαγωγή ατόμων στο πεδίο εφαρμογής του αν 

συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ομάδα έστω και στο στάδιο της 

προπαρασκευής (της ενέργειας). 

Επακολούθησε μια θεματική ενότητα που ήταν αφιερωμένη στην εκτίμηση 

των αποδείξεων που ελήφθησαν από τις εθνικές αστυνομικές αρχές (αλλά 

και αυτές που ελήφθησαν στην αλλοδαπή στα πλαίσια της δικαστικής 

συνεργασίας), πλην όμως λόγω της πολυμορφίας των ακολουθουμένων 

λύσεων σε κάθε χώρα και τον χαρακτήρα του παρόντος σημειώματος, η 

συζήτηση δεν επεκτάθηκε στην απαρίθμηση λεπτομερειών (στις ΗΠΑ μετά 

την 11-9-2001 αυτά προβλέπονται στην ψηφισθείσα Patriot Act)  
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Κοινή διαπίστωση πάντως ήταν ότι οι νομικοί είναι να αναλογισθούν σε 

ποιο βαθμό είναι δυνατόν τα ατομικά δικαιώματα (ως και ευρύτερα τα 

δικαιώματα του κατηγορούμενου) να υποχωρήσουν και να περισταλούν 

στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου. 

 

 


