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Σχόλια

Την 1 & 2-7-2010 διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες από τη Γαλλική
Σχολή ∆ικαστών, το Βελγικό Ινστιτούτο ∆ικαστικής Εκπαίδευσης και
την Ευρωπαϊκή Ένωση συνέδριο µε θέµα «Η δικαστική απάντηση στην
απειλή της τροµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Με το συνέδριο
αυτό ολοκληρώθηκε κύκλος πέντε ειδικότερων συναφών συναντήσεων,
που έλαβαν χώρα : (α) στο Παρίσι (18 & 19-12-2008 µε θέµα «δικαστική
οργάνωση»), (β) στην Τρίερ (15 & 16-12-2009 µε θέµα «ειδικές τεχνικές
έρευνας»), (γ) στη Βαρσοβία (15 & 16-12-2009 µε θέµα «τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας»), (δ) στο Άµστερνταµ (25 & 26-12010 µε θέµα «τα υπερασπιστικά δικαιώµατα») και (ε) στη Μαδρίτη (15
& 16-2-2010 µε θέµα «δικαστική συνεργασία µεταξύ των κρατώνµελών»). Την Ελλάδα (Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών)
εκπροσώπησε ο ∆ηµήτριος Ζηµιανίτης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Από τις εργασίες του συνεδρίου συγκρατούνται τα ακόλουθα :
Χαιρετισµό απηύθυνε ο Βέλγος Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ο οποίος
επικρότησε την πρωτοβουλία διοργάνωσης των συναντήσεων που
προηγήθηκαν, αλλά και του ίδιου του συνεδρίου, αναφέρθηκε δε στο
ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Βελγικής Προεδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ
(β’ εξάµηνο 2010) για τα πιο πάνω θέµατα.
1η Στρογγυλή Τράπεζα (θέµα «τι είδος δικαστικής οργάνωσης
απαιτείται για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας»)
Αναλύθηκε το γαλλικό σύστηµα, δόθηκε έµφαση στην ανάγκη
χρήσης νέων µέσων αντιµετώπισης της τροµοκρατίας χωρίς να
παραγνωρίζονται τα υπερασπιστικά δικαιώµατα. Στη Γαλλία η πρακτική
είναι παρεµφερής µε την αντιστοίχως ακολουθούµενη για το οργανωµένο
έγκληµα, ενώ υπογραµµίστηκε το ζήτηµα της συλλογής πληροφοριών
και εξάρθηκε ως θετική η χρησιµοποίηση των δυνατοτήτων που
παρέχουν στην κατεύθυνση αυτή οι Κοινές Οµάδες Έρευνας, η Eurojust
ως συντονιστικό όργανο των σχετικών ερευνών κ.λπ. (S.Vuelta-Simon).
Αναλύθηκε εν συνεχεία το σύστηµα των Κάτω Χωρών και ο θεσµός του
εθνικού Εισαγγελέα για την τροµοκρατία, καθώς και οι αρµοδιότητές του
(R. Steen). Από τον C. Bautista σηµειώθηκε ότι κάθε κράτος θα πρέπει
να επιλέξει το σύστηµα που καλύτερα εξυπηρετεί την ανάγκη
αποτελεσµατικής καταπολέµησης της τροµοκρατίας (συγκεντρωτικό ή
µη και σε ποιο βαθµό σύστηµα διώξεων κ.λπ.).
2η Στρογγυλή Τράπεζα (θέµα «ειδικές τεχνικές έρευνας και
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας»)
Υπογραµµίστηκαν ζητήµατα που σχετίζονται µε την προστασία
µαρτύρων, την πρόσβαση των εθνικών ερευνητικών αρχών σε servers ή
βάσεις δεδοµένων αρχών άλλων κρατών-µελών κ.λπ., που πιθανώς
άπτονται της άσκησης της εθνικής κυριαρχίας (L. Otte). Από την M.
Kozlowska εκτέθηκαν τα πεπραγµένα της συνάντησης που έλαβε χώρα

στη Βαρσοβία την 15 & 16-12-2009 µε θέµα τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας. Από τον εκπρόσωπο της Europol (P. Kosters) σηµειώθηκε
ότι απαιτείται η οργάνωση µιας πιο δυναµικής δοµής ευρωπαϊκής
συνεργασίας σε ζητήµατα αντιµετώπισης της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας, µε πλήρη αξιοποίηση των συναφών συστάσεων της FATF
κ.λπ. Από τον N. Piacente αναφέρθηκε ότι απαιτείται µια ρεαλιστική
προσέγγιση, όσον αφορά στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας, καθώς
και προσανατολισµός των προσπαθειών σε χώρες όπου καταγράφεται
αξιόλογη τροµοκρατική δραστηριότητα (Αραβικές χώρες, Μαρόκο,
Αλγερία, MAGREB κ.λπ.), µε τις οποίες είναι σκόπιµο να αναπτυχθεί
ικανό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών, η τοποθέτηση δικαστών
συνδέσµων (liaison magistrates) κατά το υπάρχον σύστηµα, καθώς και η
ανάπτυξη επαφών µεταξύ της Eurojust και των χωρών αυτών. Επίσης,
υπογραµµίστηκε ως ζήτηµα καίριας σηµασίας, η λήψη δραστικών
µέτρων όσον αφορά στην ευθύνη των νοµικών προσώπων, ενώ
αναφέρθηκε ότι η τροµοκρατία λαµβάνει πλέον άλλη µορφή («home
made

terrorism»,

τροµοκρατία

προερχόµενη

από

πλήρως

ενσωµατωµένους µετανάστες δεύτερης γενιάς κ.ά.), χρησιµοποιούνται
νέες µέθοδοι (λ.χ. αναζήτηση πρώτων υλών από λιπάσµατα, που ευχερώς
µπορεί κανείς να εξεύρει στο εµπόριο, χωρίς να προκαλέσει υποψίες
κ.λπ.), γεγονός που καθιστά άλλα µέτρα αναποτελεσµατικά, υπαγορεύει
δε τη χάραξη µιας πολιτικής που θα µπορεί να αντιµετωπίσει
αποτελεσµατικά και τα φαινόµενα αυτά. Από παρεµβαίνοντες εξάρθηκαν
ως σηµαντικές οι επαφές µεταξύ κρατών-µελών και τρίτων κρατών, όπου
παρατηρείται έξαρση της τροµοκρατίας, η διαφορετική νοοτροπία των
αρµόδιων αρχών των κρατών-µελών, που συχνά συνεπάγεται τη
δυσχέρανση της αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ τους, καθώς και η
έλλειψη ενιαίου ορισµού για την τροµοκρατία –παρά τις χρονίζουσες
προσπάθειες σε διεθνή fora (ιδίως ΗΕ)- που οδηγεί σε παρανοήσεις.

3η Στρογγυλή Τράπεζα (θέµα «υπερασπιστικά δικαιώµατα»)
Από τον D.V.d Bel, αφού εκτέθηκαν τα πεπραγµένα της συνάντησης
του Άµστερνταµ µε το πιο πάνω θέµα, αναφέρθηκε η ανάγκη
εξισορροπηµένης αντιµετώπισης της τροµοκρατίας και παράλληλης
διασφάλισης των υπερασπιστικών δικαιωµάτων των εµπλεκοµένων,
χωρίς να εκτραπεί η κατάσταση σε ένα καθεστώς διαρκούς επιτήρησης,
υπογραµµίστηκε το ζήτηµα του παραδεκτού των αποδείξεων από
αλλοδαπές δικαιοδοσίες, καθώς και ο καίριος ρόλος του εθνικού δικαστή
ως εξισορροπητικού παράγοντα για τα αντιτιθέµενα συµφέροντα
αποτελεσµατικής

δίωξης

της

τροµοκρατίας

και

άσκησης

των

υπερασπιστικών (διαδικαστικών) δικαιωµάτων των εµπλεκοµένων
προσώπων. Από τον J. Gillen αναφέρθηκε ότι δεν είναι επιτρεπτό να
κάµπτονται οι εγγυήσεις του κράτους-δικαίου από την αντιτροµοκρατική
νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί, η οποία ενέχει τον κίνδυνο εκτροπής σε
αυθαιρεσίες κ.λπ., ενώ και από τον N. Piacente σηµειώθηκε ότι πρέπει να
ενισχυθεί το προστατευτικό δίκτυο παράλληλα µε τη µέριµνα
αποτελεσµατικής αντιµετώπισης της τροµοκρατίας, καθώς και ότι δεν θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη αποδεικτικά µέσα που συλλέγονται στο
πλαίσιο της καταπολέµησης της τροµοκρατίας, µέσω βασανιστηρίων και
άλλων παράνοµων πράξεων.
4η Στρογγυλή Τράπεζα (θέµα «δικαστική συνεργασία σε ποινικές
υποθέσεις

ωε

ουσιώδες

προαπαιτούµενο

στη

µάχη

κατά

της

τροµοκρατίας»)
Από τον εκπρόσωπο της Eurojust G. Loubens παρουσιάστηκε το
έργο της Μονάδας στο πεδίο του συντονισµού και της συνεργασίας για
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Η A. Kostomaroff αναφέρθηκε
στα προβλήµατα που γεννώνται στην αποτελεσµατική συνεργασία
µεταξύ των κρατών-µελών από τα διαφορετικά συστήµατα που ισχύουν
σε αυτά και τις διαφορετικές µεθόδους ή δίκτυα πληροφοριών, που αυτά

διαθέτουν (λ.χ. κεντρικό σύστηµα ελέγχου τραπεζικών λογαριασµών
κ.λπ.), µε συνέπεια να ποικίλει και η ανταπόκρισή τους στα συναφή
αιτήµατα δικαστικής συνεργασίας. Παρεµφερή προβλήµατα διαφορικής
«ανάγνωσης» των διεθνών µέσων (Σύµβαση Αµοιβαίας ∆ικαστικής
Συνδροµής ΣτΕ του 1959, ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης κ.ά.) από τις
αρχές των διαφόρων κρατών-µελών και, αντίστοιχα, όχι οµοιόµορφης
ανταπόκρισης στα αιτήµατα που υποβάλλονται επί τη βάσει των πιο
πάνω κειµένων, τέθηκαν και από τον C. Bautista.
5η Στρογγυλή Τράπεζα (θέµα «διεθνής προοπτική στη µάχη κατά της
τροµοκρατίας, εµπειρίες συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση»)
Από την M.L. Warren εκτέθηκε η οπτική των ΗΠΑ σε σχέση µε την
τροµοκρατία, οι συνθήκες οι οποίες υπαγόρευσαν την άρθρωση µιας
σκληρής ολιστικής πολιτικής κατά της τροµοκρατικής απειλής µετά την
επίθεση της 9/11 και υπογραµµίστηκε η ανάγκη αποτελεσµατικής
συνεργασίας τους µε την ΕΕ στον τοµέα αυτό. Από τον P. Lamon
αναπτύχθηκε η συνεργασία µεταξύ ΕΕ και Ελβετίας, ενώ από τον E.
Ergul σηµειώθηκε ότι η Τουρκία αντιµετωπίζει ειδικότερα προβλήµατα
σε σχέση µε το τροµοκρατικό φαινόµενο και, δη, τη συγκεκαλυµµένη
χρηµατοδότησή της από µουσουλµανικές κοινότητες κρατών-µελών της
ΕΕ µε τρόπο που δεν µπορεί να ελεγχθεί αποτελεσµατικά ούτε
παρίσταται εµφανώς ως παράνοµος ή συνδεόµενος µε τροµοκρατικές
πράξεις, καθώς και µε ζητήµατα (µη) ανταπόκρισης κρατών της ΕΕ σε
αιτήµατα έκδοσης εµπλεκοµένων, που υποβάλλει η χώρα.
6η Στρογγυλή Τράπεζα (θέµα «στρατηγικές δίωξης των κρατώνµελών : Απαιτείται µια Ευρωπαϊκή Ποινική Πολιτική για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας;»)
Η αντιπρόεδρος της Eurojust M. Coninsx, παρουσίασε τις
αρµοδιότητες και ενέργειες της Μονάδας στο πεδίο της καταπολέµησης
της τροµοκρατίας, αναφερόµενη στην Απόφαση ίδρυσής της, σε εκείνες

µε τις οποίες αναθεωρήθηκε η Απόφαση αυτή, καθώς και στις
Αποφάσεις-Πλαίσιο για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (2002) και
αναθεώρησής της (2008), ενώ υπογράµµισε και την ανάγκη ανταλλαγής
πληροφοριών µεταξύ των κρατών-µελών, η οποία όµως θα πρέπει να
γίνεται µε ενιαίο και οµοιόµορφο τρόπο. Από τον J. Delmulle
υπογραµµίστηκε ότι µια πιθανή ευρωπαϊκή πολιτική καταπολέµησης της
τροµοκρατίας δεν θα πρέπει να αφεθεί αµιγώς στους πολιτικούς, διότι θα
παραγνωρίσει πρακτικές πλευρές του προβλήµατος, για τις οποίες είναι
ιδιαίτερα χρήσιµη η συνεισφορά των εφαρµοστών του δικαίου. Από την
M. Caillibote συνδέθηκε η ανάγκη χάραξης µιας ενιαίας ευρωπαϊκής
πολιτικής για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας µε τη θέση σε ισχύ
της Συνθήκης της Λισσαβώνας και τις νέες δυνατότητες συνεργασίας που
προβλέπονται υπ’αυτήν, καθώς και µε τον επανακινηθέντα διάλογο για
την ίδρυση Γραφείου Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Επίσης, η οµιλήτρια έδωσε
έµφαση στη χρησιµότητα των Κοινών Οµάδων Έρευνας, στην ανάγκη
συντονισµού των ποινικών διώξεων (σηµειωτέον ότι πρόσφατα
υιοθετήθηκε συναφές νοµικό µέσο από το Συµβούλιο της ΕΕ) και, τέλος,
στη µέριµνα διασφάλισης των ατοµικών ελευθεριών, παράλληλα µε την
αποτελεσµατική καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Από τον J. Zaragoza
υπογραµµίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας για την
αποτελεσµατική καταπολέµηση του φαινοµένου της τροµοκρατίας, η
ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ εµπειρογνωµόνων, θεωρήθηκε ότι
θα συµβάλλει θετικά η πιθανή ίδρυση Γραφείου Ευρωπαίου Εισαγγελέα,
ενώ ο οµιλητής θεώρησε αναπόφευκτη τη χάραξη µιας ενιαίας
ευρωπαϊκής πολιτικής για την καταπολέµηση του φαινοµένου.
Ο G. De Kerchove, συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
τροµοκρατία, συνόψισε τις εργασίες του συνεδρίου ως εξής : (α) έδωσε
έµφαση στη δικαστική (και όχι στην αµιγώς διωκτική) προσέγγιση και
αντιµετώπιση του τροµοκρατικού φαινοµένου, κάνοντας την αντίστιξη

µεταξύ της πολιτικής που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί να χαράξει στον
τοµέα αυτό και εκείνης, που επικράτησε στις ΗΠΑ µετά την επίθεση της
9/11, η οποία χαρακτηρίζεται από υπερβολική έµφαση στην παράµετρο
της ασφάλειας.

(β) Σηµείωσε ότι χρειάζονται βελτιώσεις του

υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου και πλήρης αξιοποίηση των
υφισταµένων µέσων (Κοινές Οµάδες Έρευνας, ειδικές τεχνικές έρευνας
κ.λπ.), (γ) σηµείωσε ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
επιθυµητή η τρόπον τινά «εξαγωγή» της οπτικής της όσον αφορά στο
φαινόµενο της τροµοκρατίας και στις ΗΠΑ, (δ) επεσήµανε ότι οι νέες
µορφές της τροµοκρατίας (δίκτυα εγκατεσπαρµένα σε αραβικά µε µη
κράτη, ριζοσπαστικοποίηση και στρατολόγηση, χρήση του διαδικτύου
κ.λπ.) καλούν για άµεση αντίδραση, νέες διασυνδεδεµένες βάσεις
δεδοµένων κ.λπ., χωρίς όµως να θίγεται ο πυρήνας ατοµικών
δικαιωµάτων, όπως το δικαίωµα συνάθροισης και της ελευθερίας της
έκφρασης. (ε) Αναφέρθηκε στην ανάγκη βέλτιστης συνεργασίας σε
ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, ενόψει και της ευρείας έκτασης του
τροµοκρατικού φαινοµένου. (στ) Επικρότησε την τάση ενδυνάµωσης του
ενδιαφέροντος διασφάλισης της παραµέτρου των ελευθεριών, σε σχέση
µε εκείνη της ασφάλειας, που διαπιστώνεται πρόσφατα στις νοµοθετικές
κ.λπ. πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδίδοντας αυτήν στη
µετά την ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβώνας ενεργή ανάµιξη του
Ευρωπαϊκού και των εθνικών Κοινοβουλίων στη νοµοθετική διαδικασία.
Περαιτέρω, ο οµιλητής προέβη στη διατύπωση προκαταρκτικών
συστάσεων –ενόψει του ότι, µετά την επεξεργασία τους µε τη
συνεισφορά και των συµµετεχόντων στις πέντε συναντήσεις και το
Συνέδριο, θα υποβληθεί σχετικό κείµενο προς υιοθέτηση στο Συµβούλιο
Υπουργών ∆ΕΥ της ΕΕ τον Οκτώβριο τ.έ.-, σύµφωνα µε τις οποίες : (i)
Θα πρέπει να δοθεί έµφαση στη δικαστική εκπαίδευση, µε ανάµιξη της
Eurojust και των ∆ικαστικών κ.λπ. ∆ικτύων, προκειµένου να µην

παρατηρείται

κατάτµηση

αρµοδιοτήτων

και

αποσπασµατική

και

ασυνεχής αντίδραση στο φαινόµενο, (ii) ∆εν θεωρεί ότι απαιτούνται νέες
τεχνικές έρευνας για την καταπολέµηση του προβλήµατος, που γεννούν
διάφορα νοµικά και τεχνικά προβλήµατα, ενώ και στο πεδίο της
καταπολέµησης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, τα δεδοµένα δεν
πείθουν ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος, παρά τις συναφείς συστάσεις της
FATF, ώστε το σύστηµα παρίσταται αναποτελεσµατικό. Επίσης έµφαση
θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί στην αφοµοίωση και ανάλυση των
συλλεγοµένων πληροφοριών, θεωρώντας ότι σήµερα συγκεντρώνεται
ένας ιδιαίτερα µεγάλος όγκος τέτοιων πληροφοριών, χωρίς να είναι
εφικτή η επιτυχής ανάλυση και αξιοποίησή τους. (iii) Υφίσταται,
εποµένως, ανάγκη χάραξης µιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας, µε καλύτερη χρήση των µεθόδων
παρακολούθησης, την αξιοποίηση των υφισταµένων τεχνικών και την
αξιολόγηση των ευρηµάτων και πληροφοριών, που ανταλλάσσονται. (iv)
Έµφαση πρέπει να δοθεί και στον τοµέα της προστασίας των
υπερασπιστικών δικαιωµάτων των εµπλεκοµένων προσώπων, ο οποίος
δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. (v) Προτάθηκε η πλήρης αξιοποίηση των
Κοινών Οµάδων Έρευνας και η χρήση των ευρηµάτων τους από όλες τις
έννοµες τάξεις, ανεξάρτητα από τις επιµέρους διαφοροποιήσεις τους. (vi)
Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία και η σύναψη ειδικών συµφωνιών
της Eurojust µε τρίτα κράτη, η συλλογή των κατάλληλων πληροφοριών
από αυτά. (vii) Θα πρέπει να δοθεί έµφαση στη συνεισφορά φορέων
όµως της Επιτροπή COSI, της

Eurojust, του Forum

Γενικών

Εισαγγελέων κ.λπ., οι οποίοι µπορούν µε την εµπειρογνωµοσύνη και τις
προτάσεις τους να συµβάλουν στη βελτίωση τυχόν αστοχιών του
υφισταµένου συστήµατος.

