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Η διεθνήσ διάςταςη ςτον ςυντονιςμό και ςτην εναρμόνιςη των νόμων για τα 

ναρκωτικά 

Αθηνά Γιαννακοφλα, Δικηγόροσ - ΔΝ 

 

1. Ειςαγωγή 

Η αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των ναρκωτικϊν μζςω του ποινικοφ δικαίου 

ςυνιςτά αντικείμενο για το οποίο κατεξοχήν αναπτφςςονται πρωτοβουλίεσ 

ρφκμιςθσ ςτουσ κόλπουσ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ1. Διεκνείσ ςυμβάςεισ, κυρίωσ 

του ΟΗΕ, ζχουν λειτουργιςει ωσ οδθγοί ςτθ διαμόρφωςθ των εκνικϊν νομοκεςιϊν 

πολλϊν κρατϊν, και μάλιςτα διατηροφν τθ ςθμαςία τουσ δεκαετίεσ μετά τθ κζςθ 

τουσ ςε ιςχφ.  

Στον ευρωπαϊκό χϊρο, θ καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν 

ουςιϊν αποτζλεςε ζναν από τουσ τρεισ κεμελιακοφσ άξονεσ τθσ ποινικισ 

αρμοδιότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μαηί με το οργανωμζνο ζγκλθμα και τθν 

τρομοκρατία2, και ζνα από τα πρϊτα πεδία για τα οποία κεςπίςτθκαν ενωςιακοί 

ποινικοί κανόνεσ3.  

                                                 
1
 Σ. Παφλου, Ναρκωτικά. Δογματικά & Ερμθνευτικά Προβλιματα των Ποινικϊν Διατάξεων του 

Κϊδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά, 3
θ
 ζκδ., 2008, ς. 60 επ., H. Ghodse (ed.), International drug control 

into the 21st century, 2008, ς. 1. 
2
 Η καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ εμπορίασ ναρκωτικϊν ουςιϊν εντάχκθκε εξαρχισ ρθτά ςτο 

αντικείμενο τθσ αρμοδιότθτασ τθσ Ζνωςθσ ςτο πεδίο του ποινικοφ δικαίου. Βλ. διαδοχικά:  

- άρκρο Κ.1 ΣΕΕ βάςει τθσ Συνκικθσ του Μάαςτριχτ («Για τουσ ςκοποφσ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων 
τθσ Ζνωςθσ *…+, τα κράτθ μζλθ κεωροφν τουσ κατωτζρω τομείσ ωσ κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ: 
*…+4)  καταπολζμθςθ τθσ τοξικομανίασ ςτο βακμό που ο τομζασ αυτόσ δεν καλφπτεται από τα 
ςθμεία 7), 8) και 9), *…+ 7)  δικαςτικι ςυνεργαςία ςε ποινικζσ υποκζςεισ, 8)  τελωνειακι ςυνεργαςία, 
9)  αςτυνομικι ςυνεργαςία για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ, του 
λακρεμπορίου ναρκωτικϊν και άλλων ςοβαρϊν μορφϊν διεκνοφσ εγκλθματικότθτασ *…+»),  

- άρκρα 31ε ΣΕΕ βάςει τθσ Συνκικθσ του Άμςτερνταμ και 31§1ε βάςει τθσ Συνκικθσ τθσ Νίκαιασ («Η 
από κοινοφ δράςθ για τθ δικαςτικι ςυνεργαςία ςε ποινικζσ υποκζςεισ περιλαμβάνει τα εξισ: *…+ ε) 
προοδευτικι κζςπιςθ μζτρων για τον κακοριςμό ελάχιςτων κανόνων ωσ προσ τα ςτοιχεία τθσ 
αντικειμενικισ υποςτάςεωσ των αξιόποινων πράξεων και τισ ποινζσ ςτουσ τομείσ τθσ οργανωμζνθσ 
εγκλθματικότθτασ, τθσ τρομοκρατίασ και τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν») και  

- άρκρο 83§1 ΣΕΕ βάςει τθσ Συνκικθσ τθσ Λιςςαβϊνασ («Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το 
Συμβοφλιο, αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με τθ ςυνικθ νομοκετικι διαδικαςία μζςω οδθγιϊν, μποροφν 
να κεςπίηουν ελάχιςτουσ κανόνεσ για τον οριςμό των ποινικϊν αδικθμάτων και των κυρϊςεων ςτουσ 
τομείσ τθσ ιδιαιτζρωσ ςοβαρισ εγκλθματικότθτασ με διαςυνοριακι διάςταςθ, θ οποία απορρζει 
ιδίωσ από τθ φφςθ ι τισ επιπτϊςεισ των αδικθμάτων αυτϊν ι λόγω ειδικισ ανάγκθσ να 
καταπολεμοφνται ςε κοινι βάςθ. Οι εν λόγω τομείσ εγκλθματικότθτασ είναι οι εξισ: *…+ παράνομθ 
εμπορία ναρκωτικϊν *…+»), που αποτελεί το ιςχφον ςήμερα δίκαιο. 
3
 Βλ. ιδθ κοινή δράςη 96/750/ΔΕΥ, τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 1996, ςχετικά με τθν προςζγγιςθ των 

νομοκεςιϊν και των πρακτικϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τοξικομανίασ και για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ 
διακίνθςθσ ναρκωτικϊν (όπου εντελϊσ ςτοιχειϊδθ αναφορά ςε ποινικζσ διατάξεισ), και απόφαςη-
πλαίςιο 2004/757/ΔΕΥ, τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2004, για τθ κζςπιςθ ελάχιςτων διατάξεων ςχετικά με 
τα ςτοιχεία τθσ αντικειμενικισ υπόςταςθσ των εγκλθμάτων και τισ ποινζσ που ιςχφουν ςτον τομζα 
τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν (θ οποία ςχολιάηεται ςτθ ςυνζχεια). 



 

2 

Εξάλλου, εξαιτίασ τθσ ςοβαρότθτασ του προβλιματοσ, ζχουν κατά καιροφσ 

υιοκετθκεί «εξαιρετικά» μζτρα αντιμετϊπιςισ του (όπωσ είναι η ποινικοποίηςη του 

ξεπλφματοσ βρϊμικου χρήματοσ και η εκτεταμζνη δήμευςη), τα οποία μζςω τθσ 

διακρατικισ ςυνεργαςίασ ειςάγονται ςε περιςςότερεσ νομοκεςίεσ και ςταδιακά 

εξελίςςονται ωσ προσ τθν αυςτθρότθτα αλλά και το εφροσ εφαρμογισ τουσ.  

Σιμερα, το διεκνζσ νομικό πλαίςιο για τα ναρκωτικά βρίςκεται μπροςτά ςε νζεσ 

προκλιςεισ αποτελεςματικότθτασ, ιδίωσ λόγω τθσ ςφνδεςθσ με το πάντα ιςχυρό 

οργανωμζνο ζγκλθμα αλλά και με το αναδυόμενο κυβερνοζγκλθμα4. Κακϊσ, 

λοιπόν, πολλζσ από τισ ρυκμίςεισ του εκνικοφ μασ ποινικοφ δικαίου που 

παρουςιάςτθκαν και αναλφκθκαν ςτο παρόν ςεμινάριο κατάγονται από το διεκνζσ 

και το ευρωπαϊκό δίκαιο, και ενδζχεται να επθρεαςτοφν ξανά ςτο μζλλον από 

τοφτα, είναι ςθμαντικι μια ςυνοπτικι επιςκόπθςθ των βαςικϊν νομικϊν εργαλείων 

τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ ςτο πεδίο τθσ καταπολζμθςθσ μζςω του ποινικοφ 

δικαίου τθσ εγκλθματικότθτασ που ςχετίηεται με τα ναρκωτικά. 

 

2. Το νομικό πλαίςιο ςε διεθνζσ επίπεδο (ΟΗΕ) 

Από το πλικοσ των νομικϊν εργαλείων που ζχουν υιοκετθκεί για τα ναρκωτικά 

κυρίωσ ςτουσ κόλπουσ τθσ Κοινωνίασ των Εκνϊν και του ΟΗΕ ιδθ από το 19125, 

κρίςιμεσ είναι πλζον οι τρεισ πιο πρόςφατεσ διεκνείσ ςυμβάςεισ του. 

 

2.1. Ενιαία ςφμβαςη του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά του 1961 (& τροποποιητικό 

πρωτόκολλο 1972) 

Το πρϊτο ςθμαντικό ςχετικό εργαλείο είναι θ Ενιαία Σφμβαςθ για τα Ναρκωτικά του 

19616, θ οποία ενοποίθςε και αντικατζςτθςε τα προθγοφμενα ςυναφι νομικά 

εργαλεία του ΟΗΕ. Ζκεςε κανόνεσ και όρια ςχετικά με τθ νόμιμθ καλλιζργεια, 

παραγωγι και κυκλοφορία των ναρκωτικϊν ουςιϊν του παραρτιματόσ τθσ, ενϊ 

προζβλεψε τθν ίδρυςθ και τον τρόπο λειτουργίασ του Διεκνοφσ Συμβουλίου 

Ελζγχου Ναρκωτικϊν (INCB), με ανάλογεσ αρμοδιότθτεσ7. Σε ό,τι αφορά το ποινικό 

δίκαιο, το άρκρο 36 τθσ ςφμβαςθσ καλεί τα ςυμβαλλόμενα κράτθ να εξαςφαλίςουν, 

με τθν επιφφλαξθ των ςυνταγματικϊν τουσ διατάξεων, ότι μια ςειρά από πράξεισ 

                                                 
4
 Βλ. τθν Ευρωπαϊκι Ατηζντα για τθν Αςφάλεια (COM(2015) 185 τελικό), ιδίωσ ς. 16-17 και 23, και 

ςυναφϊσ A. Giannakoula, The European Agenda on Security – A Comment, European Criminal Law 
Review 2016, ς. 104 και 108. 
5
 Βλ. ςχετικι απαρίκμθςθ ςε  https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=6&subid=A&clang=_en. 

6
 Τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 13 Δεκεμβρίου 1964. Η Ελλάδα τθν κφρωςε ςτισ 6 Ιουνίου 1972 (ν.δ. 

1105/1972). Στισ 12 Ιουλίου 1985 κφρωςε το τροποποιθτικό τθσ πρωτόκολλο (ν. 1549/1985), που είχε 
τεκεί ςε ιςχφ ςτισ 8 Αυγοφςτου 1975. 
7
 Άρκρα 9-15 τθσ ςφμβαςθσ. Βλ. περαιτζρω https://www.incb.org/. 

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=6&subid=A&clang=_en
https://www.incb.org/
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καλλιζργειασ, παραγωγισ, διακίνθςθσ και κατοχισ ναρκωτικϊν που αντίκεινται ςτθ 

ςφμβαςθ ςυνιςτοφν ποινικό αδίκθμα όταν τελοφνται με πρόκεςθ, και ότι τα ςοβαρά 

αδικιματα εξ αυτϊν κα τιμωροφνται επαρκϊσ, δθλαδι με ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ 

ποινι8. Η διάταξθ καλεί επίςθσ ςε ποινικοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ, τθσ απόπειρασ 

και τθσ προπαραςκευισ των λοιπϊν αδικθμάτων και των ςχετικϊν οικονομικϊν 

δοςολθψιϊν, κακϊσ και ςε αναγνϊριςθ αλλοδαπϊν καταδικαςτικϊν αποφάςεων 

για τθ κεμελίωςθ τθσ υποτροπισ. Δεν εντάςςει τθ χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν ςτισ 

προσ ποινικοποίθςθ πράξεισ και προβλζπει άλλα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των χρθςτϊν 

(κεραπεία, εκπαίδευςθ, κοινωνικοποίθςθ κ.λπ.), τα οποία ςυςτινει ςτα κράτθ ωσ 

πρόςθετα ή εναλλακτικά και για τισ περιπτϊςεισ όπου ο χριςτθσ είναι δράςτθσ 

αδικιματοσ περιγραφόμενου ςτθ ςφμβαςθ9. Περιζχει ακόμθ διάταξθ για τθν 

κατάςχεςθ και διμευςθ των ναρκωτικϊν και των μζςων τζλεςθσ των εγκλθμάτων10, 

αλλά και για τθ ρθτι δυνατότθτα υιοκζτθςθσ αυςτθρότερων ρυκμίςεων από τουσ 

εκνικοφσ νομοκζτεσ11. Όπωσ είναι εμφανζσ, θ ςφμβαςθ του 1961 αποτζλεςε 

εργαλείο προωκθμζνο και ενδεικτικό τθσ ςτιριξθσ τθσ αντιμετϊπιςθσ του 

προβλιματοσ ςτθν καταςτολι. 

 

2.2. Σφμβαςη του ΟΗΕ για τισ ψυχοτρόπουσ ουςίεσ του 1971 

Το δεφτερο ςθμαντικό εργαλείο είναι θ ςφμβαςθ για τισ ψυχοτρόπουσ ουςίεσ του 

197112, θ οποία ςυμπλιρωςε εκείνθ του 1961. Ειςιγαγε ρυκμίςεισ για τθ νόμιμθ 

καταςκευι, εμπορία και διακίνθςθ, ειςαγωγι και εξαγωγι ουςιϊν που δεν 

καλφπτονταν από τθν προθγοφμενθ ςφμβαςθ. Επανζλαβε, όπωσ ιταν αναμενόμενο, 

το αίτθμα για ευρεία ποινικοποίθςθ ςυμπεριφορϊν, ακολουκϊντασ πάντωσ 

διαφορετικι διατφπωςθ ςε ςφγκριςθ με τθν παλαιότερθ ςφμβαςθ, κακϊσ 

                                                 
8
 Άρκρο 36§1 τθσ ςφμβαςθσ: «α) Με τθν επιφφλαξθ των ςυνταγματικϊν του διατάξεων το κάκε 

Μζροσ κα υιοκετιςει τα αναγκαία μζτρα ζτςι, ϊςτε θ καλλιζργεια και παραγωγι, θ βιομθχανικι 
παραςκευι, θ εκχφλιςθ, θ παραςκευι, θ κατοχι, θ προςφορά, θ ζκκεςθ για πϊλθςθ, θ διανομι, θ 
αγορά, θ πϊλθςθ, θ παράδοςθ, ςε οποιαδιποτε μορφι, θ μεςιτεία, θ αποςτολι, και αυτι που είναι 
ςε διαμετακόμιςθ, θ μεταφορά, θ ειςαγωγι και εξαγωγι ναρκωτικϊν, που δεν είναι ςφμφωνεσ με 
τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ αυτισ, ι κάκε άλλθ πράξθ, θ οποία, κατά τθ γνϊμθ του Μζρουσ που 
ειπϊκθκε, κα ιταν αντίκετθ με τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ αυτισ, αποτελοφν παραβάςεισ ποινικά 
κολάςιμεσ, όταν γίνονται αυτζσ από πρόκεςθ και για να τιμωροφνται οι βαριζσ παραβάςεισ με τθν 
κατάλλθλθ ποινι, ιδιαίτερα με τθν ποινι φυλάκιςθσ ι άλλων ποινϊν που ςτεροφν τθν ελευκερία. β) 
Εκτόσ από τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο ανωτζρω εδάφιο, όταν οι παραβάςεισ αυτζσ 
διαπράττονται από άτομα που κάνουν κατάχρθςθ ναρκωτικϊν, τα Μζρθ κα μποροφν, αντί να 
καταδικάςουν αυτά, ι να εκδϊςουν απόφαςθ ποινικισ δίωξθσ αυτϊν ι ςυμπλθρωματικά με τθν 
καταδίκθ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ποινικισ δίωξθσ αυτϊν να υποβάλλουν τα άτομα αυτά ςε 
κεραπεία, διαφϊτιςθ, αποκεραπεία, αποκατάςταςθ και επανζνταξθ αυτϊν ςτθν κοινωνία, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 38» (το κείμενο προζρχεται από το κυρωτικό ν.δ. 
1105/1972, όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 1549/1985). 
9
 Άρκρο 38 τθσ ςφμβαςθσ. 

10
 Άρκρο 37 τθσ ςφμβαςθσ. 

11
 Άρκρο 39 τθσ ςφμβαςθσ. 

12
 Τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 16 Αυγοφςτου 1976. Η Ελλάδα τθν κφρωςε ςτισ 10 Φεβρουαρίου 1977 (ν. 

348/1976). 
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αναφζρεται ςε κάθε πράξη που αντίκειται ςτουσ περιγραφόμενουσ κανόνεσ13. 

Παραπζρα, περιζχει διατάξεισ αντίςτοιχεσ με τισ υπόλοιπεσ προβλζψεισ τθσ 

ςφμβαςθσ του 1961 που προαναφζρκθκαν, δθλαδι τισ ςχετικζσ με τθν απειλι 

ςτερθτικϊν τθσ ελευκερίασ ποινϊν για τα ςοβαρά αδικιματα14, τθν τιμϊρθςθ τθσ 

ςυμμετοχισ, τθσ απόπειρασ κ.λπ.15, τθν κατάςχεςθ και διμευςθ16, τθν υποτροπι17, 

τθν επιφφλαξθ υπζρ των ςυνταγματικϊν αρχϊν18, τθ δυνατότθτα κζςπιςθσ 

αυςτθρότερων κανόνων19 και τθ διακριτι μεταχείριςθ των χρθςτϊν, τόςο γενικά 

όςο και ωσ δραςτϊν20. 

 

2.3. Σφμβαςη του ΟΗΕ κατά τησ παράνομησ διακίνηςησ ναρκωτικϊν φαρμάκων 

και ψυχοτρόπων ουςιϊν του 1988 

Το πιο ςθμαντικό εργαλείο του ΟΗΕ, ενδεχομζνωσ και γενικότερα, είναι θ ςφμβαςθ 

κατά τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουςιϊν 

του 198821, θ οποία επιςτζγαςε και ενίςχυςε το διεκνζσ κεςμικό πλαίςιο που είχε 

διαμορφωκεί με τισ προαναφερκείςεσ ςυμβάςεισ. Στο πεδίο του ποινικοφ δικαίου, 

οι διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ αφοροφν, μεταξφ άλλων, τα εγκλιματα και τισ 

κυρϊςεισ, τθ δικαιοδοςία, τθν ζκδοςθ, τθν αμοιβαία δικαςτικι ςυνδρομι22.  

Όςον αφορά ειδικότερα τουσ οριςμοφσ των εγκλθμάτων (άρκρο 3), που οριοκετοφν 

το εφροσ τθσ ςυνεργαςίασ, χρθςιμοποιικθκε θ γνωςτι και από τθ ςφμβαςθ του 

1961 κατάςτρωςθ, με τθ διαδοχικι παράθεςη μιασ ομάδασ ςυμπεριφορϊν που 

ςχετίηονται με τα ναρκωτικά23. Συγκεκριμζνα, καταρχάσ με βάςθ τθν περίπτωςθ α 

                                                 
13

 Άρκρο 22§1α τθσ ςφμβαςθσ: «Υπό τθν επιφφλαξιν των ςυνταγματικϊν διατάξεων αυτοφ ζκαςτον 
Μζροσ κα κεωρι ωσ ποινικϊσ κολάςιμον πάςαν πράξιν διαπραχκείςαν εκ προκζςεωσ ιτισ αντιβαίνει 
εισ τινα νόμον ι κανονιςμόν εφαρμοηομενον εισ εκτζλεςιν των απορρεουςϊν εκ τθσ παρουςθσ 
Συμβάςεωσ υποχρεϊςεων αυτοφ, και κα λαμβάνθ τα απαιτοφμενα μζτρα ίνα αι ςοβαραί 
παραβάςεισ υφίςτανται τασ δεοφςασ κυρϊςεισ, επί παραδείγματι, τθν ποινιν τθσ φυλακίςεωσ ι 
ετζραν ςτερθτικιν τθσ ελευκερίασ ποινιν» (το κείμενο προζρχεται από τον κυρωτικό ν. 348/1976). 
14

 Άρκρο 22§1α τθσ ςφμβαςθσ. 
15

 Άρκρο 22§2α(ii) τθσ ςφμβαςθσ. 
16

 Άρκρο 22§3 τθσ ςφμβαςθσ. 
17

 Άρκρο 22§2α(iii) τθσ ςφμβαςθσ. 
18

 Άρκρο 22§2 (ειςαγωγικι πρόταςθ) τθσ ςφμβαςθσ. 
19

 Άρκρο 23 τθσ ςφμβαςθσ. 
20

 Άρκρο 22§1β τθσ ςφμβαςθσ. 
21

 Τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 11 Νοεμβρίου 1990. Η Ελλάδα τθν κφρωςε ςτισ 28 Ιανουαρίου 1992 (ν. 
1990/1991). 
22

 Βλ. άρκρα 3 ωσ 7 τθσ ςφμβαςθσ. 
23

 Αναφορικά με τθ ςθμαςία του ςυγκεκριμζνου τρόπου διατφπωςθσ των οριςμϊν των εγκλθμάτων 
παράνομθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν, αλλά και άλλων εγκλθμάτων (βλ. π.χ. τον οριςμό του 
εγκλιματοσ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων ςε διεκνείσ ςυμβάςεισ, ςτο ενωςιακό δίκαιο και ςτον Ποινικό 
Κϊδικα), που προφανϊσ αποδίδει ευρφτητα ςτθν ποινικοποίθςθ, δθμιουργϊντασ ωςτόςο ηθτιματα 
νομιμοποίθςθσ τθσ τελευταίασ, κακϊσ οι περιγραφόμενεσ πράξεισ καταλιγουν να περιλαμβάνουν 
και προςτάδια κατά πολφ προγενζςτερα των βαςικϊν προςβολϊν, βλ. Σ. Παφλου, Ναρκωτικά. 
Δογματικά & Ερμθνευτικά Προβλιματα των Ποινικϊν Διατάξεων του Κϊδικα Νόμων για τα 
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του άρκρου 3§1 τθσ ςφμβαςθσ, το αίτθμα ποινικοποίθςθσ, χωρίσ να ςυνοδεφεται 

από γενικι επιφφλαξθ υπζρ των ςυνταγματικϊν αρχϊν, κακϊσ τοφτθ κρίκθκε 

περιττι και περιοριςτικι, καλφπτει: 

- Πράξεισ παραγωγισ, παραςκευισ, διακίνθςθσ, ειςαγωγισ/εξαγωγισ ναρκωτικϊν 

φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουςιϊν κατά παράβαςθ των οριηόμενων ςτισ 

ςυμβάςεισ του 1961 και του 1971.  

- Τθν καλλιζργεια ςυγκεκριμζνων ναρκωτικϊν ουςιϊν κατά παράβαςθ τθσ 

ςφμβαςθσ του 1961, θ οποία προζβλεπε απλά δυνατότθτα απαγόρευςθσ. 

- Τθν κατοχι ι αγορά ναρκωτικοφ φαρμάκου ι ψυχοτρόπου ουςίασ με ςκοπό τθν 

τζλεςθ κάποιασ από τισ προαναφερκείςεσ δραςτθριότθτεσ (και άρα όχι για 

προςωπικι χριςθ). 

- Τθν καταςκευι, μεταφορά ι διανομι εξοπλιςμοφ, υλικϊν ι ςυγκεκριμζνων 

ουςιϊν (πρόκειται για ουςίεσ τθν καταςκευι και διακίνθςθ των οποίων ρυκμίηει θ 

ίδια θ ςφμβαςθ του 1988), εν γνϊςει του ότι κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

παράνομθ καλλιζργεια, παραγωγι ι καταςκευι ναρκωτικϊν/ψυχοτρόπων ουςιϊν 

(= πρόδρομεσ ουςίεσ)· θ §3 του άρκρου παρζχει, εξάλλου, τθ δυνατότθτα να 

προβλεφκεί ότι θ γνϊςθ κα ςυνάγεται από πραγματικά περιςτατικά. 

- Τθν οργάνωςθ, διαχείριςθ ι χρθματοδότθςθ οποιουδιποτε από τα 

προαναφερκζντα εγκλιματα. Προχωρϊντασ ακόμθ περιςςότερο ςε προςτάδια και 

πράξεισ ςυμμετοχικζσ, αλλά με τθν επιφφλαξθ των ςυνταγματικϊν διατάξεων αυτι 

τθ φορά, καλφπτεται κάκε μορφι ςυμμετοχισ (και θ ςυνομωςία), θ απόπειρα και θ 

δθμόςια πρόκλθςθ τζλεςθσ οποιουδιποτε εγκλιματοσ τθσ διάταξθσ. 

Σε ό,τι αφορά τθν κατοχι, αγορά ι καλλιζργεια που γίνεται κατά παράβαςθ των 

ςυμβάςεων του 1961 και του 1971, αλλά για προςωπική χρήςη, θ ςφμβαςθ του 

1988 προβλζπει υποχρζωςη ποινικοποίθςθσ, αλλά με τθν επιφφλαξθ των 

ςυνταγματικϊν αρχϊν του νομικοφ ςυςτιματοσ κάκε ςυμβαλλόμενου κράτουσ (§2). 

Κατά τα λοιπά, για τουσ δράςτεσ του ςυγκεκριμζνου εγκλιματοσ δίνεται θ 

δυνατότθτα λιψθσ, ωσ πρόςκετων ή εναλλακτικϊν, μζτρων για τθ κεραπεία, 

εκπαίδευςθ, περίκαλψθ, αποκατάςταςθ ι κοινωνικι τουσ επανζνταξθ. Ανάλογθ 

δυνατότθτα παρζχεται και για τθν αντιμετϊπιςθ των δραςτϊν των βαςικϊν 

εγκλθμάτων παραγωγισ και διακίνθςθσ ναρκωτικϊν και ψυχοτρόπων ουςιϊν, όμωσ 

κατ’ εξαίρεςθ, μόνο για μικρισ βαρφτθτασ πράξεισ· ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ τα 

                                                                                                                                            
Ναρκωτικά, 3

θ
 ζκδ., 2008, ς. 88 επ., Ν. Παραςκευόπουλο, Η καταςτολι τθσ διάδοςθσ των 

ναρκωτικϊν ςτθν Ελλάδα, 3
θ
 ζκδ. 2010, ς. 99, αλλά και Γ. Δημήτραινα, Η καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ ανκρϊπων μετά το ν. 3064/2002 (Δογματικζσ και ερμθνευτικζσ επιςθμάνςεισ), ςε ΕΝοΒΕ 
(επιμ. Ε. Συμεωνίδου-Καςτανίδου), Ο Νζοσ Νόμοσ για τθν Εμπορία Ανκρϊπων, 2003, ς. 114-116, Ε. 
Φυτράκη, ςε Ν. Παραςκευόπουλου, Ε. Φυτράκη, Αξιόποινεσ ςεξουαλικζσ πράξεισ. Άρκρα 336-353 
ΠΚ, 2011, ς. 491, και παραπζρα, για το ενωςιακό δίκαιο, Σ. Παφλου, Το Ποινικό Δίκαιο και οι 
«Αποφάςεισ-Πλαίςιο» τθσ Ε.Ε. Μία ακόμθ (επικίνδυνθ) πφλθ ειςόδου του ευρωπαϊκοφ ποινικοφ 
δικαίου ςτο ελλθνικό, Ποινικά Χρονικά 2004, ς. 974-977, European Criminal Policy Initiative, Κείμενο 
αρχϊν για μια Ευρωπαϊκι Αντεγκλθματικι Πολιτικι, Ποινικι Δικαιοςφνθ 2010, ς. 76, Α. 
Γιαννακοφλα, Ζγκλθμα και Ποινι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Η προςζγγιςθ των οριςμϊν των 
εγκλθμάτων και των ποινϊν ςτο χϊρο ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ, 2015, ς. 118-125. 
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πιο πάνω μζτρα είναι δυνατό να αξιοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με τθν ποινι και όχι 

ωσ υποκατάςτατα αυτισ (§4). Μάλιςτα, ςτθν επεξθγθματικι ζκκεςθ24 

διευκρινίηεται ότι τα μζτρα τοφτα, μολονότι λογικά κα εφαρμόηονται κυρίωσ για 

τουσ εξαρτθμζνουσ δράςτεσ, δεν περιορίηονται μόνο ςε αυτοφσ και μποροφν, 

ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά κάκε ζννομθσ τάξθσ και τισ ςτακμίςεισ των εκνικϊν 

νομοκετϊν, να ιςχφουν και για μθ εξαρτθμζνουσ δράςτεσ. 

Εκτόσ, όμωσ, από τισ πράξεισ που ζχουν ωσ αντικείμενο ναρκωτικζσ ι ψυχοτρόπουσ 

ουςίεσ, οι ςυντάκτεσ τθσ ςφμβαςθσ του 1988 προχϊρθςαν ςε μια πολφ ςθμαντικι 

προςκικθ: προκειμζνου να «χτυπιςουν» τθν οικονομικι δφναμθ των οργανωμζνων 

εγκλθματικϊν ομάδων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν παράνομθ διακίνθςθ 

ναρκωτικϊν25, προζβλεψαν (για πρϊτθ φορά) την υποχρζωςη ποινικοποίηςησ του 

ξεπλφματοσ βρώμικου χρήματοσ ωσ προσ ζςοδα προερχόμενα από τα εν λόγω 

εγκλιματα26. Σφμφωνα με τθν επεξθγθματικι ζκκεςθ τθσ ςφμβαςθσ27, δεδομζνων 

των δυςχερειϊν ακριβοφσ περιγραφισ του ξεπλφματοσ και τθσ απουςίασ 

προθγοφμενων ρυκμίςεων ςτο πεδίο του διεκνοφσ δικαίου, ο οριςμόσ του 

εγκλιματοσ διατυπϊκθκε αρκετά αναλυτικά, ϊςτε οι εκνικοί νομοκζτεσ να 

μποροφν να τον διαμορφϊςουν όπωσ αρμόηει ςτθν εςωτερικι τουσ ζννομθ τάξθ· γι’ 

αυτόν το λόγο, άλλωςτε, τουσ αναγνωρίςτθκε ρθτά «ςθμαντικι ευελιξία» για τθν 

επιλογι του τρόπου ανταπόκριςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ. Παρόλα αυτά, ο 

πιο πάνω οριςμόσ μασ είναι αρκετά γνϊριμοσ, κακϊσ παγιϊκθκε με ελάχιςτεσ 

παραλλαγζσ, περνϊντασ ςταδιακά ςε εργαλεία και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν (ςτθ 

ςφμβαςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για το ξζπλυμα του 199028, ςτθν απόφαςθ-

πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 2001/500/ΔΕΥ29, ςτθν οδθγία τθσ ΕΟΚ 91/308/ΕΟΚ 

για το ξζπλυμα30, αλλά και ςτθ ςφγχρονθ μορφι τθσ τελευταίασ, τθν οδθγία (ΕΕ) 

2015/849), για να καταλιξει ζτςι και ςτθν ελλθνικι νομοκεςία (άρκρο 2§2 ν. 

3691/2008), καλφπτοντασ, φυςικά, πολφ περιςςότερα εγκλιματα.  

                                                 
24

 Παράγραφοσ 3.107 τθσ ζκκεςθσ. 
25

 H. Ghodse (ed.), International drug control into the 21st century, 2008, ς. 5. 
26

 Άρκρο 3§1β και γ(i) τθσ ςφμβαςθσ. 
27

 Παράγραφοσ 3.51 τθσ ζκκεςθσ. 
28

«Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime», 
Strasbourg, 8.11.1990, European Treaty Series - No.141. Βλ. άρκρο 6§1 τθσ ςφμβαςθσ, όπου θ 
περίπτωςθ του «μθ γνιςιου» ξεπλφματοσ τίκεται ρθτά υπό τθν επιφφλαξθ των ςυνταγματικϊν 
αρχϊν των ςυμβαλλόμενων κρατϊν, και τθν §4 για το δικαίωμα διατφπωςθσ επιφυλάξεων. 
29

 Βλ. το άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο, θ οποία παραπζμπει ςτθ ςφμβαςθ του Συμβουλίου τθσ 
Ευρϊπθσ, αφαιρϊντασ όμωσ το δικαίωμα διατφπωςθσ επιφυλάξεων και προςκζτοντασ αίτθμα για 
οριςμζνθ ποινι. 
30

 Μετά από αλλεπάλλθλεσ αντικαταςτάςεισ τθσ οδθγίασ του 1991, ςιμερα ιςχφει θ οδθγία (ΕΕ) 
2015/849 τθσ 20ισ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (βλ. τον οριςμό ςτο άρκρο 1§3 τοφτθσ), ωσ προσ τθν οποία 
εκκρεμεί και πρόταςθ τροποποίθςθσ (COM(2016) 0450 τελικό). 
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Στθν ίδια κατεφκυνςθ, δθλαδι τθσ ςτζρθςθσ του οικονομικοφ οφζλουσ από το 

δράςτθ, το άρκρο 5 τθσ ςφμβαςθσ του 1988 καλεί τα κράτθ (αναφορικά με τα 

περιγραφόμενα εγκλιματα, εκτόσ από εκείνα που ςυνδζονται με τθν προςωπικι 

χριςθ) να καταςτιςουν δυνατι τθ δήμευςη: εςόδων ι περιουςίασ θ αξία τθσ 

οποίασ αντιςτοιχεί με αυτι των εςόδων, ι τθσ περιουςίασ ςτθν οποία ζχουν τυχόν 

μεταςχηματιςθεί τα ζςοδα, ι τθσ περιουςίασ με τθν οποία ζχουν τυχόν αναμειχθεί 

τα ζςοδα, αλλά και ωφελθμάτων προερχόμενων από τα ζςοδα ι τθ 

μεταςχθματιςκείςα περιουςία ι τθν αναμειχκείςα περιουςία. Η διάταξθ ειςάγει και 

κανόνεσ για τθ ςυνεργαςία μεταξφ των εκνικϊν αρχϊν, ςτουσ οποίουσ παραπζμπει 

ευκζωσ το άρκρο 40 του ν. 4139/2013. Επιπρόςκετα, τα ςυμβαλλόμενα κράτθ 

καλοφνται31 να εξετάςουν το ενδεχόμενο αντιςτροφήσ του βάρουσ απόδειξησ και 

ανάθεςησ ςτο δράςτη τησ υποχρζωςησ να αποδείξει τη νόμιμη προζλευςη τησ 

περιουςίασ του· πρόκειται για μια επιλογι που αργότερα ςυηθτικθκε ζντονα και 

ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ32. 

Κλείνοντασ ωσ προσ τθ ςφμβαςθ του 1988, κα πρζπει ακόμθ να ςθμειωκεί ότι 

περιζχει διατάξεισ για την εξαςφαλιςτική δήμευςη (ναρκωτικϊν και ψυχοτρόπων 

ουςιϊν, υλϊν και εξοπλιςμοφ ι άλλων μζςων που χρθςιμοποιοφνται ι 

προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν τζλεςθ των εγκλθμάτων)33, για την υφ’ 

όρον απόλυςη (: να λαμβάνεται υπόψθ ο ςοβαρόσ χαρακτιρασ των αδικθμάτων)34, 

για την παραγραφή (: ηθτείται και θ πρόβλεψθ μεγάλου χρόνου παραγραφισ)35, για 

την υποτροπή (: πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ προθγοφμενθ καταδίκθ, ςτο 

εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό, ςτο βακμό που το επιτρζπει θ εκνικι νομοκεςία)36 και 

για επιβαρυντικζσ περιςτάςεισ (: οι αρμόδιεσ δικαςτικζσ αρχζσ κα πρζπει να 

μποροφν να λάβουν υπόψθ τθν ανάμιξθ οργανωμζνθσ εγκλθματικισ ομάδασ ςτο 

ζγκλθμα, τθ χριςθ βίασ ι όπλων από το δράςτθ, τθν εκμετάλλευςθ για τθν τζλεςθ 

του εγκλιματοσ δθμόςιασ κζςθσ που κατζχει, τθν πρόκλθςθ κυμάτων μεταξφ 

ανθλίκων ι τθ χρθςιμοποίθςθ ανθλίκων, τθν τζλεςθ εγκλιματοσ ςε ςωφρονιςτικό 

κατάςτθμα, ι ςε εκπαιδευτικό ίδρυμα ι άλλουσ χϊρουσ όπου ςυγκεντρϊνονται 

μακθτζσ και ςπουδαςτζσ για εκπαιδευτικζσ, ακλθτικζσ και κοινωνικζσ 

δραςτθριότθτεσ)37· οι τελευταίεσ προβλζψεισ αποτυπϊνονται ςε ςθμαντικό βακμό 

ςτο άρκρο 22 του ν. 4139/2013 με τίτλο «Διακεκριμζνεσ περιπτϊςεισ», αλλά και ςτο 

άρκρο 23§2β του νόμου (όπου αξιολογείται θ χριςθ όπλων).  

                                                 
31

 Άρκρο 5§7 τθσ ςφμβαςθσ. 
32

 Βλ. ςε http://www.consilium.europa.eu/register/el/content/int/?typ=ADV ενδεικτικά το ζγγραφο 
του Συμβουλίου 14209/02 ςτισ ςυηθτιςεισ για τθν εκτεταμζνθ διμευςθ κατά τθν απόφαςθ-πλαίςιο 
2005/212/ΔΕΥ. 
33

 Άρκρο 5§1β τθσ ςφμβαςθσ. 
34

 Άρκρο 3§7 τθσ ςφμβαςθσ – πρβλ. το άρκρο 35 του ν. 4139/2013. 
35

 Άρκρο 3§8 τθσ ςφμβαςθσ. 
36

 Άρκρο 3§5θ τθσ ςφμβαςθσ. 
37

 Άρκρο 3§5α-η τθσ ςφμβαςθσ. 

http://www.consilium.europa.eu/register/el/content/int/?typ=ADV
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Γίνεται, λοιπόν, ςυνολικά αντιλθπτό ότι το πλαίςιο των ρυκμίςεων του ΟΗΕ για τα 

ναρκωτικά, αν και δεν είναι πρόςφατο, είναι ευρφ, ςυςτθματικό και ιδιαίτερα 

προωκθμζνο. Ελλείμματα εφαρμογισ και αποτελεςματικότθτασ εξακολουκοφν να 

διαπιςτϊνονται και αποδίδονται ιδίωσ ςτθν ανομοιόμορφθ ανταπόκριςθ των 

κρατϊν προσ τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τουσ38. Οι παγκόςμιεσ διαςτάςεισ του 

προβλιματοσ των ναρκωτικϊν, πάντωσ, ζχουν ωσ αποτζλεςμα οι δράςεισ των 

διεκνϊν οργανιςμϊν να εξακολουκοφν να βρίςκονται ςτο επίκεντρο των 

προςπακειϊν καταπολζμθςθσ του προβλιματοσ, όπωσ επιβεβαιϊνει και θ ςτάςθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που κα παρουςιαςτεί αμζςωσ παρακάτω. 

 

3. Το νομικό πλαίςιο ςε ευρωπαϊκό επίπεδο  

 

3.1. Συμβοφλιο τησ Ευρϊπησ 

Σθμαντικι δραςτθριότθτα υπάρχει ςτουσ κόλπουσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, 

καταρχιν, όμωσ, όχι ςε ςυμβατικό επίπεδο39. Ωσ ςυναφείσ ςυμβατικζσ πράξεισ κα 

πρζπει να καταγραφοφν το Σφμφωνο κατά του παράνομου εμπορίου δια καλάςςθσ, 

που υιοκετικθκε βάςει τθσ ςφμβαςθσ του ΟΗΕ του 198840, αλλά και θ 

προαναφερκείςα ςφμβαςθ του 1990 για τθ διμευςθ και το ξζπλυμα, κακϊσ, παρότι 

τελικά αφορά πολφ περιςςότερα εγκλιματα, ςτθν πραγματικότθτα αποτελεί το 

απότοκο εργαςιϊν που ξεκίνθςαν το 1986 για ζνα νομικό εργαλείο ρφκμιςθσ τθσ 

δικαςτικισ ςυνεργαςίασ ςτο πεδίο τθσ καταπολζμθςθσ του λακρεμπορίου 

ναρκωτικϊν, με ςτόχο ιδίωσ τα οικονομικά οφζλθ που τοφτο αποφζρει41.  

 

3.2. Ευρωπαϊκή Ζνωςη 

Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, από τθν άλλθ πλευρά, το βαςικό νομικό εργαλείο ςτο πεδίο 

του ποινικοφ δικαίου είναι η απόφαςη-πλαίςιο 2004/757/ΔΕΥ, θ οποία μεταφζρει 

ςτθν ενωςιακι ζννομθ τάξθ πολλζσ από τισ ποινικοφ χαρακτιρα προβλζψεισ των 

                                                 
38

 Βλ. Αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των τριϊν Συνκθκϊν ςε H. Ghodse (ed.), International drug control 
into the 21st century, 2008, ς. 41-50. 
39

 Βλ. ιδίωσ τθ δράςθ τθσ Ομάδασ Pompidou του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςε 
http://www.coe.int/T/dg3/pompidou/ (αλλά και ςε http://www.okana.gr/2012-05-02-08-47-
43/diethneiseurwpaikes-summetoxes/item/157-pompidou) και παραπζρα, για μθ νομοκετικι 
δραςτθριότθτα ςτθν Ευρϊπθ, βλ. Σ. Παφλου, Ναρκωτικά. Δογματικά & Ερμθνευτικά Προβλιματα των 
Ποινικϊν Διατάξεων του Κϊδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά, 3

θ
 ζκδ., 2008, ς. 38-42, και παραπομπζσ. 

40
 «Agreement on Illicit Traffic by Sea, implementing Article 17 of the United Nations Convention 

against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances», Strasbourg, 31.1.1995, European 
Treaty Series - No. 156. 
41

 Τοφτο είναι απόλυτα εμφανζσ ςτθν επεξθγθματικι ζκκεςθ τθσ ςφμβαςθσ του 1990. Από τισ πολλζσ 
αναφορζσ βλ. ενδεικτικά τισ ςκζψεισ 1, 8, 14 και 27 τθσ ζκκεςθσ. 

http://www.coe.int/T/dg3/pompidou/
http://www.okana.gr/2012-05-02-08-47-43/diethneiseurwpaikes-summetoxes/item/157-pompidou
http://www.okana.gr/2012-05-02-08-47-43/diethneiseurwpaikes-summetoxes/item/157-pompidou
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ςυμβάςεων του ΟΗΕ, ςυμπλθρϊνοντασ τοφτεσ με ιδιαίτερεσ ρυκμίςεισ. Πιο 

αναλυτικά: 

- Οι οριςμοί των εγκλθμάτων τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο42 αποτελοφν μεταφορά 

(ςχεδόν αντιγραφι)43 των οριςμϊν τθσ ςφμβαςθσ του 1988, ενϊ, για τθν εφαρμογι 

των διατάξεων τθσ πράξθσ, γίνεται παραπομπή ςτισ ναρκωτικζσ ουςίεσ τθσ 

ςφμβαςθσ του 1961, ςτισ ψυχοτρόπουσ ουςίεσ τθσ ςφμβαςθσ του 1971 και ςτισ 

πρόδρομεσ ουςίεσ τθσ ςφμβαςθσ του 1988.  

- Η απόφαςθ-πλαίςιο διαφοροποιείται ςτο βακμό που διευκρινίηει ρθτά ότι δεν 

καλφπτει οποιαδιποτε πράξθ παραγωγισ, διακίνθςθσ κ.λπ. τελείται με 

αποκλειςτικό ςκοπό την προςωπική κατανάλωςη44· πολφ περιςςότερο, άλλωςτε, 

δεν καλφπτει τθν ίδια τθν προςωπικι κατανάλωςθ, δθλϊνοντασ, ωςτόςο, ότι τοφτο 

οφείλεται ςτθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ που υπαγορεφει πωσ «θ δράςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα πρζπει να εςτιαςτεί ςτα ςοβαρότερα είδθ αδικθμάτων 

ςχετικά με τα ναρκωτικά» και δεν ιςοδυναμεί με υπόδειξθ προσ τουσ εκνικοφσ 

νομοκζτεσ να κάνουν το ίδιο45. Επίςθσ, θ απόφαςθ-πλαίςιο δεν καλφπτει πράξεισ 

προπαραςκευαςτικζσ ςχετικζσ με υλικά και μζςα, οφτε τθν κατοχι ωσ τρόπο 

τζλεςθσ αναφορικά με τισ πρόδρομεσ ουςίεσ46. Εξάλλου, θ Ζνωςθ, προφανϊσ 

επειδι διζκετε αυτοτελι εργαλεία για το ξζπλυμα και το οργανωμζνο ζγκλθμα, δεν 

ενζταξε ςτθ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ-πλαίςιο ςυναφείσ διατάξεισ.  

- Αιςκθτι διαφορά μεταξφ των κανόνων ενωςιακοφ και διεκνοφσ δικαίου υπάρχει 

αςφαλϊσ ςτο πεδίο των ποινικϊν κυρϊςεων47, κακϊσ θ Ζνωςθ διακζτει τθν 

                                                 
42

 Άρκρο 2§1 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο: «Κάκε κράτοσ μζλοσ λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα ϊςτε να 
τιμωροφνται ποινικϊσ οι ακόλουκεσ εκ προκζςεωσ τελεςκείςεσ πράξεισ, όταν τελοφνται χωρίσ να 
υπάρχει ςχετικό δικαίωμα: 

α) θ παραγωγι, θ καταςκευι, θ εκχφλιςθ, θ παραςκευι, θ προςφορά, θ διάκεςθ προσ πϊλθςθ, θ 
διανομι, θ πϊλθςθ, θ παράδοςθ υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ, θ μεςιτεία, θ αποςτολι, θ 
διαμετακόμιςθ, θ μεταφορά, θ ειςαγωγι ι θ εξαγωγι ναρκωτικϊν· 

β) θ καλλιζργεια τθσ μικωνοσ τθσ υπνοφόρου, τθσ κόκασ ι τθσ ινδικισ καννάβεωσ· 

γ) θ κατοχι ι θ αγορά ναρκωτικϊν που αποβλζπει ςτθν τζλεςθ μιασ εκ των πράξεων που 
αναφζρονται ςτο ςτοιχείο α)· 

δ) θ καταςκευι, θ μεταφορά, θ διανομι πρόδρομων ουςιϊν, εφόςον ο δράςτθσ γνωρίηει ότι 
πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν κατά ι με ςκοπό τθν παράνομθ παραγωγι ι καταςκευι 
ναρκωτικϊν» 
43

 Για τισ περιπτϊςεισ υιοκζτθςθσ προβλζψεων διεκνϊν ςυμβάςεων από τα ενωςιακά εργαλεία ςτο 
πεδίο του ποινικοφ δικαίου, τουσ λόγουσ και τθ ςθμαςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιλογισ, βλ. Α. 
Γιαννακοφλα, Ζγκλθμα και Ποινι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Η προςζγγιςθ των οριςμϊν των 
εγκλθμάτων και των ποινϊν ςτο χϊρο ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ, 2015, ς. 66-91. 
44

 Τθν εξαίρεςθ των εγκλθμάτων που τελοφνται με ςκοπό τθν προςωπικι κατανάλωςθ πρότεινε θ 
Επιτροπι (COM(2001) 259 τελικό). 
45

 Σκζψθ 4 του προοιμίου τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο. 
46

 Συναφϊσ διατυπϊκθκαν επιφυλάξεισ από πολλά κράτθ μζλθ και τθν Επιτροπι, ενϊ θ Γαλλία 
επιςιμανε ότι οι ςχετικζσ ςυμπεριφορζσ πρζπει να αντιμετωπίηονται ςτο πλαίςιο τθσ απόπειρασ (βλ. 
ζγγραφο του Συμβουλίου 5733/02). 
47

 Βλ. P. Asp, Harmonisation of Penalties and Sentencing within the EU, Bergen Journal of Criminal 
Law and Criminal Justice 2013, ς. 53 επ., T. Elholm, Does EU Criminal Cooperation Necessarily Mean 
Increased Repression in the Nordic countries?, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 
Justice 2009, ς. 191 επ., A. Giannakoula, Approximation of criminal penalties in the EU: Comparative 
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ξεχωριςτι δυνατότθτα να προβαίνει ςε προςζγγιςθ του ανϊτατου ορίου των 

ςτερθτικϊν τθσ ελευκερίασ ποινϊν ςτισ νομοκεςίεσ των κρατϊν μελϊν. Ωσ προσ τισ 

βαςικζσ μορφζσ των εγκλθμάτων ορίςτθκε ότι το ανϊτατο όριο τθσ απειλοφμενθσ 

ποινισ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1 (ωσ 3)48 χρόνια49. Η τιμι αυτι δεν 

αποδίδει τθν αντίλθψθ των ενωςιακϊν οργάνων για τθ βαρφτθτα τθσ παράνομθσ 

διακίνθςθσ ναρκωτικϊν, αλλά προζκυψε ζπειτα από τισ διαφωνίεσ οριςμζνων 

κρατϊν μελϊν για τθν ζνταξθ και πράξεων μικροδιακινθτϊν ςτον οριςμό των 

εγκλθμάτων κατά τθν απόφαςθ-πλαίςιο, εξαιτίασ των οποίων τζκθκε ςυμβιβαςτικά 

                                                                                                                                            
review of the methods used and the provisions adopted – Future perspectives and proposals, 
European Criminal Law Review 2015, ς. 133 επ. 
48

 Το 2002 το Συμβοφλιο τθσ Ζνωςθσ υιοκζτθςε ςφςτημα για τθν προςζγγιςθ των ςτερθτικϊν τθσ 
ελευκερίασ ποινϊν (βλ. τα ζγγραφα του Συμβουλίου 9141/02 και 16542/2/09· θ χριςθ του 
ςυςτιματοσ εγκαταλείφκθκε ςφντομα μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ Συνκικθσ τθσ Λιςςαβϊνασ, κυρίωσ 
λόγω τθσ επιμονισ τθσ Επιτροπισ). Με βάςθ το ςφςτθμα εκείνο, που αποτελοφνταν από τζςςερα 
επίπεδα (1ο: 1-3 χρόνια· 2ο: 2-5 χρόνια· 3ο: 5-10 χρόνια· 4ο: 10 χρόνια), όποτε θ Ζνωςθ ζκρινε ότι 
απαιτείται να προχωριςει ςε προςζγγιςθ των ποινϊν για ςυγκεκριμζνο ζγκλθμα, επζλεγε ζνα 
επίπεδο, το οποίο λειτουργοφςε ωσ ελάχιςτο για το ανϊτατο όριο τησ απειλοφμενησ ποινήσ ςτα 
εθνικά δίκαια. Ειδικότερα, θ επιλογι επιπζδου με πλαίςιο ποινισ (π.χ. 1-3 χρόνια) ςιμαινε ότι κάκε 
εκνικόσ νομοκζτθσ ζπρεπε να κζςει το ανϊτατο όριο τθσ απειλοφμενθσ ποινισ για το ζγκλθμα αυτό 
οπωςδιποτε πάνω από τθ βάςη του πλαιςίου (δθλ. τον 1 χρόνο), ενϊ θ οροφι του πλαιςίου (εδϊ τα 
3 χρόνια) λειτουργοφςε ενδεικτικά και δεν ιταν δεςμευτικι (= ο εκνικόσ νομοκζτθσ μποροφςε να 
επιλζξει και υψθλότερθ τιμι ποινισ). 
49

 Άρκρο 4 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2004/757/ΔΕΥ: «1. Κάκε κράτοσ μζλοσ λαμβάνει τα μζτρα που 
είναι αναγκαία ϊςτε τα εγκλιματα που αναφζρονται ςτα άρκρα 2 και 3 να επιςφρουν 
αποτελεςματικζσ, ανάλογεσ και αποτρεπτικζσ ποινικζσ κυρϊςεισ. 

Κάκε κράτοσ μζλοσ λαμβάνει τα μζτρα που είναι αναγκαία ϊςτε τα εγκλιματα που αναφζρονται ςτο 
άρκρο 2 να επιςφρουν μζγιςτθ ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ ποινι διάρκειασ μεταξφ ενόσ και τριϊν 
ετϊν τουλάχιςτον. 

2. Κάκε κράτοσ μζλοσ λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα ϊςτε τα εγκλιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 
2 παράγραφοσ 1 ςτοιχεία α), β) και γ) να επιςφρουν μζγιςτθ ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ ποινι 
διάρκειασ μεταξφ πζντε και δζκα ετϊν τουλάχιςτον ςε κακεμία από τισ ακόλουκεσ περιςτάςεισ: 

α) όταν το ζγκλθμα αφορά μεγάλεσ ποςότθτεσ ναρκωτικϊν 

β) όταν το ζγκλθμα είτε αφορά ναρκωτικά τα οποία βλάπτουν τα μζγιςτα τθν υγεία, είτε προκάλεςε 
ςθμαντικζσ βλάβεσ ςτθν υγεία πολλϊν προςϊπων. 

3. Κάκε κράτοσ μζλοσ λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα ϊςτε τα εγκλιματα που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 2 να επιςφρουν μζγιςτθ ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ ποινι δζκα ετϊν τουλάχιςτον όταν το 
ζγκλθμα διαπράττεται ςτο πλαίςιο εγκλθματικισ οργάνωςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν κοινι δράςθ 
98/733/ΔΕΥ, τθσ 21θσ Δεκεμβρίου 1998, ςχετικά με το αξιόποινο τθσ ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι 
οργάνωςθ, ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

4. Κάκε κράτοσ μζλοσ λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα ϊςτε τα εγκλιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 
2 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο δ) να επιςφρουν μζγιςτθ ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ ποινι πζντε ζωσ δζκα 
ετϊν τουλάχιςτον όταν διαπράττονται ςτο πλαίςιο εγκλθματικισ οργάνωςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται 
ςτθν κοινι δράςθ 98/733/ΔΕΥ, και οι πρόδρομεσ ουςίεσ υπάρχει πρόκεςθ να χρθςιμοποιθκοφν κατά 
τθν (ι για τθν) παραγωγι ναρκωτικϊν υπό τισ περιςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 
ςτοιχείο α) ι β).  

5.   Με τθν επιφφλαξθ των δικαιωμάτων των κυμάτων ι των καλόπιςτων τρίτων, κάκε κράτοσ μζλοσ 
λαμβάνει τα αναγκαία μζτρα που κακιςτοφν δυνατι τθ διμευςθ των ουςιϊν οι οποίεσ αποτελοφν το 
αντικείμενο των εγκλθμάτων που προβλζπονται ςτα άρκρα 2 και 3, των μζςων που 
χρθςιμοποιικθκαν ι επρόκειτο να χρθςιμοποιθκοφν για τα εγκλιματα αυτά και των προϊόντων που 
αποκτικθκαν από τα εγκλιματα αυτά, ι τθ διμευςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων, θ αξία των οποίων 
αντιςτοιχεί ςτα εν λόγω προϊόντα, ουςίεσ ι μζςα. 

Οι όροι «διμευςθ», «μζςα», «προϊόντα» και «περιουςιακά ςτοιχεία» νοοφνται κατά τθν ζννοια του 
άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ του 1990 για το ξζπλυμα, τθν ζρευνα, τθν 
κατάςχεςθ και διμευςθ των προϊόντων που προζρχονται από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ». 
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ο ςτόχοσ θ προςζγγιςθ των ποινϊν να εξαςφαλίςει τουλάχιςτον τθ δυνατότθτα 

ενεργοποίθςθσ του ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ ςφλλθψθσ. Ζτςι, το ελάχιςτο ανϊτατο 

όριο ποινισ ςτισ διακεκριμζνεσ μορφζσ των εγκλθμάτων είναι ςθμαντικά 

μεγαλφτερο: 5 (ωσ 10) χρόνια και 10 χρόνια (για ιδιαίτερα διακεκριμζνθ εκδοχι)50. 

Τοφτεσ οι διακεκριμζνεσ εκδοχζσ είναι επίςθσ γνωςτζσ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία, 

κακϊσ αποτυπϊνονται ςτο άρκρο 23§1α του ν. 4139/2013 («Ιδιαίτερα 

διακεκριμζνεσ περιπτϊςεισ»), και πρόκειται βαςικά για τισ περιπτϊςεισ όπου το 

ζγκλθμα αφορά μεγάλεσ ποςότθτεσ ναρκωτικϊν, ι αφορά ναρκωτικά τα οποία 

βλάπτουν τα μζγιςτα τθν υγεία, ι προκάλεςε ςθμαντικζσ βλάβεσ ςτθν υγεία πολλϊν 

προςϊπων51.  

- Τζλοσ, θ απόφαςθ-πλαίςιο για τα ναρκωτικά είναι μία από τισ τρεισ νομοκετικζσ 

πράξεισ τθσ Ζνωςθσ που ειςιγαγαν τισ επονομαηόμενεσ «ελαφρυντικζσ 

περιςτάςεισ»52. Στθν ουςία, με τον όρο αυτό νοοφνται τα μζτρα τα οποία ςτο νόμο 

για τα ναρκωτικά κεμελιϊνονται ςτο άρκρο 27 (και επίςθσ εξετάςτθκαν ςτο παρόν 

ςεμινάριο) ωσ «ευνοϊκά μζτρα». Η ενωςιακι πράξθ προχποκζτει ο δράςτθσ να ζχει 

τερματίςει τισ δραςτθριότθτζσ του ςτον τομζα τθσ διακίνθςθσ ουςιϊν και να 

παρζχει ςτισ αρχζσ πλθροφορίεσ που δε κα μποροφςαν να αποκτθκοφν 

διαφορετικά και βοθκοφν ςτθν αποτροπι εγκλιματοσ, ζςτω και εν μζρει, ι ςτον 

εντοπιςμό δραςτϊν, ι ςτθν ανεφρεςθ αποδεικτικϊν ςτοιχείων, ι ςτθν αποτροπι 

μελλοντικϊν παρόμοιων εγκλθμάτων53. 

Συνολικά, θ απόφαςθ-πλαίςιο 2004/757/ΔΕΥ εμφανίηει ςαφι προςτικζμενθ αξία ςε 

ςχζςθ με τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ του ΟΗΕ, κακϊσ ειςάγει πρόςκετεσ προβλζψεισ 

(π.χ. ποινζσ) και ενεργοποιεί τθν αςφαλϊσ πιο δραςτικι ενωςιακή δικαςτικι 

ςυνεργαςία (ςφγκρινε π.χ. το ευρωπαϊκό ζνταλμα ςφλλθψθσ με τθν ζκδοςθ). 

Επιπλζον, διακζτει ξεχωριςτι νομικι ιςχφ, δεδομζνου ότι από τθν 1θ Δεκεμβρίου 

2014, με βάςθ τα άρκρα 9 και 10 του πρωτοκόλλου 36 τθσ Συνκικθσ τθσ 

                                                 
50

 Α. Γιαννακοφλα, Ζγκλθμα και Ποινι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Η προςζγγιςθ των οριςμϊν των 
εγκλθμάτων και των ποινϊν ςτο χϊρο ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ, 2015, ς. 372-373. 
51

 Η επιβάρυνςθ τθσ ποινισ ορκά ςτθρίηεται ςτθν προςβολι περιςςότερων φορζων ι ςτθν πρόκλθςθ 
εντονότερθσ προςβολισ για κάκε φορζα. Ωςτόςο, θ διατφπωςθ που υιοκετικθκε ιταν αόριςτθ και 
ςυνεπϊσ κα ζπρεπε να είχε εξειδικευκεί από τουσ εκνικοφσ νομοκζτεσ – βλ. κριτικι ςε Μ. Καϊάφα-
Γκμπάντι, Οι νζεσ επιβαρυντικζσ μορφζσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν του άρκρου 23Α Ν 3459/2006 - 
Επίταςθ τθσ ποινικισ καταςτολισ και αρχι τθσ αναλογικότθτασ, Ποινικι Δικαιοςφνθ 2009, ς. 746, Κ. 
Κοςμάτοσ, Σχόλιο: Οι πρόςφατεσ τροποποιιςεισ του Κϊδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (ν. 3459/2006) 
με το ν. 3727/2008, ςε Ν. Παραςκευόπουλου, Κ. Κοςμάτου, Ναρκωτικά, Συμπλιρωμα, 2009, ς. 156-
157. 
52

 Οι άλλεσ δφο είναι θ απόφαςθ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ για το οργανωμζνο ζγκλθμα (άρκρο 4) και θ 
οδθγία (ΕΕ) 2017/541 για τθν τρομοκρατία (άρκρο 16). 
53

 Ενδεικτικά βλ. ςυναφϊσ Ν. Παραςκευόπουλο, ςε Λ. Μαργαρίτη, Ν. Παραςκευόπουλου, 
Ποινολογία. Άρκρα 50-133 ΠΚ, 7

θ
 ζκδ., 2005, ς. 477, και Οι πλειοψθφίεσ ςτο ςτόχαςτρο, 2003, ς. 78-

80, Α. Παπαδαμάκη, Μεταμζλεια και ευνοϊκι μεταχείριςθ: Αντεγκλθματικι αναγκαιότθτα ι 
δικαιοκρατικό ζλλειμμα;, ςε Εθνικήσ Σχολήσ Δικαςτικϊν Λειτουργϊν, Εγκλθματικότθτα και κράτουσ 
δικαίου. Το παράδειγμα τθσ βίασ, των ναρκωτικϊν και τθσ λακρομετανάςτευςθσ, 2009, ς. 142, και ςε 
Α. Ηαχαριάδη, Προςταςία μαρτφρων και μζτρα επιείκειασ κατά τθ διαδικαςία διϊξεωσ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (Παρατθριςεισ ςτα άρκρα 9 ν. 2928/2001 και 187 Β ΠΚ), ςε τιμθτικό τόμο 
Ι. Μανωλεδάκη ΙΙ, 2007, ς. 775-776. 
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Λιςςαβϊνασ, θ Επιτροπι αςκεί για τισ αποφάςεισ-πλαίςιο τισ εξουςίεσ που ζχει για 

τον ζλεγχο ςυμμόρφωςησ των κρατϊν μελϊν με τισ ενωςιακζσ οδηγίεσ 54,  ο 

οποίοσ, όπωσ είναι γνωςτό, περιλαμβάνει και τθν προςφυγι ςτο ΔΕΕ για τθν 

επιβολι κυρϊςεων ςε βάροσ των κρατϊν μελϊν που δε μεταφζρουν ορκά το 

ενωςιακό δίκαιο (άρκρο 260 ΣΛΕΕ). Αξίηει να ςθμειωκεί επίςθσ ότι ςτο πλαίςιο τθσ 

προπαραςκευισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ ςυηθτικθκαν για πρϊτθ φορά καίρια 

ηθτιματα για τθν ίδια τθν ενωςιακι αρμοδιότθτα ςτο πεδίο του ποινικοφ δικαίου, 

όπωσ π.χ. θ δυνατότθτα τθσ Ζνωςθσ να κεςπίηει ι όχι επιβαρυντικζσ ι ελαφρυντικζσ 

περιςτάςεισ· κυρίωσ, όμωσ, αναδείχτθκαν (ςτο «ςτενότερο» χϊρο τθσ Ζνωςθσ ςε 

ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο του ΟΗΕ) οι ςοβαρζσ διαφορζσ μεταξφ των πολιτικϊν 

και νομοκετικϊν επιλογϊν των κρατϊν μελϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ 

των ναρκωτικϊν, οι οποίεσ οδιγθςαν ςε ςυμβιβαςμοφσ και ςτθν τελικι υιοκζτθςθ 

ενόσ εργαλείου που δεν κατατάςςεται ανάμεςα ςτα ιδιαίτερα προωκθμζνα 

εργαλεία τθσ Ζνωςθσ (όπωσ είναι π.χ. οι πράξεισ για τθν τρομοκρατία, τθ 

ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ ι κακοποίθςθ παιδιϊν, τθν εμπορία ανκρϊπων).  

Όςον αφορά την εφαρμογή τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο, ςτθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ που 

εκπόνθςε θ Επιτροπι το 200955 διαπιςτϊκθκε βαςικά, ωσ προσ τα κράτθ μζλθ που 

ανταποκρίκθκαν ςτθν υποχρζωςθ διαβίβαςθσ ςτοιχείων τθσ νομοκεςίασ τουσ (θ 

χϊρα μασ δεν ιταν μεταξφ των κρατϊν αυτϊν), ότι:  

- οι ςχετικοί εκνικοί νόμοι εμφανίηουν ανομοιομορφία ςτουσ χρθςιμοποιοφμενουσ 

όρουσ, όμωσ επί τθσ ουςίασ καλφπτουν κατά κανόνα το απαιτοφμενο πεδίο 

αξιοποίνου·  

- οριςμζνεσ πράξεισ, ιδίωσ εκείνεσ που ζχουν ωσ αντικείμενο πρόδρομεσ ουςίεσ, 

ςυχνά δεν αντιμετωπίηονται αυτοτελϊσ, αλλά μζςω των κεςμϊν τθσ απόπειρασ και 

τθσ ςυμμετοχισ, επιλογι που αποδοκιμάηεται από τθν Επιτροπι, κακϊσ ζτςι 

αποκλείεται θ τιμϊρθςθ τθσ απόπειρασ και τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτζσ·  

- παρά τθ ςυμμόρφωςθ των κρατϊν μελϊν προσ τθν ενωςιακι πράξθ, παρζμειναν 

οι «νομικζσ ανιςότθτεσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν» ςτο επίπεδο των ποινϊν που 

απειλοφνται για τα περιγραφόμενα εγκλιματα, αλλά και ερωτιματα ςχετικά με 

πραγματικι επιβολι και ζκτιςθ των ποινϊν.  

Με κριτιριο τα πιο πάνω κεντρικά ςυμπεράςματα και τθ μθ ανταπόκριςθ ζξι 

κρατϊν μελϊν ςτον ζλεγχο τθσ Επιτροπισ, θ τελευταία εκτίμθςε πωσ θ εφαρμογι 

τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο ςυνολικά «δεν ιταν πλιρωσ ικανοποιθτικι». Παρόλα αυτά, 

θ εκκρεμοφςα πρόταςθ τροποποίθςισ τθσ παρεμβαίνει ελάχιςτα ςτο περιεχόμενο 

που πιο πάνω παρουςιάςτθκε. 

                                                 
54

 Βλ. ςυναφϊσ τθν Ετιςια ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ για το 2014 «Παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του 
δικαίου τθσ Ζνωςθσ» (COM(2015) 329 τελικό, ς. 23: «2. Μετάβαςη "τρίτου πυλϊνα": Θ αςτυνομική 
και η δικαςτική ςυνεργαςία ςε ποινικζσ υποθζςεισ πλζον ιςότιμεσ με άλλεσ πολιτικζσ τησ ΕΕ»).  
55

 COM(2009)669 τελικό. 



 

13 

Για τθν ακρίβεια, θ πρόταςη οδηγίασ τησ Επιτροπήσ COM(2013) 618 είναι θ 

μοναδικι από τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ Συνκικθσ τθσ Λιςςαβϊνασ και μζχρι ςιμερα που 

δεν αποβλζπει ςε αντικατάςταςθ απόφαςθσ-πλαίςιο56, αλλά μόνο ςε τροποποίθςι 

τθσ (και άρα διατιρθςι τθσ ωσ νομικισ πράξθσ)57. Ωσ ςτόχοσ τθσ προςδιορίηεται θ 

«επζκταςθ του πεδίου εφαρμογισ των διατάξεων τθσ Ζνωςθσ ςχετικά με το ποινικό 

δίκαιο περί παράνομθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν ςτισ νζεσ ψυχοδραςτικζσ ουςίεσ 

που ςυνιςτοφν ςοβαρό κίνδυνο για τθ δθμόςια υγεία, και, όπου ςυντρζχει 

περίπτωςθ, για τθν κοινωνία». Ζτςι, θ τροποποίθςθ αφορά τον κατάλογο των 

ουςιϊν (και όχι τον οριςμό των εγκλθμάτων οφτε -πολφ περιςςότερο- τισ κυρϊςεισ), 

τον οποίο, πάντωσ, προβλζπεται ότι κα εξουςιοδοτθκεί να τροποποιεί, με 

ςυγκεκριμζνουσ όρουσ, θ Επιτροπι για τθν υπαγωγι των νζων ψυχοδραςτικϊν 

ουςιϊν ςτον οριςμό του όρου «ναρκωτικό». Ωςτόςο, ακόμθ και αυτι θ 

φαινομενικά περιοριςμζνθ παρζμβαςθ, που προφανϊσ αποςκοπεί ςτον 

εκςυγχρονιςμό τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ και τθν εξαςφάλιςθ οριςμζνθσ ευελιξίασ, 

δεν κατζςτθ εφκολο να υιοκετθκεί, ενϊ εξακολουκοφν να εκφράηονται αντιρριςεισ 

για το εφροσ τθσ ποινικοποίθςθσ, όπωσ τοφτο κα προκφψει από τθν επζκταςθ των 

ιδθ προβλεπόμενων τρόπων τζλεςθσ του εγκλιματοσ ςτισ νζεσ ουςίεσ58.  

Παράλλθλα, θ Ζνωςθ αποδίδει (και θ ίδια) ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτη δήμευςη. Το 

Μάιο του 2017, θ αξιολόγθςθ του προγράμματόσ τθσ «Ευρωπαϊκι Στρατθγικι για τα 

Ναρκωτικά» (COM(2017) 195), τόνιςε τον κομβικό ρόλο που διαδραματίηει θ 

εφαρμογι τθσ οδθγίασ 2014/42/ΕΕ για τθ διμευςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ του 

προβλιματοσ των ναρκωτικϊν. Βζβαια, θ ςχζςθ μεταξφ των δφο παρουςιάηει 

ενδιαφζρον και με τθν αντίςτροφθ κεϊρθςθ, εξετάηοντασ δθλαδι το ρόλο του 

ςτόχου τθσ καταπολζμθςθσ τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν ςτθν κακιζρωςθ 

εξαιρετικά προωκθμζνων μορφϊν διμευςθσ ςτθν Ζνωςθ, κακϊσ, με αφετθρία τισ 

διαδικαςίεσ που είχαν κεςμοκετθκεί εντόσ οριςμζνων κρατϊν μελϊν για τθ 

διμευςθ προϊόντων που τεκμαίρονταν ωσ προερχόμενα από λακρεμπόριο 

ναρκωτικϊν και τθ ςυναφι επιτρεπτικι νομολογία του ΕΔΔΑ59, προκειμζνου να 

                                                 
56

 Όπωσ ζχει γίνει ςτισ περιπτϊςεισ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων, τθσ ςεξουαλικισ 
εκμετάλλευςθσ/κακοποίθςθσ παιδιϊν, των επικζςεων ςε ςυςτιματα πλθροφοριϊν, τθσ 
τρομοκρατίασ (και εν μζρει τθσ διμευςθσ). 
57

 Ζτςι και ςτθν πιο πρόςφατθ μορφι τθσ πράξθσ – βλ. το ζγγραφο του Συμβουλίου 9567/17. 
58

 Ενδεικτικά, βλ. το ζγγραφο του Συμβουλίου 9955/17, όπου Διλωςθ τθσ Αυςτρίασ πωσ «θ κατοχι ι 
θ αγορά νζων ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν από μόνθ τθσ δεν πλθροί τα κριτιρια» του άρκρου 83§1 ΣΛΕΕ 
για τθ κεμελίωςθ αρμοδιότθτασ τθσ Ζνωςθσ («ιδιαιτζρωσ ςοβαρι εγκλθματικότθτα με διαςυνοριακι 
διάςταςθ») – να ςθμειωκεί ότι θ Διλωςθ αφορά, δθλαδι, το άρκρο 2§1γ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο και 
τθν κατοχι ι αγορά που γίνονται με ςκοπό την παραγωγή ή διακίνηςη όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 
2§1α τθσ πράξθσ. 
59

 Βλ. ςυναφϊσ τισ κζςεισ Επιτροπισ ςτθν πρόταςι τθσ COM(2012) 085 και παραπζρα Μ. Καϊάφα-
Γκμπάντι, Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Η ποινικι αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και θ 
επίδραςι τθσ ςτθν εκνικι μασ ζννομθ τάξθ: ςθμεία αιχμισ των ςφγχρονων ενωςιακϊν επιλογϊν και 
δικαιοκρατικζσ προκλιςεισ ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο, ςε Ζνωςησ Ελλήνων Ποινικολόγων, Η 
ποινικι διαχείριςθ τθσ δωροδοκίασ, 2013, ς. 69 επ, την ίδια, Η διμευςθ των προϊόντων του 
εγκλιματοσ ςτο πλαίςιο τθσ Ε.Ε.: Η πρόταςθ τθσ Επιτροπισ του 2012 και οι νζεσ προκλιςεισ για το 
κράτοσ δικαίου, Ποινικά Χρονικά 2013, ς. 401 επ., Α. Γιαννακοφλα, Ζγκλθμα και Ποινι ςτθν 
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ςτερθκοφν οι εγκλθματικζσ οργανϊςεισ των κερδϊν τουσ, θ Ζνωςθ κζςπιςε αρχικά 

απόφαςθ-πλαίςιο και πλζον τθν πιο πάνω οδθγία, ςτθν οποία προβλζπει τθν 

«εκτεταμζνθ διμευςθ», θ οποία ζχει επικρικεί ςτθν Ελλάδα για αςυμβατότθτα με 

τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ του δικαίου (νομιμότθτα, ενοχι, αναλογικότθτα). 

Επιπρόςκετα, θ οδθγία περιζχει ρυκμίςεισ ςχετικά με τθ κεμελίωςθ τθσ 

δυνατότθτασ επιβολισ διμευςθσ ςτισ περιπτϊςεισ όπου αυτι είναι κανονικά 

αδφνατθ λόγω απουςίασ του κατθγορουμζνου και για τθ «διμευςθ εισ χείρασ 

τρίτου». Η πρακτικι ςθμαςία των πιο πάνω ρυκμίςεων είναι εμφανισ, δεδομζνου 

ότι ζχει ιδθ επθρεάςει το εκνικό μασ δίκαιο βάςει του ελλθνικοφ νόμου 

ενςωμάτωςθσ 4478/2017· οι πραγματικζσ τθσ διαςτάςεισ , όμωσ, κα αναδειχκοφν 

και με τθν αναμενόμενθ κζςπιςθ κανονιςμοφ για τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ και 

εκτζλεςθ αποφάςεων διμευςθσ ςτθν Ζνωςθ, ο οποίοσ κα πρζπει να εφαρμόηεται 

ευκζωσ από τισ ελλθνικζσ δικαςτικζσ αρχζσ60. 

4. Συμπεράςματα και εκτιμήςεισ 

Το διεκνζσ κεςμικό πλαίςιο είναι ιδιαίτερα αναπτυγμζνο ςτο πεδίο τθσ 

αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ των ναρκωτικϊν μζςω του ποινικοφ δικαίου. Τα 

χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ μποροφν να εντοπιςτοφν ςτθν 

προϊκθςθ τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ ςε παγκόςμιο επίπεδο, ςτθν ζντονη 

επίδραςη ςτα επιμζρουσ εκνικά δίκαια και ςτθν κατά καιροφσ ειςαγωγι 

εξαιρετικϊν κεςμϊν. Παρά τθν κινθτοποίθςθ αυτι, ωςτόςο, παρατθρεί κανείσ ότι θ 

καταπολζμθςθ του προβλιματοσ ανικει μόνιμα ςτισ προτεραιότθτεσ των διεκνϊν 

οργανιςμϊν, κακϊσ εξακολουκεί να αποτελεί μείηον πρόβλθμα ςτισ επιμζρουσ 

κοινωνίεσ. Πάντα επίκαιρο είναι, ςυνεπϊσ, και το δίλθμμα αν θ επίλυςθ του 

προβλιματοσ βρίςκεται ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ καταςτολισ ι ςτθν 

παραδοχι ότι υπάρχουν όρια ςε αυτά που μπορεί να πετφχει το ποινικό δίκαιο ςτο 

ςυγκεκριμζνο χϊρο. Σε κάκε περίπτωςθ, τα δογματικά και πρακτικά ηθτιματα που 

τζκθκαν και ςιμερα καταδεικνφουν πωσ θ τιρθςθ των κεμελιωδϊν αρχϊν και 

κανόνων δεν πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ αντίπαλοσ τθσ αποτελεςματικότθτασ, 

αλλά ωσ προχπόκεςι τθσ. 

                                                                                                                                            
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Η προςζγγιςθ των οριςμϊν των εγκλθμάτων και των ποινϊν ςτο χϊρο 
ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ, 2015, ς. 332-350. 
60

 Βλ. COM(2016) 819: Πρόταςθ κανονιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
ςχετικά με τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ των αποφάςεων δζςμευςθσ και διμευςθσ ςε http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52016PC0819&qid=1503749490525.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52016PC0819&qid=1503749490525
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52016PC0819&qid=1503749490525
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