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Γνώµη για τις

ροτάσεις Α οφάσεων-Πλαισίου του

Ευρω αϊκού Συµβουλίου του Λάακεν για την τροµοκρατία
και το ένταλµα σύλληψης

Στις 6-7 ∆εκεµβρίου 2001, στο Ευρωαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν, οι
ηγέτες της Ευρωαϊκής Ένωσης ενέκριναν δύο ροτάσεις αοφάσεωνλαισίου, κρίσιµες για τις ελευθερίες των Ευρωαίων. Με την ρώτη αό
αυτές, ειχειρείται να αντιµετωισθεί η τροµοκρατία. Με την δεύτερη,
καθιερώνεται ένα ευρωαϊκό ένταλµα σύλληψης. ∆εδοµένου ότι θα
εακολουθήσει ψήφιση των σχετικών νόµων αό την Βουλή των Ελλήνων, η
Εθνική Ειτροή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώου, ειφυλασσόµενη να
διατυώσει λετοµερώς τις αρατηρήσεις της όταν θα υάρχουν τα σχετικά
νοµοσχέδια, έλαβε την ακόλουθη αόφαση:
Ως Bρος τον ορισµό της τροµοκρατίας, οι τελικές Bροτάσεις για τη
σχετική αBόφαση-Bλαίσιο βελτιώθηκαν -και µάλιστα µε Bρωταγωνιστική
Bαρέµβαση της ελληνικής αντιBροσωBείας- σε σχέση µε αυτές Bου είχαν
αρχικά Bροταθεί. Παρ’ όλο ότι είναι σαφές ότι δεν θα µBορούν να
χαρακτηρισθούν ως «τροµοκρατικές», ακόµη και οι αναφερόµενες στο
κείµενο της Bρότασης αBόφασης-Bλαισίου αξιόBοινες Bράξεις εφόσον δεν
συντρέχει ένας αBό τους τρεις σκοBούς Bου BροβλέBει η ίδια Bρόταση,
συνιστούµε, ωστόσο, Bροσοχή στη διατύBωση των τριών διαζευκτικώς
αναφεροµένων σκοBών γιατί BρέBει να µην αφήνουν Bεριθώριο κατά την
ερµηνεία τους Bροσβολής των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώBου.
Και ναι µεν στο Bροοίµιο (Bαρ. 10) τίθεται αυτή η αρχή µε
ενδεικτική αναφορά της ελευθερίας της έκφρασης και των δικαιωµάτων του
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, αλλά νοµίζουµε ότι η Bαράγραφος

αυτή είναι καλύτερο να µεταφερθεί στο κυρίως κείµενο, οι δε σκοBοί να
διατυBωθούν Bροσεκτικότερα.
Ακόµη Bροτείνουµε να Bροστεθεί ρητά ότι η όλη Bοινική διαδικασία,
αρχίζοντας αBό τη σύλληψη, θα εφαρµόζεται Bάντοτε µε την εγγύηση των
αρχών της δίκαιης δίκης. Αυτό το τελευταίο ενδείκνυται µετά τα εισαχθέντα
αντίθετα Bρος τις αρχές αυτές µέτρα σε άλλες χώρες.
Όσο για το ευρωBαϊκό ένταλµα σύλληψης, η εBέκταση της εφαρµογής
του σε τριάντα δύο αδικήµατα φαίνεται υBερβολική, ιδίως αν τύχει να µην
έχουν διαBραχθεί στη χώρα Bου ζητεί την Bαράδοση του BροσώBου. Πάντως,
σε κάθε BερίBτωση, θα BρέBει η Bράξη για την οBοία κατηγορείται ο
εκζητούµενος να είναι αξιόBοινη και στις δύο χώρες, αυτήν Bου έχει
εκδώσει το ένταλµα και αυτήν Bου θα το εκτελέσει.
Το ευρωBαϊκό αυτό ένταλµα, το οBοίον εµφανίζεται ότι κατ’ αρχήν
Bαραµερίζει την BολύBλοκη και γραφειοκρατική διαδικασία της έκδοσης,
στηρίζεται σε δύο BροϋBοθέσεις:
1. Στην αµοιβαία αναγνώριση Bοινικών διαδικασιών (δικαστικών και
Bροδικαστικών) ανάµεσα σε όλες τις χώρες Bου εισδέχονται στη νοµοθεσία
τους το νέο θεσµό.
2. Κοινότητα ανάλογων αξιών και σεβασµού των ανθρωBίνων
δικαιωµάτων µεταξύ όλων των συµβαλλοµένων ευρωBαϊκών χωρών.
Οι BροϋBοθέσεις αυτές δεν συντρέχουν όµως σε όλες τις ευρωBαϊκές
χώρες-µέλη της ΕυρωBαϊκής Ένωσης σήµερα (βλ. Anti-terrorism Crime and
Security Act του Ηνωµένου Βασιλείου της 14 ∆εκεµβρίου 2001).
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αλλά και λόγω της εBικίνδυνης για τα
ανθρώBινα δικαιώµατα κατάστασης Bου έχει διαµορφωθεί σε µερικές χώρες
µετά την 11 ΣεBτεµβρίου 2001, το ευρω-ένταλµα δηµιουργεί κινδύνους για
τους Bολίτες των λοιBών χωρών, Bου ως αλλοδαBοί µBορεί να τύχουν
µεταχείρισης διακριτικά δυσµενούς αBό τις Bροαναφερθείσες χώρες.
Εν όψει της ενσωµάτωσης των αBοφάσεων-Bλαισίου στην ελληνική
έννοµη τάξη, η Εθνική ΕBιτροBή δεν θεωρεί άσκοBο να τονίσει εBίσης τη
διάταξη 28 Bαρ. 3 του Συντάγµατος, όBως η τελευταία ενισχύθηκε ειδικά
αBό την ερµηνευτική δήλωση Bου υιοθετήθηκε κατά την Bρόσφατη
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αναθεώρηση («Το άρθρο 28 αBοτελεί θεµέλιο για τη συµµετοχή της Χώρας
στις διαδικασίες της ευρωBαϊκής ολοκλήρωσης»). Η διάταξη αυτή αBαιτεί
ρητά να µη θίγονται τα δικαιώµατα του ανθρώBου και οι βάσεις του
δηµοκρατικού Bολιτεύµατος όταν η Ελλάδα Bροβαίνει ελεύθερα σε
Bεριορισµούς ως Bρος την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της.
Τέλος, η Εθνική ΕBιτροBή υBενθυµίζει τη ∆ιακήρυξη των Αθηνών
Bου υιοθετήθηκε στην Αθήνα (3.11.2001) αBό τους οµόλογους µεσογειακούς
εθνικούς οργανισµούς δικαιωµάτων του ανθρώBου, και το οBοίο σηµείωνε τα
ακόλουθα: «Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας (σηµ. στο τροµοκρατικό
χτύBηµα της 11 ΣεBτεµβρίου 2001) BρέBει να χρησιµοBοιήσει µεθόδους
σύµφωνες µε το διεθνές δίκαιο. Οι εθνικοί οργανισµοί τονίζουν ότι το
φαινόµενο της τροµοκρατίας δεν είναι δυνατόν να εκριζωθεί εάν δεν
ληφθούν υBόψη οι γενεσιουργές αιτίες Bου το Bροκαλούν ή το µεγεθύνουν.
ΑBό την Bλευρά τους, οι εθνικοί οργανισµοί BρέBει να εBαγρυBνούν έτσι
ώστε τα µέτρα Bου λαµβάνονται στις χώρες τους µε σκοBό την
καταBολέµηση

της

τροµοκρατίας,

να

µην

Bαραβιάζουν

θεµελιώδη

δικαιώµατα και ελευθερίες µέσω Bεριορισµών Bου είναι δυσανάλογοι Bρος
τους σκοBούς τους. ΕBίσης BρέBει να εBαγρυBνούν έτσι ώστε αυτά τα µέτρα
να µην εφαρµόζονται µε τρόBο Bου να οδηγεί σε διακρίσεις, µε βάση
φυλετικούς ή θρησκευτικούς λόγους.»
Θα ήταν αδιανόητο η µάχη κατά της τροµοκρατίας να χρησιµοBοιηθεί
ως Bρόσχηµα για Bολιτικές Bου Bροσβάλλουν τα δικαιώµατα του ανθρώBου.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2002
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