
The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights

Closing the implementation gap

Αντιδράσεις της Ποινικής 
Δικαιοσύνης στο παράνομο εμπόριο 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και 
συναφείς προκλήσεις

Το κλείσιμο 
του χάσματος 
εφαρμογής

EXECUTIVE SUMMARY AND KEY RECOMMENDATIONS



Closing the implementation gap

The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights2 3

Σε αυτήν την έκθεση, η Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑE) θεωρείται 
ότι περιλαμβάνει την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (Β-Ε), τη 
Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, το Κοσσυφοπέδιο, το 
Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη 
Σλοβενία και την Τουρκία. Η υποπεριφέρεια των Δυτικών 
Βαλκανίων περιλαμβάνει την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη 
(Β-Ε), το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία 
και τη Σερβία.

Όλες οι αναφορές στο Κοσσυφοπέδιο πρέπει να γίνουν 
κατανοητές στο πλαίσιο της Απόφασης του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244 (1999) και της 
Συμβουλευτικής Γνώμης Δικαιοσύνης του Διεθνούς Δικαστηρίου 
για τη δήλωση ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου (2010).

Το περιεχόμενο αυτής της αναφοράς δεν αντικατοπτρίζει 
απαραίτητα τις απόψεις ή τις πολιτικές του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Ποινικής Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Συρακουσών (Ινστιτούτο των Συρακουσών) ή άλλων 
συντελεστών και δεν συνεπάγεται καμία έγκριση. 

Οι ονομασίες και η παρουσίαση του υλικού σε αυτήν την έκθεση 
δεν συνεπάγονται την έκφραση οποιασδήποτε απόψεως εκ 
μέρους του Ινστιτούτου των Συρακουσών σχετικά με το νομικό 
καθεστώς οποιασδήποτε χώρας, επικράτειας ή πόλης ή των 
υπαλλήλων τους ή την οριοθέτηση των συνόρων τους.

Τα σχόλια για αυτήν την αναφορά είναι ευπρόσδεκτα και 
μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση:
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Το Ινστιτούτο Συρακουσών

Το Διεθνές Ινστιτούτο Ποινικής 
Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Συρακουσών είναι ένα 
ανεξάρτητο νομικό κέντρο στη Σικελία 
της Ιταλίας. Έχει συμβουλευτικό 
καθεστώς στα Ηνωμένα  Έθνη (UN) και 
χρησιμεύει ως μέλος του δικτύου του 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για 
την Πρόληψη και την Ποινική Δικαιοσύνη.

Ιδρύθηκε το 1972, και η αποστολή του είναι διπλή: η προστα-
σία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του κράτους δικαίου 
και ο τερματισμός της ατιμωρησίας για σοβαρά εγκλήματα 
που επηρεάζουν την ειρήνη και την ασφάλεια. Με βάση το 
διεθνές δίκαιο, τα διεθνή πρότυπα και τις ορθές πρακτικές, το 
Ινστιτούτο επιδιώκει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των 
παραγόντων της ποινικής δικαιοσύνης και της επιβολής του 
νόμου, καθώς αντιμετωπίζουν όλο και πιο περίπλοκες απειλές 
στους τομείς της ασφάλειας και της εγκληματικότητας. Το 
βασικό μας έργο είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας στα 
εθνικά συστήματα ποινικής δικαιοσύνης, η παροχή κατάρτι-
σης και εκπαίδευσης στους εμπλεκόμενους στην πρώτη 
γραμμή και στην επόμενη γενιά των μελετητών  της νομικής 
επιστήμης, και η διευκόλυνση του στρατηγικού διαλόγου 
μεταξύ των εμπλεκόμενων θεσμών και φορέων. Το Ινστιτούτο 
διεξάγει επίσης πρωτοποριακή έρευνα και ανάλυση για να 
αντιμετωπίσει τα κενά και τις αδυναμίες της παγκόσμιας 
ανταπόκρισης σε ομάδες και δίκτυα οργανωμένου εγκλήμα-
τος.

Τα τελευταία χρόνια, το Ινστιτούτο συνέβαλε, κυρίως, στη 
σύνταξη και διαπραγμάτευση βασικών διεθνών και ευρωπαϊ-
κών νομικών εργαλείων σχετικά με την παγκόσμια και 

διεθνική ποινική δικαιοσύνη. Σε αυτά περιλαμβάνεται μεταξύ 
άλλων το ιδρυτικό καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου, ένα προσχέδιο του οποίου εκπονήθηκε στις 
Συρακούσες, και οι συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών κατά των 
βασανιστηρίων και του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. 
Πιο πρόσφατα, δόθηκε βοήθεια σε χώρες της γαλλόφωνης 
Αφρικής  στη διαδικασία εκπόνησης νόμων για την αντιμετώ-
πιση του παράνομου εμπορίου παραποιημένων φαρμάκων. 
Έχουμε εκπαιδεύσει διοικητές του Βορειοατλαντικού Συμφώ-
νου (ΝΑΤΟ) σχετικά με τη σχέση μεταξύ της Σαρία και του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, υποστηρίξαμε τον ΟΗΕ και 
άλλους οργανισμούς σε επίσημες έρευνες σχετικά με την 
πρώην Γιουγκοσλαβία, τη Λιβύη και το Αφγανιστάν, και 
επινοήσαμε κατευθυντήριες γραμμές τόσο για εθνικές όσο και 
για διεθνείς έρευνες για φρικτά εγκλήματα.1 Το Ινστιτούτο 
διευκόλυνε επίσης τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
μεταξύ της Ιταλίας και του Ιράν και συνέβαλε στα κορυφαία 
κείμενα σχετικά με τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στον αραβικό κόσμο. Με βάση την 
εμπειρία μας στη Νοτιοαντολική Ευρώπη (ΝΑΕ), ολοκληρώ-
νουμε διεθνείς οδηγίες για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις κατά 
του παράνομου εμπορίου.2

Σε σχεδόν 50 χρόνια λειτουργίας, κυρίως στην Ευρώπη και τα 
Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, το 
Ινστιτούτο των Συρακουσών έχει καθιερωθεί ως κομβικό 
σημείο της Μεσογείου και αξιόπιστος εταίρος για κυβερνή-
σεις, την κοινωνία των πολιτών και τους ιδιωτικούς φορείς. Το 
έργο του Ινστιτούτου ενάντια στα δυναμικά εγκληματικά 
δίκτυα συνεχίζεται: ένα προσεχές έγγραφο πολιτικής θα 
εξετάσει την απειλή που συνιστά το οργανωμένο έγκλημα για 
τις κρίσιμες υποδομές κάθε έθνους.

www.siracusainstitute.org
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Πρόλογος

Είναι τιμή μου να παρουσιάσω, εξ 
ονόματος του Διεθνούς Ινστιτούτου των 
Συρακουσών για την Ποινική Δικαιοσύνη 
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αυτή τη 
συμβολή στην καταπολέμηση του 
παράνομου εμπορίου στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη (ΝΑΕ). Το κλείσιμο του Χάσματος 
Εφαρμογής αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 
ενός τριετούς σχεδίου σε ολόκληρη την 
περιοχή με τίτλο: Ενίσχυση της 
καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου 
στη ΝΑΕ (SEE-IMPACT).

Ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο του 2017, το SEE-IMPACT περιε-
λάμβανε έρευνα σε εθνικό επίπεδο και περιφερειακή ανάλυση, 
την παροχή καινοτόμου εκπαίδευσης που βασίστηκε στα 
αναλυτικά μας ευρήματα και τη συμμετοχή περισσότερων από 
500 ηγετών, υπευθύνων πολιτικής χάραξης και επαγγελματιών 
κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων και των στρατηγικών 
διαλόγων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι νομικές / πολιτικές και λογιστικές ομάδες μας στις Συρα-
κούσες, με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων με μεγάλη 
κινητικότητα από την περιοχή της ΝΑΕ, δεν έχουν αποφύγει 
να υποβάλουν ερωτήσεις στις οποίες δεν υπάρχουν εύκολες 
απαντήσεις. Σκέφτηκαν δημιουργικά και άκουσαν και αντάλ-
λαξαν ιδέες και εμπειρίες με εθνικούς θεσμικούς εταίρους 
σε μια δωδεκάδα δικαιοδοσιών, πάντα καθοδηγούμενοι από 
τον ίδιο στόχο: να βρουν νέους δρόμους και λύσεις για την 
αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν η ποινική δικαιοσύνη και οι διωκτικές αρχές 
στα καθημερινά καθήκοντά τους όταν έρχονται αντιμέτωποι με  
το παράνομο εμπόριο και τα συναφή εγκλήματα.

Από το 1999, το Ινστιτούτο των Συρακουσών έχει σχεδιάσει και 
έχει παραδώσει αρκετά καινοτόμα και αποτελεσματικά έργα 
τεχνικής βοήθειας προς όφελος της κοινότητας της ποινικής 
δικαιοσύνης γενικά, με μερικά από τα πρώτα μας έργα να 
διεξάγονται στα Δυτικά Βαλκάνια (WBs). Σύμφωνα με αυτήν 
την παράδοση, το SEE-IMPACT ήταν φιλόδοξο, τόσο ως προς 
την περιφερειακή του κλίμακα όσο και ως προς το αντικείμενο 
του. Υπό μία έννοια, το παράνομο εμπόριο είναι το μάτι της 
καταιγίδας, ο τόπος όπου συγκλίνουν οι απειλές, το έγκλημα 
και τα ζητήματα ασφάλειας. Και η καταπολέμηση του παράνο-
μου εμπορίου είναι ο τομέας που ενσωματώνει καλύτερα την 
επείγουσα ανάγκη των χωρών να αναλύσουν τα υπόβαθρα των 
προβλημάτων και να ενθαρρύνουν νέες, τολμηρές και ολοκλη-
ρωμένες  κυβερνητικές προσεγγίσεις.

Το παράνομο εμπόριο είναι μια απειλή που εκτείνεται πολύ 
πέρα από την περιοχή. Είναι μια απειλή για όλους μας. Αυτό 
σημαίνει ότι κανένας φορέας ποινικής δικαιοσύνης, κυβέρνηση 
ή χώρα δεν μπορεί να πετύχει μόνος του. Τα αληθινά επιτεύγ-
ματα θα έρθουν μόνο μέσω συλλογικών δράσεων των εταίρων 
εντός της ίδιας περιοχής και των διεθνών συμμάχων τους. Για 
τον λόγο αυτό, το SEE-IMPACT έφερε εμπειρογνώμονες από 
διεθνείς οργανισμούς, καθώς και κυβερνητικούς ηγέτες και 
αξιωματούχους επιβολής του νόμου και ποινικής δικαιοσύνης 
από ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ), γύρω από 
ένα μοναδικό συνεργατικό σχέδιο που στοχεύει να κάνει τη 
διαφορά.

Αυτή η έκθεση αντανακλά τη δέσμευση του Ινστιτούτου προς 
τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ). Είναι επίσης 
η πρώτη διατομεακή μελέτη για το παράνομο εμπόριο στην 
περιοχή και είναι η πρώτη μελέτη που σκιαγραφεί μια εικόνα 
των ισχυρών και αδύναμων σημείων των συστημάτων της 
ποινικής δικαιοσύνης στην αντιμετώπιση του φαινομένου. 
Ίσως το πιο σημαντικό είναι πως η έκθεση προτείνει έναν 
δρόμο μπροστά, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες για πιο 
αποτελεσματική δράση και συνεργασία. Το κλείσιμο του 
χάσματος εφαρμογής αντικατοπτρίζει επίσης τη δέσμευση του 
Ινστιτούτου για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, που μπορεί 
να ηγηθεί παραδειγματικά στην καταπολέμηση του διεθνούς 
οργανωμένου εγκλήματος.

Ευχαριστώ τα συνεργατικά μας ιδρύματα εντός και εκτός της 
περιοχής για την σταθερή υποστήριξή τους. Πιο συγκεκριμένα, 
είμαι ευγνώμων στην διευθύντρια του Κέντρου Επιβολής 
του Νόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SELEC), Snejana 
Maleeva, τους πρεσβευτές και το προσωπικό των αποστολών 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στη ΝΑΕ, και 
τον Alfredo Nunzi της Europol, μαζί με τους Howard Pugh και 
Simone di Meo. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα την ηγεσία της 
Ιντερπόλ, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά 
και το Έγκλημα (UNODC), τη Europol και το SELEC, που 
συνέβαλαν στον περιφερειακό διάλογο υψηλού επιπέδου του 
Ινστιτούτου το 2018.

Εκ μέρους της ομάδας μου στο Ινστιτούτο των Συρακουσών, 
εκφράζω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στις Κυβερνήσεις και 
τις δημόσιες αρχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ), για 
την εμπλοκή τους και την ανεκτίμητη συμβολή τους στην επιτυ-
χία αυτού του έργου. Το Ινστιτούτο είναι έτοιμο να προσφέρει 
όποια υποστήριξη μπορεί να χρειαστεί, κατά τους επόμενους 
μήνες και χρόνια, για να παγιώσει και να αξιοποιήσει τη 
σταδιακή πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί, να κλείσει τα κενά 
εφαρμογής και επιβολής που παραμένουν και να σφυρηλατή-
σει ένα πιο ενοποιημένο δρόμο, καθώς αντιμετωπίζουμε όλοι 
μαζί αυτή τη μάστιγα του 21ου αιώνα.

Jean-François Thony
President, Siracusa Institute
Siracusa / Rennes

Ευχαριστίες

Αυτή η έκθεση εκπονήθηκε από τη 
βασική ομάδα της SEE-IMPACT: Filippo 
Musca, Tobias Freeman, Stefano 
Betti, πρεσβευτή Dr.Uglješa Zvekic, 
John M. Sellar OBE και Flavio Bellio. 
Υποστηρίχθηκε από άλλα μέλη του 
Siracusa squadra, τόσο στο παρόν όσο 
και στο παρελθόν.

Ευχαριστούμε τον Stefano Betti, νομικό / πολιτικό σύμβουλο, 
για την πρακτική καθοδήγησή του σε όλη την υλοποίηση του 
έργου, αλλά και για τη σημαντική συμβολή του στη σύνταξη 
αυτής της έκθεσης.

Το κλείσιμο του χάσματος εφαρμογής βασίζεται σε πληρο-
φορίες που μοιράσθηκε ο περιφερειακός σύμβουλος του 
έργου, πρέσβης Zvekic, ένας από τους σημαντικότερους 
υποστηρικτές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑE) κατά της 
διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο John M. Sellar διαπότισε τις προσπάθειές μας για έρευνα 
και ανάπτυξη ικανοτήτων με προοπτικές πρακτικής επιβολής 
του νόμου.

Οι διοργανικοί στρατηγικοί διάλογοι του Ινστιτούτου έλαβαν 
συγκεκριμένη μορφή και ουσία από τους Neville Blackwood, 
Paula Lavric και Bernard Rabatel, εκπαιδευτικούς συμβούλους.

Στη βελτίωση αυτής της έκθεσης, το Ινστιτούτο ευχαριστεί 
επίσης τη Δρ. Iole Fontana για την ερευνητική της βοήθεια και 
τον Maurizio Salustro για το διορατικό υπόβαθρο σχετικά με 
ένα προηγούμενο σχέδιο. Ο Alberto Pasquero συνέβαλε επίσης 
με την περιφερειακή του εμπειρία και  τις συμβουλές του.

Εθνικοί σύμβουλοι
Για να κατανοήσουμε τις περιφερειακές διαστάσεις της 
καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου, ήταν απαραίτητη 
και ουσιαστική η κατανόηση της απάντησης της ποινικής 
δικαιοσύνης σε μεμονωμένες δικαιοδοσίες. Το Ινστιτούτο 
ευχαριστεί τους εθνικούς συμβούλους του έργου: Δρ.Evisa 
Kambellari και Δρ. Brunilda Bara (Aλβανία), τον Επίκουρο 
Καθηγητή Almir Maljević (Bοσνία και Ερζεγοβίνη), την Επί-
κουρη Καθηγήτρια Iva Pushkarova (Βουλγαρία), την Επίκουρη 
Καθηγήτρια Anna-Maria Getoš Kalac (Κροατία), τον Επίκουρο 
Καθηγητή Ιωάννη Ανδρουλάκη (Ελλάδα), τον Arben Isufi 
και τον Επίκουρο Καθηγητή Xhevdet Halili (Κοσσυφοπέδιο), 
τον Επίκουρο Καθηγητή Miloš Vukčević (Μαυροβούνιο), τον 
Καθηγητή Miodrag Labović (Βόρεια Μακεδονία), την Επίκουρη 
Καθηγήτρια Andra-Roxana Trandafir (Ρουμανία), τον Καθηγητή 
Dragan Simeunović και την Επίκουρη Καθηγήτρια Ivana 
Damnjanović (Σερβία), την  Δρ. Sandra Damijan (Σλοβενία) και 
τον Δρ. Behsat Ekici (Τουρκία).

Βασικοί θεσμικοί εταίροι
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εθνικούς εταίρους του Ινστιτού-
του των Συρακουσών, συμπεριλαμβανομένων των βασικών 
αρμόδιων υπουργείων, καθώς και των φορέων ποινικής 
δικαιοσύνης και επιβολής του νόμου, χωρίς την υποστήριξη 
των οποίων δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθεί ένα σχέδιο 
αυτής της κλίμακας.

Χρηματοδότηση
Το Ινστιτούτο αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη το PMI IMPACT, 
μια παγκόσμια πρωτοβουλία επιχορήγησης της Philip Morris 
International που χρηματοδοτεί σχέδια για την αντιμετώπιση 
του παράνομου εμπορίου.

Executive summary and key recommendations
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Πρόλογος

Το παράνομο εμπόριο δεν είναι κάτι νέο 
για τη Νότιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ). 
Ορισμένες μορφές του, όπως αυτές που 
αφορούν στο αλάτι, τον καπνό και το 
λαθρεμπόριο ανθρώπινων όντων, αν και 
εκδηλώνονται διαφορετικά και ποικίλουν 
σε ένταση και μέγεθος, είναι γνωστές εδώ 
και πολύ καιρό, όταν ο γεωπολιτικός 
χάρτης της περιοχής ήταν αρκετά 
διαφορετικός από τον σημερινό. 
Επιπλέον, το φαινόμενο δεν ήταν ποτέ 
αποκλειστική «ιδιοκτησία» του 
εγκληματικού υπόκοσμου. Πράγματι, 
πρέπει να επισημανθεί η περίπλοκη 
αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων, 
πολιτικών φορέων και εγκληματικών 
ομάδων.

Το Ινστιτούτο των  Συρακουσών έχει αναλάβει ένα  
πρωτοποριακό έργο που θέτει τα θεμέλια για μια στρατηγική 
προσέγγιση του παράνομου εμπορίου στην περιοχή της ΝΑΕ. 
Αυτό είναι κρίσιμο γιατί, παρά τη διάδοσή του, οι γνώσεις 
σχετικά με το θέμα είναι λιγοστές. Η διαθέσιμη ανάλυση είναι 
συχνά ανεκδοτική και τα δεδομένα είναι περιορισμένα και 
συχνά αναξιόπιστα. Η βελτίωση αυτής της βάσης γνώσεων 
μπορεί να προσφέρει μια πιο ακριβή εικόνα της κατάστασης 
στην περιοχή και σε εθνικό επίπεδο. Απαιτείται επίσης 
καλύτερη γνώση για την κατανόηση της τυπολογίας και 
της αποτελεσματικότητας των αντιδράσεων της ποινικής 
δικαιοσύνης στο παράνομο εμπόριο, με σκοπό να φωτιστεί η 
πορεία προς τα εμπρός.

Αυτή η έκθεση επικεντρώνεται στις κύριες εκδηλώσεις του 
παράνομου εμπορίου που συμβαίνουν σήμερα στην περιοχή. 
Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει ορισμένες μορφές παράνομου 
εμπορίου, οι οποίες είναι λιγότερο γνωστές στο κοινό και 
λιγότερο ελεγχόμενες από φορείς της ποινικής δικαιοσύνης.

Το σχέδιο που στηρίζει αυτήν την έκθεση, το SEE-IMPACT, 
είναι επίσης μοναδικό όσον αφορά στην «πειραματική» 
μεθοδολογία που χρησιμοποιεί. Οι προκαταρκτικές 
αξιολογήσεις από εθνικούς και περιφερειακούς συμβούλους 
δοκιμάστηκαν και βελτιώθηκαν μέσω εντατικών εθνικών και 
περιφερειακών διαλόγων. Νέες πληροφορίες διατέθηκαν 
μέσω των διαλόγων και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν 
για την οριστικοποίηση αυτής της έκθεσης. Οι εθνικοί 

διάλογοι περιελάμβαναν επίσης εκπαιδευτικά συνέδρια σε 
συγκεκριμένα θέματα (π.χ. χρήση πληροφοριών, μυστικών και 
χρηματοοικονομικών ερευνών, κ.λπ.), που εκτείνονται στην 
καρδιά των πρακτικών προκλήσεων και εμποδίων για την 
απάντηση της ποινικής δικαιοσύνης στο παράνομο εμπόριο, 
όπως περιγράφεται στην παρούσα έκθεση.

Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν τις εμπειρίες τους σε ένα 
συνεργατικό περιβάλλον και ανέπτυξαν βαθύτερες γνώσεις 
σχετικά με τις ενδοεπιχειρησιακές προκλήσεις και πώς 
να τις ξεπεράσουν. Συνολικά, η βάση πληροφοριών που 
δημιουργήθηκε μέσω αυτού του έργου ήταν πλούσια και 
ποικίλη.

Επιπλέον, η ομάδα του έργου συμμετείχε σε συνέδρια 
που πραγματοποιήθηκαν από κοινού με το UNODC και 
την Παγκόσμια Πρωτοβουλία κατά του Διακρατικού 
Οργανωμένου Εγκλήματος (ΠΠΔΟΕ), τα οποία, κατά την ίδια 
χρονική περίοδο, εργάστηκαν σε συμπληρωματικά σχέδια 
σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά στην 
περιοχή. Αυτό δεν είναι ένα συχνό παράδειγμα συνεργασίας 
και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ διεθνών οντοτήτων που 
συμμετέχουν σε συνδεδεμένα σχέδια στην ίδια περιοχή.

Η ΝΑΕ είναι μια πολύ δυναμική και πλούσια περιοχή: ιστορικά, 
οικονομικά, πολιτιστικά, γλωσσικά, θρησκευτικά, πολιτικά, 
αλλά και όσον αφορά στην εγκληματική δυναμική της. 
Ιστορικά, διαιρέθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ 
της Αυστροουγγρικής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Η αιτία για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ανέκυψε σε αυτή 
την περιοχή (η δολοφονία στο Σεράγεβο του Πρίγκιπα 
Φερδινάνδου και της συζύγου του) και αποδείχθηκε επίσης 
ένα σημαντικό πεδίο μάχης κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Για περίπου 45 χρόνια, 10 από τις 12 
χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το έργο πειραματίστηκαν με 
σοσιαλιστικές οικονομίες και αυταρχικά πολιτικά συστήματα. 
Στη συνέχεια, η Γιουγκοσλαβία διαλύθηκε στην τραγική 
σύγκρουση της δεκαετίας του '90, η οποία έφερε στην 
επιφάνεια τη σκοτεινή πλευρά της περιοχής και ενδυνάμωσε 
δυνάμεις μισαλλοδοξίας και καταπίεσης. Μετά την πτώση του 
Τείχους του Βερολίνου και των σοσιαλιστικών καθεστώτων 
στη ΝΑΕ, πραγματοποιήθηκαν δυναμικές πολιτικές και 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, σήμερα, από τις 12 
χώρες που συμμετέχουν στη μελέτη, επτά βρίσκονται ακόμη 
στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ. Μεταξύ αυτών των 
«ουραγών», η πορεία της Τουρκίας, μιας υποψήφιας χώρας 
επί ένα τέταρτο του αιώνα, έχει σχεδόν σταματήσει, ενώ 
οι περισσότερες από τις έξι δικαιοδοσίες των Δυτικών 
Βαλκανίων επιδεικνύουν σαφή προτίμηση για την ένταξή τους 
στην ΕΕ.

Η περιφερειακή πολιτική, ιδίως στις έξι χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων (περιλαμβανομένων πέντε δικαιοδοσιών από 
την πρώην Γιουγκοσλαβία συν την Αλβανία), εξακολουθεί 
να είναι περίπλοκη, ανακατεμένη και δεν διαθέτει ένα πολύ 
απαραίτητο συστατικό: την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Επιπλέον, 
η ΕΕ δεν είναι ο μόνος διεθνής παράγοντας στην περιοχή. Όλα 

τα κράτη εκτός από το Κοσσυφοπέδιο είναι μέλη του ΟΗΕ, 
και όλα εκτός από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και 
το Κοσσυφοπέδιο είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Και οι τρεις «μεγάλες 
δυνάμεις» (ΗΠΑ, Ρωσία και όλο και περισσότερο, η Κίνα) 
βρίσκονται στην περιοχή, όπως και οι χώρες του Κόλπου.
Η ΝΑΕ βρίσκεται ακόμη σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής 
και Δύσης. Εξακολουθεί να είναι η κύρια ζώνη διέλευσης για 
πολλά αγαθά και υπηρεσίες που είναι αντικείμενο παράνομου 
εμπορίου, αν και ορισμένα παράγονται και καταναλώνονται 
στην ίδια την περιοχή.

Είναι επίσης αλήθεια ότι μεγάλο μέρος του παράνομου 
εμπορίου ανήκει στο οργανωμένο έγκλημα, που συχνά 
ενεργοποιείται από τη διαφθορά. Τα έσοδα επενδύθηκαν 
και επανεπενδύθηκαν στην περιοχή αλλά και στο εξωτερικό. 
Αυτός ο παραδειγματικός συνδυασμός εγκληματικών 
φαινομένων (οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς και 
ειδικά  ξεπλύματος μαύρου χρήματος) είναι το εμπορικό 
σήμα του παράνομου εμπορίου. Επιπλέον, η προαναφερθείσα 
αλληλεπίδραση μεταξύ του υπόκοσμου και των πολιτικών / 
επιχειρηματικών και άλλων δομών, αλλά και των ευκαιριακών 
σχέσεων που ενδέχεται να προκύψουν κατά καιρούς, 
χαρακτηρίζει την περιοχή. Αυτό αποδεικνύεται από την 
παρουσία των διεθνών οργανωμένων εγκληματικών ομάδων 
στην ΝΑΕ, καθώς και από τις διεθνικές επιχειρήσεις των 
εγκληματικών ομάδων της ΝΑΕ παγκοσμίως. Η εγκληματική 
δυναμική σε σχέση με το παράνομο εμπόριο στην περιοχή 
αποτελεί κατεξοχήν απεικονίσεις του σύγχρονου διακρατικού 
εγκλήματος, που περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία 
εγκληματικών αγορών που συχνά διασταυρώνονται με τη 
νόμιμη οικονομία. Η παρούσα έκθεση εκθέτει με σαφήνεια 
αυτήν την κατάσταση.

Αλλά εκθέτει επίσης με σαφήνεια το πού βρίσκονται τα 
πιθανά μελλοντικά επιτεύγματα και τα όρια των απαντήσεων 
της ποινικής δικαιοσύνης. Ιδιαίτερα στις πρώην σοσιαλιστικές 
χώρες της περιοχής, καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες για 
τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ικανοτήτων της 
ποινικής δικαιοσύνης. Ο ρόλος των χωρών χορηγών ήταν, και 
εξακολουθεί να είναι, κρίσιμος από αυτή την άποψη. Σαφώς, 
το ενδιαφέρον των χορηγών καθοδηγείται από τον στόχο να 
καταστήσει τις υποψήφιες χώρες της ΝΑΕ σύμφωνες με το 
κοινοτικό κεκτημένο, αλλά και από το γεγονός ότι οι χώρες 
χορηγοί συγκαταλέγονται στις κύριες αγορές προορισμού για 
παράνομες εμπορικές ροές που διέρχονται μέσω της περιοχής 
της ΝΑΕ. Είναι μια αμοιβαία επωφελής και ουσιαστική σχέση 
που θα συνεχίσει να καλλιεργείται.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι επενδύσεις στη μεταρρύθμιση της 
ποινικής δικαιοσύνης δεν επαρκούν από μόνες τους για τον 
έλεγχο του παράνομου εμπορίου. Το θεσμικό και πολιτικό 
πλαίσιο στο οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι 
μεταρρυθμίσεις είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Δεδομένου 
ότι οι παράνομες εμπορικές τάσεις, σε μεγάλο βαθμό, 
καθοδηγούνται από την σχέση της προσφοράς / ζήτησης στην 
οικονομία και την πολιτική,  αντίστοιχη είναι και η απάντηση 
σε αυτές. Μια ευνοϊκή πολιτική και θεσμική διαμόρφωση 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το σύστημα ποινικής 
δικαιοσύνης να ανταποκρίνεται στρατηγικά, έγκαιρα και 
αποτελεσματικά. Η στρατηγική ηγεσία, ο επαγγελματισμός 
και η πολιτική ανεξαρτησία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε όχι μόνο 
τις αρνητικές επιπτώσεις του παράνομου εμπορίου, αλλά 
και τις συνθήκες που δημιουργούν κίνητρα για παράνομη 
δραστηριότητα και ένα βαθμό νομιμότητας για εγκληματίες. 
Τέτοιοι φορείς παρέχουν προστασία καθώς και βασικές 
υπηρεσίες. Υπό αυτήν την έννοια, η πρόληψη είναι ένα 
σημαντικό μέρος της αντίδρασης. Ο ρόλος της κοινωνίας 
των πολιτών (μη κυβερνητικές οργανώσεις - ΜΚΟ, ομάδες 
προβληματισμού, ερευνητές και ακαδημαϊκοί, ερευνητική 
δημοσιογραφία κ.λπ.) και του ιδιωτικού τομέα έχει θεμελιώδη 
αξία. Η ανθεκτικότητα της Κοινότητας έναντι του παράνομου 
εμπορίου είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να αναπτυχθεί 
περαιτέρω. Ομοίως, υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί μια 
κουλτούρα ανθεκτικότητας στα συστήματα ποινικής 
δικαιοσύνης, που θα βασίζεται στον επαγγελματισμό, την 
ακεραιότητα, τη νομιμότητα και την ανεξαρτησία.

Το «χάσμα εφαρμογής» θα παραμείνει ανοιχτό ακόμη και στα 
καλύτερα εξοπλισμένα και εκπαιδευμένα συστήματα ποινικής 
δικαιοσύνης, εάν είναι διαζευγμένα από στόχους και δράσεις 
πρόληψης του εγκλήματος και δεν συνεργαστούν ενεργά με 
τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού 
τομέα. Επιπλέον, η απάντηση στην ποινική δικαιοσύνη 
δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα επιτύχει, εκτός εάν μπορεί να 
αναπτυχθεί μια κουλτούρα ανθεκτικότητας σε κοινότητες 
πολιτών και φορείς της ποινικής δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια 
στρατηγική προοπτική που απαιτεί περαιτέρω και αυξημένη 
προσοχή. Ελπίζω ότι το Ινστιτούτο Συρακουσών θα συνεχίσει 
να υιοθετεί αυτήν την κατεύθυνση εργασίας.

Αισθάνομαι τιμή και προνόμιο που συνδέομαι με αυτό το 
σχέδιο και την ομάδα που το υποστηρίζει, καθώς και το 
Ινστιτούτο των Συρακουσών.

Πρέσβης Uglješa Ugi Zvekic
Περιφερειακός σύμβουλος
Βελιγράδι / Βιέννη
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Περίληψη και βασικές 
συστάσεις

Το κλείσιμο του χάσματος εφαρμογής παρουσιάζει τα κύρια 
ευρήματα και συστάσεις που προκύπτουν από ένα τριετές 
σχέδιο για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ). Η 
ενίσχυση της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου στη 
ΝΑΕ (SEE-IMPACT) είναι ένα σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης 
ικανοτήτων του Διεθνούς Ινστιτούτου των Συρακουσών για 
την Ποινική Δικαιοσύνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.3

στην ΕΕ (βλ. Παράρτημα 4). Ενώ οι δικαιοδοσίες 
των Δυτικών Βαλκανίων (ΔΒ) προέκυψαν από 
την καταστροφική σύγκρουση που οδήγησε στην 
αποσύνθεση της Γιουγκοσλαβίας το 1992, άλλοι 
περιφερειακοί εταίροι υπέστησαν σημαντικότατες 
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές μετά την κατε-
δάφιση του σιδήρου παραπετάσματος . Ωστόσο, 
όλοι μοιράζονται την ίδια στρατηγική θέση στο 
χάρτη με τις γέφυρες μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Ο ιστορικός ρόλος της ΝΑE ως διαδρόμου διέλευσης 
για ανθρώπους και αγαθά έχει αναμφίβολα συμβά-
λει στην πλούσια πολιτιστική της ποικιλομορφία. 
Αλλά αυτά τα ίδια γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
εκμεταλλεύονται αδίστακτοι παράγοντες που 
προσπαθούν να κάνουν κατάχρηση των υποδομών 
της περιοχής και των εύθραυστων οικονομιών και 
θεσμών για να εμπλακούν σε διάφορες μορφές 
παράνομου εμπορίου.

Το μεταβαλλόμενο πρόσωπο των 
ομάδων και των δικτύων 
εγκλήματος της ΝΑΕ 

Ενώ οι ίδιες οι χώρες της ΝΑΕ, μπορεί να αντιπρο-
σωπεύουν σχετικά μικρές αγορές για παρανομία και 
παράνομα εμπορεύματα και υπηρεσίες, οι ομάδες 
οργανωμένου εγκλήματος (OΟΕ) που βρίσκονται 
στην περιοχή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας 
νέας φάσης στην παγκοσμιοποίηση του εγκλήματος. 
Αυτό αντικατοπτρίζεται από την αυξανόμενη 

Σε πρώτη φάση, το SEE-IMPACT χαρτογράφησε και 
αξιολόγησε την εφαρμογή των πλαισίων ποινικής 
δικαιοσύνης σχετικά με την καταπολέμηση του 
παράνομου εμπορίου σε 12 δικαιοδοσίες: Αλβανία, 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Β-Ε), Βουλγαρία, Κροατία, 
Ελλάδα, Κοσσυφοπέδιο,* Μαυροβούνιο, Βόρεια 
Μακεδονία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και Τουρκία. 
Κεντρικός σκοπός ήταν ο εντοπισμός πρακτικών 
προκλήσεων και εμποδίων για την απάντηση της 
ποινικής δικαιοσύνης στο παράνομο εμπόριο στη 
ΝΑΕ, τόσο προκλήσεις ανά χώρα όσο και κοινές 
προκλήσεις για τις περισσότερες, αν όχι όλες, 
χώρες στην περιοχή. Η δεύτερη φάση του σχεδίου 
αφιερώθηκε στην ανάπτυξη ικανοτήτων για ένα 
ευρύ φάσμα επιβολής του νόμου, της ποινικής 
δικαιοσύνης και των σχετικών φορέων σε επιλεγμέ-
νες δικαιοδοσίες.4

Όπως καταδεικνύει αυτή η έκθεση, η ΝΑE δεν είναι 
μια ομοιογενής περιοχή που αντιμετωπίζει το 
παράνομο εμπόριο ομοιόμορφα. Κατά τη διάρκεια 
των αιώνων, οι χώρες στην περιοχή ακολούθησαν 
διαφορετικές και μερικές φορές αλληλοσυνδεόμενες 
τροχιές, που αντιπροσωπεύουν ένα μωσαϊκό πολιτι-
στικών, θρησκευτικών και γλωσσικών ταυτοτήτων. 
Ταυτόχρονα, υπάρχουν περισσότερα που συνδέουν 
τις χώρες της ΝΑΕ μαζί, αλλά και στην ευρύτερη 
ευρωπαϊκή κοινότητα, παρά που τις διαιρούν.

Ορισμένες χώρες της ΝΑΕ είναι κράτη-μέλη της ΕΕ 
από το 2004 ή το 1981 στην περίπτωση της Ελλάδας. 
Άλλοι προχωρούν στο μακρύ ταξίδι προς την ένταξη 

επιρροή ορισμένων OΟΕ των Δυτικών Βαλκανίων διεθνώς, 
ιδίως στην τροφοδότηση των ροών διακίνησης ναρκωτικών 
(βλέπε ενότητα 3.1.1 και παράρτημα 3.1) μεταξύ άλλων μορφών 
παράνομου εμπορίου. Εκτός από την ενίσχυση της παρουσίας 
τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αυτές οι ομάδες δραστη-
ριοποιούνται σε χώρες με σημαντικές κοινότητες διασποράς 
(π.χ. Ολλανδία, Ιταλία, Τουρκία, Νότια Αφρική κ.λπ.).5

Επιπλέον, διάφορες ανομοιογενείς υποομάδες «κελιά» έχουν 
αποδείξει την ικανότητά τους να συνεργάζονται με εγκλημα-
τικούς ομολόγους στη Λατινική Αμερική και σε άλλα μέρη του 
κόσμου, να συντονίζουν επιχειρήσεις στο εξωτερικό, καθώς 
και να προσλαμβάνουν νέα μέλη στο πλαίσιο των κοινωνι-
κοοικονομικών δυσκολιών και των πολιτικών συνθηκών στη 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Τα παγιωμένα δίκτυα προστασίας και τα ακόμη εύθραυστα 
συστήματα ποινικής δικαιοσύνης συμβάλλουν στην εκτετα-
μένη ατιμωρησία στη ΝΑΕ. Επιπλέον, ενεργώντας ταυτόχρονα 
στις χώρες της ΝΑΕ και της διασποράς, ορισμένες Oμάδες 

Οργανωμένου Εγκλήματος ενοποιούν τα διακρατικά δίκτυα 
επεκτείνοντας και διαφοροποιώντας τα εγκληματικά τους 
χαρτοφυλάκια. Με άλλα λόγια, οι τοπικές ομάδες «παγκο-
σμιοποιούνται» προκειμένου να ενσωματώσουν τις αλυσίδες 
εφοδιασμού τους σε ορισμένες αγορές (π.χ. παράνομα 
ναρκωτικά) για να πραγματοποιούν ολοένα και μεγαλύτερα 
οικονομικά κέρδη σε μεγαλύτερη κλίμακα.6

Για τους λόγους αυτούς, δεν πρέπει να υποτιμούμε τη φύση 
της παράνομης εμπορικής απειλής ή τις συνέπειές της για την 
περιοχή της ΝΑΕ και όχι μόνο. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, 
οι εγκληματικές ομάδες της ΝΑΕ είναι έτοιμες να συνεχίσουν 
να επεκτείνουν το ρόλο τους σε περίπλοκα, μεγάλης κλίμακας 
προγράμματα παράνομου εμπορίου. Όπως αποδεικνύει η 
εμπειρία της Ιταλίας, η ενδυνάμωση των ΟΟΕ της ΝΑΕ στο 
εξωτερικό παρουσιάζουν επίσης αυξημένους κινδύνους για 
τις ίδιες τις χώρες της ΝΑΕ μέσω της συνεχώς μεγαλύτερης 
διείσδυσης στη νόμιμη οικονομία. Αυτή η τάση αναμένεται να 
επιταχυνθεί ως αποτέλεσμα των συνεπειών του COVID-19 και 
της τρέχουσας παγκόσμιας ύφεσης.

ROMANIA
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Executive summary and key recommendations

Εκδηλώσεις παράνομου εμπορίου, 
παλιές και νέες

Όπως άλλωστε και άλλες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, οι 
χώρες της ΝΑΕ έρχονται αντιμέτωπες με την πολυκέφαλη 
Ύδρα που είναι το παράνομο εμπόριο: ένα ρευστό και μερικές 
φορές πολυτάραχο φαινόμενο που προκαλεί καταστροφικές 
βλάβες (βλ. Κεφάλαια 2.1 έως 2.3). Μεταξύ άλλων συνεπειών, 
το παράνομο εμπόριο θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την 
ασφάλεια των πολιτών, αποδυναμώνει τα κυβερνητικά έσοδα 
που διαφορετικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
ενίσχυση βασικών υπηρεσιών, και καταπνίγουν τον ανταγωνι-
σμό και την επιχειρηματικότητα στον τομέα του εμπορίου.

Οι χώρες της ΝΑΕ δεν είναι απαλλαγμένες από καμιά από τις 
έξι μορφές παράνομου εμπορίου στις οποίες έχει επικεντρω-
θεί αυτό το σχέδιο: παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, φορητών 
όπλων και ελαφρού οπλισμού, προϊόντων καπνού, πολιτιστι-
κής ιδιοκτησίας, εμπορία ανθρώπινων όντων και λαθρεμπό-
ριο μεταναστών (βλ. ενότητα 3.1.1 και παράρτημα 3). Ωστόσο, 
μια μόνο από αυτές τις καθιερωμένες αγορές αντιπροσωπεύει 
στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών και 
των διώξεων. Τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης επενδύουν 
πρωτίστως τους πόρους τους για την αντιμετώπιση αδικημά-
των που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και, ακόμη και σε αυτό 
το πλαίσιο, η κατοχή ναρκωτικών χρεώνεται πολύ πιο συχνά 
στα εγκλήματα λαθρεμπορίου (βλ. κεφάλαιο 4.2, προτεραιό-
τητες έρευνας, παραμελημένες περιοχές).

Αυτό έρχεται σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τον γενικά πολύ 
μικρότερο αριθμό ερευνών και διώξεων κατά της εμπορίας 
ανθρώπινων όντων (ΕΑΟ) , παρόλο που οι περισσότερες 
χώρες της ΝΑΕ είναι σημαντικές χώρες προέλευσης, διέλευσης 
και προορισμού για άτομα που διακινούνται. Μια εξήγηση 
μπορεί να είναι ότι οι εισαγγελείς σε αρκετές χώρες δείχνουν 
την τάση να χαρακτηρίζουν εσφαλμένα τις υποθέσεις 
εμπορίας ανθρώπων ως πορνεία ή το λεγόμενο «pandering», 
αδικήματα που είναι πιο εύκολο να αποδειχθούν αλλά δεν 
αντικατοπτρίζουν την εκμετάλλευση που βρίσκεται στο 
επίκεντρο των πρακτικών της ΕΑΟ.

Όσον αφορά στην κλίμακα του παράνομου εμπορίου 
προϊόντων καπνού στην περιοχή, ο «σκοτεινός αριθμός» (ή 
το επίπεδο στο οποίο δεν ανιχνεύεται αυτή η μορφή) μπορεί 
να είναι πολύ υψηλός. Το λαθρεμπόριο καπνού παρουσιάζει 
μια σημαντική κατανομή των επιμέρους σταδίων διακίνησης 
και της σχετικής εργασίας, με το οργανωμένο έγκλημα να 
εμπλέκεται σε διεθνές λαθρεμπόριο από και προς τη ΝΑΕ. 
Μικρές ομάδες, οικογένειες και άτομα, συμπεριλαμβανομένων 
των κοινοτήτων της διασποράς, διαδραματίζουν επίσης ρόλο 
στη διανομή, σε όλες τις αγορές προορισμού.

Άλλες μορφές παράνομου εμπορίου (π.χ. πολιτιστική ιδιοκτη-
σία, προϊόντα παραποίησης / απομίμησης, αλκοόλ, κλεμμένα 
οχήματα, αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, εμπορία 
αποβλήτων και άλλοι τύποι περιβαλλοντικών εγκλημάτων 
κ.λπ.) υπάρχουν στην περιοχή, αλλά φαίνεται να παραμελού-

νται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου (βλ. ενότητα 3.1.2). 
Αυτό πιθανώς εξηγείται από έναν συνδυασμό παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ότι ορισμένοι τύποι 
παράνομων συναλλαγών διαπράττονται λιγότερο συχνά 
από άλλους. Ωστόσο, στις διαβουλεύσεις του Ινστιτούτου 
τονίσθηκε ότι η υψηλότερη πολιτική προτεραιότητα αποδί-
δεται παραδοσιακά σε ορισμένους τύπους εγκλημάτων και 
όχι σε άλλους. Κατά συνέπεια, οι ερευνητές ενδέχεται να μην 
διαθέτουν επαρκή εργαλεία, δεξιότητες ή εμπειρογνωμοσύνη 
για να εντοπίσουν σοβαρότατες εκδηλώσεις παράνομου 
εμπορίου που απλώς λαμβάνει χώρα στο σκοτάδι. Αυτό ισχύει 
για το παράνομο εμπόριο ιατρικών προϊόντων, το οποίο αντι-
προσωπεύει μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία για τις Ομάδες 
Οργανωμένου Εγκλήματος παγκοσμίως (βλ. Ενότητα 3.1.3).

Η πιθανότητα εμφάνισης τοπικών συμπαιγνιών μεταξύ οργα-
νωμένων εγκληματικών συνδικάτων και δημοσίων υπαλλήλων 
δεν μπορεί επίσης να αποκλειστεί, παρεμποδίζοντας τις 
προσπάθειες εντοπισμού στη βάση τους ή παρεμποδίζοντας 
με άλλον τρόπο την ποινική δικαιοσύνη (βλ. Ενότητα 3.1.4, μια 
βαθύτερη ανάλυση για το παράνομο εμπόριο ξυλείας).

Αξιολόγηση προκλήσεων που 
σχετίζονται με την ποινική δικαιοσύνη

Οι χώρες της ΝΑΕ αρχίζουν να εκτιμούν την επείγουσα ανάγκη 
αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου πιο ολιστικά. Οι 
μέθοδοι αντιμετώπισης των πολυεγκληματικών δικτύων (βλ. 
Ενότητα 2.3.3, καλλιέργεια διατομεακών προοπτικών), μπορεί 
να βασίζονται σε επικαιροποιημένα νομικά πλαίσια που είναι 
γενικά κατάλληλα για αυτούς τους σκοπούς (βλέπε κεφάλαιο 
4.1). Σε μεγάλο βαθμό, οι σχετικές διεθνείς συνθήκες έχουν 
επικυρωθεί και μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο, αν και 
ορισμένα κενά και ασυνέπειες εντοπίζονται μεταξύ άλλων σε 
σχέση με αδικήματα των THB (βλέπε κεφάλαιο 4.2).

Αναμφίβολα, η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και, ιδίως, η 
ενσωμάτωση των κοινοτικών κεκτημένων από τις υποψήφιες 
χώρες στα αντίστοιχα νομικά τους συστήματα (βλ. Κεφάλαιο 
2.4, που συνδέει την προσχώρηση της ΕΕ με την καταπολέ-
μηση του παράνομου εμπορίου), παρείχε ώθηση, κίνητρα και 
καθοδηγητικό πλαίσιο για την ενημέρωση των παρωχημένων 
νομοθεσιών και την εισαγωγή νέων θεσμών και μηχανισμών. 
Όμως, η φρενίτιδα για την ικανοποίηση εξωτερικών αιτη-
μάτων εκσυγχρονισμού έχει επικριθεί και αναφέρεται πως 
μερικές φορές οδηγεί σε σύγχυση και εν μέρει αντιφατικά 
αποτελέσματα. Με τη σειρά της, η έλλειψη εξοικείωσης με 
τις νέες διαδικασίες μπορεί να ωθήσει τους εμπλεκόμενους 
φορείς να τις εφαρμόζουν με λιγότερο ενθουσιασμό ή 
λιγότερο συστηματικά από ό, τι χρειάζεται.

Επιπλέον, η διαδικασία πολιτιστικής και πρακτικής προσαρ-
μογής σε σχετικά πρόσφατες (και μερικές φορές θεμελιώδεις) 
αλλαγές στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμ-
βανομένης της τάσης προς συστήματα κατηγορητικού τύπου, 
δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (βλ. Κεφάλαιο 4.4, ερευνητικές 

και εισαγγελικές προκλήσεις). Η έννοια των ερευνών υπό την 
ηγεσία της εισαγγελικής αρχής, δεν απορροφήθηκε παντού 
και εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει τριβές 
μεταξύ αστυνομίας και εισαγγελέων, αν και η κατάσταση έχει 
βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι περιστασιακές εντάσεις μεταξύ αστυνομίας και εισαγ-
γελέων αποτελούν μέρος των ευρύτερων ερευνητικών 
προκλήσεων που βασίζονται σε θεσμικές κουλτούρες και 
περιβάλλοντα.

Αυτά τείνουν να ευνοούν την αντίληψη μεμονωμένων υπηρε-
σιών να επιδιώκουν την αυτάρκειά τους, να ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους και να αυτοπροβάλονται, παρά τη συστηματική 
συνεργασία μεταξύ των εταίρων στο ίδιο «δίκτυο» της 
ποινικής δικαιοσύνης (βλ. Κεφάλαιο 4.5, συντονισμός μεταξύ 
οργανισμών). Τέτοιες εδραιωμένες, συμπεριφορές δεν θα 
παραμείνουν ανθεκτικές εάν οι κυβερνήσεις αντιμετωπίσουν 
το παράνομο εμπόριο άμεσα και αξιοποιήσουν όλους τους 
πόρους που έχουν στη διάθεσή τους. Υπογραμμίζεται επίσης 
η ανάγκη αλλαγής παραδείγματος στον τρόπο με τον οποίο 
τα συστήματα επιβολής του νόμου και ποινικής δικαιοσύνης 
μετρούν και αξιολογούν την «επιτυχία» στην καταπολέμηση 
του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος (βλ. Σύσταση 5 και 
ενότητα 2.3.4). Σχετικά με αυτό, σε ορισμένες χώρες, φαίνεται 
ότι οι αξιωματούχοι των υπουργείων και οι εισαγγελείς 
βρίσκονται σε αντιπαράθεση για το ποιος θα πρέπει να 
διατηρήσει τον έλεγχο των ποινικών ερευνών, ιδίως εκείνων 
που αφορούν σοβαρά εγκλήματα όπως το οργανωμένο 
έγκλημα και η διαφθορά.

Στη ΝΑΕ και αλλού, οι χώρες δεν έχουν γενικά ηγετική αρχή 
σε θέματα παράνομου εμπορίου. Αντίθετα, οι εντολές και οι 
ευθύνες για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του παρά-
νομου εμπορίου διαχέονται μεταξύ πολλών εθνικών φορέων. 
Κατά συνέπεια, κάθε κρίκος της αλυσίδας της ποινικής 
δικαιοσύνης μπορεί να έχει γνώση σχετικά με συγκεκριμένες 
πτυχές ενός παράνομου συστήματος, ενώ κανένας δεν έχει τη 
συνολική εικόνα. Όμως, οι συλλογικές προσπάθειες για την 
αποτύπωση αυτής της εικόνας είναι απαραίτητες, εάν οι ερευ-
νητικές αρχές θέλουν να αποκαλύψουν το πλήρες βάθος και 
την έκταση των εγκληματικών σχεδίων. Γίνονται πραγματικές 
προσπάθειες, αν και δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένες, 
στη ΝΑΕ για την προώθηση καλύτερης και συστηματικότερης 
ανταλλαγής πληροφοριών. Πρόσφατα παραδείγματα κοινών 
ομάδων εργασίας και παρόμοιων μηχανισμών υπάρχουν σε 
όλες τις δικαιοδοσίες. Οι περισσότεροι ειδικοί που συμμετεί-
χαν σε συνέντευξη από την κοινότητα επιβολής του νόμου, 
ειδικότερα, θεωρούν ότι η εμπειρία τους από την εργασία 
κάτω από την ίδια στέγη με ομολόγους άλλων φορέων οδή-
γησε σε καλύτερα αποτελέσματα και εκφράζουν την ελπίδα 
ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθούν ευρύτερα.

Εξάλλου, η συνειδητοποίηση της ανάγκης σύνδεσης των 
επιμέρους στοιχείων της υποκείμενης δυναμικής των 
εγκληματικών οργανώσεων πέρα από τα συγκεκριμένα 
αδικήματα ή τις πρακτικές λαθρεμπορίου που ενδέχεται να 

εντοπιστούν, οδήγησε στη δημιουργία εξειδικευμένων υπη-
ρεσιών επιβολής του νόμου και / ή εισαγγελικών αρχών κατά 
του οργανωμένου εγκλήματος (βλ. κεφάλαιο 4.4). Υπό τον 
όρο ότι χρηματοδοτούνται και εκπαιδεύονται επαρκώς, και 
ότι υπάρχει σαφής καταμερισμός εργασίας μεταξύ αυτών και 
«γενικά» των αστυνομικών και εισαγγελικών υπηρεσιών της 
ίδιας χώρας, κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει πάντα, αυτές οι 
οντότητες μπορούν να καθιερωθούν ως ζωτικοί κόμβοι για να 
διαταράξουν και τις πιο σοβαρές εκδηλώσεις του παράνομου 
εμπορίου. Ευρύτερα, οι χώρες της ΝΑΕ πρέπει να εξετάσουν 
εάν δίνουν επαρκή προτεραιότητα στην καταπολέμηση του 
διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος και επενδύουν αρκε-
τούς ανθρώπινους και άλλους πόρους για την υπονόμευση και 
εξάρθρωση των Ομάδων Οργανωμένου Εγκλήματος και των 
δικτύων τους (βλ. ενότητα 4.4.2).

Παρά τις εγγενώς διατομεακές (και ολοένα και περισσότερο 
προσανατολισμένες στην ασφάλεια) αρμοδιότητές τους και 
την καθιερωμένη παρουσία τους στα σύνορα, τους λιμένες 
και άλλα σημεία στα οποία εστιάζει το οργανωμένο έγκλημα, 
το Ινστιτούτο διαπίστωσε ότι η συμβολή των τελωνείων στην 
καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου είναι υποτιμημένη. 
Η τρέχουσα έκθεση αντιμετωπίζει αυτήν την ανησυχία από 
πέντε οπτικές γωνίες: πρώτον, ενώ η συνεργασία δημόσι-
ου-ιδιωτικού τομέα σχετικά με το παράνομο εμπόριο είναι 
συνήθως περιορισμένη στη ΝΑΕ, τα τελωνεία έχoυν ήδη 
αποδειχθεί ότι είναι βασικός παράγοντας και μοναδικά τοπο-
θετημένα για να προσελκύσουν περαιτέρω τη συνεργασία του 
ιδιωτικού τομέα (βλ. Κεφάλαιο 4.6). Δεύτερον, οι τελωνειακές 
υπηρεσίες είναι κρίσιμες στην αντιμετώπιση του φαινομένου 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και της αχαλίνωτης κατάχρησης 
μικρών αποστολών για παράνομους εμπορικούς σκοπούς (βλ. 
μελέτη περίπτωσης στην ενότητα 4.4-2). Τρίτον, τα τελωνεία 
είναι βασικός φορέας εφαρμογής της ατζέντας διευκόλυνσης 
του ψηφιακού εμπορίου, η οποία προωθεί τον εκσυγχρονισμό 
των τελωνειακών υπηρεσιών και διαδικασιών και υπόσχεται 
να ενισχύσει την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση 
του παράνομου εμπορίου (βλ. σύσταση 13 και σημείωση στην 
ενότητα 4.4. .2). Τέταρτον, η τελωνειακή εποπτεία και επιβολή 
του νόμου σε ζώνες ελεύθερων συναλλαγών (ΖΕΣ) πρέπει να 
αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο κάθε εθνικής αντίδρασης στο 
παράνομο εμπόριο (βλέπε κεφάλαιο 3.2) · και τέλος, υπό το 
φως των ανωτέρω, η έκθεση εξετάζει κατά πόσον τα τελωνεία 
πρέπει να έχουν ισχυρότερες εξουσίες για τη διερεύνηση 
του παράνομου εμπορίου και των σχετικών εγκλημάτων (βλ. 
σύσταση 20 και ενότητα 4.4.1).

Για τις περισσότερες χώρες, μια άλλη κρίσιμη πρόκληση 
αναδύεται σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο κατευθύνονται 
και συντονίζονται οι έρευνες και διώξεις κατά του παράνομου 
εμπορίου και οι σχετικές ροές πληροφοριών. Από τη μία 
πλευρά, η ΝΑΕ έχει σχετικά καθιερωμένες θεσμικές ρυθμίσεις 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: η 
εισαγγελία καθοδηγεί τις έρευνες που βασίζονται σε μια 
ποικιλία υπηρεσιών επιβολής του νόμου (π.χ. ανακριτοί 
υπάλληλοι εντός αστυνομικών και συνοριακών υπηρεσιών, 
τελωνειακή διοίκηση, ειδικοί στο οικονομικό έγκλημα κ.λπ.) 
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και άλλων κρατικών φορέων. Η τακτική ηγεσία και ο επιχει-
ρησιακός συντονισμός είναι επομένως σημαντικές πτυχές της 
λειτουργίας της εισαγγελίας.

Από την άλλη πλευρά, τα συστήματα διερεύνησης υπό την 
ηγεσία της αστυνομίας είναι βέβαιο ότι θα αποτύχουν, εκτός 
εάν όλα τα διαθέσιμα και συναφή αποδεικτικά στοιχεία και 
πληροφορίες συγκεντρώνονται στη δίωξη. Στην πραγματικό-
τητα, ωστόσο, ενώ οι εισαγγελικές αρχές μπορούν πράγματι 
να διεξάγουν έρευνες, πολλές φορές δεν παρέχουν επαρκώς 
βασικές πτυχές αυτής της κεντρικής λειτουργίας. Μερικοί 
παράγοντες βοηθούν γενικά να εξηγήσουν γιατί:

• Σε αρκετές χώρες, το πρότυπο των ερευνών από 
εισαγγελικές αρχές δεν έχει ριζώσει πλήρως. Οι εγχώριες 
υπηρεσίες συνεχίζουν να προστατεύουν τον θεσμικό 
τους «χώρο». Η εμπιστοσύνη (ή μάλλον, η δυσπιστία) 
μεταξύ ορισμένων υπηρεσιών είναι ένα κοινό εμπόδιο. Ο 
φορμαλισμός και οι γραφειοκρατικές θεσμικές κουλτούρες, 
οι οποίες είναι ευρέως διαδεδομένες σε ολόκληρη τη ΝΑΕ, 
μπορούν επίσης να δημιουργούν άλλα υποκείμενα εμπόδια 
για τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών.

• Σχετικά με αυτά, οι πληροφορίες τείνουν να 
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αντίδρασης, 
όχι της πρόληψης. Ορισμένες υπηρεσίες επιβολής 
νόμου/ πληροφοριών, επιπλέον, επιδιώκουν ενεργά να 
παρεμποδίσουν τη ροή πληροφοριών και ενημέρωσης προς 
τους υπεύθυνους εισαγγελείς.

• Σε άλλες περιπτώσεις, οι αστυνομικοί ενδέχεται να 
αποκαλύψουν στην ιεραρχία τους (που συνήθως οδηγεί 
στον Υπουργό Εσωτερικών) εμπιστευτικές πληροφορίες. 
Αυτό είναι μερικές φορές το αποτέλεσμα της ασάφειας 
και / ή ασυνέπειας στα βασικά νομικά πλαίσια (π.χ. 
κώδικες ποινικής διαδικασίας και αστυνομικοί νόμοι) 
που δεν ενσωματώνουν πλήρως το υπό έρευνα πρότυπο 
της εισαγγελικής δίωξης. Στην ιδανική περίπτωση, από 
επιχειρησιακής σκοπιάς, οι υπεύθυνοι επιβολής του 
νόμου σε συστήματα ερευνών υπό την καθοδήγηση της 
εισαγγελικής αρχής θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις 
αποκλειστικά σε αυτήν.

• Δεν είναι όλες οι εισαγγελικές αρχές εξειδικευμένες ή ακόμη 
επαρκώς έμπειρες στην καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 
θέσει τους εισαγγελείς σε μειονεκτική θέση όταν ηγούνται 
του ερευνητικού έργου εξειδικευμένων υπηρεσιών επιβολής 
του νόμου.

• Οι περισσότερες  εισαγγελικές αρχές δεν έχουν την 
ικανότητα της διαχείρισης πληροφοριών σχετικά με 
εγκληματικές ενέργειες και τη στρατηγική ανάλυσής τους, 
πράγμα που περιορίζει σοβαρά τον βαθμό στον οποίο 
μπορούν να «προχωρήσουν» από νέες ή αναδυόμενες 
τάσεις και απειλές. Με τη σειρά τους, οι εθνικοί ηγέτες και 
οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών σε κάθε χώρα δεν έχουν 

το όφελος των πληροφοριών και της ανάλυσης από την de 
facto κεντρική αρχή κάθε χώρας σχετικά με το οργανωμένο 
έγκλημα (δηλαδή την εισαγγελική αρχή).

• Σε κάθε περίπτωση, η εισαγγελική αρχή, από μόνη της, 
δεν μπορεί να διορθώσει κατακερματισμένους θεσμικούς 
χώρους, που μερικές φορές έχουν σχεδιαστεί έτσι. 
Απαιτείται πολιτική ηγεσία και θάρρος για να εξαλειφθούν 
τέτοια είδη περιττών εμποδίων και να συμβάλουν στην 
ενίσχυση της ενότητας του σκοπού μεταξύ των φορέων 
επιβολής του νόμου και της ποινικής δικαιοσύνης.

Αυτού του είδους οι προκλήσεις αλλά και οι συναφείς προ-
κλήσεις, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, τουλάχιστον εν 
μέρει, με την ενίσχυση του κεντρικού ρόλου της εισαγγελίας 
(βλ. Σύσταση 7).

Από την άλλη πλευρά, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες επιβολής 
του νόμου και οι εισαγγελικές αρχές έχουν επίσης το καθήκον 
να αξιοποιήσουν το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της Σύμπραξης 
Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο των παράνομων 
εμπορικών ερευνών (βλ. Κεφάλαιο 4.6). Πολλές περιπτώσεις 
παράνομου εμπορίου, ιδίως εκείνες  που επηρεάζουν αγορές 
στις οποίες οι διακινητές ανταγωνίζονται αθέμιτα με τις νόμι-
μες εταιρείες (π.χ. στις βιομηχανίες αποσταγμάτων, τις καπνο-
βιομηχανίες και τις βιομηχανίες φαρμάκων, καθώς και άλλους 
τομείς ευάλωτους στην παραποίηση), δύσκολα θα μπορούσαν 
να εντοπισθούν χωρίς τις έρευνες που χρηματοδοτούνται από 
πόρους ιδιωτικοών φορέων. Οι περισσότεροι επαγγελματίες 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και όσοι χαράζουν τις πολιτικές 
κατευθύνσεις αναγνωρίζουν τον κρίσιμο ρόλο που θα μπορού-
σαν να διαδραματίσουν οι Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού 
τομέα (ΣΔΙΤ) στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών 
με φορείς επιβολής του νόμου (π.χ. παροχή πληροφοριών για 
την έναρξη ερευνών, υποστήριξη στα τελωνεία για τη διάκριση 
πρωτότυπων και πλαστών προϊόντων κ.λπ.), συμβολή στην 
παροχή τεχνικών συμβουλών και υλικού εξοπλισμού, καθώς 
και στην ανάπτυξη τεχνολογιών ιχνηλάτησης και εντοπισμού. 
Ωστόσο, η ανεπαρκής αξιοποίηση των πόρων του ιδιωτικού 
τομέα εξηγείται συχνά από μια έλλειψη εμπιστοσύνης  που έχει 
ριζωθεί  στους δημόσιους υπαλλήλους που ασχολούνται με τον  
επιχειρηματικό τομέα και μια αντίστοιχη τάση των εταιρειών 
να «διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ».

Οι λίγες θετικές εμπειρίες της συνεργασίας του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα που αναφέρθηκαν στην περιοχή, μεταξύ 
των οποίων ο τομέας των επιχειρήσεων / της ναυτιλίας και 
των τελωνείων σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων και τον 
εντοπισμό του παράνομου εμπορίου (βλ. Ενότητα 4.6.3), είναι 
ένα σημάδι ότι η κατάσταση αλλάζει με αργούς ρυθμούς. Η 
θέσπιση νομικών πλαισίων που θα επιτρέπουν τη δημιουργία 
συνεργιών στον τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης, θα μπο-
ρούσε να παράσχει τόσο κίνητρα όσο και αναγκαίες διασφα-
λίσεις για τυχόν εθελοντικές συνεισφορές του ιδιωτικού τομέα 
(πέραν αυτών που έχουν ήδη επιβληθεί νομοθετικά, π.χ. στους 
κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες), υπό καθεστώς διαφάνειας και με σεβασμό 

στην ανεξαρτησία και την αμεροληψία της Ποινικής Δικαιο-
σύνης. Με την επιφύλαξη αυτών των ορίων, οι χώρες της ΝΑΕ 
πρέπει να λάβουν υπόψη τις αναδυόμενες καλές πρακτικές 
που ενθαρρύνουν έναν βαθμό αμφίδρομης επικοινωνίας 
μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο 
των ερευνών κατά του παράνομου εμπορίου και άλλων 
ενεργειών επιβολής του νόμου (βλ. Ενότητα 4.6.3).

Οι προσπάθειες για τη δημιουργία ΣΔΙΤ και την προώθηση 
σταθερών επιπέδων συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
φορέων, δεν θα αποφέρουν αποτελέσματα, εκτός εάν οι δια-
δικασίες εκδίκασης θεωρούνται ευρέως ως ισορροπημένες και 
προσφέρουν επαρκή επίπεδα αποτροπής. Εδώ, το SEE-IMPACT 
έχει επισημάνει προκλήσεις όπως: η συχνή επιβολή υπερβο-
λικά επιεικών κυρώσεων από δικαστές (ιδίως για αδικήματα 
διακίνησης ναρκωτικών), η ασυνεπής εφαρμογή κυρώσεων 
για εγκληματική συμπεριφορά παρόμοιας βαρύτητας, η οποία 
σχετίζεται εν μέρει με τη γενική έλλειψη κατευθυντήριων 
γραμμών καταδίκης, και η εκτεταμένη χρήσηπρακτικών 
ποινικής διαπραγμάτευσης, βάσει των οποίων οι παραβάτες 
τιμωρούνται πολύ κάτω από τα ελάχιστα όρια που ορίζει 
ο νόμος σε μια προσπάθεια εξασφάλισης καταδικαστικών 
αποφάσεων (βλ. κεφάλαιο 4.7, κρίση αδικημάτων παράνομου 
εμπορίου). Ενώ η διαπραγμάτευση της ετυμηγορίας αναμε-
νόταν να αυξήσει το επίπεδο κατάσχεσης των περιουσιακών 
στοιχείων που είναι προϊόν εγκλήματος, τα αποτελέσματα 
των περιορισμένων δημεύσεων δημιουργούν ερωτήματα 
σχετικά με το εάν αυτή η πρακτική λειτουργεί όπως προορίζε-
ται και προς το συμφέρον της δικαιοσύνης. Εκτός από αυτό, οι 
αξιωματούχοι της Ποινικής Δικαιοσύνης, και ιδίως οι εισαγγε-
λείς και οι δικαστές, θα ωφεληθούν πιθανώς από περαιτέρω 
κατάρτιση σχετικά με τη λογική των διαπραγματεύσεων και 
των συμφωνιών (βλ. Σύσταση 22).

Όταν πρόκειται για εξαιρετικά επικερδή σχήματα παράνομου 
εμπορίου, οι ποινικές αποφάσεις μπορούν να επιτύχουν πλή-
ρες προληπτικό αποτέλεσμα μόνον όταν υποστηρίζονται από 
αποφασιστική δράση για κατάσχεση των οργάνων και προϊ-
όντων του εγκλήματος (βλ. Κεφάλαιο 5). Αυτός είναι πιθανώς 
ο τομέας όπου παρατηρείται το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ 
της κατά γράμμα εφαρμογής του νόμου και της πρακτικής 
εφαρμογής του. Συνολικά, οι χώρες της ΝΑΕ έχουν εφαρμόσει 
τους περισσότερους από τους σύγχρονους νομικούς μηχανι-
σμούς και μεθόδους για να διευκολύνουν διαδικαστικά την 
ανάκτηση των «βρώμικων» περιουσιακών στοιχείων, όπως 
τη δήμευση που δεν βασίζεται σε καταδίκη (NCB), τα μοντέλα 
εκτεταμένης δήμευσης και την αντιστροφή του βάρους της 
απόδειξης. Οι κανόνες κατά του ξαπλύματος των χρημάτων 
από παράνομες δραστηριότητες συγκαταλέγουν γενικά ένα 
ευρύ φάσμα παράνομων εμπορικών συμπεριφορών μεταξύ 
των βασικών αδικημάτων. Αλλά ακόμη και με την υιοθέτηση 
ισχυρών νομικών εργαλείων, η εφαρμογή τους μπορεί να είναι 
προβληματική: οι εισαγγελείς και οι δικαστές συχνά ερμηνεύ-
ουν τις νομικές διατάξεις με διαφορετικούς και αντιφατικούς 
τρόπους, μάλιστα και η διαφορά μεταξύ βασικών εννοιών, 
όπως η άμεση και η εκτεταμένη δήμευση, μερικές φορές δεν 
είναι κατανοητή.

Οι περισσότερες χώρες της ΝΑΕ έχουν ακόμα ανάγκη να 
δημιουργήσουν πλαίσια που επιτρέπουν την επένδυση των 
δημευμένων περιουσιακών στοιχείων σε κυβερνητικές υπηρε-
σίες - συμπεριλαμβανομένης της διακρατικής αστυνόμευσης 
- και άλλα κοινωνικά προγράμματα. Αυτό θα μπορούσε να 
παράσχει πρόσθετα κίνητρα για την ενίσχυση των προσπα-
θειών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων (βλ. Σύσταση 27 
και μελέτη περίπτωσης στο κεφάλαιο 5.1), και να χρηματο-
δοτήσουν την  έρευνα και τα προγράμματα που στοχεύουν 
στην αντιμετώπιση των βασικών αιτίων και παραγόντων του 
παράνομου εμπορίου.

Επιπλέον, αυτό που λείπει σε πολλές περιπτώσεις είναι η 
επαρκής διάθεση υλικών και οικονομικών πόρων για τη 
διαχείριση των δημευμένων και δεσμευμένων περιουσιακών 
στοιχείων, καθώς και η ικανότητα διεξαγωγής συχνά περί-
πλοκων και χρονοβόρων χρηματοοικονομικών ερευνών. Ένα 
κοινό πρόβλημα στην περιοχή είναι ότι αυτές οι έρευνες δεν 
γίνονται συστηματικά παράλληλα με τις έρευνες για τα υπο-
κείμενα αδικήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η παρακολούθηση 
της ροής του χρήματος θα οδηγούσε αναγκαστικά ή άμεσα σε 
απότομη αύξηση της αξίας των ανακτηθέντων περιουσιακών 
στοιχείων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι χώρες της ΝΑΕ αντιμετωπί-
ζουν τις ίδιες γενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλες οι 
χώρες, στο να διαπερνούν τα εταιρικά πέπλα σε μη συνερ-
γαζόμενες δικαιοδοσίες ή να παρακολουθούν παράνομες 
εμπορικές συναλλαγές μέσω ανεπίσημων μηχανισμών όπως η 
Χαβάλα (Ηawala).7

Ομοίως, οι χώρες της ΝΑΕ δεν είναι οι μόνες που παρατηρούν 
ότι οι παραδοσιακές τεχνικές διερεύνησης δεν αρκούν για 
να ξεπεράσουν την εκθετικά αυξανόμενη χρήση κρυπτογρα-
φημένης επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που 
πραγματοποιείται από εγκληματικές οργανώσεις σε επιχει-
ρήσεις διακίνησης (βλ. Κεφάλαιο 4.3, στρατηγικές έρευνας). 
Οι παραδοσιακές μέθοδοι δυσκολεύονται επίσης να προσαρ-
μοστούν στο φαινόμενο του ηλεκτρονικού εμπορίου και στη 
σχετική αύξηση των μικρών αποστολών, τα οποία απειλούν να 
κατακλύσουν τις τελωνειακές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες 
(βλ. Κεφάλαιο 4.4 και μελέτη περίπτωσης στο 4.4.2).

Άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτές τις τάσεις είναι η κυρίαρχη 
απειλή του παράνομου εμπορίου μέσω κυβερνοχώρου, για 
την οποία οι χώρες της ΝΑΕ φαίνεται να μην είναι γενικά 
προετοιμασμένες. Ενώ οι εθνικοί εταίροι και οι σύμβουλοι του 
σχεδίου επισήμαναν με συνέπεια την προφανή κλιμάκωση 
των παράνομων εμπορικών επιχειρήσεων στο Darknet, 
το ακριβές πεδίο εφαρμογής του προβλήματος στη ΝΑΕ 
παραμένει ασαφές. Επομένως, η παρούσα έκθεση επιδιώκει 
να προσφέρει κάποια καθοδήγηση στους νομοθέτες και στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, ιδίως,  σε αυτούς που έχουν 
σημαντικό έργο να επιτελέσουν στην αναθεώρηση και την 
ενημέρωση των ρυθμιστικών πλαισίων, ώστε οι διαδικτυακοί 
διαμεσολαβητές και οι τελευταίες τεχνολογίες και εργαλεία 
ανάλυσης να μπορούν να αξιοποιηθούν από τις αρχές επι-
βολής του νόμου και άλλους φορείς (βλ. μελέτη περίπτωσης 
στην ενότητα 4.4.1).

Executive summary and key recommendations
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Executive summary and key recommendations

Αυτές οι προκλήσεις δεν πρέπει να υποτιμηθούν, αλλά δεν 
μπορούν επίσης να αποκρύψουν την παρουσία μακροχρό-
νιων, διαρθρωτικών εμποδίων όπως η διαφθορά. Εμπειρο-
γνώμονες σε διάφορες χώρες παρατήρησαν περιπτώσεις 
συνεργασίας μεταξύ ΟΟΕ και πολιτικά εκτεθειμένων ατόμων 
οι οποίες δημιούργησαν σημαντικά εμπόδια στις έρευνες για 
το παράνομο εμπόριο. Οι επίμονες απειλές για την ακεραιό-
τητα των κοινοτήτων επιβολής του νόμου και του δικαστικού 
σώματος είναι εξίσου ανησυχητικές (βλέπε κεφάλαιο 4.4). Ενώ 
μερικές χώρες έχουν θεσπίσει διορθωτικά και προληπτικά 
μέτρα, όπως νόμους περί προστασίας των καταγγελτών και 
διαδικασίες ελέγχου, τα κενά εφαρμογής και οι προκλήσεις 
που σχετίζονται με τους πόρους συνεχίζονται.

Οι παράγοντες ενίσχυσης του παράνομου εμπορίου εντοπίζο-
νται συχνά σε διαφορετικά φορολογικά και ρυθμιστικά καθε-
στώτα, καθώς και σε επίπεδα κυβερνητικών επιδοτήσεων, 
σε όλες τις δικαιοδοσίες. Οι ΟΟΕ εκμεταλλεύονται επίσης 
πορώδη σύνορα, εκτεταμένες ακτές και συχνά αδιαφανείς 
νομικούς χώρους όπως FTZ (βλέπε κεφάλαιο 3.2). Οι αλυσίδες 
λογιστικού εφοδιασμού για επιχειρήσεις διακίνησης συχνά 
εκτείνονται σε διαφορετικές χώρες, βασίζονται σε πολλαπλά 
μέσα μεταφοράς και εμπλέκουν εγκληματικούς παράγοντες 
με εγκληματικά κίνητρα από διαφορετικές εθνικότητες που 
δρουν σε ομοφωνία. Για όλους αυτούς τους λόγους, τα συστή-
ματα παράνομου εμπορίου έχουν μια εγγενή διεθνή διάσταση 
που καμία χώρα δεν μπορεί να ελπίζει να αντιμετωπίσει 
σωστά δρώντας μεμονωμένα.

Ενώ οι χώρες της ΝΑΕ είναι ενεργά μέρη σε μια σειρά διμερών, 
περιφερειακών και διεθνών συμφωνιών συνεργασίας, η 
φύση και η ένταση των ροών συνεργασίας είναι άνιση (βλέπε 
κεφάλαιο 6). Οι χώρες βασίζονται σε διεθνή όργανα επιβολής 
και Ποινικής Δικαιοσύνης σε διαφορετικό βαθμό, ως αποτέ-
λεσμα διαφόρων συμφωνιών συνεργασίας. Για παράδειγμα, 
αν και παρέχεται κρίσιμη υποστήριξη σε χώρες της περιοχής 
εκτός ΕΕ μέσω της Europol, της Eurojust και της Frontex, το 
πεδίο εφαρμογής και το εύρος αυτής της βοήθειας εξαρτάται 
από συμφωνίες που διαπραγματεύονται ειδικά με κάθε 
περιοχή δικαιοδοσίας. Ορισμένες ρυθμίσεις καθυστερούν 
στην εφαρμογή, ενώ άλλες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ως 
αποτέλεσμα της πολιτικής αδράνειας. 

Επιπλέον, οι διεθνείς ανταλλαγές τείνουν να ακολουθούν τα 
ίδια πρότυπα εγχώριων ερευνών και διώξεων, εστιάζοντας 
πιο έντονα στη διακίνηση ναρκωτικών και, σε μικρότερο 
βαθμό, στο λαθρεμπόριο μεταναστών και στα αδικήματα 
εμπορίας ανθρώπων. Συναφώς, φαίνεται να υπάρχει περιθώ-
ριο για τη συνεργασία της Europol και του Κέντρου Επιβολής 
του Νόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SELEC), συμπερι-
λαμβανομένης της αξιολόγησης των απειλών οργανωμένου 
εγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ενώ το περιφερειακό τοπίο είναι κάπως κατακερματισμένο, οι 
χώρες πειραματίζονται όλο και περισσότερο με μια ποικιλία 
εργαλείων και πρωτοβουλιών διεθνούς συνεργασίας με τη 
μορφή κοινών ερευνών (ιδίως, διευκολύνεται από το SELEC), 

κοινές περιπολίες, χρησιμοποίηση αξιωματικών-συνδέσμων 
και πλατφόρμες peer-to-peer (βλέπε κεφάλαιο 6.2). Οι 
συζητήσεις με εθνικούς συμβούλους έφεραν στο φως αρκετές 
περιπτώσεις διασυνοριακών επιχειρησιακών που - παρά 
την έντονη χρήση πόρων και την εξάρτηση από εξωτερική 
υποστήριξη – «φωνάζουν» για μία ευρύτερη και πιο συστημα-
τική εφαρμογή.

Συνολικά, αυτή η έκθεση υπογραμμίζει ότι υπάρχουν καθιε-
ρωμένα δικαστικά και αστυνομικά κανάλια μέσω των οποίων 
μπορούν να κοινοποιηθούν πολλές βασικές πληροφορίες 
για να «λιπαίνονται οι τροχοί» των επίσημων διαδικασιών 
αμοιβαίας νομικής συνδρομής (ΑΝΣ). Μόνο μερικά συγκεκρι-
μένα προβλήματα εντοπίζονται στον τρόπο λειτουργίας των 
συστημάτων ΑΝΣ. Η έλλειψη μεταφραστών και η παρουσία 
πολλών κεντρικών αρχών της ΑΝΣ, για παράδειγμα, μπορεί να 
δημιουργήσουν αβεβαιότητες και περιττές γραφειοκρατικές 
καθυστερήσεις στην επεξεργασία αιτημάτων όταν ο χρόνος 
είναι ουσιαστικός.

Οι πρόσφατες εθνικές προσπάθειες, ιδίως αυτές που κατέβα-
λαν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην ευθυγράμμιση με 
το ευρωπαϊκό κεκτημένο, έκλεισαν την ψαλίδα σε ορισμένες 
από τις πιο έντονες νομικές και θεσμικές διαφορές μεταξύ 
των μελών της ΕΕ και άλλων. Εφεξής, οι πολιτικοί ηγέτες και οι 
ανώτεροι αξιωματούχοι της Ποινικής Δικαιοσύνης καλούνται 
να καλύψουν το ακόμη μεγάλο χάσμα μεταξύ νομικών και 
κανονιστικών πλαισίων και την πρακτική εφαρμογή της 
επιβολή τους. Αυτή η επόμενη φάση υπόσχεται να είναι 
μοναδικά προκλητική και να δοκιμάσει την ωριμότητα και την 
ετοιμότητα των χωρών.

Από κοινωνικοοικονομική και πολιτική άποψη, η πανδημία 
COVID-19 και οι συνέπειές της πιθανότατα θα προκαλέσουν 
άνευ προηγουμένου πίεση στους κυβερνητικούς πόρους. Η 
καταπολέμηση των διεθνικών εγκληματικών δικτύων μπορεί 
να μην αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα ενόψει της αυξανό-
μενης ανεργίας, των πιεσμένων υπηρεσιών δημόσιας υγείας 
και της συνεχούς μετανάστευσης των νέων της περιοχής. 
Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι οι χώρες της ΝΑΕ μπορεί να 
παρατηρήσουν μια αύξηση των ανθρώπων που στρέφονται 
στο παράνομο εμπόριο ως ένα μέσο για την εξασφάλιση των 
βασικών αναγκών τους. Η αύξηση της παράνομης μετανά-
στευσης, από την οποία ωφελούνται σημαντικά τα εγκλημα-
τικά δίκτυα, είναι ήδη εμφανής.

Το διακύβευμα δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Οι 
εθνικιστικοί άνεμοι σαρώνουν την περιοχή και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, αυξάνουν τις κοινοτικές πολώσεις. Οι σχετικά 
πρόσφατα σφυρηλατημένες χώρες συνεχίζουν να καθιε-
ρώνουν το κράτος δικαίου εν μέσω πολιτικών αδιεξόδων, 
εθνοτικών εντάσεων και θεσμικών ημι-παραλύσεων για 
περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την κατάρρευση της 
Γιουγκοσλαβίας. Αυτοί οι παράγοντες καταδεικνύουν βαθιές, 
υποκείμενες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
στη διαδικασία παγίωσης σύγχρονων, δυναμικών και προλη-
πτικών συστημάτων της Ποινικής Δικαιοσύνης. Τον τρόπο με 

τον οποίο αυτά τα συστήματα ανταποκρίνονται στη συντρι-
πτική ανάπτυξη οργανωμένων εγκληματικών συνδικάτων 
που εκμεταλλεύονται τις πολλαπλές αδυναμίες της περιοχής  
πρέπει να τον δούμε. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα στρατηγική 
διεύρυνσης της ΕΕ (βλ. Κεφάλαιο 2.4 και παράρτημα 4.1) θα 
πρέπει να ενεργοποιήσει εκ νέου μια διαδικασία ένταξης η 
οποία, με την πάροδο των ετών, έχει χάσει μέρος της λάμψης 
και της ορμής της.

Αλλά είναι επίσης σημαντικό να θέσουμε τις προκλήσεις του 
σήμερα (και του αύριο) υπό προοπτική. Λαμβάνοντας μια 
ευρύτερη εικόνα της ιστορίας της περιοχής και της σταδιακής 
προόδου που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, δεν 
μπορεί κανείς να αγνοήσει το γεγονός ότι η ΝΑΕ είναι πλέον 
πιο προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει το παράνομο εμπόριο 
από ότι στις αρχές του αιώνα. Κατά την ενδιάμεση περίοδο, 
επίσης, μια ζωντανή κοινωνία των πολιτών προέκυψε ως απα-
ραίτητος αγωγός μεταξύ των πολιτών και των κυβερνήσεων 
που υπηρετούν και τελικά είναι υπόλογοι έναντι αυτών.

Αν και δεν αποτελεί πρωταρχικό επίκεντρο του SEE-IMPACT, 
οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και η 
συμβολή τους στη διαφάνεια στις ενταξιακές διαπραγματεύ-
σεις στην ΕΕ, η αποκάλυψη του παράνομου εμπορίου και των 
σχετικών εγκληματικών συστημάτων και η διατήρηση των 
κυβερνήσεων έναντι των δεσμεύσεών τους, δεν ήταν ποτέ πιο 
ζωτικής σημασίας. Πράγματι, οι ερευνητικές εκθέσεις και η 
ανεξάρτητη ανάλυση από φορείς της κοινωνίας των πολιτών 
στην περιοχή είναι βασικές πηγές για αυτήν την έκθεση. 
Συναφώς, το Ινστιτούτο πιστεύει ότι θα πρέπει να κατασκευ-
αστούν νέες γέφυρες μεταξύ των ΟΚΠ και των καθημερινών 
πολιτών που έχουν την αυξανόμενη αίσθηση ότι ακόμη και οι 
σκληρές έρευνες και  εκθέσεις αποτυγχάνουν έναντι ουσια-
στικών αλλαγών. Αυτό ενισχύει την ανάγκη να ενημερώνονται 
καλύτερα οι πολίτες της ΝΑΕ και να έχουν την εξουσία να 
ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα σε ελεύθερες και 
δίκαιες εκλογές.

Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών τελευταίων ετών, διεξή-
χθησαν εντατικές συζητήσεις με ενθουσιώδεις, εξαιρετικά 
ικανούς και ενεργούς επαγγελματίες από τελωνεία και αστυ-
νομικές υπηρεσίες, εισαγγελικές αρχές, Μονάδες Χρηματοοι-
κονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ), σώματα κατά της διαφθοράς 
και αξιωματούχους υπουργείων που είναι υπεύθυνοι για τις 
ευρωπαϊκές υποθέσεις και τη διεθνή συνεργασία.

Με επαρκή πολιτική ενίσχυση και υποστήριξη, αυτοί οι 
αξιωματούχοι έχουν την ευθύνη να κάνουν τις χώρες και την 
περιοχή τους λιγότερο ευάλωτες, καλύτερα προετοιμασμένες 
και πιο σίγουρες για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση μιας 
από τις μάστιγες του 21ου αιώνα. Χάρη   σ’ αυτούς,  το Ινστι-
τούτο των Συρακουσών βελτίωσε τις ακόλουθες 39 συστάσεις.
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Executive summary and key recommendations

Συστάσεις

Οι χώρες της ΝΑΕ ενθαρρύνονται να λάβουν τα ακόλουθα 
μέτρα προκειμένου να ενισχύσουν την καταπολέμηση του 
παράνομου εμπορίου:

Στρατηγικά θέματα και θέματα πολιτικής

1. Για σκοπούς ανάπτυξης πολιτικής και επιβολής του 
νόμου, αναγνωρίστε τη σημασία της καταπολέμησης 
του παράνομου εμπορίου ως διατομεακού 
φαινομένου, όπως περιγράφεται στην παρούσα 
έκθεση, ως συμπλήρωμα των υφιστάμενων 
τομεακών (ή βασισμένων σε αγαθά) προσεγγίσεων.

2. Διεξαγάγετε συνολική επανεξέταση των 
υφιστάμενων εθνικών στρατηγικών, σχεδίων δράσης 
κ.λπ. σχετικά με συγκεκριμένους τομείς παράνομου 
εμπορίου, με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά 
και τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές (ΠΧΡ). 
Οι σκοποί αυτής της επανεξέτασης πρέπει να είναι 
ο εντοπισμός κενών και ευκαιριών για καλύτερη 
σύνδεση και συστηματοποίηση των υπαρχόντων 
στρατηγικών εγγράφων και η ανάπτυξη πιο ισχυρών 
μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
εφαρμογής τους.

3. Καθιερώστε ένα μηχανισμό παρακολούθησης που θα 
είναι επιφορτισμένος με τον ποσοτικό προσδιορισμό 
των ετήσιων οικονομικών ζημιών, τόσο ιδιωτικών 
όσο και δημόσιων, που απορρέουν από το παράνομο 
εμπόριο.  

4. Σκεφτείτε να σχεδιάσετε μια εξειδικευμένη εθνική 
στρατηγική για την καταπολέμηση του παράνομου 
εμπορίου μεταξύ τομέων. Η πρόληψη του 
εγκλήματος πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο για 
μια τέτοια διαδικασία χάραξης στρατηγικής. Σε αυτό 
το έγγραφο, εξάλλου, οι παραμελημένες μορφές 
παράνομου εμπορίου (π.χ. πολιτιστική ιδιοκτησία, 
ειδικοί φόροι κατανάλωσης, όπως του αλκοόλ, 
ο καπνός και το πετρέλαιο, τα πλαστά ιατρικά 
προϊόντα, η παράνομη ξυλεία κ.λπ.) πρέπει να 
εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία 
και οι διαστάσεις τους στη χώρα .

5. Εξετάστε νέες προσεγγίσεις για τη μέτρηση της 
προόδου και της επιτυχίας στην καταπολέμηση 
του παράνομου εμπορίου, μεταξύ άλλων μέσω της 
υιοθέτησης μη παραδοσιακών δεικτών που είναι 
περισσότερο αποτελεσματικοί στην προληπτική, 
διυπηρεσιακή συνεργασία και αναγνωρίζουν 

καλύτερα τόσο την άμεση όσο και την έμμεση 
συνεισφορά διαφόρων οργανισμών στις 
ερευνητικές και άλλες ενέργειες επιβολής του νόμου.

6. Προστατεύστε την ελευθερία και την ανεξαρτησία 
των  οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
των ερευνητικών ιδρυμάτων και των ερευνητών 
δημοσιογράφων που εργάζονται για να 
αποκαλύψουν και να παρέχουν πληροφοφίες όσον 
αφορά στο παράνομο εμπόριο και τα εγκλήματα 
που σχετίζονται με αυτό, δίχως να υποστούν 
εκφοβισμό ή άλλης μορφής βλάβη, αλλά και να 
διερευνήσουν συστηματικά και να τιμωρήσουν 
εγκλήματα τα οποία διαπράττονται εναντίον τους.

Θεσμική κατεύθυνση και συντονισμός

7. Προσδιορίσετε μια κατάλληλη, επαρκώς 
χρηματοδοτούμενη και εύρυθμη οντότητα που 
θα λειτουργεί ως Κεντρική Αρχή (ΚA) για το 
οργανωμένο έγκλημα και για θέματα παράνομου 
εμπορίου.

Η Κεντρική Αρχή (ΚΑ) πρέπει να διαθέτει τις 
εκτελεστικές λειτουργίες και εξουσίες που απαιτούνται 
για την άσκηση τακτικού, επιχειρησιακού και αναλυτικού 
ηγετικού ρόλου στην καταπολέμηση του παράνομου 
εμπορίου. Σε ευθυγράμμιση με το εισαγγελικό μοντέλο 
έρευνας, η Αρχή θα πρέπει, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, να είναι το ανώτερο επίπεδο εισαγγελικής 
Αρχής κάθε χώρας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό σε κάποιο 
δεδομένο πλαίσιο, θα μπορούσε εναλλακτικά να οριστεί 
μία κρατική υπηρεσία επιβολής νόμου.

Η Αρχή πρέπει να έχει την εξουσία να συγκεντρώνει και 
να κατευθύνει ροές πληροφοριών ζωτικής σημασίας και 
αποδεικτικού υλικού μεταξύ των σχετικών οντοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από πηγές 
του ιδιωτικού τομέα),8 να επιβάλλει συντονισμό σε 
χαμηλότερα επίπεδα και να αναλαμβάνει υποθέσεις στις 
κατάλληλες περιστάσεις. Αυτά τα προνόμια αποσκοπούν 
να βοηθήσουν τους υπαλλήλους της επιβολής του νόμου 
και της Ποινικής Δικαιοσύνης να επικεντρωθούν στους 
κύριους εγκληματικούς παράγοντες - ειδικά στις Ομάδες 
Οργανωμένου Εγκλήματος (ΟΟΕ) και τα δίκτυα - στα 
υποκείμενα διασυνοριακά συστήματα παράνομου 
εμπορίου. Για την αποφυγή των αμφιβολιών, αυτή η 
σύσταση δεν συνεπάγεται τη δημιουργία νέων θεσμών.

Δεδομένης της βασικής, κεντρικής λειτουργίας της, η 
ΚΑ πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις σχετικά με τη φύση, το πεδίο και την 

κλίμακα απειλής παράνομου εμπορίου σε εθνικό (και 
περιφερειακό) επίπεδο, βάσει αξιόπιστων, ακριβών 
πληροφοριών, αλλά και πληροφοριών που συλλέγονται 
και διαδίδονται στη κατεύθυνση της Κεντρικής Αρχής 
(ΚA), με ερευνητικά και δικαστικά αποτελέσματα. 
Τέτοιες εκθέσεις πρέπει να ενημερώνουν την 
ανάλυση πολιτικής και την ανάπτυξη, την εφαρμογή, 
την αξιολόγηση και την ενημέρωση των εθνικών 
στρατηγικών εγγράφων και την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών και διδαγμάτων που αντλούνται σε σχετικά 
διεθνή φόρουμ.

Δράσεις και νομοθεσία της Συνθήκης

8. Δώστε προτεραιότητα στην τήρηση και εφαρμογή 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του 
Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των 
συμπληρωματικών Πρωτοκόλλων της (UNTOC), 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της 
Διαφθοράς (UNCAC) και άλλων διεθνών συνθηκών 
που σχετίζονται με το παράνομο εμπόριο (βλ. 
Παράρτημα 2).

9. Επανεξετάστε και επικαιροποιήστε τη νομοθεσία 
για να διασφαλιστεί ότι, τουλάχιστον, τα 
αδικήματα που σχετίζονται με το παράνομο 
εμπόριο στις Oμάδες Οργανωμένου Εγκλήματος, 
ή τα οποία διαφορετικά παρουσιάζουν σημαντικό 
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον, 
υπόκεινται στις αυστηρότερες ελάχιστες κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ποινών φυλάκισης.

10. Εισάγετε επαρκείς κυρώσεις εναντίον νομικών 
προσώπων που εμπλέκονται σε παράνομο εμπόριο.

11. Όσον αφορά στα μέλη εκτός ΕΕ, ευθυγραμμίστε τα 
εθνικά νομικά πλαίσια με τη Σύμβαση της Νάπολης 
II για την αμοιβαία συνδρομή και τη συνεργασία 
μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων (σύμβαση της 
Νάπολης II), συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών 
της για ειδικές μορφές συνεργασίας. Σε σχέση με τα 
μέλη της ΕΕ, εξετάστε τις υπάρχουσες επιφυλάξεις 
που αφορούν στη Σύμβαση. Για όλες τις χώρες της 
ΝΑΕ, εξετάστε τυχόν άλλους περιορισμούς στη 
χρησιμοποίηση ειδικών μορφών συνεργασίας των 
τελωνειακών υπαλλήλων.

12. Επικυρώστε και εφαρμόστε τη Διεθνή Σύμβαση 
για την Απλούστευση και την Εναρμόνιση των 
Τελωνειακών Διαδικασιών (Αναθεωρημένη 
Σύμβαση του Κιότο), συμπεριλαμβανομένου του 
ειδικού παραρτήματος Δ, και της εφαρμογή της 

σύστασης του ΟΟΣΑ για τις FTZs και τον Κώδικα 
Δεοντολογίας τους.

13. Περιορίστε  το παράνομο εμπόριο και τους 
κινδύνους διαφθοράς στις διαδικασίες διαχείρισης 
τελωνείων και συνόρων με την επιτάχυνση της 
εφαρμογής μέτρων διευκόλυνσης του εμπορίου 
βάσει της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Συναλλαγών 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και άλλων 
σχετικών διεθνών συμφωνιών και προτύπων.

Διερεύνηση, δίωξη και κρίση υποθέσεων 
παράνομου εμπορίου

14. Βεβαιωθείτε ότι η γρήγορη, σε πραγματικό 
χρόνο ανταλλαγή ειδήσεων, πληροφοριών και 
αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των σχετικών 
εθνικών οντοτήτων είναι δυνατή με τη δημιουργία 
μιας κεντρικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ή 
βάσεων δεδομένων για συγκεκριμένες υπηρεσίες οι 
οποίες είναι διαλειτουργικές με άλλες.

15. Προωθήστε, δώστε επαρκείς πόρους και 
εκπαιδεύστε τους φορείς επιβολής του νόμου για 
να προχωρήσετε σε προληπτικές έρευνες, υπό την 
καθοδήγηση των πληροφοριών.

16. Εξουσιοδοτήστε και δώστε τους κατάλληλους 
πόρους στα τελωνεία, τη συνοριακή αστυνομία και 
άλλους φορείς επιβολής του νόμου με παρουσία 
στα σύνορα, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, 
να συνεργαστούν για τη διεξαγωγή ανάλυσης 
πληροφοριών, αξιολόγησης κινδύνων και 
στόχευσης, καθώς και ερευνών, μεταξύ άλλων, 
μέσω κοινής πρόσβασης σε σχετικές βάσεις 
δεδομένων.

17. Διασφαλίστε ότι οι αρμόδιοι ερευνητές είναι 
εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν όλο το 
φάσμα των ειδικών τεχνικών διερεύνησης (ΕΤΔ) 
για την αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομου 
εμπορίου και την αποκάλυψη ευρύτερων 
εγκληματικών δικτύων. Συγκεκριμένα, οι χώρες 
πρέπει να εξουσιοδοτήσουν τη χρήση μυστικών 
ερευνών σε κατάλληλες περιστάσεις και με 
δικαστική εποπτεία, και να παρέχουν προηγμένη 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
πληροφοριοδοτών.
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18. Εξουσιοδοτήστε τους μυστικούς πράκτορες 
να διεισδύσουν αποτελεσματικά στις 
Oμάδες Οργανωμένου Εγκλήματος (ΟΟΕ), 
συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης τυχόν 
απαραίτητων αλλαγών στο νομικό καθεστώς και τα 
προνόμιά τους.

19. Ενισχύστε τους πόρους και τη δυνατότητα 
επιβολής του νόμου για τη συστηματική διεξαγωγή 
ερευνών σχετικά με τη χρηματοδότηση και το 
ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες 
δραστηριότητες παράλληλα με τις έρευνες για τα 
υποκείμενα ποινικά αδικήματα που εμπλέκονται σε 
σχήματα παράνομου εμπορίου. Περαιτέρω ειδική 
εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται για το σκοπό 
αυτό.

20. Εξετάστε το ενδεχόμενο να εξουσιοδοτήσετε τα 
τελωνεία με ισχυρότερες εξουσίες για να διεξάγουν 
ποινικές έρευνες σχετικά με το παράνομο εμπόριο 
και συναφή IFFs, συμπεριλαμβανομένου του 
ξεπλύματος μαύρου χρήματος από παράνομες 
δραστηριότητες . Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίστε 
ότι οι τελωνειακές υπηρεσίες συνεργάζονται 
στενά με άλλους φορείς επιβολής του νόμου, και 
τον ιδιωτικό τομέα, προς τον κοινό στόχο της 
αποκάλυψης σχημάτων παράνομων συναλλαγών 
και δραστών.

21. Σε χώρες που εξουσιοδοτούν διαφορετικές 
οντότητες να χειρίζονται το οργανωμένο έγκλημα 
/ διαφθορά και τα λιγότερο σοβαρά εγκλήματα, 
εξετάστε το ενδεχόμενο να επεξεργαστείτε 
κατευθυντήριες γραμμές για την ομαλή μεταφορά 
υποθέσεων από γενικευμένες σε εξειδικευμένες 
οντότητες (ή το αντίστροφο) για να αποτρέψετε 
την αδικαιολόγητη καθυστέρησή τους ή την 
συμβιβαστική λύση τους.

22. Καλλιεργείστε σαφή κατανόηση του σκεπτικού 
των συμφωνιών ακυρώσεως, οι οποίες: α) δεν 
αποσκοπούν στην αντικατάσταση ανεπαρκών ή 
ελαττωματικών ερευνών β) πρέπει να υπόκειται 
σε δικαστική εποπτεία για την αποτροπή 
περιπτώσεων κατάχρησης, αυθαιρεσίας 
ή διαφθοράς και γ) προσφέρουν σε έναν 
κατηγορούμενο, για τον οποίο είναι σχεδόν 
αναπόφευκτη μια καταδίκη, μια ευκαιρία να 
αποκτήσει περιορισμένα οφέλη σε αντάλλαγμα 
για την ταχεία επίλυση της νομικής διαδικασίας, 
επιτρέποντας έτσι στο σύστημα Ποινικής 
Δικαιοσύνης να διαφυλάξει πολύτιμο υλικό και 
ανθρώπινους πόρους.

23. Εξετάστε το ενδεχόμενο εισαγωγής σαφών 
κατευθυντήριων γραμμών καταδίκης, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα του παράνομου 
εμπορίου, οι οποίες ενισχύουν την ανάγκη 
αποτελεσματικών αποτρεπτικών μέτρων έναντι 
των σοβαρότερων εκδηλώσεων του παράνομου 
εμπορίου και μετριάζουν τον κίνδυνο εφαρμογής 
ανισοτήτων στην επιβολή των κυρώσεων.

24. Οργανώστε περαιτέρω εκπαίδευση για εισαγγελείς 
και ανακριτές σχετικά με τις βασικές έννοιες 
της Διακίνησης Ανθώπινων Όντων (ΔΑΟ)/
εμπορίας ανθρώπων, με έμφαση στο στοιχείο της 
εκμετάλλευσης.

25. Εξετάστε, και όπου είναι απαραίτητο, ορίστε την 
έννοια των ελάχιστων ποσοτήτων παράνομων 
ναρκωτικών που είναι απαραίτητες για να 
χαρακτηριστούν ως διακίνηση.

Ανάκτηση εγκληματικού περιουσιακού 
στοιχείου

26. Δημιουργήστε και αξιοποιήστε επαρκώς ένα 
Γραφείο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (ΓΑΠΣ) 
για να διευκολύνετε την ταυτοποίηση και τον 
εντοπισμό εσόδων και μέσων εγκληματικότητας 
που ενδέχεται να υπόκεινται σε εντολές δέσμευσης, 
κατάσχεσης ή δήμευσης.

27. Εξετάστε το ενδεχόμενο να διαθέσετε ένα μέρος 
των κατασχεθέντων εγκληματικών περιουσιακών 
στοιχείων για να υποστηρίξετε το έργο των 
φορέων Ποινικής Δικαιοσύνης και επιβολής 
του νόμου κατά του διακρατικού οργανωμένου 
εγκλήματος και να δημιουργήσετε ανθεκτικότητα 
στις κοινότητες που πλήττονται περισσότερο από 
το παράνομο εμπόριο σε εθνικό επίπεδο.

Διυπηρεσιακή και διεθνής συνεργασία

28. Αυξήστε τις ευκαιρίες για τακτικό διυπηρεσιακό 
διάλογο μεταξύ των βασικών εισαγγελικών αρχών, 
της αστυνομίας, των τελωνείων και των σχετικών 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου, της FIU και άλλων 
οντοτήτων με εμπειρία στις χρηματοοικονομικές 
έρευνες, καθώς και των σχετικών επιθεωρητικών / 
ρυθμιστικών οργανισμών.

29. Αυξήστε τις ευκαιρίες για διοργανική 
κατάρτιση ειδικά για εισαγγελείς, 
αστυνομικούς και τελωνειακούς υπαλλήλους, 
χρηματοοικονομικούς αναλυτές, ανακριτικές και 
φορολογικές αρχές.

30. Χρησιμοποιήστε το Πρόγραμμα Ελέγχου 
Εμπορευματοκιβωτίων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τελωνείων UNODC (WCO) για 
να καλλιεργείσετε τη συνεργασία μεταξύ 
οργανισμών για τον εντοπισμό του παράνομου 
εμπορίου.

31. Ενισχύστε την επιχειρησιακή, αναλυτική και 
εκπαιδευτική συνεργασία με SELEC, Europol, 
Eurojust και Interpol μεταξύ άλλων διεθνών 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των κοινών 
ερευνών για το παράνομο εμπόριο.

32. Επενδύστε σε τακτικούς στρατηγικούς 
διαλόγους σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίοι 
θα πρέπει να συγκεντρώνουν ανώτερους 
υπαλλήλους ειδικευμένων τμημάτων 
οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς, 
καθώς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και 
αναλυτές πληροφοριών εγκλήματος.

Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα

33. Αναγνωρίστε τον μεγαλύτερο ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις 
και άλλοι φορείς του ιδιωτικού τομέα στη 
στήριξη ερευνών για το παράνομο εμπόριο, με 
κατάλληλους ελέγχους και εξισορροπιστικές 
κινήσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας 
των ερευνών και των Ποινικών Διαδικασιών. 
Η Κεντρική Αρχή πρέπει να συμβάλλει στην 
ανάπτυξη διαύλων και διαδικασιών για τη 
συμμετοχή και την τακτική διαβούλευση με τον 
ιδιωτικό τομέα.

34. Επανεξετάστε τα νομικά και κανονιστικά 
πλαίσια για να διασφαλιστεί ότι οι ερευνητές 
είναι εξουσιοδοτημένοι να συνεργάζονται με 
επιχειρήσεις και άλλους φορείς του ιδιωτικού 
τομέα, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια των 
ερευνών για το παράνομο εμπόριο.

Πρωτοβουλίες και τομείς για περαιτέρω 
έρευνα και διερεύνηση σε επίπεδο 
περιφέρειας. 

35. Διεξαγάγετε περαιτέρω έρευνα και ανάκριση 
σχετικά με την κλίμακα, τον επιπολασμό και τους 
καθοδηγητές των IFFs, συμπεριλαμβανομένης 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, στη ΝΑΕ.

36. Διεξαγάγετε περαιτέρω έρευνα και ανάκριση για 
παράνομους κινδύνους που σχετίζονται με το 
παράνομο εμπόριο σε ΝΑE FTZs, και το βαθμό 
στον οποίο οι αξιωματούχοι επιβολής και Ποινικής 
Δικαιοσύνης ασκούν τις νόμιμες εξουσίες τους σε 
σχέση με αυτές τις ζώνες.

37. Εξετάστε το ενδεχόμενο σύναψης ρυθμίσεων για 
την ανάπτυξη εισαγγελέων-συνδέσμων σε άλλες 
χώρες της ΝΑΕ, σε μέλη της ΕΕ εντός ή εκτός της 
περιοχής ή σε άλλες χώρες που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα σημαντικές προκλήσεις από τη σκοπιά  
του παράνομου εμπορίου. Τέτοιοι σύνδεσμοι θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στο ΚΑ.

38. Ενισχύστε ευκαιρίες για εκπαίδευση, 
ευαισθητοποίηση, επαγγελματική κατάρτιση και 
ανάπτυξη ικανοτήτων για υπαλλήλους Ποινικής 
Δικαιοσύνης και υπαλλήλους επιβολής του νόμου 
σχετικά με το φαινόμενο του παράνομου εμπορίου 
και τις διατομεακές του διαστάσεις.

39. Εξετάστε το ενδεχόμενο υποστήριξης νέων 
μηχανισμών για διμερή, πολυμερή ή / και 
περιφερειακή χάραξη στρατηγικής για παράνομες 
εμπορικές αντιδράσεις.
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The Institute’s headquarters 
in Siracusa.

The Institute’s President 
addressing dignitaries at the 
regional dialogue in Siracusa.

Left to right: A bird’s-eye view of 
the high-level regional dialogue 
in Siracusa; intensive discussion 
during Albania’s dialogue in 
Tirana.
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Notes and references
1  M. Cherif Bassiouni και Christina Abraham (eds.)/Siracusa 

Institute, Κατευθυντήριες γραμμές Siracusa για διεθνείς, 
περιφερειακούς και εθνικούς φορείς διερεύνησης στοιχείων 
(Intersentia, 2013).

2  Αυτή η συνεχιζόμενη εργασία διεξάγεται από το σχέδιο των 
Μηχανισμών του Ινστιτούτου για την καταπολέμηση του 
παράνομου εμπορίου (M-CIT).

3  SEE-IMPACT εφαρμόστηκε από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως 
τον Νοέμβριο του 2020.

*  Όλες οι αναφορές στο Κοσσυφοπέδιο σε αυτήν την 
έκθεση θα πρέπει να γίνουν κατανοητές στο πλαίσιο της 
απόφασης 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών και της Συμβουλευτικής Γνώμης του 
Διεθνούς Δικαστηρίου για τη δήλωση ανεξαρτησίας του 
Κοσσυφοπεδίου (2010).

4  Διεξήχθησαν εθνικοί στρατηγικοί διάλογοι σε 
επτά δικαιοδοσίες, δηλαδή την Αλβανία, τη Β-Ε, το 
Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, 
τη Ρουμανία και τη Σερβία. Για περισσότερα, δείτε το 
παράρτημα 1.1.3 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις 
δραστηριότητες του σχεδίου.

5  Walter Kemp/ Παγκόσμια Πρωτοβουλία κατά του 
Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος (ΠΠΔΟΕ), 
Διακρατικά Πλοκάμια: Παγκόσμια ενεργά σημεία του 
οργανωμένου εγκλήματος των Δυτικών Βαλκανίων, 
Ιούλιος 2020, 3 (εφεξής ΠΠΔΟΕ, Διακρατικά Πλοκάμια). 
Σχετικά με την πρόσφατη διάλυση μιας τέτοιας ομάδας, 
της Kompania Bello, βλ. Mike Corder, San Francisco 
Chronicle, 17 Σεπτεμβρίου 2020 (εφεξής Corder), η οποία 
συζητείται επίσης στο κεφάλαιο 6, περιφερειακή και διεθνή 
συνεργασία).

6  Δες επίσης ΠΠΔΟΕ, Διακρατικά Πλοκάμια, αρ., 25.

7  Στα Αραβικά, Hawala σημαίνει «να αλλάξει» ή «να 
μεταμορφώσει». Αναφέρεται σε ένα ανεπίσημο σύστημα 
μεταφοράς που χρησιμοποιείται κυρίως στη Νότια Ασία, 
τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Για μια μικρή χρέωση, 
ένας hawaladar σε μία δικαιοδοσία διευκολύνει την 
πληρωμή κάποιου σε άλλη δικαιοδοσία χωρίς την ανάγκη 
διασυνοριακής συναλλαγής. Από τη μία πλευρά, αυτό 
το σύστημα προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
σε όσους δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο επίσημο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (το λεγόμενο «unbank»). Από 
την άλλη πλευρά, η Hawala και τα δίκτυα μεταφοράς 
χρημάτων της χρησιμοποιούνται για νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας και απάτες, καθώς και για την αποφυγή 
κυρώσεων. Παραδοσιακά, η Hawala και παρόμοια 
κανάλια που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τη καλή 
φήμη βασίζονταν σε οικογενειακούς, φυλετικούς ή 
περιφερειακούς δεσμούς. Σήμερα, εξυπηρετούν ευρύτερα 
δίκτυα. Βλ. Financial Action Task Force (FATF), Ο Ρόλος της 
Hawala και άλλων παρόμοιων παρόχων υπηρεσιών στη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Οκτώβριος 2013.

8  Σε κυβερνητικό επίπεδο, η ΚΑ πρέπει να έχει την εξουσία 
να συλλέγει στοιχεία από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, 
την αστυνομία, τη συνοριακή αστυνομία και τις τελωνειακές 
υπηρεσίες, τη FIU, την υπηρεσία καταπολέμησης 
της διαφθοράς, τις ρυθμιστικές / επιθεωρητικές και 
ελεγκτικές υπηρεσίες και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες 
μπορεί να είναι σχετικές (π.χ. ακτοφυλακή). Η ΚΑ είναι η 
καταλληλότερη για να καθορίσει το κατάλληλο επίπεδο 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών 
σε σχέση με έρευνες και διώξεις, και να διασφαλίσει την 
ανταλλαγή πληροφοριών όταν αυτό είναι απαραίτητο.
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