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1. Δηζαγσγή  

Η εκπνξία αλζξψπσλ δελ είλαη έλα έγθιεκα ην νπνίν γελλήζεθε ηνλ 21 αηψλα. Σν 

θαηλφκελν απηφ ππάξρεη εδψ θαη αηψλεο. ήκεξα σζηφζν, απνηειεί έλα εηδερζέο έγθιεκα ην 

νπνίν θαηαπαηά φια ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Πεξηιακβάλεη ηελ εθκεηάιιεπζε (ζεμνπαιηθή 

θαη νηθνλνκηθή), αλαγθαζηηθέο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο, ηελ επαηηεία, ηηο εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ αθαίξεζε νξγάλσλ. Έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ζχγρξνλε κνξθή δνπιείαο. 

Γελ πεξηνξίδεηαη ζην θχιν ή ζηελ ειηθία, σζηφζν νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά έρνπλ θαηαζηεί ηα 

πην επάισηα απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε εγθιεκαηηθή πξάμε. 

χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαζίαο, εθηηκάηαη, φηη ζήκεξα 

πάλσ απφ 12 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ππνβάιινληαη ζε εμαλαγθαζηηθή εξγαζία.
1
. Η εκπνξία 

αλζξψπσλ απνηειεί ην δεχηεξν κεγαιχηεξν νξγαλσκέλν έγθιεκα ζηνλ θφζκν, απνθέξνληαο 

θέξδε ηα νπνία θηάλνπλ ηα 25,7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο2. 

Η εκπνξία αλζξψπσλ δελ έρεη ζχλνξα. Δίλαη έλα έγθιεκα παγθφζκηαο εκβέιεηαο. 

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ησλ ΗΠΑ, ην 2007, εθηηκάηαη πσο εηεζίσο δηαθηλνχληαη 

600.000 κε 800.000 ζχκαηα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, κέζα απφ ηα δηεζλή ζχλνξα.  

Σν έγθιεκα απηφ θαηαπαηά ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. χκθσλα κε ην πξψην 

θεθάιαην ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε έλλνηα ηεο 

αμηνπξέπεηαο εθηείλεηαη ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο, ην δηθαίσκα ζηελ 

δσή, ην δηθαίσκα ζηελ αθεξαηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ, ηελ απαγφξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη 

ησλ απάλζξσπσλ ή εμεηεπιηζηηθψλ πνηλψλ ή κεηαρείξεζε θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο θαη 

ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο.
3
 Με ηελ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα απνδεηρηεί πσο ην 

εκπφξην αλζξψπσλ θαηαπαηά φια ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηψκαηα θαη εηδηθφηεξα ηελ 

αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Η αλζξψπηλε ςπρή, κέζα ζηα φξηα απηήο ηεο καχξεο βηνκεραλίαο είλαη 

έλα ηίπνηα. Ο Kevin Bales
4
 θάλεη κηα ζχγθξηζε ηεο ηηκήο ηνπ αλζξψπνπ πξηλ 200 ρξφληα ζε 

                                                           
1 http://www.tuc.org.uk/extras/slaveryfactfile.pdf Βζβαια είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί πωσ οι τεχνικζσ που 
χρθςιμοποιοφνται ςιμερα για να υπολογίςουν αυτϊν των «κρυφό πλθκυςμό» είναι πιο αποτελεςματικζσ. Άλλοι 
επιςτιμονεσ, προςεγγίηουν τον αρικμό ωσ εξισ: ο Kevin Bales, υπολογίηει 27 εκατομμφρια ενϊ ο Siddharth Kara, 
κεωρεί πωσ ο αρικμόσ αυτόσ κυμαίνεται ανάμεςα ςτουσ 24 με 32 εκατομμφρια ανκρϊπουσ. 
2
 www.a21.gr 

3
 C364/9, Επίςθμθ Εφθμερίδα των ΕυρωπαΊκϊν Κοινοτθτων, 18 Δεκεμβρίου 2000 

4
 O Kevin Bales, ζχει ςπουδάςει κοινωνιολογία, και ςιμερα είναι ςφμβουλοσ των Ηνωμζνων Εκνϊν. 

http://www.tuc.org.uk/extras/slaveryfactfile.pdf
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ζρέζε κε ζήκεξα. Αλαθέξεη πσο δχν αηψλεο πξηλ, ν «δνχινο» άμηδε 31.000 επξψ, ζε ηηκέο ηνπ 

ζήκεξα, ελψ ζηνλ 21
ν
 αηψλα ε ηηκή έρεη θηάζεη ηα 70 επξψ

5
. 

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ θαηαπνιέκεζε απηνχ ηνπ εγθιήκαηνο είλαη πνιχ ρακειή. 

Μφλν 1 – 2% ησλ ζπκάησλ δηαζψδεηαη ελψ κφλν έλαο ζηνπο 100.000 εγθιεκαηίεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ θαηαδηθάδνληαη
6
. 

Η Δπξψπε απνηειεί ζήκεξα έλαλ ρψξν ζηνλ νπνίν ε δηαθίλεζε ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη 

θαη λα απμάλεηαη. Δηδηθφηεξα ε Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί πεγή, ρψξν δηέιεπζεο θαη 

πξννξηζκφο. Πεξίπνπ ην 90% ησλ ζπκάησλ ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαηαιήγεη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε
7
 . 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο αλάπηπμεο 

απηνχ ηνπ εγθιήκαηνο, ζπγθέληξσζε ζηνηρεία απφ φια ηα θξάηε κέιε, θαζψο θαη ηα ππνςήθηα 

πξνο έληαμε θξάηε κέιε8 θαη ηελ Κξναηία ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ηνπ 

θχινπ, ηεο ειηθίαο, ηελ ηζαγέλεηα θαη ηνπ είδνπο ηεο εκπνξίαο ησλ ζπκάησλ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ ζπκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, ην 14% γηα εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε, ην 3% γηα επαηηεία θαη ην 1% 

γηα αλαγθαζηηθή νηθηαθή εξγαζία. Οη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα απνηεινχζαλ ην 79% έλαληη21% 

πνπ απνηεινχζε ην αλδξηθφ θχιιν. Οη θχξηεο ρψξεο πξνέιεπζεο είλαη ε Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, 

Πνισλία, Οπγγαξία, Νηγεξία, Βηεηλάκ, Οπθξαλία, Ρσζία θαη Κίλα.
9
 

Σα αίηηα αλάπηπμεο ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ είλαη πνίθηιια. Σα θπξηφηεξα 

είλαη ν θίλδπλνο ηεο θηψρεηαο, ε έιιεηςε δεκνθξαηηθψλ παξαδφζεσλ, ε αληζφηεηα ησλ θχισλ, 

νη ζπγθξνπζηαθέο θαη κεηαζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο, ε έιιεηςε θνηλσληθήο έληαμεο, ε 

αλεξγία θαη ν αλαιθαβεηηζκφο
10

. 

Η Δπξσπατθή Έλσζε έρεη καθξά παξάδνζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ. Η παξνχζα κειέηε εζηηάδεη θπξίσο ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ελψ ζε κεγάιε 

                                                           
5
 http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/category/the-facts/ 

6
 http://www.a21.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1 

7
 http://www.a21.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1 

8
 Και τα κράτθ EFTA/EEA. 

9
 Η ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τθν εξάλειψθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων 2012 – 2016, COM(2012) 286 final 

10
 Σελ 3, «Η ςτρατηγική τησ ΕΕ για την εξάλειψη τησ εμπορίασ ανθρϊπων 2012 – 2016», COM 2012, final 286, 

επίςθσ βλζπε Eurostat, Trafficking in human beings, 2013 edition, http://ec.europa.eu/anti-
trafficking/entity.action?path=EU+Policy%2FReport_DGHome_Eurostat 

http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/category/the-facts/
http://www.a21.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://www.a21.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?path=EU+Policy%2FReport_DGHome_Eurostat
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?path=EU+Policy%2FReport_DGHome_Eurostat
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έθηαζή αλαιχεηαη ε Οδεγία 2011/36/ΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξνζεζκία γηα ηελ κεηαθνξά 

ηεο ζην εζσηεξηθφ δίθαην ησλ Κξαηψλ Μειψλ, έιεμε ζηηο 6 Απξηιίνπ 2013. 

2. Απόθαζε – Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19
εο

 Ινπιίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

Η Απφθαζε Πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ
11

 εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 19 Ινπιίνπ 2002 

κε απνδέθηεο φια ηα θξάηε κέιε. Αληηθαζηζηά ηελ θνηλή δξάζεο ηνπ πκβνπιίνπ 97/154/ΓΔΤ 

θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξψλ ησλ λνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ Κξαηψλ 

Μειψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ αξρψλ 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. Απνηειεί ην φρεκα ηεο ΔΔ 

γηα ηελ ζπλεξγαζία κε δηεζλήο νξγαληζκνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ ΟΗΔ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

δηεζλνχο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο κεηαθνξάο κεηαλαζηψλ δηα 

μεξάο, ζαιάζζεο θαη αέξνο. Δπίζεο ε παξνχζα απφθαζε ζηνρεχεη λα ζπκπιεξψζεη ηεο 

ππάξρνπζεο ελέξγεηεο φπσο ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο STOP θαη Daphne θ.α. 

Σν ππώηο άπθπο νξίδεη ηελ εκπνξία αλζξψπσλ σο εγθιεκαηηθή πξάμε, πνπ έρεη ζθνπφ 

ηελ εξγαζηαθή ή ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ελφο αηφκνπ
12

. Δηδηθφηεξα, νξίδεη σο αμηφπνηλα 

αδηθήκαηα ηηο παξαθάησ πξάμεηο: ζηξαηνιφγεζε, κεηαθνξά, κεηαβίβαζε, ππφζαιςε θαη 

παξαιαβή ελφο αηφκνπ, θαζψο θαη ε αληαιιαγή ή κεηαβίβαζε ειέγρνπ επί ηνπ αηφκνπ απηνχ. 

Σνλίδεη φηη ηα παηδηά είλαη πεξηζζφηεξν επάισηα θαη ζπλεπψο θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν λα 

πέζνπλ ζχκαηα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

Η ζπλαίλεζε ηνπ αηφκνπ είλαη αδηάθνξε εάλ γίλεηαη ρξήζε ή απεηιή ρξήζεο βίαο, ρξήζε 

δφινπ ή απάηεο, θαηάρξεζε εμνπζίαο κε απνηέιεζκα ην άηνκν λα κελ έρεη άιιε δπλαηφηεηα 

παξά λα ππνζηεί ηελ θαηάρξεζε, ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. (άπθπο 1)  

Δπίζεο ε ππνθίλεζε, βνήζεηα θαη ε πξνζπάζεηα δηάπξαμε ελφο ηέηνηνπ αδηθήκαηνο 

απνηεινχλ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο. (άπθπο 2) 

                                                           
11

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/l
33137_el.htm 
12

 Στον όρο εκμετάλλευςη περιλαμβάνεται τουλάχιςτον η εκμετάλλευςη τησ πορνείασ άλλων ή άλλεσ μορφζσ 
ςεξουαλικήσ εκμετάλλευςησ, η αναγκαςτική εργαςία, η δουλεία και η αφαίρεςη 
οργάνων.πηγη:http://www.imlarisis.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=810 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/l33137_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/l33137_el.htm
http://www.imlarisis.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=810
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Σν ηπίηο άπθπο, νξίδεη ηηο πνηλέο επί ησλ πξναλαθεξζέλησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ. Η 

θπιάθηζε πξέπεη λα είλαη αλψηαηεο δηάξθεηαο θαη φρη ιηγφηεξν ησλ νθηψ εηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ηέζεθε ζε θίλδπλν ε δσή ηνπ ζχκαηνο, ην ζχκα ήηαλ ηδηαίηεξα ηξσηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζνβαξή βία ή πξνθιήζεθε ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε ή ηέινο ην αδίθεκα δηαπξάρζεθε ζηα 

πιαίζηα εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο . (άπθπο 3) 

Δπίζεο, ε απφθαζε πιαίζην νξίδεη ηελ επζχλε ηνλ λνκηθψλ πξνζψπσλ επί ησλ πξν 

αλαθεξζέλησλ εγθιεκάησλ. Σα λνκηθά πξφζσπα έρνπλ επζχλε φηαλ ηα αδηθήκαηα γίλνληαη πξνο 

φθεινο ηνπο απφ πξφζσπν πνπ είηε ιεηηνπξγεί αηνκηθά, είηε ιεηηνπξγεί σο κέινο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, είηε αζθεί εμνπζία εληφο απηνχ. Οη πνηληθέο θπξψζεηο πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηηθέο 

πνηλέο, πξφζηηκα, απνθιεηζκφ απφ δεκφζηεο παξνρέο, απαγφξεπζε ηεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θ.α. (άπθπα 4 & 5) 

Η ππφ εμέηαζε απφθαζε ζεζπίδεη επίζεο ηα θξηηήξηα δηθαηνδνζίαο ησλ Κξαηψλ Μειψλ 

ψζηε λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν λα κελ ηηκσξεζεί ην αδίθεκα. Έλα θξάηνο κέινο αζθεί ηελ 

δηθαηνδνζία ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην αδίθεκα δηαπξάηηεηαη ζην έδαθφο ηνπ, ν δξάζηεο 

είλαη ππήθννο ηνπ ή αθφκε φηαλ ην αδίθεκα δηαπξάηηεηαη πξνο φθεινο λνκηθνχ πξνζψπνπ 

εγθαηαζηεκέλνπ ζην έδαθφο ηνπ. Σα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κελ αζθνχλ ηελ 

δηθαηνδνζία ηνπο φηαλ ην έγθιεκα δηαπξάηηεηαη ελ κέξε ή εμνινθιήξνπ έμσ απφ ην έδαθφο 

ηνπο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβνχλ ζηελ έθδνζε ηνπ ππεθφνπ ηνπο πξέπεη λα 

ζεκειηψζνπλ ηνπο ιφγνπο  θαη λα ιάβνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα ηηκσξεζεί ην αδίθεκα πνπ 

δηεπξάρζε ζηελ αιινδαπή ρψξα. (άπθπο 6) 

Σέινο ε απφθαζε πιαίζην νξίδεη πσο ε δηεμαγσγή αλαθξίζεσλ ή ε άζθεζε δίσμεο δελ 

ζα εμαξηψληαη απφ ηελ θαηαγγειία ηνπ ζχκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχκα είλαη παηδί, 

εθαξκφδεηαη εηδηθή κεηαρείξηζε ηνπ απφ ηα θξάηε κέιε (απφθαζε πιαίζην 2001/220/ΓΔΤ). 

(άπθπο 7) 
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3. Απόθαζε Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ, θαζώο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ, 

2009/0050 (CNS)
13

 

εκαληηθφ βήκα ζηελ γηα ηελ Απφθαζε – Πιαίζην 2002/ 629/ΓΔΤ, ππήξμε ε Πξφηαζε 

Απφθαζε – Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ, κε ηελ νπνία θαηαξγείηαη ε Απφθαζε - 

Πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ({SEC(2009) 358} {SEC(COM(2009) 136 ηειηθφ 2009/0050 (CNS)). 

Η απφθαζε απηή απνηέιεζε ην πξνζρέδην ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ θαζψο θαηέγξαςε 

ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

Αξρηθά ε Απφθαζε - Πιαίζην πξνζδηνξίδεη κε ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ ηελ εκπνξία 

αλζξψπσλ αιιά θαη ηηο πξνεθηάζεηο πνπ απηή ε παξάλνκε πξάμε απνθηά. Πην ζπγθεθξηκέλα 

νξίδεη φηη ην εκπφξην αλζξψπσλ (Trafficking): 

«Σςνίζηαηαι ζηη ζηπαηολόγηζη, μεηαθοπά ή παπαλαβή πποζώπων, η οποία 

ππαγμαηοποιείηαι με αναγκαζηικά, δόλια ή καηασπηζηικά μέζα, με ζκοπό ηην εκμεηάλλεςζη, 

ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ ζεξοςαλικήρ ή ηηρ επγαζιακήρ εκμεηάλλεςζηρ, ηην αναγκαζηική 

επγαζία, ηην οικιακή δοςλεία ή άλλερ μοπθέρ εκμεηάλλεςζηρ μεηαξύ ηων οποίων η αθαίπεζη 

οπγάνων.» 

Σα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαγλσξίδνληαο φηη ε Έλσζε απνηειεί ρψξν 

πξννξηζκνχ αιιά θαη εθξνήο εκπνξίαο αλζξψπσλ, δεζκεχνληαη γηα πην ζπζηεκαηηθή δξάζε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Η θνηλσληθή εππάζεηα, απφξξνηα πνιιψλ παξαγφλησλ φπσο νη 

έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, ε ελδννηθνγελεηαθή βία, ε θηψρεηα θ.α. είλαη ηα θχξηα αηηία φρη κφλν 

πξφθιεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, αιιά θαη ηεο αλάδεημήο ηνπ ζε έλα απφ ηα 

πην αλαπηπζζφκελα εγθιήκαηα παγθνζκίσο. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε εκπφξηα αλζξψπσλ δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ παξάλνκε 

δηαθίλεζε θαη πψιεζε αλζξψπσλ ( αλδξψλ, γπλαηθψλ θαη παηδηψλ), αιιά δηαζέηεη θαη άιιεο 

πξνεθηάζεηο φπσο ε νηθνλνκηθή, ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, ε θαηαλαγθαζηηθή νηθηαθή ή κε 

εξγαζία θ.α. Γηα ην ιφγν απηφ, έλα κέξνο ηεο πξφηαζεο θαηαγξάθεη ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο 

ζηνπο ηνκείο θαη ηα δεηήκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Απφθαζε – Πιαίζην είλαη: 

                                                           
13

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0136:FIN:EL:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0136:FIN:EL:PDF
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Η χκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (1989), ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ θάζε κνξθή ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Η ππνρξέσζε απηή επεθηείλεηαη ζηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη 

θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

Σν Πξσηφθνιιν ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (2000) γηα ηελ πξφιεςε, θαηαζηνιή θαη ηηκσξία ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, ηδίσο γπλαηθψλ θαη παηδηψλ. Σν Πξσηφθνιιν απηφ ζπκπιεξψλεη ηε 

ζχκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηνπ δηαθξαηηθνχ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, θαη απνηέιεζε 

ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε δηεζλή λνκηθή πξάμε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εκπνξία αλζξψπσλ. Η 

Έλσζε έρεη πξνζρσξήζεη θαη πηνζεηήζεη ην Πξσηφθνιιν. 

Η χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο θαηά ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, ε νπνία ζεζπίδεη έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην πνπ θαιχπηεη ηνπο ηνκείο ηεο πξφιεςεο, ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αξσγήο ησλ ζπκάησλ, θαη 

ηελ άκεζε ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα πνηληθνπνηήζνπλ ηελ εκπνξία αλζξψπσλ. 

Η Απφθαζε-Πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ εθδφζεθε ζηηο 19 

Ινπιίνπ 2002(2002/629/ΓΔΤ) γηα ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηνπ ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ζε ελσζηαθφ επίπεδν. Η Απφθαζε-Πιαίζην ηέζεθε ζε ηζρχ ην Μάην ηνπ 

2006, έπεηηα απφ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο. 

Η Οδεγία 2004/81/ΔΚ πξνβιέπεη ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ηε ρνξήγεζε ηίηινπ δηακνλήο 

ζηα ζχκαηα πνπ είλαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ. Σν θζηλφπσξν ηνπ 2009, ε Δπηηξνπή ππέβαιιε 

έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2004/81/ΔΚ θαη θαηάιιεια κέηξα, πξνο ελίζρπζε ηεο 

πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη ζηα ζχκαηα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, ζηελ Απφθαζε-Πιαίζην γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά 

ζηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, θαη ηελ ζπλνρή ηεο παξνχζαο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ κε ηηο πνιηηηθέο 

απηέο. 

Η Οδεγία μεθηλά κε ηελ δέζκεπζε ησλ Κξαηψλ Μειψλ γηα ηε θαηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο 

βίαο αλαθνξηθά κε ην θχιν, θάηη πνπ εληνπίδεηαη θαη ζηα πιάηζηα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. Η 

δέζκεπζε απηή έγηλε απφ ηελ Δπηηξνπή ζηνλ ράξηε πνξείαο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ.
14

 Η 

                                                           
14

 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Συμβοφλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, τθν Ευρωπαϊκι 
Οικονομικι και Κοινωνικι επιτροπι και τθν επιτροπι των Περιφερειϊν - Χάρτθσ πορείασ για τθν 
ιςότθτα μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν 2006-2010, {SEC(2006)275}, COM(2006) 92 τελικό. 
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θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο παηδηψλ απνξξέεη ξεηά απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ.
15

 

ην ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά θαη ηεο αξσγήο ησλ ζπκάησλ ζπλάδεη 

ηφζν κε ηνλ θαλνληζκφ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ Απφθαζε-Πιαίζην 2001/220/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ησλ ζπκάησλ ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο,16 θαζψο θαη κε ηελ Οδεγία 

2004/81/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ άδεηα παξακνλήο,17 πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα 

κεηαλάζηεπζεο, κε εθαξκνγή κφλν ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ. Παξάιιεια, ε Οδεγία 

2004/80/ΔΚ γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, κέζσ ηεο νπνίαο 

επηηπγράλεηαη επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε απνδεκίσζε ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν18 ζπλάδεη κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

Η παξάλνκε πξάμε ηεο δηαθίλεζεο θαη πψιεζεο αλζξψπσλ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν 

ησλ εγθιεκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε δηαδηθαζία παξάδνζεο ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ έληαικα 

ζχιιεςεο βάζεη ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ 2002/584/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην 

επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο
19

 αιιά θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.
20 

Ιδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ζηηο αξρέο πνπ αλαγλσξίδνληαη 

απφ ηνλ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο χκβαζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ (ΔΓΑ), βάζεη ησλ 

νπνίσλ ηα θξάηε νθείινπλ λα δξάζνπλ ηφζν θαηά ηελ αληηκεηψπηζε αιιά θαη πξφιεςε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά θαη ζπλνπηηθά ηα 

λέα ζεκεία θαη νη αιιαγέο νη νπνίεο εηζάγνληαη πξνο αληηθαηάζηαζε ηεο Οδεγίαο 

                                                           
15

 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ - Σχετικά με μια ςτρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τα δικαιϊματα 
του παιδιοφ {SEC(2006) 888} {SEC(2006) 889}, COM(2006) 367 τελικό. 
16

 Απόφαςθ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 15θσ Μαρτίου 2001, ςχετικά με το κακεςτϊσ των κυμάτων ςε 
ποινικζσ διαδικαςίεσ (2001/220/ΔΕΥ), ΕΕ L 82 τθσ 22.3.2001, ς.1. 
17

 Οδθγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, τθσ 29θσ Απριλίου 2004, ςχετικά με τον τίτλο παραμονισ που 
χορθγείται ςτουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν κφματα εμπορίασ ανκρϊπων ι ςυνζργειασ ςτθ 
λακρομετανάςτευςθ, οι οποίοι ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ αρχζσ, ΕΕ L 261 τθσ 6.8.2004, ς. 85. 
18

 Οδθγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου για τθν αποηθμίωςθ των κυμάτων εγκλθματικϊν πράξεων, ΕΕ L 
261 τθσ 6.8.2004, ς. 15. 
19

 Απόφαςθ-πλαίςιο του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ζνταλμα ςφλλθψθσ και τισ 
διαδικαςίεσ παράδοςθσ μεταξφ των Κρατϊν Μελϊν, ΕΕ L 190 τθσ 18.7.2002. 
20

 ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42. 
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2002/629/ΓΔΤ, ηα νπνία φπσο ζα θαηαδεηρζεί παξαθάησ απνηεινχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ. 

Σα λνκηθά ζηνηρεία ηεο πξφηαζεο φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην θεθάιαην 3 είλαη:  

Α Γηαηάμεηο νπζηαζηηθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ 

– Οξηζκφο 

– Δπηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο θαη πνηλέο 

– Με επηβνιή θπξψζεσλ ζην ζχκα 

B Γηθαηνδνζία θαη δίσμε 

– Δπξχηεξνο θαη πην δεζκεπηηθφο θαλφλαο εμσεδαθηθήο δηθαηνδνζίαο 

– πληνληζκφο ηεο δίσμεο ε δηάηαμε απηή ελδέρεηαη λα αληηθαηαζηαζεί κφιηο εγθξηζεί ε 

πξφηαζε απφθαζεο-πιαηζίνπ γηα ηηο ζπγθξνχζεηο δηθαηνδνζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο 

– Μέζα έξεπλαο 

Γ Γηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο 

– Δηδηθή κεηαρείξηζε γηα ηελ απνθπγή «επαθφινπζεο ζπκαηνπνίεζεο» 

– Πξνζηαζία βάζεη αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ 

– Απνδεκίσζε, θαζψο θαη πξφζβαζε ζε πθηζηάκελα θεθάιαηα 

Γ ηήξημε ησλ ζπκάησλ 

– Θέζπηζε κεραληζκψλ έγθαηξεο ηαπηνπνίεζεο θαη αξσγήο ησλ ζπκάησλ 

– Δπίπεδν αξσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαξαίηεηε ηαηξηθή πεξίζαιςε, 

ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ηελ ςπρνινγηθή βνήζεηα 

– Δηδηθά κέηξα γηα ηα παηδηά 

Δ Πξφιεςε 

– Δλέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ απνζάξξπλζε ηεο δήηεζεο ζεμνπαιηθψλ ππεξεζηψλ θαη θζελνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

– Καηάξηηζε 

– Πνηληθνπνίεζε εθείλσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πξνζψπνπ, γλσξίδνληαο φηη 

πξφθεηηαη γηα ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ 

Σ Παξαθνινχζεζε 

– Οξηζκφο εζληθψλ εηζεγεηψλ ή δεκηνπξγία αλάινγσλ κεραληζκψλ 
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4. Η Οδεγία 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 

5εο Απξηιίνπ 2011 γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
21

 

Η Οδεγία 2011/36/ΔΔ απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο. Η Οδεγία πξνζθέξεη 

ζπλνιηθή, νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεηαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηα 

ζχκαηα κε εηδηθή αλαθνξά ζην θχιν.
22

 

Η ελ ιφγσ Οδεγία δελ εζηηάδεη κφλν ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ αιιά ζηνρεχεη θαη ζηελ 

πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο παξνρήο επθαηξηψλ ζηα ζχκαηα εκπνξίαο 

ψζηε λα νξζνπνδήζνπλ θαη λα επαλεληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία. 

Η Οδεγία ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε κέηξσλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ ζε ηξίηεο ρψξεο, πξνο ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επξσπατθψλ 

δξάζεσλ. Απφ ην πξννίκην ηεο νδεγίαο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ πξέπεη 

λα ιάβνπλ ρψξα άκεζα ζηηο ηξίηεο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ. Οη δξάζεηο απηέο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, ηελ αξσγή ζηα ζχκαηα αιιά ην πην 

αμηνζεκείσην απνηειεί ε παξνρή απφ κέξνπο ηεο Έλσζεο ζηήξημεο πξνο ηηο ρψξεο απηέο, ψζηε 

λα παξάγνπλ ην θαηάιιειν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
23

 

Παξάιιεια, ε ζηελή δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα θξάηε ηεο Έλσζεο 

απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θαη ελδπλακψλεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο Europol θαη ηεο Eurojust. 

Σν εχξνο απηφ ηεο ζπλεξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ, αιιά θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ησλ θξαηψλ φπσο ησλ 

αζηπλνκηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο. Η θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαιείηαη λα παίμεη 

ελεξγφ ξφιν ζην πιαίζην θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, κέζσ ηεο δξάζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ κε ηηο αξκφδηεο αξρέο. 
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ηα κέηξα θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ, ε Οδεγία ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηεο θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη ηελ παξνρή θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Η νδεγία αλαπηχζζεη πεξαηηέξσ ηελ θαηαζηαιηηθή δξάζε ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ δηεπθνιχλνληαο ην έξγν ηνπο. Πιένλ νη αζηπλνκηθέο αξρέο λα μεθηλήζνπλ ηελ 

έξεπλα γηα ηνπο ππαίηηνπο ρσξίο ηελ αλάγθε ζπγθαηάζεζεο ηνπ ζχκαηνο ή αθφκα θαη ζε 

πεξίπησζε απφζπξζεο ηεο κήλπζεο, απηφ δελ παξαθσιχεη νχηε ζηακαηά ηελ δξάζε ησλ αξρψλ. 

Παξάιιεια, πξνσζείηαη ε ζεκειίσζε ηεο δηεζλνχο δηθαηνδνζίαο γηα ηελ εκπνξία αλζξψπσλ 

ψζηε πιένλ ν γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο λα κελ απνηειεί εκπφδην ζηελ δίσμε ησλ 

εγθιεκαηηψλ. 

Η αλαινγηθφηεηα ησλ πνηλψλ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

θαη φπσο αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξννίκην, ε βαξχηεηα ηεο πνηλήο εμαξηάηαη απφ ηηο εηδηθέο 

πεξηζηάζεηο πνπ δηαπξάηηεηαη ην έγθιεκα. Οη πεξηζηάζεηο απηέο αθνξνχλ επάισηα ζχκαηα, φηαλ 

ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δσή ηνπ ζχκαηνο, αλ έγηλε ρξήζε βία ή βαζαληζηεξίσλ θαη ζε πνην βαζκφ. 

Δπίζεο, ε Οδεγία κεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία θαη απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ζπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη γηα εχινγν δηάζηεκα κεηά ην ηέινο ησλ πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Δληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ ζα ιακβάλνληαη κέηξα ψζηε ην ζχκα λα απαιιαρηεί απφ ηνπο 

δηαθηλεηέο ηνπ θαη λα κπνξέζεη λα αλαθηήζεη ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπ δχλακε γηα λα 

απαιιαρηεί απφ ηα ζηνηρεία ηνπ εγθιήκαηνο. ηα κέηξα εληνπίδνληαη νη κε άζθνπεο 

επαλαιήςεηο ησλ αθξνακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε παξνρή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο. Σα κέηξα απηά εθαξκφδνληαη έπεηηα απφ ζπγθαηάζεζε ηνπ ζχκαηνο.  

Η Οδεγία 2011/36/ ΔΔ επαλαδηαηππψλεη θαη δηεπξχλεη ηνλ νξηζκφ ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ σο εγθιεκαηηθήο πξάμεο κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε. Ωο εθκεηάιιεπζε λνείηαη ε 

δηάθνξσλ κνξθψλ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε ή αθαίξεζε νξγάλσλ. 

Η ζπλαίλεζε ηνπ ζχκαηνο είλαη άλεπ ζεκαζίαο εάλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ εγθιεκαηηθψλ 

πξάμεσλ φπσο ε ζηξαηνιφγεζε, κεηαθνξά, δηαθίλεζε, ππνδνρή, ζηέγαζε, αληαιιαγή ή 

κεηαβίβαζε εμνπζίαο επί απηνχ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κνξθέο εμαλαγθαζκνχ, φπσο ε απεηιή ή 

ρξήζε βίαο, απαγσγή, απάηε, παξαπιάλεζε, θαηάρξεζε εμνπζίαο ή ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ζπλαίλεζε ηνπ αηφκνπ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην ζχκα είλαη θάησ ησλ 

δεθανθηψ εηψλ νη παξαπάλσ πξάμεηο ζεσξνχληαη εγθιεκαηηθέο αθφκε θαη εάλ δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θαλέλα κέζσ εμαλαγθαζκνχ(άξζξν 2). Δπίζεο πξάμεηο φπσο ε ππνθίλεζε, ε 

βνήζεηα ή ε ζπλέξγεηα ζηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο ζεσξνχληαη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο (άξζξν 3).  
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Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη γηα ηηο παξαπάλσ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο πξέπεη λα είλαη 

αλψηαηεο δηάξθεηαο.  Η κηθξφηεξε πνηλή πνπ δχλαηαη λα δνζεί είλαη πέληε εηψλ. ε ηδηαίηεξεο 

πεξηπηψζεηο ε κηθξφηεξε δηάξθεηα πξέπεη λα είλαη δέθα εηψλ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη φηαλ ην 

αδίθεκα δηεπξάρζε εηο βάξνο επάισηνπ αηφκνπ, ή ζηα πιαίζηα εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, ή 

ηέζεθε ζε θίλδπλν ε δσή ηνπ ζχκαηνο ή ηέινο ρξεζηκνπνηήζεθε ζνβαξή βία ή πξνθιήζεθε 

ζνβαξή βιάβε ζην ζχκα. Καηλνηνκία απνηειεί ε εηδηθή δηάηαμε πνπ αθνξά αλ ν δξάζηε είλαη 

δεκφζηνο ιεηηνπξγφο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ιεηηνπξγεί 

επηβαξπληηθά. (άξζξν 4) 

Σα λνκηθά πξφζσπα ππέρνπλ επίζεο επζχλε γηα ηα ελ ιφγσ αδηθήκαηα ζε πεξίπησζε πνπ 

γίλνληαη πξνο φθεινο ηνπο απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ θαηέρεη ηζχλνπζα ζέζε. Δπίζεο ην 

λνκηθφ πξφζσπν έρεη επζχλε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ  δηαπξάρζεθε ην αδίθεκα ιφγσ 

έιιεηςεο επνπηείαο ή ειέγρνπ. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, 

αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο. Πεξηιακβάλνπλ ηηο ρξεκαηηθέο πνηλέο, πξφζηηκα, απαγφξεπζε 

άζθεζεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θιείζηκν εγθαηαζηάζεσλ θ.α. (άξζξα 5 & 6) 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαλεκηζηεί ε πηζαλφηεηα ηα ελ ιφγσ αδηθήκαηα λα κελ ηηκσξνχληαη  

ιφγσ ζχγθξνπζεο ησλ αξκνδηνηήησλ, ε λέα Οδεγία νξίδεη ηηο ζθαίξεο δηθαηνδνζίαο ησλ 

Κξαηψλ Μειψλ, ηψξα θαη εθηφο ζπλφξσλ. πγθεθξηκέλα ηα Κξάηε Μέιε δηεθδηθνχλ ηελ 

δηθαηνδνζία ηνπο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην έγθιεκα δηαπξάηηεηαη έζησ ελ κέξεη ζην έδαθφο ηνπο 

ή ν δξάζηεο είλαη ππήθνφο ηνπο, εθφζνλ φκσο ην αδίθεκα πνπ δηέπξαμε ζε αιινδαπφ Κξάηνο 

Μέινο δελ απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα ζε απηφ θαη εθφζνλ ην αδίθεκα θαηαγγειζεί είηε απφ ην 

ζχκα είηε απφ ην Κξάηνο Μέινο φπνπ δηεπξάρζε. Δάλ ην έγθιεκα δηαπξαρζεί εθηφο ησλ 

ζπλφξσλ ηνπ Κξάηνπο Μέινπο ηφηε απηφ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ δηθαηνδνζία ηνπ εάλ ην 

αδίθεκα δηεπξάρζε ελαληίσλ ππεθφσλ ηνπ, ή αηφκνπ πνπ δηακέλεη ζπλήζσο ζην έδαθφο ηνπ, ή 

εάλ ν δξάζηεο δηακέλεη ζπλήζσο ζην έδαθφο ηνπ ή φηαλ ην έγθιεκα δηαπξάηηεηαη πξνο φθεινο 

λνκηθνχ πξνζψπνπ εγθαηαζηεκέλνπ ζην έδαθφο ηνπ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο φκσο φηη ε 

ηεηειεζκέλε πξάμε δελ απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα ζην αιινδαπφ Κξάηνο Μέινο φπνπ δηαπξάμεη 

θαη έρεη θαηαγγειζεί είηε απφ ην ζχκα είηε απφ ην Κξάηνο Μέινο φπνπ δηεπξάρζε. (άξζξν 10) 

ηελ Οδεγία 2011/36/ ΔΔ, ε Δπηηξνπή δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηελ παξνρή ζπλδξνκήο, 

ζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ πξηλ, θαηά θαη κεηά ην πέξαο 

ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Η ελ ιφγσ ζηήξημε ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ παξνρή ζηέγεο, ηαηξηθήο 
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πεξίζαιςεο, ςπρνινγηθήο βνήζεηαο, αιιά θαη ζηελ παξνρή ελεκέξσζεο θαη ππεξεζηψλ 

δηεξκελείαο θαη κεηάθξαζεο. Η ζπλδξνκή θαη ζηήξημε παξέρεηαη ζε έλα άηνκα άκεζα κφιηο 

ππάξμνπλ βάζηκεο πιεξνθνξίεο φηη κπνξεί λα ππέζηε θάπνην απφ ηα ελ ιφγσ αδηθήκαηα. Οη 

παξνρέο απηέο δελ εμαξηψληαη απφ ηελ πξνζπκία ηνπ ζχκαηνο λα ζπλεξγαζηεί ζηελ πνηληθή 

έξεπλα, δίσμε ή δίθε (κε επηθπιάμεηο). Δπίζεο ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

ζχζηαζε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ ππνδνρήο θαη εληνπηζκνχ ησλ ζπκάησλ, θαζψο θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ζρεηηθέο νξγαλψζεηο. Δηδηθή κέξηκλα νθείινπλ λα αζθνχλ ηα θξάηε κέιε ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ζχκαηα παξνπζηάδνπλ εηδηθέο αλάγθεο φπσο εγθπκνζχλε, αλαπεξία, 

ςπρνινγηθή δηαηαξαρή θαη άιια. (άξζξν 11) 

Καηά ηελ δηάξθεηα πνηληθήο έξεπλαο θαη δηαδηθαζίαο ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα 

ζηεξίμνπλ θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ. Σα ζχκαηα εμνπιίδνληαη κε 

λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη εθπξνζψπεζε θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ ηα αθνξνχλ. Μεηά 

απφ αμηνιφγεζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θάζε ππφζεζεο, ηα ζχκαηα δελ ππνβάιινληαη ζε 

άζθνπεο επαλαιήςεηο ζπλεληεχμεσλ, ζε νπηηθέο επαθέο κε ηνπο ζχηεο ηνπο, ζε θαηαζέζεηο 

δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο θαη ζε άζθνπεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή.  Δπίζεο 

πξνζηαηεχνληαη αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ. (άξζξν 13) 

ηελ Οδεγία 2011/36/ΔΔ, ππάξρνπλ θαηλνχξγηεο δηαηάμεηο πνπ εηζάγνληαη ζπγθξηηηθά κε 

ηελ νδεγία 2002/ 629/ΓΔΤ: 

Γίλεηαη αλαθνξά ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο. πγθεθξηκέλα, ζην 

άξζξν αλαθέξεηαη φηη ζηφρνο ηεο νδεγίαο είλαη ε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ θαη πνηλψλ ζρεηηθά 

κε ηα εγθιήκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ δηάζηαζε ησλ θχισλ. 

ην άξζξν 7 ε Οδεγία κεξηκλά γηα ηε θαηάζρεζε θαη ηε δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο πνπ 

απνθηήζεθε απφ ηελ άζθεζε ηεο παξάλνκεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

Σα άξζξα 8 θαη 9 επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ θαηά ηε πνηληθή 

δηαδηθαζία, ηε κε δίσμή ηνπο αιιά θαη ην ζαθή θαζνξηζκφ ηεο έξεπλαο θαη δίσμεο ησλ 

παξαλφκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άξζξα απηά θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ηα λνκηθά ηνπο ζπζηήκαηα 

ζα πξνζηαηεχζνπλ ηα ζχκαηα, εθφζνλ απηά δελ ζπκκεηείραλ εζεινληηθά ζηελ παξάλνκε πξάμε, 

ηνπνζεηψληαο ηαο εθηφο δπλαηφηεηαο δίσμεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

Έλα ζεκείν πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο είλαη ην ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 9 φπνπ 

αλαθέξεη φηη ε πνηληθή έξεπλα θαη δίσμε ησλ αδηθεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπνξία 
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αλζξψπσλ, δελ εμαξηψληαη απφ κήλπζε ή έγθιεζε ηνπ ζχκαηνο θαη φηη ε πνηληθή δηαδηθαζία 

κπνξεί λα ζπλερηζηεί αθφκα θαη αλ ην ζχκα απνζχξεη ηελ θαηάζεζή ηνπ. Δπίζεο, ε Οδεγία 

ππνγξακκίδεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα παξέρεη ζε φια ηα πξφζσπα, ηηο κνλάδεο ή ηηο 

ππεξεζίεο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ πνηληθή έξεπλα θαη δίσμε ησλ αδηθεκάησλ, ηελ 

αλάινγε κφξθσζε, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα απνηειεζκαηηθά εξγαιεία έξεπλαο. 

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο Οδεγίαο έρεη αλαπηπρζεί γχξσ απφ παξνρή βνήζεηα θαη ζηήξημεο 

ζηα ζχκαηα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ. Σα παηδηά απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία 

ζπκάησλ, ηα νπνία ρξήδνπλ εηδηθήο αληηκεηψπηζεο θαη πξνζηαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα άξζξα 

13 θαη 14 ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε απηή, κε γλψκνλα πάληα ην χςηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 

ην άξζξν 14 πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ. ην πξψην 

ζηάδην αμηνινγείηαη ε ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα εθαξκνζηνχλ 

κέηξα θαη πξαθηηθέο. Η εθπαίδεπζε ζηα ζχκαηα παηδηά λεαξήο ειηθίαο ζεσξείηαη ππνρξέσζε 

ηνπ θξάηνπο. Παξάιιεια, νξίδεηαη γηα ηα παηδηά θεδεκφλαο ζε πεξίπησζε πνπ ζεσξεζνχλ 

ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ. Βνήζεηα θαη ζηήξημε δελ παξέρεηαη κφλν ζην παηδί αιιά θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ, φηαλ απηή δηακέλεη ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο. 

Η πξνζηαζία ησλ παηδηψλ εληφο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ αλαπηχζζεηαη ζηα άξζξα 15 θαη 

16, ην ηειεπηαίν εθ ησλ νπνίσλ θάλεη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ αζπλφδεπησλ 

παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξζεθε ην θξάηνο είλαη ππεχζπλν λα δηνξίζεη έλα 

θεδεκφλα εθπξφζσπν γηα ην παηδί, αιιά πέξα απφ απηφ, εμαζθαιίδνπλ φηη ηα παηδηά ζχκαηα 

εκπνξίαο αλζξψπσλ έρνπλ πξφζβαζε ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε δσξεάλ λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη 

δσξεάλ λνκηθή εθπξνζψπεζε, κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηελ απαίηεζε απνδεκίσζεο, εθηφο εάλ 

έρνπλ επαξθείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. 

ρεηηθά κε ηελ πξναλαθξηηηθή δηαδηθαζία δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ ηδηαίηεξε 

ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

ζπλεληεχμεηο γίλνληαη ζε ρψξνπο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο, απφ επαγγεικαηίεο εθπαηδεπκέλνπο, ν 

αξηζκφο ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηνξηζκέλνο θαη νη ζπλεληεχμεηο δηεμάγνληαη 

κφλνλ φπνπ απηφ είλαη απζηεξά αλαγθαίν γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ πνηληθψλ εξεπλψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, ην ζχκα παηδηθήο ειηθίαο κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ εθπξφζσπφ ηνπ ή, θαηά 

πεξίπησζε, ελήιηθα ηεο επηινγήο ηνπ παηδηνχ, εθηφο αλ έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε γηα 

ην αληίζεην ζρεηηθά κε απηφ ην πξφζσπν. Σέινο, ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία δηεμάγεηαη 
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θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, θαη ην δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην παηδί - ζχκα λα ηχρεη αθξφαζεο 

ρσξίο λα είλαη παξφλ, ηδίσο κε ηε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο επηθνηλσληψλ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ, νξίδεηαη θεδεκφλαο απφ ην 

θξάηνο,απνιακβάλνπλ ηελ ίδηα κεηαρείξηζε θαη πξνλφκηα κε ηα παηδηά ζχκαηα, ελψ παξάιιεια 

ιακβάλεηαη ππφςε ην εηδηθφ θαζεζηψο ζην νπνίν ππάγνληαη. 

Η Οδεγία ζην άξζξν 17 δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηεθδίθεζεο απνδεκίσζεο απφ ηα ζχκαηα 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζηα πιαίζηα εηδηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Σα δχν πξνηειεπηαία άξζξα ηεο Οδεγίαο 18 θαη 19 δελ αλήθνπλ ζηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, αιιά ζηελ πξφιεςε ηεο εκθάληζεο 

απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Έηζη ηα θξάηε ζηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο πξνβαίλνπλ ζε θαηάιιειεο 

ελέξγεηεο θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θαη εθζηξαηείεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο, ελδερνκέλσο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ζρεηηθέο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο 

θνξείο, κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

εινρεχεη γηα ηα άηνκα, θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά, λα πέζνπλ ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ. ηα 

πιαίζηα απηά αλήθεη θαη ε επηκφξθσζε θαη ν έιεγρνο ησλ αηφκσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ 

επαθή άκεζε κε ηα παηδηά ζχκαηα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. Ιδηαίηεξε αμηφινγε είλαη ε πξφηαζε 

ηεο παξαγξάθνπ 4 άξζξν 19 γηα πνηληθνπνίεζε φρη κφλν ηνπ αδηθήκαηνο ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, αιιά θαη ησλ αδηθεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη ή πεγάδνπλ απφ απηή.  

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζπιινγηθή δξάζε ζηα πιαίζηα ηεο Έλσζεο ηα Κξάηε Μέιε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζηε ζπληνληζκέλε θαη ελνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή ηεο 

Έλσζεο θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, λα δηεπθνιχλνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ πληνληζηή Γξάζεο 

θαηά ηεο Δκπνξίαο (ΓΔ). Δηδηθφηεξα ηα θξάηε κέιε δηαβηβάδνπλ ζηνλ ΓΔ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ εκθαίλνληαη ζην άξζξν 19, βάζεη ησλ νπνίσλ ν ΓΔ ζπκκεηέρεη ζηε ζχληαμε έθζεζεο απφ 

ηελ Δπηηξνπή αλά δηεηία ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη ζηηο ελέξγεηεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 
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5. Απόθαζε-Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2001 ζρεηηθά κε ην 

θαζεζηώο ησλ ζπκάησλ ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο (2001/220/ΓΔΤ)
24

 

Η Απφθαζε-Πιαίζην 2001/220/ΓΔΤ αλαθέξεηαη ζηε πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο αλάινγα κε ηελ 

αμηφπνηλε πξάμε πνπ ζπληειέζηεθε.  

ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ην θξάηνο νθείιεη λα 

δηαζθαιίζεη ηελ αλεκπφδηζηε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζχκαηνο, θαζψο θαη ηελ δηαηήξεζε 

ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ. Παξάιιεια, ηα 

θξάηε πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα ζχκαηα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο 

αλαγθαίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Η απφθαζε πιαίζην 

θαηνλνκάδεη κεξηθέο κφλν απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα αλαδεηήζεη ην ζχκα φπσο ην 

είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο, ε δηαδηθαζία θαηάζεζεο 

κήλπζεο θ.α. 

Παξάιιεια, ην θξάηνο θξνληίδεη λα ππάξρεη ζπλερήο ελεκέξσζε ζηα ζχκαηα φρη κφλν 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αιιά θαη γηα ηελ πνξεία ηεο κήλπζεο ηνπο, ησλ πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα θηλήζνπλ νη αηηνχληεο αιιά θαη ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηα ζχκαηα, φηη θαηά ηελ απφιπζε ηνπ 

θαηαδηθαζζέληνο γηα ηελ εγθιεκαηηθή πξάμε κπνξεί λα απνθαζηζζεί ε ελεκέξσζε ηνπ ζχκαηνο, 

εάλ απνδεηρζεί αλαγθαίν. 

Σν δηθαίσκα πξνζηαζίαο κε ηελ Απφθαζε-Πιαίζην εμειίζζεηαη θαη δελ αθνξά κφλν ην 

ζχκα αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο. Πξνζηαζία θαη ππνζηήξημε δίλνληαη ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηεο 

απνθπγήο άκεζεο επαθήο ησλ κειψλ ε ηνπ ζχκαηνο κε ηνλ δξάζηε αθφκα θαη εληφο ησλ 

δηθαζηηθψλ θηεξίσλ αλ δελ θξίλεηαη ηειείσο αλαγθαίν. 
25

 

Γηθαίσκα απνδεκίσζεο ζηα πιαίζηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο νξίδεη ε Απφθαζε-

Πιαίζην φηη απνηειεί απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο έλαληη ηνπ ζχκαηνο . Σν πνζφ ηεο 

απνδεκίσζεο είλαη αλάινγν ηεο δεκηάο πνπ ππέζηε ην ζχκα θαη αθαηξείηαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηνπ δξάζηε.  

                                                           
24

 Αρικ. L 082 Επίςημη Εφημερίδα, 22 Μαρτίου 2001 
25

 Αριθ. L 082, Επίςημη Εφημερίδα, ο.π. 
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ηελ πεξίπησζε ησλ ζπκάησλ πνπ θαηνηθνχλ ζε άιιν θξάηνο θαη δηεθδηθνχλ 

απνδεκίσζε, ηα θξάηε πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηάζεζεο ηνπ ζχκαηνο 

άκεζα κεηά ηελ ηέιεζε ηεο εγθιεκαηηθήο δξάζεο, ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ζχκαηνο λα έρεη 

πξσηίζησο ηελ πξφζβαζε ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ψζηε λα θηλήζεη ηηο πνηληθέο 

δηαδηθαζίεο.(Άξζξν 11)  

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ ε Απφθαζε – Πιαίζην ζην άξζξν 13νξίδεη ηελ παξνρή 

απφ κέξνπο ησλ θξαηψλ ππεξεζίεο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη νξγαλψζεηο ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκάησλ. Η δξάζε ησλ ελ ιφγσ νξγαλψζεσλ θαη πξνζψπσλ εληζρχεηαη θαη ζηεξίδεηαη απφ ην 

θξάηνο ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά: 

α) ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηα ζχκαηα· 

β) ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζηα ζχκαηα αλάινγα κε ηηο άκεζεο αλάγθεο ηνπο· 

γ) ηε ζπλνδεία ησλ ζπκάησλ, ζε πεξίπησζε αλάγθεο θαη εθφζνλ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ πνηληθή 

δηαδηθαζία· 

δ) ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζηα ζχκαηα, εθφζνλ ην δεηήζνπλ, κεηά ηελ πεξάησζε ηεο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο. 

Σαπηφρξνλα, βαζηθφο ζθνπφο ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ είλαη ε εηδηθή θαηάξηηζε ησλ 

αηφκσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηηο αλάγθεο ησλ ζπκάησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ επάισησλ αηφκσλ, 

πξνο δηεπθφιπλζε ησλ πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ. ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάινγε 

δηακφξθσζε πξέπεη λα έρνπλ θαη νη ππεξεζίεο θαη ηα θηήξηα κέζα ζηα νπνία δηεμάγνληαη νη 

πνηληθέο δηαδηθαζίεο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ ζχκαηνο απφ επηπιένλ πηέζεηο απφ απηέο πνπ 

θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ.  

6. Απόθαζε-Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ 2004/68/ΓΔΤ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηώλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο26 

Η παξνχζα απφθαζε πιαίζην ζπκπιεξψλεη ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ. 

Δηδηθφηεξα αληηθαζηζηά ηελ Κνηλή Γξάζε 97/154/ΓΔΤ ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ.  Παξάιιεια, ζπκπιεξψλεη 

                                                           
26

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/l
33138_el.htm 
 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/l33138_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/l33138_el.htm
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ηελ Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 2000/375/ΓΔΤ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο ζην Ίληεξλεη.  

Σν πκβνχιην αλαθέξεηαη εηδηθά ζην πξφβιεκα ηνπ παηδεξαζηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ζηελ 

ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. 

Γηα πην απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ, ην 

πκβνχιην, ζεζπίδεη κηα βάζε θνηλήο λνκνζεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ εγθιήκαηνο, θαζψο θαη 

θνηλφ πνηληθφ θψδηθα αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε. Δπίζεο ζεζπίδεη ην θνηλφ πιαίζην απζηεξψλ 

θπξψζεσλ γηα ηα εηδερζή εγθιήκαηα, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη 

απνηξεπηηθέο. Οη θπξψζεηο πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε ην έγθιεκα ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο θαη παηδηθήο πνξλνγξαθίαο λα θαηαηάζζεζαη αλάκεζα ζε ζνβαξά εγθιήκαηα, 

φπσο ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, ην μέπιπκα ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο θ.α. 

Η Απφθαζε - Πιαίζην αξρηθά νξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ παηδηνχ θαη ηεο παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο. Ωο παηδί ζεσξείηαη ην άηνκν θάησ ησλ δεθανθηψ εηψλ, θαη σο παηδηθή 

πνξλνγξαθία ζεσξείηαη ην πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ζην νπνίν παξίζηαηαη έλα παηδί ή αλαπαξίζηαηαη 

απφ έλαλ ελήιηθα. 

Πξνζδηνξίδεη ηα αδηθήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ παηδηνχ ηα 

νπνία είλαη ν εμαλαγθαζκφο ηνπ παηδηνχ ζε πνξλεία ή ζπκκεηνρή ηνπ ζε πνξλνγξαθηθέο 

παξαζηάζεηο θαη θεξδνζθνπία, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε παξφκνηα εθκεηάιιεπζε παηδηνχ. Η 

εηζαγσγή ηνπ παηδηνχ ζηε πνξλεία ή ζε ζεάκαηα πνξλνγξαθίαο θαζψο θαη ε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε παηδί φηαλ γίλεηαη ρξήζε θάπνηαο κνξθήο εμαλαγθαζκνχ ή εθκεηάιιεπζεο 

ηεο ζέζεο ηνπ αηφκνπ ή πξνζθνξά ακνηβήο γηα ζεμνπαιηθέο ππεξεζίεο. 

Δπίζεο πξνζδηνξίδεη ηα αδηθήκαηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία 

ηα νπνία είλαη ε παξαγσγή παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ε δηαλνκή, δηάδνζε ή κεηάδνζε παηδηθήο 

πνξλνγξαθίαο. Η δηάζεζε ή πξνζθνξά ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαζψο θαη ε απφθηεζε θαη 

θαηνρή ηεο. Γίλεηαη ε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηα θξάηε κέιε λα κελ πξνρσξνχλ ζε πνηληθή δίσμε 

ελφο αηφκνπ πνπ δηέπξαμε ηηο παξαπάλσ πξάμεηο ππφ εηδηθέο ζπλζήθεο. 

Δπίζεο ε Απφθαζε – Πιαίζην νξίδεη ηηο ειάρηζηεο πνηλέο γηα θάζε έλα απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα αδηθήκαηα, ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ζπκθψλα κε ηελ 
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θξίζε ηνπο. Αθφκε ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ επρέξεηα λα απαγνξεχνπλ ζε άηνκα πνπ δηέπξαμαλ 

έλα απφ ηα παξαπάλσ εγθιήκαηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε παηδηά.  

Η Απφθαζε - Πιαίζην νξίδεη θαη ηελ επζχλε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ε νπνία είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ζε απηήλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Σν λνκηθφ πξφζσπν ππέρεη επζχλε εάλ ην 

αδίθεκα δηαπξάηηεηαη πξνο φθειφο ηνπ απφ έλα νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ είηε ελεξγεί 

αηνκηθά είηε σο κέινο νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ην νπνίν θαηέρεη ηζχλνπζα ζέζε εληφο 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Οη θπξψζεηο είλαη πνηληθέο θαη κε πνηληθέο θαζψο θαη εηδηθέο φπσο: 

πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απαγφξεπζε άζθεζεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, επηβνιή δηθαζηηθήο 

επνπηείαο, δηθαζηηθή εληνιή δηάιπζεο, ή απνθιεηζκφ απφ δεκφζηεο παξνρέο θαη εληζρχζεηο. 

Η Απφθαζε - Πιαίζην ζεζπίδεη θξηηήξηα δηθαηνδνζίαο. Έλα θξάηνο ζεκειηψλεη ηε 

δηθαηνδνζία ηνπ φηαλ ην αδίθεκα δηαπξάηηεηαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ ή ν δξάζηεο είλαη ππήθννο 

ηνπ θξάηνπο απηνχ ή ην αδίθεκα δηαπξάηηεηαη πξνο φθεινο λνκηθνχ πξνζψπνπ εγθαηεζηεκέλνπ 

ζηελ επηθξάηεηά ηνπ. Σα θξάηε πνπ αξλνχληαη ηελ έθδνζε ππεθφσλ ηνπο πξέπεη λα ζεζπίζνπλ 

ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα δηψθνληαη νη ππήθννη ηνπο γηα αδηθήκαηα πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί 

εθηφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο. 

Σέινο ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα θξνληίζνπλ ψζηε ε δίσμε ησλ παξαπάλσ αδηθεκάησλ λα 

κελ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαγγειία ή θαηεγνξία ηνπ ζχκαηνο. Δπίζεο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ 

πξνγξάκκαηα αξσγήο πξνο ηα ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.  

7. Οδεγία 2004/80/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ 

απνδεκίσζε ησλ ζαλάησλ εγθιεηηθώλ πξάμεσλ
27

 

Η Οδεγία απηή έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο πην απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο 

απνδεκηψζεσλ αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ιήςε απνδεκίσζεο απφ 

κέξνπο ησλ ζπκάησλ, ελψ παξάιιεια λα ζπζηαζνχλ κεραληζκνί απνδεκίσζεο ζε θάζε θξάηνο 

κέινο. 
28

 

Σα ζχκαηα εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ πξέπεη λα δηθαηνχληαη εχινγεο απνδεκίσζεο γηα ηε 

δεκία ηελ νπνία ππέζηεζαλ, αλεμάξηεηα απφ ην θξάηνο κέινο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην 

                                                           
27

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0080:EL:HTML 
28

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0015:0018:EL:PDF L 261/15 
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νπνίν ηειέζηεθε ε αμηφπνηλε πξάμε. Γηα ην ιφγν απηφ ε Οδεγία απαηηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα 

ζεζπίζνπλ εζληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ αιιά θαη έλα απνδνηηθφ 

ζχζηεκα απνδεκίσζεο φηαλ αθνξά εγθιήκαηα δηαζπλνξηαθνχ ραξαθηήξα.  

Ο αηηψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία έρεη δηθαίσκα λα θαηαζέζεη αίηεζε απνδεκίσζεο ζην 

θξάηνο πνπ δηακέλεη αιιά ε απνδεκίσζε απνηειεί επζχλε ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ε 

εγθιεκαηηθή πξάμε.  

Σα θξάηε ζπζηήλνπλ ηελ αξρή ή αξρέο ζπλδξνκήο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ αηηνχληα θαη ηελ αξσγή ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία δηεθδίθεζεο ηεο απνδεκίσζεο. 

Απηή ε αξρή θαηέρεη ζέζε κεζνιαβεηή κεηαμχ ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ θξάηνπο, θαη δελ αμηνινγεί 

ε ίδηα ηεο αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη. Γηαβηβάδεη ηελ αίηεζε θαη φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

ην ηαρχηεξν δπλαηφλ ζηελ αξρή απφθαζεο. Απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ζα αμηνινγήζεη ηελ αίηεζε 

θαη έρεη δηθαίσκα λα θαιέζεη ηνλ αηηνχληα λα δψζεη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο αλ θξηζεί 

απαξαίηεην. Δπίζεο, ε αξρή απφθαζεο κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ αηηνχληα ζε αθξφαζε αλ ην θξίλεη 

απαξαίηεην. Η θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο γίλεηαη ην ζπληνµφηεξν δπλαηφλ µεηά ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο, ζχµθσλα µε ην εζληθφ δίθαην. 

ην πιαίζην ηεο Οδεγίαο ηα θξάηε εμαζθαιίδνπλ φηη δηαζέηνπλ αληίζηνηρν λνκηθφ 

πιαίζην θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα απνδεκίσζεο γηα εγθιήκαηα δηαζπλνξηαθνχ ραξαθηήξα, 

πνπ δηαπξάηηνληαη ζην έδαθφο ηνπο.  

Σέινο, ε Οδεγία αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε εμεχξεζεο θνηλψλ ζεκείσλ κεηαμχ ησλ 

Κξαηψλ Μειψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ηνπο ή ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο.  

8. Οδεγία 2004/81/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά µε ηνλ 

ηίηιν παξαµνλήο πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ ζύµαηα 

εµπνξίαο αλζξώπσλ ή ζπλέξγεηαο ζηε ιαζξνµεηαλάζηεπζε, νη νπνίνη 

ζπλεξγάδνληαη µε ηηο αξµόδηεο αξρέο 

Η Οδεγία απηή θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ρνξήγεζε ηίηινπ παξακνλήο 

ζε ππεθφνπο ρσξψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Έλσζε. Ο ηίηινο απηφο είλαη πεξηνξηζκέλεο 

δηάξθεηαο θαη αθνξά κφλν θαηεγνξίεο αλζξψπσλ πνπ ππήξμαλ ζχκαηα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

ή εγθιήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε απηφ. Σα άηνκα απηά ιακβάλνπλ ηνλ ηίηιν παξακνλήο 
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πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
29

 Γηα ην ιφγν απηφ ν ηίηινο 

δίλεηαη θαη ζε άηνκα πνπ εηζήιζαλ παξαλφκσο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Έλσζεο.
30

 

Η Οδεγία 2004/81/ΔΚ ηζρχ γηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη ππήξμαλ ζχκαηα ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ ή ηεο ππνβνήζεζεο ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, αθφκα θαη αλ ζεκεηψζεθε 

παξάλνκε είζνδν. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ είλαη ην άηνκν λα έρεη 

ζπκπιεξψζεη ην έηνο ελειηθίσζεο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε θξάηνο. 
31

 

Όηαλ νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο θξίλνπλ φηη θάπνην άηνκν εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο ζα πξέπεη λα ηνλ ελεκεξψζεη άκεζα. Η ελεκέξσζε απηή κπνξεί λα γίλεη θαη απφ 

άιινπο θξαηηθνχο θνξείο ή αληίζηνηρεο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. Γίλεηαη κηα πξνζεζκία 

πεξίζθεςεο ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα απαιιαρηεί απφ ηελ επηξξνή ησλ 

δξαζηψλ ησλ εγθιεκάησλ θαη λα απνθαζίζεη εάλ ζα ζπλεξγαζηεί κε ηηο αξρέο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξίζθεςεο ν ππήθννο έρεη ην δηθαίσκα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, αιιά ζε θακία πεξίπησζε ε 

ρξνληθή απηή δηάξθεηα δελ παξέρεη δηθαίσκα δηακνλήο.  

Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ ηίηινπ παξακνλήο ην θξάηνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνπο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πξφζβαζε ζηελ πεξίζαιςε φηαλ δελ δηαζέηνπλ επαξθήο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο, κεηάθξαζε θαη δηεξκελεία ζηελ γιψζζα ηνπο, αιιά θαη λνκηθή αξσγή ζχκθσλα κε ηελ 

εζληθή λνκνζεζία. Οη ππήθννη ησλ ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα 

πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα θξάηε ή κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ή πξνεηνηκαζία επηζηξνθήο ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο. Δηδηθφ πιαίζην 

νξίδεηαη γηα ηα αλήιηθα παηδηά ή ηα αζπλφδεπηα ηα νπνία επηπξφζζεηα πξέπεη λα έρνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη αζπλφδεπηα, ην θξάηνο κέινο 

αλαιακβάλεη λα εμαθξηβψζεη ηελ ηζαγέλεηα ηνπ παηδηνχ θαη λα θηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηεο νηθνγέλεηαο.
32

 

Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πεξίζθεςεο θαη εθφζνλ ππήθννο ηεξεί ηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο, εμεηάδεηαη αλ πιεξνχληαη θαη ηξία βαζηθά θξηηήξηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: α) 

θαηά πφζνλ είλαη ζθφπηµν λα παξαηαζεί ε παξαµνλή ηνπ πξνζψπνπ απηνχ ζηελ επηθξάηεηά 

                                                           
29

 Προοίμιο Οδθγίασ, παράγραφοσ 9. L 261/22 
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/odigia81_2004.pdf  
30

 Άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ Οδθγίασ L 261/22 
31

 Τα κράτθ διατθροφν το δικαίωμα να εφαρμόςουν τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ ςε ανιλικα άτομα όταν 
ανταποκρίνονται ςτισ προχποκζςεισ, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τισ εκνικζσ νομοκεςίεσ. Άρκρο 3 τελικι διάταξθ L 
261/22 
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ηνπο, πξνο δηεπθφιπλζε ηεο έξεπλαο ή ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, β) θαηά πφζνλ ην ελ ιφγσ 

πξφζσπν έρεη επηδείμεη ζαθή βνχιεζε ζπλεξγαζίαο θαη γ) θαηά πφζνλ ην πξφζσπν απηφ έρεη 

δηαθφςεη θάζε ζρέζε µε ηνπο δξάζηεο πξάμεσλ. Δθφζνλ ην άηνκν ηθαλνπνηεί ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα απνθηά ησλ ηίηιν δηακνλήο ν νπνίνο ηνπ εμαζθαιίδεη πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη ζηελ επαγγειµαηηθή θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε. 

Σέινο, ππάξρεη δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ηνπ ηίηινπ παξακνλήο ζε πεξίπησζε πνπ ην 

άηνκν επαλαζπλδεζεί κε ηνπο εγθιεκαηίεο, δελ επηζπκεί πιένλ λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ή αλ νη αξκφδηεο αξρέο απνθάζηζαλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ δηαδηθαζία έξεπλαο. 

9. Η ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο εκπνξίαο 

αλζξώπσλ 2012 – 2016
33

 

Η ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

ζπκπιεξψλεη θαη εληζρχεη ηελ Οδεγία 2011/36/ΔΔ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη σο ζηφρν  λα ππνζηεξίμεη ην έξγν ησλ Κξαηψλ 

Μειψλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. Σα θξάηε κέιε θέξνπλ ηελ θχξηα επζχλε 

ζην έξγν απηφ. 

Η ζηξαηεγηθή 2012 – 2016 αλαπηχζζεηαη ζε πέληε πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

κείσζε θαη εμάιεηςε ηνπ δεηήκαηνο: 

1. Ο εληνπηζκφο, ε πξνζηαζία θαη ε παξνρή βνήζεηαο ζηα ζχκαηα εκπνξίαο, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηα παηδηά 

2. Δλίζρπζε ηεο πξφιεςεο θαη κέζσ ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο 

3. Αχμεζε ησλ δηψμεσλ ησλ δηαθηλεηψλ  

4. Δλίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ βαζηθψλ θνξέσλ θαη ηεο 

ζπλνρήο ζηελ πνιηηηθή 

5. Η αχμεζε γλψζεο θαη ε απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηάζεηο φισλ ησλ 

κνξθψλ εκπνξίαο 

                                                           
33
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Οη θχξηεο πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη είλαη
34

: 

Η ζχζηαζε εζληθψλ ππεξεζηψλ εηδηθεπκέλσλ ζηελ εκπνξία αλζξψπσλ. Πξνψζεζε ηεο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Europol θαη Eurojust γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ίδξπζε εζληθψλ νξγαληζκψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Ίδξπζε 

δηαζπλνξηαθψλ κεραληζκψλ παξαπνκπήο, εληνπηζκνχ θαη πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ φληνο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη κε ηξίηα θξάηε. Πιεξνθφξεζε ησλ ζπκάησλ ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ θαη εζληθφ δίθαην. Πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο 

δήηεζεο θαη εκπινθή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

Γεκηνπξγία πιαηθφξκαο γηα ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ παξνρψλ 

ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε θξάηε 

κέιε θαη ηξίηεο ρψξεο. εκαληηθή είλαη θαη ε παξαηήξεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

δηαηήξεζε ξεηξψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηηο ζπκθσλίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηξίηεο 

ρψξεο, θαζψο θαη ε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αχμεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ. 

10. Επίλογος 

Η λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν εγρεηξίδην πξφιεςεο 

θαη θαηαζηνιήο  ηνπ εγθιήκαηνο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. Έλα ζεκαληηθφ βήκα ζε απηφ ην 

εγρείξεκα απνηειεί ε Οδεγία 2011/36/ΔΔ.  

Η Οδεγία νξίδεη σο θαηαιπηηθή πξνζεζκία κεηαθνξάο ηεο ζην εζσηεξηθφ δίθαην ησλ 

Κξαηψλ Μειψλ ηελ 6
ε
 Απξηιίνπ 2013. Ωζηφζν κε ην πέξαο ηεο εκεξνκελίαο κφλν έμη απφ ηα 

είθνζη επηά θξάηε κέιε είραλ πηνζεηήζεη ηελ Οδεγία. Δθφζνλ φια ηα θξάηε κέιε απνδέρνληαη 

θαη δεζκεχνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηνχ ηνπ εγθιήκαηνο, ζα έπξεπε ην ζχλνιν λα 

θξνληίζεη εγθαίξσο λα κεηαθέξεη ηελ Οδεγία 2011/36/ΔΔ ζηελ εζσηεξηθή ηνπ λνκνζεζία. Η 

παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αλζξψπσλ, είλαη πξψηα εζληθφ δήηεκα. Γηα απηφ 

ηνλ ιφγν ε θαηαπνιέκεζε ηνπ πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηα θξάηε κέιε ζε πξψην ζηάδην. Σα 

φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηέρνπλ δεπηεξεχνληα θαη ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν. 

Λεηηνπξγνχλ σο εληζρπηηθά ηεο δξάζεο ησλ Κξαηψλ Μειψλ. πληνλίδνπλ ηηο λνκνζεζίεο θαη 
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πξνζπάζεηεο, ρξεκαηνδνηνχλ ηηο δξάζεηο ηνπο, ελψ ππεξεζίεο φπσο ε Europol θαη ε Eurojust 

εληζρχνπλ πεξαηηέξσ ηελ δξάζε ησλ Κξαηψλ Μειψλ, παξέρνληαο δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ, είλαη νη ξήηξεο πνπ επηβάιιεη ζηελ ζπλεξγαζία ηεο κε ηξίηεο ρψξεο. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη πσο νπνηαδήπνηε ρψξα ε νπνία δελ είλαη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξέπεη λα ηεξεί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε 

απηνχ ηνπ εγθιήκαηνο ψζηε λα επδνθηκήζεη ε δηκεξήο ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Οη ξήηξεο απηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, δεδνκέλνπ φηη ππνρξεψλνπλ ηξίηα θξάηε λα 

επαλεμεηάζνπλ ηελ λνκνζεζία ηνπο, λα ηελ ελαξκνλίζνπλ, ψζηε λα πξνβνχλ ζε πην 

απνηειεζκαηηθέο ελέξγεηεο θαη κεζφδνπο θαηά ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 

ησλ αλζξψπσλ. Η Δπξσπατθή Έλσζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβάιιεη ζηελ παγθφζκηα πάηαμε 

απηνχ ηνπ εγθιήκαηνο. 

Δπνκέλσο ε Δπξσπατθή Έλσζε δηαζέηεη φια ηα κέζα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο αιιά θαη ζηελ εμσηεξηθή ηεο δηάζηαζε . Δληνχηνηο, ε 

αμηνιφγεζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο θαζίζηαηαη αδχλαηε ιφγσ ηεο ρξνληθήο απφζηαζεο απφ ηε 

ζέζπηζε ηεο λνκνζεζίαο έσο ηελ δεδνκέλε ζηηγκή ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Ωζηφζν, θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνχζα κειέηε, νη 

εξεπλεηέο δελ θαηάθεξαλ λα εληνπίζνπλ θακία απηφλνκε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο 

πεξηζηαηηθψλ.  

Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ πιεζψξα ππνζέζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ εκπνξία αλζξψπσλ, 

θαη αθφκα δελ έρνπλ εθδηθαζηεί απφ ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά νχηε απφ ην 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θ.α. Η Οδεγία 2011/36/ΔΔ είλαη 

πξφζθαηε, σζηφζν ε Δπξσπατθή Έλσζε είρε εθδφζεη ήδε απφ ην 2002 ηελ Απφθαζε- Πιαίζην 

2002/629/ΓΔΤ ε νπνία απνηεινχζε ζαθήο λνκνζεηηθφ εγρεηξίδην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

 πκπεξαζκαηηθά, ε Δπξσπατθή Έλσζε δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κέζα θαη ην λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη έρεη ζεκεηψζεη πξφνδν ζηνλ ηνκέα 

απηφ. Η λέα ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2012 – 2016 δηέπεηαη απφ  απνθαζηζηηθφηεηα 

θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θηιφδνμε, ζηνλ αληίπνδα φκσο ηα θξάηε δελ έρνπλ επηδείμεη ηελ 
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αλάινγε επηζπκία γηα άκεζε δξάζε. Σα δεδνκέλα κεηαβάιινληαη ζπλερψο θαη ηα θξάηε 

θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηά.  

 

11. Παξάξηεκα
35

 

11.1 Τπόζεζε 73316/01: Siliadin θαηά Γαιιίαο (26 Ινπιίνπ 2005)
36

 

Η ππφζεζε ηεο Γεζπνηλίο Siliadin πξαγκαηεχεηαη ηελ εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε κηα 

αλήιηθεο θνπέιαο πνπ θαηάγεηαη απφ ην Σφγθν, ζην Παξίζη ηεο Γαιιίαο. 

Η δεζπνηλίο Siliadin εηζήιζε ζηελ Γαιιία ην 1994 κε ηνπξηζηηθή βίδα ζπλνδεπφκελε απφ 

Γαιιίδα πνιίηε. θνπφο ήηαλ ε εθπαίδεπζε θαη λνκηκνπνίεζε ηεο λεαξήο θνπέιαο. Η ζπκθσλία 

κε ηελ Γαιιίδα πνιίηε πεξηιάκβαλε ηελ νηθηαθή εξγαζία ηεο θνπέιαο έσο φηνπ λα μεπιεξψζεη 

ην ηίκεκα ηνπ αεξνπνξηθνχ ηεο εηζηηεξίνπ. Ωζηφζν ε θαηεγνξνχκελε παξαθξάηεζε ην 

δηαβαηήξην ηεο θνπέιαο θαη ηελ αλάγθαζε λα εξγαζηεί σο κε ακεηβφκελε νηθηαθή βνεζφο. ηε 

ζπλέρεηα ηελ έδσζε ζε έλα άιιν δεχγνο. Καηά ηελ δηαλνκή ηεο ππφ ηελ ζηέγε ηνπ δεχγνπο ε 

λεαξή θνπέια αλαγθάζηεθε λα αζρνιεζεί κε ηελ νηθηαθή εξγαζία θαη ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Σα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά έγηλαλ κε ηελ ζπλαίλεζε ηνπ παηέξα ηεο λεαξή 

θνπέιαο. Η ηειεπηαία εξγαδφηαλ έσο θαη 15 ψξεο ηελ εκέξα, ρσξίο εκέξα άδεηαο, ηηο 

επηηξεπφηαλ λα επηθνηλσλεί κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο θαη λα εθθιεζηάδεηαη θαζψο θαη λα βγαίλεη 

απφ ην ζπίηη θαηφπηλ άδεηαο. Η λεαξή δεζπνηλίο θαηάθεξε ηειηθά λα πάξεη ην δηαβαηήξην ηεο θαη 

λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ηελ γαιιηθή αζηπλνκία. 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απνθάζηζε φηη ε Γεζπνηλίο 

Siliadin δελ ππνδνπιψζεθε απφ ηνπο εξγνδφηεο ηεο, παξφιν πνπ αζθνχζαλ ηνλ πιήξε έιεγρν 

επαηηψλ, δεδνκέλνπ φηη ε θνπέια δελ απνηεινχζε λφκηκε ηδηνθηεζία ηνπο. Ωζηφζν ελέθξηλε πσο 

ν γαιιηθφο πνηληθφο λφκνο ήηαλ αλεπαξθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απφ ηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε. 

Σειηθά ην Γηθαζηήξην απνθάζηζε πσο ε λεαξή θνπέια θξαηήζεθε ζε είισηα, αλαγθαζηηθή θαη 
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ππνρξεσηηθή εξγαζία, έλαληη ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα.  

Αθφκε κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ Δθεηείνπ ησλ Βεξζαιιηψλ ην Δθεηείν ησλ Παξηζίσλ 

θαηαδίθαζε ην δεχγνο γηα απαζρφιεζε εξγαδνκέλνπ ρσξίο ακνηβή, θαη ην Δξγαηνδηθείν ηνπ 

Παξηζηνχ, επέβαιιε ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζηελ δεζπνηλίο Siliadin γηα ηνπο κε 

θαηαβιεζέληεο κηζζνχο, θαηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη δεδνπιεπκέλε άδεηα. 

11.2 Τπόζεζε 25965/06: Rantsev θαηά Κύπξνπ θαη Ρσζίαο (7 Ιαλνπαξίνπ 

2010)
37

 

Η ππφζεζε Rantsev πξαγκαηεχεηαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Κχπξνπ λα 

πξνζηαηεχζεη ζχκα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαζψο θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Ρσζίαο 

λα δηεξεπλήζεη ηελ παξάλνκε ζηξαηνιφγεζε θαη κεηαθνξά ηνπ ζχκαηνο. 

Η θα Rantseva έραζε ηελ δσή ηεο κεηά απφ πηψζε απφ ην δηακέξηζκα ηνπ εξγνδφηε ηεο 

ζηνλ έβδνκν φξνθν. Η δεζπνηλίο Rantseva έθηαζε ζηελ Λάξλαθα ηεο Κχπξνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 

2001 κε ζθνπφ λα εξγαζηεί σο δηεξκελέαο. Καηφπηλ ηηο άθημεο ηεο ην ζπκβφιαην ηεο άιιαμε θαη 

ηεο δεηήζεθε λα εξγαζηεί σο «θαιιηηέρλεο» ζε θακπαξέ ηνπ λεζηνχ. Η λεαξή δεζπνηλίο 

αξλήζεθε θαη έθπγε. Γέθα εκέξεο αξγφηεξα ν εξγνδφηεο ηεο θαηάθεξε λα ηελ εληνπίζεη ζε έλα 

αζηπλνκηθφ ηκήκα απ’ φπνπ θαη ηελ παξέιαβε. Ληγφηεξν απφ κία ψξα αξγφηεξα ε λεαξή θνπέια 

βξέζεθε λεθξή θάησ απφ ην δηακέξηζκα ηνπ εξγνδφηε ηεο. Ο ζάλαηνο ηεο άηπρεο λεαξήο 

ζεσξείηαη πσο πξνήιζε ιφγσ νκεξίαο ηεο, δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε αθνχ ε λεαξή δελ 

επηζπκνχζε λα παξακείλεη ζα έθεπγε απφ ηελ πφξηα ηνπ δηακεξίζκαηνο θαη δελ ζα έπεθηε απφ 

ηνλ έβδνκν φξνθν ηεο πνιπθαηνηθίαο
38

.  

Σειηθά ν παηέξαο ηεο άηπρεο λεαξήο θαηεγφξεζε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία φηη δελ 

θαηάθεξε λα πξνζηαηέςεη ηα δηθαηψκαηα ηεο θφξεο ηνπ. πγθεθξηκέλα ππνζηήξημε φηη δελ 

ππήξμε επαξθήο έξεπλα γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζαλάηνπ ηεο θφξεο ηνπ, φηη ε θφξε ηνπ δελ 

πξνζηαηεχηεθε επαξθψο απφ ηελ θππξηαθή αζηπλνκία φζν ήηαλ αθφκε δσληαλή θαη φηη δελ 
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ηηκσξήζεθαλ αλαιφγσο νη δξάζηεο νη νπνία εμέζεζαλ ηελ θφξε ηνπ ζηελ ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε θαη ηειηθά είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ ζάλαηφ ηεο 

Σν Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απνθάζηζε φηη ε Κχπξνο, ην 

θξάηνο πξννξηζκνχ, απέηπρε λα πξνζηαηεχζεη ηελ θα Rantseva απφ ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε 

θαη θξάηεζε ηεο θαη απέηπρε λα δηεξεπλήζεη πιήξσο ηνλ ζάλαηφ ηεο. Καηά ζπλέπεηα ην 

Γηθαζηήξηα απνθάζηζε πσο ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία παξαβηάδεη ηα άξζξα 4 θαη 2 ηνπ ΔΥΓΑ. 

Απφ ηελ άιιε ην Γηθαζηήξην απνθάζηζε πσο ε Ρσζία, ην θξάηνο θαηαγσγήο, δελ δηεξεχλεζε 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θα Rantsev ζηξαηνινγήζεθε θαη δηαθηλήζεθε απφ ηα ζχλνξά ηεο. 

Αθφκε δελ ππήξμε θακία ζρεηηθή έξεπλα νχηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δξαζηψλ. πλεπψο ην 

δηθαζηήξην απνθάζηζε φηη ε Ρσζία παξαβίαζε ην άξζξν 4 ηνπ ΔΥΓΑ.  Δπίζεο ην Γηθαζηήξην 

επέβαιιε ηελ ρνξήγεζε ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο απφ ηα δχν θξάηε ζηνλ παηέξα ηεο θα 

Rantseva
39

. 

11.3 Τπόζεζε 67724/09: CVθαη V θαηά Γαιιίαο (11 Οθησβξίνπ 2012)
40

 

Η ππφζεζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπνξία αλζξψπσλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε 

κεηαλαζηψλ, κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο γηα νηθηαθή εξγαζία. Η ππφζεζε αθνξνχζε 

ηζρπξηζκνχο αλαγθαζηηθήο ή ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο (κε ακεηβφκελεο νηθηαθέο εξγαζίεο ζηελ 

ζεία ηνπο θαη ην ζπίηη ηνπ ζείνπ ηνπ) απφ δχν νξθαλά αδέξθηα απφ ην Μπνπξνχληη ειηθίαο 16 

εηψλ θαη δέθα ρξφληα. 

Οη πξνζθεχγνπζεο είλαη δχν αδεξθέο Γαιιηθήο ππεθνφηεηαο, γελλεκέλεο ην 1978 θαη ην 

1984 αληίζηνηρα, ζην Μπνπξνχληη. Μεηά ηνλ εκθχιην πφιεκν ην 1993, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νπνίνπ ζθνηψζεθαλ νη γνλείο ηνπο, εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα, θαη κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ζείνπ 

θαη ηεο ζείαο (θ. θαη θα. Μ) ηνπο θαηέθπγαλ ζηε Γαιιία ην 1994 θαη 1995 αληίζηνηρα. Η ζεία 

ηνπο έπεηηα απφ νηθνγελεηαθή ζπλεδξίαζε ζην Μπνπξνχληη αλαιακβάλεη ηελ θεδεκνλία ησλ δπν 

θνξηηζηψλ. Ο θ. θαη ε θα. Μ δηέκελαλ ζε κηα κνλνθαηνηθία ζην Ville A’Avray κε ηα επηά ηέθλα 

ηνπο, έλα εθ ησλ νπνίσλ άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη πξνζθεχγνπζεο ππνζηεξίδνπλ φηη 

δηέκελαλ ζην ππφγεην ηεο κνλνθαηνηθίαο θαη είραλ αλαιάβεη απνθιεηζηηθά λα δηεθπεξαηψλνπλ 
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φιεο ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, ρσξίο θάπνην είδνπο ακνηβήο ή δπλαηφηεηαο ξεπφ. Η αηηνχζα CV 

ππνζηήξημε κάιηζηα φηη είρε θιεζεί λα αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηνπ γηνχ ηνπ θ. θαη ηεο θα. Μ, ην 

νπνίν ήηαλ άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, πνιιέο θνξέο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Η δεχηεξε 

αηηνχζα V είρε νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζηελ Γαιιία απφ ην 1995, θαη εθηφο ησλ σξψλ ηνπ ζρνιείνπ βνεζνχζε ηελ αδεξθή ηεο κε ηηο 

νηθηαθέο εξγαζίεο. Βαζηθφο ηζρπξηζκφο ησλ δχν αδεξθψλ ήηαλ φηη δηέκελαλ ζε αλζπγηεηλέο 

ζπλζήθεο, δελ ζπκκεηείραλ ζηα νηθνγελεηαθά γεχκαηα θαη θαζεκεξηλά αληηκεηψπηδαλ ζσκαηηθή 

θαη ιεθηηθή παξελφριεζε αιιά θαη ηελ απεηιή ηεο θα. Μ φηη ζα ηηο ζηείιεη πίζσ ζηε ρψξα ηνπο.  

Σν 1995 ππνβιήζεθε αίηεζε ζρεηηθά κε ην δήηεκα αιιά δελ έγηλε θάπνηα πεξαηηέξσ 

ελέξγεηα. Σα 1999 ε έλσζε « Enfance et Partage» αλέιαβε ηελ θξνληίδα ησλ δχν θνξηηζηψλ, 

απνκαθξχλνληαο ηα απφ ηελ ελ ιφγσ κνλνθαηνηθία.  

Η αζπιία ηνπ θ. Μ, πξψελ ππνπξγνχ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Μπνπξνχληη θαη ηεο 

UNESCO, θαζψο θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ ήξζε. Καηά ηελ πξναλαθξηηηθή εμέηαζε ε V ππνζηήξημε 

φηη δελ απεπζχλζεθε ζηελ αζηπλνκία λσξίηεξα ιφγσ θφβνπ αληηπνίλσλ. ην πιαίζην ησλ 

δηθαζηηθψλ εξεπλψλ απεδείρζε φηη ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ θνξηηζηψλ είρε επηδεηλσζεί 

απφ ην 1995, θαη έρνπλ ππνζηεί ςπρνινγηθή ηαιαηπσξία. ηελ πεξίπησζε κάιηζηα ηεο CN φπνπ 

ν θφβνο θαη ε εγθαηάιεηςε ήηαλ ζπλψλπκε κε απεηιή ζαλάηνπ θαη εγθαηάιεηςεο ησλ αδεξθψλ 

ηεο. 

Σν 2007 ην Πνηληθφ Γηθαζηήξην ζεψξεζε θαη ηνπο δχν θαηεγνξνχκελνπο έλνρνπο αιιά 

κε απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ ησλ Βεξζαιιηψλ ην 2009 θξίζεθε έλνρε κφλν ε θα. Μ γηα 

επηβαξπληηθή πεξίζηαζε εθ πξνζέζεσο επίζεζε θαηά ηεο V. Η θα. Μ δηαηάρζεθε λα θαηαβάιεη 

ρξεκαηηθή πνηλή 1500 επξψ θαη απνδεκίσζε ζηε V γηα εζηθή βιάβε ελφο επξψ. Ο γεληθφ 

εηζαγγειέαο δελ άζθεζε αίηεζε αλαίξεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε.  

Σν Γηθαζηήξην απνθάλζεθε φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4 (απαγφξεπζε ηεο 

δνπιείαο θαη ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο) ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε αηηνχληα (C.N), θαζψο ην 

θξάηνο δελ είρε ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα λνκνζεηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πιαηζίνπ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο δνπιείαο θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο. Γελ ππήξμε 

παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4, φζνλ αθνξά ην πξψην αηηνχληα (CN) ζε ζρέζε κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

θξάηνπο λα πξνβεί ζε απνηειεζκαηηθή έξεπλα γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο δνπιείαο θαη ηεο 
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αλαγθαζηηθήο  εξγαζίαο. Γελ ππήξμε παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 4, φζνλ αθνξά ην δεχηεξν αηηνχληα 

(V.). 

Σν Γηθαζηήξην έθξηλε, εηδηθφηεξα, φηη ε C.N. είρε ππνβιεζεί ζε αλαγθαζηηθή ή 

ππνρξεσηηθή εξγαζίαο, ππφ ηελ απεηιή λα επηζηξέςεη ζην Μπνπξνχληη, νη δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο ζα είραλ πεξηγξαθεί ζαλ δνπιεηά, αλ γίλεηαη απφ ακεηβφκελεο επαγγεικαηία. Σν 

Γηθαζηήξην έθξηλε επίζεο φηη C.N. είρε αηρκαισηηζηεί ζηε δνπιεία, δεδνκέλνπ φηη είρε 

αηζζαλζεί φηη ε θαηάζηαζή ηεο ήηαλ ακεηάβιεηε θαη είλαη απίζαλν λα αιιάμεη. Σέινο, ην 

Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη ε Γαιιία παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ην άξζξν 4 ηεο 

χκβαζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο. 

11.4 Τπόζεζε 4239/08: C.V. θαηά Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (13 Ννεκβξίνπ 2012)
41

 

Η ππφζεζε αθνξνχζε θαηαγγειίεο γηα νηθηαθή δνπιεία απφ κηα γπλαίθα ηεο Οπγθάληα ε 

νπνία παξαπνλέζεθε φηη είρε αλαγθαζηεί λα δνπιεχεη σο θξνληηζηήο. 

Η ππφζεζε αλαθέξεηαη, ζε κηα γπλαίθα απφ ηελ Οπγθάληα ε νπνία ηαμίδεςε ζην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην γηα λα μεθχγεη απφ ηε ζεμνπαιηθή θαη ζσκαηηθή βία. Έλαο ζπγγελήο ηεο ηε 

βνήζεζε λα θηάζεη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, αιιά απφ εθείλε ηε ζηηγκή, ηεο πήξε ην δηαβαηήξην 

θαη ηαμηδησηηθά ηεο έγγξαθα. Η C.N. άξρηζε λα εξγάδεηαη γηα έλα ειηθησκέλν δεπγάξη, 

βξίζθνληαη ζε επηθπιαθή κέξα θαη λχρηα θαη είρε ξεπφ έλα απφγεπκα αλά κήλα. Οη κηζζνί ηεο 

θαηαβάιινληαλ ζηνλ PS, ν νπνίνο ηνπο θξαηνχζε θαη έδηλε ζηελ C.N. έλα πνιχ κηθξφ κέξνο απφ 

απηά. Σν 2006 κεηά απφ ηελ θαηάξξεπζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ζε κηα ηξάπεδα, 

νδεγήζεθε ζην λνζνθνκείν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηεγάζηεθε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο. Τπέβαιιε 

αίηεζε αζχινπ, αιιά απνξξίθζεθε. Ο δηθεγφξνο ηεο δήηεζε απφ ηελ αζηπλνκία λα εξεπλήζεη 

ηελ θαηάζηαζε ηεο. Μηα κνλάδα ηεο αζηπλνκίαο πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ εκπνξία αλζξψπσλ 

εξεχλεζε ηελ ππφζεζε θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππήξρε θακία απφδεημε εκπνξίαο 

αλζξψπνπ. 

Καη ηφηε θαη αξγφηεξα νη αξρέο θαίλεηαη λα ππνπηεπφηαλ ηελ αηηνχζα (ε νπνία είρε 

εηζέιζεη παξάλνκα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην) θαη ηελ εθδνρή ηεο γηα ηα γεγνλφηα. Απηφ παξά ην 

                                                           
41

 Ευρωπαϊκο Δικαςτιριο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπόκεςθ 4239/08, 13 Νοεμβρίου 2012, Τελικι Απόφαςθ: 13 
Φεβρουαρίου 2013) 



 

30 

γεγνλφο φηη ην "Πξφγξακκα παπαξνχλα", έλα πξφγξακκα κε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ην νπνίν 

παξέρεη ζηέγαζε θαη ππνζηήξημε γηα ηα ζχκαηα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη είρε« ππνζηεί πέληε απφ ηνπο έμη δείθηεο ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο »(φπσο 

νξίδεηαη απφ ηε ΓΟΔ). Δηδηθφηεξα, ε θίλεζε ηεο είρε πεξηνξηζηεί ζην ρψξν εξγαζίαο, νη κηζζνί 

ηεο παξαθξαηνχληαλ γηα λα πιεξψζεη έλα ρξένο πνπ δελ γλψξηδε, ν κηζζφο ηεο είρε δηαθνπεί γηα 

ηέζζεξα ρξφληα, ην δηαβαηήξηφ ηεο είρε θαηαζρεζεί , θαη απηή ππνβιήζεθε ζηηο απεηιέο ηεο 

θαηαγγειίαο ζηηο αξρέο ». 

Δθείλε ηελ επνρή (2007 -2009) δελ ππήξρε θαλέλαο λφκνο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ή δνπιείαο. 

Σν Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ππήξμε παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4 (απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο 

θαη ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο). Σν Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

ηζρχνπλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν ήηαλ αλεπαξθήο γηα λα δψζεη πξαθηηθή 

θαη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία απέλαληη ζε κεηαρείξηζε αληίζεηε πξνο ην άξζξν 4. Λφγσ απηήο 

ηεο απνπζίαο ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πνηληθνπνίεζε  ηεο νηθηαθή δνπιεία, ε έξεπλα 

ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθεχγνπζαο γηα νηθηαθή δνπιεία ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθή. 
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