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ΔΙΑΓΩΓΗ-ΣΟΜΔΑ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΚΑΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

Σα γεγνλφηα ηεο 11
εο

 επηέκβξε κεηέβαιιαλ ηα δεδνκέλα ζηε δηεζλή αζθάιεηα, 

αλαδεηθλχνληαο λέεο παγθφζκηεο απεηιέο θαη  νδήγεζαλ ζηελ αιιαγή πιεχζεο ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ Η.Π.Α.
1
 Οδήγεζαλ φκσο θαη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε φισλ 

ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα επηηαθηηθή 

αλάγθε ιήςεο  κέηξσλ θαη δξάζεσλ κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηεζλνχο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ δηεζληθνχ-δηαζπλνξηαθνχ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 

 Ο ηξίηνο ππιψλαο ηεο Έλσζεο πνπ αθνξνχζε ηηο δηθαζηηθέο θαη ηηο εζσηεξηθέο 

ππνζέζεηο ηεο Έλσζεο απφ ην 1993 έσο θαη ην 1997, ν νπνίνο θαη κεηνλνκάζηεθε 

ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ. ην 1999 ζε ηνκέα Αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ν νπνίνο απνξξνθήζεθε ζηελ 

ελνπνηεκέλε δνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2009 κε ηελ πλζήθε ηεο 

Ληζζαβφλαο, πεξηιάκβαλε έλα ζσξφ απφ πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο ‘Έλσζεο πνπ 

είραλ σο ζηφρν ηελ παξνρή ζε φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο, ελφο πςεινχ 

επηπέδνπ αζθάιεηαο εληφο ελφο εληαίνπ Δπξσπατθνχ ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο 

θαη δηθαηνζχλεο, κε ηελ αλάπηπμε θνηλψλ δξάζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ
2
. 

Οη δξάζεηο απηέο επηθεληξψλνληαλ ζηνλ ρεηξηζκφ ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ φπσο ην άζπιν, ηελ ζέζπηζε θαλφλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ είζνδν ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ, ηηο πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο θαη ηηο 

πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ θαη 

θπθινθνξίαο γηα ηνπο μέλνπο πνιίηεο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηηο 

ζπλζήθεο δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο αιινδαπψλ ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, δηακνλήο θαη εξγαζίαο 

ησλ αιινδαπψλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ,ηελ θαηαπνιέκεζεο ησλ 

παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηεζλνχο απάηεο, ηελ δηθαζηηθή 

ζπλεξγαζία ζε αζηηθέο ππνζέζεηο θαη  πνηληθέο ππνζέζεηο, ηελ ηεισλεηαθή 

ζπλεξγαζία, ηελ  αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηνπ εκπνξίνπ λαξθσηηθψλ θαη άιισλ ζνβαξψλ κνξθψλ δηεζλνχο 

εγθιεκαηηθφηεηαο. 

Οη βαζηθέο επξσπατθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα δηθαηνζχλεο θαη εζσηεξηθψλ 

ππνζέζεσλ είλαη: α) Η Eurojust ε νπνία ηδξχζεθε ην 2002 πνπ αζρνιείηαη κε ηε 

δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο κε έδξα ηεο ζηε Υάγε  θαη ε νπνία 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα βειηηψζεη ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ δηαζπλνξηαθψλ 

εγθιεκάησλ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο κε ηελ ηφλσζε ησλ εξεπλψλ θαη ησλ 

αλαθξηηηθψλ ελεξγεηψλ αιιά θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ κεηαμχ 

ησλ ππεξεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Απνηειείηαη απφ έκπεηξνπο δηθαζηέο, εηζαγγειείο ή αζηπλνκηθνχο κε αληίζηνηρεο 

αξκνδηφηεηεο απφ θάζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ,
3
 β) Η Europol    

(Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Τπεξεζία) είλαη ν νξγαληζκφο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ρεηξίδεηαη ηηο εγθιεκαηνινγηθέο πιεξνθνξίεο θαη ν νπνίνο 

ηέζεθε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηελ 1ε Ινπιίνπ 1999. ηφρνο ηεο είλαη ε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ θξαηψλ 
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κειψλ θαηά θχξην ιφγν κε ηελ αληαιιαγή θαη ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ζνβαξψλ κνξθψλ δηεζλνχο νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο ,
4
 θαη γ) Η CEPOL - Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Αθαδεκία κε έδξα ην 

Bramshill ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη έλαο νξγαληζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πνπ απνηειείηαη απφ αλψηεξνπο αμησκαηηθνχο ηεο αζηπλνκίαο απφ φιε ηελ Δπξψπε 

κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

εγθιήκαηνο, ηελ ηήξεζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηεο έλλνκεο ηάμεο . Ιδξχζεθε 

κε ηελ απφθαζε 2000/820/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ην 2000, πνπ ηξνπνπνηήζεθε ην 

2005 κε ηελ απφθαζε 2005/681/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ.
5
 

 Μεηαμχ ησλ πνιπάξηζκσλ πνιηηηθψλ αζθάιεηαο πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ αξρή ηεο λέαο ρηιηεηίαο ζρεηηθά κε ην 

νξγαλσκέλν έγθιεκα - φπσο ε ηξνκνθξαηία, ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ην ιαζξεκπφξην, ε παξάλνκε 

κεηαλάζηεπζε θαη ε εκπνξία αλζξψπσλ ην πκβνχιην θαηέιεμε ζε κία ζεκαληηθή  

πνιηηηθή ζπκθσλία ζρεηηθά κε ην επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο, ε νπνία θαη 

εγθξίζεθε επίζεκα ηνλ Ινχλην ηνπ 2002. Σν λέν ζχζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην  

επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο, αληηθαζηζηά  ηηο παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο έθδνζεο 

πξνζψπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2004 κε ιίγεο εμαηξέζεηο.
6
 

 

ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΔΝΣΑΛΜΑ ΤΛΛΗΨΗ 

Τι είναι ηο Εσρφπαχκό Ένηαλμα Σύλληυης ηι περιέτει και 
ποιος είναι ο ζκοπός ηοσ 

 

Σν επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο είλαη απφθαζε ή δηάηαμε δηθαζηηθήο αξρήο 

θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εθδίδεηαη κε ζθνπφ ηε ζχιιεςε θαη 

ηελ πξνζαγσγή πξνζψπνπ, ην νπνίν επξίζθεηαη ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ ην πξφζσπν απηφ δεηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

ηνπ θξάηνπο έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο φηαλ: 

α) πξνθεηκέλνπ ζε πξφζσπν ζην νπνίν ήδε έρεη απνδνζεί ε αμηφπνηλε πξάμε λα 

αζθεζεί πνηληθή δίσμε, ή  

β) λα εθηειεζηεί πνηλή ή κέηξν αζθαιείαο, ηα νπνία ζηεξνχλ ηελ ειεπζεξία.
7
  

 

Σν επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο πεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηαπηφηεηα θαη 

ηζαγέλεηα ηνπ εθδεηνπκέλνπ, β) φλνκα, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθσληθήο θαη 

ηειενκνηνηππηθήο ζχλδεζεο θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο δηθαζηηθήο αξρήο 

έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο, γ) κλεία ηεο εθηειεζηήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, ηνπ 

εληάικαηνο ζχιιεςεο ή ηεο ζπλαθνχο δηάηαμεο δηθαζηηθήο αξρήο, δ) ηε θχζε θαη ην 

λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπ εγθιήκαηνο, ε) πεξηγξαθή ησλ πεξηζηάζεσλ ηέιεζεο ηνπ 

εγθιήκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο ηέιεζεο, θαζψο θαη ε 

κνξθή ζπκκεηνρήο ηνπ εθδεηνπκέλνπ ζηελ αμηφπνηλε πξάμε, ζη) ηελ επηβιεζείζα 

πνηλή, αλ πξφθεηηαη γηα ακεηάθιεηε απφθαζε ή ην πιαίζην πνηλήο πνπ πξνβιέπεηαη 
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γηα ηελ αμηφπνηλε πξάμε απφ ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο έθδνζεο ηνπ 

εληάικαηνο θαη δ) ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, θάζε άιιε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ  

αμηφπνηλε πξάμε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο.
8
  

Σν επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο κπνξεί λα αθνξά πεξηζζφηεξα εγθιήκαηα ελψ 

κεηαθξάδεηαη ζηελ επίζεκε γιψζζα ή ζε κία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηνπ θξάηνπο 

εθηέιεζεο ηνπ εληάικαηνο. 

Σν πεδίν εθαξκνγήο θαη νη πεξηπηψζεηο κε εθηέιεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο 

ζχιιεςεο  

Η εθηέιεζε ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο επηηξέπεηαη, ρσξίο έιεγρν ηνπ 

δηηηνχ αμηφπνηλνπ, γηα 32 θαηεγνξίεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ 

ην δίθαην ηνπ θξάηνπο έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο, εθφζνλ ηηκσξνχληαη ζην θξάηνο 

απηφ κε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή ή ζηεξεηηθφ ηεο ειεπζεξίαο κέηξν 

αζθαιείαο, ην αλψηαην φξην ησλ νπνίσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ. Δλδεηθηηθά νη 

πξψηεο 10 αθνξνχλ: α) εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο, γ) 

εκπνξία αλζξψπσλ θαη ζσκαηεκπνξία, δ) πξνζβνιέο θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο 

θαη εθκεηάιιεπζε ηεο γελεηήζηαο δσήο αλειίθσλ, πνξλνγξαθία αλειίθσλ, ε) 

παξάλνκε εκπνξία θαη δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, ζη) 

παξάλνκε εκπνξία θαη δηαθίλεζε φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη εθξεθηηθψλ, δ) εγθιήκαηα 

δηαθζνξάο θαη δσξνδνθίαο, ε) εγθιήκαηα ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ζ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, η) εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ην λφκηζκα, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επξψ.
9
  

 

Δπίζεο ην πκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη αλά πάζα ζηηγκή, νκνθψλσο θαη κεηά 

απφ δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ππφ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην άξζξν 39 (1) ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), λα πξνζζέζεη λέεο 

θαηεγνξίεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ελψ εμεηάδεη, ππφ ην θσο ηεο έθζεζεο πνπ ηνπ  

ππνβάιιεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 (3), εάλ ν θαηάινγνο ησλ 

αμηφπνηλσλ πξάμεσλ πξέπεη λα δηεπξπλζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί. Γηα άιια αδηθήκαηα 

εθηφο απηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε παξάδνζε κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί ην επξσπατθφ έληαικα 

ζχιιεςεο ζπληζηνχλ αμηφπνηλε πξάμε θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο εθηέιεζεο, 

αλεμαξηήησο ησλ ζηνηρείσλ αληηθεηκεληθήο ππνζηάζεσο ή ηνπ πεξηγξάθεηαη.
10

 

 

 Η δηθαζηηθή αξρή πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο 

ζχιιεςεο αξλείηαη ππνρξεσηηθά ηελ εθηέιεζε ηνπ εληάικαηνο ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 1. αλ ην αδίθεκα ζην νπνίν βαζίδεηαη ην έληαικα ζχιιεςεο θαιχπηεηαη 

απφ ακλεζηία ζην θξάηνο κέινο εθηέιεζεο, εθφζνλ ην ελ ιφγσ θξάηνο είρε ηελ 

αξκνδηφηεηα γηα ηε δίσμε ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο ζχκθσλα κε ηελ πνηληθή ηνπ 

λνκνζεζία, 2. Δάλ ε δηθαζηηθή αξρή εθηέιεζεο πιεξνθνξήζεθε φηη ν 

θαηαδεηνχκελνο έρεη δηθαζζεί ηειεζηδίθσο απφ έλα θξάηνο κέινο ζε ζρέζε κε ηηο 

ίδηεο πξάμεηο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, φπνπ ππήξμε θαηαδίθεο, ε θαηαδίθε έρεη 

εθηηζεί ή εθηίεηαη ή δελ κπνξεί πιένλ λα εθηηζεί ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο 

κέινπο  πνπ αθνξά ε θαηαδίθε, 3. Δάλ ην πξφζσπν πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ 

επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο δελ κπνξεί, ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπ, λα ζεσξεζεί 

πνηληθψο ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο εμεδφζε ην έληαικα ζχιιεςεο 

ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο.
11
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Η δηθαζηηθή αξρή εθηέιεζεο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ επξσπατθνχ 

εληάικαηνο ζχιιεςεο ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 1. Δάλ, γηα αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ 

δελ πξναλαθέξζεθαλ, ε πξάμε ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην επξσπατθφ έληαικα 

ζχιιεςεο δελ ζπληζηά αδίθεκα ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο 

εθηέιεζεο. Ωζηφζν, ζε ζρέζε κε θφξνπο ή ηέιε, ηεισλεία θαη ζπλάιιαγκα , ε 

εθηέιεζε ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο δελ πξέπεη λα απνξξίπηεηαη κε ηελ 

αηηηνινγία φηη ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο εθηέιεζεο δελ επηβάιιεη ηδίνπ ηχπνπ 

θφξνπο ή ηέιε ή δελ πεξηέρνπλ ηνλ ίδην ηχπν ησλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηνπο θφξνπ, 

ηέιε, ηεισλεία θαη ζπλάιιαγκα κε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο έθδνζεο,2. Όηαλ ην 

πξφζσπν πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο 

δηψθεηαη ζην θξάηνο κέινο εθηέιεζεο γηα ηελ ίδηα πξάμε κε εθείλε ζηελ νπνία 

βαζίδεηαη ην επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο,. Όηαλ νη δηθαζηηθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο 

κέινπο εθηέιεζεο απνθάζηζαλ είηε λα κελ αζθήζνπλ δίσμε γηα ηελ αμηφπνηλε πξάμε 

ηελ νπνία αθνξά ην επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο είηε λα παχζνπλ ηε δίσμε , ή 

εθφζνλ ην δεδηθαζκέλν έρεη πεξάζεη γηα ηνλ θαηαδεηνχκελνο ζε έλα θξάηνο κέινο, 

ζε ζρέζε κε ηηο ίδηεο πξάμεηο, ε νπνία απνηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.  

4. Όπνπ ε πνηληθή δίσμε ή ηηκσξία ηνπ εθδεηνπκέλνπ έρεη παξαγξαθεί ζχκθσλα κε 

ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο εθηέιεζεο θαη νη πξάμεηο εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία 

ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο ζχκθσλα κε ην πνηληθφ ηνπ δίθαην, 5. Δάλ ε δηθαζηηθή 

αξρή εθηέιεζεο πιεξνθνξήζεθε φηη ν θαηαδεηνχκελνο έρεη δηθαζζεί ηειεζηδίθσο απφ 

ηξίηε ρψξα ζε ζρέζε κε ηηο ίδηεο πξάμεηο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη, ζε πεξίπησζε 

θαηαδίθεο , ε πνηλή έρεη εθηηζεί ή εθηίεηαη ή δελ κπνξεί πιένλ λα  εθηηζεί ζχκθσλα 

κε ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο θαηαδίθεο, 6. Δάλ έρεη εθδνζεί ην επξσπατθφ έληαικα 

ζχιιεςεο πξνο ην ζθνπφ ηεο εθηέιεζεο πνηλήο ή κέηξνπ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο , 

φηαλ ν θαηαδεηνχκελνο δηακέλεη, ή είλαη ππήθννο ή θάηνηθνο ηνπ θξάηνπο κέινπο 

εθηέιεζεο θαη απηφ ην θξάηνο δεζκεχεηαη λα εθηειέζεη ηελ πνηλή ή  θάπνην άιιν 

κέηξν αζθαιείαο ζχκθσλα κε ην εζσηεξηθφ ηνπ δίθαην θαη 7. Όηαλ ην επξσπατθφ 

έληαικα ζχιιεςεο αθνξά αμηφπνηλεο πξάμεηο νη νπνίεο :(α) θαηά ην δίθαην ηνπ 

θξάηνπο κέινπο εθηέιεζεο ζεσξνχληαη φηη έρνπλ δηαπξαρζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ζην 

έδαθνο ηνπ θξάηνπο κέινπο εθηέιεζεο ή ζε εμνκνηνχκελν πξνο απηφ ηφπν, (β) έρνπλ 

δηαπξαρζεί εθηφο ηνπ εδάθνπο ηνπ θξάηνπο κέινπο έθδνζεο θαη ην δίθαην ηνπ 

θξάηνπο κέινπο εθηέιεζεο δελ επηηξέπεη ηε δίσμε γηα ηα ίδηα αδηθήκαηα πνπ 

δηαπξάηηνληαη εθηφο ηνπ εδάθνπο ηνπ.
12

  

 

Αρμόδιες αρτές  και διαδικαζίες  έκδοζης και εκηέλεζης  
Εσρφπαχκού Ενηάλμαηος Σύλληυης 

 

Η εθδνχζα δηθαζηηθή αξρή είλαη ε δηθαζηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο έθδνζεο ηνπ 

εληάικαηνο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο 

δπλάκεη ηνπ δηθαίνπ απηνχ ηνπ θξάηνπο ελψ ε δηθαζηηθή αξρή εθηέιεζεο είλαη ε 

δηθαζηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο εθηέιεζεο, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο δπλάκεη ηνπ δηθαίνπ απηνχ ηνπ 

θξάηνπο. Κάζε θξάηνο κέινο ελεκεξψλεη ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο αξρήο βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ.
13

 

Κάζε θξάηνο κέινο δχλαηαη λα νξίζεη κηα θεληξηθή αξρή ή, φηαλ ην λνκηθφ ηνπ 

ζχζηεκα ηνπ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα, πεξηζζφηεξεο απφ κία θεληξηθέο αξρέο γηα λα 
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επηθνπξνχλ ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο. Δπίζεο έλα θξάηνο κέινο κπνξεί, εάλ 

είλαη αλαγθαίν, σο απνηέιεζκα ηεο νξγάλσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαζηηθνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, λα νξίζεη ηελ θεληξηθή ηνπ αξρή σο είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηνηθεηηθή 

δηαβίβαζε θαη παξαιαβή ησλ επξσπατθψλ εληαικάησλ ζχιιεςεο θαζψο θαη γηα θάζε 

άιιε επίζεκε αιιεινγξαθία ζρεηηθά κε απηφ. Όια ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα 

γλσζηνπνηνχλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ θεληξηθή αξρή ή ηηο θεληξηθέο αξρέο.  

ηελ Διιάδα .ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο νξίδεηαη θεληξηθή αξρή γηα λα επηθνπξεί ηηο 

αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο γηα ηε δηνηθεηηθή δηαβίβαζε θαη παξαιαβή ηνπ 

επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο, θαζψο θαη ηεο επίζεκεο αιιεινγξαθίαο θαη 

κπνξεί επίζεο λα πξνβαίλεη ζηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ελψ αξκφδηα 

δηθαζηηθή αξρή έθδνζεο ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο είλαη ν εηζαγγειέαο 

εθεηψλ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηα. Όηαλ είλαη 

γλσζηφο ν ηφπνο θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ εθδεηνπκέλνπ, ν αξκφδηνο εηζαγγειέαο 

εθεηψλ δηαβηβάδεη ην επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο απεπζείαο ζηελ αξκφδηα 

δηθαζηηθή αξρή εθηέιεζεο ελψ κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε θαηαρψξηζε ζην χζηεκα 

Πιεξνθνξηψλ έλγθελ (SIS). Η θαηαρψξηζε απηή ηζνδπλακεί κε επξσπατθφ έληαικα 

ζχιιεςεο, εθφζνλ πεξηιακβάλεη φια ηα πξναλαθεξζέληα πεξηερφκελα ηνπ Δ.Δ.. 

ελψ φηαλ δελ είλαη γλσζηφο ν ηφπνο θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ εθδεηνπκέλνπ, ν 

αξκφδηνο εηζαγγειέαο εθεηψλ πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο έξεπλεο, ηδίσο κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ έλγθελ θαη ησλ ζεκείσλ επαθήο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηηθνχ Γηθηχνπ, ψζηε λα ιάβεη ηελ πιεξνθνξία απηή απφ ην θξάηνο εθηέιεζεο. 

Γηα ηε δηαβίβαζε ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο, ν εηζαγγειέαο εθεηψλ 

κπνξεί επίζεο λα πξνζθχγεη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Ιληεξπφι. 
14

 

Αθφκα ν αξκφδηνο εηζαγγειέαο εθεηψλ κπνξεί λα δηαβηβάδεη ην έληαικα κε 

νπνηνδήπνηε αζθαιέο κέζν πνπ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί εγγξάθσο, ππφ φξνπο πνπ 

επηηξέπνπλ ζην θξάηνο κέινο εθηέιεζεο λα εμαθξηβψζεη ηε γλεζηφηεηα ηεο 

δηαβίβαζεο ελψ  ηπρφλ δπζρέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαβίβαζε ή ηε γλεζηφηεηα 

νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο 

ζχιιεςεο αληηκεησπίδνληαη κε απεπζείαο επαθέο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

δηθαζηηθψλ αξρψλ ή, ελδερνκέλσο, κε ηελ παξέκβαζε ησλ θεληξηθψλ αξρψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ. Σέινο κπνξεί λα δηαβηβάδεη νπνηεδήπνηε ζηε δηθαζηηθή αξρή 

εθηέιεζεο ηνπ εληάικαηνο θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία, πέξαλ εθείλσλ πνπ πεξηέρνληαη 

ζην έληαικα.
15

 

 Όζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ε αξκφδηα δηθαζηηθή αξρή γηα ηελ παξαιαβή ηνπ 

επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο, ηε ζχιιεςε θαη θξάηεζε ηνπ εθδεηνπκέλνπ, ηελ 

εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην αξκφδην δηθαζηηθφ φξγαλν θαη ηελ εθηέιεζε ηεο 

απφθαζεο γηα ηελ πξνζαγσγή ή κε ηνπ εθδεηνπκέλνπ είλαη: α) ν εηζαγγειέαο εθεηψλ, 

ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ δηακέλεη ν εθδεηνχκελνο, β) ν εηζαγγειέαο εθεηψλ 

Αζελψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη άγλσζηε ε δηακνλή ηνπ εθδεηνπκέλνπ. Όηαλ ν 

αξκφδηνο εηζαγγειέαο εθεηψλ ιάβεη ην επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο πνπ έρεη 

εθδνζεί κε ην λφκηκν ηχπν, κεξηκλά γηα ηε ζχιιεςε ηνπ εθδεηνπκέλνπ. Αλ ε αξρή 

πνπ παξαιακβάλεη ην επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο δελ είλαη αξκφδηα λα επηιεθζεί 

ηεο εθηέιεζεο ηνπ εληάικαηνο, ην δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα αξρή θαη ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ηε δηθαζηηθή αξρή έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο 
16
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 Όηαλ ν εθδεηνχκελνο ζπγθαηαηίζεηαη λα πξνζαρζεί ζην θξάηνο έθδνζεο ηνπ 

εληάικαηνο, αξκφδηα δηθαζηηθή αξρή γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο εθηέιεζεο ηνπ 

εληάικαηνο είλαη ν πξφεδξνο εθεηψλ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ δηακέλεη ή 

ζπιιακβάλεηαη ν εθδεηνχκελνο ελψ φηαλ δελ ζπγθαηαηίζεηαη λα πξνζαρζεί ζην 

θξάηνο έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο, αξκφδηα δηθαζηηθή αξρή γηα ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο εθηέιεζεο ηνπ εληάικαηνο είλαη ην ζπκβνχιην εθεηψλ, ζηελ πεξηθέξεηα 

ηνπ νπνίνπ δηακέλεη ή ζπιιακβάλεηαη ν εθδεηνχκελνο. Παξφκνηα δηαδηθαζία 

αθνινπζείηαη θαη ζηα άιια θξάηε κέιε. 

 

Προζαγφγή-προθεζμίες και δικαιώμαηα προζατθένηφν 
προζώπφν 

 

Όηαλ ν εθδεηνχκελνο ζπιιακβάλεηαη βάζεη ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο, 

νδεγείηαη ρσξίο αλαβνιή ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ. Ο εηζαγγειέαο εθεηψλ, αθνχ 

βεβαηψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηελ χπαξμε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

εληάικαηνο, γηα ην δηθαίσκα ηνπ λα πξνζθχγεη ζηηο ππεξεζίεο λνκηθνχ παξαζηάηε 

θαη δηεξκελέα, θαζψο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπ παξέρεηαη λα ζπγθαηαηεζεί ζηελ 

πξνζαγσγή ηνπ ζην θξάηνο έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο ελψ ν ζπιιεθζείο δηθαηνχηαη ν 

ίδηνο ή κέζσ ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη αληίγξαθα φισλ ησλ 

εγγξάθσλ κε δηθή ηνπ δαπάλε. 
17

 

Έλα επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη θαη λα εθηειείηαη 

επεηγφλησο. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν θαηαδεηνχκελνο ζπγθαηαηίζεηαη ζηελ 

παξάδνζή ηνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ε νξηζηηθή απφθαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ κεηά ηε 

ζπγθαηάζεζε  ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ε νξηζηηθή απφθαζε 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο εληφο πξνζεζκίαο 60 

εκεξψλ απφ ηε ζχιιεςε ηνπ εθδεηνπκέλνπ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ε δηθαζηηθή 

αξρή εθηέιεζεο ελεκεξψλεη ακέζσο ηε δηθαζηηθή αξρή έθδνζεο, αλαθέξνληαο ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, νη πξνζεζκίεο κπνξνχλ λα 

παξαηείλνληαη θαηά 30 εκέξεο .
18

 

Δθφζνλ ε δηθαζηηθή αξρή εθηέιεζεο δελ έρεη ιάβεη νξηζηηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ην 

επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο, εμαζθαιίδεη φηη νη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξάδνζε ηνπ πξνζψπνπ εμαθνινπζνχλ λα 

ζπληξέρνπλ θαη πάληα πξέπεη λα αηηηνινγεί πιήξσο ηπρφλ άξλεζε εθηέιεζεο 

επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο. Σέινο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ έλα 

θξάηνο κέινο δελ κπνξεί λα ηεξήζεη ηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη, ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ηελ Eurojust, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο. Δπηπιένλ, έλα 

θξάηνο κέινο ην νπνίν έρεη ππνζηεί επαλεηιεκκέλεο θαζπζηεξήζεηο εθ κέξνπο άιινπ 

θξάηνπο κέινπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ επξσπατθψλ εληαικάησλ ζχιιεςεο, 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην πκβνχιην κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο-πιαηζίνπ ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ .
19

 

ηελ απφθαζε-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 2002 πξνβιέπνληαη πιήζνο δηθαησκάησλ 

ησλ θαηεγνξνπκέλσλ φπσο πεξί αθξφαζεο, παξάδνζεο, πξνζθπγήο, χπαξμεο εηδηθψλ 

πξνλνκίσλ, πξνζηαζίαο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο, πεξί ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ 

θξάηεζεο ηνπο, πεξί ηήξεζεο πεξηνξηζηηθψλ φξσλ θαη ξπζκίδνληαη δηεμνδηθά νη 
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 Νφκνο 3251/2004,θχιια 5181-5191 
18

  2002/584/JHA: Council Framework Decision,φπ.π, 
19

 ibid 



δηαδηθαζίεο γηα ηελ επαλακεηαγσγή ηνπο ζηηο ρψξεο έθδνζεο ησλ εληαικάησλ. 

Ρπζκίδνληαη ηέινο ζέκαηα πνιιαπιψλ αηηεκάησλ έθδνζεο ρσξίο λα ζίγνληαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πξνο ην δηεζλέο πνηληθφ δηθαζηήξην. 

 

Δλ θαηαθιείδη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ 2002 γηα ην ΔΔ δελ 

κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη 

αξρψλ, πνπ δηαηππψλνληαη ζην άξζξν 6 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ε 

θάζε πεξίπησζε, ν εθδεηνχκελνο δελ απνκαθξχλεηαη, νχηε απειαχλεηαη, νχηε 

εθδίδεηαη ζε θξάηνο φπνπ δηαηξέρεη ζνβαξφ θίλδπλν λα ηνπ επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ 

ζαλάηνπ ή λα ππνβιεζεί ζε βαζαληζηήξηα ή άιιε απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή πνηλή 

ή κεηαρείξηζε. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΓΟΚΙΔ 

Η απφθαζε -πιαίζην ζρεηηθά κε ην Δ.Δ.. είλαη έλα ζεηηθφ βήκα πξνο ηελ πινπνίεζε 

θαη εγθαζίδξπζε ελφο ρψξνπ Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο. Απνηειεί έλα 

απφ ηα πξψηα λφκηκα εξγαιεία γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε πνπ ζπκθσλήζεθε 

επίζεκα θαη εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην θαη πεξηιάκβαλε έλα πξφγξακκα κέηξσλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ απνθάζεσλ ζε πνηληθέο 

ππνζέζεηο. Δίλαη επίζεο έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ παθέηνπ ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ηεο 

ΔΔ θαηά ησλ πξάμεσλ πνιηηηθήο βίαο, ζπλήζσο ραξαθηεξηδφκελεο σο 

«ηξνκνθξαηία»
20

 

Αλέθπςαλ φκσο ζνβαξά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο ηδηαίηεξα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ακέζσο κεηά ηελ ςήθηζή ηεο. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο πνπ 

επηθαιέζηεθαλ κεξηθέο απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ 

απνηπρία ηνπο λα ηεξήζνπλ ηελ  πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε-πιαίζην 

ήηαλ ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ εζληθψλ ηνπο ζπληαγκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαρσξήζνπλ έλα άιιν κηθξφ θνκκάηη ηεο πνιχηηκνπ εζληθήο θπξηαξρίαο 

ηνπο.(Γαιιία 2003). 

Άιιεο αηηίεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ θαζπζηέξεζε εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο 

ζρεηίδνληαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο έθδνζεο, 

φπσο: α) ε θαηνρή ηνπ νπνηαδήπνηε πνιηηηθνχ αμηψκαηνο δελ ζα είλαη πιένλ κηα 

εμαίξεζε γηα ηελ έθδνζε, β) ε κε χπαξμε νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ζε 

φιε ηε δηαδηθαζία πνπ ηψξα πξννξίδεηαη λα είλαη κηα δηαδηθαζία δηθαζηήο πξνο 

δηθαζηήο, γ) ε θαηάξγεζε ηνπ θαλφλα ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ηεο έθδνζεο ησλ 

δηθψλ ηνπο ππεθφσλ κε βάζε ηελ έλλνηα ηεο ηζαγέλεηαο ηεο ΔΔ θαη δ) ε ηειηθή 

απφθαζε λα ζπκπεξηιάβεη νηθνλνκηθά εγθιήκαηα πνπ απαξηζκνχληαη ζην 

ζπκθσλεκέλν θαηάινγν ησλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο λνκηθή πξάμεο
21

 

φπσο νη απάηεο.  

Σα θξάηε κέιε ηνλίδoπλ, σζηφζν, θάπνηα φξηα ηνπ Δ.Δ.. ζε ρακειφηεξν επίπεδν, 

φπσο απηφ ηεο ακνηβαηφηεηαο, ηεο κεηαρείξηζεο ησλ αλειίθσλ, ηνπο ιφγνπο άξλεζεο, 

ηηο  πξνζεζκίεο, ηα δηθνλνκηθά δηθαηψκαηα, ηηο ζπγθξνχζεηο δηθαηνδνζίαο, ηηο 

αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο θαη ηέινο ηηο πξφζζεηεο απαηηήζεηο.
22

  

ήκεξα ην Δ.Δ. εθαξκφδεηαη θαη ζηα 27 θξάηε κέιε θαη απφ ηηο αμηνινγήζεηο 

πξνθχπηεη φηη ην κέζν απηφ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά. Δλδεηθηηθά ην 2010 εθδφζεθαλ 
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13.900 εληάικαηα γηα ηα νπνία 6460 άηνκα εληνπίζζεθαλ ή θαη ζπλειήθζεζαλ ελψ 

5370 παξαδφζεθαλ. Πιένλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ, ε παξάδνζε κε 

ζπγθαηάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 14-16 εκεξψλ ελψ ρσξίο δηαξθεί ιηγφηεξν απφ 

2 κήλεο θαη πεξίπνπ ην 50% ησλ παξαδφζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ θαηαδεηνπκέλνπ.
23

 

εκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη φκσο λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί θαη λα 

εληζρπζεί ε εθαξκνγή ηνπ Δ.Δ.. Απαηηείηαη πεξαηηέξσ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ πνπ λα κπνξεί λα εγγπεζεί πιήξσο ηελ παξνρή δηαδηθαζηηθψλ 

εγγπήζεσλ γηα ην άηνκν πνπ δεηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε.  ε κεγάιν βαζκφ απηφ ζα 

κπνξνχζε λα εμαζθαιηζηεί απφ ηελ αλάιεςε επείγνπζαο δξάζεο απφ ηελ Δπηηξνπή 

θαη ηελ επαθφινπζε έγθξηζε απφ ην πκβνχιην ελφο πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηηο 

ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ππέξ ππφπησλ θαη 

θαηεγνξνπκέλσλ ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο.
24

Δπίζεο ην Δ.Δ. ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 

κηα θαιή ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο απφδνζεο-δηαδηθαζηηθήο βεβαηφηεηαο ( ινγηθή ηεο 

αζθάιεηαο ) θαη ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ ( ινγηθή ηεο ειεπζεξίαο). 

Σέινο ε νξζή εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ζέζπηζε εληφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Έλσζεο ησλ απαξαίηεησλ 

δηαδηθαζηηθψλ εγγπήζεσλ ζα δψζεη κηα ξηδηθή ψζεζε ζηε δεκηνπξγία ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο ζε κηα δηεπξπκέλε Έλσζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη ησλ 

λνκηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ . Οη εγέηεο ηεο  ζα πξέπεη πάληα λα 

έρνπλ ππφςε φηη ε αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ 

πξνβιέπεηαη φρη κφλν γηα λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία ζηνλ αγψλα θαηά ηεο 

αηηκσξεζίαο εθείλσλ πνπ επηζεκαίλνληαη σο εγθιεκαηίεο, αιιά θαη γηα λα εληζρπζεί 

ε πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ζηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ρσξίο λα ζίγεηαη 

ε πνιχ ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ θξαηηθψλ αξρψλ θαη πνιηηψλ.
25

 Η εμαζθάιηζε απηήο 

ηεο ηζνξξνπίαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα έλα θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα
26

, 

ζπκβάιινληαο επίζεο ζηελ  πεξαηηέξσ δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο Έλσζεο θαη 

ζηελ κείσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηεο ειιείκκαηνο. 

 

Η ΟΓΗΓΙΑ  ΓΙΑ < ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΣΟΛΗ ΔΡΔΤΝΩΝ Δ ΠΟΙΝΙΚΔ 
ΤΠΟΘΔΔΙ>  

Σηηο 3 Απξηιίνπ 2014 ην Σπκβνύιην θαη ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην 
εμέδσζαλ από θνηλνύ ηελ νδεγία πεξί Επξσπατθήο εληνιήο εξεπλώλ ζε 
πνηληθέο ππνζέζεηο. Η Επξσπατθή εληνιή εξεπλώλ  είλαη κηα δηθαζηηθή 
απόθαζε, ε νπνία έρεη εθδνζεί ή επηθπξσζεί από κία δηθαζηηθή αξρή ελόο 
θξάηνπο κέινπο, γηα λα έρνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα εηδηθά αλαθξηηηθά κέηξα, 
ηα νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο, γηα ηελ απόθηεζε 
απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ ζύκθσλα κε ηελ νδεγία. Η ελ ιόγσ εληνιή κπνξεί 
επίζεο λα εθδίδεηαη γηα ηε ζπιινγή απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη ήδε 
ζηελ θαηνρή ησλ αξκόδησλ αξρώλ ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο. Η έθδνζε ηεο 
κπνξεί λα δεηεζεί από έλαλ ύπνπην ή έλα θαηεγνξνύκελν πξόζσπν, ή από 
έλα δηθεγόξν γηα ινγαξηαζκό ηνπ /ηεο, ζην πιαίζην ησλ ηζρπόλησλ 
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δηθαησκάησλ ππεξάζπηζεο ζε ζπκκόξθσζε πάληα κε ηελ ηζρύνπζα εζληθή 
πνηληθή δηαδηθαζία.27 

Η αλσηέξσ νδεγία απνηειεί κία πξσηνβνπιία πνπ παξνπζηάζηεθε ηνλ 
Απξίιην ηνπ 2010 από επηά θξάηε κέιε. Ο ζηόρνο ηεο νδεγίαο είλαη λα 
επηηξέςεη ζηα θξάηε κέιε λα δηελεξγήζνπλ αλαθξηηηθά  κέηξα θαηόπηλ 
αηηήζεσο άιινπ θξάηνπο κέινπο, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο 
αλαγλώξηζεο. Μεηαμύ ησλ αλαθξηηηθώλ κέηξσλ, γηα παξάδεηγκα, 
πεξηιακβάλνληαη εμεηάζεηο καξηύξσλ, ιήςε πιεξνθνξηώλ ή απνδεηθηηθώλ 
ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο νη αξκόδηεο αξρέο ησλ θξαηώλ 
κειώλ ηεο εθηέιεζεο ηεο νδεγίαο,  ε παξαθνινύζεζε ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, 
ε ελεκέξσζε θαη ε παξαθνινύζεζε ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, ιακβάλνληαο 
όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξόζζεηεο δηθιίδεο αζθαιείαο,28Η αξρή έθδνζεο 
δύλαηαη κόλν λα εθδώζεη ηελ νδεγία, όηαλ απηή είλαη  αλαγθαία θαη 
αλάινγε πξνο ην ζθνπό ηεο δηαδηθαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα 
δηθαηώκαηα ηνπ ππόπηνπ ή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη όηαλ ην ή ηα 
αλαθξηηηθά κέηξα  πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ, ζα κπνξνύζαλ λα είραλ 
δηαηαρζεί θάησ από ηηο ίδηεο αθξηβώο ζπλζήθεο θαη όξνπο όπσο ζε 
παξόκνηα εζσηεξηθή εζληθή ππόζεζε. Η νδεγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη ζε απηέο πνπ αζθνύληαη από δηνηθεηηθέο 
αξρέο , ηδίσο όηαλ ππάξρεη πνηληθή δηάζηαζε . Οξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο 
δηθιείδεο εμαζθαιίδνπλ όηη ε νδεγία δελ ζα εθηειεζηεί αλ ζα κπνξνύζε λα 
βιάςεη ζπκθέξνληα ηεο εζληθή αζθάιεηαο ή ηηο αζπιίεο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην θξάηνο εθηέιεζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο θαλόλεο πεξηνξηζκνύ ηεο 
πνηληθήο επζύλεο έλαληη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Τύπνπ .Αθόκα ηα θξάηε κέιε 
πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ όηη νη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα 
πξόζβαζεο ζε έλδηθα κέζα ηζνδύλακα κε εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη ζε 
παξόκνηα ππόζεζε εζσηεξηθνύ δηθαίνπ θαη όηη είλαη ζσζηά ελεκεξσκέλνη 
γηα απηέο ηηο δπλαηόηεηεο. Έλδηθα κέζα κπνξεί λα δεηεζνύλ  ηόζν από ην 
θξάηνο έθδνζεο αιιά θαη από ην θξάηνο εθηέιεζεο ηεο νδεγίαο.29Τα θξάηε 
κέιε πξέπεη λα γλσζηνπνηνύλ ηελ παξαιαβή ηεο νδεγίαο γηα Επξσπατθή 
εληνιή αλαθξίζεσλ  εληόο 30 εκεξώλ θαη λα δηελεξγήζνπλ όια ηα 
απαξαίηεηα αλαθξηηηθά κέηξα εληόο 90 εκεξώλ, ελώ όζνλ αθνξά ηηο 
δαπάλεο γηα ηελ ελ ιόγσ νδεγία, πιελ εμαηξεηηθώλ πεξηζηάζεσλ , ην 
θξάηνο εθηέιεζεο αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο όισλ ησλ αλαθξηηηθώλ δξάζεσλ 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην έδαθόο ηνπ.30 

Οη λένη θαλφλεο ζα αληηθαηαζηήζνπλ ην ηζρχνλ ζπλνλζχιεπκα λνκηθψλ δηαηάμεσλ 

ζηνλ ηνκέα απηφ κε έλα εληαίν λέν κέζνπ κε ζηφρν λα θάλεη ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία 

γηα ηηο έξεπλεο θαη ηηο αλαθξίζεηο ηαρχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή. Καζηεξψλεηαη 

απηφκαηα ε αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζε ησλ εληνιψλ γηα αλάθξηζε θαη 

πεξηνξίδνληαη νη ιφγνη άξλεζεο απφ άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ γηα λα εθηειέζεη ηελ 
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παξαγγειία, ελψ ηέινο ηα παξέρνληαη ηα απαηηνχκελα έλδηθα κέζα γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ δηθαησκάησλ ππεξάζπηζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.   

Σα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο νθείινπλ λα ιάβνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ ελ ιφγσ νδεγία έσο ηηο 22 Μαΐνπ 2017 εκεξνκελία έσο ηελ 

νπνία πξέπεη θαη λα δηαβηβάζνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ δηαηάμεσλ κε ηηο 

νπνίεο κεηαθέξνπλ ζην εζληθφ ηνπο δίθαην ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απηή ηνπο επηβάιιεη. 
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