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Δηζαγφγή 

Η πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηληθή 

δηθαηνζχλε. Τν πνηληθφ δίθαην ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ θαη 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη, ηαπηφρξνλα, ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζέβνληαη 

ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, ηφζν ησλ ζπκάησλ ηνπ εγθιήκαηνο θαη ησλ ππφπησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πνηληθέο δηψμεηο, φηαλ πηνζεηνχλ θαη  επηβάιινπλ θαλφλεο γηα ην 

πνηληθφ δίθαην. Τα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηεο Έλσζεο εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην 

πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ, φηαλ ηα θξάηε κέιε ελεξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο. Εηδηθά, ν Φάξηεο ησλ Θεκειησδψλ 

Δηθαησκάησλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (CFR) θαη ηα κέζα πξνζθπγήο ηδηαίηεξα ζην 

λνκηθφ ζχζηεκα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε πςεινχ 

επηπέδνπ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο. Αλ θαη ε ζπδήηεζε ζρεηηθά 

κε ηελ δεζκεπηηθή ηζρχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο ΕΕ ζηα θξάηε κέιε 

πεγαίλεη πνιχ πέξα απφ ηε ζθαίξα ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο, ε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ ππνγξάκκηζε ησλ φξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ηα θξάηε 

κέιε ελεξγνχλ εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΕΕ. Με άιια ιφγηα, ηη ζα 

έπξεπε θάπνηνο λα θαηαλνήζεη σο θξάηνο κέινο, ελεξγψληαο εληφο ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΕΕ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΕΕ γηα ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα ζηελ πνηληθή δηθαηνζχλε;  

Ο αληίθηππνο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΕΕ ζρεηηθά κε ηελ πνηληθή δηθαηνζχλε  απμάλεηαη 

ζπλερψο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο  Σπλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο ζηνλ Φψξν 

Ειεπζεξίαο Αζθάιεηαο θαη Δηθαηνζχλεο, ε αξκνδηφηεηα γηα ηε ξχζκηζε πνηληθήο 

δηθαηνζχλεο ηψξα κνηξάδεηαη κεηαμχ ηεο ΕΕ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. Τν πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο ελέξγεηαο θάζε θξάηνπο κέινπο ζα εμαξηεζεί απφ ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ε Έλσζε έρεη αζθήζεη ηελ αξκνδηφηεηά ηεο ζην πιαίζην ηνπ Φψξνπ 

Ειεπζεξίαο Αζθάιεηαο θαη Δηθαηνζχλεο (άξζξν 2 (2) ηεο Σχκβαζεο ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο).
1
 Εηδηθφηεξα, ε ΕΕ κπνξεί λα ξπζκίζεη απαηηήζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ λα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ελαξκφληζε, ή φπσο νξίδεη ε Σπλζήθε ζε «ζέζπηζε ειάρηζησλ 

θαλφλσλ »γηα λα πξνζεγγίζεη δηθνλνκηθή θαη νπζηαζηηθή πνηληθή λνκνζεζία. Σε 

γεληθέο γξακκέο, ε ζπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη ζε απηφ ην ζέκα. 

                                                 
1Marguery, T., (2013), European Union Fundamental Rights and Member States Action in EU 

Criminal Law, Mastricht Journal, 20(2), 282-301. 



Υπνζηεξίδεηαη φηη δελ ππάξρεη ζαθήο θξηηήξην ζθηαγξάθεζεο ζρεηηθά κε ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΕΕ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην 

βαζηθφ εξψηεκα, πξέπεη θαλείο  λα εμεηάζεη ηηο πεγέο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

ηεο ΕΕ (άξζξν 2), πξηλ απφ ηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε Έλσζε έρεη 

αξκνδηφηεηα λα ξπζκίζεη ηελ πνηληθή δηθαηνζχλε. Παξαδνζηαθά, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξίζνπκε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ κειψλ, κπνξεί λα 

δηαθξίλεη θαλείο  θαηαζηάζεηο φπνπ ηα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ ηε λνκνζεζία θαη 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε λα παξεθθιίλνπλ απφ ην δίθαην ηεο ΕΕ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ζηελ εξγαζία αλαιχεηαη ηη ζεκαίλεη ε «εθαξκνγή» θαη ε «θαηά παξέθθιηζε 

απφ ην δίθαην ηεο ΕΕ ζηελ πνηληθή δηθαηνζχλε, ελψ επηιέγεηαη κηα εζληθή πνηληθή 

ππφζεζε (Υπφζεζε Μειιφλη) ε νπνία πξνβάιιεη πψο ηα εζληθά δηθαζηήξηα 

εξκελεχνπλ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΕΕ ζην πιαίζην πνηληθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

 

Σο τροληθό ηες σπόζεζες Μειιόλη 

Ο θχξηνο Μειιφλη είλαη Ιηαιφο επηρεηξεκαηίαο ν νπνίνο δηψρζεθε γηα απάηε 

πηψρεπζεο θαη πξνζπάζεζε λα μεθχγεη απφ ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο ζηελ παηξίδα 

ηνπ κέλνληαο θξπκκέλνο ζηελ Ιζπαλία. Τνλ Οθηψβξην ηνπ 1996, ην Audiencia 

Nacional (Αλψηαην Δηθαζηήξην Ιζπαλίαο) ελέθξηλε ηελ έθδνζε ηνπ θχξηνπ Μειφλη 

ζηελ Ιηαιία, πξνθεηκέλνπ απηφο λα δηθαζηεί εθεί ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά πνπ εθηίζεληαη ζηα εληάικαηα ζχιιεςεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην 

Tribunale di Ferrara (Πεξηθεξεηαθφ Δηθαζηήξην, Φεξάξα, Ιηαιία). Μεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ κε εγγχεζε πεξίπνπ € 30.000, ηελ νπνία παξείρε ηελ επφκελε 

εκέξα, ν θ Μειιφλη δηέθπγε, κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία παξάδνζήο ηνπ ζηηο 

ηηαιηθέο αξρέο. Τν 1997, ην Tribunale di Ferrara δήισζε φηη ν θ Melloni δελ είρε 

θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζην δηθαζηήξην ην νπνίν θαηεπζχλζεθε θαη έδσζε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηνπο δηθεγφξνπο πνπ είραλ επηιεγεί θαη δηνξηζηεί απφ ηνλ ίδην. Με 

απφθαζε ηνπ Tribunale di Ferrara ην 2000, επηβεβαηψζεθε ζηε ζπλέρεηα ζε επίπεδν 

έθεζεο θαη ζε αλαίξεζεο, πσο ν θ Μειιφλη θαηαδηθάζηεθε εξήκελ ηνπ ζε πνηλή 

θπιάθηζεο 10 ρξφλσλ γηα απάηε πηψρεπζεο.  Μεηά ηε ζχιιεςή ηνπ απφ ηελ 

ηζπαληθή αζηπλνκία, ν θ. Μειιφλη αληηηάρζεθε ζηελ παξάδνζε ηνπ ζηηο ηηαιηθέο 

αξρέο, ππνζηεξίδνληαο, αθελφο, φηη ζην ζηάδην ηεο έθεζεο είρε νξίζεη άιινλ 

δηθεγφξν, αλαθαιψληαο ηνλ δηνξηζκφ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ δηθεγφξσλ. Δεχηεξνλ, 



ππνζηήξημε φηη ζχκθσλα κε ην ηηαιηθφ δηθνλνκηθφ δίθαην, είλαη αδχλαην λα αζθήζεη 

έθεζε θαηά πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ εξήκελ ηνπ. Τνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2008, ην 

Audiencia Nacional απνθάζηζε λα παξαδψζεη ηνλ θ Μειιφλη  ζηηο ηηαιηθέο αξρέο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθηίζεη ηελ πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε απφ ην Tribunale di Ferrara, 

ζεσξψληαο φηη δελ απνδεηθλπφηαλ φηη νη δηθεγφξνη πνπ δηνξίζηεθαλ απφ ηνλ θ 

Μειιφλη είραλ ζηακαηήζεη λα ηνλ εθπξνζσπνχλ. Τν ηζπαληθφ δηθαζηήξην έθξηλε φηη 

ηα δηθαηψκαηά ππεξάζπηζεο ηνπ είραλ ηεξεζεί, δεδνκέλνπ φηη γλψξηδε απφ ηελ αξρή 

γηα ηελ επηθείκελε δίθε, ελψ ν ίδηνο ζθφπηκα απνπζίαζε θαη δηφξηζε δχν δηθεγφξνπο 

πνπ ηνλ εθπξνζψπεζαλ θαη λα ηνλ ππεξαζπίζηεθαλ, νη νπνίνη ελήξγεζαλ κε ηελ 

ηδηφηεηα απηή ζε πξψην βαζκφ θαη ζηε δηαδηθαζία έθεζεο θαη αλαίξεζεο, 

εμαληιψληαο έηζη φια ηα έλδηθα κέζα. Ο θ Μειιφλη άζθεζε πξνζθπγή θαηά ηεο 

απνθάζεσο απηήο ελψπηνλ ηνπ Tribunal Constitucional (Σπληαγκαηηθνχ Δηθαζηεξίνπ, 

Ιζπαλία). Τν ελ ιφγσ δηθαζηήξην δήηεζε απφ ην Δηθαζηήξην λα δηεπθξηλίζεη αλ ε 

απφθαζε-πιαίζην επηηξέπεη ηα ηζπαληθά δηθαζηήξηα λα θάλνπλ ηελ παξάδνζε ηνπ θ 

Μειιφλη κε ηελ επηθχιαμε ηεο δπλαηφηεηαο δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο θαηαδίθεο ηνπ, 

φπσο απαηηείηαη απφ ηε λνκνινγία ηνπ Tribunal Constitucional.
2
 Τν Δηθαζηήξην 

ππελζπκίδεη, θαηαξράο, φηη ηα θξάηε κέιε θαηαξρήλ ππνρξενχληαη λα εθηεινχλ θάζε 

επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο. Η δηθαζηηθή αξρή εθηέιεζεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο, απνθιεηζηηθά 

ππφ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε-πιαίζην. 

 

Απόθαζε-πιαίζηο γηα ηο εσρφπαχθό έληαικα ζύιιευες 

Η απφθαζε-πιαίζην γηα ην επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο αληηθαηνπηξίδεη ηε 

ζπλαίλεζε πνπ επηηεχρζεθε απφ φια ηα θξάηε κέιε φζνλ αθνξά ην πεδίν εθαξκνγήο 

ησλ δηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ πνπ απνιακβάλνπλ άηνκα πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί 

εξήκελ ηνπο θαη νη νπνίνη απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο 

ζχιιεςεο. Η απφθαζε-πιαίζην γηα ην επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο απνζθνπεί ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πνιπκεξνχο ζπζηήκαηνο εθδφζεσο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ κε 

έλα ζχζηεκα παξαδφζεσο, κεηαμχ δηθαζηηθψλ αξρψλ, ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί ή είλαη χπνπηα, κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ηε 

δηεμαγσγή πνηληθψλ δηψμεσλ. Τν ζχζηεκα ζηνρεχεη έηζη λα δηεπθνιχλεη θαη λα 

επηηαρχλεη ηε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

                                                 
2 InfoCuria - Case-law of the Court of Justice, (2013), Stefano Melloni vs Ministerio Fiscal  



πνπ ηέζεθε ζηελ ΕΕ γηα λα θαηαζηεί έλαο ρψξνο ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη 

δηθαηνζχλεο, ζηεξηδφκελε ζε πςεινχ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ.
3
 Σπλαθψο, ε δηάηαμε ηεο απφθαζεο-πιαίζην δελ επηηξέπεη 

ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο λα αξλνχληαη ηελ εθηέιεζε επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο 

πνπ έρεη εθδνζεί κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε πνηλήο ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη εκθαληζηεί απηνπξνζψπσο ζηε δίθε φπνπ, αθνχ έρνπλ γίλεη 

ελ γλψζεη ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δίθεο, έδσζε εληνιή ζε δηθεγφξν γηα λα ηνλ 

εθπξνζσπήζεη ζηε δίθε θαη φλησο ππεξαζπίζηεθε απφ απηφλ ηνλ δηθεγφξν. Σχκθσλα 

κε ηελ πξνεγνχκελε λνκνινγία ηνπ Σπληαγκαηηθνχ Δηθαζηεξίνπ, ην δηθαίσκα ζε κηα 

δίθαηε δίθε ζην ηζπαληθφ Σχληαγκα πξνβιέπεη φηη, εάλ έλα άηνκν έρεη θαηαδηθαζηεί 

ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ε παξάδνζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ ην δηθαίσκα λα ακθηζβεηήζεη ηε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα ππεξάζπηζεο ηνπ πξνζψπνπ 

απηνχ, αθφκε θαη αλ είρε δψζεη πιεξεμνχζην ζηνλ δηθεγφξν πνπ ηνλ εθπξνζσπνχζε 

απνηειεζκαηηθά ζε δίθε (παξάγξαθνη 20 θαη 22). Αληηζέησο, ην άξζξν 4α (1) ηεο 

απφθαζεο-πιαηζίνπ γηα ην επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο 2002/584 / ΔΕΥ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ( ΕΕΣ 2002), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ απφθαζε-πιαίζην 2009/299 / 

ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (« ΕΕΣ 2009 ») επηηξέπεη κφλν ην θξάηνο εθηέιεζεο λα 

αξλεζεί ηελ παξάδνζε ή λα ηελ εμαξηήζεη απφ ην δηθαίσκά ηνπ λα δηθαζηεί εθ λένπ 

ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ. Αλ ην πξφζσπν πνπ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, πνπ ππεξαζπίζηεθε θαη εθπξνζσπήζεθε απφ δηθεγφξν, ην 

θξάηνο εθηέιεζεο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξάδνζε (άξζξν 4α (1) (β)). Υπφ ην 

πξίζκα ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηεο δηθήο ηνπ λνκνινγίαο θαη ην λνκηθφ πιαίζην ηεο 

ΕΕ, ην Σπληαγκαηηθφ Δηθαζηήξην (ζην Τκήκα Οινκέιεηαο) ζαθψο αγσλίζηεθε κε ηελ 

αίηεζε ηνπ Μειιφλη, θαη ην 2011 απνθάζηζε λα δεηήζεη απφ ην Δηθαζηήξην ηεο ΕΕ 

ηελ έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απφθαζεο.
4
  

 

 

Η οπηηθή θαη ε απόθαζε ηοσ Γηθαζηερίοσ 

                                                 
3 Council Framework Decision on the application, between Member States of the European 

Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an 

alternative to provisional detention, (2009), Official Journal of the European Union , I. 294, 20 -30. 

4 Council Framework Decision on the European arrest warrant and the surrender procedures 

between Member States, (2002), Official Journal of the European Communities, I.190, 1 -13. 



Τν Δηθαζηήξην θξίλεη φηη ην θείκελν, ην ζχζηεκα θαη ν ζθνπφο ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο 

απαγνξεχεη ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο εθηέιεζεο (Ιζπαλία) απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο απφ ηελ θαηαδίθε πνπ εθδφζεθε 

εξήκελ ε νπνία είλαη αλνηθηή ζε αλαζεψξεζε ππφ ην θξάηνο κέινο πνπ εμέδσζε ην  

έληαικα ζχιιεςεο (Ιηαιία). Ο λνκνζέηεο ηεο ΕΕ επέιεμε λα παξάζρεη πιήξε 

θαηάινγν ησλ πεξηζηάζεσλ ππφ ηηο νπνίεο ε εθηέιεζε ηνπ επξσπατθνχ εληάικαηνο 

ζχιιεςεο πνπ εθδφζεθε γηα ηελ εθαξκνγή κηαο απφθαζεο πνπ εθδφζεθε εξήκελ, 

πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη δελ παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα ηεο ππεξάζπηζεο. Η 

πξνζέγγηζε απηή είλαη αζχκβαηε κε νπνηαδήπνηε δηαηήξεζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα ηε 

δηθαζηηθή αξρή εθηέιεζεο λα πξάμνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο θαηαδίθεο ππφ φξνπο, ε 

νπνία είλαη αλνηθηή ζε αλαζεψξεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα 

ππεξάζπηζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

Δεχηεξνλ, ην Δηθαζηήξην θξίλεη φηη ε δηάηαμε απηή ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ είλαη 

ζπκβαηή κε ην δηθαίσκα απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη ζε 

δίθαηε δίθε θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο ππεξάζπηζεο, φπσο απηά αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ 

Φάξηε ησλ Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ην δηθαίσκα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα εκθαλίδεηαη απηνπξνζψπσο ζηε δίθε ηνπ 

απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ δηθαηψκαηνο γηα δίθαηε δίθε, ην δηθαίσκα απηφ δελ 

είλαη απφιπην. Ο θαηεγνξνχκελνο κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ην δηθαίσκα απηφ θαηά 

ηξφπν πνπ λα ζέηεη νξηζκέλεο εγγπήζεηο. Η δηάηαμε απηή πξνβιέπεη έηζη ηηο 

πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζεσξείηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη παξαηηεζεί 

απφ ην δηθαίσκά ηνπ λα είλαη παξψλ ζηε δίθε ηνπ. Τέινο, ην Δηθαζηήξην παξαηεξεί 

φηη ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Φάξηε, ην νπνίν αλαθέξεη φηη ηίπνηα ζ 'απηφ 

δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί σο πεξηνξίδσλ ή ζίγσλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο 

ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, φπσο αλαγλσξίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηα ζπληάγκαηα 

ησλ θξαηψλ κειψλ, επηηξέπνπλ έλα θξάηνο κέινο λα θάλεη ηελ παξάδνζε ελφο 

πξνζψπνπ πνπ έρεη θαηαδηθαζζεί εξήκελ εμαξηάηαη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη 

αλνηρηή ζε αλαζεψξεζε ππφ ην θξάηνο κέινο έθδνζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε θαη ηα δηθαηψκαηα ππεξάζπηζεο 

πνπ δηαζθαιίδεη ην ζχληαγκα ηνπ.
5
 Παξά ην γεγνλφο φηη ην ελ ιφγσ άξζξν ηνπ Φάξηε 

επηβεβαηψλεη φηη, φηαλ κηα λνκηθή πξάμε  ηεο ΕΕ δεηάεη εζληθά κέηξα εθαξκνγήο, νη 

                                                 
5 Gonzalez Vega, J. A., (2014), What level of protection? European and domestic standards at 

stake: the Melloni case at Spain’s constitutional court, Beucitizen Barriers Towards EU 

Citizenship 



εζληθέο αξρέο θαη ηα εζληθά δηθαζηήξηα είλαη ειεχζεξα λα εθαξκφδνπλ εζληθά 

πξφηππα ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Φάξηε, ηελ ελφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΕΕ δελ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ παξάδνζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππφθεηηαη ζε κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε, ε δπλαηφηεηα απηή δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ απφθαζε-πιαίζην, κε 

ακθηβνιίεο γηα ηελ νκνηνκνξθία ηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ, φπσο νξίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε-πιαίζην, ζα ππνλφκεπε ηηο 

αξρέο ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ηελ αλαγλψξηζε πνπ ε απφθαζε θηινδνμεί λα 

δηαηεξήζεη θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

 

Προθαηαρθηηθό δήηεκα: Μεηαβάιιοληας ηελ λοκοζεζία ηες Δσρφπαχθής 

Έλφζες 

Μηα πξψηε πηπρή πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ην Επξσπατθφ Δηθαζηήξην ην παξαδεθηφ 

ηεο αηηήζεσο ηνπ Ιζπαληθνχ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ  έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απφθαζεο. 

Οξηζκέλα κέξε (πηζαλφηαηα ν Μειιφλη αιιά θαη ε Ιζπαληθή εηζαγγειία) ππνζηήξημε 

φηη ην αίηεκα ήηαλ απαξάδεθην δηφηη ηα εξσηήκαηα ηνπ αηηνχληνο δηθαζηεξίνπ 

βαζίζηεθαλ ζηελ ππφζεζε φηη ην άξζξν 4α (1)  ΕΕΣ, φπσο πξνζηέζεθε κε ην  ΕΕΣ 

ηνπ 2009, ίζρπε ζε πεξίπησζε ηνπ Μειιφλη.  

Καηά ηελ άπνςή ηνπο, ε λέα απηή δηάηαμε ζα κπνξνχζε, λα κελ εθαξκνζηεί αθνχ ε 

έγθξηζε ηεο Audiencia Nacional ρξνλνινγήζεθε απφ ην 2008 (παξαγ. 25 θαη 27). Αλη 

'απηνχ, ην ηζπαληθφ δηθαζηήξην ζα έπξεπε λα εθαξκφζεη ην (πξψελ) άξζξν 5 (1), FD 

ΕΕΣ ηνπ 2002, βάζεη ηνπ νπνίνπ ε Ιηαιία είρε εθδψζεη ην επξσπατθφ έληαικα 

ζχιιεςεο θαη ην νπνίν εθάξκνζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο ηζπαληθήο έγθξηζεο. Η 

δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ δηαηάμεσλ είλαη ζεκαληηθή, γηαηί νη δπλαηφηεηεο γηα 

κηα ππφ φξνπο παξάδνζε φζνλ αθνξά ηηο εξήκελ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ήηαλ 

επξχηεξν πιαίζην ηεο παιαηάο δηάηαμεο, αθήλνληαο ην ηζπαληθφ Σπληαγκαηηθφ 

Δηθαζηήξην αξθεηά πεξηζψξηα γηα λα ζπλερίζεη ηε ζπιινγηζηηθή ηεο πξνεγνχκελεο 

λνκνινγίαο ηνπ. Ελ νιίγνηο, ην Επξσπατθφ Δηθαζηήξην έπξεπε πξψηα λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε ηεο ρξνληθήο δηθαηνδνζίαο (temporis ratione) ηνπ δηθαίνπ ηεο 

ΕΕ ελ φςεη ησλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2009. Σχκθσλα κε ην 

Επξσπατθφ Δηθαζηήξην, ην άξζξν 4α (1) ηνπ ΕΕΣ πεξηέρεη δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο 

θαη, ζπλεπψο, ηελ άκεζε εθαξκνγή "ζε φιεο ηηο δηαθνξέο πνπ εθθξεκνχλ θαηά ηνλ 

ρξφλν ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπο". Η έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΕΕΣ 2009 ήηαλ 28 ηνπ 



Μαξηίνπ 2011, δειαδή, ε πξνζεζκία εθαξκνγήο γηα ηα θξάηε κέιε. Αλ ην ΕΕΣ 2009 

έρεη νπζηαζηηθά κεηαθεξζεί ζην εζληθφ δίθαην ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο, δελ απνηειεί 

πξνθαλψο έλα ζρεηηθφ θξηηήξην ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Αθφκα θη αλ νη 

απνθάζεηο-πιαίζηα δελ παξάγνπλ άκεζν απνηέιεζκα (πξψελ άξζξν 34 (2) (β) ηεο 

Σχκβαζεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο), φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ λνκνινγία ηνπ 

Δηθαζηεξίνπ ζηελ ππφζεζε Pupino, ε αξρή ηεο πίζηεο ππνρξεψλεη ηα θξάηε κέιε λα 

εξκελεχνπλ ηνλ εζληθφ δίθαην (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εζληθνχ ηνπο 

Σπληάγκαηνο) φζν ην δπλαηφ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε-πιαίζην (Pupino, παξαγ. 42-

43). Τα κφλα φξηα ηεο εξκελείαο απηήο θαζνξίδνληαη απφ ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ 

δηθαίνπ, φπσο ε αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη ηεο κε αλαδξνκηθφηεηαο (Pupino, 

παξ. 44). Ωζηφζν, ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ δελ 

ζεσξείηαη φηη παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 

49 (1) ηνπ Φάξηε ηεο ΕΕ θαη ην άξζξν 7 ηεο ΕΣΔΑ.
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Ορηζκός ηφλ θαηαδηθαζηηθώλ αποθάζεφλ ποσ εθδίδοληαη ερήκελ (in Absentia). 

 

Μφιηο ε αίηεζε θξηζεί παξαδεθηή, ην Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζα 

κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη γηα λα δνζεί απάληεζε ζηα πξαγκαηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ζέηεη ην ηζπαληθφ Σπληαγκαηηθφ Δηθαζηήξην. Πξψηα απ 'φια, ην εζληθφ δηθαζηήξην 

ζέιεζε λα κάζεη αλ ν πξναηξεηηθφο ιφγνο άξλεζεο ζε πεξίπησζε εξήκελ θαηαδίθεο, 

φπσο πξνβιέπεηαη ζην λέν άξζξν 4α (1) ηνπ ΕΕΣ εκπνδίδεη ην θξάηνο εθηέιεζεο λα 

πξνβεί ζε παξάδνζε ππφ ηνλ φξν ηνπ δηθαηψκαηνο επαλάιεςεο ηεο δίθεο ζην θξάηνο 

έθδνζεο, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην απφ ην θξάηνο εθηέιεζεο. 

Όπσο επηζήκαλε ν γεληθφο εηζαγγειέαο ζηε γλσκνδφηεζή ηνπ (παξαγ. 68-69),απφ  

ηελ εκπεηξία ηνπ κε ην άξζξν 5 (1), ηνπ ΕΕΣ ηνπ 2002, έκαζε φηη ε εθηέιεζε ηνπ 

επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο ήηαλ αξθεηά αβέβαηε, ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ησλ 

εζληθψλ νξηζκψλ ησλ "θαηαδίθσλ εξήκελ" θαη ην επαθφινπζν δηθαίσκα λα δηθαζηεί 

εθ λένπ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ε εζληθή πνιπκνξθία θαη λα δηεπθνιπλζεί ε 

ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη ε αλαγλψξηζε ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, ν λνκνζέηεο ηεο ΕΕ 

απνθάζηζε λα θαηαξγήζεη ην άξζξν 5 (1), θαη λα πξνζζέζεη ην άξζξν 4α (1) ην 2009.  
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European Union Referred By Italian Corte Costituzionale, Spanish Tribunal Constitutiona l, And 

French Conseil Constitutionnel: Comparative law preview, (16), 159-182. 



Τν άξζξν 4α (1) ηνπ ΕΕΣ πεξηιακβάλεη έλαλ νξζφ-πεξηνξηζκέλν ιφγν άξλεζεο 

ζρεηηθά κε πξφζσπα πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο, 

απνθιείνληαο θάζε πεξηζψξην δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο. 

Σχκθσλα κε ηε λέα απηή δηάηαμε, ην θξάηνο εθηέιεζεο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ 

παξάδνζε ησλ θαηαδηθαζζέλησλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο, αιιά απηφ ην 

δηθαίσκα αλαηξείηαη (α) εάλ ν θαηεγνξνχκελνο έρεη ελεκεξσζεί γηα ηελ εκεξνκελία 

θαη ηνλ ηφπν ηεο δίθεο ηνπ θαη παξαηηήζεθε νηθεηνζειψο απφ ην δηθαίσκα λα 

παξαζηεί ζηε δίθε, γλσξίδνληαο φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε θαηαδίθε ηνπ 

θαη (β) αλ ππεξαζπίζηεθε θαη εθπξνζσπήζεθε ζηε δίθε απφ δηθεγφξν, πνπ είηε 

δηνξίζηεθε απφ ηνλ ίδην (θαηεγνξνχκελν) είηε απφ ην θξάηνο. Τν γεγνλφο φηη ην 

εζληθφ δίθαην ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο κπνξεί λα εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη ηηο 

θαηαζηάζεηο απηέο σο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο εξήκελ πξνθαιψληαο ην δηθαίσκα 

λα δηθαζηεί εθ λένπ, είλαη άλεπ ζεκαζίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην άξζξν 4α (1) 

ηνπ ΕΕΣ είλαη βαζηθά κηα θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνινγίαο ηνπ Επξσπατθνχ 

Δηθαζηεξίνπ ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΕΔΔΑ).
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Με βάζε ηε γξακκαηηθή θαη ηεινινγηθή εξκελεία ηνπ άξζξνπ 4α (1), ην Δηθαζηήξην 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο πξνβαίλεη ζε κηα ζηαζεξή απάληεζε: Τν θξάηνο εθηέιεζεο 

δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε παξάδνζε εμαξηψκελε απφ ην δηθαίσκά λα δηθαζηεί εθ λένπ, 

εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4α (1) ηνπ ΕΕΣ . Με άιια ιφγηα, ν 

νξηζκφο ηνπ ηη είλαη εξήκελ θαηαδίθε θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ γηα 

επαλεθδίθαζε ησλ θαηαδηθαζζέλησλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο απφ ηελ ΕΕ δελ 

είλαη κφλν δεζκεπηηθφο, αιιά επίζεο πεξηνξηζηηθφο. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ηνπ Μειιφλη, ην ΕΕΣ αθήλεη ηελ Ιζπαλία ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα αξλεζεί ηελ 

παξάδνζή ηνπ. 

 

σκκόρθφζε κε ηολ Υάρηε ηες ΔΔ 

 

Τν αηηνχλ δηθαζηήξην  ακθηζβήηεζε ην Δηθαζηήξην ηεο ΕΕ αλ ε αλσηέξσ εξκελεία 

ηνπ άξζξνπ 4α (1) ηνπ ΕΕΣ είλαη ζχκθσλε κε ην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε θαη ην 

δηθαίσκα απνηειεζκαηηθήο πξνζθπγήο ζην άξζξν 47 ηνπ Φάξηε ηεο ΕΕ, θαζψο θαη 

κε ηα δηθαηψκαηα ησλ ππεξάζπηζεο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην άξζξν 48 (2) ηνπ Φάξηε 
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ηεο ΕΕ.   

Ελδεηθηηθά ηα άξζξα 47 θαη 48 ηνπ Φάξηε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 

Άπθπο 47 

Γηθαίφκα αποηειεζκαηηθής προζθσγής ζε δίθαηε δίθε. 

-Κάζε πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο πνπ δηαζθαιίδνληαη απφ 

ην δίθαην ηνπο Έλσζεο, παξαβηάδνληαη έρεη ην δηθαίσκα απνηειεζκαηηθήο πξνζθπγήο 

ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν. 

-Ο θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ζε δίθαηε θαη δεκφζηα δίθε εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο, 

απφ αλεμάξηεην θαη ακεξφιεπην δηθαζηήξην, πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο ζπζηαζεί 

λνκίκσο. Όινη πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβνπιεχνληαη, λα 

ππεξαζπίδνληαη θαη λα εθπξνζσπνχληαη. 

-Ννκηθή ζπλδξνκή πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζε φζνπο δελ δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο, 

εθφζνλ κηα ηέηνηα ελίζρπζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή 

πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε. 

Άπθπο 48 

Σεθκήρηο αζφόηεηας θαη δηθαίφκα σπεράζπηζες. 

-Ο θαζέλαο πνπ είλαη θαηεγνξνχκελνο ζεσξείηαη φηη είλαη αζψνο κέρξη απνδείμεσο 

ηεο ελνρήο ηνπ ζχκθσλα κε ην λφκν. 

-Ο ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ηεο ππεξάζπηζεο ζε θάζε θαηεγνξνχκελν πξέπεη λα 

είλαη εγγπεκέλνο. 

Σηελ απάληεζή ηνπ, ην Επξσπατθφ Δηθαζηήξην αλαθέξεηαη ξεηά ζηε λνκνινγία ηνπ 

Επξσπατθνχ Δηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ θαη ππνγξακκίδεη φηη, αλ θαη ην 

δηθαίσκα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα παξίζηαηαη ζηε δίθε ηνπ είλαη «νπζηαζηηθφ 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ δηθαηψκαηνο ζε δίθαηε δίθε, ην δηθαίσκα απηφ δελ είλαη 

απφιπην» (παξ. 49).  Ο θαηεγνξνχκελνο κπνξεί λα επηζπκεί λα εθπξνζσπεζεί απφ 

δηθεγφξν ή λα παξαηηεζεί απφ ην δηθαίσκά ηνπ λα παξαζηεί ζηε δίθε ζπλνιηθά. Αλ 

απηή είλαη ε δηθή ηνπ ειεχζεξε θαη θαηεγνξεκαηηθή επηινγή, δελ δηθαηνχηαη ην 

δηθαίσκα λα δηθαζηεί εθ λένπ. Με άιια ιφγηα, αθξηβψο φπσο θαη ην ΕΔΔΑ, ν 

λνκνζέηεο ηεο ΕΕ εμηζνξξνπεί ηε ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηε 

δίθε ελαληίνλ ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα ππεξαζπηζζεί απφ δηθεγφξν θαη πξνζδίδεη 

επίζεο ηνλ θαηεγνξνχκελν κε έλα νξηζκέλν πνζφ απηνδηάζεζεο. Ελ νιίγνηο, ην άξζξν 

4α (1) ηνπ ΕΕΣ είλαη απνιχησο ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Φάξηε ηεο ΕΕ. 

 



Δζληθό Περηζώρηο γηα περηζζόηερες δηαζθαιίζεης 

 

Τν ηζπαληθφ δηθαζηήξην θαηαιήγεη ζην πην θξίζηκν εξψηεκα: αλ ππάξρεη ρψξνο γηα 

ην θξάηνο εθηέιεζεο (Ιζπαλία), κε βάζε ην άξζξν 53 ηνπ Φάξηε ηεο ΕΕ, γηα λα 

παξέρεη επξχηεξα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα γηα ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο απφ απηέο πνπ 

παξέρεη ην δίθαην ηεο ΕΕ. Τν άξζξν 53 ηνπ Φάξηε ηεο ΕΕ νξίδεη φηη «Κακία δηάηαμε 

ηνπ παξφληνο Φάξηε δελ πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο πεξηνξίδνπζα ή ζίγνπζα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, φπσο αλαγλσξίδνληαη (...) 

απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο θαη ην δηεζλέο δίθαην (...), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ΕΣΔΑ θαη ησλ ζπληαγκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ.
8
  Ωο εθ ηνχηνπ, ην εξψηεκα αλ ην 

άξζξν 53 ηνπ Φάξηε ηεο ΕΕ παξέρεη ζηα θξάηε κέιε ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπλ 

πέξα απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ΕΕ, παξέρεηαη εάλ ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπο ην απαηηεί, θαη, αλ ρξεηάδεηαη, λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ εζληθή 

ηνπο λνκνζεζία. Η απάληεζε ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο είλαη ζαθήο: 

ε εξκελεία ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Φάξηε ηεο ΕΕ ζα ππνλφκεπε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ δηθαίνπ ηεο ΕΕ θαη ζα παξαβίαδε ηελ αξρή ηεο ππεξνρήο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΕΕ. Αλ 

ζα επηηξεπφηαλ ζηελ Ιζπαλία λα αθνινπζήζεη ην εζληθφ ηεο ζχληαγκα, ηφηε άηνκα 

πνπ θαηαδηθάζηεθαλ εξήκελ ηνπο ζα κπνξνχζαλ απιά λα κελ παξαδνζνχλ, εθηφο εάλ 

ην θξάηνο έθδνζεο ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα κηαο λέαο δίθεο. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, ην ΕΕΣ 2009 απνζθνπνχζε αθξηβψο ζην λα θαηαζηεί επθνιφηεξε ε 

ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη εξήκελ , θαη φια ηα θξάηε 

κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ιζπαλίαο, ελέθξηλαλ απηνχο ηνπο λένπο θαλφλεο. 

Κάζε θνξά πνπ ν λνκνζέηεο ηεο ΕΕ ελαξκνλίδεη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ηα θξάηε κέιε δελ έρνπλ πιένλ ην δηθαίσκα λα απαηηήζνπλ 

πςειφηεξν επίπεδν ησλ δηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ, αθφκε θαη βάζεη ησλ εζληθνχ ηνπο 

ζπληάγκαηνο. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ΕΕ απνθαζίδεη πνην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ είλαη επαξθέο, δεδνκέλνπ φηη επηηπγράλεη κηα ηζνξξνπία 

κεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ απηψλ, αθελφο, θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο ΕΕ θαη ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία, απφ ηελ άιιε.
9
 

                                                 
8 Blasckstock, J., (2013), Further substantive rights guaranteed by the Charter: focus on rights 

particularly relevant in criminal proceedings. 

9 Guild, E., Gortazar Rotaeche, C. J., Kostakopoulou, D., (2014), The Reconceptualization of 

European Union Citizenship (Immigration and Asylum Law and Policy in Europe), Martinus 

Nijhoff. 



 

 

σκπεράζκαηα-Δπίιογος 

 

Η ππφζεζε ηνπ Μειιφλη απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ φζνλ αθνξά ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Φάξηε 

Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ ηεο ΕΕ ην νπνίν νξίδεη φηη «Κακία δηάηαμε ηνπ παξφληνο 

Φάξηε δελ πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο πεξηνξίδνπζα ή ζίγνπζα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα πεδία 

εθαξκνγήο ηνπο, κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο θαη ην δηεζλέο δίθαην θαη ηηο δηεζλείο 

ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε Επξσπατθή Έλσζε ή φια ηα θξάηε κέιε είλαη 

ζπκβαιιφκελα κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΕΣΔΑ θαη απφ ηα Σπληάγκαηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ». Τν Δηθαζηήξην απέξξηςε ηελ εξκελεία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

άξζξν. 53 επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε λα εθαξκφδνπλ ην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη ζην Σχληαγκα, φηαλ απηφ ην επίπεδν 

είλαη κεγαιχηεξν απφ εθείλν πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Φάξηε, θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα 

δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΕΕ. 

Τν Δηθαζηήξην επηβεβαίσζε εθ λένπ φηη ην δίθαην ηεο ΕΕ ππεξηζρχεη ηνπ εζληθνχ 

δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζληθψλ ζπληαγκάησλ. Η δηάηαμε απηή εηζήρζε 

σο εγγχεζε γηα ηα θξάηε κέιε, φηη ν Φάξηεο δελ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ 

επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηηο αληίζηνηρεο έλλνκεο ηάμεηο. 

Ωζηφζν, ην εξψηεκα εδψ είλαη αλ, ζε κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην ελ ιφγσ 

άξζξν ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ θξίζεθε ζπκβαηφ κε ηνλ Φάξηε, κηα εζληθή αξρή 

εθηέιεζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζα κπνξνχζε λα επηθαιεζζεί ην επίπεδν πξνζηαζίαο 

ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ππφ ην ζχληαγκα ηεο, ην νπνίν είλαη πςειφηεξν απφ 

εθείλε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Φάξηε, θαη αλ παξαζηεί αλάγθε, λα δψζεη 

πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο ΕΕ. Έηζη, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 53, ζα κπνξνχζε έλα θξάηνο κέινο λα επηθαιεζηεί ην ζχληαγκά ηνπ θαη ηε 

ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη λα αξλεζεί λα εθαξκφζεη 

κηα δηάηαμε ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ; Εδψ ην δήηεκα δελ είλαη απιψο γηα ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 53, αιιά έρεη ελδηαθέξνλ λα κεηαηξέπεηαη ζε έλα δήηεκα ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εζληθνχ ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ ηεο ΕΕ, 

εηδηθφηεξα κε ηε θχζε θαη ηα φξηα ηεο αξρήο ηεο ππεξνρήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. 

Σην πιαίζην απηφ, ην Δηθαζηήξην επαλέιαβε ηε λνκνινγία ηνπ θαη επηβεβαίσζε ηνλ 



αλεπηθχιαθην ραξαθηήξα ηεο ππεξνρήο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΕΕ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ην Δηθαζηήξην απέξξηςε ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 

Φάξηε, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν έλα θξάηνο κέινο κπνξεί λα εθαξκφζεη ην επίπεδν ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη, αλ ρξεηάδεηαη, λα δψζεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηνπο εζληθνχο ζπληαγκαηηθνχο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ δηθαίνπ ηεο ΕΕ (παξάγ. 55-57). Δήισζε φηη «Απηή ε εξκελεία ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 

Φάξηε ζα κπνξνχζε λα ππνλνκεχζεη ηελ αξρή ηεο ππεξνρήο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΕΕ ζην 

βαζκφ πνπ ζα επέηξεπε ζηα θξάηε κέιε λα κελ εθαξκφδνπλ λνκηθνχο θαλφλεο ηεο 

ΕΕ πνπ βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Φάξηε, φπνπ παξαβηάδεηαη ηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πνπ θαηνρπξψλνληαη απφ ην ζχληαγκα ηνπ θξάηνπο απηνχ ". 

Σηε ζπλέρεηα πνξεχηεθε ιέγνληαο φηη «βάζεη ηεο αξρήο ηεο ππεξνρήο ηνπ δηθαίνπ ηεο 

ΕΕ, ε νπνία απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έλλνκεο ηάμεο ηεο ΕΕ ... ησλ 

θαλφλσλ ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, αθφκε θαη ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο, δελ κπνξεί λα 

επηηξαπεί λα ππνλνκεχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ εο ΕΕ ζην έδαθνο ηνπ 

ελ ιφγσ θξάηνπο (Ιζπαλία). Σηελ παξάγξαθν 60 ηεο απνθάζεσο, ην Δηθαζηήξην 

αλαγλψξηζε φηη ην άξζξν 53 επηηξέπεη ζηηο εζληθέο αξρέο λα εθαξκφδνπλ εζληθά 

πξφηππα ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, φπνπ εθαξκφδεηαη ην 

θνηλνηηθφ δίθαην ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε. Ωζηφζν, απηφ επηηξέπεηαη κφλν αλ ην 

επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Φάξηε, αιιά θαη ε ελφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΕΕ δελ είλαη ζε θίλδπλν φπσο έρεη 

εξκελεπζεί απφ ην Δηθαζηήξην. Σηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη ηζρπξηζκνί ηνπ θ. 

Μειιφλη πεξί θαηαδίθεο εξήκελ ηνπ ή φηη ζηελ δίθε ηνπ δελ εθπξνζσπήζεθε 

επαξθψο ζεσξνχληαη αβάζηκνη. Μνινλφηη ν θ. Μειιφλη γλψξηδε ηελ εκεξνκελία θαη 

ην ρψξν δηεμαγσγήο ηεο δίθεο ηνπ, απνθάζηζε λα παξακείλεη ζηελ ρψξα πνπ είρε 

δηαθχγεη (Ιζπαλία). Επηπξνζζέησο, ν θ. Μειιφλη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαγγείιεη φηη δελ εθπξνζσπήζεθε επαξθψο ζηε δίθε ηνπ, θαζψο ν ίδηνο πξνζέιαβε 

ηνπο δηθεγφξνπο πνπ ζα ηνλ ππεξαζπίδνληαλ ζ' απηήλ.  Σηελ παξνχζα ππφζεζε, ην 

Δηθαζηήξην έθξηλε φηη, αλ επέηξεπε ζηα θξάηε κέιε λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ 

παξάδνζε ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηαδηθάζηεθαλ εξήκελ λα εμαξηάηαη απφ ην 

δηθαίσκα λα δηθαζηεί εθ λένπ, κηα δπλαηφηεηα ε νπνία ζε κηα πεξίπησζε φπσο απηή 

ηνπ θ. Μειιφλη δελ παξέρεηαη απφ ηελ απφθαζε-πιαίζην, ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαηζίνπ. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ηα θξάηε 

κέιε ηεο ΕΕ δελ κπνξνχλ λα επηβάινπλ πςειφηεξα εζληθά πξφηππα ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δηέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο. 



Αληηζέησο ζχκθσλα κε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο ΕΕ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΕΕ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα εμαθνινπζνχλ λα πξνρσξνχλ 

πέξα απφ απηφ πνπ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ΕΕ, αιιά κφλν ζην βαζκφ πνπ 

ην ζέκα δελ έρεη ξπζκηζηεί πιήξσο απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε. Η δεπηεξεχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ΕΕ ζρεηηθά κε δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο είλαη πνιχ ζπρλφ απνηέιεζκα 

ηνπ ειάρηζηνπ θνηλνχ παξνλνκαζηή ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζπλήζσο έξρεηαη θνληά 

ζην ειάρηζην επίπεδν ηνπ ΕΔΑΔ. Η ππφζεζε Μειιφλη δείρλεη κπνξεί λα έρεη 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο εζληθέο δηθνλνκηθέο εγγπήζεηο. Επηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε 

Σπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ε νκνθσλία δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηε. Έηζη, αθφκε θαη 

ηα θξάηε κέιε πνπ δελ ςήθηζαλ ππέξ ηεο εγθξηζείζαο λνκνζεζίαο ζα δεζκεχνληαη 

απφ ην πξφηππν επίπεδν ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο ΕΕ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Η 

ππφζεζε Μειιφλη είλαη κηα αιεζηλή ππφζεζε-νξφζεκν φζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ 

ηεο ΕΕ θαη ησλ εζληθψλ πξνηχπσλ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πνηληθήο δηθαηνζχλεο θαη θαηά πφζνλ ηα θξάηε κέιε εμαθνινπζνχλ λα κπνξνχλ λα 

επηβάινπλ έλα πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ »γηα ηε 

δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο απφ ην πξφηππν πνπ νξίδεη ε 

θνηλνηηθή λνκνζεζία. Άιισζηε κία βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ζπκκεηέρεη έλα 

θξάηνο ζε κηα θνηλφηεηα φπσο ε Επξσπατθή, είλαη λα ζπκβαδίδεη κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

, ηε λνκνζεζία ηεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε ζεκαληηθέο ππνζέζεηο φπσο 

νη δηθαζηηθέο. Η Επξσπατθφ δηθαζηήξην ελήξγεζε κε ηέηνην ηξφκν ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε ππνλφκεπζε ηνπ ξφινπ ηεο αιιά θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ αθεξαηφηεηά 

ηεο έρνληαο σο ζηφρν λα κελ ελεξγήζνπλ θη άιια θξάηε-κέιε ηεο ΕΕ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ ελήξγεζε ην Ιζπαληθφ δηθαζηήξην ζηελ ππφζεζε Μειιφλη. 
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