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Υρσσοθέα Μπασιά 1 

 
ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Ε ΑΣΙΚΕ ΤΠΟΘΕΕΙ 

 
 

Άρκρο 81 

(πρϊθν άρκρο 65 τθσ ΣΕΚ) 

 

1. Θ Ζνωςθ αναπτφςςει δικαςτικι ςυνεργαςία ςτισ αςτικζσ υποκζςεισ που ζχουν 
διαςυνοριακζσ επιπτϊςεισ, βάςει τθσ αρχισ τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ των 
δικαςτικϊν και εξϊδικων αποφάςεων. Θ ςυνεργαςία αυτι δφναται να περιλαμβάνει τθ 
κζςπιςθ μζτρων προςζγγιςθσ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων των 
κρατϊν μελϊν.  

2. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο, 
αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με τθ ςυνικθ νομοκετικι διαδικαςία, λαμβάνουν μζτρα, 
ιδίωσ όταν αυτό είναι απαραίτθτο για τθν καλι λειτουργία τθσ εςωτερικισ αγοράσ, με 
τα οποία διαςφαλίηεται:  

α) θ αμοιβαία αναγνϊριςθ μεταξφ των κρατϊν μελϊν των δικαςτικϊν και εξϊδικων 
αποφάςεων και θ εκτζλεςι τουσ,  

β) θ διαςυνοριακι επίδοςθ και κοινοποίθςθ δικαςτικϊν και εξϊδικων πράξεων,  

γ) θ ςυμβατότθτα των κανόνων που εφαρμόηονται ςτα κράτθ μζλθ όςον αφορά τθν 
άρςθ των ςυγκροφςεων ωσ προσ το εφαρμοςτζο δίκαιο και τθ δικαιοδοςία,  

δ) θ ςυνεργαςία κατά τθν αποδεικτικι διαδικαςία,  

ε) θ ουςιαςτικι πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ,  

ςτ) θ άρςθ των εμποδίων ςτθν ομαλι διεξαγωγι αςτικϊν δικϊν, εν ανάγκθ 
προωκϊντασ τθ ςυμβατότθτα των κανόνων πολιτικισ δικονομίασ που εφαρμόηονται 
ςτα κράτθ μζλθ 

η) θ ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μεκόδων επίλυςθσ των διαφορϊν,  

θ) θ υποςτιριξθ τθσ κατάρτιςθσ των δικαςτϊν και των άλλων λειτουργϊν και 
υπαλλιλων του τομζα απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ.  

3. Κατά παρζκκλιςθ από τθν παράγραφο 2, τα μζτρα με διαςυνοριακζσ επιπτϊςεισ τα 
οποία αφοροφν το οικογενειακό δίκαιο κεςπίηονται από το Συμβοφλιο ςφμφωνα με 
ειδικι νομοκετικι διαδικαςία. Το Συμβοφλιο αποφαςίηει ομόφωνα μετά από 
διαβοφλευςθ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. Το Συμβοφλιο μπορεί, μετά από πρόταςθ 
τθσ Επιτροπισ, να εκδϊςει απόφαςθ για τον κακοριςμό των πτυχϊν του οικογενειακοφ 
δικαίου με διαςυνοριακζσ επιπτϊςεισ που μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο 
πράξεων που κεςπίηονται ςφμφωνα με τθ ςυνικθ νομοκετικι διαδικαςία. Το 
Συμβοφλιο αποφαςίηει ομόφωνα μετά από διαβοφλευςθ με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβοφλιο.  
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Θ πρόταςθ του δευτζρου εδαφίου διαβιβάηεται ςτα εκνικά κοινοβοφλια. Σε περίπτωςθ 
αντικζςεωσ εκνικοφ κοινοβουλίου θ οποία κοινοποιείται εντόσ προκεςμίασ ζξι μθνϊν 
από τθν εν λόγω διαβίβαςθ, θ απόφαςθ δεν εκδίδεται. Ελλείψει αντικζςεωσ, το 
Συμβοφλιο μπορεί να εκδϊςει τθν εν λόγω απόφαςθ. 

 

 

Ιςτορικι αναδρομι 

 

 Συνκικθ ΕΟΚ, Νομικι βάςθ: Άρκρο 220 ΕΟΚ (ςιμερα 87 ΣΛΕΕ). Βάςθ του Άρκρου 

220 ΕΟΚ υπογράφθκαν θ Κοινοτικι Σφμβαςθ των Βρυξελλϊν για τθ διεκνι 

δικαιοδοςία και τθν αναγνϊριςθ και εκτζλεςθ των δικαςτικϊν αποφάςεων μεταξφ 

δικαςτθρίων των κρατϊν μελϊν, θ Σφμβαςθ Λουγκάνο, 1988 μεταξφ των κρατϊν 

μελϊν και τθσ Ρολωνίασ (Απόφαςθ 88/592/ΕΟΚ), και Σφμβαςθ για τθ διεκνι 

δικαιοδοςία και τθν εκτζλεςθ αποφάςεων ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ. 

 Συνκικθ του Μάαςτριχτ: Ζνταξθ δικαςτικισ ςυνεργαςίασ ςτον τρίτο πυλϊνα και 

πρόλθψθ μζτρων από το Συμβοφλιο, με παράλλθλθ αναγωγι τθσ ςε κζμα κοινοφ 

ενδιαφζροντοσ. 

 Συνκικθ του Άμςτερνταμ: Μετακίνθςθ του τομζα τθσ δικαςτικισ ςυνεργαςίασ ςε 

αςτικζσ υποκζςεισ από τον τρίτο διακυβερνθτικό πυλϊνα ςτον πρϊτο υπερεκνικό 

(ά. 61 και 65 ΣυνκΕΚ), και πρόβλεψθ πενταετοφσ προκεςμίασ για τθ λιψθ 

κατάλλθλων μζτρων. 

 Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο ςτο Τάμπερε (1999): Διευκρινιςεισ ςχετικά με το τί 

περιλαμβάνει θ δικαςτικι ςυνεργαςία. Το 2000, υιοκζτθςε πρόγραμμα μζτρων για 

τθν εφαρμογι τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ (Σχζδιο προγράμματοσ μζτρων για τθν 

εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ των αποφάςεων επί αςτικϊν και 

εμπορικϊν υποκζςεων (2001/C 12/01) ΕΕ C 12 τθσ 15.12.2001. 

 Ρρογράμματα τθσ Χάγθσ (2005) και τθσ Στοκχόλμθσ (2009). 

 Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ: Ενςωμάτωςθ του κεκτθμζνου του άρκρου 65 ΕΚ ςτο άρκρο 

81 ΣΛΕΕ, με τθν πρόςκεςθ νζων αρμοδιοτιτων και νζου κεςμικοφ πλαιςίου. 
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Η υνκικθ τθσ Λιςαβόνασ 

 

 Οι διαφορζσ των άρκρων 65 ΕΚ και 81 ΣΛΕΕ αφοροφν ςτο ότι το άρκρο 81 ΣΛΕΕ:  

- παρζχει νομικι βάςθ για τθν επζκταςθ τθσ ΔΣΑΥ και τθ κζςπιςθ μζτρων 

προςζγγιςθσ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων των εκνικϊν 

δικαίων, 

- παραλείπει τθν προχπόκεςθ τθσ αναγκαιότθτασ των μζτρων για τθν 

«ομαλι λειτουργία τθσ εςωτερικισ αγοράσ» και 

- παρζχει νομικι βάςθ για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμβατότθτασ των εκνικϊν 

κανόνων πολιτικισ δικονομίασ 

 Με τθ ΣτΛ απαλείφεται θ απαγόρευςθ άμεςου αποτελζςματοσ των διατάξεων που 

αφοροφν το οικογενειακό δίκαιο με δφο αντιςτακμίςματα, 

- αφενόσ τθν ομόφωνθ απόφαςθ του Συμβουλίου και αφετζρου τθν 

υποχρεωτικι ανάμιξθ των εκνικϊν κοινοβουλίων ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να 

αρκεί θ αντίρρθςθ από ζνα εκνικό κοινοβοφλιο για να ανακόψει τθ 

νομοκετικι διαδικαςία ςτθν ΕΕ  

- Αλλάηει ο ρόλοσ των κεςμικϊν οργάνων ςτθν ΔΣΥΑ, με το αποκλειςτικό 

δικαίωμα πρωτοβουλίασ να δίνεται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ενϊ 

ακολουκείται θ ςυνικθσ νομοκετικι διαδικαςία, εκτόσ κι αν πρόκειται για 

ρυκμίςεισ οικογενειακοφ δικαίου (81, παρ. 3, ΣΛΕΕ) 

 

 

Η δικαςτικι ςυνεργαςία ςτισ αςτικζσ υποκζςεισ (ΔΑΤ) 

Η ΔΑΤ 

 

 Αποτελεί κεμελιϊδεσ ςτάδιο ςτθ δθμιουργία του χϊρου δικαιοςφνθσ και μπορεί να 

επιφζρει αποτελζςματα ςτον Ευρωπαίο πολίτθ με τθν απλοποίθςθ και τθ 

διευκόλυνςθ του δικαςτικοφ περιβάλλοντοσ. 
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 Ζχει ωσ ςκοπό τθν εφαρμογι των αρχϊν τθσ αςφάλειασ δικαίου, τθσ ίςθσ 

πρόςβαςθσ ςτθ δικαιοςφνθ, τον ευκρινι κακοριςμό του εφαρμοςτζου δικαίου και 

τθ διακεςιμότθτα των διαδικαςιϊν που διευκολφνουν τθ δικαςτικι διαδικαςία.  

 Στοχεφει ςτθ διευκόλυνςθ των προςϊπων, εμπορευμάτων και υπθρεςιϊν μζςω τθσ 

ευκολότερθσ κυκλοφορίασ των δικαςτικϊν αποφάςεων. 

 

 

Η αμοιβαία αναγνϊριςθ μεταξφ των κρατϊν μελϊν των δικαςτικϊν και εξϊδικων 

αποφάςεων και θ εκτζλεςι τουσ 

 

 Θ φπαρξθ ενόσ ενιαίου δικαςτικοφ χϊρου βαςίςτθκε ςτθ Σφμβαςθ των Βρυξελλϊν 

(1973-2002), θ οποία ςιμερα ιςχφει μόνο για τα υπερπόντια εδάφθ των κρατϊν 

μελϊν και χρθςιμεφει ωσ ςθμείο αναφοράσ για τισ διατάξεισ του Καν. (ΕΚ) 44/2001 

άρκρο 68 και προοίμιο, παρ. 23. 

 H αναγνϊριςθ και θ εκτζλεςθ των δικαςτικϊν αποφάςεων μεταξφ ΕΟΚ και ΕΗΕΣ ςτισ 

Συμβάςεισ του Λουγκάνο, ακολοφκθςαν παρόμοια διάκρωςθ και διαδικαςία με τθ 

ΣτΒ, αφαιρϊντασ από το ΔΕΚ τθν εξουςία να τισ ερμθνεφςει (Αποφ. 2007/712/ΕΚ).  

 Θ ΣτΒ αντικαταςτάκθκε από τον Καν. (ΕΚ) 44/2001 (Κανονιςμόσ Βρυξζλλεσ Ι) για τθ 

διεκνι δικαιοδοςία, τθν αναγνϊριςθ και τθν εκτζλεςθ αποφάςεων ςε αςτικζσ και 

εμπορικζσ υποκζςεισ. Ο Κανονιςμόσ Βρυξζλλεσ Ι ρυκμίηει τθ διαδικαςία για τθν 

αναγνϊριςθ και τθν κιρυξθ εκτελεςτότθτασ μίασ δικαςτικισ απόφαςθσ που 

εκδόκθκε από τα εκνικά δικαςτιρια άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ, ανεξαρτιτωσ 

ικαγενείασ και τόπου κατοικίασ των διαδίκων. Ακόμθ, ρυκμίηει πωσ εφόςον ζχει 

εκδοκεί απόφαςθ ςε κράτοσ μζλοσ επί μίασ διαφοράσ, απαγορεφεται θ 

επαναδιεξαγωγι τθσ δίκθσ, αλλά επιβάλλεται θ αναγνϊριςθ τθσ αρχικισ απόφαςθσ, 

λαμβάνοντασ υπόψιν το εάν θ απόφαςθ αυτι δεν αντίκειται προφανϊσ ςτθ 

δθμόςια τάξθ του κράτουσ αναγνωρίςεωσ ι εάν το ειςαγωγικό ζγγραφο τθσ δίκθσ ι 

άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο δεν ζχει επιδοκεί ι κοινοποιθκεί ςτον ερθμοδικιςαντα 

εναγόμενο εγκαίρωσ ι εάν θ αλλοδαπι απόφαςθ είναι αςυμβίβαςτθ με απόφαςθ 
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που ζχει ιδθ μεταξφ των διαδίκων με το ίδιο αντικείμενο και τθν ίδια αιτία, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 34-35 του Κανονιςμοφ 44/2001. Επιπλζον, ςτο άρκρο 43 

παρ. 1, 45 παρ. 1 και 41, ρυκμίηεται πωσ ςτθν ουςία εφικτόσ ο ζλεγχοσ από τα 

δικαςτιρια του κράτουσ εκτελζςελωσ του κατά πόςο ςυντρζχει ζνα από τα 

κωλφματα που αναφζρονται ςτα άρκρα 34 και 35.  

 Οι διαδικαςίεσ αφερεγγυότθτασ ςτισ οποίεσ το κζντρο των κυρίων ςυμφερόντων 

του οφειλζτθ βρίςκεται ςτθν ΕΕ, ρυκμίηονται από τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1346/2000 

του Συμβουλίου, όπου προςδιορίηεται θ διαδικαςία ζναρξθσ δευτερευοφςασ 

διαδικαςίασ αφερεγγυότθτασ από πιςτωτζσ ςε άλλα κράτθ μζλθ και το ςυντονιςμό 

τουσ, τθ δυνατότθτα αναγγελίασ των απαιτιςεων κάκε πιςτωτι μζςα ςτθν ΕΕ, τθν 

άμεςθ αναγνϊριςθ των αποφάςεων που αφοροφν τισ διαδικαςίεσ αφερεγγυότθτασ 

και τθν επζκταςθ των επιπτϊςεων αυτισ ςε όλα τα κράτθ μζλθ. 

 

 

Η διαςυνοριακι επίδοςθ και κοινοποίθςθ δικαςτικϊν και εξϊδικων πράξεων 

 

 Εξαςφαλίηεται με τον Καν. (ΕΚ) 1393/2007 που αντικατζςτθςε από το 2008, τον Καν. 

(ΕΚ) 1348/2000. Σκοπόσ του είναι θ εξιςορρόπθςθ τθσ επιςτάχυνςθσ και τθσ 

απλοφςτευςθσ τθσ διαβιβάςεωσ των επιδοτζων πράξεων και τθσ ενίςχυςθσ του 

δικαιϊματοσ άμυνασ του παραλιπτθ τθσ επιδοτζασ πράξθσ, ςε ςχζςθ προσ τθν 

Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ του 1965. Βαςίηεται : 

- Στθν αρχι τθσ απευκείασ επικοινωνίασ των αρμόδιων αρχϊν διαβίβαςθσ 

και παραλαβισ,  

- τθν αρχι τθσ απλοποίθςθσ και τυποποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ, 

- τθν αρχι τθσ διεφρυνςθσ των τρόπων επιδόςεωσ,  

- τθν αρχι τθσ κατοχφρωςθσ του δικαιϊματοσ άμυνασ του παραλιπτθ και,  

- τθν αρχι τθσ αποτελεςματικισ δικαςτικισ προςταςίασ. 

Θ επιδοτζα πράξθ διαβιβάηεται χωρίσ βεβαίωςθ γνθςιότθτασ και χωρίσ μετάφραςθ ςε 

περίπτωςθ δυνατότθτασ κατανόθςθσ από τον παραλιπτθ ι εάν είναι ςτθν επίςθμθ 
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γλϊςςα του κράτουσ μζλουσ παραλαβισ. Ο Κανονιςμόσ περιγράφει και τουσ τρόπουσ 

επίδοςθσ των Ρράξεων, προβλζποντασ, όμωσ, και τθ δυνατότθτα άρνθςθσ παραλαβισ 

αμετάφραςτου κειμζνου, υποχρζωςθ που εμπίπτει ςτον αποςτολζα. 

 

 

Η ςυμβατότθτα των κανόνων που εφαρμόηονται ςτα κράτθ μζλθ όςον αφορά τθν 

άρςθ των ςυγκροφςεων ωσ προσ το εφαρμοςτζο δίκαιο και τθ δικαιοδοςία 

 

 Ο Καν. (ΕΚ) 593/2008 χαρακτθρίηεται από ομοιόμορφουσ κανόνεσ ςφνδεςθσ που 

υποκακιςτοφν εξ ολοκλιρου τα επιμζρουσ εκνικά δίκαια και από τθν οικουμενικι 

εφαρμογι ςε κάκε περίπτωςθ διαφοράσ με ςτοιχεία αλλοδαπότθτασ, ςτοιχεία που 

μπορεί να αφοροφν και τρίτθ χϊρα ι επιλογι δικαίου και τρίτθσ χϊρασ. Θ αρχι τθσ 

απόλυτθσ αυτονομίασ των ςυμβαλλόμενων ακολουκείται κατά βάςθ, με τουσ 

τελευταίουσ να ζχουν το δικαίωμα να επιλζγουν οποιοδιποτε δίκαιο κζλουν να 

διζπει τθ ςφμβαςι τουσ, ακόμθ και εάν το εφαρμοςτζο δίκαιο δεν παρουςιάηει 

κανζνα  ςφνδεςμο με αυτιν, είτε ςτο ςφνολό τθσ είτε ςε τμιμα αυτισ, αφοφ κάκε 

τμιμα τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να ρυκμίηεται και να κρίνεται χωριςτά από τα άλλα 

(δικαίωμα του διαμελιςμοφ τθσ ςφμβαςθ. Οι ςυμβαλλόμενοι διατθροφν το 

δικαίωμα μεταςυμβατικοφ κακοριςμοφ του εφαρμοςτζου δικαίου. Ραρόλα αυτά 

κακορίηονται όρια ςτθν αυτονομία των ςυμβαλλομζνων. 

 Ο Καν. (ΕΚ) 864/2007 αναφζρεται ςτο το εφαρμοςτζο δίκαιο ςτισ εξωςυμβατικζσ 

ενοχζσ αςτικοφ και εμπορικοφ δικαίου ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ δικαίων, και 

αφορά τθν ευκφνθ από τισ διαπραγματεφςεισ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ, από 

αδικαιολόγθτο πλουτιςμό, από πράξεισ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ ι περιοριςμοφ του 

ελεφκερου ανταγωνιςμοφ μεταξφ ανταγωνιςτϊν και από ελαττωματικά προϊόντα 

για τον παραγωγό και τον ειςαγωγζα *άρκρ. 1, 2, και 6+. Ραράλλθλα, παρζχει 

διατάξεισ για το ιδιωτικό διεκνζσ δίκαιο των εξωςυμβατικϊν ενόχων.  
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 Άλλοι Κανονιςμοί ςχετικοί με τθν άρςθ των ςυγκροφςεων είναι ο Καν. (ΕΚ) 4/2009 

με τίτλο «ϊμθ ΙΙΙ) για τισ υποχρεϊςεισ διατροφισ, και ο Καν. (ΕΚ) 662/2009 για τισ 

εξωςυμβατικζσ ενοχζσ. 

 Καν. (ΕΚ) 44/2001 ρυκμίηει τον κακοριςμό τθσ διεκνοφσ δικαιοδοςίασ. Θ γενικι 

βάςθ διεκνοφσ δικαιοδοςίασ κεμελιϊνεται ςτθν κατοικία του εναγομζνου, όπωσ 

αυτι ορίηεται, χωρίσ να ενδιαφζρει θ ικαγζνεια του εναγομζνου ι του ενάγοντοσ ι 

θ κατοικία του ενάγοντοσ *Καν. (ΕΚ) 44/2001, άρκρ. 2, 59 και 60+. Επίςθσ ο Καν. (ΕΚ) 

44/2001 κεςπίηει πζντε αποκλειςτικζσ βάςεισ διεκνοφσ δικαιοδοςίασ για τα 

δικαςτιρια του κράτουσ μζλουσ ςτο ζδαφοσ του οποίου βρίςκεται ο τόποσ που 

κείται το ακίνθτο, θ ζδρα των νομικϊν προςϊπων, θ τιρθςθ των δθμοςίων βιβλίων, 

θ καταχϊριςθ των διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ κ.λπ. και θ διεξαγωγι τθσ 

διαδικαςίασ τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ *Καν. 44/2001, άρκρ. 22+. 

 Διατάξεισ για τθ ρφκμιςθ τθσ διεκνοφσ δικαιοδοςίασ περιζχει και ο Καν. (ΕΚ) 

1346/2000  

 

 

Η ςυνεργαςία κατά τθν αποδεικτικι διαδικαςία 

 

 Θ απλοποίθςθ του μθχανιςμοφ δικαςτικισ ςυνδρομισ γίνεται από τον Καν. (ΕΚ) 

1206/2001. Αφορά τθ διεξαγωγι αποδείξεων είτε από το αρμόδιο δικαςτιριο είτε 

ςτο άλλο κράτοσ μζλοσ. Θ ζννοια «διεξαγωγι αποδείξεων» κακορίηεται αυτοτελϊσ 

και ςυμπεριλαμβάνει τθν εξζταςθ μαρτφρων, ζγγραφα ι άλλα αντικείμενα ι 

πραγματογνϊμονεσ ι αίτθςθ δικαςτικισ ςυνδρομισ ςτο πλαίςιο μιασ ειδικισ 

διαδικαςίασ ςυντθρθτικισ αποδείξεωσ ςε ςχζςθ με τθν προςβολι δικαιϊματοσ 

διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, πριν καταςτεί δυςμενζςτερθ θ κατάςταςθ από απόψεωσ 

αποδεικτικοφ υλικοφ. Στο άκρο 3, ορίηει τθν φπαρξθ ενόσ κεντρικοφ οργάνου που 

κα αναλαμβάνει τθν απλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ. Τζλοσ, προβλζπει και τθ 

διαδικαςία άρνθςθσ κατάκεςθσ.  
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Η ουςιαςτικι πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ 

 

 Ραρά το ότι ιδθ από το 2002 είχε ανατεκεί ζνα γενικό πλαίςιο δράςεων, θ 

ουςιαςτικι πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ είναι νζα αρμοδιότθτα τθσ ΕΕ.  

 Αναφορικά με εξζλιξθ των αρμοδιοτιτων τθσ ΕΕ, προζρχεται αρχικά από τθν 

Οδθγία 2002/8/ΕΚ του Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ ελάχιςτων κανόνων ςχετικά με 

το ευεργζτθμα πενίασ ςτισ διαςυνοριακζσ διαφορζσ, το τυποποιθμζνο ζντυπο 

πενίασ ςτισ διαφορζσ αυτζσ που κεςπίςτθκε το 2005 με τθν Απόφαςθ 2005/630/ΕΚ, 

και το πρόγραμμα για τθν αςτικι δικαιοςυνθ και τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα του 

2007, με τθν Απόφαςθ 1149/2007/ΕΚ. 

 Είναι  τόςο ευρζωσ διατυπωμζνθ, ϊςτε κα μποροφςε να περιλαμβάνει όλα τα 

πικανά μζτρα εναρμόνιςθσ ςε ςχζςθ με το αςτικό δίκαιο, προσ τοφτο πρζπει να 

ερμθνεφεται ςτενά. 

 Αναμζνεται με ποιον τρόπο αυτι θ νζα αρμοδιότθτα κα αλλθλεπιδράςει με το 

άρκρ. 6 ΕΣΔΑ και το άρκρ. 47 του Χάρτθ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων για τθν 

κατοχφρωςθ τθσ «δίκαιθσ δίκθσ» και τθσ «πραγματικισ προςφυγισ» και εάν κα 

οδθγιςει ςε υψθλότερο ι ποιοτικότερο επίπεδο τθν αςτικι δικαιοςφνθ. 

 

 

Η άρςθ των εμποδίων ςτθν ομαλι διεξαγωγι αςτικϊν δικϊν εν ανάγκθ προωκϊντασ 

τθ ςυμβατότθτα των κανόνων πολιτικισ δικονομίασ που εφαρμόηονται ςτα κράτθ 

μζλθ 

 

 Θ ςυμβατότθτα των κανόνων πολιτικισ δικονομίασ δεν είχε προωκθκεί μζχρι τϊρα 

από τθν ΕΕ, παρά μόνον αποςπαςματικά και ςε οριςμζνουσ τομείσ, ενόψει των 

νομοκετικϊν πράξεων τθσ ΕΕ. 

 Ξεκίνθςε από πρωτοβουλία του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ αναφορικά με τισ Αρχζσ 

τθσ Ρολιτικισ Δικονομίασ που ζχουν ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ Λειτουργίασ τθσ 

Δικαιςφνθσ (Σφςταςθ Επιτροπισ Υπουργϊν, 28.2.1984). 
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 Επίςθσ, διατλαντικά υιοκετικθκαν οι Αρχζσ και Κανόνεσ τθσ Διακρατικισ Ρολιτικισ 

Δικονομίασ (γνωςτοί πλζον διεκνϊσ ωσ ALI/UNIDROIT Principles and Rules).  

 Ο Ευρωπαϊκόσ Εκτελεςτόσ Τίτλοσ αποτελεί μία ενιαία προαιρετικι διαδικαςία 

πιςτοποίθςθσ ενόσ εκνικοφ εκτελεςτοφ τίτλου ςτο κράτοσ μζλοσ προζλευςισ του 

για μθ αμφιςβθτοφμενεσ αξιϊςεισ, προκειμζνου να εξαςφαλίςει, με τθ κζςπιςθ 

ελάχιςτων κανόνων, τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δικαςτικϊν αποφάςεων ςε όλα 

τα κράτθ μζλθ, πλθν Δανίασ *Καν. (ΕΚ) 805/2004+. 

 Ο Καν. (ΕΚ) 805/2004 επιβάλλει τον ζλεγχο οριςμζνων ελάχιςτων δικονομικϊν 

απαιτιςεων από το δικαςτιριο προζλευςθσ του τίτλου όπωσ θ πραγματικι επίδοςθ 

του ειςαγωγικοφ δικογράφου τθσ δίκθσ, τθ δζουςα ενθμζρωςθ του οφειλζτθ για 

τθν αξίωςθ και τισ αναγκαίεσ δικονομικζσ ενζργειεσ για τθν αμφιςβιτθςι τθσ, τθ 

κεραπεία τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ελάχιςτεσ δικονομικζσ απαιτιςεισ και τθν 

επανεξζταςθ ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ *ά. 12-19+, και δθμιοφργθςε ζνα 

επιπρόςκετο ευρωπαϊκό ςφςτθμα διακρατικισ εκτζλεςθσ εντόσ τθσ ΕΕ, πζρα από τθ 

Σφμβαςθ των Βρυξελλϊν και τον Καν. (ΕΚ) 44/2001, το οποίο ενςωματϊκθκε ςτα 

εςωτερικά εκνικά ςυςτιματα . 

 Θ Διαδικαςία ζκδοςθσ Ευρωπαϊκισ Διαταγισ Ρλθρωμισ παραγματοποιείται  

ςφμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1896/2006 που κεςπίηει μία παράλλθλθ, προαιρετικι, 

ςυμπλθρωματικι, εναρμονιςμζνθ, τυποποιθμζνθ, ταχεία διαδικαςία ζκδοςθσ 

Ευρωπαϊκισ Διαταγισ Ρλθρωμισ θ οποία αναγνωρίηεται και εκτελείται ςε όλα τα 

κράτθ μζλθ, εκτόσ από τθ Δανία, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ παρουςία δικθγόρων, 

θ προςκόμιςθ αποδείξεων κατά τθν ζκδοςι τθσ και χωρίσ να χρειάηεται θ 

αναγνϊριςθ τθσ εκτελεςτότθτάσ τθσ ςε κάκε κράτοσ μζλοσ.  

 Ο Καν. (ΕΚ) 861/2007 για τθ κζςπιςθ Ευρωπαϊκισ Διαδικαςίασ Μικροδιαφορϊν 

κεςπίηει μια «Ευρωπαϊκι» Διαδικαςία παράλλθλθ και εναλλακτικι με τισ 

υπάρχουςεσ εκνικζσ για τθν εκδίκαςθ των διαςυνοριακϊν διαφορϊν *Καν. (ΕΚ) 

861/2007]. 
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Η ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μεκόδων επίλυςθσ των διαφορϊν 

 

 Θ Οδθγία 2008/52/ΕΚ ορίηει ωσ «διαμεςολάβθςθ» μία διαρκρωμζνθ διαδικαςία 

ανεξαρτιτωσ ονομαςίασ, ςτθν οποία δφο ι περιςςότερα μζρθ μιασ διαφοράσ 

επιχειροφν εκουςίωσ να καταλιξουν ςε φιλικι ςυμφωνία ςχετικά με τθν ταχεία 

εξωδικαςτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ τουσ, με τθ βοικεια ενόσ διαμεςολαβθτι ι 

ενόσ δικαςτι που δεν ζχει επιλθφκεί τυχόν δικαςτικϊν διαδικαςιϊν ςχετικϊν με 

τθν εν λόγω διαφορά και προβλζπεται θ διαμεςολάβθςι του ςφμφωνα με το 

εκνικό δικαςτιριο, ςτο άρκρο 3.  

 

 

Η υποςτιριξθ τθσ κατάρτιςθσ των δικαςτϊν και των άλλων λειτουργϊν και 

υπαλλιλων του τομζα απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ 

 

 Ξεκίνθςε με πρωτοβουλία τθσ Γαλλίασ το 1991. 

 Το 2000, οι εκνικοί φορείσ που είναι αρμόδιοι για τθν κατάρτιςθ δικαςτικϊν ςτα 

κράτθ μζλθ ςυνζςτθςαν το ευρωπαϊκό δίκτυο κατάρτιςθσ δικαςτικϊν (ΕΔΚΔ-EJTN) 

για τθν ανάπτυξθ των ςχζςεϊν τουσ και τον ςυντονιςμό των δραςτθριοτιτων τουσ 

όςον αφορά τισ προδιαγραφζσ κατάρτιςθσ και τα προγράμματα ςπουδϊν, τισ 

εκπαιδευτικζσ ανταλλαγζσ δικαςτϊν και τθν οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρί- ων 

*Απόφαςθ 568/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

18θσ Ιουνίου 2009, για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2001/470/ΕΚ του 

Συμβουλίου ςχετικά με τθ δθμιουργία ευρωπαϊκοφ δικαςτικοφ δικτφου για αςτικζσ 

και εμπορικζσ υποκζςεισ, ΕΕ L 168 τθσ 30.6.2009, ςελ. 35+.  

 Με τθν  ζναρξθ τθσ ιςχφοσ τθσ Συνκικθσ τθσ Λιςαβόνασ, τον Δεκζμβριο του 2009, 

παρζχεται θ νομικι βάςθ για τθν ανάπτυξθ δράςεων ςτον τομζα τθσ ευρωπαϊκισ 

δικαςτικισ κατάρτιςθσ ωσ αναγκαίο μζτρο για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ. 

Σκοπόσ είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςε πολίτεσ και επιχειριςεισ να απαιτιςουν τα 
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δικαιϊματά τουσ και να εξαςφαλίςουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ενιαίασ 

αγοράσ.  

 Τον Σεπτζμβριο 2011 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε Ανακοίνωςθ για τθν 

πανευρωπαϊκι δικαιοςφνθ με ςκοπό να εμβακφνει τθν ςτρατθγικι τθσ για τθν 

κατάρτιςθ των μιςϊν αςκοφντων νομικά επαγγζλματα ςτο δίκαιο τθσ ΕΕ 

*COM(2011) 551 τελικό+. Στα πλαίςια αυτά δθμιουργικθκε θ ευρωπαϊκι κφρα 

θλεκτρονικισ δικαιοςφνθσ *Εuropean e-Justice Portal+ με πολλζσ πλθροφορίεσ για 

τουσ πολίτεσ, τισ επιχειριςεισ και εκπαιδευτικό υλικό για τουσ αςκοφντεσ νομικά 

επαγγζλματα ςε 22 γλϊςςεσ 

 

 

Σο Οικογενειακό Δίκαιο 

 

 Για τθ ρφκμιςθ των διαςυνοριακϊν διαφορϊν ςτο πλαίςιο αυτό ζχουν Κανονιςμοί: 

α) Ο Καν. (ΕΚ) 2201/2003 («Καν. Βρυξζλλεσ ΙΙ, δισ») για τθ διεκνι δικαιοδοςία και 

τθν αναγκαςτικι εκτζλεςθ ςε γαμικζσ διαφορζσ και ςτισ διαφορζσ γονικισ μζριμνασ 

όπωσ τθ διατροφι ι τθν κατανομι τθσ κοινισ περιουςίασ, β) Ο Καν. (ΕΚ) 4/2009 

που αφορά τθ δικαιοδοςία, το εφαρμοςτζο δίκαιο και τθν αναγνϊριςθ και 

εκτζλεςθ των αποφάςεων και τθ ςυνεργαςία ςε ηθτιματα που αφοροφν τισ 

υποχρεϊςεισ διατροφισ και ιςχφει από 18.6.2011.  

 Επιπλζον, θ ΕΕ ζχει προςχωριςει ςτθ Συνδιάςκεψθ τθσ Χάγθσ για το Ιδιωτικό 

Διεκνζσ Δίκαιο *Απόφ. 2006/719/ΕΚ, του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Οκτωβρίου 2006, για 

τθν προςχϊρθςθ τθσ Κοινότθτασ ςτθ Συνδιάςκεψθ τθσ Χάγθσ για το ιδιωτικό 

διεκνζσ δίκαιο 

 Θ ΕΕ ζχει εγκρίνει τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ, τθσ 23θσ Νοεμβρίου 2007, για τθν 

είςπραξθ, ςε διεκνζσ επίπεδο, απαιτιςεων διατροφισ παιδιϊν και άλλων μορφϊν 

οικογενειακισ διατροφισ με αποτζλεςμα όλα τα κράτθ μζλθ δεςμεφονται από αυτι 

τθ ςφμβαςθ, τθ  Σφμβαςθ για τθν ανάκτθςθ διατροφισ παιδιϊν και άλλων μορφϊν 
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οικογενειακισ διατροφισ ςε αλλοδαπό κράτοσ, ΕΕ L 192 τθσ 22.7.2011, ςελ. 39. Βλ. 

και Απόφ. 2009/942/ ΕΚ+. 

 Επίςθσ, θ ΕΕ ζχει επιβάλλει οριςμζνεσ διαδικαςίεσ για τθ διαπραγμάτευςθ και 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν και τρίτων χωρϊν για τθ διεκνι 

δικαιοδοςία, τθν αναγνϊριςθ και τθν εκτζλεςθ δικαςτικϊν και άλλων αποφάςεων 

ςε υποκζςεισ γαμικϊν διαφορϊν, ηθτιματα γονικισ μζριμνασ και ηθτιματα που 

ςυνδζονται προσ υποχρεϊςεισ διατροφισ *Καν. (ΕΚ) 664/2009 του Συμβουλίου, τθσ 

7θσ Ιουλίου 2009, για τθ κζςπιςθ διαδικαςίασ για τθ διαπραγμάτευςθ και ςφναψθ 

ςυμφωνιϊν ανάμεςα ςε κράτθ μζλθ και τρίτεσ χϊρεσ ςχετικά με τθ διεκνι 

δικαιοδοςία, τθν αναγνϊριςθ και τθν εκτζλεςθ δικαςτικϊν και άλλων αποφάςεων 

ςε υποκζςεισ γαμικϊν διαφορϊν, ηθτιματα γονικισ μζριμνασ και ηθτιματα που 

ςυνδζονται προσ υποχρεϊςεισ διατροφισ, κακϊσ και το εφαρμοςτζο δίκαιο ςε 

υποκζςεισ υποχρεϊςεων διατροφισ, ΕΕ L 200 τθσ 31.7.2009, ςελ. 46+ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Απόφαςθ του υμβουλίου υπ’ αρικμόν 2007/712 

 

 Θ Απόφαςθ 2007/712 αφορά τθν υπογραφι εξ ονόματοσ τθσ Κοινότθτασ τθσ 

ςφμβαςθσ για τθ διεκνι δικαιοδοςία, τθν αναγνϊριςθ και τθν εκτζλεςθ 

αποφάςεων και τισ εμπορικζσ υποκζςεισ. 

 Στον τίτλο V, που απαρρικμεί τισ γενικζσ διατάξεισ, περιλαμβάνονται τα άρκρα 59 

εϊσ 62. 

 Το άρκρο 59, αναλφει το ποιό δίκαιο κα εφαρμοςτεί, ανάλογα με τον τόπο 

κατοικίασ του δεςμευόμενου από τθ Σφμβαςθ. Ζτςι, «αν διάδικοσ ζχει τθν κατοικία 

του ςτο ζδαφοσ του δεςμευομζνου από τθν παροφςα ςφμβαςθ κράτουσ ςε 

δικαςτιριο του οποίου ζχει αςκθκεί θ αγωγι, ο δικαςτισ εφαρμόηει το εςωτερικό 

του δίκαιο», ενϊ «αν ο διάδικοσ δεν ζχει κατοικία ςτο δεςμευόμενο από τθν 
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παροφςα ςφμβαςθ κράτοσ όπου ζχει αςκθκεί θ αγωγι, το δικαςτιριο, προκειμζνου 

να κακορίςει αν ο διάδικοσ ζχει κατοικία ςε άλλο δεςμευόμενο από τθν παροφςα 

ςφμβαςθ κράτοσ, εφαρμόηει το δίκαιο του κράτουσ αυτοφ». 

 Το άρκρο 60, παράγραφοσ 1, περιλαμβάνει διατάξεισ ςχετικά με τον τόπο ιδρφςεωσ 

τθσ εταρίασ ι τθν κατοικία νομικοφ προςϊπου, ορίηοντασ ωσ τόπο «α) τθν 

καταςτατικι τθσ ζδρα, β) τθν κεντρικι τθσ διοίκθςθ ι, γ) τθν κφρια εγκατάςταςι 

τθσ. 

 Το άρκρο 60, παράγραφοσ 2, ακόμθ αναφζρει τθν ειδικι νομολογία για το Θνωμζνο 

Βαςίλειο και τθν Ιρλανδία, όπου ωσ «καταςτατικι ζδρα" νοείται ο τόποσ του 

"registered office", ελλείψει δε αυτοφ νοείται το "place of incorporation" (ο τόποσ 

ιδρφςεωσ), ελλείψει δε και αυτοφ ο τόποσ δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του οποίου 

πραγματοποιικθκε θ "formation" (ςφςταςθ) του νομικοφ προςϊπου» 

 Τζλοσ, ςτο άρκρο 60, παράγραφοσ 3, ορίηεται πωσ «για να κακορίςει αν trust ζχει 

τθν ζδρα του ςτο ζδαφοσ δεςμευομζνου από τθν παροφςα ςφμβαςθ κράτουσ ςε 

δικαςτιριο του οποίου ζχει αςκθκεί θ αγωγι, ο δικαςτισ εφαρμόηει τουσ δικοφσ 

του κανόνεσ ιδιωτικοφ διεκνοφσ δικαίου». 

 Αναφορικά με τθν αυτοπρόςωπθ εμφάνιςθ, το άρκρο 61, ορίηει μεταξφ άλλων πωσ 

«το δικαςτιριο μπορεί ωςτόςο να διατάξει τθν αυτοπρόςωπθ εμφάνιςθ· ςε 

περίπτωςθ μθ εμφάνιςθσ, θ απόφαςθ που εκδίδεται επί τθσ πολιτικισ αγωγισ, 

χωρίσ το εν λόγω πρόςωπο να είχε τθ δυνατότθτα να αμυνκεί, μπορεί να μθν 

αναγνωριςκεί ι να μθν εκτελεςκεί ςτα άλλα δεςμευόμενα από τθν παροφςα 

ςφμβαςθ κράτθ». 

 Τζλοσ, το άρκρο 62, ορίηει το τί ςυνιςτά Δικαςτιριο. Ζτςι, «θ ζκφραςθ "δικαςτιριο" 

περιλαμβάνει κάκε αρχι διοριςμζνθ από δεςμευόμενο από τθν παροφςα ςφμβαςθ 

κράτοσ ωσ αρμόδια για τα κζματα που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ». 
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Βαςικά άρκρα τθσ Απόφαςθσ 1149/2007, ςχετικά με τθ Δικαςτικι υνεργαςία. 

 

 Το άρκρο 2 κζτει ωσ γενικοφσ ςτόχουσ «α) να προωκιςει τθ δικαςτικι ςυνεργαςία 

ςυμβάλλοντασ ςτθ δθμιουργία πραγματικοφ ευρωπαϊκοφ χϊρου δικαιοςφνθσ για 

αςτικζσ υποκζςεισ, με βάςθ τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ και τθν αμοιβαία 

εμπιςτοςφνθ, β) να προωκιςει τθν εξάλειψθ των εμποδίων ςτθν ομαλι διεξαγωγι 

των διαςυνοριακϊν αςτικϊν διαδικαςιϊν ςτα κράτθ μζλθ, γ) να βελτιϊςει τθν 

κακθμερινι ηωι των ατόμων και των επιχειριςεων, παρζχοντάσ τουσ τθ 

δυνατότθτα να διεκδικοφν τα δικαιϊματά τουσ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

ιδίωσ με τθν ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ δικαιοςφνθ, δ) να βελτιϊςει τισ επαφζσ, 

τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και τθ δικτφωςθ μεταξφ των νομικϊν, δικαςτικϊν και 

διοικθτικϊν αρχϊν, αφενόσ, και αφετζρου των αςκοφντων νομικά επαγγζλματα, 

μεταξφ άλλων μζςω ςτιριξθσ τθσ δικαςτικισ επιμόρφωςθσ, με ςτόχο τθν καλφτερθ 

αλλθλοκατανόθςθ των εν λόγω αρχϊν και επαγγελματιϊν». 

 Το Άρκρο 3 κζτει ωσ ειδικοφσ ςτόχουσ «α) να προαγάγει τθ δικαςτικι ςυνεργαςία 

ςε αςτικζσ υποκζςεισ, με ςκοπό: τθν εμπζδωςθ τθσ αςφάλειασ του δικαίου και τθ 

βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ δικαιοςφνθ, τθν προϊκθςθ τθσ αμοιβαίασ 

αναγνϊριςθσ των αποφάςεων ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ, τθν εξάλειψθ 

των εμποδίων ςτθ διαςυνοριακι εκδίκαςθ υποκζςεων τα οποία προκφπτουν από 

τισ διαφορζσ ςτο αςτικό δίκαιο και ςτθν πολιτικι δικονομία κακϊσ και τθν 

προϊκθςθ τθσ αναγκαίασ ςυμβατότθτασ των νομοκεςιϊν για το ςκοπό αυτό, τθ 

διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ με τθν αποφυγι 

ςυγκροφςεων δικαιοδοςίασ, β) να βελτιϊςει τθν αμοιβαία γνϊςθ των νομικϊν και 

δικαςτικϊν ςυςτθμάτων των κρατϊν μελϊν για αςτικζσ υποκζςεισ, αλλά και να 

προωκιςει και να ενιςχφςει τθ δικτφωςθ, τθν αμοιβαία ςυνεργαςία, τθν ανταλλαγι 

και τθ διάδοςθ πλθροφοριϊν, εμπειριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν, γ) να 

διαςφαλίςει τθν ζγκυρθ υλοποίθςθ, τθν ορκι και ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι και τθν 

αξιολόγθςθ των κοινοτικϊν πράξεων ςτον τομζα τθσ δικαςτικισ ςυνεργαςίασ ςε 

αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ, δ) να βελτιϊςει τθν πλθροφόρθςθ ςχετικά με τα 
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νομικά ςυςτιματα των κρατϊν μελϊν και τθν πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ, ε) να 

προωκιςει τθν κατάρτιςθ των αςκοφντων νομικά επαγγζλματα ςε κζματα 

ενωςιακοφ και κοινοτικοφ δικαίου, ςτ) να αξιολογιςει τισ γενικζσ προχποκζςεισ 

που είναι αναγκαίεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ, με πλιρθ 

ςεβαςμό τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ δικαιοςφνθσ, η) να διευκολφνει τθ λειτουργία του 

ευρωπαϊκοφ δικαςτικοφ δικτφου για αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ, το οποίο 

δθμιουργικθκε με τθν απόφαςθ 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου». 

 

 

Κανονιςμόσ 44/2001/ΕΚ 

 

 Ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι ο Κανονιςμόσ 44/2001/ΕΚ, ο οποίοσ μάλιςτα αποτζλεςε 

και βάςθ για περαιτζρω ανάπτυξθσ τθσ δικαςτικισ ςυνεργαςίασ ςε πεδίο 

εφαρμογισ εκτόσ των εδαφϊν τθσ ΕΕ, ο οποίοσ ρθτά αναφζρει ςτο άρκρο 22 

παράγραφοσ 1, πωσ «Ο ανά χείρασ κανονιςμόσ αντικακιςτά τθ ςφμβαςθ των 

Βρυξελλϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν, εξαιρουμζνων των εδαφϊν των κρατϊν 

μελϊν, τα οποία υπάγονται ςτο εδαφικό πεδίο εφαρμογισ τθσ εν λόγω ςυμβάςεωσ 

και τα οποία αποκλείονται από τον παρόντα κανονιςμό κατ' εφαρμογιν του 

άρκρου 299 τθσ ςυνκικθσ» 

 Στθ δεφτερθ παράγραφο του άρκρο 22 επιςθμαίνεται ότι «Κακ' όςον ο παρϊν 

κανονιςμόσ αντικακιςτά μεταξφ των κρατϊν μελϊν τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ των 

Βρυξελλϊν, κάκε παραπομπι ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ νοείται ωσ γενομζνθ ςτον 

παρόντα κανονιςμό» 

 

Κανονιςμόσ 1206/2001 για τθ ςυνεργαςία μεταξφ δικαςτθρίων ςε αςτικζσ και 

εμπορικζσ υποκζςεισ. 

 

 Στον Κανονιςμό 1206/2001 «κράτοσ μζλοσ» νοείται κάκε κράτοσ μζλοσ με εξαίρεςθ 

τθ Δανία.  
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 Βαςικισ ςθμαςίασ είναι το Άρκρο 2, για τθν απευκείασ επικοινωνία των 

δικαςτθρίων, αφοφ ορίηει αφενόσ τθ διαδικαςία που ακολουκείται και αφετζρου 

κακορίηει τθν φπαρξθ καταλόγου αρμοδίων δικαςτθρίων. 

 Στο άρκρο 3, ορίηεται θ φπαρξθ ενόσ κεντρικοφ οργάνου, το οποίο αςκεί οριςμζνεσ 

λειτουργίεσ, μεταξφ των οποίων να «α) παρζχει πλθροφορίεσ ςτα δικαςτιρια, β) να 

επιλφει τισ δυςχζρειεσ που μπορεί να προκφψουν ςε ςχζςθ με μια παραγγελία, να 

γ) διαβιβάηει περαιτζρω, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, μετά από αίτθςθ αιτοφντοσ 

δικαςτθρίου, παραγγελία ςτο αρμόδιο δικαςτιριο». Ακόμθ, ορίηει το πωσ κα 

λειτουργιςει κάκε κράτοσ, ανάλογα με το ιςχφον εκνικό νομικό ςφςτθμα. Για τα 

Ομοςπονδιακά κράτθ, ςτθν παράγραφο 2, δίνεται θ δυνατότθτα οριςμοφ 

περιςςότερα εκ του ενόσ κεντρικϊν οργάνων, ενϊ, ςτθν παράγραφο 3, αναφζρεται 

πωσ «κάκε κράτοσ μζλοσ ορίηει επίςθσ το κεντρικό όργανο που προβλζπει θ 

παράγραφοσ 1 ι μία ι περιςςότερεσ αρμόδιεσ αρχζσ που επιφορτίηονται με τθ 

λιψθ των αποφάςεων επί παραγγελιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 17». 

 

 

Ερωτιςεισ 

 

 Συνοψίςτε το περιεχόμενο του άρκρου 81 τθσ ΣΛΕΕ. 

 Ρϊσ εξελίχκθκε θ Διαδικαςία ςτισ Δικαςτικζσ Υποκζςεισ Αςτικοφ χαρακτιρα; 

 Ροιό είναι το πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 81; 

 Ρϊσ γίνεται θ ςυνεργαςία με βάςθ το ενωςιακό δίκαιο κατά τθν αποδεικτικι 

διαδικαςία; 

 Ροιό το περιεχόμενο του Κανονιςμοφ 44/2001 εν ςυντομία; 
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ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Ε ΠΟΙΝΙΚΕ ΤΠΟΘΕΕΙ 
 
 

Άρκρο 82 
(Ρρϊθν άρκρο 31 τθσ ΣΕΕ) 

 
Θ δικαςτικι ςυνεργαςία ςε ποινικζσ υποκζςεισ ςτθν Ζνωςθ κεμελιϊνεται ςτθν αρχι 
τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ των δικαςτικϊν αποφάςεων και διαταγϊν και 
περιλαμβάνει τθν προςζγγιςθ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων των 
κρατϊν μελϊν ςτουσ τομείσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 2 και ςτο άρκρο 83. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο, αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με τθ ςυνικθ 
νομοκετικι διαδικαςία, λαμβάνουν μζτρα που αφοροφν: 

α) τον κακοριςμό κανόνων και διαδικαςιϊν για να εξαςφαλίηεται θ αναγνϊριςθ, ςε 
ολόκλθρθ τθν Ζνωςθ, όλων των τφπων δικαςτικϊν αποφάςεων και διαταγϊν, 

β) τθν πρόλθψθ και επίλυςθ ςυγκροφςεων δικαιοδοςίασ μεταξφ κρατϊν μελϊν, 

γ) τθν υποςτιριξθ τθσ κατάρτιςθσ δικαςτϊν και των άλλων λειτουργϊν και υπαλλιλων 
του τομζα απονομισ δικαιοςφνθσ, 

δ) τθ διευκόλυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των δικαςτικϊν ι άλλων ιςοδφναμων 
αρχϊν των κρατϊν μελϊν κατά τθν άςκθςθ ποινικϊν διϊξεων και τθν εκτζλεςθ των 
αποφάςεων. 

Κατά τον βακμό που είναι απαραίτθτο για να διευκολυνκεί θ αμοιβαία αναγνϊριςθ 
των δικαςτικϊν αποφάςεων και διαταγϊν κακϊσ και θ αςτυνομικι και δικαςτικι 
ςυνεργαςία ςε ποινικζσ υποκζςεισ που ζχουν διαςυνοριακζσ διαςτάςεισ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο, αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με τθ ςυνικθ νομοκετικι 
διαδικαςία μζςω οδθγιϊν, μποροφν να κεςπίηουν ελάχιςτουσ κανόνεσ. Στουσ 
ελάχιςτουσ αυτοφσ κανόνεσ ςυνεκτιμϊνται οι διαφορζσ μεταξφ των νομικϊν 
ςυςτθμάτων και παραδόςεων των κρατϊν μελϊν. 

Οι ελάχιςτοι αυτοί κανόνεσ αφοροφν: 

α) το αμοιβαίωσ αποδεκτό των αποδείξεων μεταξφ των κρατϊν μελϊν, 

β) τα δικαιϊματα των προςϊπων ςτθν ποινικι διαδικαςίασ, 

γ) τα δικαιϊματα των κυμάτων εγκλθματικότθτασ, 

δ) άλλα ειδικότερα ςτοιχεία τθσ ποινικισ διαδικαςίασ, τα οποία κα ζχουν 
προθγουμζνωσ προςδιοριςκεί από το Συμβοφλιο με απόφαςθ. Για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ αυτισ, το Συμβοφλιο αποφαςίηει ομόφωνα, μετά από τθν ζγκριςθ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου. 

Θ κζςπιςθ των ελάχιςτων κανόνων που αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο δεν 
εμποδίηει τα κράτθ μζλθ να διατθροφν ι να ειςάγουν υψθλότερο επίπεδο προςταςίασ 



Πηγή: Αναγνωστοπούλοσ Γ., Άρθρα 81-86  ΛΔΔ, εις Υριστιανός Β., Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, 

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σσ. 475-528. 

Γεώργιος Γλούυτσιος 21 

των προςϊπων. 

Πταν ζνα μζλοσ του Συμβουλίου εκτιμά ότι ςχζδιο οδθγίασ προβλεπόμενο ςτθν 
παράγραφο 2 κίγει κεμελιϊδεισ πτυχζσ του ςυςτιματοσ του ποινικισ δικαιοςφνθσ, 
μπορεί να ηθτιςει να υποβλθκεί το κζμα ςτο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, κζτοντασ τζρμα 
ςτθν αναςτολι τθσ ςυνικουσ νομοκετικισ διαδικαςίασ. 

Εντόσ αυτισ τθσ προκεςμίασ, ςε περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ, και εφόςον τουλάχιςτον 
εννζα κράτθ μζλθ επικυμοφν να κακιερϊςουν ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία βάςει του 
ςυγκεκριμζνου ςχεδίου οδθγίασ, τα εν λόγω κράτθ μζλθ ενθμερϊνουν ςχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο και τθν Επιτροπι. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ 
ζγκριςθ για τθν κακιζρωςθ ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ, θ οποία προβλζπεται ςτο άρκρο 
20, παράγραφοσ 2 τθσ Συνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, και ςτο άρκρο 329, 
παράγραφοσ 1 τθσ παροφςασ Συνκικθσ κεωρείται ότι χορθγικθκε και εφαρμόηονται οι 
διατάξεισ περί ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ.    

        
    
Ιςτορικι Αναδρομι. 

 

 1992 – Συνκικθ του Μάαςτριχ: Θ Δικαςτικι Συνεργαςία ςε Ροινικζσ Υποκζςεισ 

(ΔΣΡΥ) εντάςςεται ςτον τρίτο πυλϊνα, κάτω από τον τίτλο “Διατάξεισ ςχετικά με τθ 

ςυνεργαςία ςτουσ τομείσ τθσ δικαιοςφνθσ και των εςωτερικϊν υποκζςεων.  

 2007 – Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ: Μζχρι τότε θ ΔΣΡΥ παραμζνει ςτθ ςφαίρα τθσ 

διακυβερνθτικισ ςυνεργαςίασ. Με τθ ΣτΛ καταργείτε το μοντζλο των πυλϊνων που 

είχε υιοκετθκεί με τθ Συνκικθ του Μάαςτριχ, θ ΔΣΡΥ εντάςςεται ςτον ΧΕΑΔ και 

ενςωματϊνεται ζτςι ςτθ «κοινοτικι μζκοδο» αποκτϊντασ υπερεκνικό χαρακτιρα. 

Τζλοσ, μια ςθμαντικι προςκικθ τθσ Στλ είναι ότι, οι αποφάςεισ – πλαίςιο τθσ Ε.Ε. 

αναφορικά με τθ ΔΣΡΥ κεςπίηονται πλζον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το 

Συμβοφλιο από κοινοφ, διαςφαλίηοντασ ζτςι το δθμοκρατικό πνεφμα ςτα πλαίςια 

τθσ Ζνωςθσ. 
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Η αρχι τθσ «αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ» και το «ευρωπαϊκό ζνταλμα ςφλλθψθσ» 

(παράγραφοσ 1) 

 

Η αρχι τθσ «αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ»  

 

 Ορίηει ότι θ νομοκεςία ενόσ άλλου κράτουσ μζλουσ είναι ιςοδφναμθ ωσ προσ τα 

αποτελζςματα τθσ με τθν εγχϊρια νομοκεςία. Θ εφαρμογι τθσ ςυνεπάγεται τθν 

υποχρζωςθ κάκε κράτουσ μζλουσ να αναγνωρίηει ωσ ιςότιμεσ τισ δικαςτικζσ 

αποφάςεισ που εκδίδονται από τισ δικαςτικζσ αρχζσ ενόσ άλλου κράτουσ μζλουσ. 

 Κακιερϊνεται με τθν  απόφαςθ του ΔΕΚ το 1979 ςτθν υπόκεςθ Cassis de Dijon. 

 Εφαρμόηεται με τισ ακόλουκεσ Ρράξεισ του Συμβουλίου ςτο τομζα τθσ ποινικισ 

δικονομίασ:  

α) αποφάςεισ δζςμευςθσ περιουςιακϊν ι αποδεικτικϊν ςτοιχείων, 

β) χρθματικζσ ποινζσ, 

γ) ποινζσ ι μζτρα που είναι ςτερθτικά τθσ ελευκερίασ, 

δ) μζτρα επιτιρθςθσ εναλλακτικά προσ τθν προςωρινι κράτθςθ, 

ε) μζτρα αναςτολισ και εναλλακτικζσ κυρϊςεισ. 

 

 

Σο «ευρωπαϊκό ζνταλμα ςφλλθψθσ» 

 

 Οριςμόσ: «δικαςτικι απόφαςθ, θ οποία εκδίδεται από κράτοσ μζλοσ προςϊπου που 

καταηθτείται για τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ ι για τθν εκτζλεςθ ποινισ ι μζτρου 

ςτερθτικοφ τθσ ελευκερίασ».2 

 Ρρόκειται για κεςπίςθ ζνοσ ςφςτθματοσ παράδοςθσ του κατθγορουμζνου μεταξφ 

των δικαςτικϊν αρχϊν των κρατϊν μελϊν το οποίο κεμελιϊνεται πάνω ςτθν αρχι 

τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ. 

 Στόχοσ: Απλοφςτευςθ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ υπόπτου από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 

ενόσ κράτουσ μζλουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ενόσ άλλου, με απϊτερο ςκοπό τθν 
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αποτελεςματικότερθ πάταξθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ ςτα πλαίςια τθσ 

Ζνωςθσ. 

 Για τθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ, θ Ζνωςθ ζχει προβεί ςε μζτρα για τθν 

ενίςχυςθ τθσ αμοιβαίασ δικαςτικισ ςυνδρομισ και τθν πρόλθψθ ςυγκροφςεων 

δικαιοδοςίασ μεταξφ των ποινικϊν δικαςτθρίων των κρατϊν μελϊν. Αυτά 

αποςκοποφν ςτθν αποφυγι τθσ καταςτρατιγθςθσ τθσ αρχισ ne bis in idem που 

απαγορεφει τθν διπλι κφρωςθ προςϊπου για τθν ίδια πράξθ. Με απλά λόγια, ςε 

δφο ι περιςςότερα κράτθ μζλθ μποροφν να ξεκινιςουν οι διαδικαςίεσ ποινικισ 

δίωξθσ ενόσ προςϊπου ωςτόςο, μόλισ υπάρξει ςχετικι ενθμζρωςθ των εκνικϊν 

δικαςτθρίων αυτά υποχρεοφνται να ζρχονται ςε ςυμφωνία μεταξφ τουσ, με τθ 

βοικεια τθσ Eurojust, ζτςι ϊςτε να κακορίηεται το δικαςτιριο όπου κα 

ςυγκεντρωκοφν όλεσ οι εκνικζσ διαδικαςίεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπόκεςθσ για να 

αποφεφγεται τυχόν διπλι κφρωςθ του προςϊπου. 

 Το κφριο όργανο που είναι υπεφκυνο για τθν καλφτερθ ςυνεργαςία και ςυνεννόθςθ 

των επιμζρουσ δικαςτικϊν αρχϊν των κρατϊν μελϊν είναι το Ευρωπαϊκό Δικαςτικό 

Δίκτυο (EJN). 

 

 

Η υιοκζτθςθ ελάχιςτων κανόνων ςε τομείσ τθσ ποινικισ δικονομίασ και θ δυνατότθτα 

ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ (παράγραφοσ 2-3). 

 

 Θ κζςπιςθ ελάχιςτων κανόνων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ τθσ αμοιβαίασ 

αναγνϊριςθσ δεν αποτελεί «εναρμόνιςθ» αλλά προςζγγιςθ των εκνικϊν 

νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων των κρατϊν μελϊν. 

 Ραραδείγματα κζςπιςθσ τζτοιων ελάχιςτων κανόνων: 

α) Απόφαςθ πλαίςιο 2008/978/ΔΕΥ ςχετικι με το Ευρωπαϊκό Ζνταλμα 

ςυγκζντρωςθσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων. 

β) Το 2009 το Συμβοφλιο με ψιφιςμα προςυπζγραψε τον «Οδικό Χάρτθ» των 

κεμελιωδϊν δικονομικϊν δικαιωμάτων των υπόπτων ι κατθγορουμζνων. 
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γ) Το 2011 το Συμβοφλιο με Ψιφιςμα προςυπζγραψε τον «Οδικό Χάρτθ»  για 

τθν  κζςπιςθ ελάχιςτων προτφπων ςχετικά με τα δικαιϊματα τθν υποςτιριξθ 

και τθν προςταςία κυμάτων εγκλθματικότθτασ.       

 Στθν περίπτωςθ εκείνθ που ζνα κράτοσ μζλοσ κεωρεί πωσ με τθν υιοκζτθςθ 

προτεινόμενων ελάχιςτων κανόνων κίγεται το εκνικό του ςφςτθμα ποινικισ 

δικαιοςφνθσ, ζχει τθ δυνατότθτα να μθ ςυμμετάςχει ςτθν υιοκζτθςθ μιασ Οδθγίασ. 

Ωςτόςο δίνεται θ δυνατότθτα ςε τουλάχιςτον εννζα κράτθ μζλθ να κακιερϊςουν 

ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία βάςει του προτεινόμενου ςχεδίου οδθγίασ. Θ διαδικαςία 

που ακολουκείται είναι απλι. Το παραπονοφμενο κράτοσ παραπζμπει το κζμα ςτο 

Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, αναςτζλλεται θ ςυνικθσ νομοκετικι διαδικαςία και εάν δεν 

υπάρξει ςυναίνεςθ εντόσ 4 μθνϊν, εννζα τουλάχιςτον κράτθ μζλθ μποροφν να 

προωκιςουν ςτο Συμβοφλιο, τθν Επιτροπι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο το 

αίτθμα τουσ για ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

 

Α) Αποςπάςματα απόφαςθσ – πλαιςίου του υμβουλίου για το Ευρωπαϊκό ζνταλμα 

ςφλλθψθσ και τισ διαδικαςίεσ παράδοςθσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν (2002/584/ΔΕΤ). 

 

 Με τθν απόφαςθ-πλαίςιο 2002/584/ΔΕΥ το Συμβοφλιο κακιζρωςε το Ευρωπαϊκό 

ζνταλμα ςφλλθψθσ με ςτόχο τθν απλοφςτευςθ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ υπόπτων ι 

κατθγορουμζνων μεταξφ των κρατϊν μελϊν και τθν αποτελεςματικότερθ πάταξθ 

του οργανωμζνου εγκλιματοσ ςτα πλαίςια τθσ Ζνωςθσ. Υπό αυτι τθν ζννοια 

αποτελεί ςτακμό ςτο τομζα τθσ δικαςτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των αρμόδιων 

εκνικϊν αρχϊν ςτα πλαίςια τισ Ζνωςθσ. Θ απόφαςθ – πλαίςιο χωρίηεται ςε 4 

κεφάλαια. Ραρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνα αποςπάςματα από το πρϊτο 
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κεφάλαιο (άρκρα 1-8) που αποςαφθνίηει τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν το 

Ευρωπαϊκό ζνταλμα, κακϊσ και το περιεχόμενο του.    

 «Σο ευρωπαϊκό ζνταλμα ςφλλθψθσ είναι δικαςτικι απόφαςθ θ οποία εκδίδεται από 

κράτοσ μζλοσ προσ το ςκοπό τθσ ςφλλθψθσ και τθσ παράδοςθσ από άλλο κράτοσ 

μζλοσ προςϊπου που καταηθτείται για τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ ι για τθν 

εκτζλεςθ ποινισ ι μζτρου ςτερθτικϊν τθσ ελευκερία.» και «Σα κράτθ μζλθ εκτελοφν 

κάκε ευρωπαϊκό ζνταλμα ςφλλθψθσ βάςει τθσ αρχισ τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ» .  

 Στο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ – πλαίςιο απαρικμοφνται εκείνεσ οι αξιόποινεσ πράξεισ 

για τθσ οποίεσ δικαιολογείται θ παράδοςθ υπόπτου ι κατθγορουμζνου βάςει του 

ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ ςφλλθψθσ. Μερικζσ εξ' αυτϊν είναι θ τρομοκρατία, θ 

ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, θ εμπορία ανκρϊπων,θ παράνομθ διακίνθςθ 

όπλων, πυρομαχικϊν και εκρθκτικϊν, θ παιδικι πορνογραφια κ.α. Ενϊ, το 

Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο αποφαςίηοντασ ομόφωνα και φςτερα από διαβοφλευςθ με 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο μπορεί να προςκζςει νζεσ κατθγορίεσ τζτοιων 

αξιόποινων πράξεων. Το άρκρο 2  επιπλζον καταργεί τον ζλεγχο του «διττοφ 

αξιόποινου». «Η παράδοςθ βάςει ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ ςφλλθψθσ υπό τισ 

προχποκζςεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ-πλαίςιο και χωρίσ ζλεγχο του διττοφ 

αξιοποίνου τθσ πράξθ». Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να τονιςτεί ότι αναφορικά με τισ 

κατθγορίεσ αξιόποινων πράξεων που απαρικμοφνται, ο οριςμόσ αυτϊν όπωσ και ο 

κακοριςμόσ των ποινϊν εξακολουκοφν να γίνονται βάςει τθν νομοκεςίασ του 

κράτουσ μζλουσ που εξζδωςε το ζνταλμα. Αυτό προκφπτει από το άρκρο 1 

παράγραφοσ 3 «H παροφςα απόφαςθ-πλαίςιο δεν μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα 

τθν τροποποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ ςεβαςμοφ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων και των 

κεμελιωδϊν νομικϊν αρχϊν, όπωσ διατυπϊνονται ςτο άρκρο 6 τθσ ςυνκικθσ για 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ». 

 Στα άρκρα 3 και 4 προςδιορίηονται οι λόγοι «υποχρεωτικισ» και «προαιρετικισ» μθ 

εκτζλεςθσ του ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ ςφλλθψθσ. 

 Το άρκρο 5 ορίηει τισ «Εγγυιςεισ που πρζπει να παρζχει το κράτοσ μζλοσ ζκδοςθσ 

του εντάλματοσ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ». Τζτοιεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ είναι όταν: α) 
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«το ευρωπαϊκό ζνταλμα ςφλλθψθσ ζχει εκδοκεί προσ το ςκοπό τθσ εκτζλεςθσ 

ποινισ ι μζτρου αςφαλείασ που ζχει επιβλθκεί με απόφαςθ εκδοκείςα απόντοσ 

του ενδιαφερομζνου και όταν ο ενδιαφερόμενοσ δεν είχε κλθτευκεί αυτοπροςϊπωσ 

οφτε είχε ενθμερωκεί κατ' άλλον τρόπο ςχετικά με τθν θμερομθνία και τον τόπο τθσ 

ακροαματικισ διαδικαςίασ που οδιγθςε ςτθν απόφαςθ που εκδόκθκε εν τθ 

απουςία του» β) «θ αξιόποινθ πράξθ ςτθν οποία βαςίηεται το ευρωπαϊκό ζνταλμα 

ςφλλθψθσ τιμωρείται με ιςόβια κάκειρξθ ι μζτρο αςφαλείασ ςτερθτικό τθσ 

ελευκερίασ εφ' όρου ηωισ» γ) «το πρόςωπο κατά του οποίου εκδόκθκε ευρωπαϊκό 

ζνταλμα ςφλλθψθσ προσ το ςκοπό τθσ δίωξθσ είναι υπικοοσ ι κάτοικοσ του κράτουσ 

μζλουσ εκτζλεςθσ».  

 Τα άρκρα 6 και 7 αναφζρονται τισ αρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ για τθν «ζκδοςθ» και τθν 

«εκτζλεςθ» του Ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ ςφλλθψθσ. Οι αρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ 

κακορίηονται «δυνάμει του δικαίου αυτοφ του κράτουσ». Με άλλα λόγια, το κάκε 

κράτοσ μζλοσ είναι αυτό που κακορίηει βάςει τθσ εκνικισ του νομοκεςίασ το ποιεσ 

κα είναι εκείνεσ οι εκνικζσ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν ζκδοςθ και τθν εκτζλεςθ του 

εντάλματοσ. Ραράλλθλα δίνεται θ δυνατότθτα ςτα κράτθ μζλθ να ορίςουν μια ι 

περιςςότερεσ «κεντρικζσ αρχζσ για να επικουροφν τισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ αρχζσ» . 

 

 

Β) Τπόκεςθ C-303/05 Advocaten voor de Wereld VZW κατά Leden van de 

Ministerraad 

 

 Αντικείμενο: Αίτθςθ εκδόςεωσ προδικαςτικισ απόφαςθσ που υπζβαλε το 

Arbitragehof (Βζλγιο), ςχετικό με τθν εκτίμθςθ του κφρουσ τθσ αποφάςεωσ πλαίςιο 

2002/584/ΔΕΥ για το Ευρωπαϊκό ζνταλμα ςφλλθψθσ και τισ διαδικαςίεσ παράδοςθσ 

μεταξφ των κρατϊν μελϊν. Θ εν λόγω αίτθςθ υποβλικθκε ςτο πλαίςιο προςφυγισ 

που άςκθςε το ςωματείο Advocaten voor de Wereld VZW (ςτο εξισ: ςωματείο 

Advocaten voor de Wereld) ενϊπιον του Arbitragehof με αίτθμα τθν ακφρωςθ του 
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βελγικοφ νόμου τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2003, περί ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ 

ςυλλιψεωσ. 

 Επιχειρθματολογία  Advocaten voor de Wereld VZW: α) «θ απόφαςθ-πλαίςιο είναι 

άκυρθ, διότι τα του ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ ςυλλιψεωσ κα ζπρεπε να ρυκμιςτοφν 

με ςφμβαςθ και όχι με απόφαςθ-πλαίςιο, δεδομζνου ότι, κατά το άρκρο 34, 

παράγραφοσ 2, ςτοιχείο β', ΕΕ, οι αποφάςεισ-πλαίςιο εκδίδονται με ςκοπό “τθν 

προςζγγιςθ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων των κρατϊν μελϊν”, 

πράγμα που δεν ςυμβαίνει εν προκειμζνω» β) «ςε περίπτωςθ εκτελζςεωσ 

ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ ςυλλιψεωσ για κάποια από τισ διαλαμβανόμενεσ ςτθ 

διάταξθ αυτι αξιόποινεσ πράξεισ, ειςάγεται άνευ αντικειμενικισ και εφλογθσ αιτίασ 

παρζκκλιςθ από τθν απαίτθςθ του διττοφ αξιοποίνου, ενϊ θ απαίτθςθ αυτι 

διατθρείται για άλλεσ αξιόποινεσ πράξεισ». γ) «Η απουςία ςαφοφσ και ακριβοφσ 

οριςμοφ των διαλαμβανόμενων ςτθ διάταξθ αυτι αξιόποινων πράξεων δφναται να 

οδθγιςει ςε ανομοιογενι εφαρμογι του εν λόγω νόμου από τισ αρχζσ που είναι 

επιφορτιςμζνεσ με τθν εκτζλεςθ ενόσ ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ ςυλλιψεωσ και, ωσ 

εκ τοφτου, ςυνιςτά επίςθσ παραβίαςθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ και τθσ 

απαγορεφςεωσ των δυςμενϊν διακρίςεων».  

 Προδικαςτικά ερωτιματα που τζκθκαν από το το Arbitragehof: α) «Είναι θ 

απόφαςθ-πλαίςιο *...+ ςφμφωνθ προσ το άρκρο 34, παράγραφοσ 2, ςτοιχείο β', τθσ 

υνκικθσ *ΕΕ+, κατά το οποίο αποφάςεισ-πλαίςιο μποροφν να εκδοκοφν μόνο για 

τθν προςζγγιςθ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων των κρατϊν μελϊν;» 

β) «Είναι το άρκρο 2, παράγραφοσ 2, τθσ αποφάςεωσ-πλαίςιο *...+, ςτον βακμό που 

καταργεί τθν εξζταςθ του αν τθρείται θ απαίτθςθ του διττοφ αξιοποίνου ςε ςχζςθ 

με τισ αξιόποινεσ πράξεισ που απαρικμεί, ςφμφωνο προσ το άρκρο 6, παράγραφοσ 

2, τθσ υνκικθσ *ΕΕ+, και ειδικότερα προσ τθν αρχι “ουδεμία ποινι άνευ νόμου” και 

τθν αρχι τθσ ιςότθτασ και τθσ απαγορεφςεωσ των δυςμενϊν διακρίςεων που 

κατοχυρϊνει θ εν λόγω διάταξθ;» 

 Περίλθψθ Απόφαςθσ  (ςελ. Ι–3633 – Ι-3637), (βλ. ςκζψεισ 49-50, 52-54, 57-60)  : 

«Η απόφαςθ-πλαίςιο 2002/584*...+δεν εκδόκθκε κατά παράβαςθ του άρκρου 34, 
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παράγραφοσ 2, ςτοιχείο β', ΕΕ.*...+Καίτοι τα του ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ 

ςυλλιψεωσ μποροφςαν να ρυκμιςτοφν και με ςφμβαςθ, απόκειται ςτθ διακριτικι 

ευχζρεια του υμβουλίου να επιλζξει τθν ζκδοςθ αποφάςεωσ-πλαίςιο, εφόςον 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ εκδόςεωσ τζτοιασ πράξθσ*...+ςκοπόσ τθσ αποφάςεωσ-

πλαίςιο δεν είναι θ εναρμόνιςθ των κανόνων ςχετικά με τα ςτοιχεία τθσ 

αντικειμενικισ υποςτάςεωσ των εν λόγω αξιόποινων πράξεων ι με τισ ποινζσ με τισ 

οποίεσ οι πράξεισ αυτζσ τιμωροφνται. Μολονότι το άρκρο 2, παράγραφοσ 2, τθσ 

αποφάςεωσ-πλαίςιο καταργεί τον ζλεγχο του διττοφ αξιοποίνου για τισ 

διαλαμβανόμενεσ ςτθ διάταξθ αυτι κατθγορίεσ αξιόποινων πράξεων, ο οριςμόσ των 

εν λόγω πράξεων και ο κακοριςμόσ των εφαρμοςτζων ποινϊν εξακολουκεί να 

γίνεται βάςει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ μζλουσ που εξζδωςε το ζνταλμα, το 

οποίο, όπωσ άλλωςτε ορίηεται ςτο άρκρο 1, παράγραφοσ 3, τθσ εν λόγω 

αποφάςεωσ-πλαίςιο, οφείλει να ςζβεται τα κεμελιϊδθ δικαιϊματα και τισ 

κεμελιϊδεισ αρχζσ του δικαίου, όπωσ διατυπϊνονται ςτο άρκρο 6 τθσ υνκικθσ ΕΕ, 

και, επομζνωσ, τθν αρχι “ουδεμία ποινι άνευ νόμου”.*...+ Όςον αφορά, αφετζρου, 

τον κίνδυνο θ ζλλειψθ ςαφινειασ ςτον οριςμό των ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν 

αξιόποινων πράξεων να ζχει ωσ αποτζλεςμα να υπάρξουν αποκλίςεισ ςτθν 

εφαρμογι τθσ αποφάςεωσ-πλαίςιο εντόσ των διαφόρων εκνικϊν ζννομων τάξεων, 

αρκεί θ επιςιμανςθ ότι ςκοπόσ τθσ αποφάςεωσ αυτισ δεν είναι θ εναρμόνιςθ του 

ουςιαςτικοφ ποινικοφ δικαίου των κρατϊν μελϊν και ότι ουδεμία διάταξθ του 

τίτλου VI τθσ υνκικθσ ΕΕ εξαρτά τθν εφαρμογι του ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ 

ςυλλιψεωσ από τθν εναρμόνιςθ των ποινικϊν νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν όςον 

αφορά τισ επίμαχεσ αξιόποινεσ πράξεισ». Άρα, «Από την εξζταςη των 

υποβληθζντων ερωτημάτων δεν προζκυψε κανζνα ςτοιχείο ικανό να θίξει το 

κφροσ τησ αποφάςεωσ-πλαίςιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τησ 13ησ Ιουνίου 

2002, για το ευρωπαϊκό ζνταλμα ςφλληψησ και τισ διαδικαςίεσ παράδοςησ μεταξφ 

των κρατϊν μελϊν.» 
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ΕΡΩΣΗΕΙ 

 

 Αναλφςτε πωσ εφαρμόηεται θ αρχι τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ ςτα πλαίςια τθσ 

δικαςτικισ ςυνεργαςίασ ςε ποινικζσ υποκζςεισ. 

 Αναλφςτε το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ ςφλλθψθσ. 

 Αναλφςτε το περιεχόμενο τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/584/ΔΕΥ για το Ευρωπαϊκό 

ζνταλμα ςφλλθψθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν  υπόκεςθ C-303/05 Advocaten voor de 

Wereld VZW κατά Leden van de Ministerraad. 
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ΙΔΙΑΙΣΕΡΩ ΟΒΑΡΗ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΕ ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΣΑΗ 

Άρκρο 83 

(πρϊθν άρκρο 31 τθσ ΣΕΕ) 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο, αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με τθ 
ςυνικθ νομοκετικι διαδικαςία μζςω οδθγιϊν, μποροφν να κεςπίηουν ελάχιςτουσ 
κανόνεσ για τον οριςμό των ποινικϊν αδικθμάτων και των κυρϊςεων ςτουσ τομείσ τθσ 
ιδιαιτζρωσ ςοβαρισ εγκλθματικότθτασ με διαςυνοριακι διάςταςθ, θ οποία απορρζει 
ιδίωσ από τθ φφςθ ι τισ επιπτϊςεισ των αδικθμάτων αυτϊν ι λόγω ειδικισ ανάγκθσ να 
καταπολεμοφνται ςε κοινι βάςθ. 

Οι εν λόγω τομείσ εγκλθματικότθτασ είναι οι εξισ: τρομοκρατία, εμπορία ανκρϊπων 
και γενετιςια εκμετάλλευςθ γυναικϊν και παιδιϊν, παράνομθ εμπορία ναρκωτικϊν, 
παράνομθ εμπορία όπλων, ξζπλυμα χριματοσ, διαφκορά, παραχάραξθ μζςων 
πλθρωμισ, εγκλθματικότθτα ςτον χϊρο τθσ πλθροφορικισ και οργανωμζνο ζγκλθμα. 

Ανάλογα με τθν εξζλιξθ τθσ εγκλθματικότθτασ, το Συμβοφλιο μπορεί να εκδίδει 
αποφάςεισ που προςδιορίηουν και άλλουσ τομείσ εγκλθματικότθτασ, οι οποίοι πλθροφν 
τα κριτιρια τθσ παροφςασ παραγράφου. Αποφαςίηει ομόφωνα μετά από τθν ζγκριςθ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου. 

2. Πταν θ προςζγγιςθ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων των κρατϊν μελϊν 
ςτον τομζα του ποινικοφ δικαίου είναι αναγκαία για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
αποτελεςματικισ εφαρμογισ πολιτικισ τθσ Ζνωςθσ ςε τομζα ςτον οποίο εφαρμόηονται 
μζτρα εναρμόνιςθσ, οδθγίεσ μποροφν να κεςπίηουν ελάχιςτουσ κανόνεσ ςχετικοφσ με 
τον οριςμό των ποινικϊν αδικθμάτων και των κυρϊςεων ςτον εν λόγω τομζα. Οι εν 
λόγω οδθγίεσ εκδίδονται με ςυνικθ ι με ειδικι νομοκετικι διαδικαςία, ίδια με εκείνθ 
που ακολουκικθκε κατά τθ κζςπιςθ των εν λόγω μζτρων εναρμόνιςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ του άρκρου 76. 

3. Πταν ζνα μζλοσ του Συμβουλίου εκτιμά ότι ςχζδιο οδθγίασ προβλεπόμενο ςτισ 
παραγράφουσ 1 ι 2 κίγει κεμελιϊδεισ πτυχζσ του ςυςτιματόσ του ποινικισ 
δικαιοςφνθσ, μπορεί να ηθτιςει να υποβλθκεί το κζμα ςτο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, θ ςυνικθσ νομοκετικι διαδικαςία αναςτζλλεται. Αφοφ ςυηθτιςει το 
ηιτθμα και εφόςον επιτευχκεί ςυναίνεςθ, το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο αναπζμπει, εντόσ 
τετραμινου από τθν αναςτολι αυτι, το ςχζδιο ςτο Συμβοφλιο, κζτοντασ τζρμα ςτθν 
αναςτολι τθσ ςυνικουσ νομοκετικισ διαδικαςίασ. 

Εντόσ τθσ αυτισ προκεςμίασ, ςε περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ, και εφόςον εννζα 
τουλάχιςτον κράτθ μζλθ επικυμοφν να κακιερϊςουν ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία βάςει του 
ςυγκεκριμζνου ςχεδίου οδθγίασ, τα εν λόγω κράτθ μζλθ ενθμερϊνουν ςχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο και τθν Επιτροπι. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ 
ζγκριςθ για τθν κακιζρωςθ ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ, θ οποία προβλζπεται ςτο άρκρο 
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20, παράγραφοσ 2 τθσ Συνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, και ςτο άρκρο 329, 
παράγραφοσ 1 τθσ παροφ ςασ Συνκικθσ, κεωρείται ότι χορθγικθκε και εφαρμόηονται 
οι διατάξεισ περί ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ. 

 

Ιςτορικι Αναδρομι 

Βλ. άρκρο 82 

 

Παράγραφοσ 1 

 «Ιδιαιτζρωσ ςοβαρή εγκληματικότητα με διαςυνοριακή διάςταςη» 

 

 Οριςμόσ: απορρζει ιδίωσ από τθ φφςθ ι τισ επιπτϊςεισ των αδικθμάτων αυτϊν ι 

λόγω ειδικισ ανάγκθσ να καταπολεμοφνται ςε κοινι βάςθ 

 Το άρκρο 83(πρϊθν άρκρ. 31 παρ. 1 περίπτωςθ ε ΣΕΕ) προβλζπει, για κζματα 

ποινικισ δικονομίασ, τθ κζςπιςθ «ελάχιςτων κανόνων» με τθ ςυνικθ νομοκετικι 

διαδικαςία για δζκα ςυγκεκριμζνουσ τομείσ ιδιαιτζρωσ ςοβαρισ εγκλθματικότθτασ 

με διαςυνοριακι διάςταςθ. Θ υιοκζτθςθ των κανόνων μζςω Οδθγιϊν, εξαςφαλίηει 

το ςεβαςμό ςτισ διαφορετικότθτεσ των δικονομικϊν ςυςτθμάτων των κρατϊν 

μελϊν ςε τομείσ που άπτονται τθσ εκνικισ κυριαρχίασ. 

 

 

Σρομοκρατία 

 

 Οριςμόσ1:  κεωροφνται ωσ εγκλιματα τρομοκρατίασ οι εκ προκζςεωσ πράξεισ οι 

οποίεσ αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α) ζωσ κ) όπωσ ορίηονται ωσ εγκλιματα από το 

εκνικό δίκαιο, και οι οποίεσ είναι δυνατόν, εκ τθσ φφςεωσ ι του ςυναφοφσ 

πλαιςίου τουσ, να προςβάλλουν ςοβαρά χϊρα ι διεκνι οργανιςµό, όταν ο δράςτθσ 

τισ διαπράττει µε ςκοπό: 

 να εκφοβίςει ςοβαρά ζναν πλθκυςµό, ι 

                                                 
1
 Απόφαςθ-Ρλαίςιο του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

(2002/475/∆ΕΥ) 
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 να εξαναγκάςει αδικαιολόγθτα τισ δθµόςιεσ αρχζσ ι ζνα διεκνι οργανιςµό να 

εκτελζςουν οποιαδιποτε πράξθ ι να απόςχουν από τθν εκτζλεςι τθσ, ι 

 να αποςτακεροποιιςει ςοβαρά ι να καταςτρζψει τισ κεµελιϊδεισ πολιτικζσ, 

ςυνταγματικζσ, οικονομικζσ ι κοινωνικζσ δοµζσ µιασ χϊρασ ι ενόσ διεκνοφσ 

οργανιςµοφ· 

α) προςβολι κατά τθσ ηωισ προςϊπου, θ οποία είναι δυνατόν να επιφζρει 

το κάνατο, 

β) ςοβαρι προςβολι κατά τθσ ςωµατικισ ακεραιότθτασ προςϊπου, 

γ) απαγωγι ι αρπαγι οµιρων, 

δ) πρόκλθςθ µαηικϊν καταςτροφϊν ςε κυβερνθτικζσ ι δθµόςιεσ 

εγκαταςτάςεισ, ςυγκοινωνιακά ςυςτιµατα, υποδοµι, περιλαµβανοµζνων 

και των ςυςτθµάτων πλθροφορικισ, ςτακερζσ εξζδρεσ που ευρίςκονται επί 

τθσ υφαλοκρθπίδασ, δθµόςιουσ χϊρουσ ι ιδιωτικζσ ιδιοκτθςίεσ, που κα 

µποροφςαν να εκκζςουν ςε κίνδυνο ανκρϊπινεσ ηωζσ ι να προξενιςουν 

ςθµαντικζσ οικονοµικζσ απϊλειεσ, 

ε) κατάλθψθ αεροςκαφϊν ι πλοίων ι άλλων µζςων µαηικισ µεταφοράσ ι 

µεταφοράσ εµπορευµάτων, 

ςτ) καταςκευι, κατοχι, κτιςθ, µεταφορά, προµικεια ι χριςθ 

πυροβόλων όπλων, εκρθκτικϊν υλϊν, πυρθνικϊν, βιολογικϊν και χθµικϊν 

όπλων κακϊσ και, όςον αφορά τα βιολογικά και χθµικά όπλα, ζρευνα και 

ανάπτυξθ, 

η) απελευκζρωςθ επικίνδυνων ουςιϊν ι πρόκλθςθ πυρκαγιϊν, πλθµµφρων 

ι εκριξεων, µε αποτζλεςµα τθν ζκκεςθ ανκρϊπινων ηωϊν ςε κίνδυνο, 

θ) διαταραχι ι διακοπι του εφοδιαςµοφ φδατοσ, θλεκτρικισ ενζργειασ ι 

κάκε άλλου βαςικοφ φυςικοφ πόρου, µε αποτζλεςµα τθν ζκκεςθ 

ανκρϊπινων ηωϊν ςε κίνδυνο, 

κ) απειλι τζλεςθσ µιασ εκ των πράξεων οι οποίεσ απαρικµοφνται ςτα 

ςτοιχεία α) ζωσ θ). 
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 Θ υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθν τρομοκρατία βαςίηεται ςτθν υιοκζτθςθ 

πράξεων ςχετικϊν με: 

- τον κακοριςμό των πράξεων που πρζπει να κεωροφνται από τα κράτθ μζλθ 

αδικιματα τρομοκρατίασ (Απόφαςθ - πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ) 

- τθν προςζγγιςθ των εκνικϊν διατάξεων ςχετικά με τθ δθμόςια πρόκλθςθ για 

τζλεςθ τρομοκρατικοφ εγκλιματοσ (Απόφαςθ - πλαίςιο 2008/919/ΔΕΥ) 

- τθ ςτρατολόγθςθ τρομοκρατϊν και τθν εκπαίδευςθ τρομοκρατϊν *Ανακοίνωςθ 

τθσ Επιτροπισ COM (2010) 386 τελ.+ 

- τθ χριςθ των δεδομζνων που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ επιβατϊν (δεδομζνα 

PNR) για τθν πρόλθψθ, ανίχνευςθ, διερεφνθςθ και δίωξθ τρομοκρατικϊν και 

άλλων ςοβαρϊν εγκλθμάτων *πρόταςθ Οδθγίασ COM (2011) 32 τελ.+ 

 

 

Εμπορία ανκρϊπων 

 

 Οριςμόσ2: θ ςτρατολόγθςθ, μεταφορά ι παραλαβι προςϊπων, θ οποία 

πραγματοποιείται με αναγκαςτικά, δόλια ι καταχρθςτικά μζςα, με ςκοπό τθν 

εκμετάλλευςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςεξουαλικισ ι τθσ εργαςιακισ 

εκμετάλλευςθσ, τθν αναγκαςτικι εργαςία, τθν οικιακι δουλεία ι άλλεσ μορφζσ 

εκμετάλλευςθσ. 

 Θ υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων 

βαςίηεται ςτθν υιοκζτθςθ πράξεων ςχετικϊν με: 

 τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ (Οδθγία 2011/36/ΕΕ) 

 τθν ευρωπαϊκι εντολι προςταςίασ των κυμάτων εγκλθματικότθτασ που 

εφαρμόηεται ςυμπλθρωματικά (Οδθγία 2011/99/EE) 

                                                 

2
 Ζγγραφο Εργαςίασ των Υπθρεςιϊν τθσ Επιτροπισ που ςυνοδεφει τθν πρόταςθ Απόφαςθσ-Ρλαιςίου του 

Συμβουλίου για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων, κακϊσ και για τθν 
προςταςία των κυμάτων, με τθν οποία καταργείται θ απόφαςθ - πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ (COM(2009) 136 
τελικό) 
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 τον τίτλο παραμονισ που χορθγείται ςτουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν κφματα 

εμπορίασ ανκρϊπων ι ςυνζργειασ ςτθ λακρομετανάςτευςθ, οι οποίοι 

ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ αρχζσ (Οδθγία 2004/81/ΕΚ) 

 

 

Γενετιςια εκμετάλλευςθ γυναικϊν και παιδιϊν 

 

 Οριςμόσ3: Ωσ γενετιςια εκμετάλλευςθ παιδιϊν ορίηονται τα αδικιματα 

ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ παιδιϊν, τα αδικιματα ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ 

παιδιϊν, τα αδικιματα παιδικισ πορνογραφίασ, θ αγορά παιδιϊν για ςεξουαλικοφσ 

ςκοποφσ, κακϊσ και θ θκικι αυτουργία,  θ υποβοικθςθ και θ ςυνεργία ςτθ 

διάπραξθ των παραπάνω αδικθμάτων. 

 Θ υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθ γενετιςια εκμετάλλευςθ γυναικϊν και 

παιδιϊν βαςίηεται ςτθν υιοκζτθςθ πράξεων ςχετικϊν με: 

 τθν προςζγγιςθ τθσ νομοκεςίασ των κρατϊν μελϊν προκειμζνου να 

ποινικοποιθκοφν οι ςοβαρότερεσ μορφζσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ και 

ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ παιδιϊν, να διευρυνκεί θ δικαιοδοςία των εκνικϊν 

δικαςτθρίων και να προβλεφκεί ζνα ελάχιςτο επίπεδο ςυνδρομισ για τα 

κφματα (Απόφαςθ- πλαίςιο 2004/68/ΔΕΥ) 

 τον οριςμό των ςτοιχείων τθσ αντικειμενικισ υπόςταςθσ των αδικθμάτων τθσ 

ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ, τθσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ παιδιϊν και τθσ 

παιδικισ πορνογραφίασ (Οδθγία 2011/92/ΕΕ) 

 τον οριςμό των επιβαρυντικϊν περιςτάςεων, τθσ δικαιοδοςίασ, τθσ ευκφνθσ 

των νομικϊν προςϊπων, των προλθπτικϊν μζτρων, και εν γζνει τθν αναβάκμιςθ 

τθσ προςταςίασ των παιδιϊν από τθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςι τουσ (Οδθγία 

2011/92/ΕΕ). 

                                                 
3
 Ρρόταςθ για Οδθγία του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβοφλιου   

για τθν καταπολζμθςθ τθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ, τθσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ 
παιδιϊν και τθσ παιδικισ πορνογραφίασ, µε τθν οποία καταργείται θ απόφαςθ - πλαίςιο 
2004/68/∆ΕΥ *COM(2010)94 τελικό] 
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Παράνομθ εμπορία ναρκωτικϊν 

 

 Οριςμόσ4: θ παράνομθ εμπορία όλων των ουςιϊν οι οποίεσ καλφπτονται από τισ 

ακόλουκεσ ςυμβάςεισ των Θνωμζνων Εκνϊν: 

α) ενιαία ςφμβαςθ περί ναρκωτικϊν, του 1961 (όπωσ τροποποιικθκε από το 

πρωτόκολλο του 1972)· 

β) ςφμβαςθ τθσ Βιζννθσ ςχετικά με τισ ψυχοτρόπουσ ουςίεσ του 1971. Επίςθσ 

περιλαμβάνονται οι ουςίεσ που ζχουν τεκεί υπό ζλεγχο ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ 

δράςθσ 97/396/ΔΕΥ τθσ 16θσ Ιουνίου 1997, θ οποία αφορά τθν ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν, τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων και τον ζλεγχο των νζων 

ςυνκετικϊν ναρκωτικϊν 

 Θ υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθν παράνομθ εμπορία ναρκωτικϊν βαςίηεται 

ςτθν υιοκζτθςθ πράξεων ςχετικϊν με: 

 τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν και των πρακτικϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ τοξικομανίασ και τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ 

ναρκωτικϊν (Κοινι Δράςθ 96/750/ΔΕΥ) 

 τθ κζςπιςθ ελάχιςτων κοινϊν διατάξεων ωσ προσ τα ςτοιχεία τθσ αντικειμενικισ 

υπόςταςθσ των εγκλθμάτων και τισ ποινζσ (Απόφαςθ-πλαίςιο 2004/757/ΔΕΥ) 

 τθν παράνομθ παραςκευι και διάκεςθ ςτθν αγορά των πρόδρομων ουςιϊν 

ναρκωτικϊν (Καν. (ΕΚ) αρικ. 273/2004) 

 τθν παρακολοφκθςθ του εμπορίου πρόδρομων ουςιϊν ναρκωτικϊν μεταξφ τθσ 

Κοινότθτασ και τρίτων χωρϊν (Καν. (ΕΚ) αρικ.111/2005) 

 

 

 

                                                 
4
 Απόφαςθ-Ρλαιςιο 2004/757/δευ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2004 για τθ κζςπιςθ ελάχιςτων 

διατάξεων ςχετικά με τα ςτοιχεία τθσ αντικειμενικισ υπόςταςθσ των 
εγκλθμάτων και τισ ποινζσ που ιςχφουν ςτον τομζα τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν 
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Παράνομθ εμπορία όπλων 

 

 Οριςμόσ5: οι ειςαγωγζσ,  εξαγωγζσ και θ μεταβίβαςθ ςυμβατικϊν όπλων 

 Θ υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθν παράνομθ εμπορία όπλων βαςίηεται ςτθν 

υιοκζτθςθ πράξεων ςχετικϊν με: 

Στο πλαίςιο του ΟΘΕ 

 τθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ καταςκευισ και διακίνθςθσ πυροβόλων 

όπλων, των εξαρτθμάτων τουσ, των μερϊν τουσ και των πυρομαχικϊν 

(Απόφαςθ 2001/748/ΕΚ) 

 τθν παράνομθ εμπορία φορθτϊν όπλων και ελαφροφ οπλιςμοφ ςε όλεσ τισ 

πτυχζσ τθσ (Διάςκεψθ των Θνωμζνων Εκνϊν, Νζα Υόρκθ,9-20 Ιουλίου 2001) 

 τθν καταπολζμθςθ τθσ λακραίασ καταςκευισ και διακίνθςθσ πυροβόλων 

όπλων, πυρομαχικϊν και άλλων ςχετικϊν υλικϊν (Ζκκεςθ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ, ΕΕ C 330) 

Στο πλαίςιο τθσ ΚΕΡΡΑ 

 τθ ςυμβολι τθσ ΕΕ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ αποςτακεροποιθτικισ 

ςυςςϊρευςθσ και τθσ ανεξζλεγκτθσ διάδοςθσ φορθτϊν όπλων και ελαφροφ 

οπλιςμοφ (Κοινι Δράςθ 2002/589/ΚΕΡΡΑ) 

 τθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ φορθτϊν όπλων και ελαφροφ 

οπλιςμοφ (SALW) διά αζροσ (Απόφαςθ 2010/765/ΚΕΡΡΑ) 

 υποςτιριξθ τθσ υπθρεςίασ των Θνωμζνων Εκνϊν για δραςτθριότθτεσ ςε κζματα 

αφοπλιςμοφ για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ δράςθσ των Θνωμζνων 

Εκνϊν για τθν πρόλθψθ, τθν καταπολζμθςθ και τθν εξάλειψθ του 

λακρεμπορίου φορθτϊν όπλων και ελαφροφ οπλιςμοφ ςε όλεσ του τισ πτυχζσ 

(Απόφαςθ 2011/428/ΚΕΡΡΑ) 

Στο πλαίςιο τθσ εςωτερικισ αγοράσ 

                                                 
5
 Απόφαςθ 2010/336/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου τθσ 14θσ Ιουνίου 2010 για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ΕΕ προσ 

υποςτιριξθ τθσ ςυνκικθσ για το εμπόριο όπλων,  ςτο πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ για τθν 
αςφάλεια 
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 τον ζλεγχο τθσ απόκτθςθσ και τθσ κατοχισ όπλων (χωρίσ να προβλζπονται 

ςυγκεκριμζνεσ ποινικζσ κυρϊςεισ) *Οδθγία 2008/52/ΕΚ+ 

 

 

Ξζπλυμα χριματοσ 

 

 Οριςμόσ6: Θ νομιμοποίθςθ των εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. 

 Θ υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για το ξζπλυμα χριματοσ βαςίηεται ςτθν 

υιοκζτθςθ πράξεων ςχετικϊν με: 

Διεκνείσ Συμβάςεισ 

 τθν παράνομθ κυκλοφορία ναρκωτικϊν και ψυχοτρόπων ουςιϊν *Σφμβαςθ του 

ΟΘΕ (1988)+ 

 τθ νομιμοποίθςθ, τθν ανίχνευςθ, τθν κατάςχεςθ και τθ διμευςθ των εςόδων 

από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ *Σφμβαςθ του Στραςβοφργου (1990)+ 

 τθ διεκνι ςυνεργαςία ςτουσ τομείσ ανακρίςεων, δίωξθσ και ζκδοςθσ ςε 

περιπτϊςεισ ξεπλφματοσ χρθμάτων, διαφκοράσ, παρεμπόδιςθσ τθσ δικαιοςφνθσ 

*Σφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν κατά του διεκνοφσ οργανωμζνου εγκλιματοσ, 

Ραλζρμο  (2000)+ 

 καταπολζμθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ  

 τθσ νομιμοποίθςθσ προςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ *ςυςτάςεισ τθσ 

ομάδασ διεκνοφσ χρθματοοικονομικισ δράςθσ για το ξζπλυμα των χρθμάτων 

(FATF)] 

Ρράξεισ τθσ ΕΕ 

 τθν πρόλθψθ αλλά και τθ διμευςθ των προϊόντων του ξεπλφματοσ βρϊμικου 

χριματοσ (Απόφαςθ-πλαίςιο 2001/500/ΔΕΥ) 

 τθν ποινικοποίθςθ του ξεπλφματοσ χριματοσ και τον κακοριςμό των μορφϊν 

του αδικιματοσ (Οδθγία 2005/60/ΕΚ) 

                                                 
6
 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Συμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςχετικά µε τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ ςτον χρθματοοικονομικό τοµζα (COM/2004/0262 
τελικό ) 
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 τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ 

τθσ τρομοκρατίασ (Οδθγία 2005/60/ΕΚ) 

 τθν επζκταςθ του ςε επαγγζλματα ι επιχειριςεισ, που αςκοφν δραςτθριότθτεσ 

οι οποίεσ είναι ιδιαίτερα επιδεκτικζσ ωσ προσ το να χρθςιμοποιθκοφν για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ  

 τθν πλιρθ άρςθ του τραπεηικοφ και επαγγελματικοφ απορριτου για το λόγο 

αυτόν και τθν απαγόρευςθ τιρθςθσ ανϊνυμων  λογαριαςμϊν ςτα πιςτωτικά 

ιδρφματα και λοιποφσ χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ *Καν.(ΕΚ) 1781/2006+ 

 τα πολιτικϊσ εκτεκειμζνα πρόςωπα (Οδθγία 2006/70/ΕΚ) 

 το θλεκτρονικό χριμα (Οδθγία 2009/110/ΕΚ) 

 

 

Διαφκορά 

 

 Οριςμόσ7: θ κατάχρθςθ εξουςίασ για ιδιωτικό όφελοσ 

 Θ υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθ διαφκορά βαςίηεται ςτθν υιοκζτθςθ 

πράξεων ςχετικϊν με: 

 τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ αλλοδαπϊν δθμόςιων λειτουργϊν ςτισ 

διεκνείσ επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ (Σφμβαςθ του ΟΟΣΑ, Ραρίςι,  17.12.1997) 

 τθν ποινικοποίθςθ τθσ δωροδοκίασ και τθσ δωρολθψίασ (Απόφαςθ-Ρλαίςιο 

2003/568/ΔΕΥ) 

 τθν ίδρυςθ ενόσ δικτφου ςθμείων επαφισ κατά τθσ διαφκοράσ για τθ βελτίωςθ 

τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των αρχϊν και υπθρεςιϊν πρόλθψθσ και 

καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ των κρατϊν μελϊν (Απόφαςθ 2008/852/ΔΕΥ) 

 

 

                                                 
7
 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Συμβοφλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και τθν Ευρωπαϊκι 

Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι ςχετικά με τθν ςφαιρικι πολιτικι τθσ ΕΕ για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ *COM(2003) 317 τελικό] 
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Παραχάραξθ μζςων πλθρωμισ 

 

 Οριςμόσ8:  με τουσ όρουσ "παραχάραξθ" και "νοκεία μζςων πλθρωμισ", νοοφνται 

οι πράξεισ που ορίηει το άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ τθσ Γενεφθσ τθσ 20ισ Απριλίου 1929 

προσ καταςτολι τθσ παραχαράξεωσ και κιβδθλείασ(2), θ οποία εφαρμόηεται τόςο 

για τα μετρθτά όςο και για τα άλλα μζςα πλθρωμισ. 

 Θ υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθν παραχάραξθ μζςων πλθρωμισ βαςίηεται 

ςτθν υιοκζτθςθ πράξεων ςχετικϊν με: 

 τθν προςταςία του ευρϊ αλλά και άλλων μζςων πλθρωμισ από τθν 

παραχάραξθ, τθν κιβδθλεία, τθν πλαςτογραφία και εν γζνει τθν απάτθ, για τθν 

οποία λιφκθκαν μζτρα από το 2000 (Απόφαςθ-Ρλαίςιο του Συμβουλίου τθσ 

29θσ Μαΐου, Απόφαςθ-Ρλαίςιο 2001/413/ΔΕΥ, Απόφαςθ 2001/887/ΔΕΥ, 

Απόφαςθ-πλαίςιο του Συμβουλίου τθσ 6θσ Δεκεμβρίου 2001) 

 τθν αναγνϊριςθ ωσ ποινικό αδίκθμα, από τα κράτθ μζλθ, τθσ απάτθσ  ςχετικά 

με όλεσ τισ μορφζσ πλθρωμϊν, πλιν των μετρθτϊν που ςχετίηονται με τουσ 

υπολογιςτζσ ι με ειδικά προςαρμοςμζνουσ μθχανιςμοφσ, και τθν πρόβλεψθ 

αποτελεςματικϊν, ανάλογων και αποτρεπτικϊν ποινικϊν κυρϊςεων (Απόφαςθ-

πλαίςιο 2001/413/ΔΕΥ) 

 

 

Εγκλθματικότθτα ςτον χϊρο τθσ πλθροφορικισ 

 

 Οριςμόσ9: αξιόποινεσ πράξεισ που διαπράττονται με χριςθ θλεκτρονικϊν δικτφων 

επικοινωνιϊν και ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν ι εναντίον αυτϊν των δικτφων και 

ςυςτθμάτων 

                                                 
8
 Απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ 29θσ Απριλίου 1999 με τθν οποία επεκτείνεται θ εντολι ςτθν Europol να 

αςχολθκεί με τθν παραχάραξθ και τθ νοκεία μζςων πλθρωμισ (1999/C 149/02) 
9
 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο και τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι των Ρεριφερειϊν *COM(2007) 267 τελικό+ 
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 Θ υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για τθν εγκλθματικότθτα ςτον χϊρο τθσ 

πλθροφορικισ βαςίηεται ςτθν υιοκζτθςθ πράξεων ςχετικϊν με: 

 ςτθν προςζγγιςθ του ποινικοφ δικαίου όςον αφορά ςτισ επικζςεισ κατά των 

ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν, τθν αναγνϊριςθ τουσ ωσ ποινικά αδικιματα και τθ 

κζςπιςθ αποτελεςματικϊν, ανάλογων και αποτρεπτικϊν κυρϊςεων ποινικοφ 

χαρακτιρα (Απόφαςθ-πλαίςιο 2005/222/ΔΕΥ) 

 τθν προςταςία υποδομϊν πλθροφοριϊν ηωτικισ ςθμαςίασ *Ανακοίνωςθ 

Επιτροπισ COM(2011) 163τελ., Ρρόταςθ οδθγίασ COM (2010)517 τελ.+ 

 τθν προςταςία του ατόμου από τθν αυτοματοποιθμζνθεπεξεργαςία 

πλθροφοριϊν προςωπικοφ χαρακτιρα (Σφμβαςθ του ΣτΕ, τθσ 28.1.1981) 

 τθν καταπολζμθςθ του εγκλιματοσ ςτον Κυβερνοχϊρο, που προβλζπει τα 

εγκλιματα κατά τθσ εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων και των ςυςτθμάτων, τα 

εγκλιματα κατά τθσ ακεραιότθτασ των δεδομζνων και των ςυςτθμάτων και τα 

εγκλιματα κατά τθσ διακεςιμότθτασ των δεδομζνων και των ςυςτθμάτων που 

διενεργοφνται από μθ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ (Σφμβαςθ τθσ Βουδαπζςτθσ, 

τθσ 22.11.2001) 

   

 

Οργανωμζνο ζγκλθμα 

 

 Οριςμόσ10: μπορεί να οριςτεί ωσ εγκλθματικι οργάνωςθ θ διαρκρωμζνθ εκείνθ 

ομάδα που υφίςταται για κάποιο χρονικό διάςτθμα και θ οποία απαρτίηεται από 

περιςςότερα των δφο ατόμων που δρουν ςε ςυνεννόθςθ μεταξφ τουσ με ςτόχο να 

αποκτιςουν, μζςα από εκφοβιςτικζσ πρακτικζσ, άμεςα ι ζμμεςα, οικονομικό ι 

άλλο υλικό όφελοσ, και θ οποία κζτει ςε ςοβαρό κίνδυνο τθν οικονομικι και 

κοινωνικι ςυνοχι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των κρατϊν μελϊν τθσ και ωσ εκ 

τοφτου τθσ ενιαίασ αγοράσ αυτισ κακαυτι.  

                                                 
10

 Ζγγραφο Εργαςίασ ςχετικά με το οργανωμζνο ζγκλθμα, Ειδικι επιτροπι για το οργανωμζνο ζγκλθμα, 
τθ διαφκορά και τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ ενζργειεσ (DT\913961EL.doc), ςελ 2-3 
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 Θ υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ για το οργανωμζνο ζγκλθμα βαςίηεται ςτθν 

υιοκζτθςθ πράξεων ςχετικϊν με: 

 τον κοινό οριςμό τθσ εγκλθματικισ οργάνωςθσ και τθ κζςπιςθ από τα κράτθ 

μζλθ  του αξιόποινου τθσ ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικζσ οργανϊςεισ (Απόφαςθ-

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ) 

 τθν επιβολι ελζγχων όςον αφορά ςτα οχιματα, αφοφ αυτά χρθςιμοποιοφνται 

ςυνικωσ όχι μόνον ςε αδικιματα κλοπισ και παράνομθσ εμπορίασ οχθμάτων 

και άλλων μορφϊν οργανωμζνου εγκλιματοσ, όπωσ θ εμπορία ναρκωτικϊν, 

όπλων και ανκρϊπων (Απόφαςθ 2004/919/ΕΚ) 

 τθ διμευςθ των προϊόντων, οργάνων και περιουςιακϊν ςτοιχείων του 

εγκλιματοσ (Απόφαςθ-πλαίςιο 2005/212/ΔΕΥ) 

 τθν ανταλλαγι των αποτελεςμάτων ανάλυςθσ του DNA (Ψιφιςμα του 

Συμβουλίου τθσ 9θσ Ιουνίου 1997, ΕΕ C 193) 

 τθ δθμιουργία και τιρθςθ ευρετθρίου ειδικϊν προςόντων, ικανοτιτων και 

γνϊςεων, ςτον τομζα τθσ καταπολζμθςθσ του διεκνοφσ οργανωμζνου 

εγκλιματοσ προσ διευκόλυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ των υπθρεςιϊν επιβολισ του 

νόμου των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ (Κοινι Δράςθ 96/747/ΔΕΥ) 

 τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που τυγχάνουν 

επεξεργαςίασ ςτο πλαίςιο τθσ αςτυνομικισ και δικαςτικισ ςυνεργαςίασ ςε 

ποινικζσ υποκζςεισ (Απόφαςθ-πλαίςιο 2008/977/ΔΕΥ) 

 τθ ςφςταςθ τθσ Eurojust προκειμζνου να ενιςχυκεί θ καταπολζμθςθ των 

ςοβαρϊν μορφϊν εγκλιματοσ (Απόφαςθ 2002/187/ΔΕΥ) 

 

Παράγραφοσ 2 

Η κζςπιςθ «ελάχιςτων κανόνων», για κζματα ποινικισ δικονομίασ, ςε τομείσ που δε 

ςχετίηονται με το ΧΕΑΔ 

Ρροβλζπεται θ δυνατότθτα ποινικοποίθςθσ των παραβιάςεων τθσ ενωςιακισ 

νομοκεςίασ ςε άλλουσ τομείσ που δεν  ζχουν ςχζςθ με τον ΧΕΑΔ με τθν ζκδοςθ 
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νζων Οδθγιϊν που προβλζπουν «ελάχιςτουσ κανόνεσ» ςχετικά με τον οριςμό των 

αδικθμάτων και των κυρϊςεων από τθν ΕΕ ςτον εν λόγω τομζα 

Θ δυνατότθτα αυτι μπορεί να υλοποιθκεί κάτω από οριςμζνεσ προχποκζςεισ που 

ορίηει το άρκρ. 83 ΣΛΕΕ και είναι οι εξισ: 

α) Το πεδίο εφαρμογισ των Οδθγιϊν υιοκζτθςθσ «ελάχιςτων κανόνων» να 

εντάςςεται ςε τομζα ςτον οποίο εφαρμόηονται «μζτρα εναρμόνιςθσ», ςυνεπϊσ 

ο εν  λόγω τομζασ δεν αποτελεί τμιμα του ςκλθροφ πυρινα τθσ εκνικισ 

κυριαρχίασ των κρατϊν μελϊν. 

β) Θ προςζγγιςθ να είναι αναγκαία για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ 

εφαρμογισ πολιτικισ τθσ Ζνωςθσ …» 

γ) θ προςζγγιςθ να γίνει μζςω Οδθγιϊν που κα προβλζπουν τουσ «ελάχιςτουσ 

κανόνεσ» ςχετικοφσ με τον οριςμό των ποινικϊν αδικθμάτων και των κυρϊςεων 

ςτον εν λόγω τομζα 

δ) Οι Οδθγίεσ για τθν «προςζγγιςθ των ελάχιςτων κανόνων» να εκδίδονται με 

τθν ίδια διαδικαςία που ακολουκικθκε κατά τθ κζςπιςθ των εν λόγω μζτρων 

«εναρμόνιςθσ», είτε είναι ςυνικθσ είτε είναι ειδικι νομοκετικι διαδικαςία 

ε) Τα κράτθ μζλθ να ζχουν και εκείνα δικαίωμα νομοκετικισ πρωτοβουλίασ, 

παράλλθλα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, βάςει του άρκρ. 76 ΣΛΕΕ  

ςτ) Τα κράτθ μζλθ να μποροφν να αντιταχκοφν βάςει του άρκρ. 83 παρ. 3 ΣΛΕΕ 

ςε περίπτωςθ που κίγονται κεμελιϊδεισ πτυχζσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ 

ποινικισ δικαιοςφνθσ.  

 Υποςτθρίηεται, επίςθσ, ότι τα μζτρα προςζγγιςθσ πρζπει να είναι «απολφτωσ» 

αναγκαία και θ υιοκζτθςι τουσ να γίνεται μετά από τθν εφαρμογι των μζτρων 

εναρμόνιςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Α) Αποςπάςματα απόφαςθσ-πλαιςίου του υμβουλίου για τθν καταπολζμθςθ του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ (2008/841/ΔΕΤ). 

Με τθν απόφαςθ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ, αντικακίςταται θ κοινι δράςθ 98/733/ΔΕΥ 

ςχετικά με το αξιόποινο τθσ ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ ςτα κράτθ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και προβλζπεται ζνα νζο πλαίςιο δράςθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ 

των κρατϊν μελϊν για τθν κοινι αντιμετϊπιςθ του διαςυνοριακοφ οργανωμζνου 

εγκλιματοσ. Ωσ βαςικό μζςο επίτευξθσ του προαναφερκζντοσ ςτόχου, ορίηεται θ 

προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν, με ςεβαςμό ςτισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ και 

αναλογικότθτασ. Ραρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνα αποςπάςματα τθσ απόφαςθσ-

πλαιςίου (άρκρα 1-7) που αποβλζπουν  ςτον οριςμό των ποινικϊν αδικθμάτων και των 

κυρϊςεων ςτον τομζα του οργανωμζνου εγκλιματοσ. 

 Το άρκρο 1 περιζχει τον οριςμό τθσ ζννοιασ τθσ εγκλθματικισ οργάνωςθσ ωσ «ι θ 

εγκακιδρυμζνθ επί ζνα χρονικό διάςτθμα και διαρκρωμζνθ ζνωςθ περιςςοτζρων 

των δφο προςϊπων, που δρουν από κοινοφ προκειμζνου να τελζςουν αξιόποινεσ 

πράξεισ οι οποίεσ επιςφρουν ποινι ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ ι μζτρο αςφαλείασ 

ςτερθτικό τθσ ελευκερίασ μεγίςτθσ διαρκείασ τουλάχιςτον τεςςάρων ετϊν, ι 

βαρφτερθ ποινι, με ςκοπό να προςποριςκοφν, άμεςα ι ζμμεςα, οικονομικό ι άλλο 

 υλικό όφελοσ». 

 Στο άρκρο 2 προςδιορίηονται αξιόποινεσ πράξεισ ςχετικζσ με ςυμμετοχι ςε 

εγκλθματικι οργάνωςθ, ωσ εξισ: α) «θ ςυμπεριφορά προςϊπου, το οποίο εκ 

προκζςεωσ και εν γνϊςει, είτε του ςκοποφ και τθσ εν γζνει δραςτθριότθτασ τθσ 

εγκλθματικισ οργάνωςθσ, είτε τθσ πρόκεςισ τθσ να τελζςει τισ εν λόγω αξιόποινεσ 

πράξεισ, ςυμμετζχει ενεργά ςτισ εγκλθματικζσ δραςτθριότθτζσ τθσ… ενϊ γνωρίηει 

ότι θ ςυμμετοχι του κα ςυμβάλλει ςτθν τζλεςθ των εγκλθματικϊν δραςτθριοτιτων 

τθσ οργάνωςθσ» και β)«θ ςυμπεριφορά προςϊπου θ οποία ςυνίςταται ςε 

ςυμφωνία με ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα ότι κα αναπτυχκεί δραςτθριότθτα θ 

οποία, αν υλοποιθκεί, κα ςυνίςταται ςτθν τζλεςθ αξιόποινων πράξεων που 
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αναφζρονται ςτο άρκρο 1, ακόμθ και αν το εν λόγω πρόςωπο δεν ςυμμετζχει ςτθν 

εκτζλεςθ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ». 

 Το άρκρο 3 αφορά ςτισ κυρϊςεισ και επιβάλλει τθ λιψθ αναγκαίων μζτρων από τα 

κράτθ μζλθ ϊςτε «θ αξιόποινθ πράξθ τθν οποία αναφζρει το ςτοιχείο α) του 

άρκρου 2 να τιμωρείται με μζγιςτθ ποινι ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ τουλάχιςτον 

μεταξφ δφο και πζντε ετϊν» ι «οι αξιόποινεσ πράξεισ τισ οποίεσ αναφζρει το 

ςτοιχείο β) του άρκρου 2 να τιμωροφνται με τθν ίδια μζγιςτθ ςτερθτικι τθσ 

ελευκερίασ ποινι τθν οποία επιςφρει και θ αξιόποινθ πράξθ που αποτελοφςε το 

αντικείμενο τθσ ςυμφωνίασ, ι με ποινι ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ το μζγιςτο φψοσ 

τθσ οποίασ είναι τουλάχιςτο μεταξφ δφο και πζντε ετϊν». Στο άρκρο 4 

προβλζπονται οι ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ κατά τισ οποίεσ να κακίςταται δυνατι θ 

μείωςθ ι εξαίρεςθ από τισ ποινζσ του άρκρου 3 όπωσ θ εγκατάλειψθ, από το 

δράςτθ, τθσ εγκλθματικισ δραςτθριότθτασ και θ παροχι ςτισ διοικθτικζσ ι 

δικαςτικζσ αρχζσ πλθροφορίεσ, τισ οποίεσ δεν κα μποροφςαν άλλωσ να αποκτιςουν 

και οι οποίεσ τισ βοθκοφν. 

 Το άρκρο 5 πραγματεφεται τθν ευκφνθ των νομικϊν προςϊπων θ οποία προκφπτει 

ωσ εξισ: «τα νομικά πρόςωπα να μποροφν να κεωρθκοφν υπεφκυνα για κακεμία 

από τισ αξιόποινεσ πράξεισ που αναφζρει το άρκρο 2, όταν αυτζσ τελοφνται για 

λογαριαςμό τουσ από οποιοδιποτε πρόςωπο, που ενεργεί είτε ατομικά είτε ωσ 

μζλοσ οργάνου του οικείου νομικοφ προςϊπου, το οποίο κατζχει ικφνουςα κζςθ 

εντόσ του νομικοφ προςϊπου…». Στο άρκρο 6 προβλζπεται θ λιψθ των αναγκαίων 

μζτρων από κάκε κράτοσ μζλοσ ϊςτε «κάκε νομικό πρόςωπο το οποίο υπζχει 

ευκφνθ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 5 να υπόκειται ςε 

αποτελεςματικζσ, ανάλογεσ και αποτρεπτικζσ κυρϊςεισ, ςτισ οποίεσ 

περιλαμβάνονται χρθματικζσ ποινζσ ι πρόςτιμα και, ενδεχομζνωσ, άλλεσ κυρϊςεισ, 

π.χ.: 

α) αποκλειςμόσ από δθμόςιεσ παροχζσ ι ενιςχφςεισ 

β) προςωρινι ι οριςτικι απαγόρευςθ τθσ άςκθςθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ  

γ) επιβολι δικαςτικισ εποπτείασ 
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δ) δικαςτικι εκκακάριςθ 

ε) προςωρινό ι οριςτικό κλείςιμο εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιικθκαν για 

τθν τζλεςθ τθσ αξιόποινθσ πράξθσ» 

 Σε ότι αφορά τθ δικαιοδοςία των διϊξεων το άρκρο 7 προβλζπει ότι «Κάκε κράτοσ 

μζλοσ μεριμνά ϊςτε θ δικαιοδοςία του να καλφπτει τουλάχιςτον τισ περιπτϊςεισ 

κατά τισ οποίεσ οι αξιόποινεσ πράξεισ τισ οποίεσ αναφζρει το άρκρο 2 τελζςκθκαν: 

α) εν όλω ι εν μζρει μζςα ςτο ζδαφόσ του, όποιοσ και αν είναι ο τόποσ όπου θ 

εγκλθματικι οργάνωςθ ζχει τθ βάςθ τθσ ι αναπτφςςει τισ εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτζσ τθσ, β) από υπικοό του ι γ) προσ όφελοσ νομικοφ προςϊπου 

που  εδρεφει ςτο ζδαφοσ αυτοφ του κράτουσ  μζλουσ». Πςον αφορά ςτο 

ςυντονιςμό των  διϊξεων θ παράγραφοσ 2 του άρκρου προβλζπει ότι «Πταν μία 

αξιόποινθ πράξθ, που  αναφζρεται από το άρκρο 2, υπάγεται ςτθ δικαιοδοςία 

περιςςοτζρων του ενόσ κρατϊν μελϊν και οποιοδιποτε από αυτά μπορεί 

εγκφρωσ να κινιςει δίωξθ  βάςει των αυτϊν πραγματικϊν περιςτατικϊν, τα 

οικεία κράτθ μζλθ ςυνεργάηονται για να αποφαςίςουν ποιο από αυτά κα 

αςκιςει τθν ποινικι δίωξθ κατά των δραςτϊν τθσ αξιόποινθσ πράξθσ, 

ςτοχεφοντασ ςε ςυγκζντρωςθ, εάν είναι δυνατόν, τθσ δίωξθσ ςε ζνα μόνον 

κράτοσ μζλοσ. Ρροσ τοφτο, τα κράτθ μζλθ  μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθν 

Ευρωπαϊκι Μονάδα Δικαςτικισ Συνεργαςίασ…» 

  

 

Β)Τπόκεςθ C-105/03 (αίτθςθ του Tribunale di Firenze για τθν ζκδοςθ προδικαςτικισ 

αποφάςεωσ): ποινικι διαδικαςία κατά Maria Pupino 

 

Αντικείμενο: αίτθςθ για τθν ζκδοςθ προδικαςτικισ αποφάςεωσ που αφορά τθν 

ερμθνεία των άρκρων 2, 3 και 8 τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2001/220/ΔΕΥτου 

Συμβουλίου, τθσ 15θσ Μαρτίου 2001, ςχετικά με το κακεςτϊσ των κυμάτων ςε ποινικζσ 

διαδικαςίεσ. Θ αίτθςθ αυτι υποβλικθκε ςτο πλαίςιο ποινικισ διαδικαςίασ που 

κινικθκε κατά  τθσ Μ. Pupino, νθπιαγωγοφ, θ οποία κατθγορείται ότι προξζνθςε 
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ςωματικζσ βλάβεσ ςε μακθτζσ που δεν είχαν ςυμπλθρϊςει θλικία πζντε ετϊν κατά τον 

χρόνο τθσ τζλεςθσ των πράξεων. 

 

Νομικό Πλαίςιο: 

 άρκρο 34, παράγραφοσ 2 του τίτλου VI τθσ ΕΕ (υνκικθ του Άμςτερνταμ) για 

τθν αςτυνομικι και δικαςτικι ςυνεργαςία ςε ποινικζσ υποκζςεισ 

«*…+Οι αποφάςεισ-πλαίςιο δεςμεφουν τα κράτθ μζλθ ωσ προσ το επιδιωκόμενο 

αποτζλεςμα αλλά αφινουν ςτθν αρμοδιότθτα των εκνικϊν αρχϊν τθν επιλογι 

του τφπου και των μζςων. Δεν παράγουν άμεςο αποτζλεςμα.» 

 άρκρο 35 τθσ ΕΕ για τθν αρμοδιότθτα του ΔΕΚ  να αποφαίνεται με 

προδικαςτικζσ αποφάςεισ επί του κφρουσ και τθσ ερμθνείασ των αποφάςεων-

πλαίςιο 

 απόφαςθ-πλαίςιο 2001/220/ΔΕΤ του υμβουλίου ςχετικά με το κακεςτϊσ των 

κυμάτων ςε ποινικζσ διαδικαςίεσ, τθ μεταχείριςθ των κυμάτων με ςεβαςμό 

ςτθν αξιοπρζπεια τουσ και τθν ειδικι μεταχείριςθ των ευάλωτων κυμάτων ςτο 

πλαίςιο τθσ ποινικισ διαδικαςίασ (άρκρο 2), τθν εξζταςθ των κυμάτων μόνο 

κακόςον είναι αναγκαίο για τουσ ςκοποφσ τθσ ποινικισ διαδικαςίασ (άρκρο 3), 

και τθν προςταςία των κυμάτων, ιδιαίτερα των πλζον ευάλωτων, από τισ 

ςυνζπειεσ τθσ κατάκεςθσ τουσ ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ (άρκρο 8). 

 τα άρκρα 392 και 398, παράγραφοσ 5 bis, του ιταλικοφ Κϊδικα Ροινικισ 

Δικονομίασ 

 

Σα πραγματικά περιςτατικά και το προδικαςτικό ερϊτθμα:  

 

 “θ εμπλεκόμενθ ςε ποινικι διαδικαςία Μ. Pupino κατθγορείται ότι κατά τον 

Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2001 προζβθ επανειλθμμζνα ςε «καταχρθςτικι 

χριςθ ςωφρονιςτικϊν μζςων» *…+, ςε βάροσ οριςμζνων μακθτϊν τθσ που, κατά 

τον χρόνο των περιςτατικϊν, δεν είχαν ςυμπλθρϊςει το πζμπτο ζτοσ τθσ θλικίασ 

τουσ, και ςυγκεκριμζνα τουσ χτυποφςε κατά ςφςτθμα, τουσ απειλοφςε ότι κα 
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τουσ χορθγιςει θρεμιςτικά και ότι κα τουσ κλείςει το ςτόμα με λευκοπλάςτθ και 

τουσ εμπόδιηε να πθγαίνουν ςτθν τουαλζτα *…+κατθγορείται επίςθσ ότι τον 

Φεβρουάριο 2001 προκάλεςε «βαριζσ ςωματικζσ βλάβεσ»” 

 “Στθν κφρια υπόκεςθ, ο ειςαγγελζασ ηιτθςε τον Αφγουςτο του 2001 από τον 

giudice  per le indagini preliminari να εξετάςει ωσ μάρτυρεσ, ςτο πλαίςιο τθσ 

διαδικαςίασ  «ςυντθρθτικισ» απόδειξθσ που προβλζπει το άρκρο 392, 

παράγραφοσ 1 bis, του ΚΡΔ, οκτϊ παιδιά που είχαν υπάρξει μάρτυρεσ και 

κφματα των πράξεων για τισ  οποίεσ κατθγοροφνταν θ Μ. Pupino, διότι θ 

αποδεικτικι διαδικαςία δεν μποροφςε  να κακυςτεριςει μζχρι τθ ςυηιτθςθ 

ςτο ακροατιριο λόγω τθσ πολφ μικρισ θλικίασ των μαρτφρων και των 

αναπόφευκτων ςε αυτι τθν θλικία μεταβολϊν τθσ ψυχολογικισ τουσ 

κατάςταςθσ, κακϊσ και λόγω μιασ πικανισ διαδικαςίασ ψυχολογικισ 

απϊκθςθσ. Ο ειςαγγελζασ ηιτθςε επιπλζον να πραγματοποιθκεί θ διεξαγωγι 

των αποδείξεων υπό τισ ειδικζσ ςυνκικεσ που προβλζπει το άρκρο 398, 

παράγραφοσ 5 bis, του ΚΡΔ, δθλαδι ςε ειδικό χϊρο και υπό ςυνκικεσ που να 

διαςφαλίηουν τθν αξιοπρζπεια, τθν ιδιωτικι ηωι και τθν ψυχικι γαλινθ των 

ανθλίκων, ενδεχομζνωσ δε και με τθ ςτιριξθ ειδικοφ παιδοψυχολόγου, λόγω 

του λεπτοφ και ςοβαροφ χαρακτιρα των πραγματικϊν περιςτατικϊν, αλλά 

και των δυςχερειϊν προςεγγίςεωσ των προσ εξζταςθ προςϊπων λόγω τθσ 

μικρισ τουσ θλικίασ. Θ Μ. Pupino ηιτθςε να μθ γίνει δεκτό το αίτθμα αυτό, 

διότι δεν επρόκειτο για καμία από τισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο 

άρκρο 392, παράγραφοι 1 και 1 bis, του ΚΡΔ” 

 “Θ giudice per le indagini preliminari του Tribunale di Firenze ζκρινε ότι ο 

εκνικόσ δικαςτισ, «ανεξάρτθτα από τθν φπαρξθ άμεςου αποτελζςματοσ τθσ 

κοινοτικισ νομοκεςίασ», οφείλει «να ερμθνεφει το εκνικό δίκαιο υπό το φωσ 

του γράμματοσ και του ςκοποφ τθσ κοινοτικισ κανονιςτικισ ρυκμίςεωσ» και 

εξζφραςε αμφιβολίεσ για το αν τα άρκρα 392, παράγραφοσ 1 bis, και 398, 

παράγραφοσ 5 bis, του ΚΡΔ ςυμβιβάηονται με τα άρκρα 2, 3 και 8 τθσ 

απόφαςθσ-πλαιςίου, κακόςον οι διατάξεισ αυτζσ του ιταλικοφ ΚΡΔ ορίηουν ότι 
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ο giudice per le indagini preliminari ζχει τθ δυνατότθτα να εφαρμόηει τθ 

διαδικαςία «ςυντθρθτικισ» απόδειξθσ και να προβλζπει ειδικζσ ςυνκικεσ για 

τθν αποδεικτικι διαδικαςία ςτισ περιπτϊςεισ μόνο εγκλθμάτων κατά τθσ 

γενετιςιασ ελευκερίασ ι εγκλθμάτων με γενετιςια κίνθτρα, οπότε αποφάςιςε 

να αναςτείλει τθν ενϊπιον τθσ διαδικαςία και να ηθτιςει από το  Δικαςτιριο να 

αποφανκεί επί του περιεχομζνου των άρκρων 2, 3 και 8 τθσ απόφαςθσ-

πλαιςίου” 

 

Επί τθσ αρμοδιότθτασ του Δικαςτθρίου:  

 

“Θ Γαλλικι Κυβζρνθςθ υποςτθρίηει ότι θ αιτοφςα δικαςτισ επιδιϊκει τθν εφαρμογι 

οριςμζνων διατάξεων τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου αντί των διατάξεων τθσ εκνικισ 

νομοκεςίασ, ενϊ, όπωσ προβλζπει ρθτά το άρκρο 34, παράγραφοσ, ςτοιχείο β', ΕΕ, οι 

αποφάςεισ-πλαίςια δεν παράγουν τζτοιο άμεςο αποτζλεςμα”. “Θ Ιταλικι Κυβζρνθςθ 

ιςχυρίηεται κυρίωσ ότι θ απόφαςθ-πλαίςιο και θ κοινοτικι οδθγία αποτελοφν δφο 

πθγζσ δικαίου που διαφζρουν ουςιωδϊσ μεταξφ τουσ και ότι θ απόφαςθ-πλαίςιο δεν 

δθμιουργεί επομζνωσ καμία υποχρζωςθ του εκνικοφ δικαςτι να προβαίνει ςε 

ςφμφωνθ ερμθνεία του εκνικοφ δικαίου, όπωσ δζχεται το Δικαςτιριο με τθ νομολογία 

του ςχετικά με τισ κοινοτικζσ οδθγίεσ”. “Tο  τεκμιριο ότι τα προδικαςτικά ερωτιματα 

που υποβάλλουν  τα εκνικά δικαςτιρια είναι λυςιτελι δεν μπορεί  να αγνοείται  παρά 

μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ,  ό τ αν  δθλαδι είναι  πρόδθλο ότι θ ερμθνεία  τ ων 

διατάξεων  τ ου δικαίου τθσ Ζνωςθσ που ηθτείται με  τα  ερωτιματα  αυτά δεν ζχει 

καμία ςχζςθ με  το υποςτατό ι  το αντικείμενο  τ θσ  διαφοράσ τθσ κφριασ δίκθσ ι  όταν  

το  ηιτθμα είναι κακαρά  υποκετικισ φφςεωσ ι  το Δικαςτιριο δεν ζχει ςτθ διάκεςθ  

του  τα πραγματικά και  νομικά ςτοιχεία  που  απαιτοφνται  προκειμζνου  να δϊςει 

χριςιμθ απάντθςθ ςτα  ερωτιματα που του ζχουν υποβλθκεί. Αν δεν  ςυντρζχουν οι 

περιπτϊςεισ αυτζσ,  τ ο Δικαςτιριο είναι  καταρχιν  υποχρεωμζνο  να  αποφαίνεται επί 

των  προδικαςτικϊν ερωτθμάτων που αφοροφν τθν ερμθνεία των  πράξεων  που 

καλφπτει  το  άρκρο 35,  παράγραφοσ 1, ΕΕ” 
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Επί του προδικαςτικοφ ερωτιματοσ: 

 

 “Με το προδικαςτικό ερϊτθμα, θ αιτοφςα δικαςτισ ερωτά κατ’ ουςία αν τα 

άρκρα 2, 3 και 8, παράγραφοσ 4, τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου ζχουν τθν ζννοια ότι 

το εκνικό δικαςτιριο πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να επιτρζπει ςτα παιδιά 

μικρισ θλικίασ, που, όπωσ ςτθν κφρια υπόκεςθ, ιςχυρίηονται ότι 

κακοποιικθκαν, να κατακζτουν υπό ςυνκικεσ που να τουσ διαςφαλίηουν 

επαρκι βακμό προςταςίασ, εκτόσ διαδικαςίασ ςτο ακροατιριο, και μάλιςτα 

πριν από τθν ζναρξι τθσ” 

 “ςτο προδικαςτικό ερϊτθμα πρζπει να δοκεί θ απάντθςθ ότι τα άρκρα 2, 3 και 

8, παράγραφοσ 4, τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου ζχουν τθν ζννοια ότι το εκνικό 

δικαςτιριο πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να επιτρζπει ςτα παιδιά μικρισ 

θλικίασ που, όπωσ ςτθν κφρια υπόκεςθ, ιςχυρίηονται ότι κακοποιικθκαν να 

κατακζτουν υπό ςυνκικεσ που τουσ διαςφαλίηουν επαρκι βακμό προςταςίασ, 

π.χ. εκτόσ διαδικαςίασ ςτο ακροατιριο, και μάλιςτα πριν από τθν ζναρξθ τθσ. Το 

εκνικό δικαςτιριο οφείλει να λαμβάνει υπόψθ το ςφνολο των κανόνων του 

εκνικοφ δικαίου και να τουσ ερμθνεφει, κατά το μζτρο του δυνατοφ, υπό το 

πρίςμα του κειμζνου και του ςκοποφ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου” 

Απόφαςθ: «Τα άρκρα 2, 3 και 8, παράγραφοσ 4, τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 

2001/220/ΔΕΥ  του Συμβουλίου, τθσ 15θσ Μαρτίου 2001, ςχετικά με το κακεςτϊσ των 

κυμάτων ςε ποινικζσ διαδικαςίεσ, ζχουν τθν ζννοια ότι το εκνικό δικαςτιριο πρζπει να 

ζχει τθ δυνατότθτα να επιτρζπει ςτα παιδιά μικρισ θλικίασ που, όπωσ ςτθν κφρια 

υπόκεςθ, ιςχυρίηονται ότι κακοποιικθκαν να κατακζτουν υπό ςυνκικεσ που τουσ 

διαςφαλίηουν επαρκι βακμό προςταςίασ, π.χ. εκτόσ διαδικαςίασ ςτο ακροατιριο, και 

μάλιςτα πριν από τθν ζναρξι τθσ.  

Το εκνικό δικαςτιριο οφείλει να λαμβάνει υπόψθ το ςφνολο των κανόνων του  εκνικοφ 

δικαίου και να τουσ ερμθνεφει, κατά το μζτρο του δυνατοφ, υπό το πρίςμα του 

κειμζνου και του ςκοποφ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου.» 
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Η ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΚΟΤΡΕΙ ΜΕ ΣΗ ΛΗΨΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 
 
 

Άρκρο 84 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο, αποφαςίηοντασ με τθ ςυνικθ 
νομοκετικι διαδικαςία, μποροφν να κεςπίηουν μζτρα ενκάρρυνςθσ και ςτιριξθσ τθσ 
δράςθσ των κρατϊν μελϊν ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ του εγκλιματοσ, αποκλειόμενθσ 
τθσ οποιαςδιποτε εναρμόνιςθσ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων των 
κρατϊν μελϊν. 
 
 

Περιεχόμενο και ζννοια του άρκρου 84 ΛΕΕ. 

 

 Το άρκρο 84 ΣΛΕΕ αποτελεί νομικι βάςθ για τθ λιψθ μζτρων, που ςτόχο ζχουν να 

ενιςχφουν τθν προςπάκεια των κρατϊν μελϊν για τθν πάταξθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ ςτα πλαίςια τθσ Ζνωςθσ. 

 Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι τα μζτρα αυτά είναι υποςτθρικτικά και λαμβάνονται 

ςτθ βάςθ τθσ αρχισ τθσ επικουρικότθτασ  ςφμφωνα με τθν οποία θ Κοινότθτα δρα 

«μόνο εάν και ςτο βακμό που οι ςτόχοι τθσ προβλεπόμενθσ δράςθσ είναι αδφνατον 

να επιτευχκοφν επαρκϊσ από τα κράτθ μζλθ δφναται ςυνεπϊσ, λόγω των 

διαςτάςεων ι των αποτελεςμάτων τθσ προβλεπόμενθσ δράςθσ, να επιτευχκοφν 

καλφτερα ςε κοινοτικό επίπεδο» . Υπό αυτι τθν ζννοια, τα κράτθ μζλθ ναι μεν 

ζχουν τθ δυνατότθτα να λαμβάνουν πρωτοβουλίεσ και να ςυνεργάηονται για τθν 

πάταξθ τθσ εγκλθματικότθτασ ωςτόςο θ Ε.Ε. λαμβάνοντασ περαιτζρω μζτρα, 

επικουρεί τθ δράςθ των επιμζρουσ εκνικϊν κυβερνιςεων με ςτόχο το καλφτερο 

δυνατό αποτζλεςμα. 

 Τθ λιψθ και κζςπιςθ αυτϊν των μζτρων αποφαςίηουν από κοινοφ το Συμβοφλιο και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο βάςει τθσ ςυνικουσ νομοκετικισ διαδικαςίασ που 

προβλζπει ειδικι πλειοψθφία ςτο Συμβοφλιο. 

 Το άρκρο 84 απαγορεφει τθν «οποιαδιποτε εναρμόνιςθ των νομοκετικϊν και 

κανονιςτικϊν διατάξεων των κρατϊν μελϊν». Άλλωςτε, αυτοςκοπόσ είναι θ 

προςζγγιςθ και όχι θ εναρμόνιςθ των εκνικϊν νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν.  
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 Ραραδείγματα τζτοιων μζτρων:  

α) Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τθν Ρρόλθψθ τθσ Εγκλθματικότθτασ (EUCPN), 

β) Ρρόλθψθ Εγκλθματικότθτασ και Αγϊνασ κατά Εγκλθματικότθτασ, 

γ) Ευρωπαϊκό Ραρατθρθτιριο Ναρκωτικϊν 

δ) Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενθμζρωςθσ για τα Ναρκωτικά και τισ Τοξικομανίεσ 

(REITOX), 

ε) Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Ρλθροφοριϊν Ροινικοφ Μθτρϊου (ECRIS). 

                                                                   

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Αποςπάςματα απόφαςθσ πλαιςίου υμβουλίου για τθ δθμιουργία Ευρωπαϊκοφ 

Δικτφου Πρόλθψθσ του Εγκλιματοσ (EUCPN) και για τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 

και για τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ  201/427/ΔΕΤ. 

 

 «Θεςπίηεται Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόλθψθσ του Εγκλιματοσ, εφεξισ καλοφμενο 

"Δίκτυο"» 

 Ο ςκοπόσ του Δικτφου είναι να «ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ των διαφόρων πτυχϊν 

τθσ πρόλθψθσ του εγκλιματοσ ςτο επίπεδο τθσ Ζνωςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ 

ςτρατθγικι πρόλθψθσ του εγκλιματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ» και να 

«υποςτθρίηει τισ δραςτθριότθτεσ για τθν πρόλθψθ του εγκλιματοσ ςε εκνικό και 

τοπικό επίπεδο». «Προσ επίτευξθ αυτϊν, Περιλαμβάνει εργαςίεσ τθσ κυβζρνθςθσ, 

των αρμοδίων αρχϊν, των υπθρεςιϊν ποινικισ δικαιοςφνθσ, των τοπικϊν αρχϊν και 

των ειδικευμζνων ενϊςεων που ίδρυςαν ςτθν Ευρϊπθ, του ιδιωτικοφ και του 

εκελοντικοφ τομζα, των ερευνθτϊν και του κοινοφ, οι οποίεσ υποςτθρίηονται από τα 

μζςα ενθμζρωςθσ». 

 Πςον αφορά τθ δομι και τθ ςφνκεςθ του Δικτφου αυτό «απαρτίηεται από 

ςυμβοφλιο και γραμματεία κακϊσ και από ςθμεία επαφισ τα οποία δφνανται να 

ορίηονται από κάκε κράτοσ μζλοσ». «Σο ςυμβοφλιο απαρτίηεται από εκνικοφσ 
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αντιπροςϊπουσ, Πρόεδρο και εκτελεςτικι επιτροπι» ενϊ «κάκε κράτοσ μζλοσ 

διορίηει ζναν εκνικό αντιπρόςωπο και μπορεί να διορίηει αντικαταςτάτθ». 

 Οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ του Συμβουλίου περιλαμβάνουν α) τθν διευκόλυνςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν πρόλθψθσ του εγκλιματοσ, β) τθ 

ςυλλογι αξιολόγθςθ και κοινοποίθςθ πλθροφοριϊν  «περιλαμβανομζνων των 

ορκϊν πρακτικϊν όςον αφορά τισ υφιςτάμενεσ δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα τθσ 

πρόλθψθσ του εγκλιματοσ», γ) τθ διοργάνωςθ διαςκζψεων (Διάςκεψθ Βζλτιςτων 

Ρρακτικϊν, Ευρωπαϊκό Βραβείο Ρρόλθψθσ εγκλιματοσ), δ) τθν παροχι 

εμπειρογνωμοςφνθσ ςτο Συμβοφλιο και τθν Επιτροπι ε) τθν υποβολι ετιςιασ 

ζκκεςθσ ςτο Συμβοφλιο ςχετικι με τα επιτεφγματα του και ςτ) τθν κατάρτιςθ και 

εφαρμογι προγράμματοσ εργαςίασ το οποίο βαςίηεται ςε κακοριςμζνθ ςτρατθγικι 

αντιμετϊπιςθσ εγκλθματικϊν απειλϊν. 

 Πςον αφορά τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν το Δίκτυο υιοκετεί «πολυτομεακι 

προςζγγιςθ». «Βρίςκεται ςε ςτενι επαφι, μζςω των εκνικϊν αντιπροςϊπων και 

των ςθμείων επαφισ, με τουσ φορείσ πρόλθψθσ του εγκλιματοσ, τισ τοπικζσ αρχζσ, 

τισ τοπικζσ ςυμπράξεισ και τθν κοινωνία των πολιτϊν κακϊσ και με τα ερευνθτικά 

ιδρφματα και τισ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ των κρατϊν μελϊν» ενϊ παράλλθλα 

διατθρεί τον δικό του ιςτοτόπο. Τζλοσ, «μεριμνά για τθν αξιοποίθςθ και τθν 

προϊκθςθ των αποτελεςμάτων των ςχεδίων πρόλθψθσ του εγκλιματοσ που 

χρθματοδοτοφνται μζςω των προγραμμάτων τθσ Ζνωςθσ». 

 «Κάκε εκνικόσ αντιπρόςωποσ προωκεί τισ δραςτθριότθτεσ του Δικτφου ςε εκνικό 

και τοπικό επίπεδο και διευκολφνει τθν παροχι, τθ διατιρθςθ και τθν ανταλλαγι 

υλικοφ ςχετικοφ με τθν πρόλθψθ του εγκλιματοσ μεταξφ του κράτουσ μζλουσ του 

και του Δικτφου». 

 Τζλοσ, αναφορικά με τθ χρθματοδότθςθ του Δικτφου, «τα κράτθ μζλθ, μζςω του 

ςυμβουλίου, ςυνεργάηονται προκειμζνου να διαςφαλίηουν τθν οικονομικά 

αποδοτικι χρθματοδότθςθ του Δικτφου και των δραςτθριοτιτων του». 
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ΕΡΩΣΗΕΙ 

 

 Αναλφςτε το περιεχόμενο και τθν ζννοια του άρκρου 84 ΣΛΕΕ. 

 Αναλφςτε το περιεχόμενο, το ςκοπό και τισ βαςικζσ αρμοδιότθτεσ-δραςτθριότθτεσ 

του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Ρρόλθψθσ του Εγκλιματοσ (EUCPN). 

 

 

Ενδεικτικι Βιβλιογραφία 

 

R. Pitscas & R. Stober (Hrsg.), Kriminalpraevention durch Sicherheitspartnerschaften, Carl 

Heymanns Verlag, Köln, 2000. 

C. Piris, The Lisbon Treaty: A Legal and Political Analysis, Cambridge University Press, 

2010. 
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Η ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (EUROJUST). 
 
 

 
Άρκρο 85 

(πρϊθν άρκρο 31 τθσ ΣΕΕ) 
 
1. Αποςτολι τθσ Ευρωπαϊκισ Μονάδασ Δικαςτικισ Συνεργαςίασ (EUROJUST) είναι θ 
ςτιριξθ και ενίςχυςθ του ςυντονιςμοφ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των αρμόδιων 
εκνικϊν αρχϊν για τθν ζρευνα και τθ δίωξθ ςοβαρϊν εγκλθμάτων που ζχουν 
επιπτϊςεισ ςε δφο ι περιςςότερα κράτθ μζλθ ι απαιτοφν δίωξθ ςε κοινζσ βάςεισ, 
βάςει επιχειριςεων που διεξάγονται και πλθροφοριϊν που παρζχονται από τισ 
αρχζσ των κρατϊν μελϊν και τθν EUROPOL. 

Σε αυτι τθ ςυνάρτθςθ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο, 
αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με τθ ςυνικθ νομοκετικι διαδικαςία, μζςω κανονιςμϊν, 
μποροφν να κακορίηουν τθ δομι , τθ λειτουργία, το πεδίο δράςθσ και τα κακικοντα 
τθσ EUROJUST. Τα κακικοντα αυτά μποροφν να περιλαμβάνουν: 

α) τθν ζναρξθ ποινικϊν ερευνϊν κακϊσ και τθν ειςιγθςθ για τθν κίνθςθ ποινικϊν 
διϊξεων που διεξάγονται από τισ αρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ, και ειδικότερα των 
διϊξεων  που αφοροφν αδικιματα κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ 
Ζνωςθσ, 

β) τον ςυντονιςμό των ερευνϊν και των διϊξεων του ςτοιχείου (α), 

γ) τθν ενίςχυςθ τθσ δικαςτικισ ςυνεργαςίασ, μεταξφ άλλων με τθν επίλυςθ των 
ςυγκροφςεων δικαιοδοςίασ και με ςτενι ςυνεργαςία με το Ευρωπαϊκό Δικαςτικό  
Δίκτυο. 

Οι εν λόγω κανονιςμοί κακορίηουν επίςθσ τισ πρακτικζσ ρυκμίςεισ για τθ ςυμμετοχι 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και των εκνικϊν κοινοβουλίων των κρατϊν μελϊν 
ςτθν αξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ EUROJUST. 

2. Στο πλαίςιο των διϊξεων τθσ παραγράφου 1 και με τθν επιφφλαξθ τθσ 
παραγράφου 86, οι επίςθμεσ διαδικαςτικζσ πράξεισ διενεργοφνται από τουσ 
αρμόδιουσ εκνικοφσ υπαλλιλουσ.  

         
 
Ιςτορικι Αναδρομι. 

 

 Απόφαςθ 2000/799/ΔΕΥ: Ιδρφεται θ προςωρινι Μονάδα Δικαςτικισ 

Συνεργαςίασ Pro-Eurojust. 

 Συνκικθ τθσ Νίκαιασ (2000) : Είναι θ πρϊτθ φορά που τίκεται το κζμα 

δθμιουργίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Μονάδασ Δικαςτικισ Συνεργαςίασ EUROJUST, ωσ 

μιασ ομάδασ αποτελοφμενθσ από αποςπαςμζνουσ ειςαγγελείσ, δικαςτζσ ι 

αξιωματικοφσ, από το κάκε κράτοσ μζλοσ. 
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 Απόφαςθ 2002/187/ΔΕΥ: Συγκροτείται θ οριςτικι Μονάδα Δικαςτικισ 

Συνεργαςίασ ωσ οργανιςμόσ με ξεχωριςτι νομικι προςωπικότθτα. 

 Απόφαςθ 2009/426/ΔΕΥ: Κωδικοποιοφνται οι βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ και οι 

αρμοδιότθτεσ τθσ Eurojust, διευκρινίηοντασ παράλλθλα τισ όποιεσ αςάφειεσ 

είχαν προκφψει από τθν προθγοφμενθ απόφαςθ. 

 Μζχρι πριν τθ Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ, ο ρόλοσ τθσ Eurojust ιταν 

υποςτθρικτικόσ και ςυντονιςτικόσ, ωςτόςο πλζον αναβακμίηεται 

περιλαμβάνοντασ το ςυντονιςμό επιχειριςεων που διεξάγονται και 

πλθροφοριϊν που παρζχονται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν μελϊν και 

τθν Europol. 

 

 

Περιεχόμενο και δράςεισ Eurojust. 

 

 Σφνκεςθ: Στα πλαίςια τθσ Eurojust, το κάκε κράτοσ μζλοσ εκπροςωπείται από 

ζναν αρμόδιο δικαςτι θ ειςαγγελζα ι αξιωματικό τθσ αςτυνομίασ ςτισ 

περιπτϊςεισ εκείνεσ των κρατϊν μελϊν όπου, οι αςτυνομικζσ αρχζσ είναι 

επιφορτιςμζνεσ με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ ειςαγγελικισ αρχισ.  

 Για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ Eurojust, ζχουν εγκακιδρυκεί ςτα 

κράτθ μζλθ εκνικά ςυςτιματα ςυντονιςμοφ τθσ. Μζςω αυτϊν, παρζχεται θ 

δυνατότθτα ςτθ Eurojust να ζχει πρόςβαςθ, να επεξεργάηεται και να διαβιβάηει 

προςωπικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ υπόπτων. 

 Ρροχποκζςεισ δράςθσ τθσ Eurojust:   

α) Οι παράνομεσ πράξεισ να ςυνιςτοφν «ςοβαρι εγκλθματικότθτα». Ο 

όροσ δεν διευκρινίηεται. 

β) Οι παράνομεσ πράξεισ να ςυνιςτοφν «διαςυνοριακι 

εγκλθματικότθτα».  Ωσ τζτοιεσ, ορίηονται αυτζσ οι οποίεσ ζχουν 

επιπτϊςεισ ςε δφο τουλάχιςτον κράτθ μζλθ και αυτζσ για τθν 

καταπολζμθςθ των οποίων απαιτείται ςυντονιςμζνθ δράςθ των 

αρμόδιων αρχϊν δφο ι περιςςοτζρων κρατϊν μελϊν.   

 Στα πλαίςια τθσ Εurojust δραςτθριοποιοφνται οι ΚΟΕ. Οι Κοινζσ Ομάδεσ Ζρευνασ 

(ΚΟΕ) των αρμόδιων αρχϊν δφο ι περιςςοτζρων κρατϊν μελϊν, ςυςτινονται 
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φςτερα από ςχετικι ςυμφωνία των εκνικϊν αρχϊν, είναι περιοριςμζνθσ 

διάρκειασ, και ςτοχεφουν ςτθν από κοινοφ διενζργεια ποινικϊν ερευνϊν. 

 Για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ, θ Eurojust ςυνεργάηεται τόςο με το 

Ευρωπαϊκό Δικαςτικό Δίκτυο όςο και με τθν Europol αποκτϊντασ ρόλο 

ςυντονιςτικοφ κόμβου τθσ δικαςτικισ, αςτυνομικισ και διοικθτικισ 

ςυνεργαςίασ. 

 Τζλοσ, θ αξιολόγθςθ και ο δθμοκρατικόσ και πολιτικόσ ζλεγχοσ των δράςεων τθσ 

Eurojust, γίνεται από τα επιμζρουσ εκνικά κοινοβοφλια των κρατϊν μελϊν και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. 

 Το άρκρο 85 ΣΛΕΕ, που αποτελεί τθ νομικι βάςθ για τθ λειτουργία τθσ Eurojust, 

διαφυλάςςει τθν αρμοδιότθτα των κρατϊν μελϊν αναφορικά με τισ ποινικζσ 

διϊξεισ εγκλθματικϊν πράξεων (παρ.2), ορίηοντασ ότι οι όποιεσ διαδικαςτικζσ 

πράξεισ διενεργοφνται από τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ των κρατϊν μελϊν. 

Αυτό ουςιαςτικά ςθμαίνει ότι θ Eurojust δεν δφναται να αςκιςει από μόνθ τθσ 

ποινικι δίωξθ. Με άλλα λόγια, δεν απολαμβάνει κακεςτϊσ ομοςπονδιακισ 

αρχισ, πράγμα που τθν υποχρεϊνει να ςζβεται τθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ 

και να δζχεται τον ζλεγχο των επιμζρουσ εκνικϊν κοινοβουλίων όπωσ επίςθσ και 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου. Το τελευταίο άλλωςτε, ζχει δικαίωμα άςκθςθσ 

βζτο ςτθν περαιτζρω επζκταςθ των αρμοδιοτιτων τθσ.   

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Αποςπάςματα απόφαςθσ 2009/426/ΔΕΤ υμβουλίου για τθν ενίςχυςθ τθσ 

Eurojust και τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2002/187/ΔΕΤ ςχετικά με τθ 

ςφςταςθ τθσ Eurojust προκειμζνου να ενιςχυκεί θ καταπολζμθςθ των ςοβαρϊν 

μορφϊν εγκλιματοσ.  

 

 Καταρχιν, κα πρζπει να διευκρινιςτεί πωσ θ απόφαςθ 2009/426/ΔΕΥ, 

τροποποιεί ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία τθν απόφαςθ 2002/187/ΔΕΥ. Υπό αυτι τθν 

ζννοια, δεν αποτελεί ζνα ενοποιθμζνο κείμενο. Στα παρακάτω λοιπόν 
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αποςπάςματα, ςυμπεριλαμβάνονται και οριςμζνα τθσ απόφαςθσ 2002/187/ΔΕΥ 

τα οποία θ 2009/426/ΔΕΥ δεν τροποποίθςε.   

 «Η Eurojust απαρτίηεται από ζνα εκνικό μζλοσ από κάκε κράτοσ μζλοσ, το οποίο 

αποςπάται ςφμφωνα με τθν ζννομθ τάξθ του και είναι ειςαγγελζασ, δικαςτισ ι 

αξιωματικόσ τθσ αςτυνομίασ με ιςοδφναμεσ αρμοδιότθτεσ» ενϊ, «κάκε εκνικό 

μζλοσ επικουρείται από ζναν αναπλθρωτι και ζνα άλλο πρόςωπο ωσ βοθκό». Ο 

αναπλθρωτισ και ο βοθκόσ είναι ςε κζςθ να λειτουργοφν εξ' ονόματοσ του 

εκνικοφ μζλουσ, ςτθν περίπτωςθ εκείνθ που είναι ειςαγγελείσ ι δικαςτζσ ι 

αξιωματικοί τθσ αςτυνομίασ με ιςοδφναμεσ αρμοδιότθτεσ. 

 «Σα εκνικά μζλθ, οι αναπλθρωτζσ και βοθκοί υπόκεινται ςτο εκνικό δίκαιο του 

κράτουσ μζλουσ τουσ όςον αφορά το κακεςτϊσ τουσ.»  

 Θ Eurojust  ςτοχεφει ςτο «να προωκεί και να βελτιϊνει τον ςυντονιςμό μεταξφ 

των αρμοδίων αρχϊν των κρατϊν μελϊν, όςον αφορά τισ ζρευνεσ και τισ διϊξεισ 

εντόσ των κρατϊν μελϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ κάκε αίτθςθ προερχόμενθ από 

αρμόδια αρχι κράτουσ μζλουσ και κάκε πλθροφορία παρεχόμενθ από αρμόδιο 

όργανο δυνάμει διατάξεων που ζχουν κεςπιςκεί ςτο πλαίςιο των ςυνκθκϊν *...+ 

να βελτιϊνει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των αρμοδίων αρχϊν των κρατϊν μελϊν, 

διευκολφνοντασ ιδίωσ τθν υλοποίθςθ τθσ διεκνοφσ δικαςτικισ ςυνδρομισ και 

τθν εκτζλεςθ αιτιςεων ζκδοςθσ» και « να υποςτθρίηει, κατ' άλλουσ τρόπουσ, τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν μελϊν ϊςτε να ενιςχφεται θ αποτελεςματικότθτα 

των ερευνϊν και των διϊξεϊν τουσ» . 

 «Προκειμζνου να εκπλθρϊνει τα κακικοντά τθσ ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ 

Eurojust ςυςτινει μια επιφυλακι ςυντονιςμοφ (Ε), ικανι να λαμβάνει και να 

διεκπεραιϊνει ανά πάςα ςτιγμι τυχόν αιτιςεισ που τθσ διαβιβάηονται.*...+ Όταν, 

ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ αίτθςθ ι θ απόφαςθ δικαςτικισ ςυνεργαςίασ, 

μεταξφ άλλων όςον αφορά πράξεισ με τισ οποίεσ υλοποιείται θ αρχι τθσ 

αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ, πρζπει να εκτελεςκεί ςε ζνα ι περιςςότερα κράτθ 

μζλθ, θ αιτοφςα ι εκδίδουςα αρμόδια αρχι μπορεί να τθ διαβιβάηει ςτθν Ε. Σο 

ςθμείο επαφισ Ε τθ διαβιβάηει αμζςωσ ςτον αντιπρόςωπο του κράτουσ μζλουσ 

από το οποίο προζρχεται θ αίτθςθ και, εφόςον το ηθτεί ρθτϊσ θ διαβιβάηουςα ι 

εκδίδουςα αρχι, προσ αντιπροςϊπουσ Ε των κρατϊν μελϊν ςτο ζδαφοσ των 

οποίων πρόκειται να εκτελεςκεί θ αίτθςθ». 
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 Αναφορικά με τισ εξουςίεσ των εκνικϊν μελϊν, «με τθν ιδιότθτά τουσ ωσ 

αρμόδιων εκνικϊν αρχϊν, δικαιοφνται να λαμβάνουν, να διαβιβάηουν, να 

διευκολφνουν και να παρακολουκοφν τθν εκτζλεςθ κακϊσ και να παρζχουν 

ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ όςον αφορά τθν εκτζλεςθ των αιτιςεων και των 

αποφάςεων δικαςτικισ ςυνεργαςίασ, μεταξφ άλλων όςον αφορά πράξεισ με τισ 

οποίεσ υλοποιείται θ αρχι τθσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ» ενϊ,  «ςε περιπτϊςεισ 

μερικισ ι ατελοφσ εκτζλεςθσ αιτιςεωσ δικαςτικισ ςυνεργαςίασ [...] δικαιοφνται 

να ηθτιςουν από τθν αρμόδια δικαςτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ τουσ να λάβει 

ςυμπλθρωματικά μζτρα προκειμζνου να εκτελεςκεί πλιρωσ θ αίτθςθ». Οι 

παραπάνω εξουςίεσ των εκνικϊν μελϊν είναι οι πλζον ςυνικεισ ωςτόςο, ςτθν 

απόφαςθ απαρικμοφνται και περαιτζρω εξουςίεσ όπωσ αυτζσ που αςκοφνται 

φςτερα από ςυμφωνία με τθν αρμόδια εκνικι αρχι και αυτζσ με τισ οποίεσ 

επιφορτίηονται ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ. 

 Ραραπάνω ζγινε λόγοσ για τσ Κοινζσ Ομάδεσ Ερευνϊν. Τα εκνικά μζλθ ζχουν τθ 

δυνατότθτα να ςυμμετζχουν κακϊσ και να ςυςτινουν Κοινζσ Ομάδεσ Ερευνϊν. 

«Ωςτόςο, τα κράτθ μζλθ μποροφν να εξαρτοφν τθ ςυμμετοχι του εκνικοφ 

μζλουσ από τθ ςυμφωνία τθσ αρμόδιασ εκνικισ αρχισ. Σα εκνικά μζλθ ι οι 

αναπλθρωτζσ ι οι βοθκοί τουσ καλοφνται να ςυμμετζχουν ςε κάκε κοινι ομάδα 

ερευνϊν ςτθν οποία ςυμμετζχει το κράτοσ μζλοσ τουσ και για τθν οποία 

παρζχεται κοινοτικι χρθματοδότθςθ δυνάμει των εφαρμοςτζων 

χρθματοδοτικϊν μζςων. Κάκε κράτοσ μζλοσ κακορίηει κατά πόςον το εκνικό 

μζλοσ ςυμμετζχει ςτθν κοινι ομάδα ερευνϊν ωσ αρμόδια εκνικι αρχι ι για 

λογαριαςμό τθσ Eurojust.»  

 Επιπλζον, το κάκε κράτοσ μζλοσ ορίηει ζναν ι περιςςότερουσ εκνικοφσ 

ανταποκριτζσ για τθν Eurojust και κεςπίηει ζνα «εκνικό ςφςτθμα ςυντονιςμοφ», 

με ςτόχο τον ςυντονιςμό των εργαςιϊν που διεξάγονται από τουσ εκνικοφσ 

ανταποκριτζσ, τον εκνικό ανταποκριτι για κζματα τρομοκρατίασ, τον εκνικό 

ανταποκριτι για το ευρωπαϊκό δικαςτικό δίκτυο και τα εκνικά μζλθ ι ςθμεία 

επαφισ του δικτφου για τσ κοινζσ ομάδεσ ερευνϊν. Το εκνικό ςφςτθμα 

ςυντονιςμοφ αποςκοπεί ςτθν διευκόλυνςθ τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων τθσ 

Eurojust «α) εξαςφαλίηοντασ ότι το ςφςτθμα διαχείριςθσ υποκζςεων που 

αναφζρεται ςτο άρκρο 16 λαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που ςυνδζονται με το 
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οικείο κράτοσ μζλοσ κατά αποτελεςματικό και αξιόπιςτο τρόπο, β) βοθκϊντασ 

ςτον κακοριςμό του κατά πόςον μια υπόκεςθ κα πρζπει να εξεταςκεί με τθ 

ςυνδρομι τθσ Eurojust ι του ευρωπαϊκοφ δικαςτικοφ δικτφου, γ) παρζχοντασ 

ςυνδρομι προσ το εκνικό μζλοσ προκειμζνου να εντοπίςει τισ κατάλλθλεσ αρχζσ 

για τθν εκτζλεςθ αιτιςεων και αποφάςεων δικαςτικισ ςυνεργαςίασ, μεταξφ 

άλλων όςον αφορά πράξεισ με τισ οποίεσ υλοποιείται θ αρχι τθσ αμοιβαίασ 

αναγνϊριςθσ και δ) διατθρϊντασ ςτενζσ ςχζςεισ με τθν Εκνικι Μονάδα τθσ 

Ευρωπόλ.». 

 Οι αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν μελϊν ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ με τθν 

Eurojust, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ. Σε 

αυτζσ τισ πλθροφορίεσ περιλαμβάνονται και δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα. 

«Η επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα γίνεται από τθν 

Eurojust κατά τρόπο κεμιτό και ςφννομο» και τα δεδομζνα τα οποία 

επεξεργάηεται «είναι πρόςφορα, ςυναφι και όχι υπζρμετρα ςε ςχζςθ με τουσ 

ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ». Στο άρκρο 15 τθσ απόφαςθσ του Συμβουλίου 

ωςτόςο, τίκενται περιοριςμοί ςχετικά με τθ ςυλλογι και τθν επεξεργαςία 

τζτοιων δεδομζνων ενϊ παράλλθλα κακίςταται ςαφζσ, το ποια είναι εκείνα τα 

προσ επεξεργαςία δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα. Αξίηει να ςθμειωκεί 

μάλιςτα ότι, για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ Eurojust λειτουργεί ζνα 

«ςφςτθμα διαχείριςθσ υποκζςεων αποτελοφμενο από προςωρινά αρχεία 

εργαςίασ και πίνακα που περιζχουν και δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και 

μθ προςωπικοφ χαρακτιρα». Τζλοσ, δθμιουργείται ζνα ανεξάρτθτο κοινό 

εποπτικό όργανο το οποίο ελζγχει κατά ςυλλογικό τρόπο τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

Eurojust,  «προκειμζνου να εξαςφαλίηει ότι θ επεξεργαςία των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα εκτελείται ςφμφωνα με τθν παροφςα απόφαςθ».   

 Για τθν αποτελεςματικότερθ πάταξθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ, θ Eurojust 

ςυνεργάηεται με το Ευρωπαϊκό Δικαςτικό Δίκτυο, διατθρεί ςχζςεισ ςυνεργαςίασ 

με άλλουσ οργανιςμοφσ ςτα πλαίςια τθσ Ζνωςθσ όπωσ επίςθσ και ςχζςεισ με 

τρίτα κράτθ. «υνάπτει και διατθρεί ςχζςεισ ςυνεργαςίασ τουλάχιςτον με: α) τθν 

Ευρωπόλ β) τθν OLAF γ) τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό για τθ Διαχείριςθ τθσ 

Επιχειρθςιακισ υνεργαςίασ ςτα Εξωτερικά φνορα των κρατϊν μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Frontex) δ) το υμβοφλιο, ιδίωσ το Κζντρο Διαχείριςθσ 
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Κρίςεων». Ραράλλθλα, ςυνάπτει τζτοιεσ ςχζςεισ με τρίτα κράτθ και 

οργανιςμοφσ όπωσ: «i) διεκνείσ οργανιςμοφσ και τουσ υπαγόμενουσ ςε αυτοφσ 

φορείσ δθμοςίου δικαίου, ii) άλλουσ φορείσ δθμοςίου δικαίου, οι οποίοι 

υφίςτανται δυνάμει ςυμφωνίασ μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων κρατϊν, και iii) το 

διεκνι Οργανιςμό Εγκλθματολογικισ Αςτυνομίασ (Interpol)». Ειδικότερα ςτισ 

περιπτϊςεισ εκείνεσ των τρίτων κρατϊν, τοποκετοφνται δικαςτικοί ςφνδεςμοι 

φςτερα από προθγοφμενθ ςυγκατάκεςθ του δικαςτι και του κράτουσ μζλουσ 

του.  

 Τζλοσ, όςον αφορά τον ζλεγχο των δράςεων τθσ Eurojust, με αυτό το ρόλο είναι 

επιφορτιςμζνα από κοινοφ το Συμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. Ππωσ 

άλλωςτε ορίηει το άρκρο 32 τθσ απόφαςθσ 2002/187/ΔΕΥ που δεν 

τροποποιικθκε με τθν παροφςα απόφαςθ, «ο Πρόεδροσ, εξ ονόματοσ του 

ςυλλογικοφ οργάνου, λογοδοτεί εγγράφωσ ςτο υμβοφλιο, μία φορά το χρόνο, 

ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ και τθ διαχείριςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

διαχείριςθσ του προχπολογιςμοφ, τθσ Eurojust. Για το ςκοπό αυτό, το ςυλλογικό 

όργανο ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Eurojust και 

με τα προβλιματα τθσ πολιτικισ για το ζγκλθμα ςτο πλαίςιο τθσ Ζνωςθσ, τα 

οποία επιςθμάνκθκαν κατόπιν των ενεργειϊν τθσ Eurojust. τθν ζκκεςθ αυτι, θ 

Eurojust μπορεί επίςθσ να υποβάλλει προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ δικαςτικισ 

ςυνεργαςίασ ςε ποινικζσ υποκζςεισ. Ο Πρόεδροσ υποβάλλει επίςθσ ζκκεςθ ι 

κάκε άλλθ πλθροφορία που ενδζχεται να του ηθτιςει το υμβοφλιο ςχετικά με 

τθ λειτουργία τθσ Eurojust. Η Προεδρία του υμβουλίου απευκφνει ετιςια 

ζκκεςθ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςχετικά με τισ εργαςίεσ τθσ Eurojust κακϊσ 

και τισ δραςτθριότθτεσ του κοινοφ εποπτικοφ οργάνου». 

  

 

ΕΡΩΣΗΕΙ 

 

 Αναλφςτε τθν ζννοια και το περιεχόμενο του άρκρου 85 ΣΛΕΕ 

 Αναλφςτε τθ δράςθ, τισ αρμοδιότθτεσ, το ςκοπό, κακϊσ και τα μζςα ελζγχου τθσ 

Eurojust. 
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ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΑΓΓΕΛΙΑ 

Άρκρο 86 

 

1. Για τθν καταπολζμθςθ των αδικθμάτων που κίγουν τα οικονομικά ςυμφζροντα 
τθσ Ζνωςθσ, το Συμβοφλιο, αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με ειδικι νομοκετικι 
διαδικαςία μζςω κανονιςμϊν, μπορεί να ςυςτιςει Ευρωπαϊκι Ειςαγγελία εκ τθσ 
Eurojust. Το Συμβοφλιο αποφαςίηει ομόφωνα μετά από τθν ζγκριςθ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου. Εφόςον δεν επιτευχκεί ομοφωνία, ομάδα 
αποτελοφμενθ από εννζα τουλάχιςτον κράτθ μζλθ μπορεί να ηθτιςει να 
παραπεμφκεί το ςχζδιο κανονιςμοφ ςτο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, θ νομοκετικι διαδικαςία ςτο Συμβοφλιο αναςτζλλεται. Αφοφ ςυηθτιςει το 
ηιτθμα και εφόςον επιτευχκεί ςυναίνεςθ, το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο αναπζμπει, 
εντόσ τετραμινου από τθν αναςτολι αυτι, το ςχζδιο ςτο Συμβοφλιο προσ κζςπιςθ.  

Εντόσ τθσ αυτισ προκεςμίασ, ςε περίπτωςθ μθ ςυμφωνίασ, και εφόςον εννζα 
τουλάχιςτον κράτθ μζλθ επικυμοφν να κακιερϊςουν ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία βάςει 
του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου κανονιςμοφ, τα εν λόγω κράτθ μζλθ ενθμερϊνουν 
ςχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, το Συμβοφλιο και τθν Επιτροπι. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, θ ζγκριςθ για τθν κακιζρωςθ ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ θ οποία 
προβλζπεται ςτο άρκρο 20, παράγραφοσ 2 τθσ Συνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 
και ςτο άρκρο 329, παράγραφοσ 1 τθσ παροφςασ Συνκικθσ, κεωρείται ότι 
χορθγικθκε και εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ.  

2. Θ Ευρωπαϊκι Ειςαγγελία είναι αρμόδια για τθν καταηιτθςθ, τθ δίωξθ και τθν 
παραπομπι ενϊπιον τθσ δικαιοςφνθσ, ενδεχομζνωσ ςε ςφνδεςθ με τθν Ευρωπόλ, 
των δραςτϊν αδικθμάτων εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, 
όπωσ τα ςυμφζροντα αυτά ορίηονται ςτον κανονιςμό τθσ παραγράφου 1, κακϊσ και 
των ςυνεργϊν τουσ. Αςκεί δε ενϊπιον των αρμόδιων δικαςτθρίων των κρατϊν 
μελϊν τθν ποινικι δίωξθ των αδικθμάτων αυτϊν.  

3. Οι κανονιςμοί τθσ παραγράφου 1 κακορίηουν το κακεςτϊσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ειςαγγελίασ, τουσ όρουσ άςκθςθσ των κακθκόντων τθσ, τουσ δικονομικοφσ κανόνεσ 
που διζπουν τισ δραςτθριότθτζσ τθσ κακϊσ και τουσ δικονομικοφσ κανόνεσ που 
διζπουν το παραδεκτό των αποδείξεων, και τουσ κανόνεσ που ιςχφουν για τον 
δικαςτικό ζλεγχο των διαδικαςτικϊν τθσ πράξεων κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων 
τθσ.  

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο δφναται, ταυτόχρονα ι ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, να 
εκδϊςει απόφαςθ για τθν τροποποίθςθ τθσ παραγράφου 1, προκειμζνου να 
επεκτείνει τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ειςαγγελίασ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ 
ςοβαρισ εγκλθματικότθτασ με διαςυνοριακι διάςταςθ, και για τθν κατ’ επζκταςθ 
τροποποίθςθ τθσ παραγράφου 2 όςον αφορά τουσ δράςτεσ ςοβαρϊν εγκλθμάτων 
με επιπτϊςεισ ςε πολλά κράτθ μζλθ κακϊσ και τουσ ςυνεργοφσ τουσ. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβοφλιο αποφαςίηει ομόφωνα μετά από ζγκριςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και διαβοφλευςθ με τθν Επιτροπι. 
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Ιςτορικι Αναδρομι 

 

 Διακυβερνθτικισ Διάςκεψθσ τθσ Νίκαιασ (2000) : πρόταςθ τθσ Επιτροπισ για τθ 

δθμιουργία μιασ ειςαγγελικισ αρχισ με αρμοδιότθτεσ επί των αδικθμάτων κατά 

των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ 

 Πράςινθ Βίβλοσ (2001) : ζναρξθ διαβουλεφςεων για τθν ποινικι προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Κοινότθτασ και τθ δθμιουργία ευρωπαϊκισ 

ειςαγγελικισ αρχισ 

 Πρόγραμμα τθσ τοκχόλμθσ (2009): προβλζπεται τθ δθμιουργία τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ειςαγγελίασ το 2013 

 Ανακοίνωςι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (2010) : ανάγκθ ανάμιξθσ τθσ 

OLAF(Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Καταπολζμθςθσ τθσ Απάτθσ) ςτισ ςυηθτιςεισ για τθ 

δθμιουργία τθσ Ειςαγγελίασ 

 

Διαδικαςία κεςμοκζτθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ειςαγγελίασ και ενιςχυμζνθ 

ςυνεργαςία 

 

 Θ κεςμοκζτθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ειςαγγελίασ είναι προαιρετικι και απαιτεί 

αφενόσ, τθν ζκδοςθ Κανονιςμοφ του Συμβουλίου που αποφαςίηει ομόφωνα και 

αφετζρου, τθν ζγκριςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (ειδικι νομοκετικι 

διαδικαςία). Θ ςφςταςθ γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ Eurojust. 

 Σε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ ομοφωνίασ, προβλζπεται τθ δυνατότθτα 

κακιζρωςθσ ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ από ομάδα εννζα τουλάχιςτον κρατϊν 

μελϊν. Θ ομάδα κρατϊν πρϊτα πρζπει να ηθτιςει να παραπεμφκεί το ςχζδιο 

κανονιςμοφ ςτο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, και εάν πάλι δεν επιτευχκεί ςυμφωνία 

εντόσ τετραμινου, μετά πρζπει να δθλϊςει ότι επικυμεί να κακιερϊςει 

ενιςχυμζνθ ςυνεργαςία βάςει του εν λόγω ςχεδίου κανονιςμοφ. Θ ενιςχυμζνθ 

ςυνεργαςία κεωρείται ότι εγκρίνεται αυτόματα κατά παρζκκλιςθ του άρκρ. 329 

ΣΛΕΕ. 
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Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ειςαγγελίασ 

 

 Κάκετθ αρμοδιότθτα: θ καταηιτθςθ, θ δίωξθ και θ παραπομπι ενϊπιον τθσ 

δικαιοςφνθσ, ενδεχομζνωσ ςε ςφνδεςθ με τθν Ευρωπόλ, και θ ποινικι δίωξθ 

ενϊπιον των αρμοδίων εκνικϊν δικαςτθρίων, των δραςτϊν αδικθμάτων εισ 

βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ κακϊσ και των ςυνεργϊν 

τουσ. 

 Ρικανζσ μορφζσ αδικθμάτων: απάτθ, δωροδοκία, διαφκορά,  ξζπλυμα 

βρϊμικου χριματοσ, υπεξαίρεςθ και άλλεσ εγκλθματικζσ πράξεισ οικονομικισ 

φφςθσ 

 Ρεδίο τθσ δράςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ειςαγγελικισ Αρχισ: όλθ θ ΕΕ ωσ μία ενιαία 

δικαιοδοςία 

 Υιοκζτθςθ υπερεκνικοφ ποινικοφ δικαίου τθσ ΕΕ όςον αφορά τθν καταπολζμθςθ 

τθσ απάτθσ κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ, με τθ διαγραφι τθσ 

επιφφλαξθσ για τθν εναρμόνιςθ του ποινικοφ δικαίου (νζο άρκρ. 325 ΣΛΕΕ) 

 Δυνατότθτα επζκταςθσ των αρμοδιοτιτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ειςαγγελίασ ςτθν 

καταπολζμθςθ τθσ ςοβαρισ εγκλθματικότθτασ με διαςυνοριακι διάςταςθ, 

βάςει ομόφωνθσ απόφαςθσ του Ευρωπαικοφ Συμβουλίου, μετά από ζγκριςθ 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και διαβοφλευςθ με τθν Επιτροπι 

 Θ δυνατότθτα επζκταςθσ των αρμοδιοτιτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ειςαγγελίασ, 

γίνεται με τθν «απλι διαδικαςία ανακεϊρθςθσ» τθσ Συνκικθσ, δθλαδι με 

απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου. Ρρόκειται για μία νζα ειδικι διαδικαςία 

που υλοποιεί τθν ευκφνθ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου για τον ΧΕΑΔ ςφμφωνα 

με το άρκρ. 68 ΣΛΕΕ 

 

 

 

Οι ςχζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ειςαγγελίασ με άλλουσ οργανιςμοφσ 

 

 Θ Ευρωπαϊκι Ειςαγγελία ςυγκροτείται «εκ τθσ Eurojust» ϊςτε να κεμελιωκεί 

ςτο κεκτθμζνο τθσ Eurojust. Υπάρχει, ωςτόςο, διχογνωμία εάν μποροφν οι δφο 

οργανιςμοί να ςυνυπάρξουν μαηί ι εάν κα ςυγχωνευκοφν, ερϊτθμα που δεν 
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απαντά θ ΣτΛ.. Θ τυχόν επζκταςθ των αρμοδιοτιτων τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ειςαγγελίασ με ομόφωνθ απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου κα κζςει πάλι 

το κζμα των ςχζςεων με τθν Eurojust, τθ ςτιγμι μάλιςτα που θ Ευρωπαϊκι 

Ειςαγγελία δεν ζχει το δθμοκρατικό ζλεγχο που ζχει θ Eurojust. 

 Θ Ευρωπαϊκι Ειςαγγελία μπορεί να ςυνεργάηεται με τθν Ευρωπόλ, γεγονόσ που 

ςυνδζει τθ δικαςτικι με τθν αςτυνομικι ςυνεργαςία ςε ποινικζσ υποκζςεισ. 

 Στον τομζα των αδικθμάτων που κίγουν τον οικονομικό πυρινα τθσ Ζνωςθσ, 

λειτουργεί και θ Ευρωπαϊκή Υπηρεςία Καταπολζμηςησ τησ Απάτησ (OLAF - 

Office de Lutte Anti Fraude. Οι αρμοδιότθτζσ τθσ προβλζπονται ςτουσ 

Κανονιςμοφσ (ΕΚ) 1073/1999 και 1074/1999. Σκοπόσ τθσ OLAF είναι θ 

καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ, τθσ δωροδοκίασ και άλλων παράνομων 

δραςτθριοτιτων εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ και τθ 

διαςφάλιςθ αυτϊν. Θ αποφυγι καταβολισ των δαςμϊν και φόρων που 

τροφοδοτοφν τον κοινοτικό προχπολογιςμό ι θ καταχρθςτικι χριςθ τθσ 

κοινοτικισ χρθματοδότθςθσ αποβαίνουν εισ βάροσ του Ευρωπαίου 

φορολογοφμενου. Οι εξουςίεσ τθσ OLAF είναι κυρίωσ ανακριτικζσ και διακζτει 

τόςο αυτονομία όςο και επιχειρθςιακι ανεξαρτθςία. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

α) Αποςπάςματα τθσ πράςινθσ βίβλου ςχετικά µε τθν ποινικι προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ κοινότθτασ και τθ δθμιουργία ευρωπαϊκισ 

ειςαγγελικισ αρχισ *COM(2001) 715 τελικό+. 

 

 Θ Ρράςινθ Βίβλοσ του 2001, για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων τθσ κοινότθτασ και τθ δθμιουργία ευρωπαϊκισ ειςαγγελικισ αρχισ, 

αποτελεί μία πρόταςθ για τθ δθμιουργία ευρωπαϊκισ ειςαγγελικισ αρχισ που 

ανταποκρίνεται ςτον ιδιαίτερο χαρακτιρα του κζματοσ τθσ ποινικισ προςταςίασ 

των κοινοτικϊν οικονομικϊν ςυμφερόντων. Θ ειδικι ςυνειςφορά τθσ ευρωπαϊκισ 

ειςαγγελικισ αρχισ ζγκειται  ςτο ότι  

«…όςο νόµιµα και αναντικατάςτατα κι αν είναι τα υφιςτάμενα ςυςτιµατα, δεν 
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επιτρζπουν, ελλείψει ειδικοφ κεςµικοφ πλαιςίου ςε κοινοτικό επίπεδο, τθν 

επαρκϊσ αποτελεςματικι δίωξθ ςε διακρατικό επίπεδο». 

 Ωσ επιχειριματα υπζρ τθσ δθμιουργίασ ευρωπαϊκισ ειςαγγελίασ παρατίκενται 

τα παρακάτω: 

 Υπζρβαςθ του κατακερματιςμοφ του ευρωπαϊκοφ ποινικοφ χϊρου 

 Θ υπζρβαςθ του δφςκαμπτου και ακατάλλθλου χαρακτιρα των παραδοςιακϊν 

μεκόδων δικαςτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των κρατϊν µελϊν 

 Να δοκεί δικαςτικι ςυνζχεια ςτισ διενεργοφμενεσ διοικθτικζσ ζρευνεσ 

 Ενίςχυςθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των ερευνϊν ςτο 

εςωτερικό των κοινοτικϊν οργάνων 

 Αναφζρεται, επίςθσ, ότι «Στο εςωτερικό αυτισ τθσ επικράτειασ, ο ευρωπαίοσ 

ειςαγγελζασ κα ενεργοφςε ςε ζναν κοινό χϊρο ερευνϊν και διϊξεων, εφόςον οι 

πράξεισ του κα ζχουν τθν ίδια ιςχφ ςε όλα τα κράτθ µζλθ. Αυτό είναι το ελάχιςτο 

απαιτοφμενο ϊςτε να µπορζςει ο ευρωπαίοσ ειςαγγελζασ να αςκεί τα 

κακικοντά του. Θ δθμιουργία αυτοφ του κοινοφ χϊρου αποτελεί ζνα ποιοτικό 

άλµα ςε ςχζςθ µε τον απλό ςυντονιςµό ανάµεςα ςε ςτεγανοποιθμζνουσ 

εκνικοφσ χϊρουσ». 

 Πςον αφορά ςτθ διεφκυνςθ των ερευνϊν και των διϊξεων αναφζρεται ότι «Θ 

πρωτοτυπία τθσ πρόταςθσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι ανακζτει ςε µια κοινοτικι 

αρχι τθν κεντρικι διεφκυνςθ των ερευνϊν και των διϊξεων, ςτο εςωτερικό ενόσ 

κοινοφ χϊρου*…+Πμωσ, θ διαδικαςία τθσ εκδίκαςθσ κα πραγματοποιείται εξ‘ 

ολοκλιρου ςε εκνικό επίπεδο». 

 Στισ εξουςίεσ του ευρωπαίου ειςαγγελία περιλαμβάνονται οι παρακάτω: 

 Να ςυλλζγει τόςο τα επιβαρυντικά όςο και τα ελαφρυντικά ςτοιχεία, 

προκειμζνου να είναι δυνατι, ενδεχομζνωσ, θ άςκθςθ ποινικϊν διϊξεων κατά 

των αυτουργϊν πράξεων 

 να είναι υπεφκυνοσ για τθ διεφκυνςθ και τον ςυντονιςμό των διϊξεων 

 να αςκεί τθ διεφκυνςθ των δραςτθριοτιτων ζρευνασ 

 όταν οι πράξεισ που διεκπεραιϊνονται µε ευκφνθ του ευρωπαίου ειςαγγελζα 

κίγουν τισ ατοµικζσ ελευκερίεσ και τα κεμελιϊδθ δικαιϊµατα, κα πρζπει να 

υπόκεινται ςτον ζλεγχο του εκνικοφ δικαςτι ο οποίοσ αςκεί κακικοντα εγγυθτι 

των ελευκεριϊν 



Πηγή: Αναγνωστοπούλοσ Γ., Άρθρα 81-86  ΛΔΔ, εις Υριστιανός Β., Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ, Κατ’ άρθρο 

ερμηνεία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012, σσ. 475-528. 

Κάτια Μπεγίνα 68 

 να παραπζµψει ςε δίκθ τουσ αυτουργοφσ των διωκόµενων πράξεων ενϊπιον 

των εκνικϊν δικαςτθρίων 

 να αςκεί κατά τθ διάρκεια τθσ δίκθσ κακικοντα πολιτικισ αγωγισ ενϊπιον των 

εκνικϊν δικαςτθρίων 

 Θ αποκεντρωμζνθ οργάνωςθ τθσ ευρωπαϊκισ ειςαγγελικισ αρχισ ζχει ωσ εξισ 

«Το ςυνολικό οικοδόμθμα τθσ ευρωπαϊκισ ειςαγγελικισ αρχισ βαςίηεται ςτθν 

κατανοµι κακθκόντων ανάµεςα ςε ζναν ευρωπαίο ειςαγγελζα, που κα 

ςυγκεντρϊνει τα απολφτωσ αναγκαία ςτοιχεία ςε κοινοτικό επίπεδο, και ςτουσ 

εντεταλμζνουσ τθσ ειςαγγελικισ αρχισ που κα υπάγονται ςτα εκνικά δικαςτικά 

ςυςτιµατα και κα αςκοφν κακικοντα ποινικϊν διϊξεων». 

 Κακοριςμόσ των αξιόποινων πράξεων 

 Ραραβάςεισ ςχετιηόμενεσ µε τθν προςταςία των κοινοτικϊν οικονομικϊν 

ςυμφερόντων, για τισ οποίεσ ζχει ιδθ διαμορφωκεί ςυμφωνία µμεταξφ των 

κρατϊν µελϊν 

- απάτθ όςον αφορά τισ δαπάνεσ και τα ζςοδα 

- ενεργθτικι και πακθτικι δωροδοκία 

- νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

 Άλλεσ προβλεπόμενεσ αξιόποινεσ πράξεισ ςχετιηόμενεσ µε τθν προςταςία των 

κοινοτικϊν οικονομικϊν ςυμφερόντων 

- απάτθ ςτον τομζα ανάκεςθσ ςυμβάςεων  

- θ ςφςταςθ οργάνωςθσ κακοποιϊν 

- κατάχρθςθ κακικοντοσ 

- παράβαςθ υπθρεςιακοφ απορριτου 

 Ρροβλεπόμενεσ παραβάςεισ εκτόσ του πεδίου τθσ προςταςίασ των κοινοτικϊν 

οικονομικϊν ςυμφερόντων 
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