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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι κανόνες που προβλέπονται στις διάφορες αποφάσεις πλαίσια (απόφαση πλαίσιο 
2002/584/ΔΕΥ για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ 
των κρατών μελών, απόφαση πλαίσιο  2005/214/ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής 
της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και απόφαση πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ 
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης) 
διαφέρουν όσον αφορά τη μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην και τα 
σχετικά περιθώρια διακριτικής ευχέρειας που παρέχονται στις εκτελεστικές αρχές.

Η παρούσα νομοθετική πρόταση για την εκτέλεση αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην 
συνιστά σημαντική νομοθετική πρόταση, αφενός, διότι διασφαλίζει τον ενιαίο χαρακτήρα 
των κανόνων για την εκτέλεση σε ένα κράτος μέλος δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται 
από ένα άλλο κράτος μέλος μετά από διαδικασίες στις οποίες δεν παρίστατο το εν λόγω 
άτομο και,  αφετέρου, διότι παρέχει σαφείς και κοινές λύσεις καθορίζοντας τους λόγους 
απόρριψης.

Κύριος στόχος της πρότασης είναι να περιορισθούν οι λόγοι απόρριψης, πράγμα το οποίο 
επιδοκιμάζεται από την συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης. Ωστόσο, η συντάκτρια έχει 
υποβάλει ορισμένες συστάσεις προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξισορρόπηση συμφερόντων 
μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ελευθερίας του πολίτη και της ανάγκης για 
αποτελεσματική δικαστική διαδικασία και αμοιβαία αναγνώριση. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 1- παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνουν το Συμβούλιο Τροπολογία

2. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν 
συνεπάγεται τροποποίηση της υποχρέωσης 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της 
Συνθήκης, και οι υποχρεώσεις που τυχόν 
βαρύνουν τις δικαστικές αρχές ως προς το 

2. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν 
συνεπάγεται τροποποίηση της υποχρέωσης 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
οι υποχρεώσεις που τυχόν βαρύνουν τις 
δικαστικές αρχές ως προς το θέμα αυτό 
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θέμα αυτό παραμένουν άθικτες. παραμένουν άθικτες.

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να προσδιορίζεται η εφαρμοζόμενη Συνθήκη.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης  – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 2 - παράγραφος 2
Απόφαση πλαίσιο 2002/584ΔΕΥ
΄Αρθρο 4α - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνουν το Συμβούλιο Τροπολογία

(α) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
ενημερωθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
του κράτους μέλους έκδοσης, μέσω
αρμόδιου αντιπροσώπου και εγκαίρως, 
σχετικά με την προγραμματισμένη 
ημερομηνία και τον τόπο της 
ακροαματικής διαδικασίας που οδήγησε 
στην απόφαση η οποία εκδόθηκε ερήμην 
και είχε ενημερωθεί σχετικά με το 
γεγονός ότι η απόφαση αυτή μπορεί να 
εκδοθεί σε περίπτωση που το 
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν εμφανιστεί 
για τη δίκη·

(α) είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως ή είχε 
λάβει κλήτευση μέσω αρμόδιου 
αντιπροσώπου που είχε ορισθεί από τον 
εναγόμενο και με τον οποίο διατηρεί 
επαφή· 

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποφευχθεί ο  κίνδυνος να πραγματοποιείται η επίδοση της
κλήσης από δικηγόρο που ορίζει το δικαστήριο ο οποίος ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα να 
επικοινωνήσει με τον εναγόμενο.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης  – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 2 - παράγραφος 2 
Απόφαση πλαίσιο 2002/584ΔΕΥ
΄Αρθρο 4α - στοιχείο γ - σημείο i

Κείμενο που προτείνουν το Συμβούλιο Τροπολογία

(i) θα του επιδοθεί το αργότερο την 
πέμπτη ημέρα μετά την παράδοσή του 
και θα ενημερωθεί ρητά για το δικαίωμά 

(i) θα του επιδοθεί κατά τη διάρκεια της 
παράδοσης  και θα ενημερωθεί ρητά για 
το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου και 



AD\724494EL.doc 5/6 PE404.601v02-00

EL

του να δικαστεί εκ νέου και να παραστεί 
στην εν λόγω δίκη

να παραστεί στην εν λόγω δίκη

Αιτιολόγηση
Είναι καθοριστικής σπουδαιότητας να εξασφαλισθεί η μέγιστη προστασία του εν λόγω ατόμου 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
των Θεμελιωδών Ελευθεριών. 

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης  – τροποποιητική πράξη
΄Αρθρο 2 - παράγραφος 2 
Απόφαση πλαίσιο 2002/584ΔΕΥ
΄Αρθρο 4α - στοιχείο γ - σημείο ii

Κείμενο που προτείνουν το Συμβούλιο Τροπολογία

(ii) θα έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον 
[…] ημέρες προκειμένου να ζητήσει να 
δικαστεί εκ νέου.»·

(ii) θα έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον 
την περίοδο που προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία ή,  εάν δεν προβλέπεται από 
την εθνική νομοθεσία, ελάχιστη 
προθεσμία 10 ημερών και ανώτατη 
προθεσμία 15 ημερών  προκειμένου να 
ζητήσει να δικαστεί εκ νέου·

Αιτιολόγηση

Είναι καθοριστικής σπουδαιότητας να εξασφαλισθεί η μέγιστη προστασία του εν λόγω ατόμου 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
των Θεμελιωδών Ελευθεριών.
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