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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Η παρούσα πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
αποβλέπει στον καθορισµό κοινών ελάχιστων προτύπων σε σχέση µε το δικαίωµα σε 
διερµηνεία και µετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση αποτελεί το πρώτο στάδιο σειράς µέτρων που 
καθορίζονται στον οδικό χάρτη σχετικά µε τα δικονοµικά δικαιώµατα, που 
υιοθέτησε το Συµβούλιο στις 30 Νοεµβρίου 2009, στον οποίο καλείται η Επιτροπή 
να υποβάλει προτάσεις σταδιακά. Η παρούσα προσέγγιση θεωρείται επί του 
παρόντος η καλύτερη· θα συµβάλει στη σταδιακή οικοδόµηση και στην ενίσχυση 
κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Εποµένως, η παρούσα πρόταση είναι σκόπιµο να 
θεωρηθεί ως αναπόσπαστο στοιχείο µιας δέσµης νοµοθετικών πράξεων που θα 
υποβληθεί τα αµέσως επόµενα έτη και θα προβλέπει τη θεσµοθέτηση ενός ελάχιστου 
συνόλου δικονοµικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

2. Η παρούσα πρόταση αποβλέπει στη βελτίωση των δικαιωµάτων των υπόπτων που 
δεν κατανοούν και δεν οµιλούν τη γλώσσα της διαδικασίας. Ο καθορισµός κοινών 
ελάχιστων προτύπων για τα εν λόγω δικαιώµατα αναµένεται να διευκολύνει την 
εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης, γεγονός που θα βελτιώσει τη 
δικαστική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ.  

3. Η πρόταση είναι παρόµοια µε την πρόταση για την έκδοση σχεδίου απόφασης-
πλαισίου που υπεβλήθη στις 8 Ιουλίου 20091, την οποία αντικαθιστά. Το κείµενο 
συζητήθηκε στο πλαίσιο των οµάδων εργασίας του Συµβουλίου. Στο Συµβούλιο 
«∆ικαιοσύνη» της 23ης Οκτωβρίου 2009, επετεύχθη συµφωνία όσον αφορά τη 
γενική προσέγγιση, αλλά λόγω ελλείψεως χρόνου δεν κατέστη δυνατή η έκδοση πριν 
από την 1η ∆εκεµβρίου 2009, ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας. Εποµένως, η προηγούµενη πρόταση έχει καταστεί άνευ αντικειµένου.  

4. Σε ό,τι αφορά τη νοµική βάση, η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Το εν λόγω άρθρο 
προβλέπει ότι «κατά τον βαθµό που είναι απαραίτητο για να διευκολυνθεί η αµοιβαία 
αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών καθώς και η αστυνοµική και 
δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές διαστάσεις, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη 
νοµοθετική διαδικασία µέσω οδηγιών, µπορούν να θεσπίζουν ελάχιστους κανόνες. 
Στους ελάχιστους αυτούς κανόνες συνεκτιµώνται οι διαφορές µεταξύ των νοµικών 
συστηµάτων και παραδόσεων των κρατών µελών. 

Οι ελάχιστοι αυτοί κανόνες αφορούν: 

α) το αµοιβαίως παραδεκτό των αποδείξεων µεταξύ των κρατών µελών, 

β) τα δικαιώµατα των προσώπων στην ποινική διαδικασία, 

                                                 
1 COM (2009) 338 της 8.7.2009. 
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γ) τα δικαιώµατα των θυµάτων της εγκληµατικότητας, 

δ)[…]». 

Για να είναι αποτελεσµατική η αµοιβαία αναγνώριση απαιτείται αµοιβαία 
εµπιστοσύνη. Εποµένως, είναι απαραίτητος ορισµένος βαθµός συµβατότητας για τη 
βελτίωση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης και, κατ’ επέκταση, της συνεργασίας. 

5. Το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση, το οποίο απορρέει από την Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου («ΕΣ∆Α») καθώς και από τον Χάρτη 
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ2, έχει θεµελιώδη σηµασία για κάθε άτοµο 
που αντιµετωπίζει ποινική κατηγορία και δεν κατανοεί τη γλώσσα της διαδικασίας, 
έτσι ώστε να γνωρίζει τις κατηγορίες που τον βαρύνουν και να κατανοήσει τη 
διαδικασία. Κατ’ εφαρµογή της ΕΣ∆Α, η διερµηνεία και η µετάφραση πρέπει να 
παρέχονται δωρεάν. 

6. Για να αιτιολογήσει την πρόταση του Ιουλίου 2009, η Επιτροπή είχε προβεί σε 
εκτίµηση επιπτώσεων - SEC(2009)915 και σύνοψη SEC(2009)916 - η οποία 
εξακολουθεί να είναι έγκυρη τηρουµένων των αναλογιών για την παρούσα πρόταση 
οδηγίας. Η έκθεση σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων είναι διαθέσιµη, µόνο 
στην αγγλική γλώσσα, στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0917_
en.pdf  

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

7. Το άρθρο 6 παράγραφος 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ότι 
τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως κατοχυρώνονται στην ΕΣ∆Α και όπως προκύπτουν 
από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, αποτελούν γενικές 
αρχές του ενωσιακού δικαίου. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΣΕΕ προβλέπει ότι η 
Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται 
στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης 
∆εκεµβρίου 2000, όπως προσαρµόσθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 2007, στο 
Στρασβούργο, ο οποίος έχει το ίδιο νοµικό κύρος µε τη ΣΛΕΕ και τη ΣΕΕ. Το άρθρο 
47 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων διασφαλίζει το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, 
καθώς και το δικαίωµα παροχής νοµικών συµβουλών και εκπροσώπησης, ενώ το 
άρθρο 48 διασφαλίζει τον σεβασµό των δικαιωµάτων υπεράσπισης. 

8. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 
Τάµπερε3, η αµοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο 
της δικαστικής συνεργασίας, αλλά επισηµαίνεται ότι η αµοιβαία αναγνώριση «[...] 

                                                 
2 Η επεξήγηση του άρθρου 48, που περιλαµβάνεται στις επεξηγήσεις σχετικά µε τον Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (ΕΕ C 303 της 14.12.2007) που είναι προσαρτηµένες στον Χάρτη, ορίζει: 
«Το άρθρο 48 είναι το ίδιο µε το άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3, της ΕΣ∆Α [βλ. άρθρο 6 παράγραφοι 2 
και 3, ΕΣ∆Α]. Σύµφωνα µε το άρθρο 52 παράγραφος 3, το δικαίωµα αυτό έχει την ίδια έννοια και την 
ίδια εµβέλεια µε το δικαίωµα που κατοχυρώνεται στην ΕΣ∆Α.» Το άρθρο 52 παράγραφος 3 του Χάρτη 
ορίζει τα εξής: «Η διάταξη αυτή δεν εµποδίζει το δίκαιο της Ένωσης να παρέχει ευρύτερη προστασία». 

3 15 και 16 Οκτωβρίου 1999. 

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0917_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0917_en.pdf
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και η αναγκαία προσέγγιση των νοµοθεσιών θα διευκολύνει [...] τη δικαστική 
προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων»4.  

9. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, που υποβλήθηκε στις 26 Ιουλίου 2000, για την αµοιβαία αναγνώριση 
των οριστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις5, «πρέπει να κατοχυρωθεί ότι η 
µεταχείριση των υπόπτων και τα δικαιώµατα υπεράσπισης δεν θα θιγούν από την 
εφαρµογή της αρχής [της αµοιβαίας αναγνώρισης], αλλά επιπλέον ότι οι εγγυήσεις 
θα ενισχυθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».  

10. Η ανωτέρω προσέγγιση επιβεβαιωνόταν στο «Πρόγραµµα µέτρων για την εφαρµογή 
της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης των ποινικών αποφάσεων»6 (στο εξής: 
«πρόγραµµα µέτρων»), το οποίο θεσπίστηκε από το Συµβούλιο και την Επιτροπή. 
Στο εν λόγω πρόγραµµα αναφερόταν ότι «η αµοιβαία αναγνώριση τελεί σε στενή 
συνάρτηση προς την ύπαρξη σειράς παραµέτρων, που καθορίζουν την 
αποτελεσµατικότητά της». 

11. Στις παραµέτρους αυτές συγκαταλέγονται οι µηχανισµοί προστασίας των 
δικαιωµάτων των υπόπτων (παράµετρος 3) και ο καθορισµός κοινών ελαχίστων 
προτύπων που απαιτούνται προς διευκόλυνση της εφαρµογής της αρχής της 
αµοιβαίας αναγνώρισης (παράµετρος 4). Η παρούσα πρόταση οδηγίας αποβλέπει 
στην πραγµάτωση του διακηρυγµένου στόχου της ενίσχυσης της προστασίας των 
ατοµικών δικαιωµάτων.  

12. Η Επιτροπή υπέβαλε το 2004 συνολική πρόταση νοµοθεσίας7 που καλύπτει 
ορισµένα σηµαντικά δικαιώµατα των κατηγορουµένων σε ποινικές διαδικασίες. Η 
πρόταση αυτή δεν µπόρεσε να εγκριθεί από το Συµβούλιο.  

13. Στις 30 Νοεµβρίου 2009, το Συµβούλιο «∆ικαιοσύνη» υιοθέτησε οδικό χάρτη για 
την ενίσχυση των δικονοµικών δικαιωµάτων των υπόπτων ή κατηγορουµένων σε 
ποινικές διαδικασίες8, στον οποίο ζητεί την έγκριση, µε βαθµιαία διαδικασία, πέντε 
µέτρων που καλύπτουν ορισµένα σηµαντικά δικονοµικά δικαιώµατα και καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει τις απαιτούµενες προτάσεις προς το σκοπό αυτό. Το πρώτο 
µέτρο που προβλέπεται στον οδικό χάρτη αφορά το δικαίωµα διερµηνείας και 
µετάφρασης.  

14. Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης, που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 10ης 
και 11ης ∆εκεµβρίου 20099, επαναβεβαίωσε τη σηµασία των δικαιωµάτων του 
ατόµου στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών, ως θεµελιώδους αξίας της Ένωσης 
και ως σηµαντικού στοιχείου αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών µελών 
και της εµπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ. Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης 
αναφέρει τον οδικό χάρτη αναπόσπαστο µέρος του πολυετούς προγράµµατος και 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις για την ταχεία εφαρµογή 
του.  

                                                 
4 Συµπέρασµα 33. 
5 COM (2000) 495 της 29.7.2000. 
6 ΕΕ C 12 της 15.1.2001, σ. 10. 
7 COM (2004) 328 της 28.04.2004. 
8 ΕΕ C 295 της 4.12.2009, σ. 1. 
9 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 10ης και 11ης ∆εκεµβρίου 2009. 
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3. ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΕΣ∆Α ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 

15. Το άρθρο 5 της ΕΣ∆Α - ∆ικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια - ορίζει τα εξής:  

«(1) Κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια του προσώπου του. 
Ουδείς επιτρέπεται να στερηθή της ελευθερίας του ειµή εις τας ακολούθους 
περιπτώσεις και συµφώνως προς την νόµιµον διαδικασίαν: (…) 

στ) εάν πρόκειται περί νοµίµου συλλήψεως ή κρατήσεως ατόµου επί σκοπώ […] 
εκδόσεως. 

(2) Παν συλληφθέν πρόσωπον δέον να πληροφορήται κατά το δυνατόν συντοµώτερον 
και εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί, τους λόγους της συλλήψεώς του ως και πάσαν 
διατυπουµένην εναντίον του κατηγορίαν.» 

(…) 

(4) Παν πρόσωπον στερούµενον της ελευθερίας του συνεπεία συλλήψεως ή κρατήσεως 
έχει δικαίωµα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, ίνα τούτο αποφασίση εντός βραχείας 
προθεσµίας επί του νοµίµου της κρατήσεώς του και διατάξη την απόλυσίν του εν 
περιπτώσει παρανόµου κρατήσεως.» 

Το δε άρθρο 6, σχετικά µε το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, ορίζει τα εξής: 

«3. Ειδικώτερον, πας κατηγορούµενος έχει δικαίωµα: 

α) όπως πληροφορηθή, εν τη βραχυτέρα προθεσµία εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί και 
εν λεπτοµερεία την φύσιν και τον λόγον της εναντίον του κατηγορίας· 

(…) 

ε) να τύχει δωρεάν παραστάσεως διερµηνέως εάν δεν εννοεί ή δεν οµιλεί την 
χρησιµοποιουµένην εις το δικαστήριον γλώσσαν.» 

Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τα 
προαναφερόµενα δικαιώµατα στα άρθρα του 6 και 47 έως 50. Ειδικότερα, το άρθρο 
47 διασφαλίζει το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, καθώς και το δικαίωµα νοµικής αρωγής 
και εκπροσώπησης· Το άρθρο 48 διασφαλίζει το τεκµήριο αθωότητας και τα 
δικαιώµατα υπεράσπισης10. 

16. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (στο εξής: «Ε∆∆Α») 
έχει αποφανθεί σε σχέση µε το άρθρο 6 ΕΣ∆Α ότι ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα 
σε δωρεάν διερµηνεία, ακόµη και σε περίπτωση που καταδικασθεί, ότι δικαιούται να 
λάβει σε γλώσσα την οποία να κατανοεί τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η 
κατηγορία που τον βαρύνει, ότι η παρεχόµενη διερµηνεία πρέπει να είναι επαρκής 
ώστε να επιτρέπει στον κατηγορούµενο να κατανοήσει τη διαδικασία, καθώς και ότι 
οι διερµηνείς πρέπει να είναι καταλλήλως κατηρτισµένοι. Το ότι ο κατηγορούµενος 
έχει δικαίωµα σε δωρεάν διερµηνεία, ακόµη και σε περίπτωση που καταδικασθεί, 

                                                 
10 Βλ. υποσηµείωση 2. 
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κρίθηκε στην υπόθεση Luedicke, Belkacem και Koç κατά Γερµανίας11. Στην υπόθεση 
Kamasinski κατά Αυστρίας12, κρίθηκε ότι η στάθµη της διερµηνείας πρέπει να είναι 
αρκούντως υψηλή, ώστε να είναι σε θέση ο κατηγορούµενος να αντιληφθεί τα εις 
βάρος του στοιχεία και να υπερασπισθεί τον εαυτό του. Το δικαίωµα καλύπτει το 
έγγραφο υλικό και την προ της δίκης διαδικασία. Το Ε∆∆Α έχει αποφανθεί ότι η 
στάθµη της διερµηνείας πρέπει να είναι «αρκούντως υψηλή» και ότι πρέπει να 
παρέχονται στον κατηγορούµενο λεπτοµερή στοιχεία για την κατηγορία που τον 
βαρύνει σε γλώσσα την οποία να κατανοεί (Brozicek κατά Ιταλίας13). Εναπόκειται 
στις δικαστικές αρχές να αποδείξουν ότι ο κατηγορούµενος οµιλεί σε επαρκή βαθµό 
τη γλώσσα του δικαστηρίου, και δεν βαρύνεται ο κατηγορούµενος µε την απόδειξη 
του αντιθέτου14. Ο διερµηνέας πρέπει να είναι καταλλήλως κατηρτισµένος, ο δε 
δικαστής οφείλει να µεριµνά για τον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας (Cuscani 
κατά Ηνωµένου Βασιλείου15).  

17. Στην πρόταση για έκδοση σχεδίου οδηγίας καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις και 
εκλαµβάνονται ως αφετηρία η ΕΣ∆Α και η νοµολογία του Ε∆∆Α. Το Φόρουµ 
προβληµατισµού της Επιτροπής για την πολυγλωσσία και την κατάρτιση των 
διερµηνέων16 κατήρτισε έκθεση µε συστάσεις για την ποιοτική στάθµη της 
διερµηνείας και της µετάφρασης. Η εν λόγω έκθεση ήταν προϊόν συσκέψεων του 
φόρουµ προβληµατισµού, οι οποίες συνεκλήθησαν από τη Γενική ∆ιεύθυνση 
∆ιερµηνείας κατά τη διάρκεια του 2008 µε σκοπό να καταγραφούν οι τοµείς για τους 
οποίους επιβάλλεται η ανάληψη δράσης και, εφόσον συντρέχει τέτοια ανάγκη, να 
προσδιορισθούν τα µέτρα που είναι δυνατό να ληφθούν. Το φόρουµ κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι όντως υπήρχε ανάγκη και κατήρτισε συστάσεις για τον τρόπο 
βελτίωσης της παροχής ικανών και κατάλληλα κατηρτισµένων διερµηνέων σε 
ποινικές διαδικασίες. Στις συστάσεις αυτές συγκαταλέγεται η καθιέρωση κύκλου 
σπουδών για τη νοµική διερµηνεία, καθώς και συστήµατος διαπίστευσης, 
πιστοποίησης και καταχώρησης σε µητρώο των νοµοµαθών διερµηνέων.  

18. Η Γενική ∆ιεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGT) εγκαινίασε 
την πρωτοβουλία σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Τίτλο (Master) στη 
Μετάφραση (EMT). Σε συνεργασία µε οµάδα εµπειρογνωµόνων στην οποία 
συµµετέχουν διαπρεπείς πανεπιστηµιακοί, δηµιουργήθηκε πλαίσιο αναφοράς, 

                                                 
11 28 Νοεµβρίου 1978, Σειρά A αριθ. 29. “46.Συνεπώς, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι η συνήθης έννοια 

του όρου […] “δωρεάν” στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο ε) […] επιβεβαιώνεται από το αντικείµενο 
και τον σκοπό του άρθρου 6. Το ∆ικαστήριο συµπεραίνει ότι το δικαίωµα που κατοχυρώνεται µε το 
άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σηµαίνει, για κάθε πρόσωπο που δεν είναι σε θέση να οµιλήσει ή να 
κατανοήσει τη γλώσσα που χρησιµοποιείται στο δικαστήριο, το δικαίωµα του προσώπου αυτού να 
λάβει δωρεάν συνδροµή από διερµηνέα, χωρίς να αξιωθεί µεταγενέστερα από το πρόσωπο αυτό να 
καταβάλει τα σχετικά έξοδα”. 

12 19 ∆εκεµβρίου 1989, Σειρά Α αριθ. 168. 
13 19 ∆εκεµβρίου 1989, (10964/84) [1989] ΕΣ∆Α 23. 
14 “41[…] οι ιταλικές δικαστικές αρχές έπρεπε να είχαν λάβει µέτρα για την τήρηση του εν λόγω 

δικαιώµατος, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 
3 στοιχείο α) (άρθρο 6-3-α), εκτός αν ήταν σε θέση να εξακριβώσουν ότι ο αιτών γνώριζε στην 
πραγµατικότητα σε επαρκή βαθµό την ιταλική γλώσσα ώστε να κατανοήσει µε βάση την κοινοποίηση 
το περιεχόµενο της επιστολής µε την οποία του γνωστοποιήθηκαν οι εις βάρος του κατηγορίες. Κανένα 
τέτοιο αποδεικτικό στοιχείο δεν προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, ούτε από τις καταθέσεις 
των µαρτύρων που πραγµατοποιήθηκαν στις 23 Απριλίου 1989. Επί του σηµείου αυτού, έχει εποµένως 
διαπραχθεί παραβίαση του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) (άρθρο 6-3-α)”. 

15 24 Σεπτεµβρίου 2002 – αριθ. 3277/96. 
16 http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/docs/FinalL_Reflection_Forum_Report_en.pdf 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/docs/FinalL_Reflection_Forum_Report_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/docs/FinalL_Reflection_Forum_Report_en.pdf
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αποτελούµενο από έξι γνωστικά αντικείµενα, για την κατάρτιση των µεταφραστών 
σε πανεπιστηµιακό επίπεδο. Τον Σεπτέµβριο του 2009, η DGT δηµιούργησε δίκτυο 
προγραµµάτων µετάφρασης υψηλής ποιότητας σε επίπεδο µάστερ σε ολόκληρη την 
ΕΕ για να επιδιώξει την αριστεία στην εκπαίδευση των µεταφραστών, ιδίως στον 
εξειδικευµένο τοµέα της νοµικής µετάφρασης, και για να αναβαθµίσει το επάγγελµα 
του µεταφραστή σε όλα τα κράτη µέλη. 

19. Αν καταστεί αναγκαίο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε κατάλληλο τρόπο οι 
δυνατότητες χρηµατοδότησης που είναι διαθέσιµες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 
µέλη για να συµµορφωθούν µε τις απαιτήσεις της παρούσας νοµοθεσίας, ιδίως όσον 
αφορά τις υπηρεσίες µετάφρασης και διερµηνείας που χρηµατοδοτούνται από το 
κράτος.  

4. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρµογής  

19. Το πεδίο εφαρµογής καλύπτει ποινικές διαδικασίες και διαδικασίες εκτέλεσης 
ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης. Το πεδίο αυτό καλύπτει κάθε πρόσωπο από τη 
στιγµή που είναι ύποπτο για την τέλεση αξιόποινης πράξης µέχρι την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας (συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης ένδικων µέσων). Έχει σηµασία 
η υπαγωγή στην πρόταση των υποθέσεων ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, και 
τούτο επειδή η απόφαση-πλαίσιο σχετικά µε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης 
ρυθµίζει τα σχετικά δικαιώµατα µε γενικόλογους και µόνον όρους. Υπό την έννοια 
αυτή, η πρόταση αποτελεί περαιτέρω ανάπτυξη του άρθρου 5 ΕΣ∆Α. 

20. Επειδή η νοµολογία του Ε∆∆Α έχει αποσαφηνίσει ότι τα πρόσωπα που ανακρίνονται 
σε σχέση µε αδικήµατα, ασχέτως του κατά πόσον τους έχει απαγγελθεί επισήµως 
κατηγορία, πρέπει να καλύπτονται από το άρθρο 6 της ΕΣ∆Α, τα πρόσωπα που 
συλλαµβάνονται ή κρατούνται σε σχέση µε ποινική κατηγορία εµπίπτουν οµοίως στο 
πεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης διάταξης. Τα σχετικά δικαιώµατα αρχίζουν 
να ισχύουν από τη στιγµή κατά την οποία γνωστοποιείται στο εκάστοτε πρόσωπο ότι 
είναι ύποπτο για τη διάπραξη αδικήµατος. 

Άρθρο 2 – Το δικαίωµα σε διερµηνεία  

21. Το άρθρο αυτό προβλέπει τη θεµελιώδη αρχή ότι η διερµηνεία πρέπει να παρέχεται 
κατά τα ανακριτικά και τα δικαστικά στάδια της διαδικασίας, δηλαδή κατά τις 
ανακρίσεις από την αστυνοµία, κατά τη δίκη, καθώς και κατά τις τυχόν ενδιάµεσες 
ακροάσεις ή την εκδίκαση τυχόν ένδικων µέσων. Η διερµηνεία της επικοινωνίας 
µεταξύ του υπόπτου ή του κατηγορουµένου και του δικηγόρου του καλύπτεται 
επίσης από το άρθρο αυτό. Είναι σκόπιµο να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα που θα 
επιτρέπει να εξακριβωθεί κατά πόσον το πρόσωπο χρειάζεται διερµηνέα και που θα 
παρέχει στο πρόσωπο αυτό τη δυνατότητα να προσβάλει µια απόφαση σύµφωνα µε 
την οποία δεν χρειάζεται διερµηνέας ή να αµφισβητήσει την ποιότητα της 
διερµηνείας. 

22. Αναφέρεται ρητά ότι οι διαδικασίες του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 
εµπίπτουν ρητά στο πεδίο εφαρµογής της πρότασης.  
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Άρθρο 3 - Το δικαίωµα στη µετάφραση κρίσιµων εγγράφων 

23. Ο ύποπτος έχει δικαίωµα στη γραπτή µετάφραση κρίσιµων εγγράφων, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ο δίκαιος χαρακτήρας της διαδικασίας. Στην υπόθεση Kamasinski 
κατά Αυστρίας17, το Ε∆∆Α έκρινε ότι το δικαίωµα σε διερµηνεία ισχύει για το 
«έγγραφο υλικό» και ότι ο κατηγορούµενος πρέπει να έχει επαρκή γνώση της εις 
βάρος του κατηγορίας ώστε να µπορεί να υπερασπισθεί τον εαυτό του18. Τα κρίσιµα 
έγγραφα για µια ποινική διαδικασία πρέπει εποµένως να περιλαµβάνουν το έγγραφο 
απαγγελίας κατηγορίας ή το κλητήριο θέσπισµα και κάθε συναφές έγγραφο υλικό, 
π.χ. βασικές µαρτυρικές καταθέσεις, ούτως ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση «µε 
πάσα λεπτοµέρεια, του χαρακτήρα και των αιτίων της κατηγορίας που βαρύνουν τον 
ύποπτο» σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΕΣ∆Α. Μετάφραση 
πρέπει επίσης να παρέχεται για κάθε διαταγή θέσης υπό κράτηση ή διαταγή 
στέρησης της ελευθερίας, καθώς και για κάθε δικαστική απόφαση, ώστε να µπορεί ο 
κατηγορούµενος να κάνει χρήση του δικαιώµατός του στην άσκηση έφεσης (ΕΣ∆Α 
πρωτόκολλο 7, άρθρο 2). Αν τα έγγραφα είναι πολύ µακροσκελή, οι µεταφραστές 
µπορούν να περιορίζονται στα σχετικά εδάφια.  

24. Αν πρόκειται για διαδικασία µε σκοπό την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλµατος 
σύλληψης, αυτό το τελευταίο πρέπει να µεταφράζεται. 

25. Ένα άτοµο µπορεί επίσης να παραιτηθεί από το δικαίωµα µετάφρασης, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει λάβει προηγουµένως νοµικές συµβουλές. 

Άρθρο 4 – Κόστος της διερµηνείας και της µετάφρασης 

26. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι το κόστος διερµηνείας και µετάφρασης καλύπτεται 
από το εκάστοτε κράτος µέλος. Το ότι ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα σε δωρεάν 
διερµηνεία, ακόµη και σε περίπτωση που καταδικασθεί, κρίθηκε στην υπόθεση 
Luedicke, Belkacem και Koç κατά Γερµανίας19.  

                                                 
17 19 ∆εκεµβρίου 1989, Σειρά Α αριθ. 168. 
18 “74. Το δικαίωµα […] σε δωρεάν συνδροµή διερµηνέα δεν καλύπτει µόνο τις προφορικές δηλώσεις 

που πραγµατοποιούνται κατά τη δικάσιµο, αλλά επίσης το έγγραφο υλικό και την προ της δίκης 
διαδικασία. Η παράγραφος 3 στοιχείο ε) (άρθρο 6-3-ε) σηµαίνει ότι κάθε πρόσωπο «το οποίο 
κατηγορείται για την τέλεση αξιόποινης πράξεως» και το οποίο δεν είναι σε θέση να κατανοήσει ούτε 
να οµιλήσει τη γλώσσα που χρησιµοποιείται από το δικαστήριο έχει δικαίωµα σε δωρεάν συνδροµή 
διερµηνέα για τη µετάφραση ή τη διερµηνεία όλων εκείνων των εγγράφων ή δηλώσεων στο πλαίσιο 
της διαδικασίας που έχει κινηθεί εναντίον του, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η κατανόηση ή η απόδοση 
στη γλώσσα του δικαστηρίου και, κατ’ επέκταση η τήρηση του δικαιώµατος του κατηγορουµένου σε 
δίκαιη δίκη. […] Πλην όµως, η παράγραφος 3 στοιχείο ε) (άρθρο 6-3-ε) δεν φθάνει µέχρι του σηµείου 
να απαιτεί έγγραφη µετάφραση όλων των εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων ή όλων των επισήµων 
εγγράφων που χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία. Η παρεχόµενη συνδροµή διερµηνέα πρέπει να 
είναι τέτοια που να επιτρέπει στον κατηγορούµενο να λαµβάνει γνώση των εναντίον του κατηγοριών 
και να υπερασπίζεται τον εαυτό του, ιδίως µε το να µπορεί να εκθέτει στο δικαστήριο τη δική του 
εκδοχή για τα γεγονότα. Με γνώµονα την ανάγκη για έµπρακτη και αποτελεσµατική εφαρµογή του 
δικαιώµατος που κατοχυρώνεται στην παράγραφο 3 στοιχείο ε) (άρθρο 6-3-ε), η υποχρέωση των 
αρµόδιων αρχών δεν περιορίζεται στον διορισµό διερµηνέα αλλά, εφόσον ειδοποιηθούν καταλλήλως σε 
µια συγκεκριµένη περίπτωση, είναι επίσης δυνατό να καλύπτει έναν βαθµό µεταγενέστερου ελέγχου 
της επάρκειας της παρασχεθείσας διερµηνείας (βλ. επίσης την απόφαση επί της υπόθεσης Artico).” 

19 “46.Συνεπώς, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι η συνήθης έννοια του όρου […] “δωρεάν” στο άρθρο 6 
παράγραφος 3 στοιχείο ε) […] επιβεβαιώνεται από το αντικείµενο και τον σκοπό του άρθρου 6. Το 
∆ικαστήριο συµπεραίνει ότι το δικαίωµα που κατοχυρώνεται µε το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο ε) 
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Άρθρο 5 – Ποιοτική στάθµη της διερµηνείας και της µετάφρασης 

27. Στο εν λόγω άρθρο διατυπώνεται η βασική απαίτηση για τη διασφάλιση της 
ποιοτικής στάθµης της διερµηνείας και µετάφρασης. Συστάσεις για το συγκεκριµένο 
θέµα περιλαµβάνονται στην έκθεση του «Φόρουµ προβληµατισµού για την 
πολυγλωσσία και την κατάρτιση των διερµηνέων»20.  

Άρθρο 6 - Ρήτρα µη υποβάθµισης των προτύπων 

28. Σκοπός του συγκεκριµένου άρθρου είναι να εξασφαλισθεί ότι ο καθορισµός κοινών 
ελάχιστων προτύπων κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν θα έχει ως συνέπεια 
την υποβάθµιση των προτύπων σε ορισµένα κράτη µέλη, καθώς και ότι θα 
διατηρηθούν σε ισχύ τα πρότυπα που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα 
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, καθώς και 
σε άλλες σχετικές διατάξεις του διεθνούς δικαίου. Τα κράτη µέλη παραµένουν 
απολύτως ελεύθερα να θεσπίζουν πρότυπα πιο αυστηρά από αυτά που 
συµφωνούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 7 - Εφαρµογή 

29. Το υπόψη άρθρο προβλέπει ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να θέσουν σε εφαρµογή την 
οδηγία έως την xx/xx/ 20xx και να αποστείλουν στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή, 
µέχρι την ίδια ηµεροµηνία, το κείµενο των διατάξεων που θα θεσπίσουν µε σκοπό 
την ενσωµάτωσή της στην εθνική τους νοµοθεσία.  

Άρθρο 8 – Έκθεση 

30. ∆ώδεκα µήνες µετά τη θέση σε εφαρµογή, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, όπου θα εκτιµά τον βαθµό στον 
οποίο τα κράτη µέλη θα έχουν λάβει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να 
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Ταυτόχρονα µε την έκθεση, η Επιτροπή 
δύναται, εάν το κρίνει απαραίτητο, να υποβάλει νοµοθετικές προτάσεις. 

Άρθρο 9 - Έναρξη ισχύος 

31. Το υπόψη άρθρο προβλέπει ότι η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ηµέρα µετά 
την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 

32. Ο σκοπός της πρότασης δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και 
µόνο, δεδοµένου ότι η πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση της εµπιστοσύνης 
µεταξύ των κρατών µελών, πράγµα που σηµαίνει ότι είναι σηµαντικό να 
συµφωνηθούν κοινά ελάχιστα πρότυπα, τα οποία θα εφαρµόζονται στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση θα οδηγήσει στην προσέγγιση των ουσιωδών 
διαδικαστικών κανόνων των κρατών µελών που διέπουν τη διερµηνεία και τη 

                                                                                                                                                         
σηµαίνει, για κάθε πρόσωπο που δεν είναι σε θέση να οµιλήσει ή να κατανοήσει τη γλώσσα που 
χρησιµοποιείται στο δικαστήριο, το δικαίωµα του προσώπου αυτού να λάβει δωρεάν συνδροµή από 
διερµηνέα, χωρίς να αξιωθεί µεταγενέστερα από το πρόσωπο αυτό να καταβάλει τα σχετικά έξοδα.” 

20 Βλ. υποσηµείωση 14 ανωτέρω. 



 

EL 10   EL 

µετάφραση σε ποινικές διαδικασίες, µε σκοπό την οικοδόµηση αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης. Κατά συνέπεια, η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της 
επικουρικότητας. 

6. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

33. Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας κατά το ότι περιορίζεται στο 
ελάχιστο αναγκαίο µέτρο για την επίτευξη του δεδηλωµένου της στόχου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν υπερβαίνει το µέτρο που είναι αναγκαίο για τον σκοπό 
αυτό. 
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2010/0050 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 

σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ένωση , και ιδίως το άρθρο 82 παράγραφος 2, 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής21, 

Αφού διαβίβασε το σχέδιο νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής22, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών23, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ διασφαλίζει το 
δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, καθώς και το δικαίωµα νοµικής αρωγής και 
εκπροσώπησης. Το άρθρο 48 του Χάρτη διασφαλίζει το τεκµήριο αθωότητας και τα 
δικαιώµατα υπεράσπισης. 

(2) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Με βάση τα συµπεράσµατα του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, ιδίως δε 
µε βάση το σηµείο 33, η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει να αποτελέσει 
τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας τόσο σε αστικές όσο και σε 
ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(3) Στις 29 Νοεµβρίου 2000, το Συµβούλιο θέσπισε, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του 
Τάµπερε, ένα πρόγραµµα µέτρων για να θέσει σε εφαρµογή την αρχή της αµοιβαίας 
αναγνώρισης σε ποινικές υποθέσεις24. Στην εισαγωγή του εν λόγω προγράµµατος 

                                                 
21 ΕΕ C , , σ. . 
22 ΕΕ C , , σ. . 
23 ΕΕ C , , σ. . 
24 ΕΕ C 12 της 15.1.2001, σ. 10. 
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µέτρων εξηγείται ότι η αµοιβαία αναγνώριση «πρέπει να επιτρέπει την ενίσχυση της 
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών, αλλά και της προστασίας των δικαιωµάτων 
των προσώπων». 

(4) Η υλοποίηση της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων επί ποινικών 
υποθέσεων προϋποθέτει ότι τα κράτη µέλη διακατέχονται από αµοιβαία 
εµπιστοσύνη όσον αφορά τα συστήµατά τους για την απονοµή ποινικής δικαιοσύνης. 
Ο βαθµός της αµοιβαίας αναγνώρισης εξαρτάται κατά πολύ από µια σειρά 
παραµέτρων, που συµπεριλαµβάνουν «µηχανισµούς προστασίας των δικαιωµάτων 
των [...] υπόπτων»25 και τον καθορισµό κοινών ελαχίστων προτύπων, αναγκαίων για 
τη διευκόλυνση της εφαρµογής της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης. 

(5) Η αµοιβαία αναγνώριση µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά µόνο σε πνεύµα 
εµπιστοσύνης, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι όχι µόνο οι δικαστικές αρχές αλλά όλοι 
οι παράγοντες της ποινικής διαδικασίας αντιλαµβάνονται τις αποφάσεις των 
δικαστικών αρχών άλλων κρατών µελών ως ισοδύναµες µε τις δικές τους, γεγονός 
που προϋποθέτει «όχι µόνο εµπιστοσύνη στην επάρκεια των κανόνων των ιδίων των 
εταίρων, αλλά και τη βεβαιότητα ότι οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται σωστά»26.  

(6) Μολονότι όλα τα κράτη µέλη είναι συµβαλλόµενα µέρη της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 
για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών 
Ελευθεριών, η παρελθούσα πείρα καταδεικνύει ότι το γεγονός αυτό από µόνο του 
δεν επιτρέπει πάντοτε επαρκή βαθµό εµπιστοσύνης στα συστήµατα ποινικής 
δικαιοσύνης των άλλων κρατών µελών. 

(7) Το άρθρο 82 παράγραφος 2 της συνθήκης προβλέπει τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων 
που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη για να διευκολυνθεί η αµοιβαία αναγνώριση των 
δικαστικών αποφάσεων και διαταγών καθώς και η αστυνοµική και δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές διαστάσεις. Η θέσπιση 
κοινών ελάχιστων προτύπων εκτιµάται ότι θα οδηγήσει στην τόνωση της 
εµπιστοσύνης στα συστήµατα ποινικής δικαιοσύνης όλων των κρατών µελών και, 
κατ’ επέκταση, στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας της δικαστικής συνεργασίας, 
σε κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης. 

(8) Στις 30 Νοεµβρίου 2009, το Συµβούλιο θέσπισε τον οδικό χάρτη για τα οδικό χάρτη 
για τα δικονοµικά δικαιώµατα, µε τον οποίο κλήθηκε η Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις «βαθµιαία» σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση, το 
δικαίωµα σε ενηµέρωση σχετικά µε τα δικαιώµατα, το δικαίωµα παροχής νοµικών 
συµβουλών, πριν από τη δίκη και µετά τη δίκη, το δικαίωµα του κρατούµενου να 
επικοινωνεί µε µέλη της οικογενείας του, τους εργοδότες και τις προξενικές αρχές, 
και το δικαίωµα προστασίας των ευάλωτων υπόπτων.  

(9) Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί το πρώτο από τα µέτρα του οδικού χάρτη, θα 
πρέπει να θεσπίζει κοινά πρότυπα στο πλαίσιο της διερµηνείας και της µετάφρασης 
σε ποινικές διαδικασίες, ούτως ώστε να ενισχύει την απαιτούµενη εµπιστοσύνη 
µεταξύ των κρατών µελών.  

                                                 
25 ΕΕ C 12 της 15.1.2001, σ. 10. 
26 COM(2000) 495 της 26.7.2000, σ. 4. 
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(10) Το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση για τα πρόσωπα που δεν κατανοούν τη 
γλώσσα της διαδικασίας διατυπώνεται στο άρθρο 6 της ΕΣ∆Α, όπως αυτά έχουν 
ερµηνευθεί µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διευκολύνει την έµπρακτη εφαρµογή 
των εν λόγω δικαιωµάτων, ούτως ώστε να διασφαλίζει το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη. 

(11) Τα δικαιώµατα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζονται 
και στις διαδικασίες εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης. Τα κράτη µέλη 
εκτέλεσης θα πρέπει να παρέχουν διερµηνεία και µετάφραση στον καταζητούµενο 
εφόσον αυτός δεν κατανοεί ή δεν οµιλεί τη γλώσσα της διαδικασίας και να 
καλύπτουν τα σχετικά έξοδα.  

(12) Ο ύποπτος ή κατηγορούµενος θα πρέπει να είναι σε θέση, µεταξύ άλλων, να 
εξηγήσει στο δικηγόρο του την εκδοχή του για τα γεγονότα, να επισηµάνει 
οποιουσδήποτε ισχυρισµούς µε τους οποίους διαφωνεί και να γνωστοποιήσει στο 
δικηγόρο του οποιαδήποτε γεγονότα που επιθυµεί να προβληθούν προς υπεράσπισή 
του.  

(13) Η διαπίστωση ότι δεν απαιτείται διερµηνεία ή µετάφραση θα πρέπει να µπορεί να 
ελεγχθεί. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο ύποπτος ή ο 
κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα να προσβάλει µια απόφαση σύµφωνα µε την 
οποία η διερµηνεία δεν είναι απαραίτητη, καθώς και να ασκεί προσφυγή στις 
περιπτώσεις στις οποίες η διερµηνεία ή η µετάφραση είναι τόσο ανεπαρκής ώστε να 
ισοδυναµεί µε τη µη διενέργειά της.  

(14) Η υποχρέωση παροχής φροντίδας σε υπόπτους ή κατηγορουµένους που ευρίσκονται 
σε δυνητικά ασθενή θέση, ιδίως λόγω σωµατικών αναπηριών οι οποίες επηρεάζουν 
την ικανότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσµατικά, ισχύει προς χάριν της χρηστής 
απονοµής δικαιοσύνης. Συνεπώς, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
τα πρόσωπα αυτά έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν αποτελεσµατικά τα δικαιώµατά 
τους δυνάµει της παρούσας οδηγίας, έχοντας συνειδητοποιήσει κάθε δυνητικό 
παράγοντα ευπάθειας που θα επηρέαζε την ικανότητά τους να παρακολουθούν τη 
διαδικασία και να γίνονται κατανοητοί και λαµβάνοντας κατάλληλα µέτρα για τη 
διασφάλιση της τήρησης των συγκεκριµένων δικαιωµάτων. 

(15) Για να διασφαλίζεται ο δίκαιος χαρακτήρας της ποινικής διαδικασίας, τα βασικά 
έγγραφα θα πρέπει να µεταφράζονται προς χάριν του υπόπτου ή του 
κατηγορουµένου. Τα προς µετάφραση βασικά έγγραφα περιλαµβάνουν κάθε 
απόφαση που συνεπάγεται τη στέρηση της ελευθερίας ενός προσώπου, το έγγραφο 
απαγγελίας κατηγορίας ή το κλητήριο θέσπισµα, τα κρίσιµα έγγραφα αποδεικτικά 
στοιχεία και κάθε εκδοθείσα δικαστική απόφαση.  

(16) Η παραίτηση από το δικαίωµα έγγραφης µετάφρασης των εγγράφων θα πρέπει να 
είναι αδιαµφισβήτητη και θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη µόνο µετά την παροχή 
νοµικών συµβουλών στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο. 

(17) Η αποτελεσµατικότητα της διερµηνείας και της µετάφρασης θα πρέπει να 
διασφαλίζεται µε διάφορα µέσα, ιδίως µε την κατάρτιση των δικαστών, των 
δικηγόρων, των εισαγγελέων, των αστυνοµικών και του λοιπού αρµόδιου 
προσωπικού των δικαστηρίων, κατά τρόπο ώστε να ευαισθητοποιούνται ως προς την 
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κατάσταση των προσώπων που χρειάζονται υπηρεσίες διερµηνείας και των 
προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές.  

(18) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζει ελάχιστους κανόνες. Τα κράτη µέλη θα 
πρέπει να µπορούν να επεκτείνουν τα δικαιώµατα που θεσπίζονται µε την παρούσα 
οδηγία ώστε να παρέχεται υψηλότερος βαθµός προστασίας και σε καταστάσεις που 
δεν διέπονται ρητά από την παρούσα οδηγία. Ο βαθµός προστασίας δεν θα πρέπει 
ποτέ να υπολείπεται των προτύπων της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα 
του Ανθρώπου, όπως αυτά έχουν ερµηνευθεί από τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

(19) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην προαγωγή του δικαιώµατος 
στην ελευθερία, του δικαιώµατος σε δίκαιη δίκη και των δικαιωµάτων υπεράσπισης, 
και πρέπει να εφαρµόζεται ανάλογα.  

(20) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 
που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα που εγγυάται η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα 
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, εφαρµόζονται µε σεβασµό προς τα δικαιώµατα αυτά και 
τη σχετική νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου.  

(21) Επειδή ο στόχος της καθιέρωσης κοινών ελάχιστων προτύπων δεν είναι δυνατό να 
επιτευχθεί µε µονοµερείς ενέργειες των κρατών µελών, ούτε σε κεντρικό ούτε σε 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, αλλά η επίτευξή του είναι δυνατή µόνο σε επίπεδο 
Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δύνανται να θεσπίσουν 
µέτρα κατ’ εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας, όπως αυτή µνηµονεύεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το µέτρο που 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. 

(22) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου 
Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν ότι επιθυµούν να 
συµµετάσχουν στη θέσπιση και την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας / [Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 4 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου 
και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το 
Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν θα συµµετάσχουν στη θέσπιση της παρούσας 
οδηγίας και δεν θα δεσµεύονται από αυτήν ούτε θα υπόκεινται στην εφαρµογή 
της]27. Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας, το 
οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
∆ανία δεν συµµετάσχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν 
δεσµεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της. 

                                                 
27 Η τελική διατύπωση της αιτιολογικής αυτής σκέψης της οδηγίας θα εξαρτηθεί από τη θέση που θα 

υιοθετήσουν το ΗΒ και η Ιρλανδία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 21.  
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής  

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει κανόνες σχετικά µε τα δικαιώµατα σε διερµηνεία και 
µετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και διαδικασιών εκτέλεσης 
ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης. 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
ισχύουν για κάθε πρόσωπο από τη στιγµή κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο 
ενηµερώνεται από τις αρµόδιες αρχές κράτους µέλους ότι είναι ύποπτο για την 
τέλεση αξιόποινης πράξης µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Άρθρο 2 
∆ικαίωµα σε διερµηνεία  

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την χωρίς καθυστέρηση παροχή διερµηνείας ποιοτικής 
στάθµης που διασφαλίζει τον δίκαιο χαρακτήρα της ποινικής διαδικασίας σε κάθε 
ύποπτο ή κατηγορούµενο που δεν κατανοεί και δεν οµιλεί τη γλώσσα της ποινικής 
διαδικασίας. ∆ιερµηνεία παρέχεται κατά τη διεξαγωγή ποινικής διαδικασίας ενώπιον 
ανακριτικών και δικαστικών αρχών, συµπεριλαµβανοµένων των αστυνοµικών 
ανακρίσεων, καθ’ όλες τις αναγκαίες συναντήσεις µεταξύ του υπόπτου και του 
συνηγόρου του, καθ’ όλες τις ακροαµατικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου και 
κατά τη διάρκεια των τυχόν ενδιάµεσων ακροάσεων.  

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την παροχή, στις περιπτώσεις που χρειάζεται, 
διερµηνείας για τις νοµικές συµβουλές που παρέχονται στον ύποπτο καθ’ όλη τη 
διάρκεια ποινικής διαδικασίας.  

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την ύπαρξη διαδικασίας που επιτρέπει να 
εξακριβώνεται κατά πόσον ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος κατανοεί και οµιλεί τη 
γλώσσα της ποινικής διαδικασίας. 

4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα να 
προσβάλει µια απόφαση σύµφωνα µε την οποία η διερµηνεία δεν είναι απαραίτητη.  

5. Το δικαίωµα σε διερµηνεία περιλαµβάνει τη συνδροµή σε άτοµα µε πρόβληµα ακοής 
ή οµιλίας. 

6. Προκειµένου για τη διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, τα 
κράτη µέλη διασφαλίζουν την παροχή διερµηνείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σε κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε αυτήν και το οποίο δεν κατανοεί ούτε οµιλεί τη 
γλώσσα της διαδικασίας. 
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Άρθρο 3 
∆ικαίωµα στη γραπτή µετάφραση κρίσιµων εγγράφων 

1. Οσάκις ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος δεν κατανοεί τη γλώσσα της ποινικής 
διαδικασίας, τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη γραπτή µετάφραση όλων των κρίσιµων 
εγγράφων· η µετάφραση αυτή πρέπει να είναι τέτοιας ποιοτικής στάθµης που να 
διασφαλίζει τον δίκαιο χαρακτήρα της ποινικής διαδικασίας. 

2. Τα προς µετάφραση κρίσιµα έγγραφα περιλαµβάνουν το ένταλµα κράτησης, που 
συνεπάγεται τη στέρηση της ελευθερίας του υπόπτου, το έγγραφο απαγγελίας 
κατηγορίας ή το κλητήριο θέσπισµα, τα κρίσιµα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και 
την εκδοθείσα δικαστική απόφαση.  

3. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ή ο δικηγόρος τους δύναται να υποβάλει 
αιτιολογηµένη αίτηση για τη µετάφραση και πρόσθετων εγγράφων, 
συµπεριλαµβανοµένων έγγραφων νοµικών συµβουλών του συνηγόρου του υπόπτου.  

4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα να 
προσβάλει µια απόφαση σύµφωνα µε την οποία η µετάφραση δεν είναι απαραίτητη. 

5. Προκειµένου για τη διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, τα 
κράτη µέλη διασφαλίζουν την παροχή µετάφρασης του εν λόγω εγγράφου σε κάθε 
πρόσωπο που υπόκειται στη διαδικασία αυτή και το οποίο δεν κατανοεί τη γλώσσα 
στην οποία είναι συνταγµένο το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, . 

6. Κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωµα µετάφρασης εγγράφων δυνάµει του παρόντος 
άρθρου µπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωµα αυτό, αφού του παρασχεθούν νοµικές 
συµβουλές σχετικά µε το θέµα αυτό.  

Άρθρο 4 
Καταβολή των εξόδων διερµηνείας και µετάφρασης από τα κράτη µέλη 

Τα κράτη µέλη καταβάλλουν τα έξοδα διερµηνείας και µετάφρασης που προκύπτουν από την 
εφαρµογή των άρθρων 2 και 3, ανεξάρτητα από την έκβαση της ποινικής διαδικασίας.  

Άρθρο 5 
Αποτελεσµατικότητα της διερµηνείας και της µετάφρασης 

1. Η παρεχόµενη διερµηνεία και µετάφραση πρέπει να είναι τέτοιας στάθµης, ώστε να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα του υπόπτου ή του κατηγορουµένου να ασκήσει 
πλήρως τα δικαιώµατα που του αναγνωρίζονται. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την παροχή κατάρτισης στους δικαστές, στους 
δικηγόρους, στους εισαγγελείς, στους αστυνοµικούς και στο λοιπό αρµόδιο 
προσωπικό των δικαστηρίων, ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητα του υπόπτου να 
κατανοήσει τη διαδικασία, καθώς και για να γίνει αντιληπτός ο ρόλος των 
διερµηνέων και των µεταφραστών.  
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Άρθρο 6 
Ρήτρα µη υποβάθµισης των προτύπων 

Καµία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν επιτρέπεται να εκληφθεί υπό την έννοια ότι 
περιστέλλει ή αποκλίνει από τα δικαιώµατα και τις δικονοµικές εγγυήσεις που ενδεχοµένως 
κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
της ΕΕ, από άλλες σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου ή από τη νοµοθεσία κρατών µελών 
που παρέχουν υψηλότερο βαθµό προστασίας. 

Άρθρο 7 
Εφαρµογή 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο 
έως …* (* - 24 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας). 

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη 
δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από 
τα κράτη µέλη. 

3. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων που θεσπίζουν 
για τη µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο των υποχρεώσεων που επιβάλλονται σ’ αυτά 
δυνάµει της παρούσας οδηγίας µαζί µε πίνακα από τον οποίο εµφαίνεται ο τρόπος 
αντιστοιχίας των διατάξεων της παρούσας οδηγίας προς τις θεσπισθείσες εθνικές 
διατάξεις. 

Άρθρο 8 
Έκθεση 

Μέχρι τις …[36 µήνες µετά τη δηµοσίευση της παρούσας οδηγίας στην Επίσηµη Εφηµερίδα], η 
Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, όπου θα εκτιµά 
τον βαθµό στον οποίο τα κράτη µέλη θα έχουν λάβει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να 
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Ταυτόχρονα µε την έκθεση, η Επιτροπή, εάν το 
κρίνει απαραίτητο, υποβάλει νοµοθετικές προτάσεις. Η έκθεση εξετάζει επίσης τις 
µελλοντικές οικονοµικές επιπτώσεις των µέτρων που θεσπίζουν τα κράτη µέλη κατ’εφαρµογή 
της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 10 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις συνθήκες. 
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Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
  




