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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 τα δικαιώµατα 
υπόπτων και κατηγορουµένων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών στο σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο και να επικοινωνούν 
µετά τη σύλληψη µε τρίτο πρόσωπο, όπως συγγενής, εργοδότης ή προξενική αρχή. Η 
πρόταση είναι το επόµενο στάδιο σε µια σειρά µέτρων που θεσπίζονται στο ψήφισµα 
του Συµβουλίου τής 30ής Νοεµβρίου 2009 για έναν οδικό χάρτη για την ενίσχυση 
των δικονοµικών δικαιωµάτων των υπόπτων ή κατηγορουµένων σε ποινικές 
διαδικασίες, το οποίο περιλαµβάνεται σε παράρτηµα του προγράµµατος της 
Στοκχόλµης και έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 10-11 ∆εκεµβρίου 
2010. Ο οδικός χάρτης καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις υιοθετώντας 
σταδιακή προσέγγιση. Εποµένως, η παρούσα πρόταση είναι σκόπιµο να θεωρηθεί ως 
αναπόσπαστο στοιχείο µιας εκτενούς 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. Το ζήτηµα της νοµικής συνδροµής (ευεργέτηµα πενίας), το 
οποίο στον οδικό χάρτη συνδέθηκε µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο, απαιτεί 
ξεχωριστή πρόταση λόγω της ιδιαιτερότητας και της πολυπλοκότητας του θέµατος.  

2. Το πρώτο στάδιο είναι η οδηγία 2010/64/ΕΕ της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε 
το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση1. 

3. Το δεύτερο στάδιο θα είναι µια οδηγία που επί του παρόντος βρίσκεται υπό 
διαπραγµάτευση βάσει πρότασης της Επιτροπής2, σχετικά µε το δικαίωµα 
ενηµέρωσης, µε την οποία θα τίθενται ελάχιστοι κανόνες για το δικαίωµα 
ενηµέρωσης όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις κατηγορίες, καθώς και µε το 
δικαίωµα πρόσβασης στη δικογραφία. 

4. Αυτή η πρόταση, όπως και τα δύο προηγούµενα µέτρα, αποσκοπεί στη βελτίωση των 
δικαιωµάτων των υπόπτων και των κατηγορουµένων. Ο καθορισµός κοινών 
ελάχιστων προτύπων για τα εν λόγω δικαιώµατα θα πρέπει να ενισχύσει την 
αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των δικαστικών αρχών και να διευκολύνει έτσι την 
εφαρµογή τής αρχής τής αµοιβαίας αναγνώρισης. Ένας βαθµός συµβατότητας 
µεταξύ των νοµοθεσιών των κρατών µελών είναι απαραίτητος για τη βελτίωση της 
δικαστικής συνεργασίας στην ΕΕ. 

5. 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 

                                                 
1 ΕΕ L280, 26.10.2010, σελ. 1. 
2 COM(2010)392, 20.7.2010. 
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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, 

 γ) τα δικαιώµατα των θυµάτων της εγκληµατικότητας, 

 δ)[…].»  

6. Το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο 
Χάρτης), θεσπίζει το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη. Το άρθρο 48 διασφαλίζει τον 
σεβασµό των δικαιωµάτων υπεράσπισης και έχει την ίδια έννοια και εµβέλεια µε τα 
δικαιώµατα που κατοχυρώνονται από το άρθρο 6 παράγραφος 3 της Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των 
Θεµελιωδών Ελευθεριών (ΕΣ∆Α)3. Το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΕΣ∆Α 
προβλέπει ότι όποιος κατηγορείται για ποινικό αδίκηµα έχει δικαίωµα «όπως 
διαθέτη τον χρόνον και τας αναγκαίας ευκολίας προς προετοιµασίαν της 
υπερασπίσεώς του», ενώ το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο γ) κατοχυρώνει το 
δικαίωµά του «όπως υπερασπίση o ίδιος εαυτόν ή αναθέση την υπεράσπισίν του εις 
συνήγορον της εκλογής του». Το άρθρο 14 παράγραφος 3 του διεθνούς συµφώνου 
για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα (∆ΣΑΠ∆)4 περιέχει παρόµοιες, σε µεγάλο 
βαθµό, διατάξεις. Τόσο το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο, όσο και το δικαίωµα 
επικοινωνίας µετά τη σύλληψη παρέχουν επίσηµες διασφαλίσεις κατά της 
κακοµεταχείρισης και προστασία από πιθανή παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣ∆Α 
(απαγόρευση κακοµεταχείρισης). Το δικαίωµα επικοινωνίας µετά τη σύλληψη 
προάγει το δικαίωµα για σεβασµό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του άρθρου 
8 της ΕΣ∆Α. Η σύµβαση της Βιέννης του 1963 περί προξενικών σχέσεων5 προβλέπει 
ότι, από τη στιγµή της σύλληψης ή κράτησής του, κάθε αλλοδαπός έχει το δικαίωµα 
να ζητήσει την ενηµέρωση του προξενείου της χώρας του σχετικά µε την κράτησή 
του, καθώς και το δικαίωµα να δέχεται επισκέψεις από προξενικούς υπαλλήλους. 

7. Για να υποστηρίξει την πρόταση, η Επιτροπή προέβη σε εκτίµηση επιπτώσεων. Η 
έκθεση σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων είναι διαθέσιµη στην ακόλουθη 
διεύθυνση: http://ec.europa.eu/governance....  

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

8. 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 

                                                 
3 ΕΕ C303, 14.12.2007, σελ. 30. Επεξηγήσεις σχετικά µε τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. 
4 999 U.N.T.S. 171. Το ∆ΣΑΠ∆ είναι ένα διεθνές σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα το 

οποίο τέθηκε προς υπογραφή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών στις 16 
∆εκεµβρίου 1966, έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και είναι δεσµευτικό για αυτά δυνάµει 
του διεθνούς δικαίου. 

5 United Nations, Treaty Series, τοµ. 596, σελ. 261. 
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από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, αποτελούν γενικές 
αρχές του δικαίου της ΕΕ. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΣΕΕ προβλέπει ότι η 
Ευρωπαϊκή 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 20076, στο 
Στρασβούργο, ο οποίος έχει το ίδιο νοµικό κύρος µε τη ΣΛΕΕ και τη ΣΕΕ. Ο Χάρτης 
ισχύει για όλα τα όργανα της ΕΕ και για όλα τα κράτη µέλη, όταν εφαρµόζουν το 
δίκαιο της ΕΕ, όπως στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

9. Η Επιτροπή υπέβαλε το 2004 συνολική πρόταση νοµοθεσίας7 που καλύπτει τα 
σηµαντικότερα δικαιώµατα των κατηγορουµένων σε ποινικές διαδικασίες. Η 
πρόταση αυτή δεν εγκρίθηκε από το Συµβούλιο.  

10. Στις 30 Νοεµβρίου 2009, το Συµβούλιο ∆ικαιοσύνης υιοθέτησε οδικό χάρτη για την 
ενίσχυση των δικονοµικών δικαιωµάτων των υπόπτων ή κατηγορουµένων σε 
ποινικές διαδικασίες8, στον οποίο ζητεί την έγκριση, µε βαθµιαία διαδικασία, µέτρων 
που καλύπτουν τα βασικότερα δικονοµικά δικαιώµατα και καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις προς το σκοπό αυτό. Το Συµβούλιο αναγνώρισε ότι, µέχρι 
σήµερα, δεν έχουν γίνει αρκετά βήµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κατοχύρωση 
των θεµελιωδών δικαιωµάτων των ατόµων σε ποινικές διαδικασίες. Τα πλήρη οφέλη 
της νοµοθεσίας της ΕΕ θα γίνουν αισθητά µόνο όταν όλα αυτά τα µέτρα 
ενσωµατωθούν στη νοµοθεσία. Το τρίτο και το τέταρτο µέτρο του οδικού χάρτη 
αφορούν το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωµα επικοινωνίας µε 
τρίτο πρόσωπο, για παράδειγµα συγγενή, εργοδότη ή προξενική αρχή. 

11. Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης, που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
10ης και 11ης ∆εκεµβρίου 2009,9 επαναβεβαίωσε τη σηµασία των δικαιωµάτων του 
ατόµου στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών, ως θεµελιώδους αξίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως σηµαντικού στοιχείου αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ 
των κρατών µελών και της εµπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ. Η προάσπιση των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων του ατόµου θα άρει επίσης τυχόν εµπόδια στην ελεύθερη 
κυκλοφορία. Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης αναφέρει τον οδικό χάρτη ως 
αναπόσπαστο µέρος του πολυετούς προγράµµατος και καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις για την ταχεία εφαρµογή του. 

3. ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ∆ΙΚΗΓΟΡΟ ΟΠΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ∆Α 

12. Το άρθρο 6 του Χάρτη — ∆ικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια — ορίζει ότι: 

«Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια.» 

Το άρθρο 47 του Χάρτη — ∆ικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτου 
δικαστηρίου — ορίζει ότι: 

                                                 
6 ΕΕ C303, 14.12.2007, σελ. 1. 
7 COM(2004)328, 28.4.2004. 
8 ΕΕ C295, 4.12.2009, σελ. 1. 
9 ΕΕ C115, 4.5.2010. 
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«(…) Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να δικασθεί η υπόθεσή του δίκαια, δηµόσια και 
εντός εύλογης προθεσµίας, από ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο, που έχει 
προηγουµένως συσταθεί νοµίµως. Κάθε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να 
συµβουλεύεται δικηγόρο και να του αναθέτει την υπεράσπιση και εκπροσώπησή του. 
(…)» 

Το άρθρο 48 του Χάρτη — Τεκµήριο αθωότητας και δικαιώµατα της υπεράσπισης 
— ορίζει ότι: 

«2. ∆ιασφαλίζεται ο σεβασµός των δικαιωµάτων της υπεράσπισης σε κάθε 
κατηγορούµενο.» 

Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρµογής του, ο Χάρτης διασφαλίζει και αντικατοπτρίζει 
τα αντίστοιχα δικαιώµατα, όπως κατοχυρώνονται από την ΕΣ∆Α. 

Το άρθρο 6 — ∆ικαίωµα στη χρηστή απονοµή δικαιοσύνης — ορίζει ότι: 

 «3. Ειδικώτερον, πας κατηγορούµενος έχει δικαίωµα: 

 β) όπως διαθέτη τον χρόνο και τας αναγκαίας ευκολίας προς προετοιµασίαν της 
υπερασπίσεώς του· 

 γ) όπως υπερασπίση ο ίδιος εαυτόν ή αναθέσει την υπεράσπισίν του εις συνήγορον της 
εκλογής του[…]» 

13. Μια σειρά από πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆) έχουν αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής αυτών των 
διατάξεων. Το ∆ικαστήριο έχει επανειληµµένα κρίνει ότι το άρθρο 6 εφαρµόζεται 
στο προδικαστικό στάδιο της ποινικής διαδικασίας10 και ότι πρέπει να προσφέρεται 
στον ύποπτο συνδροµή δικηγόρου από τα αρχικά στάδια της αστυνοµικής 
ανάκρισης11 και αµέσως µόλις στερείται την ελευθερία του, ανεξαρτήτως 
ανάκρισης12. Το ∆ικαστήριο επίσης αποφάσισε ότι αυτές οι εγγυήσεις πρέπει να 
ισχύουν και για τους µάρτυρες, όταν στην πραγµατικότητα είναι ύποπτοι για την 
τέλεση αξιόποινης πράξης, καθώς ο επίσηµος χαρακτηρισµός του προσώπου είναι 
αδιάφορος13. Στην υπόθεση Panovits,14 το Ε∆Α∆ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι είχε 
σηµειωθεί παραβίαση του άρθρου 6 όταν οι καταθέσεις του υπόπτου χωρίς την 
παρουσία του δικηγόρου του χρησιµοποιήθηκαν για να εξασφαλιστεί η καταδίκη 
του, παρόλο που δεν ήταν τα µόνα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία. Το ∆ικαστήριο 
έκρινε ότι η απουσία νοµικής συµβουλής κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του 
αιτούντος αποτελεί περιορισµό των δικαιωµάτων υπεράσπισής του, εκτός από την 
περίπτωση που υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι που δεν επηρεάζουν την αµεροληψία της 
διαδικασίας15. Ο αριθµός των καταγγελιών σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε 
δικηγόρο έχει αυξηθεί σταθερά κατά τα τελευταία έτη. Χωρίς την ορθή εφαρµογή 
της νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆), 

                                                 
10 Salduz κατά Τουρκίας, απόφαση της 27ης Νοεµβρίου 2008, αίτηση αριθ. 36391/02, παρ. 50. 
11 Aυτόθι, παρ. 52 
12 Dayanan κατά Τουρκίας, απόφαση της 13ης Ιανουαρίου 2010, αίτηση αριθ. 7377/03, παρ. 32. 
13 Brusco κατά Γαλλίας, απόφαση της 14ης Οκτωβρίου 2010, αίτηση αριθ. 1466/07, παρ. 47. 
14 Panovits κατά Κύπρου, απόφαση της 11ης ∆εκεµβρίου 2008, αίτηση αριθ. 4268/04, παρ. 73-76. 
15 Αυτόθι, παρ. 66. 
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τα κράτη µέλη ενδέχεται να επιβαρυνθούν µε σηµαντικές δαπάνες λόγω των 
αποζηµιώσεων που χορηγούνται από το Ε∆Α∆ στους νικήσαντες διαδίκους16.  

14. Σύµφωνα µε την εντολή που ορίζεται από τον οδικό χάρτη σχετικά µε τα δικονοµικά 
δικαιώµατα, η παρούσα οδηγία θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ που 
διέπουν το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο υπόπτων και κατηγορουµένων. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο προωθεί την εφαρµογή του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, 
και ιδίως των άρθρων 6, 47 και 48, βάσει του άρθρου 6 της ΕΣ∆Α, όπως έχει 
ερµηνευθεί από το Ε∆Α∆. 

4. ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 

15. Ένας ύποπτος ή κατηγορούµενος ο οποίος στερείται την ελευθερία του πρέπει να 
έχει δικαίωµα να επικοινωνεί µετά τη σύλληψη µε τουλάχιστον ένα πρόσωπο που 
υποδεικνύει ο ίδιος, π.χ. συγγενής ή εργοδότης. Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι του παιδιού που είναι ύποπτο ή 
κατηγορούµενο για τέλεση εγκλήµατος ενηµερώνονται το ταχύτερο δυνατό ότι το 
παιδί βρίσκεται υπό κράτηση και για τους λόγους για τους οποίους κρατείται, εκτός 
εάν τούτο αντιβαίνει στο βέλτιστο συµφέρον του παιδιού. Παρέκκλιση από αυτό το 
δικαίωµα θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο σε πολύ περιορισµένες περιπτώσεις. 

16. Σε περίπτωση που ο κρατούµενος είναι αλλοδαπός, είναι σκόπιµη η ενηµέρωση των 
προξενικών αρχών τής χώρας καταγωγής του. Οι αλλοδαποί ύποπτοι και 
κατηγορούµενοι αποτελούν ευδιάκριτη κατηγορία ευάλωτων ατόµων, τα οποία 
ενίοτε χρήζουν επιπρόσθετης προστασίας, όπως αυτή που προβλέπεται από τη 
σύµβαση της Βιέννης του 1963 περί προξενικών σχέσεων, η οποία προβλέπει ότι, 
από τη στιγµή της σύλληψης ή κράτησής του, κάθε αλλοδαπός έχει το δικαίωµα να 
ζητήσει την ενηµέρωση του προξενείου της χώρας του σχετικά µε την κράτησή του, 
καθώς και το δικαίωµα να δέχεται επισκέψεις από προξενικούς υπαλλήλους.  

5 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 — Σκοπός 

17. Σκοπός της οδηγίας είναι η θέσπιση κανόνων που να διέπουν τα δικαιώµατα 
υπόπτων και κατηγορουµένων και προσώπων που υπάγονται στη διαδικασία του 
ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, ώστε να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο στο 
πλαίσιο ποινικών διαδικασιών εις βάρος τους και η θέσπιση κανόνων που να διέπουν 
το δικαίωµα υπόπτων και κατηγορουµένων που στερούνται την ελευθερία τους να 
επικοινωνούν µετά τη σύλληψη µε τρίτο πρόσωπο. 

Άρθρο 2 — Πεδίο εφαρµογής 

18. Η οδηγία εφαρµόζεται από τη στιγµή που ένα πρόσωπο ενηµερώνεται από τις 
αρµόδιες αρχές ενός κράτους µέλους, µέσω επίσηµης ειδοποίησης ή µε άλλο τρόπο, 
ότι θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για τέλεση αξιόποινης πράξης µέχρι την 

                                                 
16 Εκτίµηση επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση, αναφερόµενη στην παράγραφο 7, σ. 12. 
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ολοκλήρωση των δικονοµικών διαδικασιών (συµπεριλαµβανοµένης τυχόν 
προσφυγής).  

19. Οι διαδικασίες του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης17 εµπίπτουν ρητά στο πεδίο 
εφαρµογής της πρότασης. Η οδηγία καθιστά εφαρµοστέες στο πλαίσιο των 
διαδικασιών παράδοσης βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης τις δικονοµικές 
εγγυήσεις των άρθρων 47 και 48 του Χάρτη και των άρθρων 5 και 6 της ΕΣ∆Α. 

Άρθρο 3 — Το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας  

20. Το υπόψη άρθρο κατοχυρώνει τη γενική αρχή ότι όλοι οι ύποπτοι και 
κατηγορούµενοι στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
δικηγόρο το νωρίτερο δυνατόν, εντός προθεσµίας και κατά τρόπο που να τους 
επιτρέπει να ασκούν τα δικαιώµατα υπεράσπισής τους. Η πρόσβαση σε δικηγόρο 
πρέπει να χορηγείται το αργότερο κατά τη στέρηση της ελευθερίας και εντός των 
καλύτερων προθεσµιών σε σχέση µε τις συνθήκες κάθε υπόθεσης. Ανεξάρτητα από 
το κατά πόσον το συγκεκριµένο πρόσωπο στερείται την ελευθερία ή όχι, πρέπει να 
µπορεί να επωφελείται της συνδροµής δικηγόρου ήδη από το στάδιο της ανάκρισης. 
Αυτή η συνδροµή πρέπει επίσης να προσφέρεται όταν διενεργείται κάποια 
δικονοµική πράξη ή κάποια πράξη συλλογής αποδεικτικών στοιχείων που απαιτεί ή 
επιτρέπει την παρουσία του υπόπτου ή του κατηγορουµένου, εκτός εάν υπάρχει 
κίνδυνος αλλοίωσης, αφαίρεσης ή καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων που 
πρέπει να συλλεγούν λόγω του διαστήµατος που µεσολαβεί µέχρι την έλευση 
δικηγόρου. Τούτο συµφωνεί µε τη νοµολογία του Ε∆Α∆, κατά την οποία πρέπει να 
προσφέρεται στον ύποπτο συνδροµή δικηγόρου «ήδη από τα αρχικά στάδια της 
αστυνοµικής ανάκρισης» και αµέσως µόλις στερείται την ελευθερία του, 
ανεξαρτήτως ανάκρισης.  

Άρθρο 4 — Περιεχόµενο του δικαιώµατος πρόσβασης σε δικηγόρο 

21. Το παρόν άρθρο ορίζει τις δραστηριότητες στις οποίες θα πρέπει να έχει δικαίωµα να 
προβεί ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο για την 
αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων υπεράσπισης, συµπεριλαµβανοµένης της 
δυνατότητας να έχει διαβουλεύσεις µε τον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο επαρκούς 
διάρκειας και συχνότητας, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική άσκηση των 
δικαιωµάτων υπεράσπισης· να παρίσταται σε κάθε ανάκριση ή ακρόαση· υπό την 
επιφύλαξη της εξαίρεσης που ορίζεται ανωτέρω στις περιπτώσεις που η 
καθυστέρηση µπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιµότητα των αποδεικτικών στοιχείων, 
να παρίσταται σε κάθε ερευνητική πράξη ή πράξη συλλογής αποδεικτικών στοιχείων 
για την οποία η ισχύουσα εθνική νοµοθεσία απαιτεί ή ρητά επιτρέπει την παρουσία 
του υπόπτου ή κατηγορουµένου· να έχει πρόσβαση στον τόπο κράτησης, ώστε να 
ελέγχει τις συνθήκες κράτησης. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου απηχούν 
επανειληµµένες αποφάσεις του Ε∆Α∆, στις οποίες τονίζεται ότι η άσκηση των 
δικαιωµάτων υπεράσπισης πρέπει να είναι αποτελεσµατική και προσδιορίζονται οι 
δραστηριότητες18 στις οποίες πρέπει να µπορεί να προβαίνει ο δικηγόρος που 
εκπροσωπεί τον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο. 

                                                 
17 Απόφαση πλαίσιο του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και τις 

διαδικασίες παράδοσης µεταξύ των κρατών µελών (2002/584/∆ΕΥ) ΕΕ L190, 18.7.2002 σελ. 1. 
18 Dayanan κατά Τουρκίας, απόφαση της 13ης Ιανουαρίου 2010, αίτηση αριθ. 7377/03, παρ. 32. 
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Άρθρο 5 — Το δικαίωµα επικοινωνίας µετά τη σύλληψη 

22. Το παρόν άρθρο θεσπίζει το δικαίωµα των προσώπων που στερούνται την ελευθερία 
τους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών να επικοινωνούν το νωρίτερο δυνατόν µετά 
τη σύλληψη µε ένα πρόσωπο που υποδεικνύουν, πιθανότατα συγγενή ή εργοδότη, 
ούτως ώστε να τον ενηµερώνουν για την κράτησή τους. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι 
παιδιών που στερούνται την ελευθερία τους πρέπει να ενηµερώνονται το νωρίτερο 
δυνατόν σχετικά µε την κράτηση του παιδιού και τους λόγους για τους οποίους 
κρατείται, εκτός εάν τούτο αντιβαίνει στο βέλτιστο συµφέρον του παιδιού. Όταν 
είναι αδύνατο να υπάρξει επικοινωνία µε ή να ειδοποιηθεί το πρόσωπο που έχει 
υποδειχθεί από τον κρατούµενο παρά το γεγονός ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή 
προσπάθεια ( αν, για παράδειγµα, το πρόσωπο που έχει υποδειχθεί δεν απαντά στο 
τηλέφωνο), ο κρατούµενος πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά µε το ανέφικτο της 
ειδοποίησης. Οι ενδεχόµενες συνέπειες ρυθµίζονται από το εθνικό δίκαιο. 
Παρέκκλιση από το εν λόγω δικαίωµα επιτρέπεται µόνο στις περιορισµένες 
περιπτώσεις του άρθρου 8. Οι διατάξεις τού παρόντος άρθρου απηχούν την έκκληση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει το σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης στην 
Ευρώπη πιο φιλικό για τα παιδιά19 και είναι σύµφωνες προς τη γνώµη της επιτροπής 
για την πρόληψη των βασανιστηρίων, η οποία επανειληµµένα τόνισε ότι το δικαίωµα 
ενηµέρωσης τρίτου σχετικά µε την κράτηση αποτελεί σηµαντική προστασία 
απέναντι στην κακοµεταχείριση και προς τις διατάξεις των κατευθυντήριων 
γραµµών τής Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια φιλική 
προς τα παιδιά δικαιοσύνη20.  

Άρθρο 6 — Το δικαίωµα επικοινωνίας µε τις προξενικές ή διπλωµατικές αρχές 

23. Στο υπόψη άρθρο κατοχυρώνεται το δικαίωµα επικοινωνίας µε τις προξενικές αρχές. 
Το άρθρο ορίζει ότι τα κράτη µέλη υποχρεούνται να µεριµνούν για τη διασφάλιση 
του δικαιώµατος κάθε αλλοδαπού κρατουµένου που το επιθυµεί να ζητά και να 
επιτυγχάνει την ενηµέρωση των προξενικών αρχών του κράτους του οποίου είναι 
υπήκοοι σχετικά µε το γεγονός της κράτησης. Παρέκκλιση από το εν λόγω δικαίωµα 
επιτρέπεται µόνο στις περιορισµένες περιπτώσεις του άρθρου 8. 

Άρθρο 7 — Απόρρητο 

24. Τα δικαιώµατα υπεράσπισης προστατεύονται από την υποχρέωση να τηρούνται 
απολύτως απόρρητες όλες οι µορφές επικοινωνίας µεταξύ υπόπτου ή 
κατηγορουµένου και του δικηγόρου του, χωρίς παρεκκλίσεις. Το Ε∆Α∆ έκρινε ότι 
ένας από τους βασικούς παράγοντες για την αποτελεσµατική εκπροσώπηση εκ 
µέρους του δικηγόρου των συµφερόντων του πελάτη είναι η αρχή της προστασίας 
του απορρήτου των πληροφοριών που ανταλλάσσονται µεταξύ τους. Επίσης, έκρινε 
ότι η απόρρητη επικοινωνία µε τον δικηγόρο προστατεύεται από την ΕΣ∆Α ως 
σηµαντική εγγύηση του δικαιώµατος υπεράσπισης21. 

                                                 
19 Ανακοίνωση της Επιτροπής για το θεµατολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού — 

COM(2011)60 της 15.2.2011. 
20 Κατευθυντήριες γραµµές του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη της 

17.10.2010. 
21 Castravet κατά Μολδαβίας, απόφαση της 13ης Μαρτίου 2007, αίτηση αριθ. 23393/05, παρ. 49, Istratii 

και λοιποί κατά Μολδαβίας, απόφαση της 27ης Μαρτίου 2007, αιτήσεις αριθ. 8721/05, 8705/05, 
8742/05, παρ. 89. 
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Άρθρο 8 — Παρεκκλίσεις  

25. Η ύψιστη σηµασία των δικαιωµάτων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 
συνεπάγεται ότι, κατ’ αρχήν, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να 
παρεκκλίνουν από αυτά. Εντούτοις, η νοµολογία του Ε∆Α∆ αφήνει περιορισµένα 
περιθώρια για παρεκκλίσεις από το άρθρο 3, το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 3, το 
άρθρο 5 και το άρθρο 6, όσον αφορά τα αρχικά στάδια της ποινικής διαδικασίας. Το 
Ε∆Α∆ έχει κρίνει ότι, παρόλο που το δικαίωµα ενός προσώπου που κατηγορείται για 
την τέλεση ποινικού αδικήµατος να λαµβάνει αποτελεσµατική υπεράσπιση από 
δικηγόρο δεν είναι απόλυτο, κάθε εξαίρεση από την άσκηση του εν λόγω 
δικαιώµατος πρέπει να οροθετείται µε σαφήνεια, να είναι αυστηρά περιορισµένη 
χρονικά22 και, ενόψει της συνολικής διαδικασίας, δεν πρέπει να στερεί από τον 
κατηγορούµενο το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη23. Η παρούσα διάταξη βασίζεται στην εν 
λόγω νοµολογία και επιτρέπει στα κράτη µέλη να παρεκκλίνουν από το δικαίωµα 
πρόσβασης σε δικηγόρο µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, µε επιφύλαξη της αρχής 
της αναγκαιότητας και των δικονοµικών εγγυήσεων. Κάθε παρέκκλιση πρέπει να 
δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης για την αποτροπή 
κινδύνου ζωής ή σωµατικής ακεραιότητας ενός ή περισσοτέρων ανθρώπων. 
Επιπλέον, κάθε παρέκκλιση πρέπει να σέβεται την αρχή της αναλογικότητας, που 
σηµαίνει ότι η αρµόδια αρχή πρέπει πάντοτε να επιλέγει την εναλλακτική λύση που 
περιορίζει λιγότερο το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο και πρέπει να περιορίζει 
όσο είναι δυνατόν τη διάρκεια του περιορισµού. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του 
Ε∆Α∆, καµία παρέκκλιση δεν µπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στον τύπο ή τη 
σοβαρότητα του αδικήµατος και κάθε απόφαση για παρέκκλιση απαιτεί την κατά 
περίπτωση αξιολόγηση της αρµόδιας αρχής. Σε κάθε περίπτωση, καµία παρέκκλιση 
δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να απειλείται ο δίκαιος χαρακτήρας της 
διαδικασίας και οι καταθέσεις ενός προσώπου χωρίς την παρουσία δικηγόρου δεν 
επιτρέπεται ποτέ να χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του. Τέλος, 
από την παρούσα διάταξη απαιτείται οι παρεκκλίσεις να εγκρίνονται µε 
αιτιολογηµένη απόφαση δικαστικής αρχής, που σηµαίνει ότι η απόφαση δεν µπορεί 
να λαµβάνεται από την αστυνοµία ή από άλλες αρχές επιβολής του νόµου, οι οποίες 
δεν θεωρούνται ως δικαστικές αρχές σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και το Ε∆Α∆.. Η 
ίδια αρχή και οι ίδιοι περιορισµοί ισχύουν για παρεκκλίσεις από το δικαίωµα 
επικοινωνίας µετά τη σύλληψη µε τρίτο πρόσωπο. 

Άρθρο 9 — Παραίτηση από δικαίωµα 

26. Το Ε∆Α∆ έχει κρίνει ότι για να είναι έγκυρη η παραίτηση από δικαίωµα ενόψει της 
ΕΣ∆Α, πρέπει να είναι εκούσια, να διατυπώνεται χωρίς περιθώρια αµφιβολίας και να 
συνοδεύεται από ελάχιστες εγγυήσεις ανάλογες µε τη σηµασία της24. Την εν λόγω 
νοµολογία απηχεί το άρθρο 9, όπου προβλέπεται ότι η παραίτηση από δικαίωµα (το 
γεγονός και οι περιστάσεις της οποίας πρέπει να καταγράφονται) πρέπει να είναι 
εκούσια, να διατυπώνεται χωρίς περιθώρια αµφιβολίας και να τελείται µε πλήρη 
γνώση των συνεπειών της, µε νοµική συµβουλή ως προς αυτές τις επιπτώσεις ή µε 

                                                 
22 Salduz κατά Τουρκίας, απόφαση της 27ης Νοεµβρίου 2008, αίτηση αριθ. 36391/02, παρ. 55. 
23 Αυτόθι, παρ. 52. 
24 Salduz κατά Τουρκίας, απόφαση της 27ης Νοεµβρίου 2008, αίτηση αριθ. 36391/02, παρ. 59, Panovits 

κατά Κύπρου, απόφαση της 11ης ∆εκεµβρίου 2008, αίτηση αριθ. 4268/04, παρ. 68, Yoldaş κατά 
Τουρκίας, απόφαση της 23ης Φεβρουαρίου 2010, αίτηση αριθ. 27503/04, παρ. 52. 
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άλλον τρόπο. Επίσης, το πρόσωπο πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τις 
επιπτώσεις. 

Άρθρο 10 — Πρόσωπα που δεν είναι ύποπτοι ή κατηγορούµενοι 

27. Το παρόν άρθρο προβλέπει προστασία και ένδικα βοηθήµατα για πρόσωπα, π.χ. 
µάρτυρες, που κατά τη διάρκεια ανάκρισης ή ακρόασης καθίστανται ύποπτοι ή 
κατηγορούµενοι. Αυτό βασίζεται στη νοµολογία του Ε∆Α∆, κατά την οποία η 
εγγύηση δίκαιης δίκης, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε δικηγόρο, πρέπει 
να ισχύει και για τους µάρτυρες, όταν στην πραγµατικότητα είναι ύποπτοι για την 
τέλεση αξιόποινης πράξης, καθώς ο επίσηµος χαρακτηρισµός του προσώπου είναι 
αδιάφορος25. 

Άρθρο 11 — Το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 

28. Το παρόν άρθρο απηχεί την εντολή του άρθρου 82 παράγραφος 2 της συνθήκης για 
τη θέσπιση οδηγιών για τους ελάχιστους κανόνες, λαµβάνοντας υπόψη «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.» Η βελτίωση του 
συστήµατος του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης αποτελεί κεντρικό δόγµα της 
τρίτης έκθεσης της Επιτροπής για την εφαρµογή της απόφασης-πλαισίου του 
Συµβουλίου για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης26. Το παρόν άρθρο βασίζεται στο 
άρθρο 11 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/∆ΕΥ27 για το ευρωπαϊκό ένταλµα 
σύλληψης η οποία αναφέρει ότι το πρόσωπο που συλλαµβάνεται προς το σκοπό της 
εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης έχει το δικαίωµα να προσφύγει στις 
υπηρεσίες νοµικού παραστάτη, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο του κράτους µέλους 
εκτέλεσης. Η συγκεκριµένη διάταξη δεν θα έχει ως αποτέλεσµα την αµφισβήτηση 
της αµοιβαίας αναγνώρισης· πράγµατι, στην παρούσα φάση, η ουσία της υπόθεσης 
δεν θα εξετάζεται από τον δικηγόρο στο κράτος µέλος έκδοσης, δεδοµένου ότι ο 
ρόλος του θα περιορίζεται στο να παρέχει τη δυνατότητα στον εκζητούµενο να 
ασκήσει τα προβλεπόµενα από την απόφαση- πλαίσιο δικαιώµατά του. Προς τούτο, 
καθήκον του δικηγόρου στο κράτος µέλος έκδοσης θα είναι η παροχή συνδροµής και 
πληροφοριών στον δικηγόρο του κράτους µέλους εκτέλεσης.  

Η ενίσχυση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, που αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
αµοιβαίας αναγνώρισης, επιτυγχάνεται µε την θέσπιση της υποχρέωσης να 
ενηµερώνεται το κράτος µέλος έκδοσης για τη σύλληψη προσώπου που 
συλλαµβάνεται βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης και µε την βελτίωση της 
υπεράσπισης των συµφερόντων αυτού του προσώπου µε την προσφυγή σε δικηγόρο 
στο κράτος µέλος έκδοσης που θα επικουρεί τον δικηγόρο που ορίζεται στο κράτος 
µέλος εκτέλεσης, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στον συλληφθέντα να ασκεί 
αποτελεσµατικότερα τα δικαιώµατά του στο κράτος εκτέλεσης, σύµφωνα µε την 
απόφαση-πλαίσιο 2002/584/∆ΕΥ του Συµβουλίου. Η συγκεκριµένη βοήθεια µπορεί 

                                                 
25 Brusco κατά Γαλλίας, απόφαση της 14ης Οκτωβρίου 2010, αίτηση αριθ. 1466/07, παρ. 47. 
26 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την εφαρµογή, από το 

2007, της απόφασης-πλαισίου του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλµα 
σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης µεταξύ των κρατών µελών, COM (2011) 175, της 11.4.2011. 

27 ΕΕ L190 της 18.07.2002, σελ.1. 
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να διευκολύνει την αποτελεσµατική άσκηση, στο κράτος µέλος εκτέλεσης, των 
προβλεπόµενων από την απόφαση πλαίσιο δικαιωµάτων, κυρίως της δυνατότητας να 
επικαλείται έναν λόγο µη εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης δυνάµει 
των άρθρων 3 και 4· για παράδειγµα : η παρουσία δικηγόρου στο κράτος µέλος 
έκδοσης µπορεί να αποδειχθεί σηµαντική όταν πρόκειται να προσκοµισθεί η 
απόδειξη της ύπαρξης προγενέστερης απόφασης ικανής να έχει ως συνέπεια την 
εφαρµογή της αρχής «ne bis in idem» δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφος 2 της 
απόφασης πλαισίου. Η διαδικασία εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 
δεν θα καθυστερήσει επειδή το άρθρο 11 δεν επηρεάζει τις προθεσµίες που 
ορίζονται στην απόφαση πλαίσιο. Αντίθετα, η παρέµβαση δικηγόρου στο κράτος 
µέλος έκδοσης θα επιτρέψει στο να επιτευχθεί ταχύτερα η συναίνεση του 
συλληφθέντος ως προς την παράδοσή του, δεδοµένου ότι θα λάβει πληρέστερες 
πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία στο συγκεκριµένο κράτος και µε τις 
συνέπειες της συναίνεσής του. 

Άρθρο 12 — Νοµική συνδροµή (ευεργέτηµα πενίας) 

29. Σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος 3 του Χάρτη: 

«Σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, παρέχεται ευεργέτηµα πενίας, εφόσον το 
ευεργέτηµα αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη.» 

Το άρθρο 6(3) της ΕΣ∆Α προβλέπει ότι όποιος κατηγορείται για ποινικό αδίκηµα 
δικαιούται δωρεάν νοµικής συνδροµής «εν η περιπτώσει δεν διαθέτει τα µέσα να 
πληρώση συνήγορον […], όταν τούτο ενδείκνυται υπό του συµφέροντος της 
δικαιοσύνης.» 

Παρόλο που στόχος της παρούσας οδηγίας δεν είναι η ρύθµιση του ζητήµατος του 
ευεργετήµατος πενίας, περιέχει διάταξη που απαιτεί από τα κράτη µέλη να 
συνεχίσουν να εφαρµόζουν τα εγχώρια καθεστώτα ευεργετηµάτων πενίας. Αυτά τα 
εγχώρια καθεστώτα ευεργετήµατος πενίας πρέπει να συµµορφώνονται µε τον Χάρτη 
και την ΕΣ∆Α. Επιπλέον, τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται να εφαρµόζουν λιγότερο 
ευνοϊκές προϋποθέσεις για το ευεργέτηµα πενίας για περιπτώσεις που βάσει της 
παρούσας οδηγίας παρέχεται πρόσβαση σε δικηγόρο, σε σύγκριση µε περιπτώσεις 
που η πρόσβαση σε δικηγόρο ήταν ήδη διαθέσιµη σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία. 

Άρθρο 13 — Ένδικα βοηθήµατα σε περίπτωση παραβιάσεων του δικαιώµατος 
πρόσβασης σε δικηγόρο 

30. Το παρόν άρθρο απηχεί τη νοµολογία του Ε∆Α∆, κατά την οποία ο πιο πρόσφορος 
τρόπος αποκατάστασης της παραβίασης του δικαιώµατος της ΕΣ∆Α για δίκαιη δίκη 
είναι η επαναφορά του υπόπτου ή κατηγορουµένου, όσο είναι δυνατόν, στη θέση 
που θα είχε εάν δεν είχαν παραβιαστεί τα δικαιώµατά του28. Το Ε∆Α∆ απεφάνθη ότι 
ακόµη και αν επιτακτικοί λόγοι δικαιολογούν κατ’ εξαίρεση την άρνηση της 
πρόσβασης σε δικηγόρο, αυτός ο περιορισµός — όπως και αν δικαιολογείται — δεν 
µπορεί να θίγει υπερβολικά τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου από το άρθρο 6 της 

                                                 
28 Salduz κατά Τουρκίας, απόφαση της 27ης Νοεµβρίου 2008, αίτηση αριθ. 36391/02, παρ. 72. 
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ΕΣ∆Α, τα οποία κατ’ αρχή θίγονται ανεπανόρθωτα όταν ενοχοποιητικές καταθέσεις 
που λαµβάνονται κατά την αστυνοµική ανάκριση χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο 
χρησιµοποιούνται για την καταδίκη του κατηγορουµένου29. Ως εκ τούτου, το 
συγκεκριµένο άρθρο απαγορεύει, κατ’ αρχήν, τη χρήση αποδεικτικών στοιχείων που 
έχουν συγκεντρωθεί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρξε άρνηση της πρόσβασης 
σε δικηγόρο, εκτός από εκείνες τις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρήση 
αποδεικτικών στοιχείων αυτού του είδους δεν πρόκειται να θίξει τα δικαιώµατα 
υπεράσπισης.  

Άρθρο 14 — Ρήτρα µη υποβάθµισης των προτύπων 

31. Σκοπός τού υπόψη 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 στον Χάρτη και στην ΕΣ∆Α. 
∆εδοµένου ότι η παρούσα οδηγία προβλέπει ελάχιστους κανόνες, σύµφωνα µε το 
άρθρο 82 της ΣΛΕΕ, τα κράτη µέλη παραµένουν ελεύθερα να θεσπίζουν πρότυπα 
πιο αυστηρά από αυτά που συµφωνούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 15 — Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

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

Άρθρο 16 – Έναρξη ισχύος 

33. Το υπόψη άρθρο προβλέπει ότι η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη 
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 

34. Ο σκοπός της πρότασης δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και 
µόνο, διότι υφίσταται ακόµα σηµαντικός βαθµός ανοµοιογένειας στην ακριβή 
µέθοδο και τον χρόνο άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης σε δικηγόρο στις 
ποινικές διαδικασίες εντός της ΕΕ. ∆εδοµένου ότι η πρόταση αποσκοπεί στην 
προώθηση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, µόνο η δράση που αναλαµβάνεται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτρέψει τη θέσπιση συνεκτικών κοινών ελάχιστων 
προτύπων, τα οποία θα ισχύουν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση θα 
οδηγήσει στην προσέγγιση των δικονοµικών κανόνων των κρατών µελών που 
διέπουν τον χρόνο και τον τρόπο πρόσβασης σε δικηγόρο για υπόπτους και 
κατηγορουµένους και για πρόσωπα που υπάγονται στη διαδικασία του ευρωπαϊκού 
εντάλµατος σύλληψης, µε σκοπό την ενίσχυση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Κατά 
συνέπεια, η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας.  

                                                 
29 Salduz κατά Τουρκίας, απόφαση της 27ης Νοεµβρίου 2008, αίτηση αριθ. 36391/02, παρ. 55. 
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7. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

35. 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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2011/0154 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο κατά την ποινική διαδικασία και το 
δικαίωµα επικοινωνίας µετά τη σύλληψη 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
82 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής30, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών31, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής ο «Χάρτης»), το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (εφεξής η «ΕΣ∆Α») 
και το άρθρο 14 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα 
(εφεξής το «∆ΣΑΠ∆») διασφαλίζουν το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη. Το άρθρο 48 του 
Χάρτη διασφαλίζει το σεβασµό των δικαιωµάτων υπεράσπισης. 

(2) Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων είναι ο ακρογωνιαίος 
λίθος της δικαστικής συνεργασίας στις ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(3) Η αµοιβαία αναγνώριση µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά µόνο σε καθεστώς 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης, η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη λεπτοµερών κανόνων για 
την προστασία των δικονοµικών δικαιωµάτων και εγγυήσεων που απορρέουν από τον 
Χάρτη, την ΕΣ∆Α και το ∆ΣΑΠ∆. Η θέσπιση κοινών ελάχιστων κανόνων 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, καθώς και στην 
προαγωγή µιας νοοτροπίας υπέρ των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ένωση. Οι 

                                                 
30 ΕΕ C , , σελ. . 
31 ΕΕ C , , σελ. . 
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κανόνες αυτοί θα πρέπει επίσης να οδηγήσουν στην άρση των εµποδίων στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Αυτοί οι κοινοί ελάχιστοι κανόνες θα πρέπει να 
ισχύουν για το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο και για το δικαίωµα επικοινωνίας 
µετά τη σύλληψη. 

(4) Μολονότι όλα τα κράτη µέλη είναι συµβαλλόµενα µέρη της ΕΣ∆Α και του ∆ΣΑΠ∆, η 
πείρα έχει δείξει ότι το γεγονός αυτό από µόνο του δεν επιτρέπει πάντοτε επαρκή 
βαθµό εµπιστοσύνης στα συστήµατα ποινικής δικαιοσύνης των άλλων κρατών µελών. 

(5) Στις 30 Νοεµβρίου 2009 το Συµβούλιο ενέκρινε τον οδικό χάρτη για την ενίσχυση 
των δικονοµικών δικαιωµάτων των υπόπτων και των κατηγορουµένων σε ποινικές 
διαδικασίες («οδικός χάρτης»)32. Στο πρόγραµµα της Στοκχόλµης, που εγκρίθηκε στις 
11 ∆εκεµβρίου 200933, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για 
τον οδικό χάρτη και τον έκανε µέρος τού εν λόγω προγράµµατος (σηµείο 2.4). 
Υιοθετώντας µια σταδιακή προσέγγιση, ο οδικός χάρτης ζητεί την έγκριση µέτρων 
όσον αφορά το δικαίωµα σε µετάφραση και διερµηνεία34, το δικαίωµα στην 
ενηµέρωση περί δικαιωµάτων και σχετικά µε τις κατηγορίες35, το δικαίωµα σε 
συνδροµή δικηγόρου και στο ευεργέτηµα πενίας, το δικαίωµα επικοινωνίας µε 
συγγενείς, εργοδότες και προξενικές αρχές και ειδικές διασφαλίσεις για ευάλωτους 
υπόπτους ή κατηγορουµένους. Ο οδικός χάρτης επισηµαίνει ότι η σειρά των 
δικαιωµάτων είναι ενδεικτική, γεγονός που υποδηλώνει ότι µπορεί να µεταβάλλεται 
ανάλογα µε τις προτεραιότητες. Ο οδικός χάρτης έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί 
ως σύνολο. Τα οφέλη του θα γίνουν αισθητά µόνο όταν θα έχει εφαρµοστεί στο 
σύνολό του. 

(6) Η παρούσα οδηγία θέτει τους ελάχιστους κανόνες σχετικά µε το δικαίωµα πρόσβασης 
σε δικηγόρο και το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτο πρόσωπο µετά τη σύλληψη, στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, εξαιρουµένης της διοικητικής διαδικασίας που επισύρει 
κυρώσεις, όπως είναι διαδικασία που αφορά φορολογικά θέµατα ή θέµατα 
ανταγωνισµού, και στο πλαίσιο της διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος 
σύλληψης. Έτσι, η οδηγία προωθεί την εφαρµογή του Χάρτη, και ιδίως των άρθρων 4, 
6, 7, 47 και 48, βάσει των άρθρων 3, 5, 6 και 8 της ΕΣ∆Α όπως έχουν ερµηνευθεί από 
το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

(7) Το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 της ΕΣ∆Α και στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2 του ∆ΣΑΠ∆. Το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτο αποτελεί 
σηµαντική εγγύηση κατά της κακοµεταχείρισης που απαγορεύεται από το άρθρο 3 της 
ΕΣ∆Α και το δικαίωµα γνωστοποίησης της κράτησης στο προξενείο της χώρας τού 
κρατούµενου βασίζεται στη σύµβαση της Βιέννης του 1963 περί προξενικών σχέσεων. 
Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διευκολύνει την πρακτική εφαρµογή των εν λόγω 
δικαιωµάτων ούτως ώστε να διασφαλίζουν το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη. 

                                                 
32 ΕΕ C 295, 4.12.2009, σελ. 1 
33 ΕΕ C 115, 4.5.2010. 
34 Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, 

σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την ποινική διαδικασία, ΕΕ L 280 της 
26.10.2010, σελ. 1. 

35 Οδηγία 2010/XXX/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το δικαίωµα 
ενηµέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. 
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(8) Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων έχει κρίνει κατά πάγια 
νοµολογία ότι ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε 
δικηγόρο κατά τα αρχικά στάδια της αστυνοµικής ανάκρισης και σε κάθε περίπτωση 
από την αρχή της κράτησης, για την προστασία του δικαιώµατος δίκαιης δίκης και 
ιδίως του πλεονεκτήµατος για τη µη αποκάλυψη στοιχείων που επιβαρύνουν τη θέση 
του κατηγορουµένου, καθώς και για την αποφυγή της κακοµεταχείρισης. 

(9) Ένα παρόµοιο δικαίωµα µε την παρουσία δικηγόρου πρέπει να παραχωρείται όποτε 
από την εθνική νοµοθεσία επιτρέπεται ρητά ή απαιτείται η παρουσία του υπόπτου ή 
του κατηγορουµένου σε κάποιο δικονοµικό στάδιο ή σε κάποια διαδικασία συλλογής 
αποδεικτικών στοιχείων, π.χ. σε µια έρευνα. Πράγµατι, σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
παρουσία δικηγόρου µπορεί να ενισχύσει τα δικαιώµατα υπεράσπισης χωρίς να 
επηρεάζει την ανάγκη τήρησης του απορρήτου ορισµένων ανακριτικών πράξεων, 
δεδοµένου ότι η παρουσία του προσώπου καταργεί τον απόρρητο χαρακτήρα των εν 
λόγω πράξεων· αυτό το δικαίωµα τελεί υπό την επιφύλαξη της ανάγκης διασφάλισης 
αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία λόγω του χαρακτήρα τους µπορούν να αλλοιωθούν, 
να αφαιρεθούν ή να καταστραφούν σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή οφείλει να 
αναµένει την έλευση δικηγόρου. 

(10) Για να είναι αποτελεσµατική, η πρόσβαση σε δικηγόρο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα 
στον δικηγόρο να προβαίνει σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που προσιδιάζουν 
στη νοµική συµβουλή, όπως έχει κρίνει το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων. Αυτές περιλαµβάνουν την ενεργό συµµετοχή σε ανακρίσεις ή 
ακροάσεις, διαβουλεύσεις µε τον πελάτη για τη συζήτηση της υπόθεσης και την 
προετοιµασία της υπεράσπισης, την έρευνα για απαλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία, 
την υποστήριξη του καταπονηµένου πελάτη και τον έλεγχο των συνθηκών κράτησης. 

(11) Η διάρκεια και η συχνότητα των διαβουλεύσεων µεταξύ υπόπτου ή κατηγορουµένου 
και δικηγόρου εξαρτάται από τις περιστάσεις κάθε διαδικασίας και ιδίως από την 
πολυπλοκότητα της υπόθεσης και τα εφαρµοστέα δικονοµικά στάδια. Ως εκ τούτου, 
δεν πρέπει να περιορίζονται γενικά, καθώς κάτι τέτοιο µπορεί να θίγει την 
αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων υπεράσπισης. 

(12) Οι ύποπτοι ή κατηγορούµενοι που στερούνται την ελευθερία τους θα πρέπει να έχουν 
δικαίωµα να επικοινωνούν αµέσως µετά τη σύλληψή τους µε πρόσωπο της επιλογής 
τους, όπως συγγενής ή εργοδότης, για να το ενηµερώνουν σχετικά µε την κράτηση. 

(13) Οι ύποπτοι ή κατηγορούµενοι που στερούνται την ελευθερία τους πρέπει επίσης να 
έχουν το δικαίωµα να επικοινωνούν µε τις σχετικές προξενικές ή διπλωµατικές αρχές. 
Το δικαίωµα σε προξενική συνδροµή κατοχυρώνεται από το άρθρο 36 της σύµβασης 
της Βιέννης του 1963 περί προξενικών σχέσεων, όπου προβλέπεται ως δικαίωµα των 
κρατών να επικοινωνούν µε τους υπηκόους τους. Η παρούσα οδηγία χορηγεί το 
δικαίωµα στον κρατούµενο, εφόσον το επιθυµεί. 

(14) ∆εδοµένου ότι το απόρρητο της επικοινωνίας µεταξύ υπόπτου ή κατηγορουµένου και 
δικηγόρου είναι βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατική άσκηση των 
δικαιωµάτων υπεράσπισης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να τηρούν και να εγγυώνται το 
απόρρητο των διαβουλεύσεων µεταξύ δικηγόρου και πελάτη και το απόρρητο κάθε 
άλλης µορφής επικοινωνίας που επιτρέπεται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας. Για το 
απόρρητο δεν θα πρέπει να προβλέπεται καµία εξαίρεση. 
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(15) Παρεκκλίσεις από το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο και από το δικαίωµα 
επικοινωνίας µετά τη σύλληψη πρέπει να επιτρέπονται µόνο σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, όταν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης για την 
αποτροπή σοβαρών δυσµενών συνεπειών για τη ζωή ή τη σωµατική ακεραιότητα 
άλλου προσώπου και όταν δεν υπάρχουν άλλα, λιγότερο περιοριστικά µέσα για την 
επίτευξη του ίδιου αποτελέσµατος, όπως, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
συµπαιγνίας, η αντικατάσταση του δικηγόρου που έχει επιλέξει ο ύποπτος ή 
κατηγορούµενος ή η επιλογή διαφορετικού τρίτου προσώπου για το ζήτηµα της 
επικοινωνίας. 

(16) Κάθε τέτοια παρέκκλιση θα πρέπει να οδηγεί σε αναβολή µόνο, όσο το δυνατόν 
συντοµότερη, της αρχικής πρόσβασης σε δικηγόρο και δεν πρέπει να προσβάλλει την 
ουσία του δικαιώµατος. Θα πρέπει να βασίζεται σε κατά περίπτωση αξιολόγηση της 
αρµόδιας δικαστικής αρχής, της οποίας η απόφαση πρέπει να είναι δικαιολογηµένη. 

(17) Οι παρεκκλίσεις δεν πρέπει να θίγουν το δικαίωµα δίκαιης δίκης και ιδίως δεν πρέπει 
ποτέ να έχουν ως αποτέλεσµα να χρησιµοποιούνται καταθέσεις του υπόπτου ή 
κατηγορουµένου που δόθηκαν χωρίς την παρουσία δικηγόρου για να εξασφαλιστεί η 
καταδίκη το. 

(18) Ο ύποπτος ή κατηγορούµενος πρέπει να µπορεί να παραιτείται από το δικαίωµα 
πρόσβασης σε δικηγόρο, εφόσον έχει πλήρη γνώση των επιπτώσεων της παραίτησης, 
ιδίως επειδή έχει έρθει σε επαφή µε δικηγόρο πριν λάβει τη σχετική απόφαση και έχει 
την απαραίτητη ικανότητα να κατανοεί τις εν λόγω επιπτώσεις και υπό τον όρο ότι η 
παραίτηση δίνεται ελεύθερα και χωρίς περιθώρια αµφιβολίας. Ο ύποπτος ή 
κατηγορούµενος θα πρέπει να µπορεί να ανακαλεί την παραίτηση οποτεδήποτε κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας. 

(19) Σε κάθε πρόσωπο που εξετάζεται από την αρµόδια αρχή υπό διαφορετική ιδιότητα 
από αυτή του υπόπτου ή του κατηγορουµένου, π.χ. ως µάρτυρας, πρέπει να παρέχεται 
αµέσως πρόσβαση σε δικηγόρο, εάν η αρχή θεωρεί ότι κατά τη διάρκεια της 
ανάκρισης έχει καταστεί ύποπτος, και τυχόν καταθέσεις που δόθηκαν πριν καταστεί 
ύποπτος δεν µπορεί να χρησιµοποιούνται εναντίον του. 

(20) Προκειµένου να βελτιωθεί η λειτουργία της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα δικαιώµατα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία πρέπει να 
εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, και στις διαδικασίες εκτέλεσης του 
ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης σύµφωνα µε την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης µεταξύ των κρατών µελών36. 

(21) Το πρόσωπα που υπάγονται στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης θα 
πρέπει να έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο κράτος εκτέλεσης, ώστε να 
µπορούν να ασκούν αποτελεσµατικά τα δικαιώµατά τους που προβλέπονται από την 
απόφαση πλαίσιο 2002/584/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

                                                 
36 ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σελ.1. 
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(22) Το συγκεκριµένα πρόσωπα θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν 
σε δικηγόρο στο κράτος µέλος έκδοσης, που θα αναλαµβάνει το καθήκον να επικουρεί 
τον δικηγόρο στο κράτος µέλος εκτέλεσης σε ειδικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας παράδοσης µε την επιφύλαξη των προθεσµιών που ορίζονται στην 
απόφαση-πλαίσιο 2002/584/∆ΕΥ του Συµβουλίου· αυτός ο πρώτος δικηγόρος θα 
πρέπει να είναι σε θέση να επικουρεί τον δικηγόρο που έχει ορισθεί στο κράτος µέλος 
εκτέλεσης µε σκοπό την άσκηση, σε αυτό το κράτος µέλος, των δικαιωµάτων που 
προβλέπονται από την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/∆ΕΥ του Συµβουλίου, ιδιαίτερα σε 
σχέση µε τους λόγους άρνησης που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4· δεδοµένου ότι 
το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης βασίζεται στην αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης, 
δεν προκύπτει κανένα δικαίωµα αµφισβήτησης κατ’ ουσία της υπόθεσης στο κράτος 
µέλος εκτέλεσης· δεδοµένου ότι τα δικαιώµατα υπεράσπισης δεν είναι ασυµβίβαστα 
µε την αµοιβαία αναγνώριση, η ενίσχυση του δικαιώµατος σε δίκαιη δίκη τόσο στο 
κράτος µέλος εκτέλεσης όσο και σε αυτό της έκδοσης θα ευνοήσει την αµοιβαία 
εµπιστοσύνη. 

(23) Προκειµένου το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο να είναι αποτελεσµατικό στο 
κράτος µέλος έκδοσης, η δικαστική αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να ενηµερώνει χωρίς 
καθυστέρηση τη δικαστική αρχή έκδοσης για τη σύλληψη του ενδιαφεροµένου και για 
την αίτησή του να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο στο κράτος µέλος έκδοσης. 

(24) Ελλείψει επί του παρόντος κοινοτικής νοµοθετικής πράξης περί νοµικής συνδροµής 
(ευεργέτηµα πενίας), τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρµόζουν τις 
εγχώριες διατάξεις περί νοµικής συνδροµής, οι οποίες θα πρέπει να ευθυγραµµίζονται 
µε τον Χάρτη, την ΕΣ∆Α και τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Σε περίπτωση που νέες εγχώριες διατάξεις που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας χορηγούν ευρύτερο δικαίωµα 
πρόσβασης σε δικηγόρο από ότι ίσχυε προγενέστερα βάσει του εθνικού δικαίου, οι 
υφιστάµενοι κανόνες περί νοµικής συνδροµής θα πρέπει να ισχύουν αδιακρίτως και 
για τις δύο καταστάσεις. 

(25) Βάσει της αρχής της αποτελεσµατικότητας του δικαίου της ΕΕ, τα κράτη µέλη 
οφείλουν να θεσπίζουν επαρκή και αποτελεσµατικά ένδικα βοηθήµατα σε περίπτωση 
παραβίασης δικαιώµατος που παραχωρείται στους πολίτες βάσει του δικαίου της 
Ένωσης. 

(26) Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων έχει κρίνει κατά πάγια 
νοµολογία ότι τυχόν δυσµενείς επιπτώσεις από την παραβίαση του δικαιώµατος 
πρόσβασης σε δικηγόρο πρέπει να αποκαθίστανται µε την επαναφορά τού προσώπου 
στην ίδια θέση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε διαπραχθεί η παραβίαση. Προς τούτο 
µπορεί να απαιτείται επανεκδίκαση ή ισοδύναµα µέτρα, εάν υπήρξε οριστική 
καταδίκη κατά παράβαση του δικαιώµατος πρόσβασης σε δικηγόρο. 

(27) ∆εδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων έχει κρίνει ότι η 
χρήση ενοχοποιητικής κατάθεσης υπόπτου ή κατηγορουµένου που δίνεται χωρίς 
πρόσβαση σε δικηγόρο θίγει ανεπανόρθωτα τα δικαιώµατα υπεράσπισης, τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να υποχρεούνται, κατ’ αρχήν, να απαγορεύουν τη χρήση καταθέσεων 
που δίνονται κατά παράβαση του δικαιώµατος πρόσβασης σε δικηγόρο ως 
αποδεικτικών στοιχείων εις βάρος του υπόπτου ή κατηγορουµένου, εκτός εάν η χρήση 
τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων δεν θίγει τα δικαιώµατα υπεράσπισης. Τούτο ισχύει 
µε την επιφύλαξη της χρήσης των καταθέσεων για άλλους σκοπούς που επιτρέπονται 
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από το εθνικό δίκαιο, όπως η ανάγκη τέλεσης επειγουσών ανακριτικών πράξεων ή 
αποφυγής της διάπραξης άλλων αδικηµάτων ή σοβαρών δυσµενών επιπτώσεων για 
οποιοδήποτε πρόσωπο. 

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

(29) Η παρούσα οδηγία συνάδει µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και της 
απάνθρωπης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης, του δικαιώµατος στην ελευθερία και την 
ασφάλεια, του σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώµατος στην 
ακεραιότητα του προσώπου, των δικαιωµάτων του παιδιού, της ένταξης των ατόµων 
µε αναπηρίες, του δικαιώµατος πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτου 
δικαστηρίου, του τεκµηρίου αθωότητας και του δικαιώµατος της υπεράσπισης. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρµόζεται σύµφωνα µε αυτά τα δικαιώµατα και αυτές 
τις αρχές. 

(30) Η παρούσα οδηγία προάγει τα δικαιώµατα του παιδιού και λαµβάνει υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραµµές του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια φιλική προς τα παιδιά 
δικαιοσύνη, ιδίως τις διατάξεις περί πληροφόρησης και συµβουλευτικής υποστήριξης. 
Η οδηγία διασφαλίζει ότι τα παιδιά δεν µπορεί να παραιτούνται από τα δικαιώµατά 
τους από την παρούσα οδηγία όταν δεν έχουν την ικανότητα να κατανοούν τις 
επιπτώσεις της παραίτησης. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι παιδιών υπόπτων ή 
κατηγορουµένων πρέπει να ενηµερώνονται το νωρίτερο δυνατόν σχετικά µε την 
κράτηση του παιδιού και τους λόγους για τους οποίους κρατείται, εκτός εάν τούτο 
αντιβαίνει στο βέλτιστο συµφέρον του παιδιού. 

(31) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, που 
αντιστοιχούν στα δικαιώµατα που εγγυάται η ΕΣ∆Α, εφαρµόζονται µε σεβασµό προς 
τα δικαιώµατα αυτά και τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων. 

(32) Επειδή ο στόχος της καθιέρωσης κοινών ελάχιστων προτύπων δεν είναι δυνατό να 
επιτευχθεί µε µονοµερείς ενέργειες των κρατών µελών, σε εθνικό ή σε περιφερειακό ή 
σε τοπικό επίπεδο, αλλά η επίτευξή του είναι δυνατή µόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
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 προηγούµενου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το µέτρο που είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. 

(33) [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 την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωµένο Βασίλειο και η 
Ιρλανδία κοινοποίησαν την πρόθεσή τους να συµµετάσχουν στην έκδοση και την 
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εφαρµογή της παρούσας οδηγίας] Ή [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, που προσαρτάται στη συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συµµετέχουν στην έκδοση της παρούσας 
οδηγίας, και ως εκ τούτου δεν δεσµεύονται από αυτή ούτε υπόκεινται στην εφαρµογή 
της]37. 

(34) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας, που 
προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην έκδοση της 
παρούσας οδηγίας, και ως εκ τούτου δεν δεσµεύεται από αυτή ούτε υπόκειται στην 
εφαρµογή της,  

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 
Σκοπός  

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που διέπουν τα δικαιώµατα υπόπτων και κατηγορουµένων στο 
πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και προσώπων που υπάγονται στη διαδικασία της απόφασης-
πλαισίου 2002/584/∆ΕΥ του Συµβουλίου, ώστε να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο και να 
επικοινωνούν µετά τη σύλληψη µε τρίτο πρόσωπο. 

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρµογής 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται από τη στιγµή που ένα πρόσωπο ενηµερώνεται από 
τις αρµόδιες αρχές κράτους µέλους, µέσω επίσηµης ειδοποίησης ή µε άλλο τρόπο, 
ότι θεωρείται ύποπτο ή κατηγορείται για τέλεση αξιόποινης πράξης µέχρι την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών, η οποία νοείται ως ο τελικός καθορισµός τού εάν ο 
ύποπτος ή ο κατηγορούµενος τέλεσε την αξιόποινη πράξη, συµπεριλαµβανοµένης, 
κατά περίπτωση, της επιµέτρησης της ποινής και της εκδίκασης τυχόν προσφυγής. 

2. Η παρούσα οδηγία ισχύει για τα πρόσωπα που υπάγονται στη διαδικασία της 
απόφασης-πλαισίου 2002/584/∆ΕΥ του Συµβουλίου, από τον χρόνο σύλληψής τους 
στο κράτος εκτέλεσης. 

Άρθρο 3  
Το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών  

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι στους υπόπτους και στους κατηγορουµένους 
παρέχεται πρόσβαση σε δικηγόρο το νωρίτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση: 

                                                 
37 Η τελική διατύπωση αυτής της αιτιολογικής σκέψης θα εξαρτηθεί από τη θέση που θα υιοθετήσουν το 

Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρωτοκόλλου (αριθ. 21). 
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α) πριν από την έναρξη οποιασδήποτε ανάκρισης από την αστυνοµία ή από άλλες 
αρχές επιβολής του νόµου, 

β) κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε δικονοµικής πράξης ή πράξης συλλογής 
αποδεικτικών στοιχείων, στην οποία απαιτείται ή επιτρέπεται ως δικαίωµα η παρουσία 
του προσώπου, βάσει του εθνικού δικαίου, εκτός εάν αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τη 
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, 

γ) από την έναρξη της στέρησης της ελευθερίας. 

2. Η πρόσβαση σε δικηγόρο παρέχεται εντός προθεσµίας και κατά τρόπο που να 
επιτρέπει στον ύποπτο ή κατηγορούµενο να ασκεί αποτελεσµατικά τα δικαιώµατα 
υπεράσπισής του.  

Άρθρο 4  
Περιεχόµενο του δικαιώµατος πρόσβασης σε δικηγόρο 

1. Ο ύποπτος ή κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να διαβουλεύεται µε τον δικηγόρο που 
τον εκπροσωπεί.  

2. Ο δικηγόρος έχει δικαίωµα να παρίσταται σε κάθε ανάκριση ή ακρόαση. ∆ικαιούται 
να υποβάλλει ερωτήσεις, να ζητά διευκρινίσεις και να δίνει καταθέσεις που 
καταγράφονται σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.  

3. Ο δικηγόρος δικαιούται να παρίσταται σε κάθε άλλη ανακριτική πράξη ή πράξη 
συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, στην οποία απαιτείται ή επιτρέπεται ως δικαίωµα 
η παρουσία του προσώπου, βάσει του εθνικού δικαίου, εκτός εάν αυτό θα έθετε σε 
κίνδυνο τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. 

4. Ο δικηγόρος δικαιούται να ελέγχει τις συνθήκες κράτησης του υπόπτου ή 
κατηγορουµένου και για αυτό τον λόγο έχει πρόσβαση στον τόπο κράτησης. 

5. Η διάρκεια και η συχνότητα των διαβουλεύσεων µεταξύ υπόπτου ή κατηγορουµένου 
και δικηγόρου δεν περιορίζονται κατά κανέναν τρόπο που µπορεί να θίγει την 
άσκηση των δικαιωµάτων υπεράσπισης.  

Άρθρο 5  
Το δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτον µετά τη σύλληψη 

1. Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόµενο στο άρθρο 2, 
το οποίο στερείται την ελευθερία του, να έχει το δικαίωµα να επικοινωνεί το 
νωρίτερο δυνατό µε τουλάχιστον ένα πρόσωπο της υπόδειξής του.  

2. Σε περίπτωση που το πρόσωπο είναι παιδί, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο 
νόµιµος εκπρόσωπος του παιδιού ή κάποιος άλλος ενήλικας, αναλόγως µε το 
συµφέρον του παιδιού, ενηµερώνεται το νωρίτερο δυνατόν σχετικά µε το γεγονός 
και τους λόγους στέρησης της ελευθερίας του παιδιού, εκτός εάν τούτο αντιβαίνει 
στο βέλτιστο συµφέρον του παιδιού, οπότε ενηµερώνεται κάποιος άλλος 
ενδεδειγµένος ενήλικας. 
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Άρθρο 6 
Το δικαίωµα επικοινωνίας µε τις προξενικές ή διπλωµατικές αρχές 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν το δικαίωµα των προσώπων του άρθρου 2, που στερούνται την 
ελευθερία τους και είναι αλλοδαποί, να ενηµερώνουν το νωρίτερο δυνατό τις προξενικές ή 
διπλωµατικές αρχές τού κράτους τού οποίου είναι υπήκοοι σχετικά µε το γεγονός της 
κράτησής τους, να επικοινωνούν µε τις προξενικές ή διπλωµατικές αρχές. 

Άρθρο 7  
Απόρρητο 

Τα κράτη µέλη εγγυώνται το απόρρητο των διαβουλεύσεων µεταξύ υπόπτου ή 
κατηγορουµένου και του δικηγόρου του. Επίσης διασφαλίζουν το απόρρητο της 
αλληλογραφίας, των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και των άλλων επιτρεπόµενων βάσει του 
εθνικού δικαίου µορφών επικοινωνίας µεταξύ του υπόπτου ή κατηγορουµένου και του 
δικηγόρου του. 

Άρθρο 8  
Παρεκκλίσεις  

Τα κράτη µέλη δεν παρεκκλίνουν από καµία διάταξη της παρούσας οδηγίας, εξαιρουµένων, 
σε εξαιρετικές περιστάσεις, των διατάξεων των άρθρων 3, 4 παράγραφοι 1 έως 3, 5 και 6. 
Κάθε τέτοια παρέκκλιση: 

α) πρέπει να δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης για την 
αποτροπή σοβαρών δυσµενών επιπτώσεων για τη ζωή ή τη σωµατική 
ακεραιότητα προσώπου,  

β) δεν µπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στον τύπο ή τη σοβαρότητα του 
καταγγελλόµενου αδικήµατος, 

γ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια, 

δ) θα είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισµένη χρονικά και σε κάθε περίπτωση δεν 
θα φθάνει έως το στάδιο της δίκης, 

ε) δεν θα προσβάλλει τον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας.  

Οι παρεκκλίσεις εγκρίνονται µόνο µε προσηκόντως αιτιολογηµένη απόφαση δικαστικής 
αρχής, κατά περίπτωση.  

Άρθρο 9  
Παραίτηση από δικαίωµα 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν εθνικού δικαίου που απαιτεί την υποχρεωτική παρουσία ή 
συνδροµή δικηγόρου, η παραίτηση από το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο που 
αναφέρεται στην παρούσα οδηγία τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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α) ο ύποπτος ή κατηγορούµενος έχει προηγουµένως λάβει συνδροµή δικηγόρου 
σχετικά µε τις επιπτώσεις της παραίτησης ή έχει λάβει µε άλλον τρόπο πλήρη 
γνώση των εν λόγω επιπτώσεων, 

β) έχει την απαραίτητη ικανότητα να κατανοεί τις εν λόγω επιπτώσεις και 

γ) η παραίτηση δίνεται ελεύθερα και χωρίς περιθώρια αµφιβολίας.  

2. Η παραίτηση και οι περιστάσεις υπό τις οποίες ασκείται καταγράφονται σύµφωνα µε 
το δίκαιο του αντίστοιχου κράτους µέλους. 

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η παραίτηση µπορεί να ανακαλείται 
µεταγενέστερα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.  

Άρθρο 10  
Πρόσωπα που δεν είναι ύποπτοι ή κατηγορούµενοι 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι σε κάθε πρόσωπο που δεν είναι ύποπτος ή 
κατηγορούµενος και εξετάζεται από την αστυνοµία ή από άλλη αρχή επιβολής του 
νόµου στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας παρέχεται πρόσβαση σε δικηγόρο, εάν, 
κατά την πορεία της εξέτασης, της ανάκρισης ή της ακρόασης καταστεί ύποπτος ή 
κατηγορηθεί για τη διάπραξη ποινικού αδικήµατος.  

2 Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι καµία κατάθεση τού ως άνω προσώπου πριν να 
ενηµερωθεί ότι είναι ύποπτος ή κατηγορούµενος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
εναντίον του.  

Άρθρο 11  
Το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εντάλµατος 

σύλληψης 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που υπάγεται στη διαδικασία τής 
απόφασης-πλαισίου 2002/584/∆ΕΥ του Συµβουλίου έχει δικαίωµα πρόσβασης σε 
δικηγόρο αµέσως µετά τη σύλληψή του βάσει του ευρωπαϊκού εντάλµατος 
σύλληψης στο κράτος µέλος εκτέλεσης.  

2. Όσον αφορά το περιεχόµενο του δικαιώµατος πρόσβασης σε δικηγόρο, το 
συγκεκριµένο πρόσωπο έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα στο κράτος µέλος εκτέλεσης:  

– το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο εντός προθεσµίας και κατά τρόπο που να 
του επιτρέπει την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων του·  

– το δικαίωµα να συναντά τον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί·  

– το δικαίωµα παρουσίας του δικηγόρου του σε οποιαδήποτε ανάκριση ή 
ακρόαση, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος του δικηγόρου να θέτει 
ερωτήσεις, να ζητά διευκρινήσεις και να προβαίνει σε δηλώσεις, οι οποίες θα 
καταχωρούνται σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο·  
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– το δικαίωµα για τον δικηγόρο του να έχει πρόσβαση στον τόπο κράτησης του 
προσώπου προκειµένου να ελέγχει τις συνθήκες αυτής της κράτησης.  

Η διάρκεια και η συχνότητα των συναντήσεων µεταξύ του προσώπου και του 
δικηγόρου του δεν περιορίζονται κατά τρόπο που να είναι σε θέση να παρεµποδίσει 
την άσκηση των δικαιωµάτων του που προβλέπονται από την απόφαση πλαίσιο 
2002/584/∆ΕΥ του Συµβουλίου.  

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οποιοσδήποτε υπάγεται στη διαδικασία τής 
απόφασης-πλαισίου 2002/584/∆ΕΥ του Συµβουλίου, κατόπιν αιτήσεως, έχει επίσης 
το δικαίωµα πρόσβασης σε δικηγόρο αµέσως µετά από σύλληψη δυνάµει 
ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης στο κράτος µέλος έκδοσης, προκειµένου αυτός 
να επικουρεί τον δικηγόρο στο κράτος µέλος εκτέλεσης σύµφωνα µε την παράγραφο 
4. Ο συλληφθείς πρέπει να ενηµερώνεται για το συγκεκριµένο δικαίωµα. 

4. Ο δικηγόρος του συγκεκριµένου προσώπου έχει στο κράτος µέλος έκδοσης το 
δικαίωµα να αναπτύσσει µόνο τις δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για τη 
συνδροµή τού δικηγόρου στο κράτος µέλος εκτέλεσης, µε σκοπό την 
αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων του συλληφθέντος στο κράτος µέλος 
εκτέλεσης σύµφωνα µε την απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου, ιδιαίτερα σύµφωνα 
µε τα άρθρα 3 και 4.. 

5. Το συντοµότερο δυνατό µετά τη σύλληψη δυνάµει ευρωπαϊκού εντάλµατος 
σύλληψης, η δικαστική αρχή εκτέλεσης γνωστοποιεί τη σύλληψη στην δικαστική 
αρχή έκδοσης του εντάλµατος και το αίτηµα του συλληφθέντος να έχει πρόσβαση σε 
δικηγόρο εξίσου στο κράτος µέλος έκδοσης.  

Άρθρο 12  
Νοµική συνδροµή (ευεργέτηµα πενίας) 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των εγχώριων διατάξεων περί 
νοµικής συνδροµής, οι οποίες ισχύουν σύµφωνα µε τον Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την 
Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 

2. Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται να εφαρµόζουν λιγότερο ευνοϊκές διατάξεις για τη 
νοµική συνδροµή από τις επί του παρόντος ισχύουσες, αναφορικά µε τη πρόσβαση 
σε δικηγόρο όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 13 
Ένδικα βοηθήµατα 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι στη διάθεση του προσώπου τού άρθρου 2 υπάρχει 
αποτελεσµατικό ένδικο βοήθηµα σε περίπτωση παραβίασης του δικαιώµατός του 
πρόσβασης σε δικηγόρο.  

2. Το ένδικο βοήθηµα έχει ως αποτέλεσµα την επαναφορά τού προσώπου στην ίδια 
θέση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε διαπραχθεί η παραβίαση.  
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3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι καταθέσεις του υπόπτου ή κατηγορουµένου και 
τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται κατά παράβαση του δικαιώµατός του 
πρόσβασης σε δικηγόρο ή σε περιπτώσεις έγκρισης παρέκκλισης από το εν λόγω 
δικαίωµα, βάσει του άρθρου 8, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως αποδείξεις 
εναντίον του σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, εκτός εάν η χρήση αποδεικτικών 
στοιχείων αυτού του είδους δεν θα έθιγε τα δικαιώµατα υπεράσπισης.  

Άρθρο 14  
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 
κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των 
Θεµελιωδών Ελευθεριών και από άλλες σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου ή από τη 
νοµοθεσία κρατών µελών που παρέχουν υψηλότερο βαθµό προστασίας. 

Άρθρο 15 
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε εφαρµογή τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο 
εντός [24 µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας οδηγίας στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα].  

2. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων αυτών και πίνακα 
αντιστοιχίας µεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. 

3. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραποµπή 
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη 
δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.  

Άρθρο 16  
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 
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Άρθρο 17  
Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις συνθήκες. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
  


