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1. ΣΚΟΠΟΣ  

Η Επιτροπή επιθυµεί να διερευνήσει το βαθµό κατά τον οποίο τα θέµατα κράτησης1 έχουν 
αντίκτυπο στην αµοιβαία εµπιστοσύνη, και, κατά συνέπεια, στην αµοιβαία αναγνώριση και 
τη δικαστική συνεργασία εν γένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ οι συνθήκες κράτησης και η 
διαχείριση του σωφρονιστικού συστήµατος υπάγονται στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, 
η Επιτροπή ενδιαφέρεται γι’ αυτό το θέµα λόγω της θεµελιώδους σηµασίας της αρχής της 
αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων για τον τοµέα της ελευθερίας, της 
ασφάλειας και της δικαιοσύνης. 

Για να λειτουργεί αποτελεσµατικά η αµοιβαία αναγνώριση, πρέπει να υπάρχει µια κοινή 
βάση εµπιστοσύνης µεταξύ των δικαστικών αρχών. Κάθε κράτος µέλος πρέπει να γνωρίζει 
καλύτερα τα δικαστικά συστήµατα των άλλων κρατών µελών.  

Στο ψήφισµά του σχετικά µε ένα οδικό χάρτη για την ενίσχυση των δικονοµικών 
δικαιωµάτων των υπόπτων κατά την ποινική διαδικασία2, το Συµβούλιο ορίζει ότι «Το 
χρονικό διάστηµα προσωρινής κράτησης ενός ατόµου προτού εκδικασθεί η υπόθεσή του και 
κατά τη διάρκεια της  δίκης  ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό µεταξύ των κρατών µελών.. Η 
υπερβολικά µεγάλη διάρκεια προσωρινής κράτησης αποβαίνει εις βάρος του ατόµου, µπορεί να 
θίγει τη δικαστική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και δεν είναι αντιπροσωπευτική των 
αξιών τις οποίες πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση».  

Το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει Πράσινη Βίβλο για την προσωρινή 
κράτηση. Η παρούσα Βίβλος – η οποία αποτελεί µέρος της δέσµης των δικονοµικών 
δικαιωµάτων, αποτελεί την απάντηση της Επιτροπής στο αίτηµα του Συµβουλίου.  

Η Πράσινη Βίβλος καλύπτει την αλληλεπίδραση µεταξύ των συνθηκών κράτησης και των 
µέσων αµοιβαίας αναγνώρισης, όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης, καθώς και η 
προσωρινή κράτηση, και δροµολογεί ευρεία δηµόσια διαβούλευση βάσει των δέκα 
ερωτήσεων που διατυπώνονται στην παρούσα Βίβλο.  

Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης3 ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει την κράτηση και τα συναφή µε αυτή 
θέµατα: «Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο φρονεί ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ενισχυθεί η 
αµοιβαία εµπιστοσύνη και για να καταστεί αποτελεσµατικότερη η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης στον τοµέα της 
κράτησης. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 
να ενισχυθεί η εφαρµογή των ευρωπαϊκών σωφρονιστικών κανόνων, που ενέκρινε το Συµβούλιο της Ευρώπης. Θα 
µπορούσαν επίσης να εξεταστούν θέµατα όπως οι εναλλακτικές προς τη φυλάκιση λύσεις, τα πιλοτικά προγράµµατα 
περί κρατήσεων και οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη διαχείριση του σωφρονιστικού συστήµατος. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να εξετάσει περαιτέρω το θέµα αυτό στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
συνθήκη της Λισαβόνας.» 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτρέπει εδώ και πολλά χρόνια την Επιτροπή να αναλάβει δράσεις σχετικά µε 
διάφορα θέµατα στον τοµέα της κράτησης. Στο ψήφισµά του σχετικά µε το πρόγραµµα της Στοκχόλµης4, το 

                                                 
1 Η κράτηση εδώ νοείται ως κράτηση σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) της 

ΕΣ∆Α που έπεται µιας αξιόποινης πράξης και όχι για άλλο σκοπό (για παράδειγµα, κράτηση 
µεταναστών). 

2 Ψήφισµα για έναν οδικό χάρτη για την ενίσχυση των δικονοµικών δικαιωµάτων των υπόπτων ή 
κατηγορουµένων σε ποινικές διαδικασίες, (ΕΕ C 295 της 4.12.2009, σ. 1). 

3 ΕΕ C 115 της 4.4.2010, σ. 1. 
4 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε την ανακοίνωση της 

Επιτροπής για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών – 
πρόγραµµα της Στοκχόλµης, P7_TA(2009)0090. 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να οικοδοµηθεί ένας ενωσιακός χώρος ποινικής δικαιοσύνης και να αναπτυχτεί 
µέσω, µεταξύ άλλων, ελάχιστων προτύπων για τις φυλακές και τις συνθήκες κράτησης και κοινού συνόλου 
δικαιωµάτων των κρατουµένων στην ΕΕ. Τούτο επαναλαµβάνεται στη γραπτή δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου 2011 σχετικά µε τις παραβιάσεις των θεµελιωδών δικαιωµάτων των 
κρατουµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση5. 

2. ΤΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ; 

Τα θέµατα της κράτησης, είτε συνδέονται µε προσωρινά κρατούµενους είτε µε 
καταδικασθέντες, υπάγονται στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Εντούτοις, υπάρχουν 
λόγοι να διερευνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα θέµατα, ανεξάρτητα από την αρχή της 
επικουρικότητας. 

Τα θέµατα της κράτησης εµπίπτουν στο πεδίο ενδιαφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς, πρώτον, αποτελούν µια πτυχή των δικαιωµάτων που πρέπει να διασφαλίζονται για να 
προωθείται η αµοιβαία εµπιστοσύνη και η οµαλή λειτουργία των µέσων αµοιβαίας 
αναγνώρισης και, δεύτερον, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζεται ορισµένες αξίες.  

Για να προωθηθεί η αµοιβαία εµπιστοσύνη, οι προτεραιότητες της Επιτροπής στον τοµέα της 
ποινικής δικαιοσύνης είναι να ενισχύσει τα δικονοµικά δικαιώµατα µέσω ελάχιστων κανόνων 
για τους υπόπτους ή τους κατηγορουµένους σε ποινική διαδικασία. Ένα ελάχιστο πρότυπο 
προστασίας για τα ατοµικά δικαιώµατα δεν θα ωφελήσει µόνο τα άτοµα στην Ένωση αλλά θα 
προωθήσει και την αµοιβαία εµπιστοσύνη που αποτελεί το αναγκαίο αντίβαρο στα µέτρα 
δικαστικής συνεργασίας τα οποία ενισχύουν τις εξουσίες των εισαγγελικών αρχών, των 
δικαστηρίων και των ανακριτικών αρχών.  

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή κατάρτισε µια δέσµη µέτρων για τα δικονοµικά δικαιώµατα 
των υπόπτων και κατηγορουµένων6 που θα συµβάλουν στην επίτευξη της αναγκαίας 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των δικαστικών λειτουργών, ενώ θα λαµβάνουν υπόψη τις 
διαφορές µεταξύ των νοµικών παραδόσεων και συστηµάτων των κρατών µελών.  

Η Επιτροπή έχει ήδη τονίσει ότι ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων εντός της ΕΕ έχει 
ζωτική σηµασία για την οικοδόµηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών µελών. Η 
έλλειψη εµπιστοσύνης όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
στα κράτη µέλη όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης θα παρεµπόδιζε τη λειτουργία και 
την ενίσχυση των µέσων συνεργασίας στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης.7 

Ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης της ΕΕ) καθορίζει 
ένα πρότυπο µε το οποίο πρέπει να συµµορφώνονται όλα τα κράτη µέλη όταν εφαρµόζουν το 
ενωσιακό δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆) αποφάσισε 
ότι οι απαράδεκτες συνθήκες κράτησης µπορούν να αποτελέσουν παράβαση του άρθρου 3 
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α). Το άρθρο 4 του Χάρτη της 

                                                 
5 Γραπτή δήλωση σχετικά µε τις παραβιάσεις των θεµελιωδών δικαιωµάτων των κρατουµένων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, των ΜΕΚ - 06/2011 της 14.02.2011. 
6 Οι προτάσεις θα καλύπτουν το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την ποινική διαδικασία 

(Οδηγία 2010/64/ΕΕ που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2010), το δικαίωµα στην πληροφόρηση κατά την 
ποινική διαδικασία, την πρόσβαση σε δικηγόρο, το δικαίωµα επικοινωνίας κατά την κράτηση, την 
προστασία των ευάλωτων υπόπτων και κατηγορουµένων και την πρόσβαση σε νοµική βοήθεια. 

7 «Στρατηγική για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση», - COM(2010) 573. 
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ΕΕ διατυπώνεται πανοµοιότυπα µε το άρθρο 3 της ΕΣ∆Α, και οι δύο αυτές διατάξεις έχουν το 
ίδιο πεδίο εφαρµογής και νόηµα. Το άρθρο 19 παράγραφος 2 του Χάρτη της ΕΕ ορίζει επίσης 
ότι κανείς δεν µπορεί να εκδοθεί προς κράτος όπου διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να υποστεί 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση.  

Παρά το γεγονός ότι το δίκαιο και οι ποινικές διαδικασίες όλων των κρατών µελών 
υπόκεινται στα πρότυπα της ΕΣ∆Α και πρέπει να συµµορφώνονται µε τον Χάρτη της ΕΕ 
όταν εφαρµόζουν το ενωσιακό δίκαιο, υπάρχουν ακόµη αµφιβολίες σχετικά µε τον τρόπο µε 
τον οποίο τηρούνται στην ΕΕ τα πρότυπα αυτά.  

3. Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

Οι συνθήκες κράτησης έχουν άµεσο αντίκτυπο στην οµαλή λειτουργία της αρχής της 
αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων. Τόσο οι προσωρινά κρατούµενοι όσο 
και οι καταδικασµένοι έχουν δικαίωµα σε ένα εύλογο επίπεδο συνθηκών κράτησης. Ο 
υπερπληθυσµός στις φυλακές και οι ισχυρισµοί για κακή µεταχείριση των κρατουµένων 
µπορούν να υπονοµεύσουν την εµπιστοσύνη που είναι αναγκαία για την ενίσχυση της 
δικαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η αρχή της θεµελιώδους αναγνώρισης βασίζεται στην ιδέα της αµοιβαίας εµπιστοσύνης 
µεταξύ των κρατών µελών. Οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να αναγνωρίζονται ως 
ισοδύναµες και να εκτελούνται σε όλη την Ένωση ανεξάρτητα από το πού ελήφθη η 
απόφαση. Τούτο βασίζεται στο τεκµήριο ότι τα συστήµατα ποινικής δικαιοσύνης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν είναι ίδια, είναι τουλάχιστον ισοδύναµα. Οι δικαστικές 
αποφάσεις εκτελούνται κατά κανόνα από δικαστές στο κράτος εκτέλεσης. Οι δικαστές αυτοί 
πρέπει να είναι πεπεισµένοι ότι η αρχική απόφαση ελήφθη δίκαια (π.χ. ότι δεν 
παραβιάστηκαν τα δικαιώµατα του ατόµου όταν ελήφθη η απόφαση) και ότι τα δικαιώµατα 
του ατόµου θα γίνουν πλήρως σεβαστά όταν επιστρέψει σε άλλο κράτος µέλος.  

Χωρίς την αµοιβαία εµπιστοσύνη στον τοµέα της κράτησης, τα µέσα αµοιβαίας αναγνώρισης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σχέση µε την κράτηση δεν θα λειτουργήσουν ορθά, διότι 
ένα κράτος µέλος ενδέχεται να είναι απρόθυµο να αναγνωρίσει και να εκτελέσει την 
απόφαση που έχει ληφθεί από τις αρχές άλλου κράτους µέλους. Θα ήταν δύσκολο να 
αναπτυχτεί στενότερη δικαστική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών αν δεν καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης και να προωθηθούν οι 
εναλλακτικές προς την κράτηση λύσεις. 

Ορισµένα µέσα αµοιβαίας αναγνώρισης επηρεάζονται δυνητικά από το θέµα των συνθηκών 
κράτησης. Τα εν λόγω µέσα είναι οι αποφάσεις-πλαίσιο του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ένταλµα Σύλληψης, η µεταφορά κρατουµένων, η αµοιβαία αναγνώριση εναλλακτικών 
ποινών και της αναστολής εκτέλεσης καθώς και το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Επιτήρησης. 

3.1. Το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης (ΕΕΣ)8 

Το ΕΕΣ απαιτεί την παράδοση µεταξύ κρατών µελών ατόµων που καταζητούνται τόσο για να 
προσαχθούν σε δίκη όσο και για να εκτίσουν ποινή κατόπιν καταδικαστικών αποφάσεων και 
αφορά, ως εκ τούτου, τόσο την προσωρινή κράτηση όσο και την µετά τη δίκη κράτηση.  

                                                 
8 Απόφαση-πλαίσιο του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1). 
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Ενώ αποδείχτηκε ότι το ΕΕΣ αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για να διασφαλίζεται ότι οι 
εγκληµατίες δεν µπορούν να χρησιµοποιούν τα σύνορα για να διαφεύγουν της δικαιοσύνης, 
ιδίως σε σχέση µε σοβαρές και οργανωµένες εγκληµατικές πράξεις µε διασυνοριακή 
διάσταση, η εφαρµογή του, συµπεριλαµβανοµένης της θεµελιώδους αρχής της αµοιβαίας 
αναγνώρισης στην οποία βασίζεται, πρέπει να σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Το άρθρο 1 
παράγραφος 3 του ΕΕΣ προβλέπει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να σέβονται τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις νοµικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένου του άρθρου 4 του 
Χάρτη της ΕΕ και του άρθρου 3 της ΕΣ∆Α, και δεν υποχρεώνει τις δικαστικές αρχές να 
παραδίδουν ένα άτοµο όταν είναι πεπεισµένες, ενώ ταυτόχρονα λαµβάνουν υπόψη όλες τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, ότι η παράδοση αυτή θα καταλήξει σε παραβίαση των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων του ατόµου λόγω απαράδεκτων συνθηκών κράτησης.  

Εντούτοις, η µεταχείριση των κρατουµένων για τους οποίους έχει εκδοθεί ΕΕΣ πρέπει να 
φτάνει σε ένα ελάχιστο επίπεδο αυστηρότητας για να εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του 
άρθρου 4 του Χάρτη της ΕΕ και του άρθρου 3 της ΕΣ∆Α. Πρόσφατα, έγινε επίκληση του 
άρθρου 3 της ΕΣ∆Α σε διαδικασίες του ΕΕΣ, όταν ασκήθηκε προσφυγή κατά της παράδοσης  
λόγω εικαζόµενων ακατάλληλων συνθηκών κράτησης στο κράτος έκδοσης.  

Παράδειγµα: Σε µια πρόσφατη απόφαση, στην υπόθεση «The Minister for Justice Equality and Law Reform 
κατά Robert Rettinger», της 23ης Ιουλίου 2010, το ιρλανδικό Supreme Court ακύρωσε απόφαση του ιρλανδικού 
High Court για την παράδοση υπόπτου για τον οποίο είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης στο κράτος 
έκδοσης. Το Supreme Court παρέπεµψε την υπόθεση στο High Court για να την εκδικάσει εκ νέου αφού 
εξετάσει διεξοδικά όλο το υλικό που διέθετε για να διαπιστώσει κατά πόσο υπήρχε πραγµατικός κίνδυνος να 
υποστεί το παραδιδόµενο άτοµο µεταχείριση που αντιβαίνει στο άρθρο 3 της ΕΣ∆Α. Στην απόφασή του το 
ιρλανδικό Supreme Court αναφέρθηκε σε ορισµένες υποθέσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆) για τις συνθήκες κράτησης, στις οποίες το Ε∆Α∆ κατέληγε στο συµπέρασµα ότι οι 
καταγγέλλοντες κρατήθηκαν σε απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες. 

Στην υπόθεση αυτή, ασκήθηκε προσφυγή κατά της παράδοσης συνεπώς για λόγους που 
συνδέονται µε θέµατα κράτησης, δεδοµένου ότι θεωρήθηκε ότι οι συνθήκες στο κράτος 
έκδοσης δεν ήταν σύµφωνες µε τον Χάρτη της ΕΕ και τα πρότυπα της ΕΣ∆Α.  

Τα προβλήµατα προκύπτουν, αφενός, στο στάδιο πριν από τη δίκη και, αφετέρου, στο στάδιο 
µετά τη δίκη9. Μια δικαστική αρχή µπορεί να θεωρήσει αδιάσειστο ένα σχετικό µε την 
κράτηση επιχείρηµα σε µια συγκεκριµένη υπόθεση και να αρνηθεί την παράδοση. Ακόµη και 
όταν η διαδικασία δεν καταλήγει σε άρνηση, το «υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης µεταξύ των 
κρατών µελών» (που αναφέρεται ως η βάση του συστήµατος του ΕΕΣ στην αιτιολογική 
σκέψη 10 της απόφασης-πλαίσιο) υποσκάπτεται όταν οι δικαστικές αρχές πρέπει συνεχώς να 
σταθµίζουν αυτή την εµπιστοσύνη σε σχέση µε τις συνδεόµενες µε την κράτηση ελλείψεις 
που γνωρίζουν.  

∆εδοµένου του δικαιώµατος σε ταχεία δίκη που κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
της ΕΣ∆Α, όταν η χρονική περίοδος προσωρινής κράτησης είναι υπερβολικά µεγάλη, τα 
κράτη µέλη εκτέλεσης του ΕΕΣ µπορούν να αντιταχθούν στη χρησιµοποίηση ενός µέσου που 
έχει σχεδιαστεί για την ταχεία παράδοση ατόµων για να δικαστούν, αν τα άτοµα αυτά 
διατρέχουν τον κίνδυνο να περάσουν µήνες εν αναµονή της δίκης τους σε µια φυλακή της 
αλλοδαπής, ενώ θα µπορούσαν να είχαν παραµείνει στη χώρα τους έως ότου οι αρχές στο 
κράτος έκδοσης του εντάλµατος ήταν έτοιµες για τη δίκη. 

                                                 
9 Βλ. έκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή του ΕΕΣ - COM(2011) 175 της 11.4.2011. 
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3.2. Μεταφορά των φυλακισµένων 

Η απόφαση-πλαίσιο 2008/909/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της  27ης Νοεµβρίου 2008,10 σχετικά µε 
την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες 
επιβάλλουν στερητικές της ελευθερίας ποινές ή στερητικά της ελευθερίας µέτρα για το σκοπό 
της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει εφαρµοστεί έως τις 5 ∆εκεµβρίου 
2011. Η απόφαση-πλαίσιο θεσπίζει ένα σύστηµα για τη µεταφορά καταδίκων πίσω στο 
κράτος µέλος του οποίου είναι υπήκοοι ή στο οποίο διαµένουν συνήθως (ή στο κράτος µέλος 
µε το οποίο έχουν στενούς δεσµούς). Το άρθρο 3 παράγραφος 4 προβλέπει ότι τα κράτη µέλη 
πρέπει να σέβονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις νοµικές αρχές. Πρέπει να 
διευκολύνουν την κοινωνική επανένταξη του καταδίκου, διασφαλίζοντας ότι εκτίει την ποινή 
του στη χώρα καταγωγής του.  

Παράδειγµα: Ο Peter είναι υπήκοος ενός κράτους µέλους Α. Έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα στο κράτος 
µέλος Β, όπου ζει συνήθως και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών. Οι αρχές του κράτους µέλους Β 
µπορούν να τον οδηγήσουν πίσω στο κράτος µέλος Α για να εκτίσει την ποινή χωρίς να ζητήσουν τη 
συγκατάθεσή του. 

Οι εκλαµβανόµενες ως κακές συνθήκες κράτησης, ή οι συνθήκες που ενδέχεται να µην 
ανταποκρίνονται στα ελάχιστα πρότυπα τα οποία απαιτούνται από τους ευρωπαϊκούς 
σωφρονιστικούς κανόνες του Συµβουλίου της Ευρώπης θα µπορούσαν να αποτελούν εµπόδιο 
στη µεταφορά των φυλακισµένων. Οι καταδικασθέντες οι οποίοι δεν επιθυµούν να 
µεταφερθούν θα µπορούσαν να ισχυριστούν ότι η µεταφορά τους ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσµα να υποβληθούν σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση. 

Η απόφαση-πλαίσιο καταργεί την απαίτηση συγκατάθεσης του καταδικασθέντος ως προς τη  
µεταφορά του. Τούτο σηµαίνει ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην πιθανή 
παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στο µετά τη µεταφορά στάδιο. Η βελτίωση της 
πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες στις φυλακές και τα συστήµατα ποινικής 
δικαιοσύνης σε άλλα κράτη θα επιτρέψουν στα κράτη έκδοσης να λαµβάνουν υπόψη όλους 
τους σχετικούς παράγοντες προτού κινήσουν τη διαδικασία µεταφοράς. 

Υπάρχει κίνδυνος ότι οι µεταφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ανακουφίσουν τον 
υπερπληθυσµό στις φυλακές σε ένα κράτος µέλος, αυξάνοντάς τον πιθανόν σε ένα άλλο. 
Τούτο θα µπορούσε να αποτελέσει ιδιαίτερο πρόβληµα όταν ένα κράτος µέλος έχει υψηλό 
ποσοστό φυλακισµένων που είναι υπήκοοι ενός άλλου, ενδεχοµένως γειτονικού κράτους 
µέλους. 

Η ποικιλία που υπάρχει µεταξύ των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επιβολή 
των στερητικών της ελευθερίας ποινών δηµιουργεί δυνητικά προβλήµατα για την επιτυχή 
λειτουργία της απόφασης-πλαίσιο. Εάν ένα άτοµο καταδικαστεί σε ένα κράτος µέλος σε 
ποινή φυλάκισης την οποία θα εκτίσει σε ένα άλλο, είναι σηµαντικό να γνωρίζει τη διάρκεια 
της ποινής που θα πρέπει πράγµατι να εκτίσει. Τα κράτη µέλη έχουν διαφορετικούς κανόνες 
σχετικά µε την υπό όρους ή πρόωρη απόλυση11, και αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει 

                                                 
10 Απόφαση-πλαίσιο 2008/909/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008 (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, 

σ. 27). 
11 Ορισµένα κράτη µέλη έχουν διατάξεις για την αυτόµατη πρόωρη απόλυση των φυλακισµένων, 

ορισµένα έχουν µηχανισµούς διακριτικής ευχέρειας και άλλα συνδυάζουν µηχανισµούς διακριτικής 
ευχέρειας µε αυτόµατες διατάξεις. Επίσης, υπάρχουν παραλλαγές όσον αφορά τις ρυθµίσεις 
παρακολούθησης των παραβατών που απολύθηκαν πρόωρα από τη φυλακή καθώς και τη δυνατότητα – 
ή µη – για τους φυλακισµένους να επιτυγχάνουν έκπτωση της ποινής τους λόγω εργασίας που 
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εµπόδιο στις µεταφορές εάν το ενδιαφερόµενο άτοµο επρόκειτο τελικά να εκτίσει ποινή 
µεγαλύτερης διάρκειας στο κράτος µέλος στο οποίο µεταφέρθηκε από ό,τι θα εξέτιε σε αυτό 
στο οποίο καταδικάστηκε. Υπάρχει κίνδυνος το κράτος εκτέλεσης (έκτισης) να διαθέτει 
λιγότερο γενναιόδωρο σύστηµα πρόωρης απόλυσης από ό,τι το κράτος καταδίκης (έκδοσης). 
Το Ε∆Α∆ απεφάνθη12 ότι, σε παρόµοια περίπτωση, δεν «απέκλειε τη δυνατότητα ότι µια 
κατάφωρα µεγαλύτερης de facto διάρκειας ποινή φυλάκισης στο κράτος έκτισης (εκτέλεσης) 
να οδηγούσε σε παράβαση του άρθρου 5 της ΕΣ∆Α (δικαίωµα στην ελευθερία και την 
ασφάλεια) και, ως εκ τούτου, το κράτος καταδίκης (έκδοσης) να υπέχει ευθύνη δυνάµει του 
εν λόγω άρθρου»13.  

3.3. Αναστολή και εναλλακτικές κυρώσεις 

Η απόφαση-πλαίσιο 2008/947/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 200814 σχετικά µε 
την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της 
ποινής ή απόλυσης υπό όρους και εναλλακτικών κυρώσεων πρέπει να έχει εφαρµοστεί έως 
τις 6 ∆εκεµβρίου 2011.  

Η απόφαση-πλαίσιο αφορά το µετά τη δίκη στάδιο. Εφαρµόζει την αρχή της αµοιβαίας 
αναγνώρισης πολλών εναλλακτικών προς τη στέρηση της ελευθερίας κυρώσεων και µέτρων 
που διευκολύνουν την πρόωρη απόλυση. Το άρθρο 1 παράγραφος 4 προβλέπει ότι τα κράτη 
µέλη πρέπει να σέβονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις νοµικές αρχές. Η 
απόφαση αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους, ή άλλη εναλλακτική 
κύρωση θα εκτελείται σε ένα κράτος µέλος άλλο από αυτό στο οποίο καταδικάστηκε το 
άτοµο και µπορεί να εκτελείται σε οποιοδήποτε κράτος µέλος εφόσον το ενδιαφερόµενο 
άτοµο έχει συγκατατεθεί. 

Παράδειγµα: Η Άννα είναι υπήκοος ενός κράτους µέλους Α αλλά βρίσκεται σε διακοπές σε κράτος µέλος Β. 
Καταδικάστηκε για µια αξιόποινη πράξη στο κράτος Β και της επεβλήθη ως ποινή η εκτέλεση κοινωφελούς 
εργασίας αντί στερητικής της ελευθερίας ποινής. Μπορεί να επιστρέψει στο κράτος µέλος καταγωγής και οι 
αρχές αυτού του κράτους µέλους είναι υποχρεωµένες να αναγνωρίσουν την ποινή κοινωφελούς εργασίας και να 
επιτηρήσουν την εκτέλεσή της από την Άννα. 

Η απόφαση-πλαίσιο εφαρµόζει την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης σε πολλές από αυτές τις 
εναλλακτικές προς τη στέρηση της ελευθερίας κυρώσεις και µέτρα που διευκολύνουν την 
πρόωρη απόλυση. Η ορθή εφαρµογή της συνεπάγεται ότι τα µέτρα αναστολής και οι 
εναλλακτικές προς τη φυλάκιση κυρώσεις πρέπει να ισχύουν σε όλα τα νοµικά συστήµατα 
στην Ένωση. Τα µέτρα αυτά πρέπει να προωθηθούν σε ενωσιακό επίπεδο για την ορθή και 
αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων από τα κράτη µέλη. 

                                                                                                                                                         
πραγµατοποίησαν κατά τη διάρκεια παραµονής τους στη φυλακή. Υπάρχουν επίσης διαφορές µεταξύ 
των κρατών µελών όσον αφορά τον τρόπο έκτισης των στερητικών της ελευθερίας ποινών. Ορισµένα 
κράτη µέλη προβλέπουν να εκτίουν οι φυλακισµένοι µια στερητική της ελευθερίας ποινή κατά τη 
διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή της νύχτας, ενώ άλλα προβλέπουν κράτηση κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας. Αντίθετα, αυτά τα είδη έκτισης της ποινής δεν προβλέπονται σε ορισµένα κράτη µέλη, τα 
οποία, αντ’ αυτού, κάνουν χρήση της φυλάκισης µε την πιο «παραδοσιακή» έννοια. 

12 Τελική απόφαση ως προς το παραδεκτό της αίτησης αριθ. 28578/03 από Szabó κατά Σουηδίας, 27 
Ιουνίου 2006. 

13 Βλ. Dirk van Zyl Smit and Sonja Snacken, Principles of European Prison Law and Policy. Penology 
and Human Rights, OUP, 2009, Chapter 8, Release. 

14 Απόφαση-πλαίσιο 2008/947/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008 (ΕΕ L 337 της 16.12.2008, 
σ. 102). 
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3.4. Ευρωπαϊκό Ένταλµα Επιτήρησης (ΕΕΕ) 

Η απόφαση-πλαίσιο 2009/829/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2009,15 σχετικά µε 
την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας 
αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή 
κράτηση. Πρέπει να έχει εφαρµοστεί έως την 1η ∆εκεµβρίου 2012. Το άρθρο 5 προβλέπει ότι 
τα κράτη µέλη πρέπει να σέβονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις νοµικές 
αρχές. 

Το ΕΕΕ αφορά την προσωρινή απόλυση στο προδικαστικό στάδιο. Θα επιτρέψει ένα µη 
στερητικό της ελευθερίας µέτρο επιτήρησης να µεταφέρεται από το κράτος µέλος όπου ο µη 
διαµένων µονίµως είναι ύποπτος αξιόποινης πράξης στο κράτος µέλος στο οποίο διαµένει 
µονίµως. Τούτο θα επιτρέψει σε έναν ύποπτο να υπόκειται σε µέτρο επιτήρησης στο κράτος 
µέλος µόνιµης διαµονής του µέχρις ότου διεξαχθεί η δίκη στο αλλοδαπό κράτος µέλος και 
προβλέπει έτσι ένα τρόπο να µειωθεί στο µέλλον η προσωρινή κράτησης των µη µονίµως 
διαµενόντων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράδειγµα: Ο Hans, ο οποίος διαµένει µονίµως στο κράτος µέλος Α συλλαµβάνεται και κατηγορείται για 
αξιόποινη πράξη στο κράτος µέλος Β. Η δίκη του θα αρχίσει µετά από 6 µήνες. Εάν ήταν µόνιµος κάτοικος του 
κράτους µέλους Β, ο δικαστής µάλλον θα τον άφηνε ελεύθερο µε καταβολή εγγύησης, υπό τον όρο να 
εµφανίζεται στο αστυνοµικό τµήµα, αλλά ο δικαστής δεν είναι πρόθυµος να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο 
διότι ο Hans ζει σε άλλο κράτος µέλος και θα επιστρέψει σε αυτό εν αναµονή της δίκης. Ο δικαστής φοβάται ότι 
ο Hans δεν θα επιστρέψει και ότι ενδέχεται ακόµη και να διαφύγει. Βάσει του ΕΕΕ, ο δικαστής µπορεί να 
επιτρέψει στον Hans να επιστρέψει στο κράτος µέλος Α υπό τον όρο εµφάνισης και µπορεί να ζητήσει από τις 
αρχές του κράτους µέλους Α να διασφαλίσουν ότι ο Hans πράγµατι εµφανίζεται στο αστυνοµικό τµήµα 
σύµφωνα µε την απόφαση του δικαστηρίου στο κράτος µέλος Β. 

Το ΕΕΕ προβλέπει την εφαρµογή πολλών εναλλακτικών ειδών επιτήρησης αντί της 
προσωρινής κράτησης, όπως την υποχρέωση του ατόµου να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή 
του κράτους εκτέλεσης σχετικά µε τυχόν αλλαγή κατοικίας, ιδίως προς το σκοπό της 
παραλαβής των κλητεύσεων να παραστεί σε ακρόαση ή δίκη στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών, την απαγόρευση εισόδου σε ορισµένα µέρη στο κράτος έκδοσης ή στο κράτος 
εκτέλεσης, την υποχρέωση παραµονής σε συγκεκριµένο τόπο για καθορισµένο χρόνο, την 
υποχρέωση που περιλαµβάνει περιορισµούς όσον αφορά την έξοδο από το κράτος εκτέλεσης, 
την υποχρέωση του ατόµου να εµφανίζεται κατά τακτά διαστήµατα σε συγκεκριµένη αρχή, 
την υποχρέωση κατάθεσης συγκεκριµένου χρηµατικού ποσού ή άλλου είδους εγγύησης ή την 
υποχρέωση θεραπείας απεξάρτησης.  

Το σύστηµα του ΕΕΕ εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους µέλους έκδοσης, και 
συνεπώς είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο τρόπος µε τον οποίο θα το εφαρµόσουν τα εθνικά 
δικαστήρια καθώς και ο τρόπος αλληλεπίδρασης µε το ΕΕΣ. Επίσης, γεννώνται ερωτήµατα 
σχετικά µε τη συχνότητα µε την οποία θα χρησιµοποιείται το ΕΕΕ.  

Η αµοιβαία εµπιστοσύνη έχει βασική σηµασία για την επιτυχή λειτουργία του ΕΕΕ. 
Εντούτοις, υπάρχει κίνδυνος ότι το µέσο δεν θα χρησιµοποιείται µε ενιαίο τρόπο σε όλα τα 
κράτη µέλη, αλλά µόνο µεταξύ των χωρών εκείνων στις οποίες υπάρχει αµοιβαία 
εµπιστοσύνη.  

                                                 
15 Απόφαση-πλαίσιο 2009/829/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009 (ΕΕ L 294 της 11.11.2009 

σ. 20). 
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Θα µπορούσε να ενθαρρυνθεί η χρήση των εναλλακτικών προς την προσωρινή κράτηση 
µέτρων. Με την εφαρµογή του ΕΕΕ, θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση εναλλακτικών µέτρων, 
όπως για παράδειγµα, η επιτήρηση µε ηλεκτρονικές συσκευές, για την ορθή και 
αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων του ΕΕΕ από τα κράτη µέλη και για να περιοριστεί 
η προσωρινή κράτηση.  

3.5. Εφαρµογή  

Το θέµα του κατά πόσο οι συνθήκες κράτησης είναι τέτοιες που να επιτρέπουν να εδραιωθεί 
η αµοιβαία εµπιστοσύνη, ώστε να µην υπάρχουν εµπόδια στην εφαρµογή των µέσων 
αµοιβαίας αναγνώρισης στην ΄Ενωση, θα πρέπει να αντιµετωπιστεί πριν από τη µεταφορά 
των αποφάσεων-πλαίσιο στην εθνική νοµοθεσία το 2011 και το 2012 αντιστοίχως.  

Είναι σηµαντικό τα κράτη µέλη να µεταφέρουν τις αποφάσεις αυτές στην εθνική τους 
νοµοθεσία το συντοµότερο δυνατό και να τις εφαρµόσουν ορθά. Η Επιτροπή είναι στη 
διάθεση των κρατών µελών για να τους παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση σχετικά µε την 
ορθή πρακτική και θα συνεχίσει τις περιφερειακές ηµερίδες εργασίας σχετικά µε την 
εφαρµογή από το 2010, καθώς οι εν λόγω ηµερίδες θεωρήθηκαν σηµαντική πτυχή της 
διαδικασίας εφαρµογής.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

1) Προδικαστικό στάδιο: Ποιές µη στερητικές της ελευθερίας εναλλακτικές προς την 
προσωρινή κράτηση κυρώσεις προβλέπονται; Λειτουργούν; Θα µπορούσαν οι εναλλακτικές 
προς την προσωρινή κράτηση κυρώσεις να προωθηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης; 
Εάν ναι, µε ποιο τρόπο; 

2) Μετά τη δίκη: Ποια είναι τα πλέον σηµαντικά εναλλακτικά προς τα στερητικά της 
ελευθερίας µέτρα (όπως κοινωφελής εργασία ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή υπό όρους 
απόλυση) στο νοµικό σας σύστηµα; Λειτουργούν; Θα µπορούσε η αναστολή εκτέλεσης της 
ποινής ή η υπό όρους απόλυση και άλλα εναλλακτικά προς την κράτηση µέτρα να 
προωθηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης; Εάν ναι, µε ποιόν τρόπο; 

3) Πως πιστεύεται ότι οι συνθήκες κράτησης µπορούν να έχουν επίπτωση στην ορθή 
λειτουργία του ΕΕΣ; Τι πιστεύετε για τη λειτουργία της απόφασης-πλαίσιο για τη µεταφορά 
των κρατουµένων;  

4. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  

Η κράτηση µπορεί να αποφασιστεί µόνο όταν συµµορφώνεται µε το καθήκον σεβασµού του 
δικαιώµατος της ελευθερίας (άρθρο 5 παράγραφος 1 της ΕΣ∆Α), το οποίο συνδέεται στενά µε 
το τεκµήριο αθωότητας.16 Το άρθρο 48 παράγραφος 1 του Χάρτη προβλέπει ότι «κάθε 
κατηγορούµενος τεκµαίρεται ότι είναι αθώος µέχρι αποδείξεως της ενοχής του σύµφωνα µε 
το νόµο». Το άρθρο 6 παράγραφος 2 της ΕΣ∆Α και το ICCPR (∆ιεθνές σύµφωνο για τα 
ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα)17 περιλαµβάνουν επίσης διατάξεις για το τεκµήριο 
αθωότητας18. Η προσωρινή κράτηση στο πλαίσιο της παρούσας Πράσινης Βίβλου καλύπτει 

                                                 
16 Βλ. Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για το τεκµήριο αθωότητας - COM(2006) 174 της 26.4.2006. 
17 ∆ιεθνές σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα. 
18 Άρθρο 48 παράγραφος 1 του Χάρτη, άρθρο 14 παράγραφος 2 του ∆ΣΑΠ∆. 
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την περίοδο µέχρι την οριστική απόφαση19. Η προσωρινή κράτηση αποτελεί µέτρο έκτακτου 
χαρακτήρα στα δικαστικά συστήµατα όλων των κρατών µελών. Πρέπει να εφαρµόζεται 
µόνον όταν όλα τα άλλα µέτρα κρίνονται ανεπαρκή. Σε ορισµένα ευρωπαϊκά συστήµατα, η 
προσωρινή κράτηση θεσπίζεται ακόµη και από συνταγµατικό κανόνα, γεγονός που 
καταδεικνύει την υποστήριξη της ελευθερίας σύµφωνα µε το τεκµήριο της αθωότητας. Τούτο 
περιορίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η προσωρινή κράτηση και θεσπίζει 
ειδικά κριτήρια και διαδικασίες για τη χρήση της. Για παράδειγµα, θα πρέπει να εφαρµόζεται 
µόνο εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει ουσιώδης κίνδυνος διαφυγής των 
κατηγορουµένων, ότι οι κατηγορούµενοι αντιπροσωπεύουν απειλή για την ασφάλεια των 
πολιτών, των θυµάτων ή των µαρτύρων ή κίνδυνο παρεµπόδισης των ερευνών. Το καθεστώς 
των κατηγορουµένων που κρατούνται πρέπει, ωστόσο, να ελέγχεται σε όλες τις υποθέσεις και 
η επιλεξιµότητά τους για απόλυση να επανεξετάζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Κατά 
τον ορισµό δικασίµου θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις υποθέσεις των 
κατηγορουµένων που κρατούνται. Η αρχή της αναλογικότητας στις ποινικές υποθέσεις 
απαιτεί τα µέτρα καταναγκασµού, όπως η προσωρινή κράτηση ή τα εναλλακτικά προς την 
κράτηση αυτή µέτρα, να χρησιµοποιούνται µόνον όταν είναι απολύτως απαραίτητο και µόνον 
για όσο χρόνο απαιτείται. Οι εθνικές δικαστικές αρχές είναι αρµόδιες να διασφαλίζουν ότι, σε 
µια δεδοµένη υπόθεση, η προσωρινή κράτηση ενός κατηγορουµένου δεν υπερβαίνει ένα 
εύλογο χρονικό διάστηµα και συµµορφώνεται µε την αρχή του τεκµηρίου της αθωότητας και 
το δικαίωµα στην ελευθερία ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις ανάγκες διερεύνησης των 
ποινικών αδικηµάτων.  

4.1. ∆ιάρκεια προσωρινής κράτησης 

Η διάρκεια προσωρινής κράτησης ενός ατόµου ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό µεταξύ των 
κρατών µελών. Η νοµολογία του Ε∆Α∆ ορίζει ότι η προσωρινή κράτηση πρέπει να θεωρείται 
έκτακτο µέτρο και ότι πρέπει να γίνεται η ευρύτερη δυνατή χρήση των µη στερητικών της 
ελευθερίας µέτρων επιτήρησης. Εντούτοις, στην πράξη οι αλλοδαποί βρίσκονται συχνά σε 
µειονεκτική θέση όσον αφορά την απόλυση κατόπιν καταβολής εγγυήσεως, διότι θεωρείται 
ότι υπάρχει γι’ αυτούς µεγαλύτερος κίνδυνος να διαφύγουν απ’ ό,τι για τους ηµεδαπούς 
κατηγορούµενους. Ως εκ τούτου, συχνά δεν γίνεται δεκτό το αίτηµα αποφυλάκισης άλλων 
κατηγορουµένων και, κατά συνέπεια, αυτοί στερούνται του δικαιώµατός τους στην 
ελευθερία, µόνο για το λόγο ότι έχουν λιγότερους δεσµούς µε το εν λόγω κράτος. 

Σε ορισµένες χώρες δεν προβλέπεται από το νόµο ανώτατη διάρκεια προσωρινής κράτησης. 
Σε µερικές από αυτές ένα άτοµο µπορεί να κρατείται προσωρινά µέχρι 4 έτη20. Υπερβολικά 
µακρές περίοδοι προσωρινής κράτησης αποβαίνουν εις βάρος του ατόµου και ένα σύστηµα 
υπερβολικά µακρών περιόδων προσωρινής κράτησης  σε ένα συγκεκριµένο κράτος µέλος 
µπορεί να υπονοµεύσει την αµοιβαία εµπιστοσύνη. 

Μια δικαστική αρχή πρέπει να εφαρµόζει το πλέον κατάλληλο ήπιο µέτρο καταναγκασµού, 
δηλ. να επιλέγει ένα εναλλακτικό προς την προσωρινή κράτηση  µέτρο, εάν αυτό επαρκεί για 
να αποσοβηθεί ο κίνδυνος της διαφυγής ή της υποτροπής. Οι αρχές αυτές µπορούν να 

                                                 
19 Όπως στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ, η έννοια της «προσωρινής κράτησης» στην Πράσινη Βίβλο 

χρησιµοποιείται υπό την ευρεία έννοια και περιλαµβάνει όλους τους κρατουµένους για τους οποίους 
δεν έχει εκδοθεί σχετική οριστική δικαστική απόφαση.  

20 Βλ. τη µελέτη για «Pre-trial detention in the European Union, An Analysis of Minimum Standards in 
Pre-trial Detention and the Grounds for Regular Review in the Member States of the EU» (Προσωρινή 
κράτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µια ανάλυση των ελάχιστων προτύπων για την προσωρινή κράτηση 
και λόγοι για την τακτική επανεξέτασή τους στα κράτη µέλη της ΕΕ), η οποία εκπονήθηκε από τα 
πανεπιστήµια Tilburg στις Κάτω Χώρες και Greifswald στη Γερµανία. 
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εκδώσουν ένα ΕΕΣ για να διασφαλίσουν την επιστροφή ενός ατόµου για να δικαστεί, το 
οποίο αφέθηκε ελεύθερο και του επετράπη να επιστρέψει στο κράτος µέλος καταγωγής του, 
αντί να κρατηθεί προσωρινά. Η δυνατότητα αυτή θα µπορούσε να επιτρέψει στους δικαστές 
να κάνουν πιο ισορροπηµένη χρήση της προσωρινής κράτησης και να αφήνουν ελεύθερα 
άτοµα τα οποία κατηγορούνται για αξιόποινη πράξη και δεν διαµένουν µόνιµα στον τόπο 
δικαιοδοσίας τους, µειώνοντας έτσι τις περιόδους προσωρινής κράτησης. 

Τέλος, το άρθρο 47 του Χάρτη της ΕΕ και η ΕΣ∆Α21 προβλέπει ότι κάθε άτοµο έχει δικαίωµα 
να παραπεµφθεί σε δίκη εντός εύλογης προθεσµίας ή να απολυθεί κατά τη διαδικασία και ότι 
η απόλυση αυτή δύναται να εξαρτηθεί από εγγύηση που εξασφαλίζει την παράσταση του 
ενδιαφεροµένου στη δικάσιµο.  

4.2. Τακτική επανεξέταση των λόγων προσωρινής κράτησης/προβλεπόµενων από το 
νόµο µεγίστων περιόδων  

Εγείρεται το ερώτηµα του κατά πόσο ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά διατάξεις για την 
επανεξέταση των λόγων της προσωρινής κράτησης και/ή των µέγιστων προθεσµιών 
προσωρινής κράτησης που προβλέπονται από το νόµο θα ενίσχυαν την αµοιβαία εµπιστοσύνη 
µεταξύ των κρατών µελών. 

Το δικαίωµα σε ταχεία δίκη και απόλυση πριν από τη δίκη (εκτός αν υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι για την προσωρινή κράτηση του ατόµου) είναι ένα σηµαντικό δικαίωµα. Ορισµένα 
κράτη µέλη έχουν µέγιστα χρονικά όρια προσωρινής κράτησης που προβλέπονται από το 
νόµο. Υπάρχει µια απαίτηση για δικαστική επανεξέταση της προσωρινής κράτησης δυνάµει 
του άρθρου 5 της ΕΣ∆Α και τούτο πρέπει να ερµηνευθεί ως περιοδική υποχρέωση των αρχών 
που είναι υπεύθυνες για την έρευνα και τη δίωξη να αιτιολογούν τακτικά την παράταση  της 
προσωρινής κράτησης του υπόπτου.  

Η σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης 2006-1322 σχετικά µε την προσωρινή κράτηση 
θεσπίζει όρους για τη θέση υπό προσωρινή κράτηση και εγγυήσεις κατά της κατάχρησης. 
Συστήνει µέτρα για την περιοδική επανεξέταση, εκ µέρους µιας δικαστικής αρχής, της 
αιτιολόγησης της θέσης ενός ατόµου υπό κράτηση. 

Η Επιτροπή επιθυµεί να αξιολογήσει κατά πόσο οι νοµικά δεσµευτικοί κανόνες, για 
παράδειγµα, οι ελάχιστοι ενωσιακοί κανόνες για την τακτική επανεξέταση των λόγων 
κράτησης, θα µπορούσαν να βελτιώσουν την αµοιβαία εµπιστοσύνη. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ 

4) Υφίσταται µια υποχρέωση απόλυσης ενός κατηγορουµένου, εκτός αν υπάρχουν 
επιτακτικοί λόγοι για τη θέση του υπό κράτηση. Πώς εφαρµόζεται αυτή η αρχή στο νοµικό 
σας σύστηµα;  

5) ∆ιαφορετικές πρακτικές µεταξύ των κρατών µελών σε σχέση µε τους κανόνες για α) τη 
µέγιστη διάρκεια προσωρινής κράτησης που προβλέπεται από το νόµο και β) την τακτική 
επανεξέταση της προσωρινής κράτησης µπορεί να αποτελούν εµπόδιο για την αµοιβαία 
εµπιστοσύνη. Ποια είναι η άποψή σας; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να µειωθεί η 
προσωρινή κράτηση;  

                                                 
21 Άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΕΣ∆Α. 
22 Εκδόθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης στις 27 Σεπτεµβρίου 2006. 
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6) Τα δικαστήρια µπορούν να εκδίδουν ΕΕΣ για να διασφαλίσουν την επιστροφή ατόµου για 
να δικαστεί το οποίο έχει αφεθεί ελεύθερο και του έχει επιτραπεί η επιστροφή στο κράτος 
µέλος καταγωγής του αντί να τεθεί υπό προσωρινή κράτηση. Χρησιµοποιείται ήδη αυτή η 
δυνατότητα από τους δικαστές, και αν ναι, µε ποιο τρόπο; 

7) Ενδείκνυται να υπάρχουν ενωσιακοί ελάχιστοι κανόνες για µέγιστες χρονικές περιόδους 
προσωρινής κράτησης καθώς και για την τακτική επανεξέταση της κράτησης για να ενισχυθεί 
η αµοιβαία εµπιστοσύνη; Εάν ναι, πώς θα µπορούσε να επιτευχθεί αυτό µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο; Τί άλλα µέτρα θα µπορούσαν να περιορίσουν την προσωρινή κράτηση; 

5. ΠΑΙ∆ΙΑ  

Τα παιδιά βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση σε σχέση µε την προσωρινή κράτηση. Η 
στέρηση της ελευθερίας έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην αρµονική ανάπτυξη του 
παιδιού και παρεµποδίζει σοβαρά την επανένταξή τους στην κοινωνία. Μια πρόσφατη 
µελέτη23 αποκαλύπτει διαφορές όσον αφορά τον τρόπο µεταχείρισης των παιδιών στα 
διάφορα νοµικά συστήµατα. Εντός της ΕΕ, το κατώτατο όριο ηλικίας για ποινική ευθύνη 
κυµαίνεται από 8 ετών στη Σκωτία έως 16 ετών στην Πορτογαλία. Κατά κανόνα, τα κράτη 
µέλη έχουν ειδικούς κανονισµούς για τους ανηλίκους. 

Έχουν ληφθεί ορισµένα µέτρα σε διεθνές επίπεδο για την προστασία των δικαιωµάτων του 
παιδιού στην ποινική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης και της κράτησης. Το άρθρο 37 της 
σύµβασης των ΗΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού προβλέπει ότι η σύλληψη και η κράτηση 
ενός παιδιού πρέπει να χρησιµοποιούνται ως έσχατη λύση και για το ελάχιστο απαιτούµενο 
χρονικό διάστηµα. Τα παιδιά πρέπει να αντιµετωπίζονται κατά τρόπον ώστε να λαµβάνονται 
υπόψη οι ανάγκες των ατόµων της ηλικίας τους και, µεταξύ άλλων, να κρατούνται χωριστά 
από τους ενήλικες και να έχουν το δικαίωµα να επικοινωνούν µε την οικογένειά τους. Κάθε 
παιδί που έχει στερηθεί την ελευθερία του έχει το δικαίωµα σε ταχεία πρόσβαση σε νοµική 
και άλλη κατάλληλη βοήθεια, καθώς και το δικαίωµα να προσβάλει τη νοµιµότητα της 
στέρησης της ελευθερίας ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρµόδιας αρχής.  

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

8) Υπάρχουν ειδικά εναλλακτικά προς την κράτηση µέτρα που θα µπορούσαν να 
αναπτυχθούν σε σχέση µε τα παιδιά; 

6. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  

Ορισµένες αποφάσεις του Ε∆Α∆ υπογράµµισαν τις ελλείψεις σε ορισµένες φυλακές εντός 
της ΕΕ24. Το πρόγραµµα της Στοκχόλµης αναφέρει ότι «θα πρέπει να συνεχιστούν οι 
προσπάθειες για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την εφαρµογή των 
ευρωπαϊκών σωφρονιστικών κανόνων του Συµβουλίου της Ευρώπης. Θα µπορούσαν επίσης 
να εξεταστούν θέµατα όπως οι εναλλακτικές προς τη φυλάκιση λύσεις, τα πιλοτικά 

                                                 
23 Έγγραφο, Στρασβούργο, 6 Ιουνίου 2006, PC-CP (2006) 09, «Youth custody and the balance between 

education and punishment – an international comparison of developments and prospects». 
24 Βλ., µεταξύ άλλων, τις αποφάσεις στις υποθέσεις Peers κατά Ελλάδας (19 Απριλίου 2001), 

Salejmanovic κατά Ιταλίας (16 Ιουλίου 2009), Orchowski κατά Πολωνίας (22 Ιανουαρίου 2010). 
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προγράµµατα για την κράτηση και οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη διαχείριση του 
σωφρονιστικού συστήµατος».  

6.1. Υφιστάµενες δραστηριότητες που συνδέονται µε την κράτηση σε ενωσιακό 
επίπεδο 

Η Επιτροπή υποστηρίζει ορισµένες συνδεόµενες µε τις φυλακές δραστηριότητες, µέσω 
διαφόρων χρηµατοδοτικών προγραµµάτων25. Οι δραστηριότητες αφορούν από µελέτες για τις 
συνθήκες στις φυλακές µέχρι πρακτικά προγράµµατα για εκπαίδευση και κατάρτιση, για 
κοινωνική ενσωµάτωση καθώς και για την επανένταξη των πρώην παραβατών.  

6.2. Παρακολούθηση των συνθηκών κράτησης από τα κράτη µέλη 

Οι καλές συνθήκες κράτησης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση των 
καταδίκων. Πολλές εκθέσεις για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές της ΕΕ δείχνουν ότι 
ορισµένες δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών 
σωφρονιστικών κανόνων του Συµβουλίου της Ευρώπης και των πρότυπων ελάχιστων 
κανόνων των ΗΕ για τη µεταχείριση των κρατουµένων26. 

Τα πρότυπα για τις φυλακές στην Ευρώπη αναπτύχτηκαν κυρίως από το Συµβούλιο της 
Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένων του Ε∆Α∆, της Επιτροπής για την πρόληψη των 
βασανιστηρίων (CPT) και της Επιτροπής Υπουργών. Μολονότι τα πρότυπα που 
περιλαµβάνονται στους ευρωπαϊκούς σωφρονιστικούς κανόνες δεν είναι δεσµευτικά, έχουν 
γίνει ευρέως αποδεκτά. 

Το 2006, το προαιρετικό πρωτόκολλο της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά των 
βασανιστηρίων (OPCAT) δηµιούργησε ένα νέο σύστηµα τακτικών επισκέψεων σε τόπους 
κράτησης, µε σκοπό την πρόληψη της κακοµεταχείρισης των κρατουµένων. Σε εθνικό 
επίπεδο, τα κράτη που είναι συµβαλλόµενα µέρη του υποχρεωτικού πρωτοκόλλου της 
σύµβασης κατά των βασανιστηρίων27 πρέπει να συγκροτήσουν ή να ορίσουν εθνικούς 
µηχανισµούς πρόληψης για την παρακολούθηση των φυλακών.  

Η ΕΕ και το Συµβούλιο της Ευρώπης χρηµατοδότησαν από κοινού ένα πρόγραµµα για την 
προώθηση της δηµιουργίας ενεργού δικτύου των εθνικών µηχανισµών πρόληψης στην 
Ευρώπη για να ευνοήσουν τις ανταλλαγές οµοτίµων και την κριτική σκέψη.  

Το θέµα του πώς θα µπορούσε να συντονιστεί καλύτερα το έργο αυτών των φορέων 
παρακολούθησης, ώστε να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη και να ευνοούνται οι 
συνέργειες, συζητάται τακτικά µεταξύ της Επιτροπής και του Συµβουλίου της Ευρώπης. Οι 
εθνικοί µηχανισµοί πρόληψης θεωρούν ότι είναι σηµαντικό για αυτούς να συναντώνται 
τακτικά στο πλαίσιο ενός άτυπου δικτύου για να συζητούν σχετικά µε την κράτηση θέµατα 
και να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτόν τον τοµέα. Θα ήταν επίσης σκόπιµο 
να προωθηθούν οι τακτικές συναντήσεις των διευθυντών φυλακών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Εντούτοις, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ανάγκη δηµιουργίας ενός πρόσθετου ενωσιακού 
δικτύου παρακολούθησης των φυλακών. Σε δύο στρογγυλά τραπέζια που διοργανώθηκαν για 

                                                 
25 Βλ. πίνακα 2.  
26 Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης (2006)2 για τους ευρωπαϊκούς σωφρονιστικούς κανόνες και 

τους ελάχιστους κανόνες των Ηνωµένων Εθνών για τη µεταχείριση των κρατουµένων (1995). 
27 Τα ακόλουθα κράτη µέλη έχουν κυρώσει το OPCAT στις 2 Φεβρουαρίου 2011: CY, CZ, DK, EE, FR, 

DE, LU, MT, NL, PL, RO, SI, ES, SE και ΗΒ. Τα ακόλουθα κράτη µέλη υπέγραψαν το OPCAT: AT, 
BE, BG, FI, IE, IT και PT.  
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να έρθουν σε επαφή οι εθνικοί φορείς παρακολούθησης και οι διευθυντές, εκτιµήθηκε ότι η 
προστιθέµενη αξία της ΕΕ έγκειται στη βελτίωση του συντονισµού των διαφόρων δικτύων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

9) Πώς θα µπορούσε να προωθηθεί αποτελεσµατικότερα η παρακολούθηση από τα 
κράτη µέλη των συνθηκών κράτησης; Πώς θα µπορούσαν να ενθαρρυνθούν οι διοικήσεις των 
φυλακών της ΕΕ να δικτυωθούν και να εφαρµόζουν την καλύτερη δυνατή πρακτική;  

6.3. Ευρωπαϊκοί σωφρονιστικοί κανόνες 

Οι ευρωπαϊκοί σωφρονιστικοί κανόνες, που θεσπίστηκαν από το Συµβούλιο της Ευρώπης τον 
Ιανουάριο του 2006, περιλαµβάνουν περιεκτικές οδηγίες για τη λειτουργία των φυλακών και 
τη µεταχείριση των κρατουµένων. Αποσκοπούν στην προστασία των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων των κρατουµένων κατά τρόπο που να συνάδει µε το νόµιµο σκοπό της 
κράτησής τους, καθώς και να ορίσουν ότι οι συνθήκες θα πρέπει να διευκολύνουν την 
επανένταξη µετά την αποφυλάκιση.  

Οι ευρωπαϊκοί σωφρονιστικοί κανόνες δεν είναι δεσµευτικοί, αν και το Ε∆Α∆ τους 
χρησιµοποίησε ως βάση όταν έκρινε τις καταγγελίες για τις συνθήκες στις φυλακές. Η  
νοµολογία του Ε∆Α∆ επιδιώκει να διορθώσει τις υπερβολικά κακές συνθήκες κράτησης στις 
φυλακές σε µεµονωµένες περιπτώσεις, αλλά δεν µπορεί να επιτύχει την ενιαία συµµόρφωση 
σε όλα τα κράτη µέλη. 

∆εδοµένης της σηµαντικής πείρας και του έργου που έχει επιτελέσει σ’ αυτόν τον τοµέα, το 
Συµβούλιο της Ευρώπης διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο. Η µελλοντική δράση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σ’ αυτόν τον τοµέα θα µπορούσε να συµβάλει στη διασφάλιση ισοδύναµων 
σωφρονιστικών προτύπων για την ορθή λειτουργία των µέσων αµοιβαίας αναγνώρισης που 
καθορίζονται στο τµήµα 3.  

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

10) Με τί τρόπο θα µπορούσε να προωθηθεί καλύτερα το έργο του Συµβουλίου της 
Ευρώπης και των κρατών µελών στην προσπάθειά τους να εφαρµόσουν τα ορθά πρότυπα 
κράτησης; 

7. ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  

Η Επιτροπή ελπίζει ότι η παρούσα Πράσινη Βίβλος θα προσεγγίσει ένα ευρύ κοινό και θα 
προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών κύκλων. Η παρούσα Βίβλος περιλαµβάνει 10 ερωτήσεις 
και η Επιτροπή θα επιθυµούσε να λάβει αντιδράσεις, σχόλια και απαντήσεις από 
επαγγελµατίες του χώρου, όπως δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους και άλλους ασκούντες 
συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα, τους διευθυντές των διοικήσεων των φυλακών, τα 
άτοµα που εργάζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες για την αναστολή εκτέλεσης 
της ποινής και την υπό όρους απόλυση, στα κέντρα  προσωρινής κράτησης και τις φυλακές, 
τους ακαδηµαϊκούς κύκλους, τις ΜΚΟ και κυβερνητικούς φορείς.  

Οι απαντήσεις πρέπει να αποσταλούν το αργότερο µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2011, στην 
ακόλουθη διεύθυνση: 
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European Commission 
Directorate-General Justice  

Unit B1 – Procedural Criminal Law 
MO59 03/068 

B-1049 Brussels 
Belgium 

ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ακόλουθη διεύθυνση: 

JUST-CRIMINAL-JUSTICE@ec.europa.eu 

∆ήλωση απορρήτου 

 Σκοπός και έκταση της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων: 

 Η Επιτροπή θα καταχωρίσει και θα υποβάλει σε περαιτέρω επεξεργασία τα δεδοµένα 
σας προσωπικού χαρακτήρα στο βαθµό που είναι αναγκαίο για τη συνέχεια που θα 
δοθεί στις απαντήσεις που θα χορηγήσετε κατά τη δηµόσια διαβούλευση. Ο 
χειρισµός των προσωπικών σας δεδοµένων θα γίνει σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους 
οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδοµένων αυτών. Τα δεδοµένα σας θα καταγραφούν και θα αποθηκευτούν για όσο 
διάστηµα πρέπει να γίνουν ενέργειες για τη συνέχεια που θα δοθεί στην απάντησή 
σας. Για σκοπούς διαφάνειας, οι απαντήσεις, συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατός 
σας και της θέσης που κατέχετε στο φορέα που εκπροσωπείτε, θα δηµοσιοποιηθούν, 
ιδίως µέσω του δικτυακού τόπου της Επιτροπής στη διεύθυνση: http://[...].  

 ∆ικαίωµα διόρθωσης και υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων: 

 Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων 
σας προσωπικού χαρακτήρα ή αν επιθυµείτε να ασκήσετε τα δικαιώµατά σας (για 
παράδειγµα, πρόσβαση ή διόρθωση εσφαλµένων ή ελλιπών δεδοµένων), 
παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µε τη διεύθυνση: JUST-CRIMINAL-
JUSTICE@ec.europa.eu 

 Έχετε το δικαίωµα να προσφύγετε, ανά πάσα στιγµή, στον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας ∆εδοµένων στη διεύθυνση edps@edps.europa.eu 

mailto:JUST-CRIMINAL-JUSTICE@ec.europa.eu
mailto:JUST-CRIMINAL-JUSTICE@ec.europa.eu
mailto:JUST-CRIMINAL-JUSTICE@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ 2009-2010 

Στατιστικά στοιχεία: Πληθυσµός των φυλακών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Πηγές: International Centre for Prison Studies – King's College – University of London διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/?search=europe&x=Europe 

και Eurostat – statistics in focus – 58/2010) 

Κράτη µέλη της ΕΕ 

∆εδοµένα 2009/2010 

Συνολικός πληθυσµός 
των φυλακών 

(περιλαµβανοµένων των 
προσωρινά κρατουµένων) 

 

Προσωρινά 
κρατούµενοι 

 

(ποσοστό πληθυσµού 
των φυλακών) 

 

Επίπεδο 
πληρότητας 

 

(βάσει της 
επίσηµης 

χωρητικότητας) 

Ποσοστό πληθυσµού 
των φυλακών 

 

(ανά 100 χιλ. του εθνικού 
πληθυσµού) 

 

Αλλοδαποί 
φυλακισµένοι 

(ποσοστό πληθυσµού των 
φυλακών, 

συµπεριλαµβανοµένων 
των αλλοδαπών πολιτών 
της ΕΕ και των υπηκόων 

τρίτων χωρών) 

Παιδιά / ανήλικοι 

(ποσοστό πληθυσµού 
των φυλακών) 

Αυστρία 8 671 23,7% 102,9% 103 45,8% 2,6 % 

Βέλγιο 10 501 35% 118,9% 97 41,1% 0,3 % 

Βουλγαρία 9 071 10,4% 155,6% 120 1,9% 0,5 % 

Κύπρος 831 38,4% 150,5% 105 59,6% 0,6 % 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 22 575 11,3% 111,9% 214 7,3% 0,7 % 

∆ανία 3 967 34,9% 96% 71 21,9% 0,5 % 

http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/?search=europe&x=Europe
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Εσθονία 3 436 21,9% 97,2% 256 39,4% 1 % 

Φινλανδία 3 231 17,1% 98,2% 60 10,3% 0,1 % 

Γαλλία 59 655 27,7% 118,1% 96 19,2% 1,1 % 

Γερµανία 69 385 15,5% 89,0% 85 26,3% 3,5 % (προσωρινά 
κρατουµένων) 

Ελλάδα 11 547 27,4% 129,6% 102 43,9% 
-

4,4 % 

Ουγγαρία 15 373 29,3% 127,7% 153 3,8% 3 % 

Ιρλανδία 4 409 14,9% 103,7% 99 10,8% 2,4 % 

Ιταλία 68 795 43,6% 153% 113 36,9% 0,5 % 

Λετονία 7 055 28,3% 70,4% 314 1% 2,1 % 

Λιθουανία 8 655 14% 85,5% 260 1,2% 2,5 % 

Λουξεµβούργο 706 47,2% 99,3% 139 69,5% 0,7 % 

Μάλτα 583 35,2% 84,5% 140 40,1% 6,1 % 

Κάτω Χώρες 15 604 36,3% 86,4% 94 27,7% 4,7 % 

Πολωνία 82 794 10,3% 97,4% 217 0,7% 0,3 % 

Πορτογαλία 11 896 19,4% 98,5% 112 20,2% 0,7 % 
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28 Τα στοιχεία για το ΗΒ αναφέρονται χωριστά για την α) Αγγλία και Ουαλία, β) τη  Σκωτία και γ)  τη Βόρειο Ιρλανδία λόγω της ύπαρξης τριών χωριστών δικαιοδοτικών 

συστηµάτων. 

Ρουµανία 28 481 16,5% 81,4% 133 0,7% 1,6 % 

Σλοβακία 10 044 17,4% 94,6% 185 1,8% 0,8 % 

Σλοβενία 1 385 24,4% 124,2% 67 10,8% 2 % 

Ισπανία 73 520 18,7% 136,3% 159 35,5% 0 % (2,1 % κάτω των 
21 ετών) 

Σουηδία 7 286 24,7% 105,4% 78 28,7% 0,1 % 

Ηνωµένο Βασίλειο 28   

α) Αγγλία & Ουαλία 85 206 14,9% 107,2% 154 12,9% 1,9 % 

β) Σκωτία 7 781 20,2% 105,2% 149 3,4% 1,5 % 

γ) Βόρειος Ιρλανδία 1 557 36,8% 82,7% 86 8% 1 % 

EU AVERAGE 24,7% 107,3% 137 21,7% 1,6% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ 

Τίτλος Φύση 
δραστηριότητας 

Περιγραφή 

Πρόγραµµα 
«Ποινική 
δικαιοσύνη» 
(JPEN)  

 

 

«Μελέτη για την κράτηση 
στην ΕΕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Προσωρινή κράτηση 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση»  

Το JPEN χρηµατοδοτεί προγράµµατα σχετικά 
µε την ποινική δικαιοσύνη.  

Η «Μελέτη για την κράτηση στην ΕΕ», 
εκπονείται από το Institute for International 
Research on Criminal Policy, των 
πανεπιστηµίων της Γάνδης στο Βέλγιο, και 
Tilburg στις Κάτω Χώρες. Πρόκειται για µια 
εµπειρική έρευνα, που πραγµατοποιείται σε 
κλίµακα ΕΕ και βασίζεται σε ερωτηµατολόγιο 
σχετικά µε τις συνθήκες κράτησης σε όλα τα 
κράτη µέλη, Εξετάζει τις συνθήκες στις 
φυλακές, τη χρονική διάρκεια της κράτησης, 
τις διατάξεις πρόωρης απόλυσης, την υγεία 
των κρατουµένων, την τήρηση της τάξης 
(συµµόρφωση µε τα διεθνή πρότυπα) και την 
εποπτεία και παρακολούθηση, και 
περιλαµβάνει ένα ειδικό τµήµα για τα παιδιά. 
Αναµένεται να δηµοσιευτεί το καλοκαίρι του 
2011. 

«Προσωρινή κράτηση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ανάλυση των ελάχιστων κανόνων που 
διέπουν την προσωρινή κράτηση και των 
λόγων της τακτικής επανεξέτασης στα κράτη 
µέλη της ΕΕ» που εκπονείται από τα 
πανεπιστήµια του Tilburg στις Κάτω Χώρες, 
και Greifswald στη Γερµανία. Περιλαµβάνει 
στατιστική ανάλυση και χωριστά κεφάλαια 
για κάθε κράτος µέλος της ΕΕ. 

Pathways for 
Inclusion  

Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη για την 
εκπαίδευση στις φυλακές 

Το Φεβρουάριο του 2010, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διοργάνωσε µια ευρωπαϊκή 
διάσκεψη για την εκπαίδευση στις φυλακές 
«Pathways for Inclusion». Τα αποτελέσµατά 
της αποτέλεσαν γνώµονα για τη χάραξη 
κατευθύνσεων όσον αφορά τη µελλοντική 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων στη 
φυλακή. 

Πρόγραµµα 
«∆ια βίου 
Μάθηση» 
(Π∆Β)  

&  

Πρόγραµµα 
«Νεολαία εν 
δράσει» 

Πρωτοβουλίες µε στόχο την 
αποκατάσταση των 
παραβατών 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν 
ζωτικής σηµασίας παράγοντες για τις 
αποτελεσµατικές στρατηγικές 
αποκατάστασης, όπως και τα µέτρα που 
αποσκοπούν στην πρόσληψη νέων που 
διατρέχουν κίνδυνο. Τα κύρια µέσα της ΕΕ 
είναι το πρόγραµµα «∆ια βίου µάθηση» και το 
πρόγραµµα «Νεολαία εν δράσει». Οι 
πρωτοβουλίες που στοχεύουν ειδικά στην 
αποκατάσταση των παραβατών 
αντιπροσωπεύουν πλέον των 100 επιδοτήσεων 
συνολικού ποσού περίπου 12 εκατ. ευρώ. 
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Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό 
Ταµείο  

Υποστηρίζει την 
επαγγελµατική και κοινωνική 
επανένταξη των πρώην 
παραβατών  

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στηρίζει 
τόσο την επαγγελµατική όσο και την 
κοινωνική επανένταξη των πρώην 
παραβατών. Κατά κοινή οµολογία, ο µόνος 
και πλέον σηµαντικός παράγοντας για τη 
µείωση της υποτροπής είναι να έχει ο 
παραβάτης µετά την αποφυλάκισή του µια 
θέση εργασίας. Για την περίοδο 2007-2013, 
περίπου 10 δισεκατ. ευρώ προορίζονται για 
δράσεις που προωθούν την κοινωνική ένταξη 
των πλέον µειονεκτουσών οµάδων, στις οποίες 
περιλαµβάνονται οι φυλακισµένοι και οι 
πρώην παραβάτες.  

Κοινοτική 
πρωτοβουλία 
EQUAL ,κ.λπ. 

Αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
απασχολησιµότητας των 
πρώην παραβατών 

Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL έχει σκοπό 
να ενισχύει την απασχολησιµότητα των 
πρώην παραβατών. ∆ηµιουργήθηκε και 
χρηµατοδοτείται µέχρι τις αρχές του 2012 ένα 
δίκτυο µάθησης για την επανένταξη των 
πρώην παραβατών στο οποίο συµµετέχουν 11 
κράτη µέλη. Τα διαρθρωτικά ταµεία 
χρησιµοποιούνται σε πολλά προγράµµατα για 
την παροχή υποδοµής επαγγελµατικής 
κατάρτισης σε σωφρονιστικά κέντρα. 
Πρόκειται για επενδύσεις του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
σε τοµείς όπως η επαγγελµατική κατάρτιση 
στον τόπο εργασίας, και συµπληρώνονται από 
δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να 
βοηθήσουν την κοινωνική επανένταξη πρώην 
φυλακισµένων.  

Πρόγραµµα 
Οµοτίµων II 

Σκοπός του προγράµµατος 
είναι να µειώσει την κακή 
µεταχείριση των τροφίµων 
των φυλακών σε εθνικό 
επίπεδο στην Ευρώπη 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο της 
Ευρώπης και το καταπιστευµατικό ταµείο 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που 
δηµιουργήθηκε πρόσφατα συγχρηµατοδοτούν 
ένα µεγάλης κλίµακας πρόγραµµα, το 
πρόγραµµα Οµοτίµων ΙΙ το οποίο 
περιλαµβάνει χρηµατοδότηση του 
ευρωπαϊκού προγράµµατος εθνικών 
µηχανισµών πρόληψης. Ο γενικός στόχος του 
προγράµµατος είναι να µειωθεί η κακή 
µεταχείριση των τροφίµων των φυλακών σε 
εθνικό επίπεδο.  

 


