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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η πρόταση σχετικά με ευρωπαϊκή εντολή προστασίας βασίζεται σε κοινή πρωτοβουλία 
δώδεκα κρατών μελών της ΕΕ1 για εκπόνηση οδηγίας, η οποία κατατέθηκε τον Ιανουάριο 
20102. Σκοπός της οδηγίας είναι να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η προστασία που 
παρέχεται στα θύματα αξιόποινων πράξεων, ή στα πιθανά θύματα αυτών, τα οποία 
μετακινούνται μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως αξιόποινες πράξεις που
μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και να θίξουν τη φυσική, τη ψυχική και τη 
γενετήσια ακεραιότητα των θυμάτων, ή την προσωπική τους ελευθερία. Απώτερος στόχος 
είναι η αποφυγή νέων εγκληματικών πράξεων και ο περιορισμός των συνεπειών 
προηγούμενων εγκληματικών πράξεων.

                                               
1 Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η 
Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Φινλανδία και η Σουηδία.
2 Βλ. έγγραφο PE-CONS 2/10 της 22ας Ιανουαρίου 2010.
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Η προτεινόμενη νομική βάση για το σχέδιο οδηγίας είναι το άρθρο 82, παράγραφος 1, 
στοιχείο δ) της ΣΛΕΕ, που αφορά τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Με επιστολή που φέρει ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2010, ζητήσατε από την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων να εκδώσει γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης. 
Προκύπτει ότι, σε συνέχεια ψηφοφορίας προσανατολισμού που διεξήχθη σε κοινή 
συνεδρίαση των επιτροπών σας σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού με προοπτική τη 
διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, εγκρίθηκε τροπολογία για να εισαχθεί το 
άρθρο 82, παράγραφος 1, στοιχείο α) της ΣΛΕΕ, που αφορά την αναγνώριση των δικαστικών 
αποφάσεων και διαταγών, ως πρόσθετη νομική βάση.

Ι. Ιστορικό

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας κατήργησε το προηγούμενο σύστημα των πυλώνων και σήμερα 
όλες σχεδόν οι νομοθετικές πράξεις που αφορούν τον χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας 
και της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 82 ΣΛΕΕ σχετικά με τη συνεργασία 
σε ποινικές υποθέσεις στο κεφάλαιο 4 του Τίτλου V, πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία. 

Στο πεδίο αυτό υπάρχει μία περιορισμένη εξαίρεση από τον γενικό κανόνα ο οποίος παρέχει 
στην Επιτροπή το αποκλειστικό δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, και συγκεκριμένα 
δυνάμει του άρθρου 76 της ΣΛΕΕ, βάσει του οποίου προβλέπεται ότι το ένα τέταρτο των 
κρατών μελών μπορεί να θεσπίσει νομοθεσία στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε 
ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής συνεργασίας (και στον τομέα της συναφούς 
διοικητικής συνεργασίας).

Το Συμβούλιο παρουσίασε την πρώτη του πρόταση οδηγίας για μία ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας για τα θύματα στις 5 Ιανουαρίου 20101. Από τότε η πρόταση έχει τροποποιηθεί 
και αναθεωρηθεί πολλές φορές από το Συμβούλιο. Μεγάλο μέρος του περιεχόμενου και η 
διαμόρφωση της νομικής βάσης της πρότασης του Συμβουλίου βασίστηκαν σε 
ερωτηματολόγιο στο οποίο τον Οκτώβριο 2009 απάντησαν 20 κράτη μέλη της ΕΕ2.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής εντολής προστασίας των 
θυμάτων βίας σύμφωνα με την οποία τα μέτρα προστασίας που εγκρίνονται σε ένα κράτος 
μέλος να μπορούν να αναγνωρίζονται, να εφαρμόζονται και να ενισχύονται από δικαστικές 
αρχές άλλου κράτους μέλους. Ένα τέτοιο σύστημα θα προλάμβανε τον κίνδυνο να πρέπει ένα 
προστατευόμενο πρόσωπο να κινεί παράλληλες διαδικασίες σε κράτος μέλος στο οποίο 
μεταβαίνει ή έχει ήδη μεταβεί το εν λόγω πρόσωπο (το θύμα). 

Το σκεπτικό της πρότασης είναι ότι τα θύματα αξιοποίνων πράξεων δεν έχουν μόνο δικαίωμα 
στον σεβασμό, στην επανόρθωση της βλάβης που τους προκλήθηκε και την ικανοποίηση να 
δουν τον δράστη να τιμωρείται βάσει απόφασης που λαμβάνεται μετά από αμερόληπτη δίκη 
που παρέχει πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των διαδίκων, αλλά έχουν επίσης και 
δικαίωμα στην προστασία τους ώστε να μην αποτελέσουν θύματα άλλης αξιόποινης πράξης, 
                                               
1 Βλ. έγγραφο του Συμβουλίου 17513/09 της 5ης Ιανουαρίου 2010.
2 Βλ. έγγραφο του Συμβουλίου 5002/10 της 6ης Ιανουαρίου 2010.
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και ιδίως από τον ίδιο δράστη.

Κατά συνέπεια, πρέπει να καθορισθούν κατάλληλοι μηχανισμοί ώστε να προληφθεί η 
υποτροπή ή η διάπραξη διαφορετικής και ενδεχομένως σοβαρότερης αξιόποινης πράξης από 
τον ίδιο δράστη κατά του ιδίου θύματος. Η διάπραξη αξιόποινων πράξεων καθ' υποτροπή 
κατά των ιδίων θυμάτων είναι ιδιαίτερα συχνή στην περίπτωση βίας λόγω φύλου, μολονότι 
παρατηρείται επίσης και σε άλλες μορφές εγκλήματος, όπως είναι η εμπορία ανθρώπων ή η 
σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν μέτρα για την προστασία της ζωής των θυμάτων 
καθώς και της σωματικής, ψυχικής και γενετήσιας ακεραιότητας και της ελευθερίας τους, 
αλλά, προς το παρόν, τέτοιας μορφής μέτρα ισχύουν μόνο στο έδαφος του κράτους στο οποίο 
λαμβάνονται με αποτέλεσμα τα θύματα να είναι απροστάτευτα όταν περνούν τα σύνορα του 
συγκεκριμένου κράτους. Η προστασία την οποία παρέχει ένα κράτος μέλος στα θύματα 
εγκλήματος δεν θα πρέπει κατά συνέπεια να περιορίζεται στο έδαφός του, αλλά να ισχύει
οπουδήποτε αυτά μεταβαίνουν εντός της ΕΕ.

Βάσει των διαθέσιμων αριθμητικών στοιχείων, αποκλειστικά και μόνο για τις αξιόποινες 
πράξεις λόγω φύλου φαίνεται ότι πάνω από 100.000 γυναίκες που κατοικούν στην ΕΕ 
καλύπτονται από μέτρα προστασίας διαφόρων ειδών τα οποία έχουν θεσπιστεί στα κράτη 
μέλη εις της βίας λόγω φύλου. Τα στοιχεία αυτά δεν λαμβάνουν υπόψη τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων και άλλα αδικήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη την ευκολία με την οποία μπορούν να κινηθούν εντός της ΕΕ οι δράστες 
εγκλήματος, κρίνεται ορθό και σκόπιμο να προβλέπεται η δυνατότητα να επεκτείνεται και σε 
άλλο κράτος μέλος το πεδίο εφαρμογής των μέτρων προστασίας που εγκρίνονται σε ένα 
κράτος μέλος ώστε να παρέχεται προστασία σε θύμα αξιόποινης πράξης το οποίο επιθυμεί να 
ασκήσει το δικαίωμά του στην ελεύθερη κυκλοφορία. Εάν δεν ισχύσει αυτό, τα θύματα 
εγκλήματος θα έχουν να αντιμετωπίσουν το κρίσιμο δίλημμα του να επιλέξουν ανάμεσα στην 
παραίτηση από το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία ως πολίτες της ΕΕ, ή στην 
παραίτηση από το δικαίωμά τους για προστασία. Αυτό είναι απαράδεκτο.

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει από τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τη 
διαχείριση των νομικών διαδικασιών και να αναλάβουν δράση για την άρση των φραγμών 
που εμποδίζουν τις γυναίκες να αποκτούν νομική προστασία1.

Τονίζεται επίσης ότι ο νομοθέτης της ΕΕ δεν έχει αδρανήσει στον τομέα της προστασίας των 
θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Υπάρχει η απόφαση πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ σχετικά με το 
καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση του θέματος των 
δικονομικών δικαιωμάτων των θυμάτων2 και η οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά 
με την αποζημίωση θυμάτων εγκληματικών πράξεων3.

                                               
1 Βλ. ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1997 σχετικά με την ανάγκη διεξαγωγής εκστρατείας 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μηδενική ανοχή της βίας κατά των γυναικών (ΕΕ C 304, 6.10.1997, σ. 
55). Βλ. επίσης το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και οιαδήποτε μελλοντική δράση (ΕΕ C 288 E, 25.11.2006, σ. 
66).
2 ΕΕ L 82, 22.03.2001, σ. 1.
3 ΕΕ L 261, 06.08.2004, σ. 15.
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Πράγματι, η προστασία των θυμάτων αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης και το Πρόγραμμα 
της Στοκχόλμης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην 
ΕΕ, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του της 10ης και 11ης 
Δεκεμβρίου 2009, αναφέρει ότι στα θύματα ή τους μάρτυρες αξιόποινων πράξεων που 
κινδυνεύουν πρέπει να προβλεφθούν μέτρα ειδικής προστασίας που πρέπει να είναι 
αποτελεσματικά στο εσωτερικό της Ένωσης.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2010, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συμβούλιου, η Νομική 
Υπηρεσία του Συμβούλιου εξέδωσε γνώμη|1 από την οποία συνάγεται ότι το άρθρο 82, 
παράγραφος 1, στοιχείο δ) της ΣΛΕΕ μπορεί να υπολογίζεται ως η νομική βάση για το σχέδιο 
οδηγίας αλλά, προκειμένου να δοθεί στην πρωτοβουλία η δέουσα σημασία της ως μέσου 
αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, θα ήταν σκόπιμο να γίνει μνεία επίσης και στο 
άρθρο 82, παράγραφος 1, στοιχείο α) της ΣΛΕΕ.

ΙΙ. Η θέση των αρμόδιων επιτροπών

Στην προαναφερθείσα κοινή συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2010 της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων εγκρίθηκε μεγάλος αριθμός 
τροπολογιών στην προτεινόμενη οδηγία σε συνέχεια ψηφοφορίας προσανατολισμού για να 
καθοριστεί η εντολή της εισηγήτριας για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο 
με σκοπό την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης σε πρώτη ανάγνωση.

Η τροπολογία 1 από την ανωτέρω δέσμη εισάγει το άρθρο 82, παράγραφος 1, στοιχείο α) της 
ΣΛΕΕ, που αφορά την αναγνώριση όλων των τύπων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών, 
ως πρόσθετη νομική βάση. Αυτό αφορά σαφώς δικαστικές αποφάσεις και διαταγές σε 
ποινικές υποθέσεις.

Ταυτόχρονα, εγκρίθηκαν άλλες τροπολογίες (οι τροπολογίες 18 και 84) στις οποίες 
αναφέρεται ρητά ότι η προτεινόμενη οδηγία δεν θα θίξει την εφαρμογή, ούτε θα 
τροποποιήσει ή θα αντικαταστήσει υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις αμοιβαίας αναγνώρισης 
σε αστικές υποθέσεις.

Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου έκθεσης της 20ής Μαΐου 2010, οι εισηγητές δήλωσαν 
ότι «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με την πρόταση του Συμβουλίου», τονίζοντας συγχρόνως 
ότι το πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας είναι σκοπίμως ευρύ και ότι μια ευρωπαϊκή εντολή 
προστασίας «θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα θύματα αξιόποινων πράξεων, όπως είναι τα 
θύματα εμπορίας, ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, αναγκαστικών 
γάμων, φόνων τιμής, αιμομιξίας, βίας λόγω φύλου, ή μάρτυρες σε δίκες, τα θύματα 
τρομοκρατίας και τα θύματα οργανωμένου εγκλήματος, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου του 
θύματος, όταν έχει εντοπισθεί ο δράστης». Αναφέρεται επίσης ότι οι προτεινόμενες 
τροπολογίες στοχεύουν στη βελτίωση του προτεινόμενου κειμένου «διασφαλίζοντας τη 
συνέχιση της νομικής προστασίας» και «περιορίζοντας τους λόγους για την άρνηση 
αναγνώρισης, ή απόρριψης, μιας ευρωπαϊκής εντολής προστασίας». 

                                               
1 Βλ. έγγραφο 6516/10 του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
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ΙΙΙ. Η προτεινόμενη νομική βάση

Η νομική βάση που διατυπώθηκε για την προτεινόμενη οδηγία είναι το άρθρο 82, 
παράγραφος 1, στοιχείο δ) της ΣΛΕΕ. Οι αρμόδιες επιτροπές προτείνουν να προστεθεί στη 
νομική βάση το στοιχείο α) του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 82 της ΣΛΕΕ1

(πρώην άρθρο 31 της ΣΕΕ)

1. Η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ένωση 
θεμελιώνεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 
αποφάσεων και διαταγών και περιλαμβάνει την προσέγγιση των 
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών στους 
τομείς που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και στο άρθρο 83.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα που αφορούν:
α) τον καθορισμό κανόνων και διαδικασιών για να εξασφαλίζεται η
αναγνώριση, σε ολόκληρη την Ένωση, όλων των τύπων δικαστικών 
αποφάσεων και διαταγών,
β) την πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων δικαιοδοσίας μεταξύ 
κρατών μελών,
γ) την υποστήριξη της κατάρτισης των δικαστών και των άλλων 
λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα απονομής της δικαιοσύνης,
(d) τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών ή άλλων ισοδύναμων αρχών των 
κρατών μελών κατά την άσκηση ποινικών διώξεων και την εκτέλεση των αποφάσεων.

2. ...

3. ...

IV. Ανάλυση του στόχου και του περιεχομένου

Όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο2, η επιλογή της νομικής βάσης για ένα μέτρο πρέπει να 
θεμελιώνεται σε αντικειμενικά στοιχεία υποκείμενα σε δικαστικό έλεγχο τα οποία 
περιλαμβάνουν ιδίως τον σκοπό και το περιεχόμενο του μέτρου.

Λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής του ζητήματος το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, 
είναι απαραίτητο να το προσεγγίσουμε αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να 
λειτουργήσει η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

Τι ακριβώς είναι μία ευρωπαϊκή εντολή προστασίας;

Η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας (εφεξής ΕΕΠ) είναι μία δικαστική απόφαση που αφορά 
μέτρο προστασίας το οποίο εκδίδει κράτος μέλος και αποσκοπεί στη διευκόλυνση έτερου 
                                               
1 Η υπογράμμιση του συντάκτη γνωμοδότησης.
2 Απόφαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2009 στην υπόθεση C-166/07 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, που δεν έχει 
ακόμη περιληφθεί στη συλλογή νομοθεσίας.
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κράτους μέλους προκειμένου να λάβει, εφόσον απαιτείται, μέτρο προστασίας δυνάμει της 
εθνικής του νομοθεσίας για την προστασία της ζωής, της σωματικής και ψυχικής 
ακεραιότητας, της ελευθερίας ή της γενετήσιας ακεραιότητας προσώπου1.

Συνεπώς, μία ΕΕΠ είναι δυνατόν να εκδίδεται μόνον εκεί όπου το κράτος έκδοσης έχει ήδη 
εκδώσει ένα μέτρο προστασίας.

Το μέτρο προστασίας είναι μία απόφαση η οποία εκδίδεται από αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους δια της οποίας επιβάλλονται σε πρόσωπο που προκαλεί κίνδυνο μία ή περισσότερες 
από τις υποχρεώσεις ή τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2, εφόσον η παραβίαση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή, άλλως, τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή 
στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Οι απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 είναι ως 
ακολούθως: 

α) απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους χώρους, μέρη ή καθορισμένες περιοχές στις οποίες 
διαμένει το προστατευόμενο πρόσωπο ή τις οποίες επισκέπτεται·

β) υποχρέωση παραμονής σε συγκεκριμένο τόπο, εάν συντρέχει περίπτωση, για καθορισμένο 
χρόνο,

γ) υποχρέωση που περιλαμβάνει περιορισμούς όσον αφορά την έξοδο από το κράτος 
έκδοσης,

δ) υποχρέωση αποφυγής της επαφής με το προστατευόμενο πρόσωπο, ή

ε) απαγόρευση προσέγγισης του προστατευόμενου προσώπου εγγύτερα από προκαθορισμένη 
απόσταση.

Έκδοση μίας ΕΕΠ 

Μία ευρωπαϊκή εντολή προστασίας μπορεί να εκδοθεί ανά πάσα στιγμή όταν το 
προστατευόμενο πρόσωπο προτίθεται να φύγει ή έχει φύγει από το κράτος έκδοσης και 
πηγαίνει σε άλλο κράτος μέλος. Η έκδοση μίας ΕΕΠ εξαρτάται από το εάν έχει θεσπιστεί 
προηγουμένως μέτρο προστασίας στο κράτος έκδοσης. 

Μία ΕΕΠ είναι δυνατόν να εκδοθεί μόνο από δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή2 του κράτους 
έκδοσης τη αιτήσει του προστατευόμενου προσώπου. (Το προστατευόμενο πρόσωπο μπορεί 
να υποβάλλει την αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, αλλά αυτή η αρχή θα 
πρέπει στη συνέχεια να διαβιβάσει την αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.)

Οι αρχές οι οποίες εκδίδουν μέτρο προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας έχουν 

                                               
1 Άρθρο 1 της προτεινόμενης οδηγίας.
2 Σύμφωνα με το άρθρο 4, τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου την 
αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές που εκδίδουν και αναγνωρίζουν ΕΕΠ. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 
μη δικαστικές αρχές ως αρμόδιες αρχές, υπό τον όρο ότι οι αρχές αυτές είναι αρμόδιες για τη λήψη παρεμφερών
αποφάσεων βάσει του οικείου εθνικού δικαίου και της δικονομίας τους.
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υποχρέωση να ενημερώνουν το προστατευόμενο πρόσωπο σχετικά με τη διαθεσιμότητα της 
ΕΕΠ εφόσον το πρόσωπο αυτό προτίθεται να μεταβεί σε άλλο κράτος μέλος. Έχουν επίσης 
την υποχρέωση να συμβουλεύουν το πρόσωπο αυτό να υποβάλει αίτηση για ΕΕΠ πριν φύγει.

Έντυπο της ΕΕΠ

Στην προτεινόμενη οδηγία προσαρτάται ένα τυποποιημένο έντυπο. Αυτό πρέπει να περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την εθνικότητα του υπό προστασία προσώπου1, 
σχετικά με τη χρήση οιωνδήποτε τεχνολογικών μέσων τα οποία παρασχέθηκαν στο 
προστατευόμενο πρόσωπο, σχετικά με πληροφορίες της αρμόδιας αρχής του κράτους 
έκδοσης, σχετικά με τον προσδιορισμό του μέτρου προστασίας βάσει του οποίου εκδόθηκε η 
ΕΕΠ, σχετικά με την περίληψη των γεγονότων και των περιστάσεων που οδήγησαν στην 
επιβολή του μέτρου προστασίας, σχετικά με τις υποχρεώσεις ή απαγορεύσεις που 
επιβάλλονται στο πλαίσιο του μέτρου προστασίας, τη διάρκειά τους και τη σαφή ένδειξη ότι 
η παραβίασή τους αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης ή 
ότι άλλως είναι δυνατόν να τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή· σχετικά με τον 
προσδιορισμό του προσώπου που προκαλεί τον κίνδυνο, σχετικά με οιαδήποτε άλλα στοιχεία 
τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν την εκτίμηση του κινδύνου και, όταν κρίνεται σκόπιμο, τη 
σαφή ένδειξη ότι μια δικαστική απόφαση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ή ότι μία απόφαση περί μέτρων επιτήρησης, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 4 της απόφασης-πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ, έχει ήδη διαβιβασθεί σε άλλο κράτος 
μέλος, και σχετικά με τον προσδιορισμό της αρμόδιας αρχής για την επιβολή της εφαρμογής 
της εν λόγω δικαστικής ή άλλης απόφασης.

Θα πρέπει το κράτος εκτέλεσης να αναγνωρίζει μία ΕΕΠ;

Το άρθρο 3 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν μία ΕΕΠ που θα συμφωνεί με την 
οδηγία και θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 3 θεσπίζει ότι «η 
οδηγία δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται με το άρθρο 6 της ΣΕΕ.»

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 9, ένα κράτος μέλος δύναται να χορηγήσει αιτιολογημένη 
άρνηση αναγνώρισης μίας ΕΕΠ. Οι επιτρεπόμενοι λόγοι άρνησης είναι:

α) η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας δεν είναι πλήρης ή δεν ολοκληρώθηκε εντός της 
προθεσμίας που ορίζει η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης·

β) δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρο 2 παράγραφος 22·

γ) η προστασία πηγάζει από την εκτέλεση ποινής ή μέτρου που καλύπτεται από αμνηστία 
σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης και αφορά πράξη η οποία εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία του κράτους εκτέλεσης δυνάμει του εσωτερικού του δικαίου·

δ) το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης προβλέπει την παροχή ασυλίας στο πρόσωπο που 
προκαλεί τον κίνδυνο, η οποία καθιστά αδύνατη την έκδοση των μέτρων προστασίας·

                                               
1 καθώς και του νομίμου εκπροσώπου του, εάν το προστατευόμενο πρόσωπο είναι ανήλικος ή στερείται νομικής 
ικανότητας.
2 Βλ. ανωτέρω.
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Τι ισχύει στο κράτος εκτέλεσης;

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της προτεινόμενης οδηγίας, η αρμόδια αρχή στο κράτος εκτέλεσης 
οφείλει: 

α) να αναγνωρίσει την ΕΕΠ και να λάβει όλα τα μέτρα που θα ήταν διαθέσιμα δυνάμει του 
εσωτερικού του δικαίου για παρόμοια περίπτωση, προκειμένου να εξασφαλισθεί η προστασία 
του προστατευόμενου προσώπου (εκτός αν αποφασίσει να επικαλεσθεί έναν από τους λόγους 
περί μη αναγνώρισης)·

β) να ενημερώσει το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο σχετικά με κάθε σχετικό μέτρο που 
λαμβάνει·

γ) να λάβει κάθε επείγον και προσωρινό μέτρο που θα απαιτηθεί για να εξασφαλισθεί η 
αδιάλειπτη προστασία του προστατευόμενου προσώπου· και

δ) να απευθύνει αμέσως κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης για οιαδήποτε 
παραβίαση του μέτρου προστασίας στο οποίο βασίζεται η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας 
(χρησιμοποιώντας τυποποιημένο έντυπο).

Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του 
κράτους έκδοσης και το προστατευόμενο πρόσωπο για τα μέτρα που εγκρίνει.

Ενέργειες μετά την έκδοση ΕΕΠ

Μόνο το κράτος έκδοσης δύναται να ανανεώσει, να αναθεωρήσει, να αποσύρει ή να 
τροποποιήσει το μέτρο προστασίας, να εκδώσει ένταλμα σύλληψης, κ.τ.λ. ή να κινήσει 
ποινικές διαδικασίες κατά του προσώπου που προκαλεί τον κίνδυνο, ενέργειες που πράττει 
σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο (άρθρο 10)..

Το κράτος έκδοσης δύναται να ανακαλέσει την αναγνώριση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας 
μόνον όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι το προστατευόμενο πρόσωπο έχει 
εγκαταλείψει οριστικά το έδαφός του (άρθρο 11).

Οι αποφάσεις που λαμβάνει η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης στο πλαίσιο της οδηγίας 
διέπονται από την εθνική νομοθεσία του (άρθρο 13).

V. Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη την φύση της προτεινόμενης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας όπως 
προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση, κρίνεται απόλυτα σκόπιμο να προστεθεί στη νομική 
βάση του άρθρου 82, παράγραφος 1, στοιχείο δ), το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της 
συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών ή άλλων ισοδύναμων αρχών των κρατών μελών κατά 
την άσκηση ποινικών διώξεων και την εκτέλεση των αποφάσεων, το άρθρο 82, παράγραφος 
1, στοιχείο α), το οποίο ασχολείται με τους κανόνες και τις διαδικασίες για την εξασφάλιση 
«της αναγνώρισης όλων των τύπων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών».
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Κατά συνέπεια, θεωρείται ότι το άρθρο 82, παράγραφος 1, στοιχείο δ) της ΣΛΕΕ μπορεί να 
υπολογίζεται ως η νομική βάση για το σχέδιο οδηγίας αλλά, προκειμένου να δοθεί στην 
πρωτοβουλία η δέουσα σημασία της ως μέσου αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, θα 
ήταν σκόπιμο να γίνει μνεία επίσης και στο άρθρο 82, παράγραφος 1, στοιχείο α) της ΣΛΕΕ.

VI. Σύσταση

Η επιτροπή εξέτασε το εν λόγω ζήτημα στη συνεδρίασή της στις 28 Οκτωβρίου 2010.

Ως εκ τούτου, κατά τη συνεδρίασή της στις 28 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων αποφάσισε ομόφωνα να σας απευθύνει την ακόλουθη σύσταση1: η προτεινόμενη 
οδηγία πρέπει να εγκριθεί επί τη βάσει του άρθρου 82, παράγραφος 1, στοιχεία α) και δ) 
της ΣΛΕΕ.

Με εκτίμηση,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Για την τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες οι εξής: Raffaele Baldassarre (ασκών την προεδρία), Sebastian 
Valentin Bodu (αντιπρόεδρος), Eva Lichtenberger (εισηγήτρια), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström και 
Tadeusz Zwiefka.


