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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1844/2012 του Marin Vasilescu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εικαζόμενη παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων που διέπουν το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών από τις ρουμανικές και βελγικές αρχές 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων συνελήφθη στη Ρουμανία το 2009, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης 
που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές, για να εκτίσει ποινή δύο ετών και τριών μηνών. Το 
εφετείο της Craiova αποφάσισε να τον παραδώσει στις βελγικές αρχές, με την επιφύλαξη του 
κανόνα της ειδικότητας που προβλέπει ο νόμος 302/2004 για τη διεθνή δικαστική συνεργασία 
σε ποινικές υποθέσεις.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι βελγικές αρχές παραβίασαν τον κανόνα της ειδικότητας σε αρκετές 
περιπτώσεις κατά την περίοδο μεταξύ 2009 και 2012, και οι ρουμανικές αρχές επιβεβαίωσαν
ότι οι βελγικές αρχές δεν υπέβαλαν αίτηση για παράταση της συγκατάθεσης. Το αναγκαίο 
χρονικό διάστημα για την εκτέλεση ήταν δεκαπέντε ημέρες μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο. Ο αναφέρων θεωρεί ότι τόσο οι βελγικές όσο και οι ρουμανικές αρχές έχουν 
παραβιάσει την απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για 
το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών.

Ο αναφέρων καταγγέλλει επίσης ότι ο νόμος της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το εξωτερικό 
νομικό καθεστώς των προσώπων που καταδικάζονται σε ποινή στερητική της ελευθερίας 
εισάγει διακρίσεις, δεδομένου ότι μόνο οι βέλγοι πολίτες επωφελούνται από ορισμένα ειδικά 
μέτρα (όπως η ηλεκτρονική επιτήρηση, η υφ΄όρων απόλυση και οι άδειες). 

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Ο αναφέρων φαίνεται να υποστηρίζει ότι μετά την παράδοσή του βάσει ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης από τη Ρουμανία στο Βέλγιο, οι βελγικές αρχές δεν τήρησαν την αρχή 
της ειδικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 27 της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης1. Το άρθρο 27 προβλέπει καταρχήν ότι "πρόσωπο το οποίο παραδόθηκε 
δεν διώκεται, καταδικάζεται ή άλλως πως στερείται της ελευθερίας του για αξιόποινη πράξη 
διαπραχθείσα πριν από την παράδοσή του πλην εκείνης την οποία προκάλεσε." Μολονότι ο 
αναφέρων δεν προβαίνει ρητώς σε σχετική μνεία, εντούτοις δηλώνει έμμεσα ότι διώχθηκε, 
καταδικάστηκε και στερήθηκε άλλως την ελευθερία του στο Βέλγιο για αξιόποινη πράξη 
διαπραχθείσα πριν από την παράδοσή του πλην εκείνης την οποία προκάλεσε. Η αρχή της 
ειδικότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 δεν είναι απόλυτη και υφίστανται περιπτώσεις 
όπου ένα παραδοθέν πρόσωπο μπορεί να διωχθεί, να καταδικαστεί και να στερηθεί με άλλο 
τρόπο την ελευθερία του για αξιόποινη πράξη διαπραχθείσα πριν από την παράδοσή του 
εκτός από εκείνη την οποία προκάλεσε. Πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα κράτη 
μέλη παρέχουν, βάσει αμοιβαιότητας σιωπηρή συναίνεση για τη δίωξη άλλων αξιόποινων 
πράξεων, δίωξη χωρεί στις εξής περιπτώσεις:

 όταν ο παραδοθείς, μολονότι είχε τη δυνατότητα να εγκαταλείψει το έδαφος του 

κράτους μέλους στο οποίο παραδόθηκε, δεν το έπραξε εντός 45 ημερών από την 

οριστική απαλλαγή του ή επέστρεψε σε αυτό αφού το είχε εγκαταλείψει·

 η αξιόποινη πράξη δεν τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της 

ελευθερίας μέτρο ασφαλείας·

 η ποινική διαδικασία δεν συνεπάγεται την εφαρμογή μέτρου περιοριστικού της 

ελευθερίας του προσώπου·

 όταν στον παραδοθέντα ενδέχεται να επιβληθεί ποινή ή μέτρο που δεν συνεπάγονται 

στέρηση της ελευθερίας, ιδίως χρηματική ποινή ή υποκατάστατο μέτρο, ακόμη και 

εάν αυτή ή ποινή ή το μέτρο ενδέχεται να περιορίζει την ατομική του ελευθερία·

 όταν ο συλληφθείς συγκατατέθηκε να παραδοθεί, ενδεχομένως συγχρόνως με την 

παραίτηση από το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 13·

 όταν ο συλληφθείς μετά την παράδοσή του παραιτήθηκε ρητά από το ευεργέτημα του 

κανόνα της ειδικότητας όσον αφορά συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις 

προγενέστερης της παράδοσής του. Η παραίτηση γίνεται ενώπιον των αρμόδιων 

δικαστικών αρχών του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και καταχωρείται 

στα πρακτικά σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο του εν λόγω κράτους. Διατυπώνεται 

                                               
1 Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών.
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κατά τρόπο που να προκύπτει ότι το έπραξε εκουσίως και έχοντας πλήρη επίγνωση 

των σχετικών συνεπειών. Προς τούτο, έχει το δικαίωμα να επικουρείται από νομικό 

παραστάτη·

Από την αναφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν, στην περίπτωση του αναφέροντα, ισχύουν 
κάποιες από τις ανωτέρω περιστάσεις.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι βελγικές αρχές άσκησαν δίωξη, καταδίκασαν ή στέρησαν 
την ελευθερία του αναφέροντα με άλλο τρόπο για αξιόποινη πράξη διαπραχθείσα πριν από 
την παράδοσή του πλην εκείνης την οποία προκάλεσε, και ότι εν προκειμένω δεν υφίσταται 
κάποια από τις εξαιρέσεις από την αρχή της ειδικότητας, η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη 
το γεγονός αυτό, όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις προκειμένου να ελέγξει και να 
αξιολογήσει την εφαρμογή της απόφασης πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και 
τη λειτουργία της τελευταίας στην πράξη, συμπεριλαμβανομένων και των συστημικών 
προβλημάτων. Εντούτοις, τα όργανα της ΕΕ δεν έχουν εξουσία παρέμβασης σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, καθώς η απονομή της δικαιοσύνης παραμένει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών. Ως εκ τούτου, η αποκατάσταση του αναφέροντα σε μια τέτοια περίπτωση ανήκει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και θα πρέπει αυτός να συμβουλευθεί δικηγόρο για να 
διαπιστωθεί εάν, με βάση τις συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης , έχει παραβιαστεί 
όντως η αρχή της ειδικότητας, όπως αυτή καθορίζεται στην απόφαση πλαίσιο για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, και σε περίπτωση που υφίσταται παραβίαση, να την 
καταγγείλει στις βελγικές αρχές με βάση τους εσωτερικούς δικονομικούς κανόνες.

Συμπέρασμα

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι βελγικές αρχές άσκησαν δίωξη, καταδίκασαν ή στέρησαν 
άλλως την ελευθερία του αναφέροντα για αξιόποινη πράξη διαπραχθείσα πριν από την 
παράδοσή του πλην εκείνης την οποία προκάλεσε και ότι εν προκειμένω δεν ισχύει κάποια 
από τις εξαιρέσεις από την αρχή της ειδικότητας, η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη το 
γεγονός αυτό. Ωστόσο, τα όργανα της ΕΕ δεν έχουν αρμοδιότητα παρέμβασης σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις. Ο αναφέρων πρέπει, επομένως, να απευθυνθεί στα αρμόδιες 
εθνικές δικαστικές αρχές.


