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λειτουργία του δικαστικού συστήματος στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι κάτοικος Γερμανίας, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για απόφαση 
που έλαβαν οι ρουμανικές δικαστικές αρχές, σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατή η 
εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης στην περίπτωσή του. Ως εκ τούτου, θεωρεί 
αναγκαία τη μεταρρύθμιση του νομικού συστήματος και προτείνει την τροποποίηση της 
σχετικής νομοθεσίας, όπως του νόμου 304/2004 σχετικά με το καθεστώς των δικαστών και 
των εισαγγελέων, καθώς του νόμου 304/2004 σχετικά με το νομικό σύστημα. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Όσον αφορά την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (EAW), η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επιθυμεί να διευκρινίσει ότι το EAW αποτελεί αμιγώς δικαστική διαδικασία και ότι 
η Επιτροπή δεν διαθέτει κανένα νομικό έρεισμα για να παρέμβει σε οποιαδήποτε σχετική 
μεμονωμένη περίπτωση. Η απόφαση παράδοσης με σκοπό την άσκηση δίωξης ή την 
εκτέλεση ποινής στη βάση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης πρέπει να λαμβάνεται από τη 
δικαστική αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης, αφού ληφθούν υπόψη τα πραγματικά 
περιστατικά και το ευρωπαϊκό και εγχώριο νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ευρωπαϊκού 
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εντάλματος σύλληψης1.

Η Επιτροπή επιθυμεί να διευκρινίσει ότι υφίσταται επίσης σε επίπεδο ΕΕ νομοθετική 
ρύθμιση για την διαβίβαση καταδικαστικής απόφασης από ένα κράτος μέλος σε άλλο2. Παρά 
το γεγονός ότι η προθεσμία για την έναρξη εφαρμογής της πράξης έληξε στις 5 Δεκεμβρίου 
2011, η εν λόγω πράξη εξακολουθούσε, την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, να μην 
έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο ούτε από τη Γερμανία ούτε από τη Ρουμανία, τα δύο κράτη 
μέλη δηλαδή που αφορά η παρούσα αναφορά. Η Επιτροπή έχει απευθύνει επανειλημμένες 
εκκλήσεις προς όλα τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν να εφαρμόσουν χωρίς χρονοτριβή την εν 
λόγω πράξη και τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ περί στερητικών της ελευθερίας αποφάσεων 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι κατηγορούμενοι και κατάδικοι θα διαθέτουν τις 
ίδιες δυνατότητες. Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι τα κράτη μέλη θα συμμορφωθούν με τούτη τη 
παράκληση στο εγγύς μέλλον. Μόλις από 1ης Δεκεμβρίου 2014 θα έχει η Επιτροπή τη 
δυνατότητα να προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να απαιτεί από τα κράτη μέλη που 
δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους να αρχίσουν να εφαρμόζουν τις εν λόγω 
πράξεις.

Όσον αφορά τη ρουμανική δικαιοσύνη εν γένει, η Επιτροπή τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της 
συνέχισης της δικαστικής μεταρρύθμισης εκ μέρους της Ρουμανίας και της προσπάθειας να 
βελτιωθεί η λειτουργία του δικαστικού συστήματος. Η Επιτροπή έχει αναλάβει το καθήκον, 
στο πλαίσιο του μηχανισμού για τη συνεργασία και τον έλεγχο της προόδου3 (CVM), να 
συνδράμει την Ρουμανία στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
στην μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και στην πάταξη της διαφθοράς, προβλημάτων που 
μπορούν να αποτρέψουν την αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων, των πολιτικών και των 
προγραμμάτων της ΕΕ και να στερήσουν από τους Ρουμάνους πολίτες τη δυνατότητα να 
ασκήσουν στο έπακρο τα δικαιώματά τους ως πολίτες της Ένωσης. Η Επιτροπή επαληθεύει 
σε τακτά χρονικά διαστήματα την πραγματοποιούμενη πρόοδο με βάση τέσσερεις στόχους 
αναφοράς και δημοσιεύει εκθέσεις από το 20074. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της 
Επιτροπής για τη Ρουμανία, η οποία εγκρίθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2013, η χώρα έχει 
εφαρμόσει ορισμένες αλλά όχι όλες τις συστάσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα συνεχίσει 
να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πραγματοποιούμενη πρόοδο και θα εγκρίνει νέα 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο της Ρουμανίας στο πλαίσιο του μηχανισμού για τη συνεργασία 
και τον έλεγχο της προόδου στην αρχή του επόμενου έτους.

Συμπέρασμα

Όσον αφορά την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το EAW αποτελεί αμιγώς 
δικαστική διαδικασία και η Επιτροπή δεν διαθέτει κανένα νομικό έρεισμα παρέμβασης σε 

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

διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (2002/584/ΔΕΥ).

2 Απόφαση-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή της 
αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της 
ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ 
L 327, 5.12.2008).

3 Απόφαση της Επιτροπής 2006/928/EΚ, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού για τη 
συνεργασία και τον έλεγχο της προόδου στη Ρουμανία όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων 
αναφοράς στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς (EE L 354, 
14.12.2006, σ. 56).

4 Διατίθεται στον ιστότοπο: http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm .
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μεμονωμένη περίπτωση.

Όσον αφορά την προαναφερθείσα νομοθεσία της ΕΕ περί διαβίβασης καταδικαστικής 
απόφασης από ένα κράτος μέλος σε άλλο, η Επιτροπή δεν διαθέτει, πριν την 1η Δεκεμβρίου 
2014, την δυνατότητα να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να 
απαιτήσει από τα κράτη μέλη που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους να 
αρχίσουν να εφαρμόζουν τις εν λόγω πράξεις.

Όσον αφορά το αίτημα περί τροποποίησης της ρουμανικής νομοθεσίας σχετικά με το 
καθεστώς των δικαστών και εισαγγελέων και του ρουμανικού νόμου περί νομικού 
συστήματος, η Επιτροπή επιθυμεί να διευκρινίσει ότι παρέχει αρωγή στην Ρουμανία στο 
πεδίο της δικαιοσύνης και στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου


