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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1837/2009, του Roberto Marcoccio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη βιντεοσκόπηση των ανακρίσεων της αστυνομίας και των διαδικασιών 
ενώπιον του δικαστηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και των κρατών μελών της 
ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι στην απόφαση πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου ορίζεται 
ότι τα κράτη μέλη οφείλουν από την 5η Δεκεμβρίου 2011 να εφαρμόσουν την αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις και της μεταφοράς 
καταδίκων. Ο αναφέρων εκτιμά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να οργανώσουν το δικαστικό τους 
σύστημα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η βιντεοσκόπηση των ανακρίσεων 
της αστυνομίας και των διαδικασιών ενώπιον του δικαστηρίου. Αυτό θα γίνεται για την 
προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ που 
εκτελούν αποφάσεις που εκδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
ίδια πρακτική πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση στην ΕΕ αποφάσεων 
που εκδόθηκαν σε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ και αντιστρόφως.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση μηχανισμού προκειμένου να 
διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σε ποινικές διαδικασίες στην ΕΕ. Τον Μάρτιο 
του 2010 υπέβαλε πρόταση σχεδίου οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα σε διερμηνεία και 
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μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Πρόκειται, επίσης, να υποβάλει σειρά 
περαιτέρω προτάσεων σύμφωνα με τον οδικό χάρτη για τα δικονομικά δικαιώματα, που 
εγκρίθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2009. Μόλις τα μέτρα που προβλέπονται στον οδικό χάρτη 
καλυφθούν από τη νομοθεσία, θα παρέχονται πολλές σημαντικές εγγυήσεις για την 
προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων.

Όταν τεθούν σε ισχύ τα μέτρα του οδικού χάρτη, πιθανώς μετά το 2013, η Επιτροπή θα 
εξετάσει εάν υπάρχει ανάγκη για τυχόν περαιτέρω εγγυήσεις (δηλαδή, μέτρα εκτός του 
οδικού χάρτη). Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης 
νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την απαίτηση καταγραφής των ανακρίσεων της αστυνομίας 
και των διαδικασιών ενώπιον του δικαστηρίου στο πλαίσιο της αναθεώρησής της για το ποιες 
εγγυήσεις θα εξασφαλίζουν τον δίκαιο χαρακτήρα των διαδικασιών. Δεν πρόκειται για νέο 
ζήτημα για την Επιτροπή. Στην πρότασή της COM (2004) 328 της 28ης Απριλίου 2004 (για 
απόφαση πλαίσιο σχετικά με ορισμένα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση), η Επιτροπή προσέθεσε την εξής διάταξη:

«Άρθρο 9
Καταγραφή της διαδικασίας - Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέριμνα ώστε, οσάκις η διαδικασία 
διεξάγεται μέσω διερμηνέα, να πραγματοποιείται σχετική ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση, 
προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της ποιότητας. Σε περίπτωση νομικής αμφισβήτησης, 
διατίθεται σε οποιοδήποτε μέρος αντίγραφο σε γραπτή μορφή του περιεχομένου της 
ηχογράφησης ή βιντεοσκόπησης, το οποίο, ωστόσο, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά και μόνο για να ελεγχθεί η ακρίβεια της διερμηνείας».

Η απαίτηση καταγραφής που προβλεπόταν στην πρόταση του 2004 (η οποία δεν εγκρίθηκε 
από τα κράτη μέλη) περιοριζόταν στην καταγραφή των δικαστικών διαδικασιών στις οποίες 
γίνεται χρήση διερμηνέα. Σκοπός ήταν να υπάρχει ένας μηχανισμός για τον έλεγχο της 
ποιότητας και της ακρίβειας της διερμηνείας. Τα κράτη μέλη δεν τάχθηκαν υπέρ της διάταξης 
στο πλαίσιο των συζητήσεων στο Συμβούλιο. Ωστόσο, οι συνθήκες μπορεί να έχουν 
εξελιχθεί, και αυτό θα διερευνηθεί στο πλαίσιο των μέτρων του οδικού χάρτη.

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά το ζήτημα που εγείρει ο αναφέρων σχετικά με τη 
διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο διαδικασιών που 
πραγματοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος, ο αναφέρων πρέπει να γνωρίζει ότι η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης απαιτεί οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες 
αρχές ενός κράτους μέλους να αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες με τις αποφάσεις που 
εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος για τον σκοπό της εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών από 
τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους. Η καταγραφή των διαδικασιών προκειμένου να 
ελεγχθεί εάν έγιναν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα σε άλλο κράτος μέλος αντίκειται στην 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, την οποία η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει ως τη 
βάση για τη δικαστική συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν έλεγχος του 
συμμόρφωσης προς τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να γίνεται εντός του κράτους όπου 
διεξάγεται η διαδικασία, τη στιγμή της διεξαγωγής της, και όχι επί διασυνοριακής βάσης μετά 
το γεγονός.

Συμπέρασμα
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Η Επιτροπή συμφωνεί με τον αναφέροντα ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση μηχανισμού 
προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών στην ΕΕ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε διαδικασίες που αφορούν την αμοιβαία 
αναγνώριση, όπως αναφέρεται στην απόφαση πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ. Ωστόσο, αυτό πρέπει 
να γίνεται στα κράτη μέλη όπου διεξάγεται η διαδικασία, και όχι στο κράτος μέλος στο οποίο 
πρόκειται να εκτελεστεί μια δικαστική απόφαση.

Η Επιτροπή επιχείρησε μία φορά κατά το παρελθόν να προτείνει νομοθεσία σχετικά με την 
καταγραφή των διαδικασιών, χωρίς όμως επιτυχία. Θα εξετάσει τη συγκεκριμένη πρόταση 
στο πλαίσιο ευρύτερης εξέτασης των δικονομικών δικαιωμάτων που πρέπει να καλυφθούν σε 
μελλοντικές προτάσεις νομοθεσίας.


