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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1580/2009, της Chantel Marriott, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αποφυλάκιση των Michael Turner και Jason McGoldrick, οι οποίοι 
εκδόθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ουγγαρία όπου βαρύνονται με 
κατηγορίες για απάτη

Αναφορά 1117/2010, του O. F., αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παράνομη και αυθαίρετη χρήση του ευρωπαϊκού εντάλματος 
σύλληψης

1. Περίληψη της αναφοράς 1580/2009

Η αναφέρουσα καταγγέλλει την απόφαση των βρετανικών αρχών να εκδώσουν τους Michael 
Turner και Jason McGoldrick στην Ουγγαρία όπου βαρύνονται με κατηγορίες για απάτη η 
οποία αφορά ποσό ύψους 13.000 λιρών στερλινών. Η ίδια αναφέρει ότι τα εν λόγω άτομα 
επένδυσαν ανεπιτυχώς 100.000 λίρες στερλίνες στην Ουγγαρία και υποστηρίζει ότι 
φυλακίστηκαν παράνομα στη χώρα αυτή. Ισχυρίζεται ότι οι συνθήκες φυλάκισής τους είναι 
απαράδεκτες και ζητεί την άμεση αποφυλάκισή τους, υποστηρίζοντας ότι οι ουγγρικές αρχές 
έχουν παραβιάσει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Περίληψη της αναφοράς 1117/2010

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι έχει γίνει παράνομη και αυθαίρετη χρήση του ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας ότι οι γερμανικές αρχές δεν συμμορφώθηκαν προς τις 
διατάξεις της απόφασης πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών. Ζητεί, ως εκ τούτου, τη 
διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την αυθαίρετη χρήση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης 
και την παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου από τις γερμανικές αρχές. 
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2. Παραδεκτό

H αναφορά 1580/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Φεβρουαρίου 2010.
Η αναφορά 1117/2010 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Δεκεμβρίου 2010. 
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010 για την αναφορά 
1580/2009

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εξουσία να παρεμβαίνει στην καθημερινή λειτουργία του 
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης οποιουδήποτε κράτους μέλους. Οπότε, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, μόνο η Ουγγαρία είναι αρμόδια για τη διαχείριση των φυλακών και την ορθή 
εφαρμογή της νομοθεσίας της στον τομέα των εγκαταστάσεων κράτησης. 

Ωστόσο, η Επιτροπή επιθυμεί να διατυπώσει τις ακόλουθες γενικές επισημάνσεις. Η 
Ουγγαρία οφείλει να σέβεται την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) της οποίας αποτελεί συμβαλλόμενο 
μέρος. Το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ προβλέπει ότι «κανείς δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε βασανισμό 
ούτε σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία». Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), το άρθρο 3 κατοχυρώνει μία από τις πλέον 
θεμελιώδεις αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας1. Από το 2001, η ερμηνεία του ΕΔΑΔ για το 
άρθρο 3 της ΕΣΔΑ είναι ότι οι απαράδεκτες συνθήκες κράτησης μπορούν να παραβιάζουν επίσης 
το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν αδιάσειστα 
πρόθεση εξευτελισμού ή μείωσης του κρατουμένου. Εντούτοις, σύμφωνα με τη νομολογία του 
ΕΔΑΔ, η άσχημη μεταχείριση θα πρέπει να φθάνει σε ένα ελάχιστο επίπεδο αυστηρότητας 
για να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3. Η αξιολόγηση του ελάχιστου αυτού 
επιπέδου είναι, εκ φύσεως, σχετική· εξαρτάται από το σύνολο των συνθηκών της περίπτωσης, 
όπως η διάρκεια της μεταχείρισης, οι επιπτώσεις της στη σωματική και την ψυχική υγεία και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, το φύλο, η ηλικία και η κατάσταση της υγείας του θύματος. Όσον 
αφορά το ζήτημα του συνωστισμού έναντι του δικαιώματος της αναφέρουσας στον σεβασμό 
της σωματικής και διανοητικής της ακεραιότητας ή το δικαίωμά της στην ιδιωτικότητα και 
την προστασία του ιδιωτικού της χώρου, μπορεί να τεθεί το ζήτημα της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή)2.

Με την επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων, η αναφέρουσα θα μπορούσε να επιδιώξει 
αποκατάσταση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή τη Γραμματεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή 
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT), Συμβούλιο της Ευρώπης, F-67075 Strasbourg 
Cedex-France.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να συνεχίσει περαιτέρω την εξέταση της 
συγκεκριμένης υπόθεσης.

                                               
1 Στην απόφασή του, της 15ης Νοεμβρίου 1996, για την υπόθεση Chahal κατά Ηνωμένου Βασιλείου, το ΕΔΑΔ 
έκρινε ότι ο κ. Chahal δεν επιτρεπόταν να εκδοθεί στην Ινδία επειδή υπήρχε πραγματικός κίνδυνος να τύχει 
μεταχείρισης η οποία αντίκειται στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. 
2 Βλ. τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ της 19ης Απριλίου 2001 για την υπόθεση Peers κατά Ελλάδας και της 20ής 
Ιανουαρίου 2009 για την υπόθεση Sławomir Musiał κατά Πολωνίας.
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4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011 για τις 
αναφορές 1580/2009 και 1117/2010.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής του Απριλίου 2010 σχετικά με την αναφορά 
1580/2009 και όσον αφορά, ειδικότερα, τον ισχυρισμό περί κατάχρησης των ευρωπαϊκών 
ενταλμάτων σύλληψης, η Επιτροπή θα ήθελε να παραπέμψει την Επιτροπή Αναφορών στη 
βασική πηγή αναλυτικών πληροφοριών για τη χρήση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, 
η οποία συνίσταται στην ετήσια δημοσίευση από το Συμβούλιο των απαντήσεων των κρατών 
μελών στο ερωτηματολόγιό του επί του συγκεκριμένου θέματος1. Οι πλέον πρόσφατοι 
ετήσιοι πίνακες αφορούν το ημερολογιακό έτος 2009. Ωστόσο, θα πρέπει να επαναλάβουμε 
ότι η Επιτροπή δεν νομιμοποιείται να παρέμβει επί της διαδικασίας του ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης και, όπως έχει ήδη διευκρινισθεί, δεν μπορεί να δώσει περαιτέρω 
συνέχεια στην εξέταση της παρούσας αναφοράς. Επιπλέον, τα δύο άτομα για τα οποία γίνεται 
λόγος στην αναφορά έχουν πλέον αποφυλακισθεί. 

Ομοίως, σχετικά με την αναφορά 1117/2010, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να παρέμβει επί 
της συγκεκριμένης υπόθεσης. Όσον αφορά το πιο γενικό ζήτημα που θίγεται στην αναφορά 
1117/2010, ήτοι εάν όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης με 
ορθό και, πιο συγκεκριμένα, με «αναλογικό» τρόπο (δηλαδή, μόνο σε υποθέσεις που δεν είναι 
ασήμαντες), πρόκειται για σημαντικό θέμα, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο μείζονος 
προβληματισμού σε ορισμένα κράτη μέλη, και το οποίο έχει εγείρει κοινοβουλευτικές 
ερωτήσεις. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης 
πλήττεται από τη συστηματική έκδοση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης για την παράδοση 
ατόμων που συχνά καταζητούνται για ήσσονος σημασίας αδικήματα. Το συγκεκριμένο 
ζήτημα εξετάσθηκε πρόσφατα με εποικοδομητικό τρόπο από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στη «Συνέχεια των συστάσεων της τελικής έκθεσης για τον τέταρτο γύρο αμοιβαίων 
αξιολογήσεων όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης», το Συμβούλιο συμπεριέλαβε 
στο εγχειρίδιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μια τροποποίηση επί της 
αναλογικότητας2. Τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 3ης Ιουνίου 20103. Το τροποποιημένο 
εγχειρίδιο καθορίζει πλέον τους παράγοντες που πρέπει να αξιολογούνται κατά την έκδοση 
ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις που 
πρέπει να μελετώνται πριν από την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης4. Το 
τροποποιημένο εγχειρίδιο παρέχει στους χειριστές του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε 
όλα τα κράτη μέλη ενιαία καθοδήγηση (σε συνδυασμό με τις συναφείς, ενδεχομένως, 
διατάξεις) για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται ο έλεγχος αναλογικότητας 
πριν από την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Η Επιτροπή καταρτίζει επί του 
παρόντος έκθεση σχετικά με την εφαρμογή, από το 2007 και μετά, της απόφασης-πλαίσιο για 
το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, η οποία θα άπτεται συγκεκριμένα του ζητήματος της 
αναλογικότητας. Η έκθεση αυτή θα διαβιβασθεί ασφαλώς στο Κοινοβούλιο το συντομότερο 
δυνατόν.

                                               
1 Έγγραφα του Συμβουλίου COPEN 52 REV 5 9005/5/06, COPEN 106 REV 5 11371/5/07, COPEN 116 REV 2 
10330/2/08, COPEN 87 REV 4 9734/4/09 και COPEN 64 REV 4 7551/7/10 διαθέσιμα στη διεύθυνση: 
http://register.consilium.europa.eu)
2 Έγγραφο του Συμβουλίου 8436/2/10 COPEN, σ. 3.
3 Ανακοινωθέν Τύπου του Συμβουλίου 10630/1/10 (PRESSE 161).
4 Έγγραφα του Συμβουλίου 8302/4/09 COPEN 68, σ. 15, 7361/10 COPEN 59, σ. 4 και 8436/2/10 COPEN, σ. 3.
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5. Απάντηση της Επιτροπής (REV II), που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011 για τις αναφορές
1580/2009 και 1117/2010

Οι πρόσθετες πληροφορίες που απέστειλε ο αναφέρων στις 2 Φεβρουαρίου 2011 σε σχέση με
την αναφορά 1117/2010 δεν μεταβάλλουν τη θέση της Επιτροπής δεδομένου ότι περιέχουν
περαιτέρω λεπτομέρειες για μια υπόθεση επί της οποίας η Επιτροπή -όπως ήδη επεσήμανε
στην ανακοίνωσή της 3ης Μαρτίου 2011- δεν είναι αρμόδια για να παρέμβει. 

Η Επιτροπή δράττεται της ευκαιρίας για να ενημερώσει το Κοινοβούλιο ότι η έκθεσή της
σχετικά με την εφαρμογή από το 2007 της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002 όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης 
μεταξύ των κρατών μελών ενεκρίθη από την ίδια στις 11 Απριλίου 2011. Η έκθεση και το
συνοδευτικό έγγραφο εργασίας είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm


