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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει θέση σχετικά με τη νομική 
συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αναφέρων δίνει ως παράδειγμα την περίπτωση 
κάποιου που εμπλέκεται σε ποινική διαδικασία στο Βέλγιο και κατοικεί στις Κάτω Χώρες. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το βελγικό κράτος είναι της άποψης ότι, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος διαμένει στις Κάτω Χώρες, δεν υποχρεούται να παράσχει νομική συνδρομή. 
Επειδή η υπόθεση δεν εξετάζεται στις Κάτω Χώρες, σύμφωνα με τον ίδιο είναι αυτονόητο ότι 
και μια αίτηση για νομική συνδρομή στις Κάτω Χώρες επίσης δεν θα γίνει αποδεκτή. Το 
αποτέλεσμα είναι τα άτομα που έχουν ανάγκη και επιζητούν νομική συνδρομή να βρίσκονται 
μετέωρα. Ο αναφέρων ζητεί να θεσπισθεί ευρωπαϊκή νομοθεσία για το θέμα αυτό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας και της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές 
υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να θεσπίσει ελάχιστες 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε σχέση με τα δικονομικά δικαιώματα σε ποινικές διαδικασίες, 
όπως το δικαίωμα σε νομική συνδρομή [ή: δικαίωμα σε ευεργέτημα πενίας], στο βαθμό που 
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είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης (Άρθρο 82 παράγραφος 2 
ΣΛΕΕ). Οι ελάχιστες κοινές προδιαγραφές ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη που 
απαιτείται για την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης.

Το 2009, το Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με έναν χάρτη πορείας για την ενίσχυση 
των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες 
(2009/C295/01), μέσω του οποίου η Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει σταδιακά κάποια 
μέτρα με σκοπό τη δημιουργία μιας ελάχιστης κοινής δέσμης δικαιωμάτων στις ποινικές 
διαδικασίες στην ΕΕ. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει παρουσιάσει τρεις προτάσεις προς τον 
εν λόγω σκοπό. Το ζήτημα της νομικής συνδρομής στις ποινικές διαδικασίες περιλαμβάνεται 
στον χάρτη πορείας (στο μέτρο Γ) ενώ, λόγω της ιδιαιτερότητας και της περιπλοκότητας του, 
δικαιολογείται η ξεχωριστή και αναλυτική εξέτασή του. Επί του παρόντος, η Επιτροπή 
εξετάζει το ενδεχόμενο ανάληψης δράσης, ενώ στα τέλη του 2011 διεξήγαγε μελέτη ώστε να 
στηρίξει την εκτίμηση των επιπτώσεων ενδεχόμενου μέτρου για τη νομική συνδρομή σε 
ποινικές υποθέσεις. 

Το δικαίωμα σε νομική συνδρομή για τη διασφάλιση του δικαιώματος διεξαγωγής δίκαιας 
δίκης σε ποινικές διαδικασίες προβλέπεται στο άρθρο 6 της ΕΣΑΔ καθώς και στο άρθρο 47 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη, οι 
διατάξεις του απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της 
Ένωσης.
Επιπλέον, όσον αφορά το παράδειγμα που παραθέτει ο αναφέρων σχετικά με τον πολίτη της 
ΕΕ στον οποίο δεν παρέχεται νομική συνδρομή σε ένα κράτος μέλος λόγω του ότι δεν είναι 
υπήκοος του εν λόγω κράτους, πρέπει να τονιστεί ότι ένας πολίτης της ΕΕ που ασκεί τα 
δικαιώματά του δυνάμει των Συνθηκών δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις λόγω της 
ιθαγένειάς του (άρθρο 18 της ΣΛΕΕ). 

Όσον αφορά τη νομική συνδρομή σε διασυνοριακές αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η 
Επιτροπή προσφάτως ενέκρινε έκθεση από την Επιτροπή προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ για «βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί 
διασυνοριακών αστικών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά 
με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές»1. Η Επιτροπή καταλήγει ότι «η θέσπιση και η 
μεταφορά της εν λόγω οδηγίας επέφεραν, σε γενικές γραμμές, σαφήνεια και ομοιομορφία 
μεταξύ των κρατών μελών» και ότι «ένα σύστημα διασυνοριακής χορήγησης ευεργετήματος 
πενίας για αστικές υποθέσεις με το οποίο ευεργετούνται αποτελεσματικά άτομα τα οποία 
διαμένουν μόνιμα σε άλλα κράτη μέλη» έχει υιοθετηθεί σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από τη 
Δανία που δεν καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

Συμπέρασμα

Επί του παρόντος, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει ένα μέτρο σχετικά με το 
δικαίωμα σε νομική συνδρομή στις ποινικές διαδικασίες. 

                                               
1 COM(2012) 71.


