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Πρόηαζη οδηγίας 

– 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ
*
 

ζηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

--------------------------------------------------------- 

ΟΓΗΓΙΑ (ΔΔ) 2016/... 

ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

ηης ... 

ζτεηικά με ηις δικονομικές εγγσήζεις για ηα παιδιά ποσ είναι ύποπηοι ή καηηγορούμενοι 

ζηο πλαίζιο ποινικών διαδικαζιών 

ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΔΝΩΗ, 

Έρνληαο ππόςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηδίσο ην άξζξν 

                                                 
*
  Σξνπνινγίεο: ην λέν θείκελν θαη ε αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκεηώλνληαη κε 

έληνλνπο πιάγηνπο ραξαθηήξεο θαη ε δηαγξαθή κε ην ζύκβνιν ▌. 
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82 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β), 

Έρνληαο ππόςε ηελ πξόηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

Καηόπηλ δηαβίβαζεο ηνπ ζρεδίνπ λνκνζεηηθήο πξάμεο ζηα εζληθά θνηλνβνύιηα, 

Έρνληαο ππόςε ηε γλώκε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο
1
, 

Αθνχ δήηεζε ηε γλώκε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηώλ, 

Απνθαζίδνληαο ζύκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
2
, 

                                                 
1  ΔΔ C 226 ηεο 16.7.2014, ζ. 63.  
2  Θέζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ηεο ... (δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθόκε ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα) θαη απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ... (δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθόκε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα). 
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Δθηηκώληαο ηα αθόινπζα:  

(1) θνπόο ηεο παξνύζαο νδεγίαο είλαη ε ζέζπηζε δηθνλνκηθώλ εγγπήζεσλ πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ όηη ηα παηδηά, δειαδή άηνκα θάησ ησλ 18 εηώλ, πνπ είλαη ύπνπηνη ή 

θαηεγνξνύκελνη ζην πιαίζην πνηληθώλ δηαδηθαζηώλ, είλαη ηθαλά λα θαηαλννύλ θαη λα 

παξαθνινπζνύλ ηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία θαη λα αζθνύλ ην δηθαίσκά ηνπο ζε δίθαηε 

δίθε, θαη ζα πξνιακβάλνπλ ηελ ππνηξνπή ησλ παηδηώλ θαη ζα πξνσζνύλ ηελ 

θνηλσληθή ηνπο έληαμε. 

(2) Με ηε ζέζπηζε θνηλώλ ειάρηζησλ θαλόλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθνλνκηθώλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ πνπ είλαη ύπνπηνη ή θαηεγνξνύκελνη, ε παξνύζα νδεγία 

έρεη ζθνπό λα εληζρύζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ θξαηώλ κειώλ ζηα ζπζηήκαηα 

πνηληθήο δηθαηνζύλεο ησλ άιισλ θξαηώλ κειώλ θαη, κε ηνλ ηξόπν απηό, λα 

ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο ακνηβαίαο αλαγλώξηζεο ησλ απνθάζεσλ ζε πνηληθέο 

ππνζέζεηο. Οη ελ ιόγσ θνηλνί ειάρηζηνη θαλόλεο ζα νδεγήζνπλ επίζεο ζηελ άξζε 

ησλ εκπνδίσλ ζηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ πνιηηώλ ζηελ επηθξάηεηα όισλ ησλ 

θξαηώλ κειώλ. 

(3) Παξά ην γεγνλόο όηη ηα θξάηε κέιε είλαη ζπκβαιιόκελα κέξε ηεο Δπξσπατθήο 

ύκβαζεο γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ησλ 

Θεκειησδώλ Διεπζεξηώλ (ΔΣΓΑ), ηνπ Γηεζλνύο πκθώλνπ γηα ηα αηνκηθά θαη 

πνιηηηθά δηθαηώκαηα, θαη ηεο ύκβαζεο ηνπ ΟΗΔ γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ, ε 

πείξα έρεη απνδείμεη όηη ην γεγνλόο απηό από κόλν ηνπ δελ εμαζθαιίδεη πάληνηε 

επαξθή βαζκό εκπηζηνζύλεο ζηα ζπζηήκαηα πνηληθήο δηθαηνζύλεο ησλ άιισλ 

θξαηώλ κειώλ. 
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(4) Σηηο 30 Ννεκβξίνπ 2009, ην Σπκβνχιην εμέδσζε ςήθηζκα γηα ηνλ νδηθφ ράξηε γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ δηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ππφπησλ ή θαηεγνξνπκέλσλ ζε 

πνηληθέο δηαδηθαζίεο
1
 («ν νδηθφο ράξηεο»). Με ηνλ νδηθφ ράξηε δεηείηαη, βάζεη 

ζηαδηαθήο πξνζέγγηζεο, ε έγθξηζε κέηξσλ φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα κεηάθξαζεο 

θαη δηεξκελείαο (κέηξν Α), ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

θαηεγνξίεο (κέηξν Β), ην δηθαίσκα ζε λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη ζε δηθαζηηθή 

ζπλδξνκή (κέηξν Γ), ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο κε ζπγγελείο, εξγνδφηεο θαη 

πξνμεληθέο αξρέο (κέηξν Γ) θαη ηηο εηδηθέο δηαζθαιίζεηο γηα επάισηνπο ππφπηνπο 

ή θαηεγνξνπκέλνπο (κέηξν Δ). Σηνλ νδηθφ ράξηε επηζεκαίλεηαη φηη ε ζεηξά ησλ 

δηθαησκάησλ είλαη ελδεηθηηθή, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη κπνξεί λα 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο. Ο νδηθφο ράξηεο έρεη ζρεδηαζζεί 

ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο ζχλνιν· ηα νθέιε ηνπ ζα γίλνπλ πιήξσο αηζζεηά κφλνλ 

φηαλ ζα έρεη εθαξκνζζεί ζην ζχλνιφ ηνπ.  

                                                 
1  ΔΔ C 295 ηεο 4.12.2009, ζ. 1.  
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(5) Σηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2009, ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπ γηα ηνλ νδηθφ ράξηε θαη ηνλ θαηέζηεζε κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

Σηνθρφικεο — Μηα αλνηθηή θαη αζθαιήο Δπξψπε πνπ εμππεξεηεί θαη 

πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο
1
 (ζεκείν 2.4).

 
Τν Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ππνγξάκκηζε 

ηνλ κε εμαληιεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ νδηθνχ ράξηε, θαιψληαο ηελ Δπηηξνπή λα 

εμεηάζεη πεξαηηέξσ ζηνηρεία ησλ ειάρηζησλ δηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

ππφπησλ θαη θαηεγνξνπκέλσλ θαη λα εθηηκήζεη θαηά πφζνλ πξέπεη λα εμεηαζζνχλ 

άιια δεηήκαηα, φπσο ην ηεθκήξην αζσφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε 

θαιχηεξε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα απηφ.  

(6) Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εθδνζεί ηέζζεξα κέηξα ζρεηηθά κε ηα δηθνλνκηθά δηθαηώκαηα 

θαηά ηηο πνηληθέο δηαδηθαζίεο, ζύκθσλα κε ηνλ νδηθό ράξηε, θαη ζπγθεθξηκέλα νη 

νδεγίεο 2010/64/ΔΔ ▌
2
, 2012/13/ΔΔ ▌

3
, 2013/48/ΔΔ

4
 θαη ε νδεγία (ΔΔ) 2016/... 

5
 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ▌. 

(7) Η παξνύζα νδεγία πξνάγεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα κηα θηιηθή πξνο ηα παηδηά 

δηθαηνζύλε.  

(8) Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ παηδηά είλαη χπνπηνη ή θαηεγνξνχκελνη ζην πιαίζην 

                                                 
1  ΔΔ C 115 ηεο 4.5.2010, ζ. 1. 
2  Οδεγία 2010/64/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο 

Οθησβξίνπ 2010, ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζε δηεξκελεία θαη κεηάθξαζε θαηά ηελ 

πνηληθή δηαδηθαζία (ΔΔ L 280 ηεο 26.10.2010, ζ. 1). 
3  Οδεγία 2012/13/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο 

Μαΐνπ 2012, ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ζην πιαίζην πνηληθώλ δηαδηθαζηώλ 

(ΔΔ L 142 ηεο 1.6.2012, ζ. 1). 
4  Οδεγία 2013/48/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο 

Οθησβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε δηθεγόξν ζην πιαίζην πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο θαη δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηνπ επξσπατθνύ εληάικαηνο ζύιιεςεο, θαζώο 

θαη ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ηξίηνπ πξνζώπνπ ζε πεξίπησζε ζηέξεζεο ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ θαη κε ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο κε ηξίηα πξόζσπα θαη κε πξνμεληθέο 

αξρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο (ΔΔ L 294 ηεο 6.11.2013, ζ. 1). 
5  Οδεγία (ΔΔ) 2016/... ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο ..., γηα 

ηελ ελίζρπζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ ηεθκεξίνπ αζσφηεηαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

παξάζηαζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηε δίθε ηνπ ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο 

(ΔΔ L ...). 
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πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ ή ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία επξσπατθνχ εληάικαηνο 

ζχιιεςεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε-πιαίζην 2002/584/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
 

(θαηαδεηνχκελνη), ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη δίλεηαη πάληνηε 

πξσηαξρηθή ζεκαζία ζην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

24 παξάγξαθνο 2 ηνπ Φάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ν Φάξηεο). 

(9) ηα παηδηά πνπ είλαη ύπνπηνη ή θαηεγνξνύκελνη ζην πιαίζην πνηληθώλ δηαδηθαζηώλ 

ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, ώζηε λα δηαθπιάζζεηαη ην δπλακηθό ηνπο 

γηα αλάπηπμε θαη επαλέληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία.  

(10) Η παξνύζα νδεγία ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζηα παηδηά πνπ είλαη χπνπηα ή 

θαηεγνξνχκελνη ζην πιαίζην πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηα παηδηά πνπ είλαη 

θαηαδεηνχκελνη. Όζνλ αθνξά ηα παηδηά πνπ είλαη θαηαδεηνχκελνη, νη νηθείεο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ ηε ζηηγκή 

ηεο ζχιιεςήο ηνπο ζην θξάηνο κέινο εθηέιεζεο.  

(11) Η παξνχζα νδεγία, ή νξηζκέλεο δηαηάμεηο απηήο, ζα πξέπεη επίζεο λα 

εθαξκφδνληαη ζε ππφπηνπο ή θαηεγνξνπκέλνπο νη νπνίνη ππφθεηληαη ζε πνηληθέο 

δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ζηα θαηαδεηνχκελα πξφζσπα, εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά 

ήηαλ παηδηά φηαλ άξρηζαλ νη δηαδηθαζίεο απηέο, αιιά ζπκπιήξσζαλ ζηε ζπλέρεηα 

ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ, θαη ε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο θξίλεηαη 

ελδεδεηγκέλε ππφ ην πξίζκα φισλ ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο ππφζεζεο, κεηαμχ άιισλ 

ηνπ θαηά πφζν ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν είλαη ψξηκν θαη επάισην. 

                                                                                                                                                         
  EE: Να εηζαρζεί ν αξηζκόο ηνπ PE63/2015 (2013/407 COD) ζην θείκελν θαη λα 

ζπκπιεξσζεί ε ππνζεκείσζε. 
1  Απφθαζε-πιαίζην 2002/584/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ην 

επξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ (ΔΔ L 190 ηεο 18.7.2002, ζ. 1). 
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(12) Όηαλ, ηε ζηηγκή πνπ έλα πξόζσπν θαζίζηαηαη ύπνπην ή θαηεγνξνύκελν ζε πνηληθή 

δηαδηθαζία, ην πξόζσπν απηό έρεη ζπκπιεξώζεη ηελ ειηθία ησλ 18 εηώλ, αιιά ην 

πνηληθφ αδίθεκα δηεπξάρζε φηαλ ην πξφζσπν ήηαλ παηδί, ηα θξάηε κέιε 

ελζαξξύλνληαη λα εθαξκόδνπλ ηηο δηθνλνκηθέο εγγπήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνύζα νδεγία, έσο όηνπ ην ελ ιόγσ πξόζσπν θζάζεη ζηελ ειηθία ησλ 21 εηώλ, 

ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε πνηληθά αδηθήκαηα πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί απφ ηνλ ίδην 

χπνπην ή θαηεγνξνχκελν θαη ηα νπνία εξεπλψληαη θαη δηψθνληαη απφ θνηλνχ, 

δεδνκέλνπ φηη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε πνηληθή δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε 

θαηά ηνπ πξνζψπνπ απηνχ πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ. 

(13) Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ κε βάζε 

δειώζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνύ, ειέγρνπο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, έξεπλα 

εγγξάθσλ, άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη, εάλ ηα ζηνηρεία απηά δελ είλαη δηαζέζηκα 

ή πεηζηηθά, κε βάζε ηαηξηθή εμέηαζε. Η ηαηξηθή απηή εμέηαζε ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη σο έζραηε ιχζε θαη κε πιήξε ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ, ηεο ζσκαηηθήο ηνπ αθεξαηφηεηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. 

Δθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ ειηθία ηνπ 

πξνζψπνπ, ην πξφζσπν απηφ ζα πξέπεη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, 

λα ζεσξείηαη θαηά ηεθκήξην παηδί.  
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(14) Η παξνχζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε κεξηθά ήζζνλνο ζεκαζίαο 

αδηθήκαηα. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ην παηδί πνπ 

είλαη χπνπηνο ή θαηεγνξνχκελνο ππφθεηηαη ζε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο.  

(15)  Σε νξηζκέλα θξάηε κέιε άιιε αξρή πιελ δηθαζηεξίνπ κε δηθαηνδνζία ζε πνηληθέο 

ππνζέζεηο είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηβνιή πνηλψλ, εθηφο ησλ ζηεξεηηθψλ ηεο 

ειεπζεξίαο, φζνλ αθνξά ήζζνλνο ζεκαζίαο αδηθήκαηα. Τνχην κπνξεί λα 

ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε παξαβάζεσλ ηνπ θψδηθα νδηθήο 

θπθινθνξίαο πνπ δηαπξάηηνληαη ζε κεγάιε θιίκαθα θαη νη νπνίεο ελδερνκέλσο 

δηαπηζηψλνληαη χζηεξα απφ έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζα 

ήηαλ παξάινγν λα απαηηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο λα δηαζθαιίδνπλ φια ηα 

δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. Όηαλ ε λνκνζεζία 

θξάηνπο κέινπο πξνβιέπεη ηελ επηβνιή πνηλήο γηα ήζζνλνο ζεκαζίαο αδηθήκαηα 

απφ ηέηνηα αξρή θαη εθφζνλ πθίζηαηαη δηθαίσκα έθεζεο ή δπλαηφηεηα 

παξαπνκπήο ηεο ππφζεζεο ελψπηνλ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, ε παξνχζα νδεγία ζα 

πξέπεη, επνκέλσο, λα εθαξκφδεηαη κφλν ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ 

απηνχ θαηφπηλ ηεο άζθεζεο έθεζεο ή παξαπνκπήο.  
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(16) Σε νξηζκέλα θξάηε κέιε νξηζκέλεο ήζζνλνο ζεκαζίαο παξαβάζεηο, ηδίσο ήζζνλνο 

ζεκαζίαο παξαβάζεηο ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο, ήζζνλνο ζεκαζίαο 

παξαβάζεηο γεληθψλ δεκνηηθψλ θαλνληζκψλ θαη ήζζνλνο ζεκαζίαο πξνζβνιέο 

ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ζεσξνχληαη πνηληθά αδηθήκαηα. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζα 

ήηαλ παξάινγν λα απαηηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο λα δηαζθαιίδνπλ φια ηα 

δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. Όηαλ ην δίθαην θξάηνπο 

κέινπο πξνβιέπεη γηα ηα ήζζνλνο ζεκαζίαο αδηθήκαηα φηη δελ κπνξεί λα 

επηβιεζεί σο θχξσζε ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο, ε παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη 

επνκέλσο λα εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ.  

(17) Η παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο πνηληθέο δηαδηθαζίεο. Γελ 

ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε άιια είδε δηαδηθαζηψλ, εηδηθφηεξα ζε δηαδηθαζίεο 

πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί εηδηθά γηα ηα παηδηά θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ 

ζηελ επηβνιή πξνζηαηεπηηθψλ, αλακνξθσηηθψλ ή εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ. 
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(18) Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο νδεγίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2012/13/ΔΔ θαη ηεο νδεγίαο 2013/48/ΔΔ. Η παξνύζα νδεγία 

πξνβιέπεη πεξαηηέξσ ζπκπιεξσκαηηθέο εγγπήζεηο όζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε πνπ 

πξέπεη λα παξέρεηαη ζηα παηδηά θαη ζηνλ αζθνύληα ηε γνληθή κέξηκλα, γηα λα 

ιεθζνύλ ππόςε νη εηδηθέο αλάγθεο θαη ηα επάισηα ζεκεία ησλ παηδηώλ.  

(19) Τα παηδηά ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο πηπρέο ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο. Πξνο ηνχην, ζα πξέπεη, εηδηθφηεξα, λα επεμεγνχληαη 

ζπλνπηηθά ζε απηά ηα επφκελα δηθνλνκηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζην βαζκφ 

πνπ απηφ είλαη δπλαηφ ππφ ην πξίζκα ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, 

θαη ν ξφινο ησλ εκπιεθνκέλσλ αξρψλ. Οη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 

εμαξηψληαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο. 

(20) Τα παηδηά ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζε 

ηαηξηθή εμέηαζε ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν πξψηκν θαη θαηάιιειν ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο, θαη πάλησο πξηλ απφ ηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο εάλ ην κέηξν 

απηφ ιεθζεί εηο βάξνο ηνπ παηδηνχ.  
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(21) Δάλ έλα παηδί έρεη ζηεξεζεί ηελ ειεπζεξία ηνπ, ην έγγξαθν δηθαησκάησλ, ην νπνίν 

παξέρεηαη ζην παηδί θαη’ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2012/13/ΔΔ, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη 

επίζεο ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ βάζεη ηεο παξνύζαο 

νδεγίαο.  

▌ 

(22) Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα γηα ηα 

εθαξκνζηέα δηθνλνκηθά δηθαηψκαηα, γξαπηψο, πξνθνξηθψο ή ακθφηεξα. Η 

ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη λα είλαη δεφλησο 

ιεπηνκεξήο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζνχλ ν δίθαηνο ραξαθηήξαο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. 
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(23) Υπφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, πνπ κπνξνχλ επίζεο λα αθνξνχλ έλα κφλν απφ ηα 

πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα, ε ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζε 

άιιν θαηάιιειν ελήιηθα πνπ νξίδεηαη απφ ην παηδί θαη είλαη απνδεθηφο ππφ απηή 

ηελ ηδηφηεηα απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Μία ηέηνηα πεξίζηαζε ζπληξέρεη φηαλ 

αληηθεηκεληθά θαη πξαγκαηηθά γεγνλφηα ππνδειψλνπλ ή γελλνχλ ηελ ππνςία φηη ε 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε 

ζνβαξφ θίλδπλν ηελ πνηληθή δηαδηθαζία, εηδηθφηεξα, φηαλ ελδέρεηαη λα 

θαηαζηξαθνχλ ή αιινησζνχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, λα παξεκβιεζνχλ εκπφδηα ζε 

κάξηπξεο ή πνπ ν αζθψλ ηε γνληθή κέξηκλα ελδέρεηαη λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ 

εηθαδφκελε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα καδί κε ην παηδί. 

(24) Όηαλ νη πεξηζηάζεηο πνπ νδήγεζαλ ηηο αξκφδηεο αξρέο λα παξάζρνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ζε άιιν θαηάιιειν ελήιηθα αληί ηνπ αζθνχληνο ηε γνληθή κέξηκλα 

έρνπλ παχζεη λα πθίζηαληαη, θάζε πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεη ην παηδί ζχκθσλα κε 

ηελ παξνχζα νδεγία, θαη ε νπνία εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηε ζεκαζία ηεο ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνλ αζθνχληα ηε γνληθή 

κέξηκλα. Η απαίηεζε απηή δελ ζα πξέπεη λα παξαηείλεη αδηθαηνιφγεηα ηελ 

πνηληθή δηαδηθαζία. 
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(25) Τα παηδηά πνπ είλαη χπνπηνη ή θαηεγνξνχκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε 

δηθεγφξν ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2013/48/ΔΔ. Γεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά είλαη 

επάισηα θαη δελ είλαη πάληα ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνηληθή δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα επηθνπξνχληαη απφ 

δηθεγφξν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία. Σηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ δηθεγφξν πξνθεηκέλνπ λα 

επηθνπξεί ην παηδί, φηαλ δελ έρεη εμαζθαιηζζεί δηθεγφξνο απφ ην ίδην ην παηδί ή 

απφ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα. Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα παξέρνπλ 

δηθαζηηθή ζπλδξνκή φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί 

φηη ην παηδί επηθνπξείηαη φλησο απφ δηθεγφξν.  

(26) Η ζπλδξνκή δηθεγφξνπ βάζεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο πξνυπνζέηεη φηη ην παηδί έρεη 

ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε δηθεγφξν βάζεη ηεο νδεγίαο 2013/48/ΔΔ. Σπλεπψο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εθαξκνγή δηάηαμεο ηεο νδεγίαο 2013/48/ΔΔ δελ ζα 

επέηξεπε ζην παηδί λα δεηεί ηε ζπλδξνκή δηθεγφξνπ βάζεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο, 

ε ελ ιφγσ δηάηαμε δελ ζα πξέπεη λα ηζρχεη φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηθεγφξν βάζεη ηεο νδεγίαο 2013/48/ΔΔ. Δμάιινπ, νη 

παξεθθιίζεηο θαη νη εμαηξέζεηο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ζπλδξνκήο απφ δηθεγφξν 

νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα ζίγνπλ ην 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε δηθεγφξν ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2013/48/ΔΔ, ή ην 

δηθαίσκα δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο ζχκθσλα κε ηνλ Φάξηε θαη ηελ ΔΣΓΑ, θαη ην 

εζληθφ δίθαην θαη άιιεο δηαηάμεηο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ.  
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(27) Οη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία ζρεηηθά κε ηε ζπλδξνκή 

δηθεγφξνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε κφιηο 

ηα παηδηά ελεκεξψλνληαη φηη είλαη χπνπηνη ή θαηεγνξνχκελνη. Γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ε ζπλδξνκή δηθεγφξνπ ζεκαίλεη φηη ην παηδί ιακβάλεη 

λνκηθή ππνζηήξημε απφ ην δηθεγφξν θαη φηη εθπξνζσπείηαη απφ απηφλ θαηά ηελ 

πνηληθή δηαδηθαζία. Όηαλ ε παξνχζα νδεγία πξνβιέπεη ζπλδξνκή δηθεγφξνπ θαηά 

ηελ εμέηαζε ηνπ παηδηνχ, ζα πξέπεη λα παξίζηαηαη δηθεγφξνο. Με ηελ επηθχιαμε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ παηδηνχ λα έρεη πξφζβαζε ζε δηθεγφξν ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία 2013/48/ΔΔ, ε ζπλδξνκή δηθεγφξνπ δελ απαηηεί ηελ παξάζηαζε δηθεγφξνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα θάζε αλαθξηηηθήο πξάμεο ή πξάμεο ζπιινγήο απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ.  
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(28)  Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ αληίθεηηαη ζην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε, ε 

ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ λα παξέρνπλ ζπλδξνκή δηθεγφξνπ ζηα παηδηά πνπ 

είλαη χπνπηνη ή θαηεγνξνχκελνη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία, δελ 

πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πξάμεηο: ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ· ηελ απφθαζε εάλ ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί έξεπλα· ηνλ έιεγρν ηεο θαηνρήο 

φπισλ ή άιισλ παξεκθεξψλ δεηεκάησλ αζθάιεηαο· ηε δηεμαγσγή αλαθξηηηθψλ 

πξάμεσλ ή πξάμεσλ ζπιινγήο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πέξαλ εθείλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη εηδηθά ζηελ παξνχζα νδεγία, φπσο ζσκαηηθνχ ειέγρνπ, θιηληθήο 

εμέηαζεο, εμέηαζεο αίκαηνο, αιθνηέζη ή παξφκνηνπ ειέγρνπ, ή ηεο ιήςεο 

θσηνγξαθηψλ ή δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ· ή ηελ πξνζαγσγή ηνπ παηδηνχ 

ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή ηελ παξάδνζε ηνπ παηδηνχ ζε αζθνχληα ηε γνληθή 

κέξηκλα ή ζε άιιν θαηάιιειν ελήιηθα, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην.  
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(29)  Όηαλ έλα παηδί πνπ δελ ήηαλ αξρηθά χπνπηνο ή θαηεγνξνχκελνο, φπσο έλαο 

κάξηπξαο, θαηαζηεί χπνπηνο ή θαηεγνξνχκελνο, ην ελ ιφγσ παηδί ζα πξέπεη λα 

έρεη ην δηθαίσκα κε απηνελνρνπνίεζεο θαη ην δηθαίσκα ζησπήο, ζχκθσλα κε ην 

ελσζηαθφ δίθαην θαη ηελ ΔΣΓΑ, φπσο εξκελεχνληαη απφ ην Γηθαζηήξην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Γηθαζηήξην) θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ. Σηελ παξνχζα νδεγία γίλεηαη ζπλεπψο ξεηή αλαθνξά ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα ηέηνην παηδί θαζίζηαηαη χπνπηνο ή 

θαηεγνξνχκελνο θαηά ηε δηάξθεηα εμέηαζεο απφ ηελ αζηπλνκία ή απφ άιιε αξρή 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Όηαλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηέηνηαο εμέηαζεο, παηδί πνπ δελ είλαη χπνπηνο ή θαηεγνξνχκελνο θαηαζηεί 

χπνπηνο ή θαηεγνξνχκελνο, ε εμέηαζε ζα πξέπεη λα αλαζηαιεί έσο φηνπ ην παηδί 

ελεκεξσζεί φηη είλαη χπνπηνο ή θαηεγνξνχκελνο θαη ιάβεη ηε ζπλδξνκή 

δηθεγφξνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία.  
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(30) Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ αληίθεηηαη ζην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε, ηα 

θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα παξεθθιίλνπλ απφ ηελ ππνρξέσζε λα 

παξάζρνπλ ζπλδξνκή δηθεγφξνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ δελ είλαη αλαινγηθφ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο, ελψ είλαη απηνλφεην φηη 

πάληνηε ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξσηαξρηθή ζεκαζία ζην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ. Σε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζπλδξνκή δηθεγφξνπ ζηα 

παηδηά φηαλ πξνζάγνληαη ελψπηνλ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ή δηθαζηή πξνθεηκέλνπ 

λα ιεθζεί απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ θξάηεζή ηνπο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, θαζψο θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο. Δμάιινπ ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο δελ ζα πξέπεη λα 

επηβάιιεηαη σο πνηλή, εθηφο εάλ ην παηδί έρεη ιάβεη ηε ζπλδξνκή δηθεγφξνπ θαηά 

ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεηαη ζην παηδί λα αζθεί ηα νηθεία δηθαηψκαηα ππεξάζπηζεο 

απνηειεζκαηηθά θαη, νπσζδήπνηε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αθξνακαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ. Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

πξνβνχλ ζε πξαθηηθέο ξπζκίζεηο γηα ην ζέκα απηφ. 
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(31) Θα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζηα θξάηε κέιε λα παξεθθιίλνπλ πξνζσξηλά απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζπλδξνκή δηθεγφξνπ θαηά ην πξνδηθαζηηθφ ζηάδην γηα 

επηηαθηηθνχο ιφγνπο, δειαδή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη επείγνπζα αλάγθε 

λα απνηξαπνχλ ζνβαξέο δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηε δσή, ηελ ειεπζεξία ή ηε 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ελφο πξνζψπνπ, ή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιιεηαη λα 

αλαιάβνπλ νη αλαθξηηηθέο αξρέο άκεζε δξάζε γηα λα πξνιάβνπλ θάπνην 

ζεκαληηθφ θίλδπλν πνπ επαπεηιεί ηελ πνηληθή δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ζνβαξφ 

πνηληθφ αδίθεκα, κεηαμχ άιισλ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνπο θεξφκελνπο σο ζπλαπηνπξγνχο ζνβαξνχ πνηληθνχ αδηθήκαηνο, ή 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε απψιεηα ζεκαληηθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ζνβαξφ πνηληθφ αδίθεκα. Καηά ηε δηάξθεηα πξνζσξηλήο παξέθθιηζεο 

γηα έλαλ απφ απηνχο ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο, νη αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηα παηδηά ρσξίο λα παξίζηαηαη ν δηθεγφξνο, ππφ ηνλ φξν 

φηη ηα παηδηά έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ην δηθαίσκά ηνπο ζηε ζησπή θαη φηη 

κπνξνχλ λα αζθήζνπλ απηφ ην δηθαίσκα, θαζψο θαη φηη απηή ε εμέηαζε δελ ζίγεη 

ηα δηθαηψκαηα ηεο ππεξάζπηζεο, κεηαμχ άιισλ ην δηθαίσκα ηεο κε 

απηνελνρνπνίεζεο. Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή εμέηαζεο, ζηελ 

έθηαζε πνπ απαηηείηαη, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ 

πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ απνηξνπή ζνβαξψλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ γηα ηε δσή, 

ηελ ειεπζεξία ή ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ελφο πξνζψπνπ, ή ηελ πξφιεςε 

ζεκαληηθνχ θηλδχλνπ πνπ επαπεηιεί ηελ πνηληθή δηαδηθαζία. Οπνηαδήπνηε 

θαηάρξεζε απηήο ηεο πξνζσξηλήο παξέθθιηζεο ζα έζηγε θαηαξρήλ 

αλεπαλφξζσηα ηα δηθαηψκαηα ππεξάζπηζεο. 
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(32) Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα θαζνξίδνπλ ζαθψο ζην εζληθφ ηνπο δίθαην ηνπο 

ιφγνπο θαη ηα θξηηήξηα γηα απηή ηελ πξνζσξηλή παξέθθιηζε, θαη ζα πξέπεη λα 

πξνβαίλνπλ ζε πεξηνξηζκέλε ρξήζε απηήο. Οπνηαδήπνηε πξνζσξηλή παξέθθιηζε 

ζα πξέπεη λα είλαη αλαινγηθή, απζηεξά πεξηνξηζκέλε ρξνληθά, λα κε βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ ηχπν ή ηε ζνβαξφηεηα ηνπ εηθαδφκελνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο 

θαη λα κελ ζίγεη ην ζπλνιηθά δίθαην ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο. Τα θξάηε κέιε 

ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ζε πεξίπησζε πνπ επηηξαπεί πξνζσξηλή 

παξέθθιηζε δπλάκεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο απφ αξκφδηα αξρή πνπ δελ είλαη 

δηθαζηήο ή δηθαζηήξην, ε απφθαζε κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ε πξνζσξηλή 

παξέθθιηζε ζα κπνξεί λα θξηζεί απφ δηθαζηήξην, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ζηάδην ηεο 

δίθεο. 
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(33) Τν απφξξεην ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ηνπ δηθεγφξνπ ηνπο είλαη 

βαζηθφ ζηνηρείν γηα λα εμαζθαιηζζεί ε νπζηαζηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ππεξάζπηζεο θαη απνηειεί νπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ δηθαηψκαηνο ζε δίθαηε δίθε. Τα 

θξάηε κέιε ζα πξέπεη ζπλεπψο λα ζέβνληαη απαξέγθιηηα ην απφξξεην ησλ 

ζπλαληήζεσλ θαη ησλ άιισλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηνπ 

παηδηνχ ζην πιαίζην ηεο ζπλδξνκήο απφ δηθεγφξν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα 

νδεγία. Η παξνχζα νδεγία δελ ζίγεη δηαδηθαζίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θαηάζηαζε 

θαηά ηελ νπνία ζπληξέρνπλ αληηθεηκεληθέο θαη ηεθκεξησκέλεο πεξηζηάζεηο πνπ 

γελλνχλ ηελ ππνςία φηη ν δηθεγφξνο εκπιέθεηαη ζε πνηληθφ αδίθεκα κε ην παηδί. 

Οπνηαδήπνηε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εθ κέξνπο ηνπ δηθεγφξνπ δελ ζα πξέπεη 

λα εθιακβάλεηαη σο ζεκηηή ζπλδξνκή πξνο ηα παηδηά ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο. Η ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ηνπ απνξξήηνπ δελ ζπλεπάγεηαη απιψο φηη ηα 

θξάηε κέιε δελ παξεκβαίλνπλ ή δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηήλ ηελ επηθνηλσλία, 

αιιά επίζεο φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ηα παηδηά ζηεξνχληαη ηελ ειεπζεξία ηνπο ή 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν βξίζθνληαη ζε ρψξν ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο, ηα θξάηε 

κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη ξπζκίζεηο ηεο επηθνηλσλίαο ηεξνχλ θαη πξνζηαηεχνπλ ην 

απφξξεην απηφ. Απηφ δελ ζίγεη ηνπο κεραληζκνχο ζε ρψξνπο θξάηεζεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ απνηξνπή απνζηνιψλ παξάλνκσλ αληηθεηκέλσλ πξνο ηνπο 

θξαηνπκέλνπο, φπσο νη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο αιιεινγξαθίαο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη κεραληζκνί απηνί δελ επηηξέπνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο λα 

δηαβάδνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ηνπ δηθεγφξνπ ηνπο. Η 

παξνχζα νδεγία δελ ζίγεη επίζεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο αίηεζε γηα δηαβίβαζε ηεο αιιεινγξαθίαο κπνξεί λα απνξξίπηεηαη αλ ν 

απνζηνιέαο δελ ζπλαηλεί ζην λα ππνβάιιεηαη πξψηα ε αιιεινγξαθία ζην αξκφδην 

δηθαζηήξην. 
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(34)  Η παξνχζα νδεγία ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαβίαζεο ηνπ απνξξήηνπ πνπ 

ελδέρεηαη λα ζπκβεί παξεκπηπηφλησο ζε κία λφκηκε επηρείξεζε επνπηείαο απφ 

αξκφδηεο αξρέο. Η παξνχζα νδεγία δελ ζίγεη επίζεο ην έξγν πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη, γηα παξάδεηγκα, απφ ηηο εζληθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ, γηα 

ηε δηαθχιαμε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηεο 

Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΣΔΔ) ή πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ άξζξνπ 72 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ), 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ν ηίηινο V ηνπ κέξνπο ΙΙΙ ηεο ΣΛΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ ρψξν 

ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο δελ ζίγεη ηελ άζθεζε ησλ επζπλψλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ ηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηε δηαθχιαμε 

ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο. 

▌ 

(35) Σα παηδηά πνπ είλαη ύπνπηνη ή θαηεγνξνύκελνη ζην πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα αηνκηθήο αμηνιόγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξίδνληαη νη εηδηθέο αλάγθεο ηνπο σο πξνο ηελ πξνζηαζία, ηελ εθπαίδεπζε, 

ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ έληαμε ζηελ θνηλσλία, λα θξίλεηαη εάλ θαη ζε πνην βαζκό ζα 

ρξεηαζηνύλ εηδηθά κέηξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο θαη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε ηεο πνηληθήο επζύλεο ηνπο θαη ε θαηαιιειόηεηα κηαο 

πνηλήο ή εθπαηδεπηηθνύ κέηξνπ.  
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(36)  Η αηνκηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη, εηδηθφηεξα, λα ιακβάλεη ππφςε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ σξηκφηεηα ηνπ παηδηνχ, ην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ ηνπ ππφβαζξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

δεη θαη ηηο εηδηθέο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη ην παηδί, φπσο καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο. 

(37)  Η έθηαζε θαη νη ιεπηνκέξεηεο κηαο αηνκηθήο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ 

λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε βαξχηεηα ηνπ εηθαδφκελνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο θαη ηα κέηξα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ εάλ ην παηδί θξηζεί έλνρν γηα ην ελ ιφγσ αδίθεκα. Αηνκηθή 

αμηνιφγεζε πνπ έρεη δηεμαρζεί γηα ην ίδην παηδί ζην πξφζθαην παξειζφλ ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί εθφζνλ επηθαηξνπνηεζεί. 
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(38)  Οη αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ αηνκηθή αμηνιφγεζε φηαλ απνθαζίδνπλ εάλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

θάπνην εηδηθφ κέηξν φζνλ αθνξά ην παηδί, φπσο ε παξνρή πξαθηηθήο βνήζεηαο, 

φηαλ αμηνινγνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ φζνλ αθνξά ην παηδί, φπσο απνθάζεηο πξνζσξηλήο θξάηεζεο ή 

ελαιιαθηηθά κέηξα, θαη ζπλεθηηκψληαο ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

αηνκηθέο πεξηζηάζεηο ηνπ παηδηνχ φηαλ ιακβάλνπλ απφθαζε ή αλαιακβάλνπλ 

δξάζε ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, κεηαμχ άιισλ θαηά ηελ έθδνζε 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη αθφκε δηαζέζηκε κηα 

αηνκηθή αμηνιφγεζε, νη αξκφδηεο αξρέο δελ εκπνδίδνληαη λα ιάβνπλ ηέηνηνπ 

είδνπο κέηξα ή απνθάζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη φξνη πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία, κεηαμχ άιισλ φηη ε αηνκηθή αμηνιφγεζε ζα 

δηεμαρζεί ζην εγγχηεξν θαηάιιειν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. Η θαηαιιειφηεηα θαη 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ ή ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη πξηλ απφ 

ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε κπνξνχλ λα επαλεμεηαζηνχλ φηαλ ε αηνκηθή αμηνιφγεζε 

θαηαζηεί δηαζέζηκε. 
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(39)  Η αηνκηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζην πιένλ πξψηκν θαη θαηάιιειν 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη εγθαίξσο ψζηε νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε λα κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνλ εηζαγγειέα, 

ηνλ δηθαζηή, ή άιιε αξκφδηα αξρή πξηλ απφ ηελ απαγγειία ηεο θαηεγνξίαο ελφςεη 

ηεο δίθεο. Θα πξέπεη σζηφζν λα είλαη δπλαηή ε απαγγειία θαηεγνξίαο ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αηνκηθή αμηνιφγεζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ 

εμππεξεηεί ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί, γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα παηδί ηειεί ππφ πξνζσξηλή θξάηεζε θαη ε 

αλακνλή έσο φηνπ θαηαζηεί δηαζέζηκε ε αηνκηθή αμηνιφγεζε ζα ελείρε ηνλ 

θίλδπλν λα παξαηαζεί αδηθαηνιφγεηα ε ελ ιφγσ θξάηεζε.  

(40)  Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα παξεθθιίλνπλ απφ ηελ ππνρξέσζε 

δηεμαγσγήο αηνκηθήο αμηνιφγεζεο, φηαλ ε παξέθθιηζε απηή είλαη δηθαηνινγεκέλε 

ζηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηε βαξχηεηα 

ηνπ εηθαδφκελνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο θαη ηα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ιεθζνχλ εάλ ην παηδί θξηζεί έλνρν γηα ην ελ ιφγσ αδίθεκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ε παξέθθιηζε εμππεξεηεί ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Σην πιαίζην 

απηφ, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, κεηαμχ άιισλ εάλ ην 

παηδί θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ ππνβιήζεθε ή φρη ζε αηνκηθή αμηνιφγεζε ζην 

πιαίζην πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ή εάλ ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε κπνξεί λα εμεηαζηεί 

ρσξίο ηελ απαγγειία θαηεγνξίαο.  
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(41) Τν θαζήθνλ κέξηκλαο έλαληη παηδηψλ πνπ είλαη χπνπηνη ή θαηεγνξνχκελνη 

απνηειεί ηε βάζε ηεο δίθαηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ηα παηδηά ζηεξνχληαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο θαη πεξηέξρνληαη ζπλεπψο ζε ηδηαίηεξα 

αδχλακε ζέζε. Γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζσπηθή αθεξαηφηεηα ελφο παηδηνχ πνπ 

ζηεξείηαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ, ην παηδί ζα πξέπεη λα έρεη δηθαίσκα ζε ηαηξηθή 

εμέηαζε. Η ελ ιφγσ ηαηξηθή εμέηαζε ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ ηαηξφ ή άιιν 

εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηία, είηε θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ησλ αξκφδησλ αξρψλ, 

ηδίσο φηαλ ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ πγεία αηηηνινγνχλ ηελ εμέηαζε 

απηή, είηε θαηφπηλ απνδνρήο ζρεηηθήο αηηήζεσο ηνπ παηδηνχ, ηνπ αζθνχληνο ηε 

γνληθή κέξηκλα ή ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ παηδηνχ. Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδνπλ πξαθηηθέο ξπζκίζεηο φζνλ αθνξά ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ πξφθεηηαη 

λα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία, θαη φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε 

ησλ παηδηψλ ζηηο εμεηάζεηο απηέο. Σην πιαίζην απηφ ζα κπνξνχλ κεηαμχ άιισλ λα 

ξπζκίδνληαη θαηαζηάζεηο φπνπ δχν ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο γηα ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο έρνπλ ππνβιεζεί γηα ην ίδην παηδί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.  
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(42) Παηδηά πνπ είλαη ύπνπηνη ή θαηεγνξνύκελνη ζην πιαίζην πνηληθώλ δηαδηθαζηώλ δελ 

είλαη πάληνηε ηθαλά λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερόκελν ησλ αλαθξίζεσλ ζηηο νπνίεο 

ππνβάιινληαη. ▌ Γηα λα δηαζθαιίδεηαη επαξθήο πξνζηαζία ησλ παηδηώλ απηώλ, νη 

αλαθξίζεηο ηνπο απφ αζηπλνκηθέο ή άιιεο αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζα πξέπεη 

επνκέλσο λα θαηαγξάθνληαη κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα φηαλ απηφ είλαη ζχκθσλν κε 

ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, εάλ 

παξίζηαηαη ή φρη δηθεγφξνο θαη εάλ ην παηδί έρεη ζηεξεζεί ή φρη ηεο ειεπζεξίαο 

ηνπ, ελψ είλαη απηνλφεην φηη πξσηαξρηθή ζεκαζία ζα πξέπεη λα δίλεηαη πάληα 

ζην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Η παξνχζα νδεγία δελ απαηηεί απφ ηα θξάηε 

κέιε λα θαηαγξάθνπλ κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα ηελ εμέηαζε ησλ παηδηψλ απφ 

δηθαζηή ή δηθαζηήξην.  

(43) Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηαγξαθή κε 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία, αιιά αλππέξβιεην 

ηερληθφ πξφβιεκα θαζηζηά αδχλαηε ηελ θαηαγξαθή απηή, ε αζηπλνκία ή άιιεο 

αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαθξίλνπλ ην παηδί ρσξίο λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηαγξαθή κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

έρνπλ θαηαβιεζεί εχινγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ππέξβαζε ηνπ ηερληθνχ 

πξνβιήκαηνο, φηη δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαβιεζεί ε αλάθξηζε θαη φηη απηφ 

εμππεξεηεί ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ.  
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▌ 

(44) Αλεμάξηεηα από ην θαηά πόζνλ ε αλάθξηζε ησλ παηδηώλ θαηαγξάθεηαη κε 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα ή φρη, ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηεμάγεηαη κε ηξόπν 

πνπ λα ιακβάλεη ππόςε ηελ ειηθία θαη ηελ σξηκόηεηά ηνπο. 

▌ 

(45) Σα παηδηά βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα επάισηε ζέζε φηαλ ζηεξνχληαη ηεο ειεπζεξίαο 

ηνπο. Θα πξέπεη ζπλεπώο λα θαηαβάιινληαη ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα 

απνθεύγεηαη ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ παηδηώλ θαη, εηδηθφηεξα, ε θξάηεζε 

παηδηψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πξηλ απνθαλζεί νξηζηηθά ην 

δηθαζηήξην εάλ ην παηδί ηέιεζε ην πνηληθφ αδίθεκα, ιόγσ ησλ πηζαλψλ θηλδύλσλ 

γηα ηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπο θαη επεηδή ε ζηέξεζε 

ηεο ειεπζεξίαο ελδέρεηαη λα δπζρεξάλεη ηελ επαλέληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Τα 

θξάηε κέιε ζα κπνξνχζαλ λα ιακβάλνπλ πξαθηηθά κέηξα, φπσο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ή νδεγίεο πξνο ηνπο αζηπλνκηθνχο, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο απαίηεζεο ζε πεξηπηψζεηο αζηπλνκηθήο θξάηεζεο. Σε θάζε πεξίπησζε, 

ε απαίηεζε απηή δελ ζίγεη ηε δπλαηφηεηα ησλ αζηπλνκηθψλ ή άιισλ αξρψλ 

επηβνιήο ηνπ λφκνπ λα ζπιιακβάλνπλ έλα παηδί ζε θαηαζηάζεηο φπνπ απηφ 

θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο αλαγθαίν, γηα παξάδεηγκα φηαλ ην παηδί 

ζπιιακβάλεηαη επ' απηνθψξσ ή ακέζσο κεηά ηε δηάπξαμε πνηληθνχ αδηθήκαηνο. 
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(46) Οη αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ πάληνηε κέηξα ελαιιαθηηθά ηεο 

θξάηεζεο (ελαιιαθηηθά κέηξα) θαη ζα πξέπεη λα πξνζθεχγνπλ ζηα κέηξα απηά 

φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ. Απηά ηα ελαιιαθηηθά κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απαγφξεπζε λα βξίζθεηαη ην παηδί ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ηελ 

ππνρξέσζε γηα ην παηδί λα δηακέλεη ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν, πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά 

κε ηελ επαθή κε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, ππνρξεψζεηο εκθάληζεο ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο, ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή ζπκκεηνρή, κε ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ παηδηνχ, ζε ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ή πξνγξάκκαηα 

απεμάξηεζεο. 

(47) Η θξάηεζε ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε πεξηνδηθή επαλεμέηαζε απφ 

δηθαζηήξην, ην νπνίν ζα κπνξνχζε επίζεο λα είλαη κνλνκειέο. Θα πξέπεη λα είλαη 

δπλαηφ λα δηεμαρζεί ε ελ ιφγσ πεξηνδηθή επαλεμέηαζε απηεπαγγέιησο απφ ην 

δηθαζηήξην ή θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ παηδηνχ, ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ παηδηνχ ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ε νπνία δελ είλαη δηθαζηήξην, ηδίσο ηνπ εηζαγγειέα. Τα θξάηε 

κέιε ζα πξέπεη ελ πξνθεηκέλσ λα πξνβιέπνπλ πξαθηηθέο ξπζκίζεηο, κεηαμχ άιισλ 

φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην δηθαζηήξην έρεη ήδε δηεμαγάγεη 

απηεπαγγέιησο πεξηνδηθή επαλεμέηαζε θαη ην παηδί ή ν δηθεγφξνο ηνπ παηδηνχ 

δεηνχλ ηε δηεμαγσγή άιιεο επαλεμέηαζεο. 
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(48) Τα παηδηά, ζε πεξίπησζε πνπ θξαηνχληαη, ζα πξέπεη λα επσθεινχληαη απφ εηδηθά 

κέηξα πξνζηαζίαο. Δηδηθόηεξα, ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη από ηνπο ελήιηθεο, 

εθηόο εάλ θξίλεηαη όηη απηό δελ εμππεξεηεί ηα κείδνλα ζπκθέξνληα ηνπ παηδηνύ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ζηνηρείν γ) ηεο ύκβαζεο ηνπ ΟΗΔ γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ 

παηδηνύ. Όηαλ ην θξαηνύκελν παηδί θζάλεη ζηελ ειηθία ησλ 18 εηώλ, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ζπλερηζηεί ε ρσξηζηή θξάηεζε, όπνπ δηθαηνινγείηαη, 

ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν. 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη 

ηα θξαηνύκελα παηδηά, ιόγσ ηεο εγγελνύο επάισηεο θαηάζηαζήο ηνπο. Σα παηδηά ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο.  

(49) Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα παηδηά πνπ είλαη χπνπηνη ή 

θαηεγνξνχκελνη θαη πνπ ηεινχλ ππφ αζηπλνκηθή θξάηεζε δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο 

ελήιηθεο, εθηφο εάλ θξίλεηαη φηη απηφ δελ εμππεξεηεί ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ, ή εθηφο εάλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, απηφ δελ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα παηδηά θξαηνχληαη καδί κε ελήιηθεο κε ηξφπν ζπκβαηφ 

κε ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ, θαη' εμαίξεζε, λα ηεινχλ ηα παηδηά ππφ 

αζηπλνκηθή θξάηεζε καδί κε ελήιηθεο, εθφζνλ απηφ δελ αληίθεηηαη ζην ππέξηαην 

ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Σε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, νη αξκφδηεο αξρέο ππνρξενχληαη 

λα επαγξππλνχλ ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ε θαιή 

θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ. 
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(50) Τα παηδηά ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα θξαηνχληαη καδί κε λένπο ελήιηθεο εθφζνλ 

απηφ δελ αληίθεηηαη ζην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Δλαπφθεηηαη ζηα θξάηε 

κέιε λα θαζνξίζνπλ πνηα είλαη ηα πξφζσπα πνπ ζεσξνχληαη λένη ελήιηθεο 

ζχκθσλα κε ην εζληθφ ηνπο νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ δίθαην. Τα θξάηε κέιε 

πξνηξέπνληαη λα θαζνξίζνπλ φηη ηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 24 εηψλ δελ κπνξνχλ 

λα ραξαθηεξηζζνχλ λένη ελήιηθεο.  

(51)  Σε πεξίπησζε θξάηεζεο παηδηψλ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ιάβνπλ θαηάιιεια 

κέηξα φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα νδεγία. Τα κέηξα απηά ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ νπζηαζηηθή θαη ηαθηηθή άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. Τα παηδηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα 

λα δηαηεξνχλ ηαθηηθέο επαθέο κε ηνπο γνλείο ηνπο, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο 

ηνπο κέζσ επηζθέςεσλ θαη αιιεινγξαθίαο, εθηφο θαη αλ απαηηνχληαη έθηαθηνη 

πεξηνξηζκνί πξνο ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ ή ην ζπκθέξνλ ηεο 

δηθαηνζχλεο.  
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(52) Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ 

παηδηνχ. Σην πιαίζην απηφ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη, εηδηθφηεξα, λα κελ 

παξεκβαίλνπλ ζηα ζέκαηα ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ ηνπ παηδηνχ. Πάλησο, δελ 

δεηείηαη απφ ηα θξάηε κέιε λα ιακβάλνπλ ελεξγεηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηα παηδηά ζηε ιαηξεπηηθή ηνπο δσή.  

(53) Δθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνπλ 

θαηάιιεια κέηξα ζε άιιεο θαηαζηάζεηο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο. Τα 

ιακβαλφκελα κέηξα ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαινγηθφ ραξαθηήξα θαη λα αξκφδνπλ 

ζηε θχζε ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο, φπσο αζηπλνκηθή θξάηεζε, θαη ζηε 

δηάξθεηά ηεο. 

(54) Οη επαγγεικαηίεο πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε παηδηά ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππόςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ παηδηώλ δηαθόξσλ ειηθηαθώλ νκάδσλ θαη λα 

κεξηκλνύλ ώζηε ε δηαδηθαζία λα πξνζαξκόδεηαη ζε απηέο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, νη ελ 

ιόγσ επαγγεικαηίεο ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνη λα αζρνινύληαη κε 

παηδηά. 
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(55) Τα παηδηά ζα πξέπεη λα ηπγράλνπλ κεηαρείξηζεο θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπο, 

ηελ σξηκφηεηά ηνπο θαη ην επίπεδν θαηαλφεζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηπρφλ 

εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπο, κεηαμχ άιισλ ησλ δπζρεξεηψλ επηθνηλσλίαο πνπ 

ελδερνκέλσο έρνπλ. 

(56) Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ λνκηθψλ παξαδφζεσλ θαη 

ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ παηδηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, κε ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, λα δηεπθνιπλζεί ε επαλέληαμε 

ησλ παηδηψλ ζηελ θνηλσλία. Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη νη 

αθξνακαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ παηδηά δηεμάγνληαη ζπλήζσο ρσξίο ηελ 

παξνπζία αθξναηεξίνπ ή λα επηηξέπνπλ ζηα δηθαζηήξηα ή ζηνπο δηθαζηέο λα 

απνθαζίδνπλ ηε δηεμαγσγή απηψλ ησλ αθξνακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ρσξίο ηελ 

παξνπζία αθξναηεξίνπ. Απηφ δελ ζίγεη ηηο απνθάζεηο πνπ απαγγέιινληαη 

δεκνζίσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ΔΣΓΑ.  
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(57) Τα παηδηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ αζθνχληα ηε 

γνληθή κέξηκλα θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. Δάλ 

πεξηζζφηεξα απφ έλα πξφζσπα αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα γηα ην ίδην παηδί, ην 

παηδί ζα πξέπεη λα έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα πξφζσπα, εθηφο 

εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζηε πξάμε παξά ηηο εχινγεο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ 

θαηαβάιεη νη αξκφδηεο αξρέο. Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα θαζνξίδνπλ πξαθηηθέο 

ξπζκίζεηο πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα αζθνχλ ην δηθαίσκα λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ 

αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα θαηά ηηο αθξνακαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ θαη φζνλ αθνξά ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο έλαο ζπλνδφο κπνξεί 

λα απνθιεηζηεί πξνζσξηλά απφ ηηο αθξνακαηηθέο δηαδηθαζίεο. Σην πιαίζην απηφ 

ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα ξπζκίδεηαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν αζθψλ ηε 

γνληθή κέξηκλα αδπλαηεί πξνζσξηλά λα ζπλνδεχζεη ην παηδί ή δελ επηζπκεί λα 

θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο λα ζπλνδεχζεη ην παηδί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ιακβάλεηαη ππφςε ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ.  
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(58) Υπφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, πνπ κπνξνχλ επίζεο λα αθνξνχλ έλα κφλν απφ ηα 

πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα, ην παηδί ζα πξέπεη λα έρεη ην δηθαίσκα 

λα ζπλνδεχεηαη θαηά ηηο αθξνακαηηθέο δηαδηθαζίεο απφ θαηάιιειν ελήιηθα άιινλ 

απφ ηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα. Μία ηέηνηα πεξίζηαζε ζπληξέρεη φηαλ ν 

αζθψλ ηε γνληθή κέξηκλα πνπ ζπλνδεχεη ην παηδί ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε ζνβαξφ 

θίλδπλν ηελ πνηληθή δηαδηθαζία, εηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ αληηθεηκεληθά θαη 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαηαδεηθλχνπλ ή γελλνχλ ηελ ππνςία φηη ελδέρεηαη λα 

θαηαζηξαθνχλ ή αιινησζνχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, λα παξεκβιεζνχλ εκπφδηα ζε 

κάξηπξεο ή φηη ν αζθψλ ηε γνληθή κέξηκλα ελδέρεηαη λα έρεη ζπκκεηάζρεη καδί κε 

ην παηδί ζηελ εηθαδφκελε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

(59)  Σχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία, ηα παηδηά ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα ζε άιια ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ζηα νπνία είλαη παξφληα, γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ εμέηαζή ηνπο 

απφ ηελ αζηπλνκία. 
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(60) Σν δηθαίσκα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα παξίζηαηαη απηνπξνζώπσο ζηε δίθε βαζίδεηαη 

ζην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 47 ηνπ Υάξηε θαη ζην 

άξζξν 6 ηεο ΔΓΑ ▌, όπσο εξκελεύεηαη από ην Γηθαζηήξην θαη ην Δπξσπατθό 

Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ. Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα ελζαξξχλνληαη ηα παηδηά λα παξίζηαληαη ζηε δίθε 

ηνπο, κεηαμχ άιισλ κε ηελ απηνπξφζσπε θιήηεπζή ηνπο θαη κε ηελ απνζηνιή 

αληηγξάθνπ ηεο θιήηεπζεο ζηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα ή, εάλ ηνχην ζα 

αληέβαηλε ζην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ζε άιινλ θαηάιιειν ελήιηθα. Τα 

θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ζεζπίζνπλ πξαθηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία 

παηδηψλ ζηε δίθε. Οη ξπζκίζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο έλα παηδί κπνξεί λα απνθιείεηαη 

πξνζσξηλά απφ ηε δίθε. 

(61) Οξηζκέλα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα νδεγία ζα πξέπεη λα 

εθαξκόδνληαη ζηα παηδηά πνπ είλαη θαηαδεηνύκελνη από ηνλ ρξόλν ζύιιεςήο ηνπο 

ζην θξάηνο κέινο εθηέιεζεο.  
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(62)  Η δηαδηθαζία επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. Η ηήξεζε ησλ 

πξνζεζκηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε-πιαίζην 2002/584/ΓΔΥ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηε ζπλεξγαζία απηή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ελψ ηα παηδηά πνπ είλαη 

θαηαδεηνχκελνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αζθνχλ πιήξσο ηα δηθαηψκαηά ηνπο 

βάζεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζε δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο επξσπατθνχ εληάικαηνο 

ζχιιεςεο, νη ελ ιφγσ πξνζεζκίεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη.  

(63) Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη νη δηθαζηέο θαη νη εηζαγγειείο πνπ αζρνινχληαη κε πνηληθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ παηδηά δηαζέηνπλ εηδηθέο ηθαλφηεηεο ζηνλ ηνκέα απηφ ή 

έρνπλ νπζηαζηηθή πξφζβαζε ζε εηδηθή θαηάξηηζε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, ηηο θαηάιιειεο αλαθξηηηθέο ηερληθέο, ηελ παηδηθή 

ςπρνινγία θαη ηελ επηθνηλσλία ζε γιψζζα πξνζαξκνζκέλε ζηα παηδηά. Τα θξάηε 

κέιε ζα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα πξνσζνχλ 

ηελ παξνρή ηέηνηνπ είδνπο εηδηθήο θαηάξηηζεο ζε δηθεγφξνπο πνπ αζρνινχληαη κε 

πνηληθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ παηδηά.  

▌ 
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(64) Γηα λα παξαθνινπζείηαη θαη λα αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο παξνύζαο 

νδεγίαο, απαηηείηαη ζπιινγή ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ, απφ φζα είλαη δηαζέζηκα, ζε 

ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα νδεγία. 

Σα ελ ιφγσ δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη από ηηο 

δηθαζηηθέο αξρέο θαη από ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λόκνπ θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, 

ηα δηνηθεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξώλνληαη από ηηο ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη θνηλσληθήο πξόλνηαο όζνλ αθνξά ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξνύζα νδεγία, θαη ηδίσο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ πνπ έρνπλ 

πξόζβαζε ζε δηθεγόξν, ηνλ αξηζκό ησλ αηνκηθώλ αμηνινγήζεσλ πνπ δηελεξγνύληαη, 

ηνλ αξηζκό ησλ αλαθξίζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη ηνλ 

αξηζκό ησλ παηδηώλ πνπ ζηεξνύληαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπο.  

(65)  Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ζέβνληαη θαη λα εγγπψληαη ηα δηθαηψκαηα πνπ 

νξίδνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία ρσξίο θακία δηάθξηζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

φπσο είλαη ε θπιή, ην ρξψκα, ην θχιν, ν γελεηήζηνο πξνζαλαηνιηζκφο, ε γιψζζα, 

ε ζξεζθεία, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα ή άιιε γλψκε, ε ηζαγέλεηα, ε εζλνηηθή ή 

θνηλσληθή πξνέιεπζε, ε πεξηνπζία, ε αλαπεξία ή ε γέλλεζε. 
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(66) Η παξνύζα νδεγία ζπλάδεη κε ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα θαη ηηο αξρέο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη από ηνλ Υάξηε θαη ηελ ΔΣΓΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απαγόξεπζεο ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθήο 

κεηαρείξηζεο, ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα, ηνπ ζεβαζκνύ ηεο 

ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ 

πξνζώπνπ, ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξίεο, ηνπ δηθαηώκαηνο απνηειεζκαηηθνύ κέζνπ έλδηθεο πξνζηαζίαο θαη ηνπ 

δηθαηώκαηνο ζε δίθαηε δίθε, ηνπ ηεθκεξίνπ αζσόηεηαο, θαη ησλ δηθαησκάησλ 

ππεξάζπηζεο. Η παξνύζα νδεγία ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηα ελ ιόγσ 

δηθαηώκαηα θαη αξρέο. 

(67) Η παξνύζα νδεγία ζεζπίδεη ειάρηζηνπο θαλόλεο. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα 

κπνξνύλ λα δηεπξύλνπλ ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα νδεγία κε 

ζθνπό ηελ παξνρή πςειόηεξνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο. Απηό ην πςειόηεξν επίπεδν 

πξνζηαζίαο δελ ζα πξέπεη λα απνηειεί θξαγκό ζηελ ακνηβαία αλαγλώξηζε ησλ 

δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ, ηελ νπνία νη ελ ιόγσ ειάρηζηνη θαλόλεο απνζθνπνύλ λα 

δηεπθνιύλνπλ. Σν επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη από ηα θξάηε κέιε δελ ζα 

πξέπεη πνηέ λα ππνιείπεηαη από ηα πξόηππα ηνπ Υάξηε ή ηεο ΔΣΓΑ, όπσο απηά 

έρνπλ εξκελεπζεί από ην Γηθαζηήξην θαη ην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξώπνπ. 
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(68) Γεδνκέλνπ όηη νη ζηόρνη ηεο παξνύζαο νδεγίαο, δειαδή ε θαζηέξσζε θνηλώλ 

ειάρηζησλ πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο δηθνλνκηθέο εγγπήζεηο γηα ηα παηδηά πνπ είλαη 

ύπνπηνη ή θαηεγνξνύκελνη ζην πιαίζην πνηληθώλ δηαδηθαζηώλ, δελ κπνξνύλ λα 

επηηεπρζνύλ επαξθώο από ηα θξάηε κέιε, κπνξνύλ όκσο, ιόγσ ηεο θιίκαθαο θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, λα επηηεπρζνύλ θαιύηεξα ζε επίπεδν Έλσζεο, ε Έλσζε 

κπνξεί λα ιάβεη κέηξα ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο, ε νπνία 

δηαηππώλεηαη ζην άξζξν 5 ηεο ΣΔΔ. ύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, 

όπσο δηαηππώλεηαη ζην ίδην άξζξν, ε παξνύζα νδεγία δελ ππεξβαίλεη ηα αλαγθαία 

όξηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απηώλ. 

(69) ▌ ύκθσλα κε ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ πξσηνθόιινπ αξηζ. 21 γηα ηε ζέζε ηνπ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Ιξιαλδίαο όζνλ αθνξά ην ρώξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο 

θαη δηθαηνζύλεο, ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηε ΣΔΔ θαη ηε ΣΛΔΔ, θαη κε ηελ 

επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ελ ιόγσ πξσηνθόιινπ, ηα ελ ιόγσ θξάηε κέιε δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο νδεγίαο θαη δελ δεζκεύνληαη από απηήλ 

νύηε ππόθεηληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ▌. 

(70) ύκθσλα κε ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ πξσηνθόιινπ αξηζ. 22 ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο 

Γαλίαο, ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηε ΣΔΔ θαη ζηε ΣΛΔΔ, ε Γαλία δελ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο νδεγίαο θαη δελ δεζκεύεηαη από απηήλ νύηε ππόθεηηαη 

ζηελ εθαξκνγή ηεο. 
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(71) ύκθσλα κε ηελ θνηλή πνιηηηθή δήισζε ησλ θξαηώλ κειώλ θαη ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 

28εο επηεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηα επεμεγεκαηηθά έγγξαθα
1
, ηα θξάηε κέιε 

έρνπλ αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλνδεύνπλ, ζε δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο, 

ηελ θνηλνπνίεζε ησλ κέηξσλ κεηαθνξάο ζην εζληθό δίθαην κε έλα ή πεξηζζόηεξα 

έγγξαθα πνπ επεμεγνύλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία κηαο νδεγίαο θαη 

ζηα αληίζηνηρα κέξε ησλ λνκηθώλ πξάμεσλ κεηαθνξάο ζην εζληθό δίθαην. 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξνύζα νδεγία, ν λνκνζέηεο ζεσξεί δηθαηνινγεκέλε ηε 

δηαβίβαζε ησλ εγγξάθσλ απηώλ, 

ΔΞΔΓΩΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΟΓΗΓΙΑ: 

                                                 
1  ΔΔ C 369 ηεο 17.12.2011, ζ. 14. 
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Άξζξν 1 

Αληηθείκελν 

Η παξνύζα νδεγία ζεζπίδεη θνηλνύο ειάρηζηνπο θαλόλεο ζρεηηθά κε νξηζκέλα δηθαηώκαηα 

ησλ παηδηώλ πνπ:  

α) είλαη ύπνπηνη ή θαηεγνξνύκελνη ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο ή 

β) ππόθεηληαη ζε δηαδηθαζία επξσπατθνύ εληάικαηνο ζύιιεςεο θαη’ εθαξκνγή ηεο 

απόθαζεο-πιαηζίνπ 2002/584/ΓΔΤ ▌ («θαηαδεηνύκελνη»). 

Άξζξν 2  

Πεδίν εθαξκνγήο 

1. Η παξνύζα νδεγία εθαξκόδεηαη ζηα παηδηά πνπ είλαη χπνπηνη ή θαηεγνξνχκελνη ζε 

πνηληθή δηαδηθαζία. Δθαξκφδεηαη κέρξηο φηνπ θξηζεί νξηζηηθά αλ ν χπνπηνο ή 

ν θαηεγνξνχκελνο ηέιεζε αμηφπνηλε πξάμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, θαηά 

πεξίπησζε, ηεο επηκέηξεζεο ηεο πνηλήο θαη ηεο εθδίθαζεο ηπρφλ πξνζθπγήο.  

2.  Η παξνύζα νδεγία εθαξκόδεηαη ζηα παηδηά πνπ είλαη θαηαδεηνχκελνη από ηε ζηηγκή 

ηεο ζύιιεςήο ηνπο ζην θξάηνο κέινο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 17.  
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3.  Με εμαίξεζε ην άξζξν 5, ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν β) θαη ην άξζξν 15, 

ζην βαζκφ πνπ νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο αθνξνχλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα, ε 

παξνχζα νδεγία, ή νξηζκέλεο δηαηάμεηο απηήο, εθαξκφδεηαη ζε πξφζσπα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ ηα 

πξφζσπα απηά ήηαλ παηδηά φηαλ άξρηζαλ νη δηαδηθαζίεο απηέο, αιιά 

ζπκπιήξσζαλ ζηε ζπλέρεηα ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ, θαη ε εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο, ή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ απηήο, θξίλεηαη ελδεδεηγκέλε ππφ ην 

πξίζκα φισλ ησλ πεξηζηάζεσλ ηεο ππφζεζεο, κεηαμχ άιισλ ηνπ θαηά πφζν ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν είλαη ψξηκν θαη επάισην. Τα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 

απνθαζίζνπλ φηη ε παξνχζα νδεγία δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ην ελερφκελν πξφζσπν 

ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 21 εηψλ.  

4. Η παξνύζα νδεγία εθαξκόδεηαη ζε παηδηά πνπ δελ ήηαλ αξρηθά ύπνπηνη ή 

θαηεγνξνύκελνη αιιά θαζίζηαληαη ύπνπηνη ή θαηεγνξνύκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμέηαζεο από ηελ αζηπλνκία ή άιιεο αξρέο επηβνιήο ηνπ λόκνπ. 
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5. Η παξνύζα νδεγία δελ ζίγεη ηνπο εζληθνύο θαλόλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ειηθία 

πνηληθήο επζύλεο. 

6. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο δίθαηεο δίθεο, φζνλ αθνξά ήζζνλνο 

ζεκαζίαο αδηθήκαηα:  

α)  φηαλ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο πξνβιέπεη ηελ επηβνιή θχξσζεο απφ αξρή 

πιελ δηθαζηεξίνπ κε δηθαηνδνζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη γηα ηελ 

επηβιεζείζα θχξσζε ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ή παξαπνκπήο 

ελψπηνλ ηέηνηνπ δηθαζηεξίνπ· ή 

β)  φηαλ δελ κπνξεί λα επηβιεζεί σο πνηλή ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο, 

ε παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη κφλν ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ κε 

δηθαηνδνζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. 

Σε θάζε πεξίπησζε, ε παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη πιήξσο φηαλ ην παηδί έρεη 

ζηεξεζεί ηελ ειεπζεξία ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο.  
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Άξζξν 3 

Οξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο νδεγίαο, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:  

1) «παηδί»: θάζε πξφζσπν θάησ ησλ 18 εηψλ· 

2) «αζθψλ ηε γνληθή κέξηκλα»: θάζε πξφζσπν πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα παηδηνχ·  

3) «γνληθή κέξηκλα»: ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ παξέρνληαη 

ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε δηθαζηηθή απφθαζε, απεπζείαο απφ ηνλ λφκν ή 

κε ηζρχνπζα ζπκθσλία φζνλ αθνξά ην πξφζσπν ή ηελ πεξηνπζία παηδηνχ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ επηκέιεηαο θαη πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. 

Όζνλ αθνξά ην ζεκείν 1), ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη βέβαην φηη ην πξφζσπν έρεη 

ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ, ην ελ ιφγσ πξφζσπν ηεθκαίξεηαη παηδί. 
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Άξζξν 4 

Γηθαίσκα ελεκέξσζεο 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη φηαλ ηα παηδηά πιεξνθνξνχληαη φηη είλαη χπνπηνη 

ή θαηεγνξνχκελνη ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο, ελεκεξώλνληαη άκεζα ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηώκαηά ηνπο ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 2012/13/ΔΔ θαη ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο 

πηπρέο ηεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Τα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ επίζεο φηη ηα παηδηά ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά κε ηα ▌ 

δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο 

παξέρνληαη σο εμήο:  

α)  ακέζσο κφιηο ηα παηδηά πιεξνθνξνχληαη φηη είλαη χπνπηνη ή 

θαηεγνξνχκελνη, φζνλ αθνξά:  

i) ην δηθαίσκα λα ελεκεξσζεί ν αζθψλ ηε γνληθή κέξηκλα, όπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5· 

ii) ην δηθαίσκα ζπλδξνκήο απφ δηθεγόξν, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6·  

iii) ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 14·  

iv) ην δηθαίσκα ζπλνδείαο απφ ηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα ζε ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο άιια απφ ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο 4· 

v) ην δηθαίσκα ζε δηθαζηηθή ζπλδξνκή, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 18· 
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β)  ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν πξψηκν θαη θαηάιιειν ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο, φζνλ αθνξά: 

i) ην δηθαίσκα ζε αηνκηθή αμηνιόγεζε, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7· 

ii) ην δηθαίσκα ηαηξηθήο εμέηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8·  

iii) ην δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ρξήζεο 

ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ζε 

πεξηνδηθή επαλεμέηαζε ηεο θξάηεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηα 

άξζξα 10 θαη 11·  

iv) ην δηθαίσκα ζπλνδείαο απφ ηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα θαηά ηελ 

αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο 

1· 

v) ην δηθαίσκα απηνπξόζσπεο παξάζηαζεο ζηε δίθε, όπσο πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 16· 

vi) ην δηθαίσκα ζε απνηειεζκαηηθά κέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19· 

γ)  απφ ηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ζε εηδηθή 

κεηαρείξηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12.  
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2. Τα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 παξέρνληαη γξαπηψο, πξνθνξηθψο, ή ακθφηεξα, ζε απιή θαη 

πξνζηηή γιψζζα, θαη φηη νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζεκεηψλνληαη, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην. 

3. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ρνξεγείηαη ζε παηδηά ▌ έγγξαθν δηθαησκάησλ ▌ δπλάκεη ηεο 

νδεγίαο 2012/13/ΔΔ, ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ην ελ ιφγσ έγγξαθν 

πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηα δηθαηώκαηά ηνπο δπλάκεη ηεο παξνύζαο νδεγίαο. 

Άξζξν 5 

Γηθαίσκα ηνπ παηδηνύ λα ελεκεξσζεί ν αζθώλ ηε γνληθή κέξηκλα 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ζηνλ αζθνύληα ηε γνληθή κέξηκλα ▌ παξέρεηαη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ε ελεκέξσζε πνπ έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη ην παηδί ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 4.  

2. Η ελεκέξσζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 παξέρεηαη ζε άιινλ θαηάιιειν 

ελήιηθα, πνπ νξίδεηαη απφ ην παηδί θαη γίλεηαη απνδεθηφο ππφ απηή ηελ ηδηφηεηα 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή, φηαλ ε παξνρή ηεο ελ ιφγσ ελεκέξσζεο ζηνλ αζθνχληα ηε 

γνληθή κέξηκλα: 
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α) ζα αληέβαηλε ζην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ· 

β) δελ είλαη εθηθηή, επεηδή, αλ θαη θαηαβιήζεθαλ εχινγεο πξνζπάζεηεο, είλαη 

αδχλαηε ε επηθνηλσλία κε αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα ή είλαη άγλσζηε ε 

ηαπηφηεηά ηνπ· 

γ)  ζα κπνξνχζε, βάζεη αληηθεηκεληθψλ θαη πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, λα 

ζέζεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηελ πνηληθή δηαδηθαζία. 
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Όηαλ ην παηδί δελ έρεη νξίζεη άιινλ θαηάιιειν ελήιηθα, ή φηαλ ν ελήιηθαο πνπ 

έρεη νξηζηεί απφ ην παηδί δελ γίλεηαη απνδεθηφο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ε αξκφδηα 

αξρή, ιακβάλνληαο ππφςε ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, νξίδεη θαη παξέρεη 

ηελ ελεκέξσζε ζε άιιν πξφζσπν. Τν ελ ιφγσ πξφζσπν κπνξεί επίζεο λα είλαη 

εθπξφζσπνο αξρήο ή άιινπ θνξέα πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ή ηελ 

θαιή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ.  

3.  Όηαλ νη πεξηζηάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζηνηρείνπ α), β) ή γ) ηεο 

παξαγξάθνπ 2 έρνπλ παχζεη λα πθίζηαληαη, θάζε πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεη ην 

παηδί ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, θαη ε νπνία εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηε ζεκαζία 

ηεο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, παξέρεηαη ζηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα.  
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Άξζξν 6 

Σπλδξνκή απφ δηθεγόξν 

1. Τα παηδηά πνπ είλαη χπνπηνη ή θαηεγνξνχκελνη ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ ην 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε δηθεγφξν ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2013/48/ΔΔ. Κακία 

δηάηαμε ηεο παξνχζαο νδεγίαο, θαη εηδηθφηεξα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ζίγεη ην 

δηθαίσκα απηφ.  

2. Τα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα παηδηά ιακβάλνπλ ηε ζπλδξνκή δηθεγφξνπ 

ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθά 

ηα δηθαηψκαηα ππεξάζπηζήο ηνπο.  

3. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ηα παηδηά ιακβάλνπλ ηε ζπλδξνκή δηθεγόξνπ 

ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε κφιηο ηα παηδηά ελεκεξψλνληαη φηη είλαη 

χπνπηνη ή θαηεγνξνχκελνη. Σε θάζε πεξίπησζε, ηα παηδηά ιακβάλνπλ ηε 

ζπλδξνκή δηθεγφξνπ απφ φπνην απφ ηα αθφινπζα γεγνλφηα επηζπκβεί λσξίηεξα: 

α) πξνηνχ εμεηαζηνχλ απφ ηελ αζηπλνκία ή άιιε αξρή επηβνιήο ηνπ λφκνπ ή 

δηθαζηηθή αξρή·  
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β) θαηά ηε δηελέξγεηα αλαθξηηηθήο πξάμεο ή άιιεο πξάμεο ζπιινγήο 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ απφ αλαθξηηηθή ή άιιε αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 4 ζηνηρείν γ)· 

γ) ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε κεηά ηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο· 

δ) φηαλ έρνπλ θιεηεπζεί ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ κε δηθαηνδνζία ζε πνηληθέο 

ππνζέζεηο, εγθαίξσο πξηλ παξαζηνχλ ελψπηνλ ηνπ ελ ιφγσ δηθαζηεξίνπ. 

4. Η ζπλδξνκή απφ δηθεγφξν πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

α) ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα θαη’ ηδίαλ 

ζπλάληεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηθεγφξν πνπ ηα εθπξνζσπεί, κεηαμχ 

άιισλ πξηλ απφ ηελ εμέηαζή ηνπο απφ ηελ αζηπλνκία ή άιιε αξρή επηβνιήο 

ηνπ λφκνπ ή δηθαζηηθή αξρή· 

β) ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα παηδηά έρνπλ ηε ζπλδξνκή δηθεγφξνπ 

φηαλ ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε, θαη φηη ν δηθεγφξνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

νπζηαζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. Η ζπκκεηνρή απηή ζπλάδεη κε 

δηαδηθαζίεο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ελ ιφγσ 

δηαδηθαζίεο δελ ζίγνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ή ηελ νπζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθεγφξνο ζπκκεηέρεη 

θαηά ηελ εμέηαζε, ην γεγνλφο ηεο ζπκκεηνρήο απηήο ζεκεηψλεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο δπλάκεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ· 
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γ) ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα παηδηά ιακβάλνπλ ηε ζπλδξνκή 

δηθεγφξνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηηο αθφινπζεο αλαθξηηηθέο πξάμεηο ή πξάμεηο 

ζπιινγήο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ νη πξάμεηο απηέο πξνβιέπνληαη 

ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην θαη εθφζνλ ν χπνπηνο ή θαηεγνξνχκελνο 

ππνρξενχηαη ή επηηξέπεηαη λα παξαζηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε: 

i) δηέιεπζε πξνζψπσλ γηα αλαγλψξηζε· 

ii) θαη’ αληηπαξάζηαζε εμεηάζεηο· 

iii) αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εγθιήκαηνο. 

5.  Τα θξάηε κέιε ζέβνληαη ην απφξξεην ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη 

ηνπ δηθεγφξνπ ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπλδξνκήο απφ δηθεγφξν 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. H ελ ιφγσ επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη 

ηηο ζπλαληήζεηο, ηελ αιιεινγξαθία, ηηο ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο θαη άιιεο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπνληαη βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ.  
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6.  Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζίγεηαη ην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε, ηα θξάηε κέιε 

κπνξνχλ λα παξεθθιίλνπλ απφ ηελ παξάγξαθν 3 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

ζπλδξνκή δηθεγφξνπ δελ έρεη αλαινγηθφ ραξαθηήξα ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηεο 

ππφζεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε βαξχηεηα ηνπ εηθαδφκελνπ πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο, ηελ πεξηπινθφηεηα ηεο ππφζεζεο θαη ηα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ιεθζνχλ φζνλ αθνξά ην ελ ιφγσ αδίθεκα, ελψ είλαη απηνλφεην φηη δίλεηαη 

πάληνηε πξσηαξρηθή ζεκαζία ζην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 

Σε θάζε πεξίπησζε, ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα παηδηά ιακβάλνπλ ηε 

ζπλδξνκή δηθεγφξνπ: 

α) φηαλ πξνζάγνληαη ελψπηνλ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ή δηθαζηή πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζεί απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ θξάηεζή ηνπο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο· θαη 

β) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο.  
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Τα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ επίζεο φηη ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο δελ 

επηβάιιεηαη σο πνηλή, εθηφο εάλ ην παηδί έρεη ιάβεη ηε ζπλδξνκή δηθεγφξνπ θαηά 

ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεηαη ζην παηδί λα αζθεί ηα δηθαηψκαηα ππεξάζπηζεο 

απνηειεζκαηηθά θαη, νπσζδήπνηε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αθξνακαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ.  

7.  Όηαλ ην παηδί πξέπεη λα ιακβάλεη ηε ζπλδξνκή δηθεγφξνπ ζχκθσλα κε ην παξφλ 

άξζξν, αιιά δελ παξίζηαηαη δηθεγφξνο, νη αξκφδηεο αξρέο αλαβάιινπλ ηελ 

εμέηαζε ηνπ παηδηνχ, ή άιιε αλαθξηηηθή πξάμε ή πξάμε ζπιινγήο απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ζηνηρείν γ), γηα εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, είηε πξνθεηκέλνπ λα αλακείλνπλ ηελ άθημε ηνπ δηθεγφξνπ, είηε 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ δηθεγφξν γηα ην παηδί, φηαλ απηφ δελ έρεη δηνξίζεη 

δηθεγφξν.  



 

AM\1088575EL.doc 55/80 PE576.664v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

8.  Σε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη κφλν θαηά ην πξνδηθαζηηθφ ζηάδην, ηα θξάηε κέιε 

κπνξνχλ λα παξεθθιίλνπλ πξνζσξηλά απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ζηελ παξάγξαθν 3 δηθαησκάησλ, ζηνλ βαζκφ πνπ εηδηθέο πεξηζηάζεηο ηεο 

ππφζεζεο ην δηθαηνινγνχλ, γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο: 

α)  φηαλ ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε λα απνηξαπνχλ ζνβαξέο δπζκελείο 

επηπηψζεηο γηα ηε δσή, ηελ ειεπζεξία ή ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα 

πξνζψπνπ·  

β)  φηαλ είλαη επηηαθηηθή ε αλάιεςε άκεζεο δξάζεο απφ ηηο αλαθξηηηθέο αξρέο 

πξνο απνηξνπή ζεκαληηθνχ θηλδχλνπ γηα ηελ πνηληθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε 

κε ζνβαξφ πνηληθφ αδίθεκα. 

Τα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη αξκφδηεο αξρέο, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ, ιακβάλνπλ ππφςε ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ.  

Απφθαζε δηεμαγσγήο εμέηαζεο απνπζία δηθεγφξνπ δπλάκεη ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ κπνξεί λα ιεθζεί κφλν θαηά πεξίπησζε, είηε απφ δηθαζηηθή αξρή, 

είηε άιιε αξκφδηα αξρή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε απφθαζε κπνξεί λα ππνβιεζεί 

ζε δηθαζηηθφ έιεγρν. 
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Άξζξν 7 

Γηθαίσκα ζε αηνκηθή αμηνιόγεζε 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ιακβάλνληαη ππόςε νη εηδηθέο αλάγθεο ησλ 

παηδηώλ σο πξνο ηελ πξνζηαζία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ έληαμε 

ζηελ θνηλσλία. 

2. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ηα παηδηά πνπ είλαη ύπνπηνη ή θαηεγνξνύκελνη ζην πιαίζην 

πνηληθώλ δηαδηθαζηώλ αμηνινγνύληαη αηνκηθά. Η αηνκηθή αμηνιόγεζε ιακβάλεη 

ηδηαίηεξα ππόςε ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ σξηκόηεηα ηνπ παηδηνύ, ην νηθνλνκηθό, 

θνηλσληθό θαη νηθνγελεηαθφ ηνπ ππόβαζξν θαη ηηο εηδηθέο αδπλακίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα παξνπζηάδεη ην παηδί.  

▌ 

3.  Η έθηαζε θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο αηνκηθήο αμηνιόγεζεο κπνξνύλ λα δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππόζεζεο, ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ εάλ 

ην παηδί θξηζεί έλνρν γηα ην εηθαδόκελν πνηληθό αδίθεκα γηα ην νπνίν θαηεγνξείηαη, 

θαη εάλ ην παηδί ππνβιήζεθε θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ ζε αηνκηθή αμηνιφγεζε. 

▌ 
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4.  Η αηνκηθή αμηνιφγεζε ζπκβάιιεη ζηε δηαπίζησζε θαη ηε ζπγθέληξσζε, ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ζην νηθείν θξάηνο κέινο, πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ νπνίεο ελδέρεηαη λα 

ρξεζηκεχζνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηαλ: 

α)  απνθαζίδνπλ εάλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν κέηξν πνπ 

σθειεί ην παηδί· 

β)  αμηνινγνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελδερφκελσλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ φζνλ αθνξά ην παηδί·  

γ)  ιακβάλνπλ απφθαζε ή αλαιακβάλνπλ δξάζε ζην πιαίζην ηεο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο, κεηαμχ άιισλ θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο. 
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5. Η αηνκηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιένλ πξψηκν θαη θαηάιιειν ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 6, πξηλ απφ ηελ 

απαγγειία θαηεγνξίαο.  

6. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αηνκηθή αμηνιφγεζε, κπνξεί παξά ηαχηα λα 

απαγγειζεί θαηεγνξία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ εμππεξεηεί ην ππέξηαην 

ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη φηη ε αηνκηθή αμηνιφγεζε είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε 

πεξίπησζε θαηά ηελ έλαξμε ησλ αθξνακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ελψπηνλ 

δηθαζηεξίνπ.  

7. Οη αηνκηθέο αμηνινγήζεηο δηεμάγνληαη κε ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ. 

Γηελεξγνχληαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ βάζεη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, 

πνιπεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη κε ηε ζπκκεηνρή, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, 

ηνπ αζθνχληνο ηε γνληθή κέξηκλα ή άιινπ θαηάιιεινπ ελήιηθα φπσο αλαθέξεηαη 

ζηα άξζξα 5 θαη 15, θαη/ή εμεηδηθεπκέλνπ επαγγεικαηία. 
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8. Αλ νη πεξηζηάζεηο πνπ απνηεινύλ ηελ βάζε ηεο αηνκηθήο αμηνιόγεζεο κεηαβιεζνύλ 

ζεκαληηθά, ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ε αηνκηθή αμηνιόγεζε επηθαηξνπνηείηαη 

θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. 

9. Σα θξάηε κέιε κπνξνύλ λα παξεθθιίλνπλ από ηελ ππνρξέσζε ▌λα δηελεξγνύλ 

αηνκηθή αμηνιόγεζε, εθφζνλ ε παξέθθιηζε απηή δηθαηνινγείηαη απφ ηηο 

πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ εμππεξεηεί ην 

ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 
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Άξζξν 8 

Γηθαίσκα ηαηξηθήο εμέηαζεο 

1. ▌ Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ηα παηδηά πνπ ζηεξνχληαη ηελ ειεπζεξία ηνπο 

έρνπλ δηθαίσκα ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζε ηαηξηθή εμέηαζε πνπ 

απνβιέπεη, ηδίσο, ζηελ αμηνιόγεζε ηεο γεληθήο πλεπκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο 

θαηάζηαζήο ηνπο ▌. Η ηαηξηθή εμέηαζε είλαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν επεκβαηηθή 

θαη δηελεξγείηαη απφ ηαηξφ ή άιιν εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηία. 

2.  Τα απνηειέζκαηα ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ πξνζδηνξίδεηαη 

ε ηθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ λα αληηκεησπίζεη ηελ αλάθξηζε ή άιιεο αλαθξηηηθέο 

πξάμεηο ή πξάμεηο ζπιινγήο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ, ή νπνηαδήπνηε κέηξα 

ιακβάλνληαη ή πξνβιέπεηαη λα ιεθζνύλ θαηά ηνπ παηδηνύ. 

3. Η ηαηξηθή εμέηαζε δηελεξγείηαη είηε θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ησλ αξκφδησλ αξρψλ, 

ηδίσο φηαλ ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ πγεία επηβάιινπλ ηελ εμέηαζε 

απηή, είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο αηηήζεσο νπνηνπδήπνηε απφ ηα αθόινπζα πξόζσπα: 
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α)  ηνπ παηδηνύ· 

β)  ηνπ αζθνύληνο ηε γνληθή κέξηκλα ή άιινπ θαηάιιεινπ ελήιηθα ζύκθσλα κε 

ηα άξζξα 5 θαη 15· 

γ)  ηνπ δηθεγόξνπ ηνπ παηδηνύ.  

4. Σν πόξηζκα ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο ζπληάζζεηαη εγγξάθσο. Δθφζνλ απαηηείηαη, 

παξέρεηαη ηαηξηθή πεξίζαιςε.  

5. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη δηελεξγείηαη θαη άιιε ηαηξηθή εμέηαζε, εθόζνλ 

απαηηείηαη από ηηο πεξηζηάζεηο. 



 

AM\1088575EL.doc 62/80 PE576.664v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Άξζξν 9 

Οπηηθναθνπζηηθή θαηαγξαθή ησλ αλαθξίζεσλ ▌
 
 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ▌ νη αλαθξίζεηο παηδηώλ από αζηπλνκηθέο ή άιιεο 

αξρέο επηβνιήο ηνπ λόκνπ θαηά ηε δηάξθεηα πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ θαηαγξάθνληαη 

κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα φηαλ απηό ▌ είλαη ζύκθσλν κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθόηεηαο ζηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο, ιακβάλνληαο ππόςε, κεηαμχ 

άιισλ, εάλ παξίζηαηαη ή φρη δηθεγφξνο θαη εάλ ην παηδί έρεη ζηεξεζεί ή φρη ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξσηαξρηθή ζεκαζία δίλεηαη πάληνηε 

ζην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ.  

2. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλάθξηζε δελ θαηαγξάθεηαη κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα, 

θαηαγξάθεηαη κε άιιν θαηάιιειν ηξφπν, φπσο ε ηήξεζε γξαπηψλ πξαθηηθψλ, ηα 

νπνία ειέγρνληαη δεφλησο. 

3. Τν παξφλ άξζξν δελ ζίγεη ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο εξσηήζεσλ κε απνθιεηζηηθφ 

ζθνπό ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ παηδηνύ ρσξίο νπηηθναθνπζηηθή θαηαγξαθή.  
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Άξζξν 10 

Πεξηνξηζκφο ηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ελφο παηδηνχ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο έρεη ηε κηθξόηεξε δπλαηή ρξνληθή δηάξθεηα. 

Λακβάλνληαη δεόλησο ππόςε ε ειηθία θαη ε αηνκηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνύ, θαζψο 

θαη νη ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο. 

2. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο, θαη εηδηθφηεξα ε 

θξάηεζε, επηβάιιεηαη ζηα παηδηά κφλν σο έζραην κέηξν. Τα θξάηε κέιε 

δηαζθαιίδνπλ φηη θάζε θξάηεζε βαζίδεηαη ζε αηηηνινγεκέλε απφθαζε πνπ 

ππφθεηηαη ζε δηθαζηηθή επαλεμέηαζε απφ δηθαζηήξην. Η ελ ιφγσ απφθαζε 

ππφθεηηαη επίζεο ζε πεξηνδηθή επαλεμέηαζε απφ δηθαζηήξην, αλά εχινγα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ε νπνία δηελεξγείηαη είηε απηεπαγγέιησο είηε θαη’ αίηεζε ηνπ 

παηδηνχ, ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ ή δηθαζηηθήο αξρήο ε νπνία δελ είλαη δηθαζηήξην. 

Φσξίο λα ζίγεηαη ε αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο, ηα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ 

φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

ιακβάλνληαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε. 
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Άξζξν 11 

Δλαιιαθηηθά κέηξα 

Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη, όπνηε είλαη δπλαηφλ, νη αξκφδηεο αξρέο πξνζθεχγνπλ ζε 

ελαιιαθηηθά ηεο θξάηεζεο κέηξα (ελαιιαθηηθά κέηξα). 

▌ 

Άξζξν 12 

▌ Δηδηθή κεηαρείξηζε ζηελ πεξίπησζε ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο  

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ηα παηδηά πνπ θξαηνύληαη δηαρσξίδνληαη από ηνπο 

ελήιηθεο, εθηόο εάλ θξίλεηαη όηη απηό δελ εμππεξεηεί ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ 

παηδηνύ. ▌ 

2.  Τα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ επίζεο φηη ηα παηδηά πνπ ηεινχλ ππφ αζηπλνκηθή 

θξάηεζε δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο ελήιηθεο, εθηφο:  

α) εάλ θξίλεηαη φηη απηφ δελ εμππεξεηεί ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ή  

β) εάλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, απηφ δελ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηα παηδηά θξαηνχληαη καδί κε ελήιηθεο κε ηξφπν ζπκβαηφ 

κε ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 
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3. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1, φηαλ έλα θξαηνχκελν παηδί θζάλεη ζηελ 

ειηθία ησλ 18 εηψλ, ηα θξάηε κέιε πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερηζηεί ε 

ρσξηζηή θξάηεζε ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ απφ άιινπο ελήιηθεο θξαηνχκελνπο, 

φπνπ δηθαηνινγείηαη, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηζηάζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνζψπνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ εμππεξεηεί ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ησλ 

παηδηψλ πνπ θξαηνχληαη κε ην ελ ιφγσ πξφζσπν. 

4. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1, θαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο παξαγξάθνπ 

3, ηα παηδηά κπνξνχλ λα θξαηνχληαη καδί κε λένπο ελήιηθεο, εθηφο εάλ απηφ 

αληίθεηηαη ζην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ.  
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5. Όηαλ θξαηνχληαη παηδηά, ηα θξάηε κέιε ▌ ιακβάλνπλ ▌ θαηάιιεια κέηξα ώζηε: 

α)  λα εμαζθαιίδεηαη θαη λα δηαθπιάζζεηαη ε πγεία ηνπο θαη ε ζσκαηηθή θαη 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπο·  

β)  λα εμαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηψλ κε ζσκαηηθά, αηζζεηεξηαθά ή 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα· 

γ)  λα εμαζθαιίδεηαη ε νπζηαζηηθή θαη ηαθηηθή άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηόο ηνπο 

ζηελ νηθνγελεηαθή δσή ▌· 

δ)  λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμή 

ηνπο θαη ηε επαλέληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία· θαη  

ε) λα εμαζθαιίδεηαη ν ζεβαζκφο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ηνπο ή ησλ 

πεπνηζήζεψλ ηνπο. 

Τα ιακβαλφκελα κέηξα δπλάκεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ είλαη αλαινγηθά θαη 

θαηάιιεια ζε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο. 
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Τα ζηνηρεία α) θαη ε) ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη επίζεο ζε θαηαζηάζεηο 

ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο άιιεο απφ ηελ θξάηεζε. Τα ιακβαλφκελα κέηξα είλαη 

αλαινγηθά θαη θαηάιιεια ζε ζρέζε κε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ζηέξεζεο ηεο 

ειεπζεξίαο. 

Τα ζηνηρεία β), γ) θαη δ) ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη ζε θαηαζηάζεηο 

ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο άιιεο απφ ηελ θξάηεζε κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη 

πξφζθνξν θαη αλαινγηθφ ππφ ην πξίζκα ηεο θχζεο θαη ηεο δηάξθεηαο απηψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ. 

6. Τα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη ηα παηδηά πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ηελ ειεπζεξία ηνπο 

κπνξνχλ λα ζπλαληήζνπλ φζνλ ην δπλαηφ λσξίηεξα ηνλ αζθνχληα ηε γνληθή 

κέξηκλα, εθφζνλ ε ζπλάληεζε απηή ζπλάδεη κε ηηο αλαθξηηηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο 

αλάγθεο. Η παξνχζα παξάγξαθνο δελ ζίγεη ηνλ νξηζκφ άιινπ θαηάιιεινπ ελήιηθα 

δπλάκεη ησλ άξζξσλ 5 ή 15. 
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Άξζξν 13 

Έγθαηξε θαη επηκειήο εμέηαζε ησλ ππνζέζεσλ  

1.  Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ όηη νη 

πνηληθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ παηδηά ραξαθηεξίδνληαη επείγνπζεο θαη 

εμεηάδνληαη κε ηε δένπζα επηκέιεηα. 

2. Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίδνπλ όηη ηα παηδηά 

ηπγράλνπλ πάληνηε κεηαρείξηζεο θαηά ηξφπν πνπ λα πξνζηαηεχεηαη ε αμηνπξέπεηά 

ηνπο θαη θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ηνπο, ηελ σξηκόηεηά ηνπο θαη ην επίπεδν 

θαηαλόεζεο, θαη πνπ ιακβάλεη ππόςε ηπρόλ εηδηθέο αλάγθεο, κεηαμύ άιισλ ηηο 

δπζρέξεηεο επηθνηλσλίαο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ. 
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Άξζξν 14  

Γηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο  

1.  Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη πξνζηαηεχεηαη ε ηδησηηθή δσή ησλ παηδηψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. 

2. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα θξάηε κέιε είηε πξνβιέπνπλ φηη νη αθξνακαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ παηδηά δηεμάγνληαη ζπλήζσο ρσξίο ηελ παξνπζία 

αθξναηεξίνπ, είηε επηηξέπνπλ ζηα δηθαζηήξηα ή ζηνπο δηθαζηέο λα απνθαζίδνπλ 

ηε δηεμαγσγή απηψλ ησλ αθξνακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ρσξίο ηελ παξνπζία 

αθξναηεξίνπ.  

3.  Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαζθαιίδνπλ όηη δελ 

δεκνζηεύνληαη νη θαηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 ▌ . 

4. Τα θξάηε κέιε, ζεβφκελα ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο θαη 

ηελ ειεπζεξία θαη ηελ πνιπθσλία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ελζαξξχλνπλ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο λα ιακβάλνπλ κέηξα απηνξξχζκηζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη 

νη ζηφρνη πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν.  
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Άξζξν 15 

Γηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα θαηά ηε 

δηαδηθαζία 

1.  Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ηα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπλνδεχνληαη απφ 

ηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ. 

2. Τν παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλνδεχεηαη απφ άιινλ θαηάιιειν ελήιηθα, πνπ 

κπνξεί λα νξίδεηαη απφ ην παηδί θαη λα γίλεηαη απνδεθηφο ππφ απηή ηελ ηδηφηεηα 

απφ ηελ αξκφδηα αξρή εάλ ε παξνπζία ηνπ αζθνχληνο ηε γνληθή κέξηκλα πνπ 

ζπλνδεχεη ην παηδί θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία: 

α) ζα αληέβαηλε ζην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ·  

β) δελ είλαη εθηθηή, επεηδή, αλ θαη θαηαβιήζεθαλ εχινγεο πξνζπάζεηεο, είλαη 

αδχλαηε ε επηθνηλσλία κε αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα ή είλαη άγλσζηε ε 

ηαπηφηεηά ηνπ· ή 
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γ) ζα κπνξνχζε, βάζεη αληηθεηκεληθψλ θαη πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, λα 

ζέζεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηελ πνηληθή δηαδηθαζία. 

Όηαλ ην παηδί δελ έρεη νξίζεη άιινλ θαηάιιειν ελήιηθα, ή φηαλ ν ελήιηθαο πνπ 

έρεη νξηζηεί απφ ην παηδί δελ γίλεηαη απνδεθηφο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ε αξκφδηα 

αξρή, ιακβάλνληαο ππφςε ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, νξίδεη άιιν 

πξφζσπν γηα λα ζπλνδεχεη ην παηδί. Τν ελ ιφγσ πξφζσπν κπνξεί επίζεο λα είλαη ν 

εθπξφζσπνο αξρήο ή άιινπ θνξέα πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ή ηελ 

θαιή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ. 



 

AM\1088575EL.doc 72/80 PE576.664v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

3.  Όηαλ νη πεξηζηάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζηνηρείνπ α), β) ή γ) ηεο 

παξαγξάθνπ 2 έρνπλ παχζεη λα πθίζηαληαη, ην παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ππνιεηπφκελσλ αθξνακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

4. Πέξα απφ ην δηθαίσκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, ηα θξάηε κέιε 

δηαζθαιίδνπλ φηη ηα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ αζθνχληα 

ηε γνληθή κέξηκλα, ή απφ άιιν θαηάιιειν ελήιηθα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, 

ζε ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο άιια απφ ηηο αθξνακαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηα νπνία 

παξίζηαηαη ην παηδί εθφζνλ ε αξκφδηα αξρή ζεσξεί φηη:  

α) εμππεξεηείηαη ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ εάλ ζπλνδεχεηαη απφ ην ελ 

ιφγσ πξφζσπν· θαη 

β) ε παξνπζία ηνπ πξνζψπνπ απηνχ δελ ζίγεη ηελ πνηληθή δηαδηθαζία. 
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Άξζξν 16 

Γηθαίσκα ησλ παηδηώλ λα παξίζηαληαη απηνπξνζώπσο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δίθε ηνπο 

1.  Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ηα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζηε 

δίθε ηνπο θαη ιακβάλνπλ θάζε ελδεδεηγκέλν κέηξν πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή 

ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δίθε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο ησλ 

παηδηψλ λα αθνχνληαη θαη λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο. 

2. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ▌ ηα παηδηά πνπ δελ παξέζηεζαλ ζηε δίθε ηνπο 

έρνπλ δηθαίσκα ζε λέα δίθε ή ζε άιιν κέζν έλδηθεο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε θαη 

ππφ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ νδεγία (ΔΔ) 2016/...

. 

Άξζξν 17 

Γηαδηθαζίεο ηνπ επξσπατθνύ εληάικαηνο ζύιιεςεο 

▌ Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ▌ ηα δηθαηώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 4, 5, 6 θαη 

8, ζηα άξζξα 10 έσο 15 θαη ζην άξζξν 18 εθαξκφδνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ζε 

ζρέζε κε παηδηά πνπ είλαη θαηαδεηνχκελνη θαηά ηε ζχιιεςή ηνπο δπλάκεη ηεο δηαδηθαζίαο 

επξσπατθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο ζην θξάηνο κέινο εθηέιεζεο ▌.  

▌ 

                                                 
  ΔΔ: Να εηζαρζεί ν αξηζκόο ηνπ PE 63/2015 (2013/407 COD) ζην θείκελν. 
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Άξζξν 18 

Γηθαίσκα ζηε ρνξήγεζε λνκηθήο ζπλδξνκήο 

Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ε εζληθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην επεξγέηεκα πελίαο 

εγγπάηαη ηελ νπζηαζηηθή άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζπλδξνκήο από δηθεγόξν δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 6.  

Άξζξν 19 

Μέζα έλδηθεο πξνζηαζίαο 

Τα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα παηδηά πνπ είλαη χπνπηνη ή θαηεγνξνχκελνη ζε πνηληθή 

δηαδηθαζία θαη ηα παηδηά πνπ είλαη θαηαδεηνχκελνη έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

απνηειεζκαηηθφ κέζν έλδηθεο πξνζηαζίαο δπλάκεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ζε πεξίπησζε 

παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο βάζεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο.  
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Άξζξν 20 

Καηάξηηζε 

1.  Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ▌ ην πξνζσπηθό ησλ αξρώλ επηβνιήο ηνπ λόκνπ 

θαη ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο πνπ αζρνιείηαη κε ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ 

παηδηά ▌ ιακβάλεη εηδηθή θαηάξηηζε ζε επίπεδν θαηάιιειν γηα ηελ επαθή ηνπ κε ηα 

παηδηά όζνλ αθνξά ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ, ηηο θαηάιιειεο αλαθξηηηθέο 

ηερληθέο, ηελ παηδηθή ςπρνινγία, θαη ηελ επηθνηλσλία ζε γιώζζα πξνζαξκνζκέλε 

ζην παηδί ▌. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ δηαθνξψλ ζηελ 

νξγάλσζε ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο ζηα θξάηε κέιε, θαη κε ηνλ δένληα ζεβαζκφ 

ζηνλ ξφιν εθείλσλ πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ δηθαζηψλ θαη ησλ 

εηζαγγειέσλ, ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη νη δηθαζηέο θαη νη εηζαγγειείο πνπ αζρνινχληαη κε πνηληθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ παηδηά δηαζέηνπλ εηδηθέο ηθαλφηεηεο ζηνλ ηνκέα απηφ, 

έρνπλ νπζηαζηηθή πξφζβαζε ζε εηδηθή θαηάξηηζε, ή ακθφηεξα. 
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3. Με ηνλ δένληα ζεβαζκφ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ λνκηθνχ επαγγέικαηνο θαη ζηνλ 

ξφιν εθείλσλ πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ δηθεγφξσλ, ηα θξάηε 

κέιε ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ παξνρή εηδηθήο 

θαηάξηηζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ζηνπο δηθεγφξνπο πνπ 

αζρνινχληαη κε πνηληθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ παηδηά.  

4. Μέζσ ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ ή ηεο ρξεκαηνδόηεζεο νξγαλώζεσλ ππνζηήξημεο 

παηδηώλ, ηα θξάηε κέιε ελζαξξύλνπλ πξσηνβνπιίεο, νύησο ώζηε όζνη παξέρνπλ ζηα 

παηδηά ππνζηήξημε θαη νη ππεξεζίεο απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζύλεο λα ηπγράλνπλ 

επαξθνύο θαηάξηηζεο ζε επίπεδν θαηάιιειν γηα ηελ επαθή ηνπο κε ηα παηδηά θαη λα 

ηεξνύλ ηα επαγγεικαηηθά πξόηππα, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη νη ππεξεζίεο απηέο 

παξέρνληαη κε ακεξνιεςία, κε ζεβαζκό θαη κε επαγγεικαηηθό ηξόπν. 
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Άξζξν 21 

πιινγή ζηνηρείσλ 

▌ Σα θξάηε κέιε, έσο ηηο ... [πέληε έηε κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο] θαη ζηε ζπλέρεηα αλά ηξηεηία, απνζηέιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα 

πνπ απνδεηθλύνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έρνπλ εθαξκνζηεί ηα δηθαηώκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα νδεγία.  

▌ 

Άξζξν 22 

Έμνδα 

Σα θξάηε κέιε θαιύπηνπλ ηα έμνδα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 7, 8 

θαη 9, αλεμάξηεηα από ηελ έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο, εθηφο εάλ, φζνλ αθνξά ηα έμνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 8, απηά θαιχπηνληαη απφ ηαηξηθή αζθάιηζε. 



 

AM\1088575EL.doc 78/80 PE576.664v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Άξζξν 23 

Με ππνβάζκηζε ησλ πξνηύπσλ 

Κακία δηάηαμε ηεο παξνύζαο νδεγίαο δελ επηηξέπεηαη λα εξκελεπζεί ππό ηελ έλλνηα όηη 

πεξηνξίδεη ή παξεθθιίλεη από ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο δηθνλνκηθέο εγγπήζεηο πνπ 

θαηνρπξώλνληαη από ηνλ Υάξηε, ηελ ΔΓΑ ή άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο δηεζλνύο δηθαίνπ, θαη 

ηδίσο ηε ύκβαζε ηνπ ΟΗΔ γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ, ή ην δίθαην νπνηνπδήπνηε 

θξάηνπο κέινπο πνπ παξέρεη πςειόηεξν βαζκό πξνζηαζίαο. 

Άξζξν 24 

Μεηαθνξά ζην εζληθό δίθαην 

1. Σα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρύ ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο γηα λα ζπκκνξθσζνύλ πξνο ηελ παξνύζα νδεγία έσο ηηο ... [36 

κήλεο από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο]. Δλεκεξώλνπλ 

ακέζσο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά. 

▌ Όηαλ ηα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ απηέο ηηο δηαηάμεηο, απηέο πεξηέρνπλ αλαθνξά 

ζηελ παξνύζα νδεγία ή ζπλνδεύνληαη από ηελ αλαθνξά απηή θαηά ηελ επίζεκε 

δεκνζίεπζή ηνπο. Ο ηξόπνο ηεο αλαθνξάο θαζνξίδεηαη από ηα θξάηε κέιε. 



 

AM\1088575EL.doc 79/80 PE576.664v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

2. Σα θξάηε κέιε αλαθνηλώλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ δηαηάμεσλ εζσηεξηθνύ 

δηθαίνπ ηηο νπνίεο ζεζπίδνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεηαη από ηελ παξνύζα νδεγία. 

Άξζξν 25 

Έθζεζε 

Η Δπηηξνπή, έσο ηηο ... [έμη έηε απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο], ππνβάιιεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Σπκβνχιην έθζεζε ζηελ νπνία 

αμηνινγείηαη ην θαηά πφζνλ ηα θξάηε κέιε έρνπλ ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ παξνχζα νδεγία, πεξηιακβαλνκέλεο αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ άξζξνπ 6, ζπλνδεπφκελε, αλ ρξεηάδεηαη, απφ λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο. 
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Άξζξν 26 

Έλαξμε ηζρύνο 

Η παξνύζα νδεγία αξρίδεη λα ηζρύεη ηελ εηθνζηή εκέξα από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Επίζημη 

Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης. 

Άξζξν 27 

Απνδέθηεο 

Η παξνύζα νδεγία απεπζύλεηαη ζηα θξάηε κέιε ζύκθσλα κε ηηο πλζήθεο. 

...  

Για ηο Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για ηο Σσμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος  
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