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Βιέννη/Μπρατισλάβα, 10 Νοεμβρίου 2016 

 

Απαραίτητη η εμπιστοσύνη για την αποτελεσματική διασυνοριακή 

ποινική δικαιοσύνη 

Το γεγονός ότι πολύ σπάνια γίνεται επίκληση των κανόνων της ΕΕ, οι οποίοι είναι 

ουσιώδους σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στον χώρο δικαιοσύνης 

της ΕΕ, μπορεί να δημιουργήσει προσκόμματα στη δίκαιη μεταχείριση των 

εμπλεκομένων σε ποινικές διαδικασίες. Δύο νέες εκθέσεις του Οργανισμού 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) παρέχουν αναλυτικές οδηγίες προς την 

ΕΕ και τα κράτη μέλη της, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. 

«Σήμα κατατεθέν ενός δίκαιου συστήματος δικαιοσύνης είναι η προστασία των δικαιωμάτων 

των εμπλεκομένων σε ποινικές διαδικασίες» , δηλώνει ο διευθυντής του FRA Michael 

O’Flaherty. «Όσον αφορά τη διασυνοριακή δικαιοσύνη, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η 

εμπιστοσύνη μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών. Είναι ο μόνος τρόπος για να 

διασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση των πολιτών.» 

Οι εκθέσεις εξετάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ και τους τρόπους με τους οποίους η εφαρμογή 

της στα διάφορα εθνικά πλαίσια επηρεάζει τα άτομα κατά την ποινική διαδικασία και την 

επιβολή ποινών, τόσο πριν από τη διεξαγωγή της δίκης όσο και μετά από αυτή. Οι εκθέσεις 

καταδεικνύουν επίσης τους τρόπους με τους οποίους η προστασία των δικαιωμάτων μπορεί 

να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών σε διασυνοριακές υποθέσεις, 

καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η εν λόγω νομοθεσία μπορεί να βελτιώσει 

σημαντικά την απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ. 

Η έκθεση Δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων στην ΕΕ: μετάφραση, 

διερμηνεία και ενημέρωση εξετάζει το δικαίωμα των υπόπτων και των κατηγορουμένων 

στην ενημέρωση και τη μετάφραση, καθώς και στη διερμηνεία. Τα δικαιώματα αυτά 

διασφαλίζουν την ουσιαστική συμμετοχή στην ποινική διαδικασία και τον δίκαιο χαρακτήρα 

της δίκης συνολικά, ασχέτως του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο διεξάγεται. 

Η έκθεση Κράτηση στο πλαίσιο ποινικής δίωξης και εναλλακτικές επιλογές στην ΕΕ: πτυχές 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις διαδικασίες διασυνοριακών μεταγωγών εξετάζει τα 

ζητήματα της κράτησης και των εναλλακτικών της κράτησης στις διασυνοριακές μεταγωγές. 

Η αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών βασίζεται στην εμπιστοσύνη, η οποία με 

τη σειρά της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η κράτηση, για 

παράδειγμα, πρέπει να αποτελεί έσχατο μέτρο, ενώ πρέπει να εφαρμόζονται ευρέως 

εναλλακτικά μέτρα, σύμφωνα με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα εναλλακτικά 

μέτρα αντί της κράτησης όχι μόνο συμβάλλουν στη διαδικασία επανένταξης, αλλά συχνά 

είναι και λιγότερο δαπανηρά. 

Αμφότερες οι εκθέσεις επισημαίνουν την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψιν στις ποινικές 

διαδικασίες οι ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρίακαιτων παιδιών, σύμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τούτο περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, κατανοητή πληροφόρηση για τα ατομικά τους δικαιώματα και διασφάλιση της 

μεταγωγής τους σε χώρους με κατάλληλες συνθήκες κράτησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: 

media@fra.europa.eu 

Τηλέφωνο: +43 1 580 30 642 

 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/information-translation-criminal-justice
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/information-translation-criminal-justice
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/prisoners-alternatives-detention
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/prisoners-alternatives-detention
mailto:media@fra.europa.eu


 

 

 

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 

 Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων στους αρμόδιους της 

ΕΕ και των κρατών μελών για την  λήψη αποφάσεων, συμβάλλοντας έτσι σε πιο 

ενημερωμένες και στοχευμένες συζητήσεις και πολιτικές για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα. 

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Οργανισμού για το θέμα της 

πρόσβασης στη δικαιοσύνη διατίθενται στο διαδίκτυο. 

 Οι εκθέσεις παρουσιάζονται κατά την εκδήλωση που διοργανώνεται από τον FRA 

και τη σλοβακική Προεδρία της ΕΕ με θέμα τη διασυνοριακή δικαιοσύνη για όλους, 

στην Μπρατισλάβα, στις 9 και 10 Νοεμβρίου. 

http://fra.europa.eu/en/theme/access-justice
http://www.eu2016.sk/en/political-and-expert-meetings/conference-ensuring-cross-border-justice-for-all-in-the-eu-sharing-practices-and-experiences-from-the-ground
http://www.eu2016.sk/en/political-and-expert-meetings/conference-ensuring-cross-border-justice-for-all-in-the-eu-sharing-practices-and-experiences-from-the-ground

