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Πρόταση
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σε ποινικές υποθέσεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος της προτεινόμενης οδηγίας είναι η δημιουργία ενιαίας, αποτελεσματικής και ευέλικτης 
πράξης για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

Σήμερα, οι δικαστικές αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν δύο διαφορετικά καθεστώτα: την αμοιβαία 
δικαστική συνδρομή αφενός και την αμοιβαία αναγνώριση αφετέρου. Στο πλαίσιο του πρώτου 
καθεστώτος θεσπίσθηκαν πολυάριθμες συμβάσεις και πρωτόκολλα1. Το καθεστώς αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλες τις υποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος του ερευνητικού μέτρου ή του
αποδεικτικού στοιχείου. Η αμοιβαία αναγνώριση, από την άλλη πλευρά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο για τα μέρη που καλύπτονται από μια εκ των πράξεων οι οποίες ισχύουν επί του παρόντος. 
Σήμερα ισχύουν δύο πράξεις αμοιβαίας αναγνώρισης για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων: 
η απόφαση πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ της 22ας Ιουλίου 2003 σχετικά με την εκτέλεση των 
αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής 
«ΑΠ για τις εντολές δέσμευσης») 2 και η απόφαση πλαίσιο 2008/978/ΔΕΥ της 18ης Δεκεμβρίου 
2008 σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων για τη 
συγκέντρωση αντικειμένων, εγγράφων και δεδομένων με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους στο 
πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (εφεξής «ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ») η οποία ισχύει μόνο για 
προϋπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι διάφορες πράξεις που ισχύουν για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή και η συνύπαρξη 
αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής με την αμοιβαία αναγνώριση δημιουργούν μια αποσπασματική 
προσέγγιση δυσχεραίνοντας περισσότερο το καθήκον των δικαστικών αρχών, πράγμα αντίθετο 
προς το στόχο της αμοιβαίας αναγνώρισης. Βάσει του Προγράμματος της Στοκχόλμης, το οποίο 
εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα πρέπει να δοθεί 
συνέχεια στη θέσπιση συνολικού συστήματος για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε 
υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση, βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ανέφερε ότι οι πράξεις οι οποίες ισχύουν στο συγκεκριμένο τομέα αποτελούν 
αποσπασματικό πλαίσιο και ότι απαιτείται νέα προσέγγιση που να βασίζεται στην αρχή

  
1 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τη λεπτομερή δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόταση (9288/10 COPEN 117 EUROJUST 49 EJN 13 PARLNAT 13 CODEC 384 ADD 2).
2 ΕΕ L 196, 2/8/2003, σ. 45.
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της αμοιβαίας αναγνώρισης αλλά και να λαμβάνει υπόψη την ευελιξία του παραδοσιακού 

συστήματος της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε, ως 

εκ τούτου, να δημιουργηθεί συνολικό σύστημα για να αντικατασταθούν όλες οι ισχύουσες πράξεις 

του τομέα αυτού, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα 

συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων, που να καλύπτει, κατά το δυνατόν, όλα τα είδη 

αποδεικτικών στοιχείων, να προβλέπει προθεσμίες για την επιβολή και να περιορίζει, κατά το 

δυνατόν, τους λόγους άρνησης.

Στη λεπτομερή δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση (…/10 COPEN …) 

περιγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα της παρούσας κατάστασης. Επίσης, εξηγούνται οι λόγοι 

που οδήγησαν στη σημερινή πρόταση.

Οι κύριες αλλαγές που επιφέρει η νέα πράξη είναι :

- απλούστευση της διαδικασίας μέσω της δημιουργίας ενιαίας πράξης (της νέας οδηγίας) και, 

κατά συνέπεια, αντικατάσταση όλων των ισχυουσών πράξεων όσον αφορά τη συγκέντρωση 

αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων περί αμοιβαίας δικαστικής 

συνδρομής, της ΑΠ για τις εντολές δέσμευσης και της ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ·

- επικέντρωση στο ερευνητικό μέτρο (όπως στην αμοιβαία δικαστική συνδρομή) που θα 

εκτελείται και όχι στο είδος αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώνονται (όπως στην ΑΠ 

για το ΕΕΣΑΣ)· 

- περιορισμός των δυνατοτήτων άρνησης εκτέλεσης ή αναγνώρισης της ΕΕΕ·

- επίσπευση της διαδικασίας·

- πρακτικές βελτιώσεις, όπως δυνατότητα των φορέων του κράτους έκδοσης να βοηθούν 

στην εκτέλεση της ΕΕΕ στο κράτος εκτέλεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΕΕ)

Άρθρο 1: Ορισμός της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υποχρέωση εκτέλεσής της

Το εν λόγω άρθρο περιλαμβάνει τον ορισμό της ΕΕΕ και διευκρινίζει ότι αντικείμενο της ΕΕΕ είναι 

πρωτίστως ένα συγκεκριμένο ερευνητικό μέτρο. Στην παράγραφο 3 επιβεβαιώνεται η σημασία του 

σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως και σε όλες τις 

πράξεις αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές διαδικασίες. 
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Άρθρο 2: Ορισμοί

Στο άρθρο 2 ορίζονται διάφορες έννοιες που χρησιμοποιούνται στην πρόταση.

Ο ορισμός της αρχής έκδοσης και της αρχής εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 στοιχεία α) 

και β). Οι εν λόγω διατάξεις συνδυάζονται με το άρθρο 28, παρ. 1, στοιχείο α), σύμφωνα με το 

οποίο τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιούν τις αρχές που ορίζουν ως αρχή έκδοσης και 

αρχή εκτέλεσης και με το άρθρο 6, παράγραφος 2, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα να ορίζονται 

κεντρικές αρχές. Ωστόσο, οι κεντρικές αρχές μπορούν να έχουν διοικητικό μόνο ρόλο στη 

διαβίβαση ΕΕΕ.

(α) αρχή έκδοσης : τα περισσότερα κράτη μέλη μάλλον θα χρησιμοποιήσουν το εδάφιο (i) το οποίο 

προβλέπει τον ορισμό δικαστή, δικαστηρίου, ανακριτή ή εισαγγελέα ως της αρχής αρμόδιας για την 

έκδοση ΕΕΕ. Ωστόσο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα διάφορα εθνικά συστήματα, το εδάφιο 

(ii) επιτρέπει τον ορισμό άλλου είδους δικαστικής αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργεί εν 

προκειμένω ως ανακριτική αρχή σε ποινικές διαδικασίες με αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη 

υπόθεση να εντέλλεται τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Ένα κράτος μέλος δύναται, 

φερ’ ειπείν, να ορίσει μια αστυνομική αρχή ως αρχή έκδοσης για το σκοπό μιας ΕΕΕ αλλά μόνον 

εφόσον αυτή η αστυνομική αρχή έχει εξουσία να εντέλλεται το συγκεκριμένο ερευνητικό μέτρο σε 

εθνικό επίπεδο. Η λύση αυτή συμφωνεί με τις ισχύουσες πράξεις περί αμοιβαίας δικαστικής 

συνδρομής καθώς και με την ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ. Η τελευταία, ωστόσο, είναι λιγότερο ευέλικτη 

διότι περιλαμβάνει διαδικασία επικύρωσης μέσω της οποίας τα κράτη μέλη που όρισαν, 

φερ’ ειπείν, αστυνομικές αρχές ως αρχές έκδοσης μπορούν να υποχρεωθούν από το κράτος 

εκτέλεσης να μεριμνήσουν για την επικύρωση του ΕΕΣΑΣ από δικαστική αρχή stricto sensu 

(δικαστή, δικαστήριο, ανακριτή ή εισαγγελέα). Η εν λόγω διαδικασία επικύρωσης συγκαταλέγεται 

μεταξύ των πρόσθετων δυσχερειών που επέφερε το ΕΕΣΑΣ σε σχέση με την αμοιβαία δικαστική 

συνδρομή και, ως εκ τούτου, απαιτείται απλούστευση. Επιπλέον, η λύση που προτείνεται στο 

σχέδιο οδηγίας τηρεί την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.
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(β) αρχή εκτέλεσης : τα κράτη μέλη είναι επίσης αρμόδια να αποφασίσουν ποια αρχή θα ορισθεί ως 

αρχή εκτέλεσης. Τα κράτη μέλη, εντούτοις, δεν έχουν απεριόριστα περιθώρια ελιγμών, δεδομένου 

ότι αρχή εκτέλεσης πρέπει να είναι μια αρχή που έχει την αρμοδιότητα να αναλαμβάνει το 

ερευνητικό μέτρο που αναφέρεται στην ΕΕΕ και σε ανάλογες εθνικές υποθέσεις. Εάν εκδοθεί ΕΕΕ 

για τη διεξαγωγή κατ’ οίκον έρευνας σε συγκεκριμένο τόπο κράτους μέλους, αρχή εκτέλεσης 

πρέπει να είναι η αρχή η οποία θα ήταν αρμόδια, σε ανάλογη εθνική υπόθεση, να αποφασίσει τη 

διεξαγωγή κατ’ οίκον έρευνας στο συγκεκριμένο τόπο. 

Άρθρο 3 : Πεδίο εφαρμογής της ΕΕΕ

Το άρθρο 3 αποτελεί ουσιώδες μέρος της πρότασης. Όπως εξηγείται ανωτέρω και στη λεπτομερή 

δήλωση, ένας εκ των κυρίων στόχων της πρότασης είναι να διευκολύνει τη δικαστική συνεργασία 

στον εν λόγω τομέα αντικαθιστώντας όλες τις ισχύουσες πράξεις (και ως εκ τούτου, τις πράξεις 

περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και τις πράξεις αμοιβαίας αναγνώρισης) με ενιαίο πλαίσιο. 

Κατά συνέπεια, η ΕΕΕ πρέπει να καλύπτει, κατ’ αρχήν, όλα τα ερευνητικά μέτρα που αποσκοπούν 

στη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Ο κανόνας αυτός προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ. 1.

Ωστόσο, ορισμένα μέτρα απαιτούν ειδικούς κανόνες οι οποίοι είναι καλύτερο να αντιμετωπίζονται 

χωριστά. Αυτό ισχύει για τη σύσταση Κοινής Ομάδας Έρευνας (ΚΟΕ) και τη συγκέντρωση 

αποδεικτικών στοιχείων εντός ΚΟΕ (άρθρο 3, παρ. 2 στοιχείο α))· αμφότερες διέπονται από το 

άρθρο 13 της Σύμβασης της 29ης Μαΐου 2000 για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών 

υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 (εφεξής «Σύμβαση ΑΔΣ ΕΕ 

2000») και από την απόφαση πλαίσιο 2002/465/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις κοινές 

ομάδες έρευνας 2. Η δημιουργία ομάδας απαιτεί, φερ’ ειπείν, την υπογραφή περίπλοκης συμφωνίας. 

Όσον αφορά τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων εντός της ομάδας, η προστιθέμενη αξία της 

ΚΟΕ έγκειται ακριβώς στο ότι τα αποδεικτικά στοιχεία κυκλοφορούν ελεύθερα εντός αυτής, όπερ 

σημαίνει ότι δεν απαιτείται ΕΕΕ μεταξύ των μελών της. Η εξαίρεση καλύπτει επίσης δύο είδη 

παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών για τα οποία τα άρθρα 18-22 της Σύμβασης ΑΔΣ ΕΕ 2000 

προβλέπουν πολύπλοκους κανόνες. Αυτοί αφορούν την παρακολούθηση δορυφορικών 

  
1 ΕΕ C 197, 12 Ιουλίου 2000, σ. 3. Βλ. επίσης: Αιτιολογική έκθεση, ΕΕ C 379, 29 Δεκεμβρίου 

2000, σ. 7.
2 ΕΕ L 162, 20 Ιουνίου 2002, σ. 1.
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τηλεπικοινωνιών και την παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών με άμεση μετάδοση στο αιτούν κράτος. 

Η ενσωμάτωση τέτοιων κανόνων στην ΕΕΕ θα επηρεάσει τη συνοχή του νέου πλαισίου και δεν 

είναι απαραίτητη διότι τα ερευνητικά αυτά μέτρα είναι εντελώς ξεχωριστά από τα άλλα και, ως εκ 

τούτου, δεν χρειάζεται να προβλέπεται η δυνατότητα της αιτούσας αρχής ή της αρχής έκδοσης να 

τα ενσωματώνουν στην ίδια αίτηση με άλλα ερευνητικά μέτρα. Η συνεργασία για την εφαρμογή 

των μέτρων αυτών θα εξακολουθήσει να είναι δυνατή δυνάμει των ισχυόντων κανόνων οι οποίοι 

αντικαθίστανται μόνο στο βαθμό που άπτονται των μέτρων τα οποία καλύπτονται από την ΕΕΕ 

(βλ. άρθρο 29).

Σημειωτέον ότι μόνο αυτά τα είδη παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής της ΕΕΕ. Η συνήθης παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών καλύπτεται από το άρθρο 27 της 

πρότασης το οποίο προβλέπει ευέλικτους κανόνες εν προκειμένω.

Άρθρο 4: Είδη διαδικασιών για τα οποία μπορεί να εκδοθεί ΕΕΕ

Όσον αφορά τα είδη διαδικασιών για τα οποία μπορεί να εκδοθεί ΕΕΕ, η πρόταση βασίζεται 

πλήρως στο άρθρο 5 της ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ. Η ΕΕΕ έχει σχεδιασθεί για τη συγκέντρωση 

αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές διαδικασίες, καλύπτει, όμως, και ορισμένες διοικητικές 

διαδικασίες με ποινική διάσταση που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Παρότι το άρθρο 4 της 

πρότασης και το άρθρο 5 της ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ είναι ταυτόσημα, οι κανόνες που αφορούν τις

διοικητικές διαδικασίες δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι. Λόγω της σημαντικής επέκτασης του πεδίου 

εφαρμογής της ΕΕΕ σε σχεδόν όλα τα ερευνητικά μέτρα, εισήχθη νέος λόγος άρνησης ο οποίος 

προβλέπει τη δυνατότητα άρνησης της εκτέλεσης ΕΕΕ εάν η ΕΕΕ έχει εκδοθεί για μη ποινική 

διαδικασία (άρθρο 10, παρ. 1, στοιχείο δ)).

Άρθρο 5: Περιεχόμενο και μορφή της ΕΕΕ

Η ίδια η ΕΕΕ είναι το έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από την αρχή έκδοσης (άρθρο 5, παρ.1). Ως εκ τούτου, το έντυπο δεν είναι 

«πιστοποιητικό» το οποίο συνοδεύει χωριστή απόφαση, όπως συμβαίνει σε διάφορες πράξεις 

αμοιβαίας αναγνώρισης (π.χ. ΑΠ για τις εντολές δέσμευσης). Η λύση η οποία επελέγη για την ΕΕΕ 

είναι η ίδια η οποία ευρέθη για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και το ΕΕΣΑΣ όταν μόνο ένα 

έγγραφο διαβιβάζεται από την αρχή έκδοσης.
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Όσον αφορά τις γλώσσες (άρθρο 5, παρ. 2), η λύση είναι παρόμοια με εκείνη άλλων πράξεων 

αμοιβαίας αναγνώρισης. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να επιλέξει, ως κράτος εκτέλεσης, σε ποια 

γλώσσα θα πρέπει να του διαβιβάζονται οι ΕΕΕ. Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να αποδεχθεί τις 

ΕΕΕ που μεταφράζονται ή εκδίδονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες του αλλά το άρθρο 5, 

παρ. 2 καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αναφέρουν και άλλες γλώσσες.

Η υποχρέωση κοινοποίησης των γλωσσών που δέχεται κάθε κράτος μέλος προβλέπεται στο 

άρθρο 28, παρ. 1, στοιχείο β).

Κεφάλαιο II – Διαδικασίες και διασφαλίσεις για το κράτος έκδοσης

Άρθρο 6: Διαβίβαση και έντυπο της ΕΕΕ

Το άρθρο 6 σχετικά με τη διαβίβαση και το έντυπο της ΕΕΕ έχει το ίδιο περιεχόμενο με το άρθρο 8 

της ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ το οποίο περιλαμβάνει τυποποιημένη διατύπωση για τις πράξεις αμοιβαίας 

αναγνώρισης. Κάθε επίσημη επικοινωνία γίνεται απευθείας μεταξύ της αρχής έκδοσης και της 

αρχής εκτέλεσης (άρθρο 6, παρ.1). Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα να ορισθούν κεντρικές αρχές 

που θα επικουρούν τις δικαστικές και μπορούν να χρησιμοποιούνται στη διαβίβαση και παραλαβή 

της ΕΕΕ αλλά μόνο όσον αφορά τα διοικητικά καθήκοντα (άρθρο 6, παρ. 2). Η υποχρέωση 

κοινοποίησης της χρήσης κεντρικής αρχής προβλέπεται στο άρθρο 28, παρ.1, στοιχείο γ).

Οι άλλες παράγραφοι αφορούν τη χρήση του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (άρθρο 6, παρ. 3 

και 4) και την υποχρέωση της αρχής η οποία παρέλαβε την ΕΕΕ χωρίς να έχει τη δικαιοδοσία να 

την αναγνωρίσει να την διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης (άρθρο 6, παρ. 5). Το άρθρο 6, 

παρ. 6 επιβεβαιώνει την αρχή των απευθείας επαφών μεταξύ των αρμοδίων αρχών καθώς και τη 

δυνατότητα συνδρομής από τις κεντρικές αρχές.
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Άρθρο 7: ΕΕΕ σχετιζόμενη με προγενέστερη ΕΕΕ

Το άρθρο 7 βασίζεται στο άρθρο 9 της ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ και προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης 

ΕΕΕ για τη συμπλήρωση ΕΕΕ που διαβιβάσθηκε προγενέστερα (άρθρο 7, παρ. 1). Επίσης, 

διευκρινίζει τη δυνατότητα της αρχής έκδοσης, εφόσον είναι παρούσα κατά την εκτέλεση του 

μέτρου, να απευθύνει την ΕΕΕ που συμπληρώνει την προγενέστερη ΕΕΕ απευθείας στην αρχή 

εκτέλεσης. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται έκδοση νέας ΕΕΕ στο κράτος έκδοσης ούτε, εν 

προκειμένω, διαβίβαση της ΕΕΕ μέσω κεντρικών αρχών όπου αυτές υπάρχουν σύμφωνα με το 

άρθρο 6. παρ. 2.

Κεφάλαιο III – Διαδικασίες και διασφαλίσεις για το κράτος εκτέλεσης

Άρθρο 8: Αναγνώριση και εκτέλεση

Δυνάμει του άρθρου 8, παρ. 1, «η αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει άνευ περαιτέρω διατυπώσεων μια 

ΕΕΕ (…) και λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή της κατά τον ίδιο τρόπο και 

υπό τις ίδιες συνθήκες με αυτές που θα ίσχυαν εάν το συγκεκριμένο ερευνητικό μέτρο είχε διαταχθεί 

από αρχή του κράτους εκτέλεσης (…)». Η διάταξη αυτή αποσαφηνίζει την ισχύουσα νομοθεσία. Η 

αρχή έκδοσης αποφασίζει τη λήψη του ερευνητικού μέτρου σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο όταν 

εκδίδει την ΕΕΕ. Η αρχή εκτέλεσης δύναται να αμφισβητήσει την εν λόγω απόφαση μόνο μέσω της 

επίκλησης των λόγων άρνησης που αναφέρονται στο άρθρο 10. Ωστόσο, η εφαρμογή του ίδιου του 

μέτρου διέπεται από το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης.

Φερ’ ειπείν, όταν εκδίδεται ΕΕΕ για τη διεξαγωγή κατ’ οίκον έρευνας, η αρχή έκδοσης είναι 

αρμόδια να αποφασίσει κατά πόσον η κατ’ οίκον έρευνα αποτελεί αναγκαίο μέτρο στη 

συγκεκριμένη περίπτωση (βλ. επίσης άρθρο 8, παρ. 1, που προσδίδει ορισμένη ευελιξία στην 

επιλογή του μέτρου).

Ωστόσο, οι πρακτικές ρυθμίσεις της έρευνας θα διέπονται από το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης. 

Εάν η κατ’ οίκον έρευνα επιτρέπεται τις νυχτερινές ώρες στο κράτος έκδοσης αλλά όχι στο κράτος 

εκτέλεσης, το άρθρο 8, παρ. 1 επιτρέπει στην αρχή εκτέλεσης να εφαρμόσει το μέτρο κατά τη 

διάρκεια της ημέρας σύμφωνα με το οικείο δίκαιο.
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Το γεγονός ότι οι διαδικασίες εκτέλεσης του μέτρου διέπονται από το δίκαιο του κράτους 

εκτέλεσης μπορεί ωστόσο να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά το παραδεκτό των 

αποδεικτικών στοιχείων στο κράτος έκδοσης. Ως εκ τούτου, η πρόταση περιέχει στο άρθρο 8, 

παρ. 2 κανόνα ο οποίος ήδη υπάρχει στη Σύμβαση ΑΔΣ του 2000 και στις πράξεις αμοιβαίας 

αναγνώρισης. Προβλέπει δυνατότητα για την αρχή έκδοσης να αναφέρει στην ΕΕΕ ποιες 

διατυπώσεις θα πρέπει να τηρούνται από την αρχή εκτέλεσης ώστε να εξασφαλισθεί το παραδεκτό 

των αποδεικτικών στοιχείων, εφόσον οι διατυπώσεις αυτές δεν αντιβαίνουν προς τους θεμελιώδεις 

κανόνες του κράτους εκτέλεσης. Η πρακτική αυτή λύση συμφιλιώνει την ανάγκη να εξασφαλισθεί 

το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων με τον κανόνα του εφαρμοστέου δικαίου.

Το άρθρο 8, παρ. 3 είναι νέο σε σχέση με τις ισχύουσες πράξεις της ΕΕ. Προβλέπει ρητή νομική 

βάση για την παρουσία αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης κατά την εκτέλεση ΕΕΕ προκειμένου 

να συνδράμει τις αρχές εκτέλεσης. Τίποτε στις ισχύουσες πράξεις δεν εμποδίζει την παρουσία αυτή 

αλλά η έλλειψη ρητής αναφοράς και η έλλειψη οιασδήποτε υποχρέωσης έχουν ως αποτέλεσμα η 

παρουσία να μην ζητείται ή να μην παρέχεται αρκετά. Φερ’ ειπείν, η παρουσία μπορεί να έχει 

βασική σημασία για την εξασφάλιση του παραδεκτού των αποδεικτικών στοιχείων ή για την 

έκδοση συμπληρωματικών ΕΕΕ κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μέτρου (βλ. άρθρο 7, παρ. 2). Το 

άρθρο 8, παρ. 3 δεν παρέχει μόνο μια νομική βάση αλλά δημιουργεί υποχρέωση για το κράτος 

εκτέλεσης να αποδέχεται την παρουσία αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσης. Ωστόσο, εγγυάται 

επίσης ικανοποιητικό βαθμό ευελιξίας, αναφέροντας ότι η παρουσία μπορεί να μην γίνει δεκτή εάν 

αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου του κράτους εκτέλεσης. Στόχος της παρουσίας είναι 

η παροχή συνδρομή στις αρχές εκτέλεσης. Η αιτιολογική σκέψη 11 διευκρινίζει ότι η παρουσία δεν 

συνεπάγεται καμία αρμοδιότητα επιβολής νόμου για τις αρχές του κράτους έκδοσης στο έδαφος 

του κράτους εκτέλεσης.

Σημειώνεται επίσης ότι το άρθρο 8, παρ. 3, δεν ισχύει μόνο για την παρουσία της ίδιας της αρχής 

έκδοσης αλλά σε μεγάλο βαθμό για τις «αρμόδιες αρχές», με αποτέλεσμα να μπορεί φερ’ ειπείν να 

ισχύει για τον αστυνομικό ανακριτή που είναι αρμόδιος για την υπόθεση στο κράτος έκδοσης. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η ποινική και η αστική ευθύνη για πράξεις τελεσθείσες από τα οικεία 

πρόσωπα στο κράτος εκτέλεσης καλύπτονται από τα άρθρα 16 και 17.
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Άρθρο 9 : προσφυγή σε άλλου είδους ερευνητικό μέτρο

Μία από τις βασικές αλλαγές της ΕΕΕ σε σχέση με το ΕΕΣΑΣ είναι ότι η ΕΕΕ βασίζεται σε 

ερευνητικό μέτρο το οποίο πρέπει να εκτελεσθεί ενώ το ΕΕΣΑΣ βασίζεται σε συγκεκριμένο είδος 

αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να συγκεντρωθούν. Επομένως, και σύμφωνα με την αρχή της 

αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή έκδοσης είναι εκείνη που αποφασίζει σχετικά με το είδος του 

εκτελεστέου ερευνητικού μέτρου. 

Το άρθρο 9 προσδίδει την απαιτούμενη ευελιξία σε αυτόν τον κανόνα και παρέχει στην αρχή 

εκτέλεσης τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικού είδους μέτρου από το προσδιοριζόμενο στην ΕΕΕ 

σε τρεις περιπτώσεις : 

- Άρθρο 9, παρ. 1, στοιχείο α) : όταν το προβλεπόμενο στην ΕΕΕ μέτρο δεν υφίσταται δυνάμει 

του δικαίου του κράτους εκτέλεσης : σε αυτή την περίπτωση, η εκτέλεση του μέτρου είναι 

απλώς αδύνατη. Η δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλου μέτρου βοηθά επίσης την αρχή 

έκδοσης εξασφαλίζοντας ότι ούτως ή άλλως θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. 

- Άρθρο 9, παρ. 1, στοιχείο β) : όταν το ερευνητικό μέτρο που προβλέπεται στην ΕΕΕ 

υφίσταται στο δίκαιο του κράτους εκτέλεσης αλλά η χρήση του περιορίζεται σε κατάλογο ή 

κατηγορία αδικημάτων που δεν περιλαμβάνει το αδίκημα που καλύπτει η ΕΕΕ : η περίπτωση 

αυτή καλύπτει φερ’ ειπείν την περίπτωση στην οποία η ΕΕΕ εκδίδεται με σκοπό την 

παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών υπόπτου και στην οποία, στο κράτος εκτέλεσης, η 

παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών προβλέπεται μόνο για κατηγορία αδικημάτων που δεν 

περιλαμβάνει το αδίκημα που αναφέρεται στην ΕΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν 

αδικαιολόγητη η επιβολή του μέτρου στο κράτος εκτέλεσης. 

- Άρθρο 9, παρ. 1, στοιχείο γ) : όταν το ερευνητικό μέτρο που επιλέγει η αρχή εκτέλεσης θα 

έχει το αυτό αποτέλεσμα με το μέτρο που προβλέπεται στην ΕΕΕ με λιγότερο αναγκαστικά 

μέτρα. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει κάποια ευελιξία στο βαθμό που επιτυγχάνεται το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα του μέτρου που αποφασίστηκε από την αρχή έκδοσης. 

Το άρθρο 9, παρ. 1, συνδυάζεται με το άρθρο 10, παρ. 1, στοιχείο γ), το οποίο προβλέπει 

δυνατότητα άρνησης της εκτέλεσης της ΕΕΕ αν, στις περιπτώσεις που καλύπτονται στο άρθρο 9, 

παρ. 1, δεν υπάρχει εναλλακτικό μέτρο. 
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Αν η αρχή εκτέλεσης προτίθεται να χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1, μέτρο 

διαφορετικό από το αποφασισθέν από την αρχή έκδοσης, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι 

αυτό δεν θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την έρευνα, ιδίως όσον αφορά το παραδεκτό των 

αποδεικτικών στοιχείων και τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν. Το άρθρο 9, παρ. 2, 

προβλέπει επομένως υποχρέωση ενημέρωσης της αρχής έκδοσης, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να 

αποσύρει την ΕΕΕ. Η αρχή έκδοσης έχει επίσης τη δυνατότητα να αναδιατυπώσει την ΕΕΕ και να 

αποφασίσει, φερ’ ειπείν, τη χρησιμοποίηση τρίτου είδους μέτρου. 

Άρθρο 10: Λόγοι μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης 

Μία από τις βασικές μεταβολές που επέφερε η παρούσα πρόταση σε σύγκριση τόσο με την 

αμοιβαία δικαστική συνδρομή όσο και με την ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ είναι ο αυστηρότερος περιορισμός 

των λόγων άρνησης. Στην αμοιβαία δικαστική συνδρομή, ο κατάλογος των λόγων άρνησης 

εκτέλεσης της αίτησης είναι σύντομος αλλά οι ίδιοι οι λόγοι είναι εκτενέστατοι, ιδίως όσον αφορά 

την κυριαρχία και τη δημόσια τάξη. Η βασική διάταξη εν προκειμένω είναι το άρθρο 2 της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης του 1959 σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε ποινικές 

υποθέσεις (CETS αρ. 30), που αναφέρεται στη συνέχεια ως η Σύμβαση ΑΔΣ του 1959. Όσον 

αφορά την ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ, μεταξύ των δυσκολιών που ανακύπτουν από την πράξη είναι ο 

μακροσκελής κατάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΑΠ αυτής. 

Το άρθρο 10, παρ. 1, της πρότασης περιορίζει τους λόγους άρνησης σε 4 περιπτώσεις.

- Η πρώτη αφορά ασυλία ή προνόμιο που υφίσταται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους 

εκτέλεσης. Εξυπακούεται ότι, όταν υπάρχει πιθανότητα άρσης της ασυλίας ή του προνομίου 

εντός ευλόγου διαστήματος, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να αποφασίζει να αναβάλλει την 

εκτέλεση σύμφωνα με το άρθρο 14.

- Ο δεύτερος λόγος έχει ληφθεί από το άρθρο 13, παρ. 1, στοιχείο ζ), της ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ. 

Καθιστά δυνατή την άρνηση της εκτέλεσης της ΕΕΕ «εάν σε συγκεκριμένη υπόθεση η 

εκτέλεσή του θα έβλαπτε ουσιώδη συμφέροντα εθνικής ασφάλειας, θα έθετε σε κίνδυνο την 

πηγή των πληροφοριών ή θα απαιτούσε τη χρήση διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικών με 

συγκεκριμένες δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών «. Η επίκληση αυτού του λόγου γίνεται 

μόνο κατά περίπτωση.
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- Ο τρίτος λόγος συνδέεται με τον κανόνα ότι η αρχή έκδοσης είναι αρμόδια για να αποφασίζει 

σχετικά με το εκτελεστέο μέτρο και με την ευελιξία που απαιτείται για να καταστεί 

λειτουργικός ο κανόνας αυτός. Το άρθρο 9, παρ. 1, στοιχεία α) και β), προβλέπει ότι η αρχή 

εκτέλεσης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει άλλο μέτρο εκτός από το αναφερόμενο στην 

ΕΕΕ αν το συγκεκριμένο μέτρο δεν υπάρχει στο δίκαιο του κράτους εκτέλεσης ή αν το μέτρο 

αυτό περιορίζεται σε κατάλογο ή κατηγορία αδικημάτων που δεν συμπεριλαμβάνει το 

αναφερόμενο στην ΕΕΕ αδίκημα. Δεν υπάρχουν όμως πάντα τέτοια εναλλακτικά μέτρα. 

Ελλείψει εναλλακτικού μέτρου, επιτρέπεται η άρνηση της εκτέλεσης της ΕΕΕ (άρθρο 10, 

παρ. 1, στοιχείο γ).

- Ο τέταρτος λόγος άρνησης αφορά το γεγονός ότι η ΕΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων όχι μόνο σε ποινικές διαδικασίες αλλά και σε ορισμένες 

διοικητικές διαδικασίες με ποινική διάσταση (άρθρο 4). Δεν είναι εύλογος ο συνδυασμός αυτής 

της εφαρμογής σε διοικητικές διαδικασίες, η οποία υπάρχει και στην ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ, μαζί 

με διεύρυνση σε όλα τα ερευνητικά μέτρα. Κάποιο περιθώριο ευελιξίας θα πρέπει να αφεθεί 

στο κράτος εκτέλεσης εν προκειμένω. Επομένως, το γεγονός ότι η ΕΕΕ εκδίδεται στο πλαίσιο 

όχι ποινικής αλλά διοικητικής διαδικασίας αναφέρεται ως πιθανός λόγος άρνησης. 

Το άρθρο 10, παρ. 2, τονίζει την ανάγκη των κατάλληλων διαβουλεύσεων μεταξύ των οικείων 

αρχών. 

Άρθρο 11: Προθεσμίες για την αναγνώριση και την εκτέλεση 

Είναι προφανής η ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας και της αποφυγής περιττών 

καθυστερήσεων. Ενώ σε πολλές περιπτώσεις η συνεργασία μεταξύ των οικείων αρχών, ιδίως μέσω 

άμεσων επαφών, οδηγεί σε αποτελεσματική και ταχεία εκτέλεση της αίτησης ΑΔΣ, είναι επίσης 

γνωστό ότι σε υπερβολικά πολλές περιπτώσεις η αίτηση απλώς παραμένει χωρίς απάντηση ή 

διεκπεραιώνεται με απαράδεκτη βραδύτητα. 

Το άρθρο 4, παρ. 4, της Σύμβασης ΑΔΣ της ΕΕ του 2000 ήδη επέφερε κάποια βελτίωση 

προβλέποντας ότι, αν η αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση γνωρίζει ότι δεν θα είναι σε 

θέση να τηρήσει τις προθεσμίες της αίτησης, οφείλει να επικοινωνήσει με την αιτούσα αρχή και να 

της παράσχει κάποια ένδειξη του εκτιμώμενου χρόνου εκτέλεσης. Δεν προέβλεπε ωστόσο 

υποχρεωτικό κανόνα σχετικά με τη διάρκεια της διαδικασίας. 
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Η ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ πρότεινε αντιθέτως σαφείς προθεσμίες, συγκεκριμένα 30 ημέρες για την 

απόφαση σχετικά με την αναγνώριση του ΕΕΣΑΣ και άλλες 30 ημέρες για την εκτέλεση του ίδιου 

του μέτρου, αν και με δυνατότητα παρέκκλισης από αυτούς τους κανόνες (άρθρο 15). Η 

προσέγγιση που ακολουθείται στην παρούσα πρόταση βασίζεται εν μέρει σε αυτή τη λύση.

Αναμένεται όμως ότι η πρόταση θα επιφέρει σημαντική βελτίωση με την εισαγωγή νέας αρχής ότι 

«η απόφαση για την αναγνώριση ή την εκτέλεση θα πρέπει να λαμβάνεται και το ερευνητικό μέτρο 

θα πρέπει να εκτελείται με την αυτή ταχύτητα και προτεραιότητα όπως και για ανάλογη εθνική 

υπόθεση». Αν τηρηθεί η αρχή αυτή, θα μπορέσουν να αποφευχθούν ως επί το πλείστον οι 

σημερινές καθυστερήσεις, όπως θα πρέπει να γίνεται σε κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης. Η αρχή αυτή λαμβάνει εδώ τη μορφή νομικής υποχρέωσης προβλεπομένης στο άρθρο 

11, παρ. 1, και γίνεται η βάση για τη διάταξη αυτή περί προθεσμιών για την αναγνώριση ή την 

εκτέλεση. Οι άλλοι κανόνες απλώς συμπληρώνουν την αρχή αυτή. 

Οι κανόνες αυτοί συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένες προθεσμίες αλλά το άρθρο 11, παρ. 2, καθιστά 

σαφές ότι η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να προσπαθεί να εκτελεί την ΕΕΕ ακόμη ταχύτερα αν αυτό 

ζητείται στην ΕΕΕ. Προσθέτει επίσης ρητά τη δυνατότητα για την αρχή έκδοσης να δηλώνει ότι το 

μέτρο πρέπει να εκτελείται σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για 

παράδειγμα όταν πρέπει να διεξαχθούν ταυτόχρονα έρευνες χώρων σε διάφορες τοποθεσίες. 

Το άρθρο 11, παρ. 3, διατηρεί την προθεσμία των 30 ημερών που ήδη προβλέπεται στην ΑΠ για το 

ΕΕΣΑΣ (άρθρο 15, παρ. 2) για την απόφαση περί εκτέλεσης ή αναγνώρισης της ΕΕΕ. Το άρθρο 11, 

παρ. 5, παρέχει κάποια ευελιξία, όπως στην ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ, προβλέποντας δυνατότητα 

αναβολής της απόφασης αλλά είναι αυστηρότερο από την ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ διότι ορίζει ότι η 

απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται εν πάση περιπτώσει εντός 60 ημερών ενώ στην προηγούμενη 

πράξη δεν προβλεπόταν όριο. 
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Το άρθρο 11, παρ. 4, διατηρεί επίσης προθεσμία για την εκτέλεση του ίδιου του μέτρου. Ωστόσο, 

δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής είναι πολύ ευρύτερο (το ΕΕΣΑΣ κάλυπτε μόνο τα 

προϋπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία), η περίοδος 60 ημερών που προβλέπεται στην ΑΠ για το 

ΕΕΣΑΣ παρατείνεται σε 90 ημέρες στην πρόταση αυτή. Υπάρχει επίσης δυνατότητα απεριόριστης 

παράτασης της περιόδου αυτής. Ενώ πρέπει να είναι δυνατή η λήψη απόφασης εντός 30 έως 60 

ημερών σχετικά με την εκτέλεση της ΕΕΕ, και ενώ θα πρέπει να είναι δυνατή η εκτέλεση του 

μέτρου εντός τριμήνου, το ευρύ πεδίο της ΕΕΕ όσον αφορά τα καλυπτόμενα ερευνητικά μέτρα 

απαιτεί την πρόβλεψη μεγαλύτερης ευελιξίας. 

Άρθρο 12: Διαβίβαση αποδεικτικών στοιχείων 

Το άρθρο 12 της πρότασης, σχετικά με τη διαβίβαση αποδεικτικών στοιχείων, βασίζεται στο άρθρο 

15, παράγραφοι 5 και 6, της ΑΠ για το ΕΕΣΑΣ. Τα συλλεγόμενα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να 

διαβιβάζονται χωρίς περιττές καθυστερήσεις στην αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης μπορεί να 

ζητήσει την επιστροφή των αποδεικτικών στοιχείων στο κράτος εκτέλεσης αφ΄ης στιγμής δεν 

χρειάζονται πλέον στο κράτος έκδοσης. Το άρθρο 12, παρ. 1, καθιστά σαφές ότι η αρχή έκδοσης 

μπορεί να ζητήσει την άμεση διαβίβαση των αποδεικτικών στοιχείων στις αρχές που είναι 

παρούσες κατά την εκτέλεση της ΕΕΕ. Η αρχή εκτέλεσης υποχρεούται να συμμορφούται με την 

αίτηση αυτή εφόσον είναι δυνατόν δυνάμει του εθνικού της δικαίου. 

Άρθρο 13: Ένδικα μέσα

Το άρθρο 13 προβλέπει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν στη διάθεσή τους ένδικα μέσα σύμφωνα 

με το εθνικό δίκαιο. Δεδομένου ότι η πρόταση αυτή περιέχει γενικό καθεστώς και δεν διακρίνει 

μεταξύ των ειδών των ερευνητικών μέτρων, δεν είναι σκόπιμο να προβλεφθεί σε αυτή την πρόταση 

ενιαίο καθεστώς για τα ένδικα μέσα. Είναι ωστόσο αναγκαίο, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαίας 

αναγνώρισης, να προληφθεί η δυνατότητα προσβολής των ουσιαστικών λόγων για την έκδοση της 

ΕΕΕ με την άσκηση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου του κράτους εκτέλεσης. 
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Άρθρο 14: Λόγοι αναβολής της αναγνώρισης ή εκτέλεσης

Το άρθρο 14 προβλέπει τυποποιημένη διάταξη σε πράξεις αμοιβαίας αναγνώρισης η οποία 

επιτρέπει την αναβολή της αναγνώρισης ή εκτέλεσης της ΕΕΕ. Η αναβολή αυτή είναι δυνατή αν η 

εκτέλεση της ΕΕΕ θα έβλαπτε μία εν εξελίξει ποινική έρευνα ή δίωξη ή αν τα σχετικά αποδεικτικά 

στοιχεία χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλες ποινικές διαδικασίες. Η αναβολή πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν βραχύτερη. 

Άρθρο 15: Υποχρέωση ενημέρωσης

Η πρόταση αυτή πρέπει να επιτύχει την ορθή ισορροπία μεταξύ της απλοποίησης της διαδικασίας 

(η οποία συνεπάγεται την αποφυγή περιττών διοικητικών ενεργειών) και της δέουσας ενημέρωσης 

της αρχής έκδοσης ως προς την πορεία της διαδικασίας στο κράτος εκτέλεσης. 

Το άρθρο 15, παρ. 1, εξασφαλίζει ότι η αρχή έκδοσης λαμβάνει, εντός εβδομάδας από την 

παραλαβή της ΕΕΕ, βασικές πληροφορίες σχετικά με την αρχή εκτέλεσης η οποία είναι αρμόδια 

για τη διαδικασία. Οι πληροφορίες αυτές θα επιβεβαιώνουν ότι η ΕΕΕ έχει παραληφθεί και ότι η 

διαδικασία έχει δρομολογηθεί. Θα επιτρέπουν επίσης στην αρχή έκδοσης να επικοινωνήσει 

απευθείας με την αρχή εκτέλεσης, φερ’ ειπείν για να συμπληρώσει την ΕΕΕ με πρόσθετα 

εκτελεστέα μέτρα ή με πρόσθετες πληροφορίες. 

Το άρθρο 15, παρ. 2, προβλέπει και άλλες υποχρεώσεις της αρχής εκτέλεσης να ενημερώνει την 

αρχή έκδοσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ήτοι υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με το 

γεγονός ότι η ΕΕΕ είναι ατελής ή προδήλως εσφαλμένη, ότι ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετες 

έρευνες, ότι οι διατυπώσεις ή διαδικασίες που ζητούνται από την αρχή έκδοσης δεν μπορούν να 

τηρηθούν ή ότι η εκτέλεση της ΕΕΕ έχει απορριφθεί ή αναβληθεί. 
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Άρθρα 16 και 17: αστική ευθύνη υπαλλήλων 

Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις στις οποίες οι υπάλληλοι του κράτους έκδοσης μπορούν να είναι 

παρόντες στο κράτος εκτέλεσης κατά την εκτέλεση της ΕΕΕ. Το άρθρο 8, παρ. 3, προβλέπει ρητά 

τη δυνατότητα αυτή, αλλά η παρουσία υπαλλήλων μπορεί επίσης να επιτρέπεται φερ’ ειπείν κατά 

τη διάρκεια μυστικών επιχειρήσεων ή ελεγχόμενων παραδόσεων. Απαιτούνται επομένως κανόνες 

περί αστικής και ποινικής ευθύνης. Τα άρθρα 16 και 17 βασίζονται στα άρθρα 15 και 16 της 

Σύμβασης ΑΔΣ της ΕΕ του 2000, τα οποία προκύπτουν από τα άρθρα 42 και 43 της Σύμβασης 

Σένγκεν του 1990.

Το άρθρο 16 ασχολείται με την διάπραξη ποινικών αδικημάτων κατά ή υπό των υπαλλήλων του 

κράτους έκδοσης και τους εξομοιώνει με υπαλλήλους του κράτους εκτέλεσης. 

Η αστική ευθύνη ρυθμίζεται από το άρθρο 17. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση της 

Σύμβασης ΑΔΣ της ΕΕ του 2000, υπό το άρθρο 16, με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η ικανοποίηση των 

αστικών απαιτήσεων που ενδέχεται να προκύψουν από επιχειρήσεις τις οποίες διεξάγουν υπάλληλοι 

κράτους μέλους στο έδαφος άλλων κρατών μελών(…).Ο βασικός κανόνας που εφαρμόζεται είναι ότι 

το κράτος μέλος ευθύνεται για κάθε ζημία την οποία προκαλούν οι υπάλληλοί του κατά τις εν λόγω 

επιχειρήσεις. Εν τούτοις, το κράτος μέλος στο οποίο προκλήθηκε η ζημία οφείλει, κατ’ αρχήν, να 

αποκαταστήσει τη ζημία αυτή υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις ζημίες τις οποίες προκαλούν 

οι δικοί του υπάλληλοι. Στην περίπτωση αυτή, το άλλο κράτος μέλος πρέπει να αποδώσει 

εξ ολοκλήρου κάθε αποζημίωση η οποία έχει καταβληθεί στα θύματα της ζημίας ή σε άλλους 

δικαιούχους. Με την επιφύλαξη της αποζημίωσης αυτής και τυχόν αξιώσεων κατά τρίτων, π.χ. των 

υπαλλήλων που διεξήγαγαν τις επιχειρήσεις, δεν επιτρέπονται περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης από 

το κράτος μέλος στο οποίο έλαβε χώρα η ζημία.

Άρθρο 18 : Εμπιστευτικότητα

Οι περισσότερες ΕΕΕ θα περιέχουν πληροφορίες οι οποίες πρέπει να προστατεύονται για τη 

διασφάλιση της έρευνας. Το αυτό ισχύει για τις πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται ως μέρος 

των αποδεικτικών στοιχείων που συλλέγονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ΕΕΕ. Οι παράγραφοι 

1 έως 3 του άρθρου 18 βασίζονται στο άρθρο 33 της Σύμβασης της 8ης Νοεμβρίου 1990 σχετικά με 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την εξακρίβωση, την κατάσχεση και 
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τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος. Προβλέπουν την υποχρέωση των κρατών μελών να 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τόσο οι αρχές έκδοσης όσο και οι αρχές 

εκτέλεσης τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και αλληλοενημερώνονται όταν δεν 

είναι δυνατή η πλήρης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας. 

Το άρθρο 18, παρ. 4, βασίζεται στο άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου ΑΔΣ της ΕΕ του 2001. Ασχολείται 

συγκεκριμένα με τις ΕΕΕ που εκδίδονται με σκοπό τη λήψη τραπεζικών πληροφοριών (βλ. άρθρα 

23 έως 25). Το άρθρο 18, παρ. 4, δεσμεύει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για 

να εξασφαλίσουν ότι οι τράπεζες δεν θα αποκαλύψουν στον ενδιαφερόμενο πελάτη τους ή σε 

άλλους τρίτους το γεγονός ότι διεξάγεται έρευνα. 

Κεφάλαιο IV : Ειδικές διατάξεις για ορισμένα ερευνητικά μέτρα 

Η παρούσα πράξη προβλέπει ενιαίο καθεστώς για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. 

Απαιτούνται ωστόσο πρόσθετοι κανόνες για ορισμένα είδη ερευνητικών μέτρων που θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν στην ΕΕΕ. Τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά ρυθμίζονται σε διάφορα άρθρα της 

Σύμβασης ΑΔΣ της ΕΕ του 2000 και του Πρωτοκόλλου ΑΔΣ της ΕΕ του 2001. Τα άρθρα αυτά 

έχουν χρησιμοποιηθεί ως βάση για την νέα αυτή πράξη. Οι στόχοι της ένταξης των κανόνων αυτών 

στην πράξη είναι κυρίως η παροχή περισσότερων λεπτομερειών από ό,τι για το γενικό καθεστώς. 

Προβλέπονται επίσης κάποιες παρεκκλίσεις από το γενικό καθεστώς όσον αφορά πρόσθετους 

λόγους άρνησης. 

Άρθρο 19: Προσωρινή μεταγωγή κρατουμένων στο κράτος έκδοσης για τη διενέργεια 

ανακρίσεων 

Το άρθρο 19 αφορά την περίπτωση κατά την οποία η αρχή έκδοσης ζητά την παρουσία στο κράτος 

έκδοσης προσώπου το οποίο κρατείται στο κράτος εκτέλεσης. Η περίπτωση αυτή ρυθμίζεται στο 

άρθρο 11 της Σύμβασης ΑΔΣ του 1959. Καίτοι το άρθρο 11 της Σύμβασης ΑΔΣ του 1959 είναι 

μέρος του Κεφαλαίου III της Σύμβασης αυτής, το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με τη συγκέντρωση 

αποδεικτικών στοιχείων, αυτή η μορφή μεταγωγής εντάσσεται στην πράξη για την ΕΕΕ διότι η 

μεταγωγή αποφασίζεται με σκοπό την εν συνεχεία εκτέλεση ερευνητικού μέτρου. Στόχος είναι για 

παράδειγμα να εξασφαλιστεί ότι το πρόσωπο θα είναι διαθέσιμο για εξέταση στο κράτος έκδοσης. 
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Το άρθρο 19, παρ. 2, προβλέπει πρόσθετους λόγους μη αναγνώρισης εκτός των προβλεπομένων για 

το γενικό καθεστώς της ΕΕΕ στο άρθρο 10. Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης ΑΔΣ του 1959, οι 

πρόσθετοι αυτοί λόγοι είναι οι εξής : ο κρατούμενος δεν συναινεί, απαιτείται η παρουσία του σε 

ποινική διαδικασία η οποία εκκρεμεί στο έδαφος του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση 

και η μεταγωγή ενδέχεται να παρατείνει την κράτησή του. 

Οι παράγραφοι 3 έως 8 του άρθρου 19 δεν απαιτούν ιδιαίτερο σχόλιο. Στην παράγραφο 9 του 

άρθρου 19 προβλέπεται ότι το κόστος που προκύπτει από τη μεταγωγή επιβαρύνει το κράτος 

έκδοσης, όπως συμβαίνει ήδη δυνάμει του άρθρου 20 της Σύμβασης ΑΔΣ του 1959. 

Άρθρο 20: Προσωρινή μεταγωγή κρατουμένων στο κράτος εκτέλεσης για τη διενέργεια 

ανακρίσεων 

Το άρθρο 20, το οποίο βασίζεται στο άρθρο 9 της Σύμβασης ΑΔΣ του 2000, αφορά επίσης τη 

μεταγωγή κρατουμένου. Ωστόσο, ενώ το άρθρο 19 καλύπτει την περίπτωση κατά την οποία το 

πρόσωπο κρατείται στο κράτος εκτέλεσης και πρόκειται να μεταφερθεί στο κράτος έκδοσης, το 

άρθρο 20 αφορά πρόσωπο που κρατείται στο κράτος έκδοσης και του οποίου αναμένεται η 

μεταγωγή στο κράτος εκτέλεσης. Η μεταγωγή αυτή ενδέχεται να απαιτείται, φερ’ ειπείν, για να 

μεταφερθεί ο ύποπτος στον τόπο του εγκλήματος (σε περιπτώσεις στις οποίες το αδίκημα έχει 

διαπραχθεί στο κράτος εκτέλεσης ). 

Το άρθρο 20, παρ. 2, προβλέπει πρόσθετους λόγους μη αναγνώρισης, εκτός των προβλεπομένων 

για το γενικό καθεστώς της ΕΕΕ στο άρθρο 10, οι οποίοι βασίζονται στο άρθρο 9 της Σύμβασης 

ΑΔΣ της ΕΕ του 2000. Ο πρώτος πρόσθετος λόγος αφορά τη σημασία που έχει σε ορισμένα κράτη 

μέλη η προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου προσώπου. Ο δεύτερος πρόσθετος λόγος 

αφορά την απουσία συμφωνίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών σχετικά με τις λεπτομέρειες της 

προσωρινής μεταγωγής. 

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 20 αφορούν τη συναίνεση του ενδιαφερομένου προσώπου. 

Όπως και στη Σύμβαση ΑΔΣ της ΕΕ του 2000, το αν απαιτείται ή όχι συναίνεση ρυθμίζεται από το 

εθνικό δίκαιο των οικείων κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να δηλώσει ότι η συναίνεση 

αυτή θα απαιτείται πάντα ή μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Το άρθρο 28, παρ. 1, στοιχείο δ), 

προβλέπει υποχρέωση κοινοποίησης αυτής της απαίτησης ή αυτών των προϋποθέσεων στην 

Επιτροπή ούτως ώστε το κράτος έκδοσης να είναι ενήμερο της κατάστασης προτού εκδώσει 

την ΕΕΕ. 
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Το άρθρο 20, παρ. 5, δεν απαιτεί περαιτέρω επεξήγηση.

Το άρθρο 20, παρ. 6, επαναλαμβάνει την αρχή που περιέχεται στο άρθρο 19, παρ. 9, αλλά, 

δεδομένου ότι το πρόσωπο σε αυτή την περίπτωση θα κρατείται στο κράτος εκτέλεσης, διευκρινίζει 

το γεγονός ότι το κόστος που βαρύνει το κράτος έκδοσης, το οποίο καλύπτει π.χ. τη μεταφορά του 

προσώπου, δεν θα καλύπτει το κόστος που προκύπτει από την ίδια την κράτηση στο κράτος 

εκτέλεσης.

Άρθρο 21: Εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη 

Το άρθρο 21 βασίζεται στο άρθρο 10 της Σύμβασης ΑΔΣ της ΕΕ του 2000 και οι ακόλουθες 

εξηγήσεις έχουν επίσης ληφθεί κατά μεγάλο μέρος από την εισηγητική έκθεση της Σύμβασης ΑΔΣ 

της ΕΕ του 2000. 

Όπως εξηγείται στην έκθεση αυτή, η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας επιτρέπει πλέον την επικοινωνία 

προσώπου σε μία χώρα με πρόσωπο σε άλλη χώρα μέσω άμεσης βιντεοσύνδεσης. Το άρθρο 21 έχει 

σκοπό να χρησιμεύσει ως βάση της διαδικασίας αυτής και να διευκολύνει τη χρήση της για να 

υπερνικηθούν οι δυσκολίες που ενδέχεται να ανακύψουν σε ποινικές υποθέσεις όταν ένα πρόσωπο 

βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος και η δεν είναι σκόπιμο ή δυνατόν να παραστεί για εξέταση σε άλλο 

κράτος μέλος. Το άρθρο ισχύει γενικά για την εξέταση πραγματογνωμόνων ή μαρτύρων, αλλά 

μπορεί, εφόσον συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 21, παράγραφος 10, να 

εφαρμοσθεί και για την εξέταση κατηγορουμένων. 

Το άρθρο 21, παρ. 1, καθιστά σαφές ότι μπορεί να εκδοθεί ΕΕΕ στο κράτος έκδοσης για την 

εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη προσώπου που βρίσκεται στο κράτος εκτέλεσης. Η ΕΕΕ εκδίδεται 

εφόσον απαιτείται από την αρχή έκδοσης η εξέταση του προσώπου ως μάρτυρα ή 

πραγματογνώμονα, αλλά δεν είναι σκόπιμο ή δυνατόν να μεταβεί το ίδιο αυτοπροσώπως στο 

κράτος αυτό για την εξέταση. Δεν θα ήταν «σκόπιμο», για παράδειγμα, αν ο μάρτυρας είναι πολύ 

νέος, πολύ ηλικιωμένος ή υγεία του δεν είναι σε καλή κατάσταση· δεν θα ήταν «δυνατόν» σε 

περιπτώσεις στις οποίες ο μάρτυρας ενδέχεται να εκτεθεί σε σοβαρό κίνδυνο αν εμφανισθεί 

αυτοπροσώπως στο κράτος έκδοσης. 
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Η εκτέλεση της ΕΕΕ είναι κατ’ αρχήν υποχρεωτική, αλλά, όπως προβλέπει και η Σύμβαση ΑΔΣ 
της ΕΕ του 2000, υπάρχει δυνατότητα άρνησης της εκτέλεσης αν αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές 
του δικαίου του κράτους εκτέλεσης. Αυτός αποτελεί πρόσθετο λόγο μη αναγνώρισης σε σχέση με 
τους προβλεπόμενους στο άρθρο 10, παρ.1, ως τμήμα του γενικού καθεστώτος για την ΕΕΕ (άρθρο 
21, παρ. 2). Εν προκειμένω, η αναφορά σε «θεμελιώδεις αρχές δικαίου» συνεπάγεται ότι δεν χωρεί 
άρνηση εκτέλεσης της ΕΕΕ για μόνο το λόγο ότι η εξέταση μαρτύρων και πραγματογνωμόνων με 
εικονοτηλεδιάσκεψη δεν προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, ή ότι μία ή 
περισσότερες λεπτομερείς προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη 
δεν πληρούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο (βλ εισηγητική έκθεση της Σύμβασης ΑΔΣ της ΕΕ 
του 2000). 

Το άρθρο 21, παρ. 2, προβλέπει επίσης άρνηση της εκτέλεσης αν το κράτος εκτέλεσης δεν διαθέτει 
τα τεχνικά μέσα για εικονοτηλεδιάσκεψη, αλλά στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου διευκρινίζεται 
ότι τα μέσα αυτά μπορούν να τεθούν στη διάθεσή του από το κράτος έκδοσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 4, η υποχρέωση διαβούλευσης με την αρχή έκδοσης που 
προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 2, ισχύει για τις περιπτώσεις στις οποίες η αρχή εκτέλεσης 
σκοπεύει να επικαλεσθεί πρόσθετο λόγο που αφορά θεμελιώδεις αρχές δικαίου ή έλλειψη τεχνικών 
μέσων. 

Η εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη βασίζεται στο γεγονός ότι δεν είναι σκόπιμο ή δυνατόν για τον 
μάρτυρα ή πραγματογνώμονα να εμφανισθεί στην εξέταση αυτοπροσώπως (άρθρο 21, παρ. 1). Η 
ΕΕΕ πρέπει να επεξηγεί τους σχετικούς λόγους. Οι σχετικές περιστάσεις πάντως αξιολογούνται 
αποκλειστικά από το κράτος έκδοσης (άρθρο 21, παρ. 5).

Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται όταν διεξάγεται εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη περιέχονται 
στο άρθρο 21, παρ. 6. 
- στο στοιχείο α) προβλέπεται συγκεκριμένα η παράσταση και, εφόσον χρειάζεται, η παρέμβαση 

δικαστικής αρχής του κράτους εκτέλεσης για να εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, η τήρηση των 
θεμελιωδών αρχών του δικαίου του κράτους αυτού κατά την εξέταση. 

- Σύμφωνα με το στοιχείο β) συμφωνούνται, εφόσον απαιτείται, μέτρα για την προστασία του 
προσώπου μεταξύ των οικείων αρμοδίων αρχών. Τα μέτρα αυτά μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν την εφαρμογή οιασδήποτε νομοθεσίας η οποία μπορεί να ισχύει στο κράτος 
έκδοσης για την προστασία των εξεταζομένων προσώπων. 

- Το στοιχείο γ) ορίζει ότι η εξέταση διενεργείται απευθείας από τις δικαστικές αρχές του 
κράτους έκδοσης ή υπό την καθοδήγησή τους, και σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους αυτού.
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- Με την επιφύλαξη του στοιχείου ε), το πρόσωπο που θα εξετασθεί με εικονοτηλεδιάσκεψη 

πρέπει να έχει τα αυτά δικαιώματα που θα είχε αν εξεταζόταν στο κράτος έκδοσης. 

- Επιπλέον, σύμφωνα με το στοιχείο δ), η αρχή εκτέλεσης οφείλει να εξασφαλίζει την παρουσία 

διερμηνέα για το υπό εξέταση πρόσωπο αν αυτό απαιτείται και ζητηθεί από το κράτος μέλος 

έκδοσης ή από το εν λόγω πρόσωπο. 

- Το στοιχείο ε) προβλέπει διασφάλιση για το υπό εξέταση πρόσωπο ορίζοντας ότι δικαιούται να 

επικαλεσθεί το δικαίωμα να μην καταθέσει το οποίο του αναγνωρίζεται βάσει του δικαίου είτε 

του κράτους εκτέλεσης είτε του κράτους έκδοσης. Οσάκις γίνεται επίκληση αυτού του 

δικαιώματος αρμόδια να αποφασίσει σχετικά θα είναι η δικαστική αρχή η οποία διεξάγει την 

εξέταση με την επιφύλαξη, ασφαλώς, του καθήκοντος της δικαστικής αρχής του κράτους 

εκτέλεσης να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διεξαγωγή της εξέτασης σύμφωνα με τις 

θεμελιώδεις αρχές του εσωτερικού της δικαίου. Οι οικείες δικαστικές αρχές θα πρέπει να 

διαβουλεύονται μεταξύ τους οσάκις πρόσωπο επικαλείται δικαίωμα να μην καταθέσει σε 

εξέταση.

Το άρθρο 21, παρ. 7, προβλέπει τη σύνταξη πρακτικών της εικονοτηλεδιάσκεψης από τη δικαστική 

αρχή του κράτους εκτέλεσης και τη διαβίβασή τους στο κράτος έκδοσης. Η εν λόγω παράγραφος 

ορίζει τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πρακτικά. Τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν 

την ουσία της εξέτασης. Σημειώνεται επίσης, ωστόσο, ότι, λόγω της ανάγκης προστασίας των 

σχετικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων συμμετεχόντων στο κράτος εκτέλεσης πλην του 

εξετασθέντος, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν, με την επιφύλαξη του εσωτερικού τους 

δικαίου, να συμφωνούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις σχετικά με τα πρακτικά. Μία τέτοια συμφωνία θα 

μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα, φερ’ ειπείν, να μην αναφέρονται στα πρακτικά τα ονόματα 

ορισμένων προσώπων που ήταν παρόντα στην εξέταση στο κράτος εκτέλεσης, αλλά να δηλώνεται 

μόνο η ιδιότητά τους, εφόσον είναι σκόπιμο.

Εν όψει των σημαντικών δαπανών που ενδέχεται να προκύψουν, το άρθρο 21, παρ. 8, ορίζει ότι 

ορισμένα έξοδα που προκύπτουν από τη διενέργεια εξέτασης με εικονοτηλεδιάσκεψη αποδίδονται 

στο κράτος εκτέλεσης από το κράτος έκδοσης. Το κράτος μέλος εκτέλεσης έχει ωστόσο τη 

δυνατότητα να παραιτηθεί της απόδοσης του συνόλου ή μέρους των δαπανών αυτών. 
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Το άρθρο 21, παρ. 9, προβλέπει ότι αν, κατά τη διάρκεια εξέτασης με εικονοτηλεδιάσκεψη, κάποιο 

πρόσωπο αρνηθεί να καταθέσει ή καταθέσει ψευδή στοιχεία, το κράτος εκτέλεσης πρέπει να είναι 

σε θέση να χειριστεί την κατάσταση κατά τον ίδιο τρόπο που θα τη χειριζόταν αν το πρόσωπο αυτό 

εμφανιζόταν σε εξέταση διεξαγομένη σύμφωνα με τις εθνικές του διαδικασίες. Αυτό είναι 

απόρροια του γεγονότος ότι η υποχρέωση κατάθεσης σε εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη 

προκύπτει, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δυνάμει του δικαίου του κράτους εκτέλεσης. Η 

παράγραφος έχει ιδίως σκοπό να εξασφαλίσει ότι ο μάρτυρας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με 

την υποχρέωση κατάθεσης, θα υποστεί, λόγω της συμπεριφοράς του, συνέπειες ανάλογες με 

εκείνες που θα ίσχυαν σε εσωτερική υπόθεση στην οποία δεν χρησιμοποιείται 

εικονοτηλεδιάσκεψη. Οσάκις ανακύπτουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 9 δυσκολίες, οι αρχές 

έκδοσης και εκτέλεσης μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους σε σχέση με την εφαρμογή της 

παραγράφου. Αυτό συνήθως συνεπάγεται ότι η αρχή του κράτους έκδοσης που διεξάγει την 

εξέταση παρέχει το ταχύτερο δυνατόν στην αρχή εκτέλεσης τις αναγκαίες πληροφορίες που θα της 

επιτρέψουν να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά του μάρτυρα ή του πραγματογνώμονα. 

Το άρθρο 21, παρ. 10, επιτρέπει στα κράτη μέλη να επεκτείνουν την εφαρμογή του άρθρου αυτού 

στην εξέταση κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τη Σύμβαση ΑΔΣ της ΕΕ του 2000, αυτό αποτελούσε 

απλώς δυνατότητα με πλήρη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Μία μη δεσμευτική διάταξη 

δεν θα ήταν συμβατή με την τρέχουσα πρόταση. Ωστόσο, η ευελιξία εξασφαλίζεται μέσω της 

πρόβλεψης πρόσθετων λόγων άρνησης που αφορούν τη μη συναίνεση του κατηγορουμένου να 

εξετασθεί με εικονοτηλεδιάσκεψη και το γεγονός ότι η εκτέλεση της ΕΕΕ αντιβαίνει στο δίκαιο 

του κράτους εκτέλεσης. 

Άρθρο 22: Εξέταση με τηλεφωνική διάσκεψη 

Το άρθρο 22 βασίζεται στο άρθρο 11 της Σύμβασης ΑΔΣ της ΕΕ του 2000. Όπως εξηγείται στην 

έκθεση αυτή, η εξέταση με τηλεφωνική διάσκεψη αντιπροσωπεύει νέο πεδίο στο οποίο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μέσα τηλεπικοινωνίας στον τομέα της αμοιβαίας συνδρομής. Αυτή η μορφή 

εξέτασης μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται, 

φερ’ ειπείν, δήλωση του μάρτυρα επί θεμάτων ρουτίνας. Επιπλέον είναι πολύ εύκολη και 

οικονομική η οργάνωση και η διεξαγωγή της. Στο παρόν άρθρο ορίζονται οι διαδικασίες 
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που θα ισχύουν μεταξύ των κρατών μελών για τις αιτήσεις που αφορούν εξέταση με τηλεφωνική 

διάσκεψη. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το άρθρο 22 ουδόλως έχει σκοπό να υπονομεύσει την 

ισχύουσα σε ορισμένα κράτη μέλη πρακτική σύμφωνα με την οποία ένα πρόσωπο εξετάζεται ως 

μάρτυρας τηλεφωνικά από το εξωτερικό, ενδεχομένως στο προξενείο, χωρίς τη βοήθεια του 

κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται. 

Το άρθρο 22, παρ. 1, προβλέπει ότι μπορεί να εκδοθεί ΕΕΕ για τη διεξαγωγή εξέτασης με 

τηλεφωνική διάσκεψη όταν το πρόσωπο το οποίο πρέπει να εξετασθεί ως μάρτυρας ή ως 

πραγματογνώμονας από τις δικαστικές αρχές κράτους μέλους βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους 

μέλους. 

Το άρθρο 22, παρ. 2, προβλέπει δύο λόγους άρνησης εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 10, 

παρ. 1. Η ΕΕΕ που εκδίδεται με σκοπό τη διεξαγωγή εξέτασης με τηλεφωνική διάσκεψη μπορεί να 

μην εκτελεσθεί αν η χρήση της μεθόδου αυτής αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου του 

κράτους εκτέλεσης και αν ο μάρτυρας ή ο πραγματογνώμονας δεν συμφωνεί να διεξαχθεί η 

εξέταση με τη μέθοδο αυτή. Σύμφωνα με την παράγραφο 4, το κράτος μέλος εκτέλεσης μπορεί, 

όσον αφορά τις πρακτικές ρυθμίσεις της εξέτασης, να ζητήσει να εφαρμοσθούν στην εξέταση, στο 

βαθμό που ισχύουν, οι διατάξεις του άρθρου 21, παράγραφοι 6 και 9. Το άρθρο 21, παρ. 8, θα 

εφαρμόζεται αυτομάτως εκτός αντίθετης συμφωνίας των κρατών μελών. 

Άρθρο 23: πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς 

Τα άρθρα 23 έως 25 βασίζονται στα άρθρα 1 έως 3 του Πρωτοκόλλου ΑΔΣ της ΕΕ του 2001 που 

αφορούν τις τραπεζικές πληροφορίες. Κάθε άρθρο ασχολείται με ένα από τα ακόλουθα τρία μέτρα: 

λήψη πληροφοριών σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς (άρθρο 23), λήψη πληροφοριών σχετικά 

με τραπεζικές συναλλαγές που διενεργήθηκαν στο παρελθόν (άρθρο 24) και συνεχής 

παρακολούθηση τραπεζικών συναλλαγών που θα λάβουν χώρα στο μέλλον (άρθρο 25). Οι 

ακόλουθες εξηγήσεις προέρχονται επίσης σε μεγάλο βαθμό από την εισηγητική έκθεση του 

Πρωτοκόλλου ΑΔΣ της ΕΕ του 2001. 
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Το άρθρο 23 καλύπτει τις ΕΕΕ που εκδίδονται για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τραπεζικούς 

λογαριασμούς που είναι στην κατοχή ή τον έλεγχο φυσικού ή νομικού προσώπου. Η υποχρέωση 

που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 καλύπτει τη δυνατότητα εντοπισμού 

τραπεζικών λογαριασμών σε ολόκληρο το έδαφος του κράτους εκτέλεσης. Η παράγραφος αυτή δεν 

υποχρεώνει τα κράτη μέλη να ιδρύσουν κεντρικό αρχείο τραπεζικών λογαριασμών, αλλά παρέχει 

σε κάθε κράτος μέλος την ευχέρεια να αποφασίσει πώς θα συμμορφωθεί με τη διάταξη κατά τρόπο 

αποτελεσματικό. Αν η αρχή εκτέλεσης εντοπίσει οιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς στο 

έδαφός της οφείλει να παράσχει στο κράτος έκδοσης τους αριθμούς των τραπεζικών λογαριασμών 

και όλα τα στοιχεία τους. 

Το άρθρο 23 περιορίζεται σε πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς οι οποίοι είναι στην 

κατοχή ή τον έλεγχο φυσικού ή νομικού προσώπου που αποτελεί αντικείμενο ποινικής έρευνας. 

Περιλαμβάνονται επίσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, λογαριασμοί για τους οποίους το πρόσωπο 

αυτό ενεργεί ως πληρεξούσιος (άρθρο 23, παρ. 3).

Οι λογαριασμοί που ελέγχονται από το πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται η έρευνα περιλαμβάνουν 

λογαριασμούς των οποίων το πρόσωπο αυτό είναι ο πραγματικός δικαιούχος και αυτό ισχύει 

ασχέτως αν οι λογαριασμοί αυτοί ανήκουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σε οντότητα που 

λειτουργεί υπό τη μορφή ή για λογαριασμό καταπιστευματικών κεφαλαίων ή άλλου μέσου 

διαχείρισης κεφαλαίων με ειδικούς σκοπούς, η ταυτότητα των ιδρυτών ή δικαιούχων της οποίας 

είναι άγνωστη. Η έννοια του πραγματικού δικαιούχου ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. 6, της οδηγίας 

2005/60/ΈΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας1.

Οι λογαριασμοί για τους οποίους το πρόσωπο το οποίο αποτελεί αντικείμενο των διαδικασιών 

ενεργεί ως πληρεξούσιος καλύπτονται από την έννοια των λογαριασμών που «ελέγχονται» από το 

πρόσωπο αυτό, αλλά διέπονται από εδική διάταξη (άρθρο 23, παρ. 3). Δεν καλύπτονται αυτομάτως. 

Πρέπει οι πληροφορίες αυτές να αναφέρονται ειδικά στην ΕΕΕ από την αρχή έκδοσης. Πρέπει 

επίσης οι πληροφορίες αυτές να μπορούν να παρασχεθούν εντός εύλογου διαστήματος. Η έκφραση 

αυτή συνεπάγεται ότι η αρχή εκτέλεσης δεν υποχρεούται να καταβάλει κάθε προσπάθεια, ασχέτως 

κόστους και χρόνου, για τη συγκέντρωση των πληροφοριών, αλλά μόνο προσπάθεια ανάλογη, από 

άποψη πόρων, με τη σημασία και το επείγον της υπόθεσης. Η αρχή εκτέλεσης θα είναι σε θέση

  
1 ΕΕ L 309, 25 Νοεμβρίου 2005, σελ. 15.
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να προβεί σε αυτή την αξιολόγηση βάσει των πληροφοριών τις οποίες οφείλει να παράσχει η αρχή 

έκδοσης δυνάμει του άρθρου 23, παρ. 6. Ένας λόγος που δικαιολογεί τους περιορισμούς αυτούς 

είναι ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πληρεξουσιότητα είναι συχνά πιο περίπλοκη, 

ακόμη και αν ευρίσκονται «στην κατοχή της τράπεζας». Μπορεί φερ’ ειπείν οι πληροφορίες αυτές 

να μην είναι διαθέσιμες μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των κεντρικών γραφείων της 

τράπεζας, αλλά πρέπει να αναζητηθούν στα τοπικά υποκαταστήματα της τράπεζας. Σε μερικές 

περιπτώσεις, οι ζητούμενες πληροφορίες υπάρχουν μόνο σε άλλα αρχεία πλην των ηλεκτρονικών. 

Το άρθρο 23, παρ. 4, διευκρινίζει ότι η υποχρέωση παροχής πληροφοριών ισχύει μόνο στο βαθμό 

που οι πληροφορίες ευρίσκονται στην κατοχή της τράπεζας που τηρεί το λογαριασμό.

Επομένως, η πρόταση δεν επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στα κράτη μέλη ή στις τράπεζες να τηρούν 

πληροφορίες σχετικές με τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Το άρθρο 23, παρ. 5, με βάση τον περιορισμό που προβλέπει το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου ΑΔΣ 

της ΕΕ του 2001, προβλέπει δυνατότητα άρνησης της εκτέλεσης της ΕΕΕ εφόσον το συγκεκριμένο 

αδίκημα δεν περιέχεται στις κατηγορίες που απαριθμούνται στη διάταξη. 

Το άρθρο 23, παρ. 6, απαιτεί από την αρχή έκδοσης να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες στην 

ΕΕΕ. Πρόθεση είναι ο περιορισμός της ΕΕΕ όπου είναι δυνατόν σε ορισμένες τράπεζες και/ή 

λογαριασμούς και η διευκόλυνση της εκτέλεσης της ΕΕΕ. Επιβάλλει υποχρέωση στην αρχή 

έκδοσης να εξετάζει προσεκτικά αν οι ζητούμενες πληροφορίες «είναι πιθανόν να έχουν θεμελιώδη 

σημασία για τη διερεύνηση του αδικήματος « και να το δηλώνει ρητά στην ΕΕΕ, και επίσης να 

εξετάζει προσεκτικά σε ποια κράτη μέλη ή σε ποιο κράτος μέλος θα πρέπει να αποστείλει την ΕΕΕ. 

Η παράγραφος αυτή συνεπάγεται ότι η αρχή έκδοσης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το μέτρο αυτό 

για να «ψαρεύει» πληροφορίες από οποιοδήποτε - ή από όλα - τα κράτη μέλη αλλά ότι πρέπει να 

απευθύνει την ΕΕΕ σε κράτος μέλος το οποίο θα είναι πιθανώς σε θέση να παράσχει τις ζητούμενες 

πληροφορίες. Ωστόσο, η διάταξη δεν επιτρέπει στην αρχή εκτέλεσης να αμφισβητήσει αν οι 

ζητούμενες πληροφορίες είναι πιθανόν να έχουν θεμελιώδη σημασία για τη διερεύνηση του 

αδικήματος σύμφωνα με το στοιχείο α) της παραγράφου. 
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Η ΕΕΕ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις τράπεζες που πιστεύεται ότι 

μπορεί να έχουν σχετικούς λογαριασμούς, εφόσον υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές. Εξ αυτού 

έπεται ότι η αρχή έκδοσης θα πρέπει να προσπαθεί να περιορίζει την ΕΕΕ σε ορισμένα είδη 

τραπεζικών λογαριασμών μόνο και /ή λογαριασμούς που τηρούνται μόνο από ορισμένες τράπεζες. 

Έτσι θα μπορεί η αρχή εκτέλεσης να περιορίζει την εκτέλεση της ΕΕΕ αναλόγως. Η αρχή έκδοσης 

παρέχει επίσης στην αρχή εκτέλεσης κάθε άλλη πληροφορία η οποία μπορεί να διευκολύνει την 

εκτέλεση της ΕΕΕ. 

Άρθρο 24: πληροφορίες για τραπεζικές συναλλαγές 

Το άρθρο 24 αφορά τις ΕΕΕ που εκδίδονται με σκοπό τη λήψη πληροφοριών σχετικά με 

τραπεζικούς λογαριασμούς ή τραπεζικές συναλλαγές που διενεργήθηκαν στο παρελθόν. Βασίζεται 

στο άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου ΑΔΣ της ΕΕ του 2001. Υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ του άρθρου 23 

και του άρθρου 24 στο βαθμό που η αρχή έκδοσης μπορεί να έχει λάβει τα στοιχεία του 

λογαριασμού με τη βοήθεια του μέτρου που προβλέπεται στο άρθρο 23 και μπορεί στη συνέχεια να 

ζητήσει πληροφορίες για τραπεζικές συναλλαγές που διενεργήθηκαν επί του λογαριασμού αυτού. 

Το μέτρο ωστόσο είναι αυτοτελές και μπορεί να αποφασίζεται και σε σχέση με τραπεζικό 

λογαριασμό ο οποίος περιήλθε στη γνώση των ερευνητικών αρχών του κράτους έκδοσης με κάποιο 

άλλο τρόπο ή μέσο. 

Το άρθρο 24, παρ. 1, δεν κάνει - όπως το άρθρο 23 - αναφορές σε λογαριασμούς που συνδέονται με 

πρόσωπο για το οποίο διενεργείται ποινική έρευνα. Αυτό διευκρινίζει ότι η ΕΕΕ μπορεί να 

καλύπτει λογαριασμούς τρίτων, ήτοι πρόσωπων που δεν αποτελούν τα ίδια αντικείμενο ποινικής 

διαδικασίας αλλά οι λογαριασμοί των οποίων συνδέονται, κατά κάποιο τρόπο, με ποινική έρευνα. 

Οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση πρέπει να αιτιολογείται από το κράτος έκδοσης στην ΕΕΕ. Ως 

πρακτικό παράδειγμα αναφέρουμε την περίπτωση στην οποία ο τραπεζικός λογαριασμός αθώου και 

τελείως ανυποψίαστου προσώπου χρησιμοποιείται ως «μεταφορικό μέσο « μεταξύ δύο 

λογαριασμών του υπόπτου, προς δημιουργία σύγχυσης και απόκρυψη της συναλλαγής. Το άρθρο 

24 επιτρέπει στην αρχή έκδοσης να λάβει πληροφορίες σχετικά με κάθε συναλλαγή προς ή από 

έναν τέτοιο λογαριασμό. 

Οι συναλλαγές ως προς τις οποίες πρέπει να παρέχονται πληροφορίες είναι οι διενεργούμενες κατά 

τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου μέσω ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που 

προσδιορίζονται στην ΕΕΕ. Οι πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται για την εκτέλεση αυτής 

της ΕΕΕ συμπεριλαμβάνουν τα «στοιχεία οποιουδήποτε εμβάλλοντος ή πιστούμενου 
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λογαριασμού» (άρθρο 24 παρ. 1). Δεν είναι επομένως αρκετό για την αρχή εκτέλεσης, απαντώντας 

στην ΕΕΕ, να παράσχει την πληροφορία ότι ένα ορισμένο χρηματικό ποσό εστάλη προς/από το 

λογαριασμό ή από/προς άλλο λογαριασμό σε συγκεκριμένη ημερομηνία αλλά πρέπει επίσης να 

στείλει στην αρχή έκδοσης πληροφορίες σχετικά με τον πιστούμενο/εμβάλλοντα λογαριασμό, 

δηλαδή τον αριθμό του λογαριασμού και τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για να μπορέσει η 

αρχή έκδοσης να εκδώσει ΕΕΕ για το λογαριασμό αυτό. Αυτό θα επιτρέψει στην αρχή έκδοσης να 

ανιχνεύσει τις κινήσεις χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό. 

Το άρθρο 24 παρ. 2 αντιστοιχεί στο άρθρο 23 παρ. 2. Βλ. ανωτέρω την παρατήρηση για τη διάταξη 

αυτή. 

Το άρθρο 24 παρ. 3 αντιστοιχεί στο άρθρο 23 παρ. 4. Βλ. ανωτέρω την παρατήρηση για τη διάταξη 

αυτή. 

Το άρθρο 24 παρ. 4 αντιστοιχεί στο άρθρο 23 παρ. 6, στοιχείο α), αλλά έχει λιγότερο απαιτητική 

διατύπωση λόγω του γεγονότος ότι οι ΕΕΕ που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 24 είναι εκ 

φύσεως πιο συγκεκριμένες από εκείνες που εκδίδονται βάσει του άρθρου 23.

Άρθρο 25: Παρακολούθηση τραπεζικών συναλλαγών 

Η παρακολούθηση τραπεζικών συναλλαγών οι οποίες θα λάβουν χώρα στο μέλλον αποτελεί μέτρο 

που καλύπτεται ήδη από το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου ΑΔΣ της ΕΕ του 2001. Ωστόσο, όπως 

εξηγείται στην εισηγητική έκθεση του εν λόγω Πρωτοκόλλου «το άρθρο αυτό (…) υποχρεώνει 

απλώς τα κράτη μέλη να θέσουν σε λειτουργία το μηχανισμό – τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να 

παρέχουν τη συνδρομή κατόπιν αιτήσεως – αλλά αφήνει σε κάθε κράτος μέλος την ευχέρεια να 

αποφασίζει κατά πόσον και υπό ποιους όρους θα παρέχει συνδρομή σε συγκεκριμένη περίπτωση».

Αυτή η ευρεία ευχέρεια δεν είναι σύμφωνη με τις τρέχουσες εξελίξεις της δικαστικής συνεργασίας 

στην ΕΕ, ιδίως βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Αν και βασίζεται κατά μεγάλο μέρος 

στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου ΑΔΣ της ΕΕ του 2001, το άρθρο 25 της παρούσας πρότασης είναι 

επομένως διαφορετικό ως ένα βαθμό. 
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Ωστόσο, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο ειδικός και ευαίσθητος χαρακτήρας του μέτρου και η πρόταση 

περιλαμβάνει την αναγκαία ευελιξία ως προς αυτό το θέμα. Η ευελιξία αυτή δεν αντικατοπτρίζεται 

στο ίδιο το άρθρο 25 αλλά στο άρθρο 27. Η παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών 

αποτελεί μέτρο που συνεπάγεται τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, 

συνεχώς και για ορισμένο χρονικό διάστημα και καλύπτεται επομένως από το άρθρο 27 που

παρέχει ευελιξία με την προσθήκη ενός ειδικού λόγου μη αναγνώρισης (βλ. κατωτέρω). 

Το άρθρο 25, παρ. 1, παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης ΕΕΕ για την παρακολούθηση τραπεζικών 

συναλλαγών που θα λάβουν χώρα στο μέλλον. 

Το άρθρο 25, παρ. 2, αντιστοιχεί στην πρώτη πρόταση του άρθρου 23, παρ. 2. Βλ. 

ανωτέρω την παρατήρηση για τη διάταξη αυτή. 

Το άρθρο 25, παρ. 3, αντιστοιχεί στο άρθρο 24, παρ. 4. 

Το άρθρο 25, παρ. 4, ορίζει ότι οι πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με την παρακολούθηση 

συμφωνούνται μεταξύ των αρμοδίων αρχών του κράτους έκδοσης και του κράτους εκτέλεσης.

Άρθρο 26: Ελεγχόμενες παραδόσεις 

Οι ελεγχόμενες παραδόσεις χρησιμοποιούνται κυρίως σε έρευνες που αφορούν αδικήματα 

παράνομης διακίνησης. Στόχος είναι να αποφεύγεται η σύλληψη του μεταφορέα παράνομων 

αγαθών (π.χ. φορτηγού που μεταφέρει παράνομα ναρκωτικά) πριν από την τελική παράδοση. Είναι 

ουσιαστικό μέτρο για τη διάλυση εγκληματικής οργάνωσης αντί απλώς για τη σύλληψη, φερ’ειπείν, 

του οδηγού του φορτηγού. 

Το άρθρο 73 της Σύμβασης του Σένγκεν του 1990 ρύθμιζε ήδη τις ελεγχόμενες παραδόσεις αλλά 

μόνο στον τομέα της διακίνησης ναρκωτικών. Επεκτάθηκε σε άλλες μορφές εγκληματικής 

δραστηριότητας με το άρθρο 12 της Σύμβασης ΑΔΣ της ΕΕ του 2000. 
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Η εισηγητική έκθεση της Σύμβασης ΑΔΣ της ΕΕ του 2000 δηλώνει υπό το άρθρο 12 ότι : « Η 

έκφραση «ελεγχόμενη παράδοση» δεν έχει οριστεί συγκεκριμένα στη Σύμβαση και θα πρέπει να 

ερμηνεύεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Η διάταξη ισχύει π.χ. εάν το παράνομο 

φορτίο, με τη συγκατάθεση των οικείων κρατών μελών, έχει εντοπιστεί και του επετράπη να συνεχίσει 

την πορεία του με το αρχικό του περιεχόμενο άθικτο ή μετά την εν όλω ή εν μέρει αφαίρεση ή 

αντικατάστασή του.»

Το άρθρο 26 προβλέπει ρητά τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ΕΕΕ για την εκτέλεση ελεγχόμενης 

παράδοσης. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την ΕΕΕ οπότε δεν χρειάζεται να αναφερθεί εδώ 

ολόκληρο το περιεχόμενο του άρθρου 12 της Σύμβασης ΑΔΣ της ΕΕ του 2000. Ο μόνος κανόνας 

που χρειαζόταν ειδική μνεία προβλέπεται στο άρθρο 26, παρ. 2, και αφορά το γεγονός ότι αρμόδιες 

για την καθοδήγηση και τον έλεγχο της επιχείρησης είναι πάντα οι αρχές του κράτους εκτέλεσης. 

Άρθρο 27: Ερευνητικά μέτρα που συνεπάγονται τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε 

πραγματικό χρόνο, συνεχώς και για ορισμένο χρονικό διάστημα

Το άρθρο 27 αποτελεί βασικό στοιχείο της πρότασης αυτής και της προσπάθειας εξασφάλισης ενός 

σφαιρικού, ευέλικτου και αποτελεσματικού καθεστώτος. 

Συμπεριλαμβάνει διάφορα ερευνητικά μέτρα τα οποία συνεπάγονται τη συγκέντρωση αποδεικτικών 

στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, συνεχώς και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό περιλαμβάνει 

φερ’ ειπείν την παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών1, την παρακολούθηση χώρου ή προσώπου ή 

μυστική επιχείρηση. Περιλαμβάνει επίσης μέτρα τα οποία αναφέρονται ρητά σε αυτή την πρόταση, 

όπως ελεγχόμενες παραδόσεις ή η παρακολούθηση τραπεζικών συναλλαγών. 

Η χρήση των μέτρων αυτών είναι απαραίτητη σε πολλές έρευνες, ιδίως σχετικά με το οργανωμένο 

έγκλημα ή την τρομοκρατία. Είναι επομένως ουσιώδες να καλυφθούν στην πρόταση. Σε αντίθετη 

περίπτωση οι δικαστικές αρχές θα είχαν ακόμη να αντιμετωπίσουν διάφορα καθεστώτα και δεν θα 

μπορούσαν να συμπεριλάβουν σε ενιαίο έγγραφο όλα τα ερευνητικά μέτρα των οποίων επιθυμούν 

την εκτέλεση σε άλλο κράτος μέλος. 

  
1 Μόνο πολύ ειδικές περιπτώσεις παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών εξαιρούνται του πεδίου 

εφαρμογής της πρότασης. Βλ. τις εξηγήσεις υπό άρθρο 3, παρ. 2, στοιχεία β) και γ). 
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Τα μέτρα αυτά χαρακτηρίζονται ωστόσο επίσης από σημαντικές διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών 

των κρατών μελών που έχουν σοβαρό αντίκτυπο διότι τα μέτρα αυτά συνεπάγονται περιορισμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως της προστασίας του ιδιωτικού βίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο τα μέτρα της κατηγορίας αυτής υπάγονται, στο πλαίσιο των πράξεων αμοιβαίας δικαστικής 

συνδρομής, σε ακόμη λιγότερο δεσμευτικό καθεστώς από άλλα μέτρα. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, είναι αφενός αναγκαίο να συμπεριληφθούν τα μέτρα αυτά στο 

πεδίο εφαρμογής της ΕΕΕ, ενώ αφετέρου δεν είναι ούτε ρεαλιστικό ούτε σκόπιμο να περιορισθούν 

οι λόγοι μη αναγνώρισης στους λόγους που προβλέπονται στο γενικό καθεστώς της ΕΕΕ. 

Προκειμένου να συνδυασθούν οι στόχοι της ευελιξίας και του ευρέος πεδίου εφαρμογής, το άρθρο 

27 προβλέπει επομένως ότι επιτρέπεται η έκδοση της ΕΕΕ για την εκτέλεση τέτοιου είδους μέτρων, 

με την επιφύλαξη ότι υπάρχει δυνατότητα άρνησης της εκτέλεσης αν η χρήση αυτού του μέτρου 

δεν θα επιτρεπόταν σε ανάλογη εθνική υπόθεση. 

Ενδεχομένως στο μέλλον θα χρειαστεί και θα μπορέσει να επιτευχθεί αυστηρότερο καθεστώς για 

τα μέτρα αυτά και θα είναι δυνατή η τροποποίηση ή συμπλήρωση της πράξης για την ΕΕΕ προς 

υλοποίηση αυτού του στόχου. Όμως ο στόχος αυτός υπερβαίνει το αντικείμενο της παρούσας 

πρότασης.

Κεφάλαιο V : Τελικές διατάξεις

Άρθρο 28: Κοινοποιήσεις 

Το άρθρο 28 προβλέπει την υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή διαφόρων αποφάσεων που 

πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτής της πράξης (ορισμός αρμοδίων αρχών, 

γλώσσες αποδεκτές για την ΕΕΕ, απαίτηση συναίνεσης που προβλέπεται στο άρθρο 20, παρ. 2, 

στοιχείο α), για τη μεταγωγή κρατουμένου).
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Άρθρο 29: Σχέσεις με άλλες συμφωνίες και ρυθμίσεις 

Όπως εξηγείται αναλυτικά ανωτέρω και στη λεπτομερή δήλωση, ένας από τους κύριους στόχους 

της πρότασης είναι να ισχύει ενιαίο καθεστώς για τη συγκέντρωση αποδείξεων σε άλλο κράτος 

μέλος. Η παρούσα πρόταση πρέπει επομένως να αντικαταστήσει τα καθεστώτα που ισχύουν 

σήμερα. Ταυτόχρονα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται τα καθεστώτα αυτά 

συχνά προβλέπουν κανόνες που υπερβαίνουν τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων (βλ. 

παραδείγματος χάρη την επίδοση δικογράφων στη Σύμβαση ΑΔΣ του 1959). Επιπλέον, το άρθρο 3, 

παρ. 2, καθιστά αναγκαία τη διατήρηση, καίτοι σε πολύ περιορισμένο βαθμό, των πράξεων στις 

οποίες βασίζεται η συνεργασία για τα μέτρα τα οποία εκτάκτως εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής 

της παρούσας πρότασης. Για να μπορέσει να συνεχιστεί η συνεργασία για τα μέτρα αυτά και για τις 

πτυχές που δεν αφορούν τη συγκέντρωση αποδείξεων, δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν μόνο 

μερικές διατάξεις των πράξεων αυτών. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, να διατηρηθούν κάποια 

άρθρα της Σύμβασης ΑΔΣ του 1959 για να μπορεί να χρησιμοποιείται αυτή η Σύμβαση για την 

επίδοση δικογράφων. Προκειμένου να αποφευχθεί νομικό κενό, είναι καλύτερο να αποφευχθεί η 

απαρίθμηση των άρθρων που διατηρούνται και των άρθρων που αντικαθίστανται. Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο το άρθρο 29, παρ. 1, προβλέπει ότι η παρούσα πρόταση η οποία εστιάζει στη 

συγκέντρωση αποδείξεων αντικαθιστά τις «αντίστοιχες διατάξεις» των πράξεων που 

απαριθμούνται. 

Η πρόταση αυτή θα αντικαταστήσει επίσης εν μέρει την απόφαση πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ της 22ας 

Ιουλίου 2003 σχετικά με την εκτέλεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των αποφάσεων δέσμευσης 

περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων (άρθρο 29, παρ. 2). Η διατήρηση χωριστής πράξης, η 

οποία ούτως ή άλλως δεν χρησιμοποιείται πολύ στην πράξη, είναι πηγή περιττών δυσχερειών. 

Ωστόσο, η απόφαση πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ δεν ισχύει μόνο για τη δέσμευση αποδεικτικών 

στοιχείων αλλά και για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τη δήμευση. Δεν θα πρέπει 

επομένως να καταργηθεί πλήρως. 

Τα άρθρα 29, παράγραφοι 3 έως 4, είναι τυποποιημένες διατάξεις που επιτρέπουν την εφαρμογή 

πράξεων, π.χ. περιφερειακών πράξεων, οι οποίες συμβάλλουν στη διευκόλυνση ή απλούστευση 

των διαδικασιών συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων σε σύγκριση με την παρούσα πρόταση.
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Άρθρο 30: Μεταβατικές ρυθμίσεις 

Η διαδικασία εκτέλεσης αίτησης δικαστικής συνδρομής ενδέχεται να είναι χρονοβόρα και δεν είναι 

ποτέ στιγμιαία. Απαιτούνται επομένως μεταβατικές ρυθμίσεις. Βάση για τον μεταβατικό κανόνα θα 

είναι η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Οι αιτήσεις δικαστικής συνδρομής με ημερομηνία 

παραλαβής πριν από την έναρξη εφαρμογής της οδηγίας για την ΕΕΕ θα συνεχίσουν να διέπονται 

από τις πράξεις περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. Το αυτό ισχύει για τις αποφάσεις περί 

δέσμευσης αποδεικτικών στοιχείων οι οποίες διαβιβάζονται δυνάμει της απόφασης πλαισίου 

2003/577/ΔΕΥ.

Άρθρο 31 : Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Το άρθρο αυτό δεν απαιτεί πρόσθετη επεξήγηση.

Άρθρο 32 : Έκθεση για την εφαρμογή

Το άρθρο αυτό δεν απαιτεί πρόσθετη επεξήγηση.

Άρθρο 33: Έναρξη ισχύος 

Το άρθρο αυτό δεν απαιτεί πρόσθετη επεξήγηση.

______________________


