
15812/11 ΧΦ/γομ 1
DG H 2B  EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2011 (24.10)
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2011/0154 (COD)

15812/11 

DROIPEN 121
COPEN 282
CODEC 1748

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της: Προεδρίας
προς: την ΕΜΑ / το Συμβούλιο 
αριθ. πρότ. Επιτρ.:
αριθ. προηγ. εγγρ.:

11497/11 DROIPEN 61 COPEN 152 CODEC 1018
14861/11 DROIPEN 108 COPEN 258 CATS 86 CODEC 1552

Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο κατά την ποινική διαδικασία και το 
δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη 
- Πρόοδος των εργασιών  

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

1. Στις 8 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο κατά την ποινική 
διαδικασία και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη1. 

Η πρόταση αυτή αποτελεί το τρίτο μέτρο («Γ1 - χωρίς ευεργέτημα πενίας + Δ») που 
μελετάται κατ’ εφαρμογή του οδικού χάρτη για την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων 
των υπόπτων ή των κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες, ο οποίος εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 20092. 

  
1 11497/11 (πρόταση) + ADD 1 REV1 (εκτίμηση επιπτώσεων) + ADD 2 REV 1 (περίληψη της 

εκτίμησης επιπτώσεων).
2 ΕΕ C 295 της 4.12.2009, σ. 1. Το πρώτο μέτρο («Α», σχετικά με τη μετάφραση και τη 

διερμηνεία) εγκρίθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2010 (ΕΕ 280 της 26.10.2010, σ.1) Το δεύτερο 
μέτρο («Β», σχετικά με την ενημέρωση για τα δικαιώματα) βρίσκεται υπό συζήτηση στο 
πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (12564/10).  
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2. Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου ΔΕΥ στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή 
παρουσίασε την πρόταση οδηγίας σε υπουργικό επίπεδο και οι υπουργοί προέβησαν σε
γενική συζήτηση επ’ αυτής.  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε αναφορά σε σχετικό 
έγγραφο θέσης που είχε υποβάλει ομάδα πέντε κρατών μελών1, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο 
και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν την απόφασή τους να μην συμμετάσχουν στην οδηγία κατ’
εφαρμογή του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου 21 της συνθήκης της Λισαβόνας. 

3. Η Προεδρία θα επιθυμούσε να ενημερώσει το Συμβούλιο για τις εν εξελίξει εργασίες σχετικά 
με τον σημαντικό αυτό φάκελο. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε να υποβληθεί το παρόν 
έγγραφο παρουσίασης της προόδου των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί στους κόλπους 
των προπαρασκευαστικών οργάνων μετά τη σύνοδο της 22ας και 23ης Σεπτεμβρίου.  

Εργασίες στους κόλπους των προπαρασκευαστικών οργάνων 

4. Κατόπιν της συζήτησης που διεξήχθη στο Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο, η Ομάδα «Ουσιαστικό 
Ποινικό Δίκαιο» συζήτησε το σχέδιο οδηγίας κατά τις συναντήσεις της 27ης και 28ης 
Σεπτεμβρίου και της 11ης και 12ης Οκτωβρίου 2011, η δε Επιτροπή CATS συζήτησε 
ορισμένες ειδικές πτυχές του σχεδίου οδηγίας στις 7 Οκτωβρίου 20112. 

5. Το τελευταίο κείμενο που έχει προκύψει από τις εργασίες, περιέχοντας σειρά προτάσεων της 
Προεδρίας που δεν έχουν ακόμη εξεταστεί, παρατίθεται στο έγγραφο 15120/11. Μετά τη 
σύνοδο του Συμβουλίου του Οκτωβρίου, θα διανεμηθεί νέο κείμενο, στο οποίο θα 
αποτυπώνεται το αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποίησε η Ομάδα «Ουσιαστικό 
Ποινικό Δίκαιο» στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2011. 

6. Η Προεδρία ευχαριστεί όλες τις αντιπροσωπίες για την εποικοδομητική συμβολή τους στις 
εργασίες των προπαρασκευαστικών οργάνων, χάρη στις οποίες έχει σημειωθεί ουσιαστική 
πρόοδος για την επίτευξη συμφωνίας αποδεκτής από όλα τα κράτη μέλη. Όταν συμφωνηθεί, 
το κείμενο της «γενικής προσέγγισης» θα αποτελέσει τη βάση των διαπραγματεύσεων με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας 
(«συναπόφαση»). 

  
1 14495/11.
2 14861/11.
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Σύντομη παρουσίαση των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί  

7. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, διαπιστώθηκε ότι πολλά άρθρα συνδέονται στενά μεταξύ 

τους. Οι αντιπροσωπίες δυσκολεύονται, συνεπώς, να εκφράσουν με σαφήνεια θέση επί ενός 

άρθρου, εάν δεν γνωρίζουν ακόμη ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όσον αφορά ένα ή 

περισσότερα άλλα άρθρα.  Η Προεδρία έχει γνώση του προβλήματος και το λαμβάνει υπόψη 

στον τρόπο με τον οποίο κατευθύνει τις εργασίες επί του σχεδίου οδηγίας. 

Σύντομη επισκόπηση των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα (επιλεγμένα 

θέματα):  

Αντικείμενο - άρθρο 2 

8. Το άρθρο 2, το οποίο μαζί με τα άρθρα 3 και 4, αποτελούν την «καρδιά» της οδηγίας, έχει 

αποτελέσει αντικείμενο έντονων συζητήσεων στους κόλπους της Ομάδας1 και της CATS. 

9. Η διατύπωση του άρθρου 2, ως έχει αυτή τη στιγμή, μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με τη 

διατύπωση των αντίστοιχων άρθρων των μέτρων A και B. Ορισμένες αντιπροσωπίες θέτουν 

ωστόσο το ερώτημα μήπως θα έπρεπε να αποσαφηνιστεί η διατύπωση του εν λόγω άρθρου, 

ώστε να συγκεκριμενοποιηθεί περισσότερο το σημείο κατά το οποίο αρχίζουν να ισχύουν τα 

δικαιώματα της οδηγίας.  Συγκεκριμένα, τέθηκε το ερώτημα μήπως θα έπρεπε να υπάρξει πιο 

συγκεκριμένη διατύπωση από το ρήμα «ενημερώνεται», που χρησιμοποιείται στο εν λόγω 

άρθρο2. 

10. Η Προεδρία φρονεί ότι κατευθυντήρια αρχή για τις εργασίες επί των διαδοχικών στοιχείων 

του οδικού χάρτη πρέπει να είναι η συνοχή των μέτρων. Ωστόσο, διαπιστώθηκε επίσης ότι θα 

μπορούσαν να γίνουν (μικρές) προσαρμογές στη διατύπωση του «αντικειμένου» που είχε 

χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των προηγούμενων μέτρων, εφόσον δικαιολογούνται από τις 

ίδιες τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης οδηγίας.

11. Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε εκτενώς στο πλαίσιο του άρθρου αυτού αφορά τις εξαιρέσεις 

για υποθέσεις ελάσσονος σημασίας, υποθέσεις όπως οι πειθαρχικές διαδικασίες, και 

υποθέσεις που αφορούν αδικήματα τα οποία διαπράττονται στη φυλακή ή σε στρατιωτικό 

πλαίσιο. 

  
1 14470/11
2 Βλ. π.χ. 15351/11.
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Άρθρα 3 και 4 - Δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο  

12. Τα άρθρα αυτά, τα οποία συνδέονται στενά μεταξύ τους, έχουν συζητηθεί εκτενώς. Σε ποιες 

περιπτώσεις θα πρέπει ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε 

δικηγόρο;  

13. Κατά τις συζητήσεις στους κόλπους των προπαρασκευαστικών οργάνων, διαπιστώθηκε 

ευρεία σύγκλιση απόψεων ως προς το ότι ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος θα πρέπει να έχει το 

δικαίωμα αυτό τουλάχιστον σε όλες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει κινηθεί εναντίον 

του ποινική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου και έχει συλληφθεί (στερείται της ελευθερίας 

του).

14. Ωστόσο, δεν υπήρξε ομοφωνία όσον αφορά την περίπτωση προσώπου που καλείται να 

παρουσιαστεί εθελοντικά σε αστυνομικό τμήμα (ή σε παρόμοιο χώρο) προκειμένου να 

εξεταστεί από τις ανακριτικές ή άλλες αρμόδιες αρχές1. Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να 

μελετηθούν περισσότερο, μεταξύ άλλων και υπό το πρίσμα του αντικειμένου της οδηγίας, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 2. 

15. Αντικείμενο επανειλημμένων συζητήσεων έχουν επίσης αποτελέσει οι «δικονομικές πράξεις 

ή πράξεις συλλογής αποδεικτικών στοιχείων». Δεδομένου του εκτεταμένου πεδίου που 

καλύπτει η πρόταση της Επιτροπής στο σημείο αυτό, πολλές αντιπροσωπίες ζήτησαν τη 

διαγραφή των συγκεκριμένων πράξεων από τα άρθρα 3 και 4. Η Επιτροπή, με την 

υποστήριξη διαφόρων άλλων αντιπροσωπιών, θα επιθυμούσε να διατηρηθούν οι διατάξεις, 

ενδεχομένως με τροποποιημένη διατύπωση.

  
1 Στην περίπτωση της «εθελοντικής» εξέτασης στο αστυνομικό τμήμα, το ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο δεν είναι πάντοτε εξαρχής ύποπτος ή κατηγορούμενος. Συγκεκριμένα, μπορεί να 
εξεταστεί ως μάρτυρας (ιδιότητα που δεν καλύπτεται από την οδηγία αυτή) και, εν συνεχεία, 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης να μετατραπεί σε ύποπτο ή κατηγορούμενο για ποινικό 
αδίκημα. Θα μπορούσε να μελετηθεί εάν το θέμα της εν λόγω «γκρίζας ζώνης» θα μπορούσε 
να διευθετηθεί μέσω της αποσαφήνισης του αντικειμένου της οδηγίας.
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Άρθρα 7 και 8 - Απόρρητο και παρεκκλίσεις 

16. Τα άρθρα 7 και 8 σχετικά με το «απόρρητο» και τις «αποκλίσεις» αντιστοίχως έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο ειδικών συζητήσεων στους κόλπους της Ομάδας1 και της CATS. 

Κατόπιν των συζητήσεων αυτών, στο άρθρο 7 θα προστεθεί  συγκεκριμένη και υπό αυστηρές 

προϋποθέσεις δυνατότητα παρέκκλισης από την αρχή του απορρήτου. Στο άρθρο 8, τα κράτη 

μέλη συμφώνησαν να διευρυνθεί η έννοια των «επιτακτικών λόγων». 

17. Ένα άλλο ζήτημα που εκκρεμεί αφορά το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 σε σχέση με τα 

άρθρα 5 και 6. Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση (το δικαίωμα επικοινωνίας με τις 

προξενικές ή διπλωματικές αρχές), τέθηκε το ερώτημα εάν χρειάζονται τελικώς αποκλίσεις. 

Άρθρο 13 - Ένδικα βοηθήματα  

18. Το άρθρο 13 αφορά τα ένδικα βοηθήματα. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής προβλέπει 

υποχρέωση διάθεσης αποτελεσματικών ένδικων βοηθημάτων και προτείνει οι καταθέσεις και 

τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται κατά παράβαση του δικαιώματος πρόσβασης σε 

δικηγόρο να μην χρησιμοποιούνται ως αποδείξεις εναντίον του υπόπτου ή του 

κατηγορουμένου σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, τηρουμένου, παράλληλα, περιθωρίου 

ευχέρειας όταν η χρήση αποδεικτικών στοιχείων αυτού του είδους δεν θίγει τα δικαιώματα 

της υπεράσπισης. 

19. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν δεκτό το σημείο αυτό της 

πρότασης της Επιτροπής. Πολλά κράτη μέλη δήλωσαν επίσης ότι δεν θα πρέπει να δίνεται 

καμία οδηγία στους δικαστές σχετικά με το ποια αξία πρέπει να δίδεται στις καταθέσεις 

υπόπτων ή κατηγορουμένων που λαμβάνονται κατά παράβαση του δικαιώματος πρόσβασης 

σε δικηγόρο ή σε περίπτωση που έχει αναγνωριστεί παρέκκλιση από αυτό το δικαίωμα, 

σύμφωνα με την προτεινόμενη οδηγία.

  
1 14568/11. 
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20. Προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός, η Προεδρία μελετά λύση που θα προβλέπει ότι τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ένδικα βοηθήματα στο εθνικό τους δίκαιο, αλλά, 

αντιθέτως, θα αναφέρει ότι το ζήτημα της αξίας που θα δίνεται στις καταθέσεις που 

λαμβάνονται από ύποπτο ή κατηγορούμενο κατά παράβαση του δικαιώματος πρόσβασης σε 

δικηγόρο θα πρέπει να εξετάζεται από δικαστήριο αρμόδιο για ποινικές υποθέσεις. Το 

πλεονέκτημα της λύσης αυτής θα ήταν ότι δεν θα υπήρχε παρέμβαση στα συστήματα των 

κρατών μελών και δεν θα δίνονταν οδηγίες στους εθνικούς δικαστές, ενώ παράλληλα θα 

διασφαλιζόταν η διευθέτηση του ζητήματος της αξιολόγησης της αξίας των καταθέσεων που 

λαμβάνονται κατά παράβαση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο, κάτι που θα 

συνεισφέρει στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαστικών αρχών.   

Οριζόντια θέματα  

21. Κατά τις συζητήσεις, ανέκυψαν διάφορα οριζόντια ζητήματα. Ένα από αυτά αφορά το 

βασικό περιεχόμενο της έννοιας του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο. Παρότι δεν είναι 

εύκολο να «ταξινομηθούν» τα συστήματα των κρατών μελών, μπορούν να διατυπωθούν οι 

ακόλουθες παρατηρήσεις:  

22. Αφενός, ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο πρέπει να 

δίνει στον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο δικαίωμα που να καταλήγει σε έμπρακτη δικηγορική 

συνδρομή, εάν το πρόσωπο εκφράζει σχετική επιθυμία. Στα συστήματα αυτά, την ευθύνη της 

άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο έχουν, τουλάχιστον εν μέρει, οι δημόσιες 

αρχές (προσέγγιση της εγγύησης).  

23. Αντιθέτως, σημαντικός αριθμός κρατών μελών προβλέπει διαφορετικό σύστημα, σύμφωνα με 

το οποίο το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά σε κάθε 

περίπτωση τη λήψη δικηγορικής συνδρομής από τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο. Έτσι, στο 

σύστημα αυτό, η ευθύνη της διασφάλισης της πρόσβασης σε δικηγόρο μετατοπίζεται στον 

ύποπτο ή τον κατηγορούμενο. Σύμφωνα με τα κράτη μέλη αυτά, το δικαίωμα πρόσβασης σε 

δικηγόρο πρέπει να παρέχει στον ύποπτο ή τον κατηγορημένο τη δυνατότητα να λαμβάνει 

δικηγορική συνδρομή (προσέγγιση της δυνατότητας).  
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24. Οι διαφορές αυτές μεταξύ των συστημάτων έχουν επίπτωση στην προσέγγιση των κρατών 

μελών όσον αφορά το αντικείμενο της προτεινόμενης οδηγίας. Η πρώτη ομάδα κρατών 

ανησυχεί για τις ενδεχόμενες σημαντικές διαδικαστικές και οικονομικές συνέπειες που θα 

μπορούσε να έχει ένα εκτεταμένο δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο. Από την πλευρά της, η 

δεύτερη ομάδα διάκειται ευνοϊκά στη θέσπιση σχετικά ευρείας δέσμης δικαιωμάτων. Κατά 

την άποψη όσων κρατών ανήκουν στην ομάδα αυτή, το δικαίωμα πρόσβασης των υπόπτων 

και των κατηγορουμένων σε δικηγόρο θα πρέπει να συνιστά θεμελιώδη αρχή από το αρχικό 

μάλιστα στάδιο της ποινικής διαδικασίας, ακόμη και αν το δικαίωμα δεν ασκείται σε κάθε 

περίπτωση. Ορισμένα κράτη μέλη και η Επιτροπή θεωρούν ότι δεν υπάρχει απαραιτήτως 

αντίφαση μεταξύ των δυο αυτών προσεγγίσεων και υποστηρίζουν ότι θα μπορέσει να βρεθεί 

αποδεκτή λύση μέσω κατάλληλης διατύπωσης.

25. Κατά την άποψη της Προεδρίας, το ζήτημα αυτό θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω, ώστε να 

μπορέσει να αποσαφηνιστεί στην οδηγία τι συνεπάγεται ακριβώς το δικαίωμα της πρόσβασης 

σε δικηγόρο και να διασκεδαστούν οι ανησυχίες σχετικά με τους συγκεκριμένους τρόπους με 

τους οποίους θα μπορεί να ασκείται (π.χ. οι κατ’ οίκον έρευνες δεν είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ανάκριση). Με τον τρόπο 

αυτό, θα αποφευχθεί η μεταγενέστερη εμφάνιση προβλημάτων ερμηνείας ή προβλημάτων 

που σχετίζονται με το ζήτημα της ορθής ή όχι εφαρμογής της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Τελικές παρατηρήσεις

26. Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η Ένωση συγκροτεί χώρο ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης, με σεβασμό, μεταξύ άλλων, των διαφορετικών νομικών 

συστημάτων και παραδόσεων των κρατών μελών. Το άρθρο 82 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ 

προβλέπει ότι, όσον αφορά τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων, συνεκτιμώνται οι διαφορές 

μεταξύ των νομικών συστημάτων και παραδόσεων των κρατών μελών.

27. Υπό το πρίσμα αυτό, η Προεδρία θεωρεί ότι η οδηγία θα πρέπει να μπορεί, στο μέτρο του 

δυνατού, να εφαρμοστεί στο πλαίσιο των συστημάτων όλων των κρατών μελών, όπως 

λειτουργούν σήμερα, αλλά και να παρέχει ταυτοχρόνως υψηλό επίπεδο εγγυήσεων, που να 

είναι απολύτως σύμφωνο με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, όπως ερμηνεύονται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 
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28. Η Προεδρία θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι έχουν συμμετάσχει στις εργασίες επί του 

συγκεκριμένου φακέλου για την άριστη συνεργασία τους, καθώς και τις αντιπροσωπίες για τη 

δραστήρια και εποικοδομητική προσέγγιση που έχουν ακολουθήσει από την έναρξη των 

εργασιών. Η Προεδρία θα ήθελε να καλέσει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν 

την εποικοδομητική τους προσέγγιση και να επιδείξουν ευελιξία όποτε είναι δυνατόν, ώστε 

σύντομα να μπορέσουν να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα επί του σημαντικού αυτού 

φακέλου, προς όφελος όλων μας.

____________________


