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Συνοπτική παρουσίαση
Το παρόν έγγραφο προσφέρει μια επισκόπηση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΔΕΕ) όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου
2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών
μελών (ΑΠ ΕΕΣ).
Η έκδοση της Eurojust για το 2021 όσον αφορά την επισκόπηση της νομολογίας του ΔΕΕ
σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) είναι επικαιροποιημένη έως και τις 15
Μαρτίου 2021. Σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση (2020), περιέχει εννιά πρόσθετες
αποφάσεις, και συνολικά οι αποφάσεις για την περίοδο 2007-2021 ανέρχονται στις 55. Ανάλογα με
τον αριθμό των επικείμενων αποφάσεων, η επόμενη ενημέρωση αυτού του εγγράφου θα
δημοσιευθεί ακόμα και εντός του 2021 ή το 2022.
Η επισκόπηση της νομολογίας περιέχει περιλήψεις των αποφάσεων του ΔΕΕ που
κατηγοριοποιούνται με βάση μια δέσμη σημαντικών λέξεων-κλειδιών τα οποία αντιστοιχούν, σε
μεγάλο βαθμό, στη διάρθρωση της ΑΠ ΕΕΣ. Στην αρχή του εγγράφου παρέχεται επίσης ένας πίνακας
λέξεων-κλειδιών και χρονολογικό ευρετήριο των αποφάσεων.
Η επισκόπηση καλύπτει τα ακόλουθα κύρια θέματα. Αναφέρονται οι πρόσφατες εξελίξεις ανά θέμα
από την τελευταία ενημέρωση.


Εγκυρότητα της ΑΠ ΕΕΣ. Το 2021, το ΔΕΕ επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της ΑΠ ΕΕΣ,
απορρίπτοντας προσφυγές βάσει θεμελιωδών δικαιωμάτων (υπόθεση C-649/19, Spetsializirana
prokuratura (Déclaration des droits)).



Παραδεκτό υποβολής αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως από δικαστική αρχή
εκδόσεως εντάλματος. Το 2021, το ΔΕΕ δέχθηκε ότι η δικαστική αρχή εκδόσεως εντάλματος
δύναται να ζητήσει την έκδοση προδικαστικής απόφασης, όταν το ΕΕΣ έχει ήδη ακυρωθεί, με
σκοπό την έγκριση νέου ΕΕΣ (Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits)).



Περιεχόμενο και εγκυρότητα του ΕΕΣ. Το 2020, το ΔΕΕ επέκτεινε επίσης τη νομολογία του
σχετικά με την έννοια της δικαστικής αρχής εκδόσεως εντάλματος, κατά την έννοια του άρθρου
6 παράγραφος 1 της ΑΠ ΕΕΣ, στην έννοια της «δικαστικής αρχής εκτέλεσης», κατά την έννοια
του άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 27 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) και του άρθρου 27
παράγραφος 4 της ΑΠ ΕΕΣ (Openbaar Ministerie (Faux en écritures)). Το ΔΕΕ αποφάνθηκε επίσης
ότι οι συστημικές ή γενικές ελλείψεις που επηρεάζουν την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής
του κράτους μέλους έκδοσης δεν αρκούν από μόνες τους για το συμπέρασμα ότι όλα τα
δικαστήρια του κράτους μέλους έκδοσης δεν εμπίπτουν στην έννοια της «δικαστικής αρχής
έκδοσης» (Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission)). Το 2021, το
ΔΕΕ διευκρίνισε περαιτέρω την έννοια «εθνικό ένταλμα σύλληψης ή οποιαδήποτε άλλη
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εκτελεστή δικαστική απόφαση με το ίδιο αποτέλεσμα» (MM). Όσον αφορά τις απαιτήσεις
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας σε σχέση με ένα ΕΕΣ για τους σκοπούς της δίωξης, το
ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι προϋποθέτουν ότι είτε το ΕΕΣ είτε το εθνικό ένταλμα σύλληψης στο οποίο
βασίζεται να υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο από δικαστήριο στο κράτος μέλος έκδοσης
εντάλματος πριν από την παράδοση του καταζητούμενου προσώπου (PI).


Υποχρέωση εκτέλεσης ΕΕΣ.



Πεδίο εφαρμογής του ΕΕΣ.



Έλεγχος συμμόρφωσης με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 2020, το ΔΕΕ διευκρίνισε
περαιτέρω τη διττή αξιολόγηση σε σχέση με το θεμελιώδες δικαίωμα για ένα ανεξάρτητο
δικαστήριο. Το ΔΕΕ υπενθύμισε επίσης ότι η ύπαρξη συστημικών ή γενικευμένων ελλείψεων
σχετικά με τη δικαστική ανεξαρτησία σε κράτος μέλος έκδοσης εντάλματος δεν δικαιολογεί από
μόνη της την εκτελεστική δικαστική αρχή η οποία αρνείται να εκτελέσει οποιοδήποτε ΕΕΣ που
εκδίδεται από δικαστική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους (Openbaar Ministerie (Indépendance
de l’autorité judiciaire d’émission)).
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