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Το 2019, στο πλαίσιο μιας σειράς αποφάσεων, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμήνευσε 
σε ποιο βαθμό μια εισαγγελική αρχή εμπίπτει στην έννοια του όρου «δικαστική αρχή έκδοσης» 
δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης 
(1) και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών. Το ΔΕΕ αποσαφήνισε στην εν 
λόγω νομολογία τις απαιτήσεις αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας καθώς και την ανάγκη 
εξασφάλισης αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας των εκζητούμενων προσώπων σε 
περίπτωση έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από εισαγγελική αρχή. 

Κατόπιν εντολής του Συμβουλίου, η Eurojust και το ΕΔΔ συνεργάστηκαν στενά για την εκπόνηση 
ερωτηματολογίου και τη συλλογή των απαντήσεων. Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να 
βοηθήσει τους επαγγελματίες στην εφαρμογή της προαναφερθείσας νέας νομολογίας του ΔΕΕ, η 
οποία έχει εγείρει πολλά ερωτήματα μεταξύ των επαγγελματιών σχετικά με τη νομική θέση των 
εισαγγελέων στα κράτη μέλη. Μια πρώτη έκδοση αυτής της συλλογής παρουσιάστηκε στη 
συνεδρίαση της Ομάδας "Συνεργασία επί Ποινικών Θεμάτων» (COPEN) της 19ης Ιουνίου 2019 
(έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 10016/19). Μια επικαιροποιημένη έκδοση δημοσιεύθηκε στα τέλη 
Νοεμβρίου 2019 προκειμένου να συμπεριλάβει τη νέα εθνική νομοθεσία και περισσότερα 
πιστοποιητικά στα οποία τα κράτη μέλη διασφάλιζαν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζει 
η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 
10016/19/REV 1). Οι μεταγενέστερες αποφάσεις του ΔΕΕ σχετικά με το θέμα αυτό, τον Οκτώβριο 
και τον Δεκέμβριο του 2019, οδήγησαν σε περαιτέρω επικαιροποίηση του εγγράφου, 
συμπεριλαμβάνοντας ένα πρόσθετο ζήτημα σχετικά με τις απαιτήσεις αποτελεσματικής 
δικαστικής προστασίας. 

Η παρούσα συλλογή περιλαμβάνει μια σύντομη περίληψη των πιο συναφών αποφάσεων που 
εξέδωσε το ΔΕΕ για το θέμα αυτό κατά την περίοδο Μαΐου - Δεκεμβρίου 2019, και συγκεντρώνει 
τις απαντήσεις που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία, σε 
σχέση με τα ακόλουθα ζητήματα: 

• κατά πόσο οι εισαγγελείς μπορούν να εκδώσουν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης· 
• ποια αρχή λαμβάνει εν τέλει την απόφαση για την έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος 

σύλληψης· 
• κατά πόσο η εθνική νομοθεσία εγγυάται την ανεξαρτησία των εισαγγελέων από την 

εκτελεστική εξουσία· 
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• κατά πόσο, στις χώρες στις οποίες ο εισαγγελέας μπορεί να εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης, μια τέτοια απόφαση, και ιδίως η αναλογικότητά της, μπορεί να αποτελέσει 
αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας η οποία να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που είναι 
συμφυείς με την αποτελεσματική δικαστική προστασία· 

• ποια νομικά και/ή πρακτικά μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος στα 
κράτη μέλη που επηρεάζονται από τις αποφάσεις του ΔΕΕ· 

• τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων 
στο εθνικό δίκαιο και/ή τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 


