
Το σεμινάριο οργανώθηκε από την «The Academy of European Law 

(ERA)» της Τρίερ και το «Ludwig Boltzmann lnstitute of Human Rights (ΒΙΜ)» της 

Βιέννης, στις εγκαταστάσεις του κτιρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Βιέννη 

στις 16 και 17.11.2016. Στο σεμινάριο συμμετείχαν περί τους 25 δικαστές και 

εισαγγελείς από τα κράτη μέλη της ΕΕ, περί τους 20 εκπροσώπους της Αρχής του 

Συνηγόρου του Πολίτη κάθε χώρας, καθώς επίσης, και εκπρόσωποι ερευνητικών 

ινστιτούτων και επιτροπών της ΕΕ και του ΟΗΕ. Κύριος σκοπός του σεμιναρίου 

ήταν η ενδυνάμωση της συνεργασίας ανάμεσα στις Δικαστικές Αρχές και τους 

Κρατικούς Μηχανισμούς για την Αποτροπή των βασανιστηρίων και της 

κακομεταχείρισης κρατουμένων στην ΕΕ, όπως, επίσης, και η πιστή εφαρμογή 

του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των άλλων μέσων αμοιβαίας 

αναγνώρισης των αποφάσεων κράτησης, σε συνάρτηση με τα θεμελιώδη 

δικαιώματα του ανθρώπου. Υπό το πρίσμα αυτό, οι τρεις αποφάσεις πλαίσιο 

(2008/909, 2008/947, 2009/829) για την αναγνώριση καταδικαστικών 

αποφάσεων, των αποφάσεων υπό αναστολή και των αποφάσεων περί μέτρων 

επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (που κυρώθηκαν με Ν. 

4307/2014), καθώς, επίσης, και η απόφαση για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης 

(2002/584) (που κυρώθηκε με Ν. 3251/2004) προϋποθέτουν για την εφαρμογή τους 

την ύπαρξη του στοιχείου της αμοιβαιότητας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των 

δικαστικών και των κρατικών αρχών, με την έννοια ότι οι συνθήκες κράτησης και οι 

δικονομικές εγγυήσεις είναι ισότιμες -ανάλογες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ότι 

κάθε κράτος μέλος δέχεται ότι το άλλο κράτος μέλος σέβεται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. 
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Το κριτήριο της τήρησης των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

κρίθηκε ότι πρέπει να παίζει καθοριστικό ρόλο στην συνεργασία των δικαστικών 

αρχών κατά την εφαρμογή του ανωτέρω ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Στο 

πλαίσιο αυτό το κράτος έκδοσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης θα 

πρέπει να παρέχει ικανοποιητικές πληροφορίες στο κράτος εκτέλεσης του 

εντάλματος, ώστε το τελευταίο να είναι σε θέση να κρίνει αν τηρούνται οι όροι των 

ανθρωπfνων δικαιωμάτων στο κράτος έκδοσης, και σε αρνητική περίπτωση, να 

είναι σε θέση να αρνηθεί - οριστικά ή προσωρινά-την εκτέλεση του ευρωπαϊκού 

εντάλματος, λόγω παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην κατεύθυνση 

αυτή, και προς υποβοήθηση του έργου των δικαστικών αρχών, σημαντικός 

κρίθηκε ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη σε κάθε χώρα, με τη σύνταξη εκθέσεων 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι η προσπάθεια πιστής 

τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε αρνησιδικία, τόσο 

στο στάδιο της ποινικής δίωξης όσο και στο στάδιο της έκτισης της ποινής, με 

αποτέλεσμα, με την απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, να τίθεται σε αμφισβήτηση η εφαρμογή της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας και σε διακινδύνευση η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η ομαδική εργασία των 

συμμετεχόντων του σεμιναρίου (working groups), με την οποία διαπιστώθηκε ότι 

μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να υπάρχει ικανοποιητική ροή 

πληροφόρησης, ανταλλαγή ενημερωτικού υλικού μέσω του διαδικτύου και 

ενεργοποίηση του ρόλου του Συνηγόρου του Πολίτη
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