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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-303/05 

 Advocaten voor de Wereld VZW κατά Leden van de Ministerraad  

Η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΝ ΠΑΣΧΕΙ 

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 

Η κατάργηση του ελέγχου του διττού αξιοποίνου είναι σύµφωνη µε την αρχή «ουδεµία ποινή άνευ 
νόµου» και την αρχή της απαγορεύσεως των δυσµενών διακρίσεων  

Η απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης µεταξύ 
των κρατών µελών έχει ως αντικείµενο τη θέσπιση ενός απλουστευµένου συστήµατος 
παραδόσεως, µεταξύ των δικαστικών αρχών, των προσώπων που έχουν καταδικαστεί ή είναι 
ύποπτα, µε σκοπό την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή την άσκηση ποινικής δίωξης. 

Για ορισµένες από τις αξιόποινες πράξεις που απαριθµούνται στην απόφαση πλαίσιο, όπως 
αυτές καθορίζονται από το δίκαιο του κράτους µέλους εκδόσεως του εντάλµατος, επιτρέπεται η 
παράδοση βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου της 
πράξεως, εφόσον οι εν λόγω αξιόποινες πράξεις τιµωρούνται στο κράτος µέλος εκδόσεως του 
εντάλµατος µε ποινή ή µέτρο ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας ανώτατης διάρκειας 
τουλάχιστον τριών ετών. 

Το 2004, το σωµατείο «Advocaten voor de Wereld» άσκησε ενώπιον του Cour d’Arbitrage 
(Βέλγιο) προσφυγή µε αίτηµα την ολική ή µερική ακύρωση του βελγικού νόµου, µε τον οποίον 
µεταφέρθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο οι διατάξεις της εν λόγω αποφάσεως-πλαίσιο. Το Cour 
d’Arbitrage υπέβαλε στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διάφορα προδικαστικά 
ερωτήµατα σχετικά µε το κύρος της αποφάσεως-πλαίσιο. 

Πρώτον, το σωµατείο «Advocaten voor de Wereld» υποστηρίζει ότι τα του ευρωπαϊκού 
εντάλµατος σύλληψης έπρεπε να ρυθµιστούν µε σύµβαση. Το ∆ικαστήριο, ενώ δέχεται ότι το 
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης θα µπορούσε να είναι αντικείµενο συµβάσεως, εντούτοις κρίνει 
ότι απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Συµβουλίου να επιλέξει την απόφαση-πλαίσιο ως 
νοµοθετικό µέσο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκδόσεως τέτοιας πράξεως, πράγµα που 
συµβαίνει εν προκειµένω.  

∆εύτερον, το σωµατείο «Advocaten voor de Wereld» υποστηρίζει ότι η κατάργηση του ελέγχου 
του διττού αξιοποίνου για ορισµένες αξιόποινες πράξεις που απαριθµούνται στην απόφαση-



πλαίσιο είναι αντίθετη στην αρχή «ουδεµία ποινή άνευ νόµου». Η αρχή αυτή επιβάλλει ο νόµος 
να προσδιορίζει σαφώς τις αξιόποινες πράξεις και τις ποινές µε τις οποίες αυτές τιµωρούνται. Η 
προϋπόθεση αυτή πληρούται εφόσον ο πολίτης γνωρίζει ποιες πράξεις ή παραλείψεις 
θεµελιώνουν την ποινική του ευθύνη.  

Συναφώς, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η απόφαση-πλαίσιο δεν αποσκοπεί στην εναρµόνιση 
των κανόνων σχετικά µε τα στοιχεία της αντικειµενικής υποστάσεως των εν λόγω αξιόποινων 
πράξεων ή µε τις ποινές µε τις οποίες οι πράξεις αυτές τιµωρούνται. Εποµένως, καίτοι 
καταργείται ο έλεγχος του διττού αξιοποίνου για ορισµένες κατηγορίες αξιόποινων πράξεων, ο 
ορισµός των πράξεων αυτών και ο καθορισµός των εφαρµοστέων ποινών εξακολουθεί να 
γίνεται βάσει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους που εξέδωσε το ένταλµα και οφείλει να 
σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις αρχές του δικαίου, µεταξύ των οποίων και 
την αρχή «ουδεµία ποινή άνευ νόµου». Εποµένως, η κατάργηση του ελέγχου του διττού 
αξιοποίνου για ορισµένες αξιόποινες πράξεις είναι σύµφωνη µε την αρχή «ουδεµία ποινή άνευ 
νόµου». 

Τρίτον, κατά το σωµατείο «Advocaten voor de Wereld», η απόφαση-πλαίσιο παραβιάζει την 
αρχή της ισότητας και της απαγορεύσεως των δυσµενών διακρίσεων, κατά το µέτρο που, 
για τις αξιόποινες πράξεις εκτός αυτών τις οποίες αφορά η εν λόγω απόφαση, η παράδοση 
µπορεί να εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι οι πράξεις για τις οποίες εκδόθηκε ευρωπαϊκό 
ένταλµα σύλληψης να είναι αξιόποινες βάσει της νοµοθεσίας του κράτους µέλους εκτέλεσης του 
εντάλµατος. Η διάκριση αυτή δεν είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένη. Η κατάργηση του 
ελέγχου του διττού αξιοποίνου είναι έτι επικριτέα, διότι η απόφαση-πλαίσιο δεν περιέχει 
λεπτοµερή ορισµό των πράξεων για τις οποίες ζητείται η παράδοση. 

Το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι, όσον αφορά, αφενός, την επιλογή των 32 τύπων αξιοποίνων 
πράξεων που απαριθµούνται στην απόφαση-πλαίσιο, το Συµβούλιο έκρινε, βάσει της αρχής της 
αµοιβαίας αναγνώρισης και έχοντας υπόψη τον υψηλό βαθµό εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών 
µελών, ότι είτε λόγω της φύσεώς τους είτε λόγω του ότι τιµωρούνται µε ποινή τουλάχιστον 
τριών ετών κατ’ ανώτατο όριο, οι οικείς αξιόποινες πράξεις προσβάλλουν τη δηµόσια τάξη και 
ασφάλεια σε τέτοιο βαθµό ώστε δικαιολογηµένα να µην απαιτείται έλεγχος του διττού 
αξιοποίνου. 

Όσον αφορά, αφετέρου, τον κίνδυνο η έλλειψη σαφήνειας στον ορισµό των συγκεκριµένων 
κατηγοριών αξιόποινων πράξεων να έχει ως αποτέλεσµα να υπάρξουν αποκλίσεις στην 
εφαρµογή της αποφάσεως-πλαίσιο εντός των διαφόρων εθνικών έννοµων τάξεων, αρκεί η 
επισήµανση ότι σκοπός της αποφάσεως αυτής δεν είναι η εναρµόνιση του ουσιαστικού ποινικού 
δικαίου. 

Το ∆ικαστήριο καταλήγει στη διαπίστωση ότι, από την εξέταση των υποβληθέντων 
ερωτηµάτων δεν προέκυψε κανένα στοιχείο ικανό να θίξει το κύρος της αποφάσεως-
πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης µεταξύ των 
κρατών µελών. 



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ES CS DE EL EN FR IT HU NL PL RO SK  

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-303/05 
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-303/05

