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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-297/07 

Staatsanwaltschaft Regensburg κατά Klaus Bourquain  

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ∆ΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Ι∆ΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ∆ΥΝΑΤΗ 

Σκοπός της ερµηνείας αυτής είναι η αποφυγή του ενδεχοµένου να ασκείται ποινική δίωξη για τα 
ίδια πραγµατικά περιστατικά στο έδαφος περισσότερων του ενός συµβαλλόµενων κρατών κατά 
ορισµένου προσώπου λόγω του ότι έχει ασκήσει το δικαίωµά του για ελεύθερη κυκλοφορία 

Με απόφαση που εκδόθηκε το 1961, ο Klaus Bourquain, Γερµανός υπήκοος που είχε καταταγεί 
στη Γαλλική Λεγεώνα των Ξένων, καταδικάστηκε ερήµην σε θάνατο από γαλλικό στρατοδικείο 
στην Αλγερία. Το εν λόγω στρατοδικείο έκρινε ότι είχε αποδειχθεί ότι ο K. Bourquain, κατά την 
απόπειρά του να λιποτακτήσει, πυροβόλησε και φόνευσε έναν άλλο Γερµανό λεγεωνάριο, ο 
οποίος ήθελε να τον εµποδίσει να λιποτακτήσει. Ο K. Bourquain, o ο οποίος κατέφυγε στη 
Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, δεν εµφανίστηκε ποτέ ενώπιον του στρατοδικείου. 

Σύµφωνα µε τον γαλλικό Κώδικα Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης, όπως ίσχυε το 1961, αν 
εµφανιζόταν ο K. Bourquain, δεν επρόκειτο να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης της ποινής, αλλά 
θα διεξαγόταν νέα δίκη κατ’ αντιµωλία και η επιβολή ποινής θα εξαρτιόταν από την έκβαση της 
δίκης αυτής. 

Μετά την έκδοση της απόφασης του στρατοδικείου δεν κινήθηκε κατά του K. Bourquain καµία 
άλλη ποινική διαδικασία στη Γαλλία ή στην Αλγερία. Το 2002 η Staatsanwaltschaft Regensburg 
(Εισαγγελία του Regensburg) άρχισε να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες προκειµένου να 
δικαστεί ο K. Bourquain στη Γερµανία για το έγκληµα που είχε τελεστεί στην Αλγερία. 

Όταν κινήθηκε η νέα διαδικασία στη Γερµανία, η ποινή που είχε επιβληθεί το 1961 δεν ήταν 
πλέον εκτελεστή στη Γαλλία, αφενός επειδή είχε παραγραφεί και αφετέρου επειδή η χώρα αυτή 
είχε εκδώσει νόµο για τη χορήγηση αµνηστίας για τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν σε σχέση µε 
τα γεγονότα της Αλγερίας. 

Το Landgericht Regensburg, ενώπιον του οποίου κινήθηκε η νέα δίκη, έχει όµως αµφιβολίες 
σχετικά µε τη νοµιµότητα της νέας ποινικής διαδικασίας. Το εν λόγω γερµανικό δικαστήριο 
ζητεί από το ∆ικαστήριο να αποφανθεί σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής ne bis in idem εντός 
του χώρου Σένγκεν. Η αρχή αυτή απαγορεύει την άσκηση κατά του προσώπου που έχει δικαστεί 



αµετάκλητα εντός ενός κράτους του χώρου Σένγκεν ποινικής δίωξης για τα ίδια πραγµατικά 
περιστατικά σε άλλο κράτος στην περίπτωση, µεταξύ άλλων, που η ποινή δεν µπορεί πλέον να 
εκτιθεί. 

Με τη σηµερινή απόφαση το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι η απαγόρευση δεύτερης δίωξης 
για τα ίδια πραγµατικά περιστατικά ισχύει και στην περίπτωση που η άµεση εκτέλεση της 
καταδικαστικής απόφασης δεν ήταν ποτέ δυνατή λόγω των ιδιαιτεροτήτων του 
δικονοµικού δικαίου. 

Το ∆ικαστήριο διευκρινίζει καταρχάς ότι η ερήµην καταδίκη µπορεί καταρχήν επίσης να 
συνιστά δικονοµικό κώλυµα για την κίνηση νέας ποινικής δίκης για τα ίδια πραγµατικά 
περιστατικά. 

Στη συνέχεια το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η απόφαση που εκδόθηκε το 1961 ερήµην του 
ενδιαφερόµενου είναι αµετάκλητη, µολονότι δεν είναι δυνατή η άµεση εκτέλεση της ποινής, 
αφού, κατά το δικονοµικό δίκαιο, είναι αναγκαία η διεξαγωγή νέας δίκης σε περίπτωση 
επανεµφάνισης του καταδικασθέντος. 

Οµοίως, το ∆ικαστήριο απορρίπτει την άποψη ότι, για να ισχύσει η αρχή ne bis in idem, η ποινή 
πρέπει να µπορούσε να εκτιθεί τουλάχιστον κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της καταδικαστικής 
απόφασης, και αποφαίνεται ότι το κρίσιµο στοιχείο είναι να µην µπορεί πλέον να εκτιθεί η ποινή 
κατά το χρονικό σηµείο κατά το οποίο κινείται η νέα ποινική διαδικασία. 

Κατά το ∆ικαστήριο, η ορθότητα της ερµηνείας αυτής αποδεικνύεται από τον σκοπό του 
κεκτηµένου του Σένγκεν, ο οποίος συνίσταται στην αποφυγή του ενδεχοµένου να ασκείται 
ποινική δίωξη για τα ίδια πραγµατικά περιστατικά στο έδαφος περισσότερων του ενός κρατών 
µελών κατά ορισµένου προσώπου λόγω του ότι έχει ασκήσει το δικαίωµά του για ελεύθερη 
κυκλοφορία. Αυτό το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας δεν κατοχυρώνεται αποτελεσµατικά 
παρά µόνον αν ο ενδιαφερόµενος γνωρίζει ότι, αφού έχει καταδικαστεί και η επιβληθείσα ποινή 
δεν µπορεί πλέον να εκτιθεί σύµφωνα µε τους νόµους του κράτους που επέβαλε την καταδίκη, 
µπορεί να διακινείται εντός του χώρου Σένγκεν χωρίς να αντιµετωπίζει τον κίνδυνο διώξεων σε 
άλλο κράτος µέλος. 

Στην υπόθεση όµως της κύριας δίκης, στην οποία δεν αµφισβητείται ότι η επιβληθείσα ποινή 
δεν µπορούσε πλέον να εκτιθεί το 2002, όταν η δεύτερη ποινική διαδικασία κινήθηκε στη 
Γερµανία, θα ήταν αντίθετο προς την πρακτική αποτελεσµατικότητα της αρχής ne bis in idem η 
µη εφαρµογή της αρχής αυτής λόγω των ιδιαιτεροτήτων και µόνο της γαλλικής ποινικής 
δικονοµίας, λόγω των οποίων η εκτέλεση της ποινής εξαρτάται από νέα καταδίκη του 
κατηγορουµένου σε διαδικασία κατ’ αντιµωλία. 

Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο καταλήγει ότι η απαγόρευση δεύτερης δίωξης για τα ίδια 
πραγµατικά περιστατικά ισχύει και στην ποινική διαδικασία που έχει κινηθεί σε 
συµβαλλόµενο κράτος για πραγµατικά περιστατικά για τα οποία ο κατηγορούµενος έχει 
ήδη δικαστεί αµετάκλητα σε άλλο συµβαλλόµενο κράτος, έστω και αν, σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία του κράτους που επέβαλε την καταδίκη, η ποινή που του επιβλήθηκε δεν 
κατέστη ποτέ δυνατόν να εκτιθεί άµεσα, λόγω δικονοµικών ιδιαιτεροτήτων. 



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

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

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-297/07  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

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

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-297/07

