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Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-483/09 και 1/10
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Το δίκαιο της Ένωσης δεν αντίκειται στην υποχρεωτική επιβολή µέτρου
αποµακρύνσεως σε όλες τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ακόµα και αν το
θύµα επιθυµεί να συνεχίσει εκ νέου τη συµβίωση µε τον δράστη
Το εν λόγω µέτρο ποινικής προστασίας κατά των πράξεων ενδοοικογενειακής βίας δεν αποσκοπεί
µόνον στην προστασία των συµφερόντων του θύµατος, αλλά και στην προστασία των λοιπών
γενικότερων συµφερόντων της κοινωνίας
Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής κακοµεταχειρίσεως, τα ισπανικά δικαστήρια υποχρεούνται να
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις και, σε όλες τις περιπτώσεις, επιτακτικώς, ποινή απαγορεύουσα
στον δράστη να πλησιάζει το θύµα του. Το µέτρο αυτό αποµακρύνσεως τουλάχιστον ορισµένης
διάρκειας αποσκοπεί στην προστασία του θύµατος. Η µη συµµόρφωση προς το µέτρο αυτό
αποµακρύνσεως συνιστά αφεαυτή ποινικό αδίκηµα.
Οι M. Gueye και V. Salmerón Sánchez καταδικάστηκαν για κακοµεταχείριση των συντρόφων τους.
Μεταξύ των επιβληθεισών ποινών, τους επιβλήθηκε ποινή απαγορεύσεως να πλησιάζουν το θύµα
τους ή να έρχονται σε επαφή µε αυτό κατά τη διάρκεια περιόδου δεκαεπτά µηνών και δεκαέξι
µηνών, αντιστοίχως. Λίγο χρόνο µετά την καταδίκη τους, οι M. Gueye και V. Salmerón Sánchez
συνέχισαν εκ νέου τη συµβίωση µε τις συντρόφους τους, κατόπιν πρωτοβουλίας των συντρόφων
τους. Λόγω µη συµµορφώσεώς τους προς το µέτρο αποµακρύνσεως που τους είχε επιβληθεί,
συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν. Αµφότεροι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής
αποφάσεως ενώπιον του Audiencia Provincial de Tarragona (Ισπανία) (δευτεροβάθµιο δικαστήριο
της περιφέρειας της Tarragona). Υποστηριζόµενοι από τις συντρόφους τους, οι δύο
καταδικασθέντες ισχυρίστηκαν ότι η εκ νέου συνέχιση της συµβιώσεως, ελευθέρως συµφωνηθείσα
µε τις συντρόφους τους, δεν συνιστά αδίκηµα µη συµµορφώσεώς τους µε την ποινή
αποµακρύνσεως.
Στο πλαίσιο αυτό, το Audiencia Provincial de Tarragona επιθυµεί κατ’ ουσίαν να διευκρινιστεί αν η
απόφαση-πλαίσιο σχετικά µε το καθεστώς των θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες 1 αντίκειται σε
εθνική ρύθµιση η οποία, σε περίπτωση ενδοοικογενειακής κακοµεταχειρίσεως, επιτάσσει στον
ποινικό δικαστή να επιβάλει υποχρεωτικά στον δράστη ποινή αποµακρύνσεως, µολονότι το θύµα
αµφισβητεί την επιβολή της ποινής αυτής και επιθυµεί να συνεχίσει εκ νέου τη σχέση του µε τον
δράστη.
Με τη σηµερινή του απόφαση, το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι η απόφαση-πλαίσιο δεν
περιλαµβάνει καµία διάταξη για το είδος και το επίπεδο των ποινών που πρέπει να προβλέπουν
στη νοµοθεσία τους τα κράτη µέλη για να επιβάλλουν κυρώσεις στις εγκληµατικές πράξεις.
Συγκεκριµένα, η απόφαση-πλαίσιο αποσκοπεί να διασφαλίζει ότι το θύµα δύναται πράγµατι
να λαµβάνει µέρος στην ποινική δίκη µε πρόσφορο τρόπο, αναγνωρίζοντάς του, για τον
σκοπό αυτόν, ορισµένα δικονοµικά δικαιώµατα (συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος
ακροάσεως και προσκοµίσεως αποδεικτικών στοιχείων). Εποµένως, δεδοµένου του σκοπού
αυτού, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η απόφαση-πλαίσιο δεν συνεπάγεται ότι ποινή υποχρεωτικής
αποµακρύνσεως, όπως αυτή της κύριας δίκης, δεν µπορεί να επιβληθεί παρά την αντίθετη
γνώµη του θύµατος.
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Απόφαση-πλαίσιο 2001/220/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, σχετικά µε το καθεστώς των θυµάτων
σε ποινικές διαδικασίες (ΕΕ L 82, σ. 1).
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Στη συνέχεια, το ∆ικαστήριο εξετάζει το περιεχόµενο του δικαιώµατος ακροάσεως του
θύµατος, το οποίο αναγνωρίζεται από την απόφαση-πλαίσιο, και τις επιπτώσεις του επί
των ποινών που θα επιβληθούν στον δράστη ποινικών παραβάσεων.
Συναφώς, το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι, µολονότι το δικαίωµα ακροάσεως παρέχει στο θύµα –
πέραν της δυνατότητας αντικειµενικής περιγραφής των πραγµατικών περιστατικών – την ευκαιρία
να εκφράζει την άποψή του, το εν λόγω δικονοµικό δικαίωµα δεν του παρέχει ωστόσο το δικαίωµα
επιλογής του είδους των ποινών που µπορούν να επιβληθούν στον δράστη δυνάµει των κανόνων
του εθνικού ποινικού δικαίου, ούτε του επιπέδου των ποινών αυτών. Συγκεκριµένα, η ποινική
προστασία κατά των πράξεων ενδοοικογενειακής βίας, την οποία διασφαλίζει ένα κράτος µέλος
ασκώντας την κατασταλτική του εξουσία, δεν αποσκοπεί µόνον στην προστασία των συµφερόντων
του θύµατος, όπως το θύµα τα αντιλαµβάνεται, αλλά και στην προστασία των λοιπών γενικότερων
συµφερόντων της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο καταλήγει ότι το δικαίωµα
ακροάσεως του θύµατος, το οποίο αναγνωρίζεται από την απόφαση-πλαίσιο, δεν
εµποδίζει τον εθνικό νοµοθέτη να προβλέπει –ιδίως όταν πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα
συµφέροντα πλην των συµφερόντων του θύµατος– υποχρεωτικές ποινές τουλάχιστον
ορισµένης διάρκειας.
Συνεπώς, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι η απόφαση-πλαίσιο δεν αντίκειται στην
υποχρεωτική επιβολή στους δράστες ενδοοικογενειακών εγκληµάτων ποινής
αποµακρύνσεως τουλάχιστον ορισµένης διάρκειας, η οποία προβλέπεται από το ποινικό
δίκαιο κράτους µέλους, µολονότι τα θύµατα των εγκληµάτων αυτών αµφισβητούν την
επιβολή της εν λόγω ποινής.
Τέλος, το ∆ικαστήριο διευκρινίζει ότι η απόφαση-πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη µέλη, λαµβανοµένης
υπόψη της ιδιαίτερης κατηγορίας των ενδοοικογενειακών εγκληµάτων, να αποκλείουν τη
µεσολάβηση σε όλες τις σχετικές µε τα εγκλήµατα αυτά ποινικές διαδικασίες.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.
Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
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