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I
΄ σεις)
(Ανακοινω

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

΄ ρισης των αποφα΄σεων
Σχε΄διο προγρα΄µµατος µε΄τρων για την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω
΄ ν και εµπορικω
΄ ν υποθε΄σεων
επι΄ αστικω
(2001/C 12/01)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας ΄εναν νε΄ο τι΄τλο ΙV
ι
Η συνθη΄κη του 'Αµστερνταµ εισα΄γει στη συνθη΄κη για την ΄δρυση
ο οποι΄ος περιλαµβα΄νει συγκεκριµε΄νες διατα΄ξεις ο΄σον αφορα΄ τη δικαστικη΄ συνεργασι΄α επι΄ αστικω΄ν υποθε΄σεων.
Προκειµε΄νου να δω΄σει ω΄θηση στη συνεργασι΄α αυτη΄ και να της καθορι΄σει σαφει΄ς προσανατολισµου΄ς το
Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Τα΄µπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρι΄ου 1999 απεφα΄νθη ο΄τι «µια βελτιωµε΄νη
αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση δικαστικω΄ν αποφα΄σεων και η αναγκαι΄α προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν θα διευκολυ΄νει τη
συνεργασι΄α µεταξυ΄ των αρχω΄ν και τη δικαστικη΄ προστασι΄α των ιδιωτω΄ν». Ενε΄κρινε την αρχη΄ της αµοιβαι΄ας
αναγνω΄ρισης η οποι΄α θα πρε΄πει να αποτελε΄σει «τον ακρογωνιαι΄ο λι΄θο της δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας το΄σο σε
αστικα΄ ο΄σο και σε ποινικα΄ θε΄µατα εντο΄ς της 'Ενωσης».
'Οσον αφορα΄ τις αστικε΄ς υποθε΄σεις, το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο υποστη΄ριξε «την περαιτε΄ρω µει΄ωση των ενδια΄µεσων
µε΄τρων τα οποι΄α ακο΄µη απαιτου΄νται για την αναγνω΄ριση και εκτε΄λεση οιασδη΄ποτε δικαστικη΄ς απο΄φασης στο
κρα΄τος στο οποι΄ο ζητει΄ται η εκτε΄λεση». «Ως πρω΄το βη΄µα αυτε΄ς οι ενδια΄µεσες διαδικασι΄ες θα πρε΄πει να
καταργηθου΄ν ο΄σον αφορα΄ τους τι΄τλους που ΄εχουν εκδοθει΄ για µικρε΄ς αστικε΄ς η΄ εµπορικε΄ς απαιτη΄σεις και
ορισµε΄νες δικαστικε΄ς αποφα΄σεις του οικογενειακου΄ δικαι΄ου (π.χ. αξιω΄σεις διατροφη΄ς και δικαι΄ωµα επι΄σκεψης).
Οι αποφα΄σεις αυτε΄ς θα πρε΄πει να αναγνωρι΄ζονται αυτοµα΄τως σε ο΄λη την 'Ενωση χωρι΄ς να υφι΄στανται ενδια΄µεσες
διαδικασι΄ες η΄ λο΄γοι α΄ρνησης εκτε΄λεσης. Αυτο΄ θα µπορου΄σε να συνοδευ΄εται απο΄ την θε΄σπιση ελαχι΄στων
προτυ΄πων για συγκεκριµε΄νες πτυχε΄ς της πολιτικη΄ς δικονοµι΄ας».
Το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο καλει΄ το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να θεσπι΄σουν ΄εως το ∆εκε΄µβριο του 2000 ΄ενα
προ΄γραµµα µε΄τρων για την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης και προσθε΄τει ο΄τι «µε το προ΄γραµµα
αυτο΄ θα πρε΄πει να ξεκινη΄σουν εργασι΄ες για τον ευρωπαϊκο΄ εκτελεστο΄ τι΄τλο καθω΄ς και για τις πτυχε΄ς του
δικονοµικου΄ δικαι΄ου για τις οποι΄ες θεωρου΄νται αναγκαι΄ες κοινε΄ς ελα΄χιστες προδιαγραφε΄ς προκειµε΄νου να
διευκολυνθει΄ η εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης, µε σεβασµο΄ των θεµελιωδω΄ν αρχω΄ν του
δικαι΄ου των κρατω΄ν µελω΄ν».
Μεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν, η συ΄µβαση των Βρυξελλω΄ν της 27ης Σεπτεµβρι΄ου 1968 καθορι΄ζει τους κανο΄νες
σχετικα΄ µε τη διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α, την αναγνω΄ριση και την εκτε΄λεση των αποφα΄σεων σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς
υποθε΄σεις. Η συ΄µβαση αυτη΄, η οποι΄α τροποποιη΄θηκε πολλε΄ς φορε΄ς κατα΄ την προσχω΄ρηση νε΄ων κρατω΄ν στην
Κοινο΄τητα (1), προ΄κειται ση΄µερα να µετατραπει΄ σε κανονισµο΄ (2).
(1) Ενοποιηµε΄νο κει΄µενο της συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν δηµοσιευ΄θηκε στην Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
— ΕΕ C 27 της 26ης Ιανουαρι΄ου 1998.
(2) Εφεξη΄ς θα αναφε΄ρεται συµβατικα΄ η ΄εκφραση: κανονισµο΄ς «Βρυξε΄λλες Ι».
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Στο ενεργητικο΄ της Κοινο΄τητας πρε΄πει να εγγραφου΄ν και α΄λλα σηµαντικα΄ επιτευ΄γµατα: ο κανονισµο΄ς που
αποκαλει΄ται «Βρυξε΄λλες ΙΙ», περι΄ της διεθνου΄ς δικαιοδοσι΄ας, αναγνω΄ρισης και εκτε΄λεσης αποφα΄σεων στον τοµε΄α
των γαµικω΄ν σχε΄σεων και της γονικη΄ς µε΄ριµνας ΄εναντι των κοινω΄ν τε΄κνων των συζυ΄γων και ο κανονισµο΄ς περι΄
των διαδικασιω΄ν αφερεγγυο΄τητας (1).
Η αρχη΄ της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης των αστικω΄ν και εµπορικω΄ν αποφα΄σεων δεν ει΄ναι συνεπω΄ς νε΄α µεταξυ΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν. Εντου΄τοις, η εφαρµογη΄ της ει΄χε µε΄χρι ση΄µερα περιορισµε΄νη εµβε΄λεια για δυ΄ο κυρι΄ως λο΄γους. Ο
πρω΄τος λο΄γος ει΄ναι ο΄τι πολλοι΄ τοµει΄ς του ιδιωτικου΄ δικαι΄ου αποκλει΄ονται απο΄ τα ισχυ΄οντα νοµοθετη΄µατα, ο΄πως
π.χ. οι οικογενειακε΄ς καταστα΄σεις που γεννω΄νται απο΄ σχε΄σεις εκτο΄ς γα΄µου, οι γαµικε΄ς διαφορε΄ς και οι
κληρονοµικε΄ς σχε΄σεις.
Ο δευ΄τερος λο΄γος οφει΄λεται στο γεγονο΄ς ο΄τι τα υπα΄ρχοντα κει΄µενα αφη΄νουν να διατηρου΄νται ορισµε΄να εµπο΄δια
στην ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των αποφα΄σεων της δικαιοσυ΄νης. Οι ενδια΄µεσες διαδικασι΄ες οι οποι΄ες επιτρε΄πουν να
εκτελεσθει΄ σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος µι΄α απο΄φαση που εξεδο΄θη σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος κρι΄νονται ακο΄µη υπερβολικα΄
δεσµευτικε΄ς. Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, παρα΄ τις αλλαγε΄ς και τις απλουστευ΄σεις που επιφε΄ρει στον τοµε΄α της
αναγνω΄ρισης και της εκτε΄λεσης των αποφα΄σεων, ο µελλοντικο΄ς κανονισµο΄ς Βρυξε΄λλες Ι δεν καταργει΄ ο΄λα τα
εµπο΄δια για µι΄α απρο΄σκοπτη κυκλοφορι΄α των αποφα΄σεων στα πλαι΄σια της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.
Απο΄ τη συζη΄τηση που οργανω΄θηκε για το θε΄µα αυτο΄ κατα΄ το ανεπι΄σηµο Συµβου΄λιο ∆ΕΥ της Μασσαλι΄ας στις
28 και 29 Ιουλι΄ου 2000 προε΄κυψαν ορισµε΄νοι προσανατολισµοι΄.
Στο παρο΄ν προ΄γραµµα µε΄τρων καθορι΄ζονται οι στο΄χοι και τα στα΄δια για τις εργασι΄ες που θα αναληφθου΄ν στα
πλαι΄σια της 'Ενωσης κατα΄ τα προσεχη΄ ΄ετη προκειµε΄νου να εφαρµοστει΄ η αρχη΄ της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης.
Υποστηρι΄ζεται η υιοθε΄τηση µε΄τρων τα οποι΄α θα διευκολυ΄νουν, το΄σο τη δραστηριο΄τητα των οικονοµικω΄ν φορε΄ων,
ο΄σο και την καθηµερινη΄ ζωη΄ των πολιτω΄ν.
Το προ΄γραµµα αυτο΄ περιλαµβα΄νει µε΄τρα τα οποι΄α αφορου΄ν την αναγνω΄ριση και την εκτε΄λεση σε ΄ενα κρα΄τος
µε΄λος των αποφα΄σεων που ΄εχουν ληφθει΄ σε ΄ενα α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, γεγονο΄ς το οποι΄ο προϋποθε΄τει να ΄εχουν
εκδοθει΄ εναρµονισµε΄νοι κανο΄νες δικαιοδοσι΄ας ο΄πως ΄εχει η΄δη γι΄νει στη συ΄µβαση των Βρυξελλω΄ν και στον
κανονισµο΄ Βρυξε΄λλες ΙΙ. Ουδο΄λως προδικα΄ζει τις εργασι΄ες που θα αναληφθου΄ν σε α΄λλους τοµει΄ς της δικαστικη΄ς
συνεργασι΄ας επι΄ αστικω΄ν θεµα΄των, ιδιαι΄τερα στον τοµε΄α της συ΄γκρουσης των δικαι΄ων. Τα µε΄τρα σχετικα΄ µε την
εναρµο΄νιση των κανο΄νων συ΄γκρουσης των δικαι΄ων τα οποι΄α µπορου΄ν ενι΄οτε να καταχωρηθου΄ν στα ΄δια
ι
νοµοθετη΄µατα µ' αυτα΄ που αφορου΄ν τη διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α, την αναγνω΄ριση και την εκτε΄λεση των αποφα΄σεων,
συµβα΄λουν πρα΄γµατι στη διευκο΄λυνση της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης των αποφα΄σεων.
Κατα΄ την εφαρµογη΄ των προτεινο΄µενων µε΄τρων θα ληφθου΄ν υπο΄ψη νοµοθετη΄µατα τα οποι΄α ΄εχουν εκδοθει΄
καθω΄ς και τρε΄χουσες εργασι΄ες σε α΄λλα διεθνη΄ πλαι΄σια.
Η διαδικασι΄α που εγκρι΄θηκε για την κατα΄ρτιση του προγρα΄µµατος αναλυ΄εται ως εξη΄ς:
—

εντοπισµο΄ς των τοµε΄ων στους οποι΄ους πρε΄πει να σηµειωθει΄ προ΄οδος,

—

καθορισµο΄ς του χαρακτη΄ρα, των λεπτοµερειω΄ν και της εµβε΄λειας της προο΄δου που πρε΄πει να σηµειωθει΄,

—

καθορισµο΄ς των σταδι΄ων της προο΄δου που πρε΄πει να σηµειωθει΄.

Ι. ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

νικη΄ ασφα΄λιση· διαιτησι΄α. Ο µελλοντικο΄ς κανονισµο΄ς Βρυξε΄λλες Ι,
ο οποι΄ος θα αντικαταστη΄σει τη συ΄µβαση του 1968, δεν θα
τροποποιη΄σει το εν λο΄γω πεδι΄ο εφαρµογη΄ς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η συ΄µβαση των Βρυξελλω΄ν του 1968 ει΄ναι το βασικο΄ νοµοθε΄τηµα.
Καλυ΄πτει ο΄λους τους τοµει΄ς του αστικου΄ και εµπορικου΄ δικαι΄ου,
εκτο΄ς απο΄ εκει΄νους που αποκλει΄ονται ρητω΄ς απο΄ την εφαρµογη΄
της, και οι οποι΄οι απαριθµου΄νται περιοριστικα΄ απο΄ το κει΄µενο
αυτο΄: προσωπικη΄ κατα΄σταση και ικανο΄τητα των φυσικω΄ν προσω΄πων, γαµικε΄ς σχε΄σεις, κληρονοµικε΄ς σχε΄σεις· πτωχευ΄σεις· κοινω-

Τα συµπληρωµατικα΄ νοµοθετη΄µατα: οι τοµει΄ς που αποκλει΄ονται
απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν δεν
καλυ΄πτονται ακο΄µη ο΄λοι απο΄ τα νοµοθετη΄µατα που συµπληρω΄νουν
το συ΄νολο των διατα΄ξεων το οποι΄ο θεσπι΄στηκε το 1968.

(1) Κανονισµοι΄ (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συµβουλι΄ου της 29ης Μαι΅ου 2000 (ΕΕ L 160 της
30.6.2000).
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Ο κανονισµο΄ς Βρυξε΄λλες ΙΙ, της 29ης Μαι΅ου 2000, εφαρµο΄ζεται
στις αστικε΄ς διαδικασι΄ες σχετικα΄ µε το διαζυ΄γιο, το δικαστικο΄
χωρισµο΄ η΄ την ακυ΄ρωση του γα΄µου των συζυ΄γων, καθω΄ς και στις
αστικε΄ς διαδικασι΄ες σχετικα΄ µε τη γονικη΄ µε΄ριµνα ΄εναντι των
κοινω΄ν τε΄κνων των συζυ΄γων συνεπει΄α των αναφεροµε΄νων στο
προηγου΄µενο σηµει΄ο διαδικασιω΄ν που αφορου΄ν τις γαµικε΄ς
σχε΄σεις.
Κατα΄ συνε΄πεια, δεν σχετι΄ζονται και εξακολουθου΄ν να εξαιρου΄νται
απο΄ κα΄θε νοµοθε΄τηµα εφαρµοστε΄ο µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν:
—

—

ορισµε΄νες πτυχε΄ς της αντιδικι΄ας του διαζυγι΄ου η΄ του δικαστικου΄ χωρισµου΄ οι οποι΄ες δεν καλυ΄πτονται απο΄ τον κανονισµο΄
Βρυξε΄λλες ΙΙ (ιδιαι΄τερα οι αποφα΄σεις σχετικα΄ µε τη γονικη΄
ευθυ΄νη που τροποποιου΄ν τις αποφα΄σεις οι οποι΄ες ελη΄φθησαν
κατα΄ την απο΄φαση διαζυγι΄ου η΄ δικαστικου΄ χωρισµου΄),
οι οικογενειακε΄ς καταστα΄σεις που δηµιουργου΄νται απο΄ α΄λλες
εκτο΄ς του γα΄µου σχε΄σεις (φυσικη΄ οικογε΄νεια),

—

οι γαµικε΄ς σχε΄σεις,

—

οι διαθη΄κες και η κληρονοµικη΄ διαδοχη΄.

Ο κανονισµο΄ς της 29ης Μαι΅ου 2000 περι΄ των διαδικασιω΄ν
αφερεγγυο΄τητας εφαρµο΄ζεται στις συλλογικε΄ς διαδικασι΄ες που
βασι΄ζονται στην αφερεγγυο΄τητα του οφειλε΄τη και ΄εχουν ως
συνε΄πεια την µερικη΄ πτωχευτικη΄ απαλλοτρι΄ωση του οφειλε΄τη
καθω΄ς και τον διορισµο΄ συνδι΄κου (1).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α.

ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟ ΤΑ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Ει΄ναι αναγκαι΄α η προ΄οδος κυρι΄ως στον τοµε΄α του οικογενειακου΄
δικαι΄ου. Θα καταρτιστου΄ν νοµοθετη΄µατα στους ακο΄λουθους δυ΄ο
τοµει΄ς προτεραιο΄τητας:
΄ ριση και εκτε΄λεση των
1. ∆ιεθνη΄ς δικαιοδοσι΄α, αναγνω
΄ τος που
αποφα΄σεων στον τοµε΄α της λυ΄σης του καθεστω
΄ ν συνεπειω
΄ν
διε΄πει τις γαµικε΄ς σχε΄σεις, των περιουσιακω
΄ ν και της κλητου χωρισµου΄ των εκτο΄ς γα΄µου ζευγαριω
ρονοµικη΄ς διαδοχη΄ς
Οι γαµικε΄ς σχε΄σεις και η κληρονοµικη΄ διαδοχη΄ περιλαµβα΄νονταν
η΄δη στις προτεραιο΄τητες του σχεδι΄ου δρα΄σης της Βιε΄ννης (∆εκε΄µβριος 1998). Τα οικονοµικα΄ αποτελε΄σµατα των αποφα΄σεων που
λαµβα΄νονται κατα΄ την αποδυνα΄µωση η΄ λυ΄ση του δεσµου΄ του
γα΄µου ζω΄ντων των συζυ΄γων, η΄ κατο΄πιν θανα΄του ενο΄ς εξ αυτω΄ν,
παρουσια΄ζουν, προφανω΄ς, µει΄ζον ενδιαφε΄ρον για την υλοποι΄ηση
του ευρωπαϊκου΄ δικαστικου΄ χω΄ρου. Στα πλαι΄σια αυτα΄, ενδε΄χεται
να πρε΄πει να γι΄νει δια΄κριση µεταξυ΄ των γαµικω΄ν σχε΄σεων και της
κληρονοµικη΄ς διαδοχη΄ς για την κατα΄ρτιση νοµοθετηµα΄των. Εν
(1) Εξαιρου΄νται οι διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας που αφορου΄ν τις ασφαλιστικε΄ς επιχειρη΄σεις και τα πιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα, τις εταιρι΄ες επενδυ΄σεων που κατε΄χουν κεφα΄λαια η΄ κινητε΄ς αξι΄ες τρι΄των, καθω΄ς και οι
οργανισµοι΄ συλλογικω΄ν επενδυ΄σεων.
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προκειµε΄νω, θα εξεταστει΄ η σχε΄ση που υπα΄ρχει στα δι΄καια των
κρατω΄ν µελω΄ν µεταξυ΄ των γαµικω΄ν σχε΄σεων και της κληρονοµικη΄ς
διαδοχη΄ς.
Θα εξεταστει΄ επι΄σης το θε΄µα των περιουσιακω΄ν συνεπειω΄ν του
χωρισµου΄ των εκτο΄ς γα΄µου ζευγαριω΄ν, ω΄στε να µελετηθου΄ν ο΄λες
οι περιουσιακε΄ς πτυχε΄ς του οικογενειακου΄ δικαι΄ου.
΄ ριση και εκτε΄λεση των
2. ∆ιεθνη΄ς δικαιοδοσι΄α, αναγνω
αποφα΄σεων στον τοµε΄α της γονικη΄ς µε΄ριµνας και α΄λλων
΄ ν πτυχω
΄ ν του χωρισµου΄ των ζευγαριω
΄ν
µη περιουσιακω
α)

΄ νται απο΄ ΄αλλες εκτο΄ς
Οικογενειακε΄ς καταστα΄σεις που γεννω
του γα΄µου σχε΄σεις

Εν προκειµε΄νω προ΄κειται για τη συµπλη΄ρωση του τοµε΄α του
΄ στε να ληφθει΄ υπο΄ψη µια κοινωνικη΄
κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες ΙΙ, ω
πραγµατικο΄τητα: τα ζευγα΄ρια σχηµατι΄ζονται ο΄λο και συχνο΄τερα
εκτο΄ς κα΄θε δεσµου΄ γα΄µου και αυξα΄νεται σηµαντικα΄ ο αριθµο΄ς των
τε΄κνων που γεννω΄νται εκτο΄ς γα΄µου.
Προκειµε΄νου να ληφθει΄ υπο΄ψη αυτη΄ η νε΄α κοινωνικη΄ πραγµατικο΄τητα, το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες ΙΙ πρε΄πει να
επεκταθει΄ ενδεχοµε΄νως µε χωριστο΄ νοµοθε΄τηµα, ιδιαι΄τερα στις
αποφα΄σεις που αφορου΄ν την α΄σκηση της γονικη΄ς µε΄ριµνας ΄εναντι
των τε΄κνων του εκτο΄ς γα΄µου ζευγαριου΄.
β)

Αποφα΄σεις για τη γονικη΄ µε΄ριµνα εκτο΄ς των αποφα΄σεων
οι οποι΄ες ελη΄φθησαν κατα΄ το διαζυ΄γιο ΄η το χωρισµο΄

Οι διατα΄ξεις του κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες ΙΙ αφορου΄ν µο΄νον τις
αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται κατα΄ τις διαδικασι΄ες που αφορου΄ν τις
γαµικε΄ς σχε΄σεις. ∆εδοµε΄νης της συχνο΄τητας και της σηµασι΄ας
των αποφα΄σεων που λαµβα΄νονται µεταγενε΄στερα, και οι οποι΄ες
µπορου΄ν να τροποποιη΄σουν τους ο΄ρους α΄σκησης της γονικη΄ς
µε΄ριµνας, οι οποι΄οι καθορι΄ζονται στις αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται
κατα΄ το διαζυ΄γιο η΄ το χωρισµο΄, ει΄ναι απαραι΄τητο να υπαχθου΄ν
στους κανο΄νες της δικαιοδοσι΄ας, αναγνω΄ρισης και εκτε΄λεσης που
περιλαµβα΄νονται στον κανονισµο΄ Βρυξε΄λλες ΙΙ. Η εξε΄λιξη αυτη΄
πρε΄πει να αφορα΄ το΄σο τις αποφα΄σεις σχετικα΄ µε τα εντο΄ς γα΄µου
ζευγα΄ρια, ο΄σο και τις αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται στα πλαι΄σια του
χωρισµου΄ των εκτο΄ς γα΄µου ζευγαριω΄ν.
Στους νε΄ους τοµει΄ς οι οποι΄οι δεν καλυ΄πτονται ση΄µερα απο΄ κανε΄να
νοµοθε΄τηµα, θα η΄ταν χρη΄σιµο να εξεταστει΄ η κατα΄σταση του
εσωτερικου΄ δικαι΄ου των κρατω΄ν µελω΄ν καθω΄ς και τα ισχυ΄οντα
διεθνη΄ νοµοθετη΄µατα, προκειµε΄νου να υπολογιστει΄ η εµβε΄λεια
που θα πρε΄πει να δοθει΄ στα νοµοθετη΄µατα που προ΄κειται να
καταρτιστου΄ν.

Β.

ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ Η∆Η ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Εν προκειµε΄νω, προ΄κειται για τη βελτι΄ωση της λειτουργι΄ας των
υπαρχο΄ντων µηχανισµω΄ν, µε τη µει΄ωση η΄ κατα΄ργηση των εµποδι΄ων
για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των αποφα΄σεων της δικαιοσυ΄νης. Τα
συµπερα΄σµατα του Τα΄µπερε αναφε΄ρονται γενικο΄τερα σε ο΄λες τις

C 12/4

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

«αστικε΄ς υποθε΄σεις», αλλα΄ υπογραµµι΄ζουν επι΄σης ο΄τι, κατ' αρχη΄ν,
πρε΄πει να καταργηθου΄ν αυτε΄ς οι ενδια΄µεσες διαδικασι΄ες για τις
αξιω΄σεις µικρη΄ς σηµασι΄ας στον τοµε΄α του δικαι΄ου των καταναλωτω΄ν η΄ στον εµπορικο΄ τοµε΄α, καθω
΄ ς και για ορισµε΄νες αποφα΄σεις
που αφορου΄ν διαφορε΄ς σχετικε΄ς µε το οικογενειακο΄ δι΄καιο (π.χ. οι
αξιω΄σεις διατροφη΄ς και τα δικαιω΄µατα προσωπικη΄ς επικοινωνι΄ας
µε τα τε΄κνα).
Ο στο΄χος εποµε΄νως ει΄ναι δυ΄ο τοµει΄ς: το οικογενειακο΄ δι΄καιο
αφενο΄ς, και ιδιαι΄τερα το δικαι΄ωµα προσωπικη΄ς επικοινωνι΄ας µε τα
τε΄κνα και οι αξιω΄σεις διατροφη΄ς, και αφετε΄ρου το εµπορικο΄ δι΄καιο
και το δι΄καιο των καταναλωτω΄ν. Οι τοµει΄ς αυτοι΄, συνεπω΄ς,
ορι΄ζονται ως ΄εχοντες προτεραιο΄τητα.
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4. ∆ιαφορε΄ς µικρη΄ς σηµασι΄ας
Η ΄εννοια των διαφορω
΄ ν µικρη΄ς σηµασι΄ας στην οποι΄α αναφε΄ρεται
το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Τα΄µπερε καλυ΄πτει δια΄φορες
καταστα΄σεις ποικι΄λης σηµασι΄ας, βα΄σει των οποι΄ων εφαρµο΄ζονται
διαφορετικε΄ς διαδικασι΄ες, ανα΄λογα µε τα κρα΄τη µε΄λη. Οι εργασι΄ες
για την απλου΄στευση και την επι΄σπευση της εκδι΄κασης των
διασυνοριακω΄ν διαφορω΄ν που αφορου΄ν αξιω΄σεις µικρη΄ς σηµασι΄ας,
συ΄µφωνα µε τα συµπερα΄σµατα του Τα΄µπερε, θα ΄εχουν επι΄σης ως
αποτε΄λεσµα, µε΄σω της θε΄σπισης κοινω΄ν ειδικω΄ν δικονοµικω΄ν
κανο΄νων η΄ ελα΄χιστων κανο΄νων, να διευκολυνθει΄ η αναγνω΄ριση και
η εκτε΄λεση των αποφα΄σεων (1).

1. ∆ικαι΄ωµα προσωπικη΄ς επικοινωνι΄ας µε τα τε΄κνα
Υπη΄ρξε η΄δη σχετικη΄ πρωτοβουλι΄α απο΄ την Γαλλι΄α. 'Εχει ως στο΄χο
την κατα΄ργηση της διαδικασι΄ας κηρυ΄ξεως της εκτελεστο΄τητας
για την διασυνοριακη΄ α΄σκηση του δικαιω΄µατος προσωπικη΄ς
επικοινωνι΄ας µε τα τε΄κνα που απορρε΄ει απο΄ απο΄φαση υπαγο΄µενη
στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες ΙΙ.
΄ σεις διατροφη΄ς
2. Αξιω
Το θε΄µα αυτο΄, το οποι΄ο αναφε΄ρεται ρητω΄ς στα συµπερα΄σµατα του
Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Τα΄µπερε, ενδιαφε΄ρει α΄µεσα, ο΄πως
και το προηγου΄µενο, την καθηµερινη΄ ζωη΄ των πολιτω΄ν. Πρα΄γµατι,
η εγγυ΄ηση της αποτελεσµατικη΄ς και ταχει΄ας ει΄σπραξης των
αξιω΄σεων διατροφη΄ς ει΄ναι ουσιαστικη΄ς σηµασι΄ας για την ευηµερι΄α
µεγα΄λου αριθµου΄ ατο΄µων στην Ευρω΄πη, χωρι΄ς αυτο΄ να προϋποθε΄τει αναγκαστικα΄ την κατα΄ρτιση χωριστου΄ νοµοθετη΄µατος. Για τους
δικαιου΄χους διατροφη΄ς ισχυ΄ουν η΄δη οι διατα΄ξεις της συ΄µβασης
των Βρυξελλω΄ν και του µελλοντικου΄ κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες Ι,
αλλα΄ θα πρε΄πει επι΄σης, εγκαι΄ρως, να ισχυ΄σει γι' αυτου΄ς και η
κατα΄ργηση της διαδικασι΄ας κηρυ΄ξεως της εκτελεστο΄τητας, γεγονο΄ς
που θα καταστη΄σει αποτελεσµατικο΄τερα τα µε΄σα τα οποι΄α διαθε΄τουν για να καταστη΄σουν σεβαστα΄ τα δικαιω΄µατα΄ τους.
3. Μη αµφισβητου΄µενες απαιτη΄σεις
Η κατα΄ργηση της διαδικασι΄ας κηρυ΄ξεως της εκτελεστο΄τητας για
τις µη αµφισβητου΄µενες απαιτη΄σεις πρε΄πει να περιληφθει΄ στις
προτεραιο΄τητες της Κοινο΄τητας.
Το περιεχο΄µενο της ΄εννοιας των µη αµφισβητου΄µενων απαιτη΄σεων,
θα διευκρινιστει΄ ο΄ταν θα καθοριστου΄ν τα ο΄ρια των νοµοθετηµα΄των
που θα καταρτιστου΄ν κατ' εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος· αυτη΄ τη
στιγµη΄, η ΄εννοια αυτη΄ καλυ΄πτει, γενικο΄τερα, τις καταστα΄σεις στις
οποι΄ες ΄ενας πιστωτη΄ς ΄εχει αποκτη΄σει εκτελεστο΄ τι΄τλο κατα΄ του
οφειλε΄τη, και υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι ο οφειλε΄της αποδεδειγµε΄να δεν ΄εχει
αµφισβητη΄σει τη φυ΄ση η΄ το µε΄γεθος της οφειλη΄ς του.
Το ο΄τι µια διαδικασι΄α κηρυ΄ξεως της εκτελεστο΄τητας µπορει΄ να
επιβραδυ΄νει την εκτε΄λεση αποφα΄σεων που αφορου΄ν µη αµφισβητου΄µενες απαιτη΄σεις εµπεριε΄χει αντι΄φαση. Το γεγονο΄ς αυτο΄ δικαιολογει΄ πλη΄ρως το ο΄τι ο τοµε΄ας αυτο΄ς ει΄ναι ΄ενας απο΄ τους πρω΄τους
στους οποι΄ους πρε΄πει να καταργηθει΄ η διαδικασι΄α κηρυ΄ξεως της
εκτελεστο΄τητας. Η ταχει΄α ει΄σπραξη των οφειλω΄ν συνιστα΄ απο΄λυτη
ανα΄γκη για το εµπο΄ριο και αντιπροσωπευ΄ει µο΄νιµο µε΄ληµα των
οικονοµικω΄ν κυ΄κλων που ενδιαφε΄ρονται για την ευ΄ρυθµη λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.

ΙΙ. ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
΄ ρισης
Οι σηµερινοι΄ βαθµοι΄ της αµοιβαι΄ας αναγνω

'Οσον αφορα΄ τους τοµει΄ς που δεν καλυ΄πτονται απο΄ τα υπα΄ρχοντα
΄ν
νοµοθετη΄µατα, η αναγνω΄ριση και η εκτε΄λεση των αλλοδαπω
αποφα΄σεων υπα΄γονται στο δι΄καιο του κρα΄τους στο οποι΄ο ζητει΄ται
η εκτε΄λεση, καθω΄ς και στις διεθνει΄ς διµερει΄ς η΄ πολυµερει΄ς
συµφωνι΄ες που ισχυ΄ουν στον τοµε΄α αυτο΄.
Στους τοµει΄ς που η΄δη καλυ΄πτονται απο΄ τα υπα΄ρχοντα νοµοθετη΄µατα, διακρι΄νονται δυ΄ο βαθµοι΄:
Ο πρω΄τος βαθµο΄ς περιλαµβα΄νεται ση΄µερα ακο΄µη στη συ΄µβαση
των Βρυξελλω΄ν του 1968, καθω΄ς και στον κανονισµο΄ Βρυξε΄λλες
ΙΙ: αυτο΄µατη αναγνω΄ριση, εκτο΄ς σε περιπτω΄σεις αµφισβη΄τησης·
δη΄λωση εκτελεστικου΄ χαρακτη΄ρα (exequatur) που λαµβα΄νεται
κατο΄πιν αιτη΄σεως, µε δυνατο΄τητα απο΄ρριψης της αι΄τησης για ΄εναν
απο΄ τους λο΄γους που απαριθµου΄νται περιοριστικα΄ στο εφαρµοστε΄ο
εν προκειµε΄νω νοµοθε΄τηµα. Προ΄κειται λοιπο΄ν για διαδικασι΄α
κηρυ΄ξεως της εκτελεστο΄τητας λιγο΄τερο πολυ΄πλοκη απο΄ εκει΄νη
που απορρε΄ει γενικα΄ απο΄ την εφαρµογη΄ του εθνικου΄ δικαι΄ου.
Ο δευ΄τερος βαθµο΄ς προκυ΄πτει απο΄ τις εργασι΄ες αναθεω΄ρησης των
συµβα΄σεων Βρυξελλω΄ν και Λουγκα΄νο και θα εφαρµοστει΄ µετα΄ την
΄εκδοση του κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες Ι, ο οποι΄ος θα αντικαταστη΄σει
τη συ΄µβαση των Βρυξελλω΄ν του 1968: υπα΄ρχει σηµαντικη΄
ελα΄φρυνση της διαδικασι΄ας ΄εκδοσης της δη΄λωσης εκτελεστικου΄
χαρακτη΄ρα· εκδι΄δεται µετα΄ την ολοκλη΄ρωση ορισµε΄νων διατυπω΄σεων και µπορει΄ να αµφισβητηθει΄ απο΄ τον α΄λλο δια΄δικο µο΄νον
σε δευ΄τερη φα΄ση (συ΄στηµα της αντιστροφη΄ς της διαφορα΄ς). Αυτη΄
η απλουστευµε΄νη κη΄ρυξη εκτελεστο΄τητας θα εφαρµο΄ζεται σε ο΄λες
τις υποθε΄σεις που καλυ΄πτονται απο΄ τη σηµερινη΄ συ΄µβαση των
Βρυξελλω΄ν του 1968, καθω΄ς και στις διαδικασι΄ες αφερεγγυο΄τητας
που καλυ΄πτονται απο΄ τον κανονισµο΄ της 29ης Μαι΅ου 2000.

(1) Η Επιτροπη΄ προετοιµα΄ζει µελε΄τη συγκριτικου΄ δικαι΄ου στον τοµε΄α
αυτο΄, βα΄σει ερωτηµατολογι΄ου που θα απευθυ΄νει στα κρα΄τη µε΄λη.
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ως ασφαλιστικο΄ µε΄τρο, σε ΄ενα α΄λλο κρα΄τος µε΄λος,
χωρι΄ς να προσφυ΄γει σε καµι΄α α΄λλη συµπληρωµατικη΄
διαδικασι΄α στην περι΄πτωση ο΄που ο οφειλε΄της αµφισβητη΄σει την ει΄σπραξη της απαι΄τηση΄ς του. Τα µε΄τρα αυτα΄
ουδο΄λως θι΄γουν τον ακατα΄σχετο χαρακτη΄ρα ορισµε΄νων
περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων που απορρε΄ει απο΄ το εσωτερικο΄
δι΄καιο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
΄ ν στην αµοιβαι΄α αναγνω
΄ ριση
Επι΄τευξη νε΄ων βαθµω

Α.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΑΦΟΡΟΥΝ

ΑΜΕΣΑ

ΤΗΝ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ

iv)

1. Τοµει΄ς που δεν καλυ΄πτονται απο΄ τα υπα΄ρχοντα νοµοθετη΄µατα
Οι τοµει΄ς αυτοι΄ θα πρε΄πει να φθα΄σουν συ΄µφωνα µε µια προοδευτικη΄ µε΄θοδο, στο βαθµο΄ που φθα΄νει ση΄µερα ο κανονισµο΄ς
Βρυξε΄λλες ΙΙ, πριν φθα΄σουν στο βαθµο΄ του µελλοντικου΄ κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες Ι, και κατο΄πιν να τον υπερβου΄ν. Θα ει΄ναι,
ωστο΄σο, δυνατο΄ν, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, να υπα΄ρξει α΄µεση
προ΄σβαση σε νε΄ους βαθµου΄ς αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης, χωρι΄ς
ενδια΄µεσο στα΄διο.
2. Τοµει΄ς που η΄δη καλυ΄πτονται απο΄ τα υπα΄ρχοντα νοµοθετη΄µατα

β)

΄ τη σειρα΄ µε΄τρων: να µειωθου΄ν περισσο΄τερο τα ενδια΄Πρω
µεσα µε΄τρα και να ενισχυθου΄ν στο κρα΄τος στο οποι΄ο
ζητει΄ται η εκτε΄λεση τα αποτελε΄σµατα των αποφα΄σεων που
λαµβα΄νονται στο κρα΄τος προε΄λευσης.
i)

Ο περιορισµο΄ς των λο΄γων βα΄σει των οποι΄ων µπορει΄ να
αµφισβητηθει΄ η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση η΄ η εκτε΄λεση
αλλοδαπη΄ς αποφα΄σεως (κατα΄ργηση, π.χ., του λο΄γου
που βασι΄ζεται στη δηµο΄σια τα΄ξη, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη
περιπτω΄σεις στις οποι΄ες ο λο΄γος αυτο΄ς χρησιµοποιει΄ται
ση΄µερα απο΄ τα δικαστη΄ρια των κρατω΄ν µελω΄ν).

ii)

Η θε΄σπιση της προσωρινη΄ς εκτε΄λεσης: να ληφθου΄ν
µε΄τρα ω΄στε η απο΄φαση η οποι΄α, στη χω΄ρα στην οποι΄α
ζητει΄ται η εκτε΄λεση, επιτρε΄πει την εκτε΄λεση, να ει΄ναι
αµε΄σως προσωρινω΄ς εκτελεστη΄, παρα΄ την ενδεχο΄µενη
α΄σκηση ενδι΄κων µε΄σων.

iii)

∆ευ΄τερη σειρα΄ µε΄τρων: η κατα΄ργηση των ενδια΄µεσων
µε΄τρων

Σε α΄λλους τοµει΄ς, η κατα΄ργηση της κη΄ρυξης της εκτελεστο΄τητας θα µπορου΄σε να σηµαι΄νει τη θε΄σπιση ενο΄ς πραγµατικου΄
ευρωπαϊκου΄ εκτελεστου΄ τι΄τλου που εκδι΄δεται µετα΄ το πε΄ρας
µιας ειδικη΄ς, ενιαι΄ας η΄ εναρµονισµε΄νης διαδικασι΄ας (1), η
οποι΄α καθορι΄ζεται στα πλαι΄σια της Κοινο΄τητας.

Β.

Η εξε΄λιξη αυτη΄ προϋποθε΄τει τροποποι΄ηση του α΄ρθρου
47 παρα΄γραφος 3 του σχεδι΄ου κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες Ι
(α΄ρθρο 39 εδα΄φιο 1 της συ΄µβασης των Βρυξελλω΄ν).

Η βελτι΄ωση των τραπεζικω΄ν κατασχε΄σεων, π.χ. µε τη
θε΄σπιση µιας ευρωπαϊκη΄ς κατα΄σχεσης των τραπεζικω΄ν
περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων: απο΄φαση κηρυχθει΄σα εκτελεστη΄ στο κρα΄τος µε΄λος προε΄λευσης θα ΄επρεπε να
επιτρε΄πει τη συντηρητικη΄ κατα΄σχεση των τραπεζικω΄ν
περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων του οφειλε΄τη σε ο΄λα τα κρα΄τη
µε΄λη, χωρι΄ς κη΄ρυξη εκτελεστο΄τητας και αυτοδικαι΄ως.
Η απο΄φαση θα καθι΄σταται εκτελεστη΄ στη χω΄ρα της
κατα΄σχεσης, τουλα΄χιστον για τις ανα΄γκες αυτη΄ς της
τελευται΄ας, σε περι΄πτωση που ο οφειλε΄της δεν ασκη΄σει
΄ενδικο µε΄σο.

Η ανεπιφυ΄λακτη κατα΄ργηση κα΄θε ελε΄γχου του δικαστη΄ του
κρα΄τους στο οποι΄ο ζητει΄ται η εκτε΄λεση επι΄ της αλλοδαπη΄ς
απο΄φασης επιτρε΄πει σε εθνικο΄ τι΄τλο να κυκλοφορει΄ ελευ΄θερα
στα πλαι΄σια της Κοινο΄τητας. Αυτο΄ς ο εθνικο΄ς τι΄τλος θεωρει΄ται, σε κα΄θε κρα΄τος στο οποι΄ο ζητει΄ται η εκτε΄λεση, ως
απο΄φαση που εκδο΄θηκε σε αυτο΄ το κρα΄τος.

Θα πρε΄πει να υπα΄ρξει µεγαλυ΄τερη προ΄οδος στους τοµει΄ς αυτου΄ς
βα΄σει δυ΄ο σειρω΄ν µε΄τρων:
α)
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1. Ελα΄χιστοι κανο΄νες για ορισµε΄νες πτυχε΄ς της πολιτικη΄ς
δικονοµι΄ας

Η θε΄σπιση ασφαλιστικω΄ν µε΄τρων σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο
θα επιτρε΄ψει σε µια απο΄φαση που εκδι΄δεται σε κρα΄τος
µε΄λος να εµπεριε΄χει την α΄δεια να ληφθου΄ν στο συ΄νολο
του εδα΄φους της 'Ενωσης συντηρητικα΄ µε΄τρα επι΄ των
περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων του οφειλε΄τη.

Μπορει΄ ενι΄οτε να ει΄ναι αναγκαι΄ο, και µα΄λιστα αναπο΄φευκτο, να
θεσπιστου΄ν σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο ορισµε΄νοι διαδικαστικοι΄κανο΄νες,
οι οποι΄οι θα αποτελε΄σουν τις ελα΄χιστες κοινε΄ς εγγυη΄σεις για την
ενι΄σχυση της αµοιβαι΄ας εµπιστοσυ΄νης µεταξυ΄ των δικαστικω΄ν
συστηµα΄των των κρατω΄ν µελω΄ν. Οι εγγυη΄σεις αυτε΄ς θα επιτρε΄ψουν
ιδι΄ως να διασφαλιστει΄ η αυστηρη΄ τη΄ρηση των απαιτη΄σεων για µια
αµερο΄ληπτη δι΄κη συ΄µφωνα µε την ευρωπαϊκη΄ συ΄µβαση για την
προστασι΄α των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των θεµελιωδω΄ν
ελευθεριω΄ν.

Η δυνατο΄τητα αυτη΄, η οποι΄α δεν προσφε΄ρεται ση΄µερα
απο΄ το σχε΄διο κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες Ι, θα επε΄τρεπε π.χ.
σε ΄ενα προ΄σωπο το οποι΄ο ΄εχει επιτυ΄χει απο΄φαση κατα΄
του οφειλε΄τη του σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος, να επιβα΄λει
αµε΄σως πα΄γωµα της περιουσι΄ας του εν λο΄γω οφειλε΄τη,

(1) Θα µπορου΄σε να ει΄ναι, ει΄τε µια ενιαι΄α διαδικασι΄α, που θεσπι΄ζεται απο΄
κανονισµο΄, ει΄τε µια εναρµονισµε΄νη διαδικασι΄α που θεσπι΄ζεται απο΄
κα΄θε κρα΄τος µε΄λος κατ' εφαρµογη΄ν οδηγι΄ας.
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Για κα΄θε προτεινο΄µενο µε΄τρο, θα εξεταστει΄ το θε΄µα της κατα΄ρτισης
ορισµε΄νων απο΄ τις ελα΄χιστες αυτε΄ς εγγυη΄σεις, προκειµε΄νου να
καθοριστει΄ η χρησιµο΄τητα και ο ρο΄λος τους. Σε ορισµε΄νους τοµει΄ς,
και πιο συγκεκριµε΄να ο΄ταν εξετα΄ζεται το ενδεχο΄µενο κατα΄ργησης
του exequatur, η κατα΄ρτιση αυτω΄ν των ελα΄χιστων εγγυη΄σεων θα
αποτελε΄σει προαπαιτου΄µενο της επιθυµητη΄ς προο΄δου.
Εα΄ν η κατα΄ρτιση των ελα΄χιστων εγγυη΄σεων αποδειχθει΄ ανεπαρκη΄ς,
οι εργασι΄ες πρε΄πει να κατευθυνθου΄ν προς µια ορισµε΄νη εναρµο΄νιση
των διαδικασιω΄ν.
Προκειµε΄νου να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι θεµελιω΄δεις αρχε΄ς του δικαι΄ου
που αναγνωρι΄ζονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, τα µε΄τρα για την
κατα΄ρτιση των ελα΄χιστων εγγυη΄σεων η΄ για µια ορισµε΄νη εναρµο΄νιση των διαδικασιω΄ν θα αναζητηθου΄ν ιδιαιτε΄ρως ο΄σον αφορα΄ την
αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των αποφα΄σεων για τη γονικη΄ µε΄ριµνα
(συµπεριλαµβανοµε΄νων των αποφα΄σεων σχετικα΄ µε το δικαι΄ωµα
επικοινωνι΄ας µε τα τε΄κνα). Στα πλαι΄σια αυτα΄ θα εξεταστου΄ν
ιδιαιτε΄ρως τα θε΄µατα που αφορου΄ν το να ληφθει΄ υπο΄ψη το
υπε΄ρτατο συµφε΄ρον του τε΄κνου, καθω΄ς και η θε΄ση του τε΄κνου στη
διαδικασι΄α.
Προκειµε΄νου να αυξηθει΄ η ασφα΄λεια, η αποτελεσµατικο΄τητα και η
ταχυ΄τητα της επι΄δοσης και κοινοποι΄ησης των δικαστικω΄ν πρα΄ξεων,
οι οποι΄ες αποτελου΄ν προφανω΄ς ΄ενα απο΄ τα θεµε΄λια της αµοιβαι΄ας
εµπιστοσυ΄νης µεταξυ΄ εθνικω΄ν δικαστικω΄ν συστηµα΄των, θα µελετηθει΄ η εναρµο΄νιση των εφαρµοστε΄ων εν προκειµε΄νω κανο΄νων, η΄ η
κατα΄ρτιση ελα΄χιστων κανο΄νων.
Καθιστω΄ντας τους διαδι΄κους ικανου΄ς να προβα΄λουν τα επιχειρη΄µατα΄ τους σε συνθη΄κες που αναγνωρι΄ζονται ως ΄εγκυρες απο΄ ο΄λα
τα κρα΄τη µε΄λη, ενισχυ΄εται, απο΄ την αρχη΄, η εµπιστοσυ΄νη προς
την ορθη΄ απονοµη΄ της δικαιοσυ΄νης και καθι΄σταται συνεπω΄ς
ευκολο΄τερο, αργο΄τερα, να καταργηθει΄ κα΄θε ΄ελεγχος.
Μια τε΄τοια εξε΄λιξη θα λαµβα΄νει δεο΄ντως υπο΄ψη την προ΄οδο που
΄εχει η΄δη επιτευχθει΄ απο΄ την ΄εναρξη ισχυ΄ος του κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 1348/2000 του Συµβουλι΄ου, της 29ης Μαι΅ου 2000, για
την επι΄δοση και κοινοποι΄ηση στα κρα΄τη µε΄λη δικαστικω΄ν και
εξωδι΄κων πρα΄ξεων σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις.
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Κατα΄ την επεξεργασι΄α µε΄τρων τε΄τοιου χαρακτη΄ρα, πρε΄πει να
λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι συνε΄πειες που θα µπορου΄σαν να ΄εχουν
ο΄σον αφορα΄ την προστασι΄α των στοιχει΄ων και τον εµπιστευτικο΄
χαρακτη΄ρα ορισµε΄νων πληροφοριω΄ν, ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ το
εσωτερικο΄ δι΄καιο των κρατω΄ν µελω΄ν η΄ απο΄ το διεθνε΄ς δι΄καιο.
3. Βελτι΄ωση της δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας σε αστικε΄ς υποθε΄σεις συνολικα΄
Αποτελου΄ν επι΄σης συνοδευτικα΄ µε΄τρα τα µε΄τρα τα οποι΄α
επιτρε΄πουν να ενταχθει΄ η εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας
αναγνω΄ρισης σε ΄ενα ευνοϊκο΄ πλαι΄σιο, δηλαδη΄ στο πλαι΄σιο µιας
καλυ΄τερης συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των δικαστικω΄ν αρχω΄ν των κρατω΄ν
µελω΄ν.
Εν προκειµε΄νω, η θε΄σπιση ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ δικαστικου΄ δικτυ΄ου
σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις πρε΄πει να περιληφθει΄ στο
προ΄γραµµα των µε΄τρων, ως συνοδευτικο΄ µε΄τρο (1).
Πρε΄πει επι΄σης να αναφερθει΄ η εκπο΄νηση ενο΄ς νοµοθετη΄µατος που
θα επιτρε΄πει την ενι΄σχυση της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των δικαστηρι΄ων
των κρατω΄ν µελω΄ν στον τοµε΄α της συλλογη΄ς αποδεικτικω΄ν
στοιχει΄ων σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις (2).
Προς το σκοπο΄ αυτο΄, η ανα΄πτυξη µε΄τρων που θα επιτρε΄πουν στους
πολι΄τες µια ευκολο΄τερη προ΄σβαση στη δικαιοσυ΄νη αποτελει΄ τµη΄µα
του προγρα΄µµατος των µε΄τρων. Στα πλαι΄σια αυτα΄, θα ληφθει΄
υπο΄ψη η συνε΄χεια που θα δοθει΄ στην Πρα΄σινη Βι΄βλο για τη
νοµικη΄ συνδροµη΄ που υπε΄βαλε η Επιτροπη΄ το Φεβρουα΄ριο
2000 προκειµε΄νου να αναληφθου΄ν πρωτοβουλι΄ες στον τοµε΄α της
δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς σε διασυνοριακε΄ς υποθε΄σεις.
Εξα΄λλου, η καλυ΄τερη ενηµε΄ρωση του κοινου΄ σχετικα΄ µε τους
κανο΄νες που εφαρµο΄ζονται στον τοµε΄α της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης
ει΄ναι ιδιαι΄τερα χρη΄σιµη (3).
Τε΄λος, η εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης θα
µπορου΄σε να διευκολυνθει΄ απο΄ την εναρµο΄νιση των κανο΄νων της
συ΄γκρουσης των δικαι΄ων.

ΙΙΙ. ΣΤΑ∆ΙΑ

2. Αποτελεσµατικο΄τητα των µε΄τρων που επιτρε΄πουν τη
βελτι΄ωση της εκτε΄λεσης των αποφα΄σεων

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Μια α΄λλη σειρα΄ συνοδευτικω΄ν µε΄τρων συνι΄σταται στην αναζη΄τηση
µιας µεγαλυ΄τερης αποτελεσµατικο΄τητας εκτε΄λεσης των αποφα΄σεων
της δικαιοσυ΄νης που εκδι΄δονται σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος στο κρα΄τος
στο οποι΄ο ζητει΄ται η εκτε΄λεση.

Εξακολουθει΄ να ει΄ναι δυ΄σκολος ο καθορισµο΄ς καταληκτικω΄ν
προθεσµιω΄ν για τις εργασι΄ες που πρε΄πει να πραγµατοποιηθου΄ν στα
πλαι΄σια της Κοινο΄τητας: τα αυστηρα΄ χρονοδιαγρα΄µµατα ει΄ναι
µα΄ταια, οι πολυ΄ αποµακρυσµε΄νες προθεσµι΄ες αποθαρρυ΄νουν τα
κρα΄τη. Χρεια΄ζεται προσε΄γγιση κατα΄ στα΄δια, χωρι΄ς τον καθορισµο΄
ακριβω΄ν ηµεροµηνιω΄ν, αλλα΄ λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ορισµε΄νες
σηµαντικε΄ς κατευθυντη΄ριες αρχε΄ς.

Ορισµε΄να απο΄ τα µε΄τρα αυτα΄ θα µπορου΄σαν να αφορου΄ν, πιο
συγκεκριµε΄να, τα περιουσιακα΄ στοιχει΄α των οφειλετω΄ν. Η εκτε΄λεση
των αποφα΄σεων της δικαιοσυ΄νης στα πλαι΄σια της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης θα µπορου΄σε πρα΄γµατι να καταστει΄ ευκολο΄τερη εα΄ν
υπη΄ρχε τρο΄πος να γι΄νεται γνωστη΄ µε ακρι΄βεια η οικονοµικη΄
κατα΄σταση των οφειλετω
΄ ν. Συνεπω΄ς, θα µπορου΄σαν να ληφθου΄ν
µε΄τρα για τον ακριβη΄ προσδιορισµο΄ των περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων
ενο΄ς οφειλε΄τη που βρι΄σκονται στο ΄εδαφος των κρατω΄ν µελω΄ν.

(1) Στις 25 Σεπτεµβρι΄ου 2000 η Επιτροπη΄ υπε΄βαλε προ΄ταση απο΄φασης
για τη δηµιουργι΄α ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ δικαστικου΄ δικτυ΄ου σε αστικε΄ς
και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις.
(2) Η Γερµανι΄α υπε΄βαλε σχε΄διο κανονισµου΄ στον τοµε΄α αυτο΄.
(3) ∆ιατα΄ξεις για την ενηµε΄ρωση του κοινου΄ περιλαµβα΄νονται στην
προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για τη δηµιουργι΄α του ευρωπαϊκου΄ δικαστικου΄
δικτυ΄ου σε αστικε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις.

15.1.2001

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

1.

Το προ΄γραµµα εφαρµο΄ζεται απο΄ την ΄εκδοση του κανονισµου΄
Βρυξε΄λλες Ι, ο οποι΄ος αποτελει΄ το βασικο΄ νοµοθε΄τηµα στον
τοµε΄α της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης,

2.

Το προ΄γραµµα διακρι΄νει τους εξη΄ς τε΄σσερις τοµει΄ς δρα΄σης:

3.

4.

5.

—
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Με΄τρα για την ενι΄σχυση στο κρα΄τος, στο οποι΄ο ζητει΄ται η
εκτε΄λεση, των συνεπειω΄ν των αποφα΄σεων που λαµβα΄νονται
στο κρα΄τος προε΄λευσης (προσωρινη΄ εκτε΄λεση, ασφαλιστικα΄
µε΄τρα, περιλαµβανοµε΄νης της κατα΄σχεσης των τραπεζικω΄ν
περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων).

—

τους τοµει΄ς αστικου΄ και εµπορικου΄ δικαι΄ου που
καλυ΄πτονται απο΄ τον κανονισµο΄ Βρυξε΄λλες Ι,

—

τους τοµει΄ς οικογενειακου΄ δικαι΄ου που καλυ΄πτονται
απο΄ τον κανονισµο΄ Βρυξελλω΄ν ΙΙ, καθω΄ς και τις οικογε΄ νται απο΄ α΄λλες εκτο΄ς
νειακε΄ς καταστα΄σεις που γεννω
του γα΄µου σχε΄σεις,

Κατα΄ργηση του exequatur στους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄ τον
κανονισµο΄ Βρυξε΄λλες Ι.

—

τις γαµικε΄ς σχε΄σεις και τις περιουσιακε΄ς συνε΄πειες του
χωρισµου΄ των εκτο΄ς γα΄µου ζευγαριω΄ν,

Β.

—

τις διαθη΄κες και την κληρονοµικη΄ διαδοχη΄.

Σε κα΄θε τοµε΄α καθορι΄ζονται στα΄δια, προκειµε΄νου να σηµειωθει΄ σταδιακη΄ προ΄οδος. 'Ενα στα΄διο αρχι΄ζει ο΄ταν ολοκληρωθει΄
το προηγου΄µενο, τουλα΄χιστον ως προς την ουσι΄α του
περιεχοµε΄νου του (συµφωνι΄α του Συµβουλι΄ου, π.χ. σχετικα΄
µε ΄ενα νοµοθε΄τηµα, ακο΄µη και αν η επι΄σηµη ΄εκδοση δεν ΄εχει
µεσολαβη΄σει για τεχνικου΄ς λο΄γους)· ωστο΄σο, η απαι΄τηση
αυτη΄ δεν πρε΄πει να απαγορευ΄ει την ταχυ΄τερη προ΄οδο σε
ορισµε΄να θε΄µατα.
Μπορου΄ν να αναληφθου΄ν συγχρο΄νως δια΄φορες πρωτοβουλι΄ες
σε δια΄φορους τοµει΄ς.

3ο στα΄διο

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ,
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ, ΣΧΕΣΕΙΣ) (1)

1ο στα΄διο
—

Κατα΄ργηση του exequatur για τις αποφα΄σεις που αφορου΄ν
το δικαι΄ωµα επικοινωνι΄ας των γονε΄ων µε τα τε΄κνα (2).

—

Νοµοθε΄τηµα σχετικο΄ µε τις οικογενειακε΄ς καταστα΄σεις που
γεννω΄νται απο΄ α΄λλες, εκτο΄ς του γα΄µου, σχε΄σεις: ΄εγκριση
των µηχανισµω΄ν του κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες ΙΙ. Μπορει΄ να
προ΄κειται για νε΄ο νοµοθε΄τηµα η΄ για αναθεω΄ρηση του
κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες ΙΙ, µε την επε΄κταση του πεδι΄ου
εφαρµογη΄ς του.

—

Επε΄κταση του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς του η΄ των προηγουµε΄νως
εκδοθε΄ντων νοµοθετηµα΄των στις αποφα΄σεις που τροποποιου΄ν
τους ο΄ρους α΄σκησης της γονικη΄ς µε΄ριµνας οι οποι΄ες καθορι΄ζονται στις αποφα΄σεις που λαµβα΄νονται κατα΄ το διαζυ΄γιο η΄
το χωρισµο΄.

Τα συνοδευτικα΄ µε΄τρα που αναφε΄ρονται στο προ΄γραµµα,
λαµβα΄νονται κα΄θε φορα΄ που καθι΄σταται αναγκαι΄ο, σε ο΄λους
τους τοµει΄ς και σε ο΄λα τα στα΄δια υλοποι΄ησης του προγρα΄µµατος.

2ο στα΄διο
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α.

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ι

1ο στα΄διο
—

Ευρωπαϊκο΄ς εκτελεστο΄ς τι΄τλος για τις µη αµφισβητου΄µενες
απαιτη΄σεις.

—

Απλου΄στευση και επιτα΄χυνση της ρυ΄θµισης των διασυνοριακω΄ν διαφορω΄ν µικρη΄ς σηµασι΄ας.

—

Κατα΄ργηση της διαδικασι΄ας κηρυ΄ξεως της εκτελεστο΄τητας
για τις αξιω΄σεις διατροφη΄ς.

Για κα΄θε προηγουµε΄νως εκδοθε΄ν νοµοθε΄τηµα:
—

εφαρµογη΄ απλουστευµε΄νων διαδικασιω΄ν αναγνω΄ρισης και
εκτε΄λεσης του κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες Ι,

—

µε΄τρα για την ενι΄σχυση στο κρα΄τος, στο οποι΄ο ζητει΄ται η
εκτε΄λεση, των συνεπειω΄ν των αποφα΄σεων που λαµβα΄νονται
στο κρα΄τος προε΄λευσης (προσωρινη΄ εκτε΄λεση και ασφαλιστικα΄ µε΄τρα).

3ο στα΄διο
Κατα΄ργηση του exequatur για τους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄
τον κανονισµο΄ Βρυξε΄λλες ΙΙ και για τις οικογενειακε΄ς καταστα΄σεις
που γεννω΄νται απο΄ α΄λλες, εκτο΄ς του γα΄µου, σχε΄σεις.

2ο στα΄διο
Αναθεω΄ρηση του κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες Ι:
—

Ενσωµα΄τωση των προηγου΄µενων µεταβολω΄ν.

—

Επε΄κταση της κατα΄ργησης του exequatur.

(1) ∆ιευκρινι΄ζεται ο΄τι ο΄σον αφορα΄ τα µε΄τρα σχετικα΄ µε τις αποφα΄σεις για
τη γονικη΄ µε΄ριµνα (συµπεριλαµβανοµε΄νων των αποφα΄σεων για το
δικαι΄ωµα επικοινωνι΄ας µε τα τε΄κνα) πρε΄πει να λαµβα΄νονται υπο΄ψη τα
συνοδευτικα΄ µε΄τρα που αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο ΙΙ.Β.1) και αφορου΄ν
το να λαµβα΄νεται υπο΄ψη το υπε΄ρτατο συµφε΄ρον του τε΄κνου, καθω΄ς
και η θε΄ση του τε΄κνου στη διαδικασι΄α.
(2) Πρωτοβουλι΄α που ΄εχει η΄δη αναλα΄βει η Γαλλι΄α.
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ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΓΑΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ
ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

15.1.2001

Κατα΄ργηση του exequatur για τους τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄
το καταρτισθε΄ν νοµοθε΄τηµα.

1ο στα΄διο

Ε.

Κατα΄ρτιση ενο΄ς η΄ περισσοτε΄ρων νοµοθετηµα΄των για τη διεθνη΄
δικαιοδοσι΄α, την αναγνω΄ριση και την εκτε΄λεση των αποφα΄σεων
στον τοµε΄α της λυ΄σης του καθεστω΄τος που διε΄πει τις γαµικε΄ς
σχε΄σεις και των περιουσιακω΄ν συνεπειω
΄ ν του χωρισµου΄ των εκτο΄ς
γα΄µου ζευγαριω΄ν: ΄εγκριση των µηχανισµω΄ν του κανονισµου΄
Βρυξε΄λλες ΙΙ.

Προτα΄θηκαν η΄δη δυ΄ο µε΄τρα: η ΄εγκριση΄ τους ει΄ναι αναγκαι΄α απο΄
την ΄εναρξη του προγρα΄µµατος:

2ο στα΄διο

Εξα΄λλου, για κα΄θε τοµε΄α του προγρα΄µµατος, και σε κα΄θε στα΄διο,
θα µπορου΄σαν να προταθου΄ν τα ακο΄λουθα συνοδευτικα΄ µε΄τρα:

Αναθεω΄ρηση του η΄ των νοµοθετηµα΄των που καταρτι΄στηκαν κατα΄
το πρω΄το στα΄διο:
—

εφαρµογη΄ απλουστευµε΄νων διαδικασιω΄ν αναγνω΄ρισης και
εκτε΄λεσης του κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες Ι,

—

µε΄τρα για την ενι΄σχυση στο κρα΄τος, στο οποι΄ο ζητει΄ται η
εκτε΄λεση, των συνεπειω΄ν των αποφα΄σεων που λαµβα΄νονται
στο κρα΄τος προε΄λευσης (προσωρινη΄ εκτε΄λεση και ασφαλιστικα΄ µε΄τρα).

3ο στα΄διο
Κατα΄ργηση του exequatur για του τοµει΄ς που καλυ΄πτονται απο΄
τα καταρτισθε΄ντα νοµοθετη΄µατα.
∆. ∆ΙΑΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΗ

1ο στα΄διο
΄Κατα΄ρτιση νοµοθετη΄µατος για τη διεθνη΄ δικαιοδοσι΄α, την αναγνω
ριση και την εκτε΄λεση των αποφα΄σεων στον τοµε΄α των διαθηκω΄ν
και της κληρονοµικη΄ς διαδοχη΄ς: ΄εγκριση των µηχανισµω΄ν του
κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες ΙΙ.
2ο στα΄διο
Αναθεω΄ρηση του νοµοθετη΄µατος που καταρτι΄στηκε κατα΄ το πρω΄το
στα΄διο:
—

εφαρµογη΄ των απλουστευµε΄νων διαδικασιω΄ν αναγνω΄ρισης
και εκτε΄λεσης του κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες Ι,

—

µε΄τρα για την ενι΄σχυση στο κρα΄τος, στο οποι΄ο ζητει΄ται η
εκτε΄λεση, των συνεπειω΄ν των αποφα΄σεων που λαµβα΄νονται
στο κρα΄τος προε΄λευσης (προσωρινη΄ εκτε΄λεση και ασφαλιστικα΄ µε΄τρα).

3ο στα΄διο

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

—

Νοµοθε΄τηµα για την συλλογη΄ των αποδεικτικω΄ν στοιχει΄ων.

—

∆ηµιουργι΄α ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ δικαστικου΄ δικτυ΄ου σε αστικε΄ς
και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις.

—

Ελα΄χιστοι κανο΄νες πολιτικη΄ς δικονοµι΄ας.

—

Εναρµο΄νιση των ελα΄χιστων κανο΄νων επι΄δοσης και κοινοποι΄ησης των δικαστικω΄ν πρα΄ξεων.

—

Με΄τρα για τη διευκο΄λυνση της εκτε΄λεσης των αποφα΄σεων,
συµπεριλαµβανοµε΄νων των µε΄τρων για τον εντοπισµο΄ των
περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων του οφειλε΄τη.

—

Με΄τρα για τη διευκο΄λυνση της προ΄σβασης στη δικαιοσυ΄νη.

—

Με΄τρα για τη διευκο΄λυνση της ενηµε΄ρωσης του κοινου΄.

—

Με΄τρα για την εναρµο΄νιση των κανο΄νων της συ΄γκρουσης των
δικαι΄ων.

ΕΝΑΡΞΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το προ΄γραµµα αρχι΄ζει µε την ΄εναρξη των εργασιω΄ν σχετικα΄ µε το
πρω΄το στα΄διο σε ΄εναν η΄ περισσο΄τερους τοµει΄ς. Συνεχι΄ζεται
ακολουθω΄ντας τη σειρα΄ των σταδι΄ων σε κα΄θε τοµε΄α, εξυπακουοµε΄νου ο΄τι µπορει΄ να σηµειωθει΄ προ΄οδος σ' ΄εναν τοµε΄α συντοµο΄τερα
απο΄ ο΄,τι σ' ΄εναν α΄λλο.
Πε΄ντε χρο΄νια µετα΄ την ΄εκδοση του προγρα΄µµατος, η Επιτροπη΄
υποβα΄λλει στο Συµβου΄λιο και το Κοινοβου΄λιο ΄εκθεση για την
εφαρµογη΄ του. Η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει στο Συµβου΄λιο ο΄λες τις
συστα΄σεις που κρι΄νει χρη΄σιµες για την ορθη΄ εκτε΄λεση του
προγρα΄µµατος, υποδεικνυ΄οντας συγκεκριµε΄να τους τοµει΄ς στους
οποι΄ους θεωρει΄ ο΄τι πρε΄πει να καταβληθου΄ν ιδιαι΄τερες προσπα΄θειες.
Στην ΄εκθεση παρακολου΄θησης που καταρτι΄ζει η Επιτροπη΄ θα
µπορου΄ν επι΄σης να περιλαµβα΄νονται συστα΄σεις σχετικε΄ς µε µε΄τρα
τα οποι΄α δεν προβλε΄πονταν αρχικα΄ στο προ΄γραµµα αλλα΄ αποδει΄χτηκαν αναγκαι΄α µεταγενε΄στερα.
Το προ΄γραµµα µε΄τρων ολοκληρω΄νεται µε τη γενι΄κευση της
κατα΄ρτισης του exequatur.

15.1.2001

Τοµει΄ς

Με΄τρα

EL

Βρυξε΄λλες Ι

1ο στα΄διο:

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

Βρυξε΄λλες ΙΙ και οικογενεια- Γαµικε΄ς διαφορε΄ς και περιουκε΄ς καταστα΄σεις που γεν- σιακε΄ς
συνε΄πειες
του ∆ιαθη΄κες και κληρονοµικη΄
νω΄νται απο΄ α΄λλες, εκτο΄ς του χωρισµου΄ των εκτο΄ς γα΄µου
διαδοχη΄
γα΄µου, σχε΄σεις
ζευγαριω΄ν

1ο στα΄διο:

Ευρωπαϊκο΄ς εκτελεστο΄ς
τι΄τλος για τις µη
αµφισβητου΄µενες απαιτη΄σεις

Κατα΄ργηση
του
exequatur για τις αποφα΄σεις σχετικα΄ µε το
δικαι΄ωµα επικοινωνι΄ας
των
γονε΄ων µε τα τε΄κνα
∆ιαφορε΄ς µικρη΄ς σηµασι΄ας
Νοµοθε΄τηµα για τις οικοΚατα΄ργηση
του γενειακε΄ς καταστα΄σεις
exequatur για τις απαι- που γεννω΄νται απο΄ α΄λλες,
εκτο΄ς του γα΄µου, σχε΄σεις
τη΄σεις διατροφη΄ς
(χωριστο΄ νοµοθε΄τηµα η΄
αναθεω΄ρηση του κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες ΙΙ)

1ο στα΄διο:
Κατα΄ρτιση ενο΄ς η΄ περισσο΄τερων νοµοθετηµα΄των
για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση στον τοµε΄α των
γαµικω΄ν διαφορω΄ν και
των περιουσιακω΄ν συνεπειω΄ν του χωρισµου΄ των
εκτο΄ς γα΄µου ζευγαριω΄ν:
΄εγκριση των µηχανισµω΄ν
του κανονισµου΄ Βρυξε΄λλες ΙΙ.

2ο στα΄διο:

Συνοδευτικα΄ µε΄τρα

1ο στα΄διο:

Νοµοθε΄τηµα για τη συλλογη΄
Κατα΄ρτιση νοµοθετη΄µα- των αποδεικτικω΄ν στοιχει΄ων.
τος για την αµοιβαι΄α ∆ηµιουργι΄α του ευρωπαϊκου΄
αναγνω΄ριση στον τοµε΄α δικαστικου΄ δικτυ΄ου στις αστιτων διαθηκω΄ν και της κε΄ς και εµπορικε΄ς υποθε΄σεις.
κληρονοµικη΄ς διαδοχη΄ς: Εναρµο΄νιση των ελα΄χιστων
΄εγκριση των µηχανισµω΄ν κανο΄νων επι΄δοσης και κοινοτου κανονισµου΄ Βρυξε΄λ- ποι΄ησης των δικαστικω΄ν πρα΄λες ΙΙ.
ξεων.
Με΄τρα για τη διευκο΄λυνση
της εκτε΄λεσης των αποφα΄σεων, συµπεριλαµβανοµε΄νων
των µε΄τρων για τον προσδιορισµο΄ των περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων του οφειλε΄τη.

Επε΄κταση του πεδι΄ου
εφαρµογη΄ς του η΄ των
εκδοθε΄ντων
νοµοθετηµα΄των στις αποφα΄σεις
για την τροποποι΄ηση των
ο΄ρων
α΄σκησης
της
γονικη΄ς µε΄ριµνας που
καθορι΄ζονται στις αποφα΄σεις οι οποι΄ες λαµβα΄νονται κατα΄ το διαζυ΄γιο
η΄ το χωρισµο΄
2ο στα΄διο:
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Με΄τρα για τη διευκο΄λυνση
της προ΄σβασης στη δικαιοσυ΄νη.
Με΄τρα για τη διευκο΄λυνση
της ενηµε΄ρωσης του κοινου΄.
Με΄τρα για την εναρµο΄νιση της
συ΄γκρουσης των νο΄µων
2ο στα΄διο:

Αναθεω΄ρηση του κανο- Για κα΄θε προηγουµε΄νως Αναθεω΄ρηση του η΄ των
νισµου΄ Βρυξε΄λλες Ι
εκδοθε΄ν νοµοθε΄τηµα:
νοµοθετηµα΄των
που
΄στηκαν
καταρτι
κατα
το
΄
— ενσωµα΄τωση
των — εφαρµογη΄ των απλουπροηγου΄µενων µεταστευµε΄νων διαδικα- πρω΄το στα΄διο:

2ο στα΄διο:
Αναθεω΄ρηση του νοµοθετη΄µατος που καταρτι΄στηκε κατα΄ το πρω΄το
στα΄διο:

βολω΄ν,

σιω΄ν αναγνω΄ρισης και — εφαρµογη΄ των απλου- — εφαρµογη΄ των απλουεκτε΄λεσης του κανοστευµε΄νων διαδικαστευµε΄νων διαδικανισµου΄ Βρυξε΄λλες Ι,
σιω΄ν αναγνω΄ρισης και
σιω΄ν αναγνω΄ρισης και
εκτε΄λεσης του κανοεκτε΄λεσης του κανο—
µε
τρα
για
την
΄
— µε΄τρα
για
την
νισµου΄ Βρυξε΄λλες Ι,
νισµου΄ Βρυξε΄λλες Ι,
ενι΄σχυση στο κρα΄τος
ενι΄σχυση στο κρα΄τος
΄ο
΄ται
στο
οποι
ζητει
η
—
µε
τρα
για
την
—
µε
για
την
΄
΄τρα
στο οποι΄ο ζητει΄ται η
΄σχυση
΄σχυση
εκτε
λεση,
των
συνεενι
στο
κρα
τος
ενι
στο
κρα
τος
΄
΄
΄
εκτε΄λεση των συνεπειω΄ν των αποφα΄σεων
στο οποι΄ο ζητει΄ται η
στο οποι΄ο ζητει΄ται η
πειω΄ν των αποφα΄σεων
που
λαµβα
νονται
στο
εκτε
λεση,
των
συνεεκτε
΄
΄
΄λεση, των συνεπου λαµβα΄νονται στο
κρα΄τος προε΄λευσης
πειω΄ν των αποφα΄σεων
πειω΄ν των αποφα΄σεων
κρα΄τος προε΄λευσης
(προσωρινη΄ εκτε΄λεση
που λαµβα΄νονται στο
που λαµβα΄νονται στο
(προσωρινη΄ εκτε΄λεση
και
ασφαλιστικα΄
κρα΄τος προε΄λευσης
κρα΄τος προε΄λευσης
και
ασφαλιστικα΄
µε
τρα).
(προσωρινη
εκτε
λεση
(προσωρινη
΄
΄
΄
΄ εκτε΄λεση
µε΄τρα, συµπεριλαµκαι
ασφαλιστικα΄
και
ασφαλιστικα΄
βανοµε΄νης
της
µε΄τρα).
µε΄τρα).
κατα΄σχεσης των τραπεζικω΄ν περιουσιακω΄ν
στοιχει΄ων).
— επε΄κταση της κατα΄ργησης του exequatur,

3ο στα΄διο:

3ο στα΄διο:

3ο στα΄διο:

3ο στα΄διο:

Κατα΄ργηση
του
exequatur για ο΄λους
τους
τοµει΄ς
που
καλυ΄πτονται απο΄ τον
κανονισµο΄ Βρυξε΄λλες Ι.

Κατα΄ργηση
του
exequatur για τους
τοµει΄ς που καλυ΄πτονται
απο΄ τον κανονισµο΄
Βρυξε΄λλες ΙΙ και για τις
οικογενειακε΄ς καταστα΄σεις που γεννω΄νται απο΄
α΄λλες, εκτο΄ς του γα΄µου,
σχε΄σεις.

Κατα΄ργηση
του
exequatur για τους
τοµει΄ς που καλυ΄πτονται
απο΄ το νοµοθε΄τηµα η΄ τα
νοµοθετη΄µατα που ΄εχουν
καταρτιστει΄.

Κατα΄ργηση
του
exequatur για τους
τοµει΄ς που καλυ΄πτονται
απο΄ το καταρτισθε΄ν νοµοθε΄τηµα.
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΄ ρισης των ποινικω
΄ ν αποφα΄σεων
Προ΄γραµµα µε΄τρων για την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω
(2001/C 12/02)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΄εννοια της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης σε ποινικα΄ θε΄µατα αναφε΄ρθηκε στα συµπερα΄σµατα του Ευρωπαϊκου΄
Συµβουλι΄ου του Κα΄ρντιφ, στις 15 και 16 Ιουνι΄ου 1998.
Το σηµει΄ο 45 στοιχει΄ο στ) του προγρα΄µµατος δρα΄σης του Συµβουλι΄ου και της Επιτροπη΄ς, που εγκρι΄θηκε στις
3 ∆εκεµβρι΄ου 1998, µε θε΄µα την καλυ΄τερη δυνατη΄ εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ
για τη θε΄σπιση ενο΄ς χω΄ρου ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης, ο΄ρισε ο΄τι, εντο΄ς δυ΄ο ετω΄ν απο΄ την ΄εναρξη
ισχυ΄ος της συνθη΄κης, πρε΄πει να αρχι΄σει µια διαδικασι΄α προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση και
η εκτε΄λεση των αποφα΄σεων σε ποινικε΄ς υποθε΄σεις.
Η ιδε΄α αυτη΄ υιοθετη΄θηκε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Τα΄µπερε, τον Οκτω΄βριο του 1999, το οποι΄ο ΄εκρινε
ο΄τι η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των δικαστικω΄ν αποφα΄σεων πρε΄πει να γι΄νει ο ακρογωνιαι΄ος λι΄θος της νοµικη΄ς
συνεργασι΄ας εντο΄ς της 'Ενωσης, το΄σο σε αστικα΄ ο΄σο και ποινικα΄ θε΄µατα (παρα΄γραφοι 33 ΄εως 37). Το Ευρωπαϊκο΄
Συµβου΄λιο του Τα΄µπερε κατε΄ληξε ρητω΄ς στο συµπε΄ρασµα ο΄τι η αρχη΄ αυτη΄ θα πρε΄πει να ισχυ΄ει για ο΄λες τις
αποφα΄σεις των δικαστικω΄ν αρχω΄ν. Κα΄λεσε επι΄σης το Συµβου΄λιο και την Επιτροπη΄ να θεσπι΄σουν ΄εως το ∆εκε΄µβριο
του 2000 ΄ενα προ΄γραµµα µε΄τρων για την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης (βλε΄πε συµπε΄ρασµα
αριθ. 37 του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Τα΄µπερε).
Η υλοποι΄ηση αυτου΄ του προγρα΄µµατος µε΄τρων ενσωµατω΄θηκε στον πι΄νακα ελε΄γχου των αποτελεσµα΄των της
Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς για την εξε΄ταση της προο΄δου που επιτευ΄χθηκε προς τη δηµιουργι΄α ενο΄ς χω΄ρου
ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης.
Η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση πρε΄πει να επιτρε΄πει την ενι΄σχυση της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν, αλλα΄ και
της προστασι΄ας των δικαιωµα΄των των προσω
΄ πων. Μπορει΄ να ενθαρρυ΄νει την καλυ΄τερη κοινωνικη΄ επανε΄νταξη
του παραβα΄τη. Τε΄λος, η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των αποφα΄σεων ει΄ναι ΄ενας παρα΄γοντας ασφα΄λειας δικαι΄ου εντο΄ς
της 'Ενωσης, στο µε΄τρο που εγγυα΄ται ο΄τι µια απο΄φαση που εκδι΄δεται σε ΄ενα κρα΄τος δεν θα αµφισβητει΄ται σε ΄ενα
α΄λλο κρα΄τος µε΄λος.
Η εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης των ποινικω΄ν αποφα΄σεων µαρτυρει΄ την εµπιστοσυ΄νη κα΄θε
κρα΄τους µε΄λους προς τα συστη΄µατα ποινικη΄ς δικαιοσυ΄νης των υπολοι΄πων. Αυτη΄ η εµπιστοσυ΄νη στηρι΄ζεται
ειδικο΄τερα στο κοινο΄ υπο΄βαθρο που αποτελει΄ η προση΄λωση΄ τους στις αρχε΄ς της ελευθερι΄ας, της δηµοκρατι΄ας
και του σεβασµου΄ των ανθρω΄πινων δικαιωµα΄των και των θεµελιωδω΄ν ελευθεριω΄ν και στο κρα΄τος δικαι΄ου.
Ορισµε΄νες µορφε΄ς αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης προβλε΄πονται η΄δη στις πρα΄ξεις δικαστικη΄ς συνεργασι΄ας οι οποι΄ες
εγκρι΄θηκαν, πριν απο΄ τη συνθη΄κη του Μα΄αστριχτ, σε δια΄φορα πλαι΄σια και, κατο΄πιν, στο πλαι΄σιο της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης.
'Οσον αφορα΄ την αναγνω΄ριση των τελεσι΄δικων αποφα΄σεων, καταρτι΄στηκαν δια΄φορες πρα΄ξεις για την εφαρµογη΄
τους: ευρωπαϊκη΄ συ΄µβαση της 28ης Μαι΅ου 1970 για τη διεθνη΄ ισχυ΄ των ποινικω΄ν αποφα΄σεων, συ΄µβαση της
13ης Νοεµβρι΄ου 1991 µεταξυ΄ των κρατω
΄ ν µελω΄ν των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, στο πλαι΄σιο της ευρωπαϊκη΄ς
πολιτικη΄ς συνεργασι΄ας, για την εκτε΄λεση αλλοδαπω΄ν ποινικω΄ν αποφα΄σεων, συ΄µβαση της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης,
της 17ης Ιουνι΄ου 1998, περι΄ εκπτω΄σεως απο΄ το δικαι΄ωµα οδη΄γησης.
Εξα΄λλου, η µεταγωγη΄ καταδι΄κων, ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ τη συ΄µβαση του Συµβουλι΄ου της Ευρω΄πης της 21ης
Mαρτι΄ου 1983, ΄εχει ως κυ΄ριο στο΄χο να ενθαρρυ΄νει την ανακατα΄ταξη των καταδι΄κων και βασι΄ζεται σε θεωρη΄σεις
ανθρωπιστικου΄ χαρακτη΄ρα. Προϋποθε΄τει αναγκαι΄α ο΄τι το κρα΄τος εκτε΄λεσης θα αναγνωρι΄σει την απο΄φαση που
λη΄φθηκε στο κρα΄τος της καταδι΄κης.
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Η αναγνω΄ριση σηµαι΄νει επι΄σης ο΄τι µια απο΄φαση πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη απο΄ τα α΄λλα κρα΄τη, δηλαδη΄ ο΄τι
τα ΄δια
ι γεγονο΄τα δεν θα κρι΄νονται εκ νε΄ου και ο΄τι οι τελεσι΄δικες αποφα΄σεις δεν θα αναθεωρου΄νται. Η αρχη΄ αυτη΄
αναφε΄ρεται και στη συ΄µβαση σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς «ne bis in idem» που συνη΄ψαν στα πλαι΄σια
της ευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς συνεργασι΄ας τα κρα΄τη µε΄λη των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των στις 25 Μαι΅ου 1987. H
συ΄µβαση του Συµβουλι΄ου της Ευρω΄πης της 15ης Μαι΅ου 1972 για τη διαβι΄βαση των ποινικω΄ν δικογραφιω΄ν
επι΄σης περιε΄χει κανο΄νες που καθιερω΄νουν το «ne bis in idem». Η συ΄µβαση περι΄ εφαρµογη΄ς της συµφωνι΄ας του
Σε΄νγκεν της 14ης Ιουνι΄ου 1985, που υπογρα΄φηκε στις 19 Ιουνι΄ου 1990, επι΄σης περιε΄χει διατα΄ξεις σχετικε΄ς µε
αυτη΄ν την αρχη΄.

Στο πλαι΄σιο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, πρε΄πει να αναφερθει΄ η συ΄µβαση της 26ης Ιουλι΄ου 1995 σχετικα΄ µε την
προστασι΄α των οικονοµικω΄ν συµφερο΄ντων των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των και η συ΄µβαση της 26ης Μαι΅ου 1997
για την καταπολε΄µηση της δωροδοκι΄ας στην οποι΄α ενε΄χονται υπα΄λληλοι των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των η΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, καθω΄ς και η συ΄µβαση περι΄ εκπτω΄σεως απο΄ το δικαι΄ωµα οδη΄γησης, που
εγκρι΄θηκε στις 17 Ιουνι΄ου 1988.

Στην παρου΄σα φα΄ση, καµι΄α απο΄ αυτε΄ς τις πρα΄ξεις δεν ΄εχει αρχι΄σει να ισχυ΄ει µεταξυ΄ ο΄λων των κρατω΄ν µελω΄ν· για
τις πρα΄ξεις που εγκρι΄νονται η΄ πρε΄πει να εγκριθου΄ν στο πλαι΄σιο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, εναπο΄κειται στα κρα΄τη
µε΄λη να τις επικυρω΄σουν το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν. Για τις α΄λλες, συµπεριλαµβανοµε΄νης της συ΄µβασης µεταξυ΄
των κρατω΄ν µελω΄ν των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των για την εκτε΄λεση αλλοδαπω΄ν ποινικω΄ν αποφα΄σεων της
13ης Νοεµβρι΄ου 1991, η οποι΄α εκδο΄θηκε στα πλαι΄σια της πολιτικη΄ς συνεργασι΄ας, θα πρε΄πει συγχρο΄νως να
αναζητηθου΄ν πιο συ΄γχρονοι µηχανισµοι΄, που να επωφελου΄νται απο΄ τον εντονο΄τερο βαθµο΄ κανονιστικο΄τητας των
πρα΄ξεων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 34 της συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και που να δηµιουργου΄ν τις
προϋποθε΄σεις για ΄ενα συ΄στηµα αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης ο΄σο το δυνατο΄ν πληρε΄στερο.

Πρε΄πει να σηµειωθει΄ ο΄τι δια΄φορες ισχυ΄ουσες πρα΄ξεις προσφε΄ρουν τη δυνατο΄τητα στα κρα΄τη µε΄ρη να επιλε΄γουν
µεταξυ΄ της συνε΄χισης της εκτε΄λεσης της απο΄φασης η΄ της µετατροπη΄ς της.

Η αρχη΄ της µετατροπη΄ς της απο΄φασης θα πρε΄πει να αποτελε΄σει αντικει΄µενο εξε΄τασης προκειµε΄νου να διαπιστωθει΄
σε ποιο βαθµο΄ συµβιβα΄ζεται µε την αρχη΄ της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης που περιλαµβα΄νεται στα συµπερα΄σµατα
του Τα΄µπερε.

Ορισµε΄νες πτυχε΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης δεν εξετα΄σθηκαν στο διεθνε΄ς πλαι΄σιο και, ειδικο΄τερα, εκει΄νες που
σχετι΄ζονται µε τις προδικαστικε΄ς αποφα΄σεις η΄ µε τον υπολογισµο΄ αλλοδαπω΄ν ποινικω΄ν αποφα΄σεων κατα΄ το
σχηµατισµο΄ δικανικη΄ς κρι΄σης, ιδι΄ως προς αξιολο΄γηση του προτε΄ρου βι΄ου ενο΄ς προσω΄που και της υποτροπη΄ς.

Η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση προσλαµβα΄νει εποµε΄νως δια΄φορες µορφε΄ς, πρε΄πει να επιδιωχθει΄ σε ο΄λα τα στα΄δια της
ποινικη΄ς δι΄κης, πριν, κατα΄ η΄ µετα΄ τη λη΄ψη της καταδικαστικη΄ς απο΄φασης, αλλα΄ οι συγκεκριµε΄νοι τρο΄ποι
διαφε΄ρουν ανα΄λογα µε τη φυ΄ση της απο΄φασης η΄ της ποινη΄ς.

Στον καθε΄να απο΄ αυτου΄ς τους τοµει΄ς, η ΄εκταση της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης τελει΄ σε στενη΄ συνα΄ρτηση προς την
υ΄παρξη και το περιεχο΄µενο ορισµε΄νων παραµε΄τρων που καθορι΄ζουν την αποτελεσµατικο΄τητα΄ της. Οι παρα΄µετροι
αυτε΄ς προσδιορι΄στηκαν κατα΄ τη δια΄ρκεια των εργασιω΄ν που αναλη΄φθηκαν στο πλαι΄σιο του Συµβουλι΄ου, ιδι΄ως
απο΄ την αντιπροσωπει΄α του Ηνωµε΄νου Βασιλει΄ου.

Οι παρα΄µετροι αυτε΄ς ει΄ναι οι ακο΄λουθοι:
—

το αν το αιτου΄µενο µε΄τρο ει΄ναι γενικη΄ς εφαρµογη΄ς η΄ περιορι΄ζεται σε ορισµε΄να εγκλη΄µατα. Ορισµε΄να µε΄τρα
εφαρµογη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης µπορου΄ν να περιορι΄ζονται στα σοβαρα΄ εγκλη΄µατα,

—

το αν διατηρει΄ται η΄ καταργει΄ται η απαι΄τηση του εκατε΄ρωθεν αξιοποι΄νου ως προϋπο΄θεση της αναγνω΄ρισης,

—

οι µηχανισµοι΄ προστασι΄ας των δικαιωµα΄των των τρι΄των, των θυµα΄των και των υπο΄πτων,
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—

ο καθορισµο΄ς των κοινω΄ν ελα΄χιστων κανο΄νων, πρα΄γµα που µπορει΄ να απαιτει΄ται προς διευκο΄λυνση της
εφαρµογη΄ς της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης, ο΄πως λ.χ. στον τοµε΄α της αρµοδιο΄τητας των
δικαστηρι΄ων,

—

το αν η εκτε΄λεση της απο΄φασης ει΄ναι α΄µεση η΄ ΄εµµεση, καθω΄ς και ο καθορισµο΄ς και η ΄εκταση της πιθανη΄ς
διαδικασι΄ας επικυ΄ρωσης,

—

το αν και σε ποια ΄εκταση προβλε΄πονται λο΄γοι α΄ρνησης της αναγνω΄ρισης που βασι΄ζονται στην κυριαρχι΄α η΄
α΄λλα ουσιω΄δη συµφε΄ροντα του κρα΄τους προς το οποι΄ο υποβα΄λλεται η αι΄τηση η΄ συνδε΄ονται προς τη
νοµιµο΄τητα,

—

το ζη΄τηµα της ευθυ΄νης των κρατω΄ν σε περι΄πτωση µη α΄σκησης δι΄ωξης, αποφυλα΄κισης η΄ αθω΄ωσης.

Ανα΄λογα µε τη φυ΄ση της σχετικη΄ς απο΄φασης, η συνεκτι΄µηση κα΄ποιας παραµε΄τρου θα µπορου΄σε να ποικι΄λλει
ανα΄λογα µε τον επιδιωκο΄µενο στο΄χο, δηλαδη΄ την επι΄τευξη µιας αρκετα΄ φιλο΄δοξης εφαρµογη΄ς της αρχη΄ς της
αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης ποινικω΄ν αποφα΄σεων, εκτο΄ς αν κριθει΄ αναγκαι΄α η θε΄σπιση αυτοτελου΄ς µε΄τρου, δια του
οποι΄ου η παρα΄µετρος αυτη΄ θα εφαρµο΄ζεται στο πλαι΄σιο ο΄λων των µε΄τρων.
Το προ΄γραµµα µε΄τρων, νοου΄µενο ως γενικο΄ προ΄γραµµα, αφορα΄ τους δια΄φορους τοµει΄ς στους οποι΄ους τα κρα΄τη
µε΄λη πρε΄πει να κατευθυ΄νουν τις προσπα΄θειε΄ς τους στα προσεχη΄ ΄ετη ω΄στε να φθα΄σουµε σε µια προοδευτικη΄
αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των ποινικω΄ν αποφα΄σεων στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση.
∆εν πρε΄πει ωστο΄σο να θεωρηθει΄ ως τελικο΄ προ΄γραµµα που ρυθµι΄ζει µια για πα΄ντα την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των
ποινικω΄ν αποφα΄σεων, αλλα΄ ως ΄ενα φιλο΄δοξο, προοδευτικο΄ και ρεαλιστικο΄ εγχει΄ρηµα. Σκοπο΄ς του προγρα΄µµατος
ει΄ναι να προλεια΄νει το ΄εδαφος και να προτει΄νει την ενδεδειγµε΄νη λυ΄ση σε κα΄θε σχετικο΄ τοµε΄α, χωρι΄ς ο΄µως να
ορι΄σει αµετα΄κλητα και δεσµευτικα΄ τα της µεθο΄δευσης των µελλοντικω΄ν εργασιω΄ν. Οµοι΄ως, τα κρα΄τη µε΄λη δεν
πρε΄πει να θεωρη΄σουν ο΄τι το προ΄γραµµα αυτο΄ τα απαλλα΄σσει απο΄ την υποχρε΄ωση να κυρω΄σουν ορισµε΄νες
πρα΄ξεις που εµπι΄πτουν στον τοµε΄α αυτο΄ν και ΄εχουν η΄δη εγκριθει΄ στο πλαι΄σιο α΄λλων φορε΄ων. Αφετηρι΄α των
εργασιω΄ν που θα απορρευ΄σουν απο΄ το προ΄γραµµα θα πρε΄πει ν' αποτελε΄σουν ο΄σο το δυνατο΄ν περισσο΄τερο οι
λυ΄σεις που ΄εχουν ενδεχοµε΄νως εξευρεθει΄ στο πλαι΄σιο ισχυουσω΄ν ρυθµι΄σεων, ω΄στε ν' αποφευχθου΄ν περιττε΄ς
εργασι΄ες.
Τε΄λος, κατα΄ την υλοποι΄ηση του προγρα΄µµατος θα πρε΄πει, στην κατα΄λληλη στιγµη΄, να θεσπισθει΄ πρα΄ξη
περιε΄χουσα πλει΄ονα µε΄τρα.
Η εκτε΄λεση του προγρα΄µµατος, περι΄ της προο΄δου της οποι΄ας θα πρε΄πει να πραγµατοποιηθει΄ αµοιβαι΄α
αξιολο΄γηση, αποτελει΄ ΄ενα αναγκαι΄ο βη΄µα.
Στις 26 Ιουλι΄ου 2000, η Επιτροπη΄ κατα΄θεσε ανακοι΄νωση προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο
σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των τελεσι΄δικων αποφα΄σεων σε ποινικε΄ς υποθε΄σεις.
Το προ΄γραµµα µε΄τρων ενσωµατω΄νει τη συµβολη΄ της Επιτροπη΄ς και τις κατευθυ΄νσεις που καθορι΄στηκαν κατα΄ το
α΄τυπο Συµβου΄λιο των Υπουργω΄ν ∆ικαιοσυ΄νης και Εσωτερικω΄ν Υποθε΄σεων της Μασσαλι΄ας στις 28 και 29
Ιουλι΄ου 2000.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ

1.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΛΑΒΕΙ ∆ΙΚΑΣΤΗΣ
ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ

1.1. Ne bis in idem
Στο΄χος: Ενι΄σχυση της ασφα΄λειας δικαι΄ου στο εσωτερικο΄ της 'Ενωσης. Αυτο΄ θα επιτευχθει΄ εα΄ν οι ποινικε΄ς
αποφα΄σεις περι΄ οριστικη΄ς καταδι΄κης, που εκδι΄δονται σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος, δεν αµφισβητου΄νται σε ΄ενα α΄λλο. Εα΄ν
σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος ΄εχει ληφθει΄ µια τε΄τοια απο΄φαση, αυτο΄ πρε΄πει να κωλυ΄ει την α΄σκηση νε΄ας δι΄ωξης για το ΄διο
ι
περιστατικο΄ η΄ την ΄δια
ι πρα΄ξη σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος. Αυτο΄ς ο στο΄χος εν µε΄ρει επιτευ΄χθηκε στα α΄ρθρα 54 ΄εως
57 της συνθη΄κης εφαρµογη΄ς των συµφωνιω΄ν του Σε΄νγκεν.
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Απο΄ αυτη΄ την α΄ποψη, οι δυνατο΄τητες επιφυλα΄ξεων που προβλε΄πονται στο α΄ρθρο 55 αυτη΄ς της συνθη΄κης θα
πρε΄πει να επανεξεταστου΄ν, ιδιαι΄τερα εκει΄νη που επιτρε΄πει σε ΄ενα κρα΄τος να δηλω΄σει ο΄τι δεν δεσµευ΄εται απο΄ την
αρχη΄ «ne bis in idem» ο΄ταν «οι πρα΄ξεις τις οποι΄ες αφορα΄ η αλλοδαπη΄ απο΄φαση ΄εχουν τελεστει΄ … εν µε΄ρει στο
΄εδαφο΄ς του …».
'Οσον αφορα΄ τις α΄λλες αποφα΄σεις, ο΄πως π.χ. οι αθωωτικε΄ς, θα πρε΄πει να εξεταστει΄ µε ποιο τρο΄πο ει΄ναι δυνατο΄
να εξακολουθη΄σουν να διε΄πονται απο΄ την αρχη΄ «ne bis in idem», ενδεχοµε΄νως υπο΄ την επιφυ΄λαξη ορισµε΄νων
διακρι΄σεων.
Τε΄λος, θα µπορου΄σε επι΄σης να ρυθµιστει΄ το ζη΄τηµα των αποφα΄σεων που λαµβα΄νονται σε ΄ενα κρα΄τος κατο΄πιν
ποινικη΄ς µεσολα΄βησης.
Με΄τρο αριθ. 1: Επανεξε΄ταση των α΄ρθρων 54 ΄εως 57 της συνθη΄κης για την εφαρµογη΄ της συµφωνι΄ας του
Σε΄νγκεν, τα οποι΄α ελη΄φθησαν απο΄ τη συ΄µβαση µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των σχετικα΄
µε την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς ne bis in idem, που υπογρα΄φηκε στις Βρυξε΄λλες στις 25 Μαι΅ου 1987, µε την
προοπτικη΄ πλη΄ρους εφαρµογη΄ς της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 6

1.2. Εξατοµι΄κευση της κυ΄ρωσης
Στο΄χος: Να οδηγηθου΄ν οι δικαστε΄ς να λαµβα΄νουν υπο΄ψη καταδι΄κες που απαγγε΄λλονται σε α΄λλα κρα΄τη µε΄λη,
προκειµε΄νου να αξιολογου΄ν το ποινικο΄ µητρω΄ο του παραβα΄τη και να αντλου΄ν τα κατα΄λληλα συµπερα΄σµατα ως
προς την καταδι΄κη του ενδιαφερο΄µενου.
Με΄τρο αριθ. 2: Η ΄εκδοση µιας η΄ περισσο΄τερων πρα΄ξεων που να καθιερω΄νουν την αρχη΄ ο΄τι ο δικαστη΄ς ενο΄ς
κρα΄τους µε΄λους πρε΄πει να ει΄ναι σε θε΄ση να λαµβα΄νει υπο΄ψη τις τελεσι΄δικες ποινικε΄ς αποφα΄σεις που εκδι΄δονται
στα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη προκειµε΄νου να εκτιµη΄σει τον προ΄τερο βι΄ο του παραβα΄τη, να κρι΄νει εα΄ν ει΄ναι υπο΄τροπος
και να καθορι΄σει τη φυ΄ση της ποινη΄ς και τις τυχο΄ν ειδικε΄ς ρυθµι΄σεις περι΄ της ΄εκτιση΄ς της.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 4
∆εδοµε΄νου ο΄τι η αρχη΄ αυτη΄, για να ισχυ΄σει πραγµατικα΄, προϋποθε΄τει τη γνω΄ση της ξε΄νης καταδικαστικη΄ς
απο΄φασης, θα πρε΄πει:
Με΄τρο αριθ. 3: Προς διευκο΄λυνση της αµοιβαι΄ας ενηµε΄ρωσης καθιε΄ρωση τυποποιηµε΄νου εγγρα΄φου αι΄τησης
αντιγρα΄φων ποινικου΄ µητρω΄ου, µεταφρασµε΄νο στις δια΄φορες γλω΄σσες της 'Ενωσης [σηµει΄ο 49 στοιχει΄ο δ) του
προγρα΄µµατος δρα΄σης της 3ης ∆εκεµβρι΄ου 1998 για την καλυ΄τερη δυνατη΄ εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της
συνθη΄κης του 'Αµστερνταµ για τη θε΄σπιση ενο΄ς χω΄ρου ελευθερι΄ας, ασφα΄λειας και δικαιοσυ΄νης], βα΄σει του
προτυ΄που που εκπονη΄θηκε στα πλαι΄σια των οργα΄νων του Σε΄νγκεν.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 2
Με΄τρο αριθ. 4: Πραγµατοποι΄ηση µελε΄της σκοπιµο΄τητας δια της οποι΄ας λαµβανοµε΄νων πλη΄ρως υπο΄ψη των
απαιτη΄σεων περι΄ ατοµικω΄ν ελευθεριω΄ν και προστασι΄ας δεδοµε΄νων, θα καθορι΄ζεται ο καλυ΄τερος δυνατο΄ς τρο΄πος
ενηµε΄ρωσης των αρµο΄διων αρχω΄ν ανα΄ την ΕΕ σχετικα΄ µε τις ποινικε΄ς καταδι΄κες που ΄εχουν απαγγελθει΄ κατα΄ ενο΄ς
προσω΄που. Στο πλαι΄σιο της µελε΄της θα ερευνηθει΄ ποια ει΄δη καταδικαστικω΄ν αποφα΄σεων πρε΄πει ν' αφορα΄ η
ενηµε΄ρωση, καθω΄ς και η επιλογη΄ της καλυ΄τερης απο΄ τις παρακα΄τω µεθο΄δους: α) διευκο΄λυνση των διµερω΄ν
ανταλλαγω΄ν πληροφοριω΄ν· β) εισαγωγη΄ των εθνικω΄ν αρχει΄ων σε δι΄κτυο· γ) συ΄σταση ενο΄ς πραγµατικου΄ κεντρικου΄
ευρωπαϊκου΄ αρχει΄ου.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 2
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

΄ ν στοιχει΄ων και περι΄ δεσµευ΄σεως περιουσιακω
΄ ν στοιχει΄ων
2.1. Αποφα΄σεις περι΄ διαφυ΄λαξης αποδεικτικω
΄ν την αναζη
΄ σεις που αφορου
΄τηση αποδει΄ξεων
2.1.1. Αποφα
Στο΄χος: Να επιτραπει΄ το παραδεκτο΄ των αποδεικτικω΄ν στοιχει΄ων, να αποφευχθει΄ ο κι΄νδυνος απω΄λεια΄ς τους και
να διευκολυνθει΄ η εκτε΄λεση των αποφα΄σεων περι΄ κατ' οι΄κον ερευνω΄ν και κατασχε΄σεων, προκειµε΄νου να
εξασφαλιστει΄ ταχει΄α κτη΄ση των αποδεικτικω΄ν στοιχει΄ων στο πλαι΄σιο ποινικω΄ν υποθε΄σεων (σηµει΄ο 36 των
συµπερασµα΄των του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Τα΄µπερε). Καλο΄ ει΄ναι να ΄εχουµε κατα΄ νου το α΄ρθρο 26 της
ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης για τη διαβι΄βαση των ποινικω΄ν δικογραφιω΄ν της 15ης Μαι΅ου 1972 και το α΄ρθρο 8 της
συ΄µβασης της Ρω΄µης της 6ης Νοεµβρι΄ου 1990 για τη διαβι΄βαση των ποινικω΄ν δικογραφιω΄ν.
Με΄τρο αριθ. 5: ∆ιερευ΄νηση των εφικτω΄ν λυ΄σεων προκειµε΄νου:
—

Να καταστου΄ν µη αντιτα΄ξιµες µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν οι επιφυλα΄ξεις και οι δηλω΄σεις που προβλε΄πονται για
το α΄ρθρο 5 της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης περι΄ αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς του 1959 ο΄πως
συµπληρω΄θηκε απο΄ τα α΄ρθρα 51 και 52 της συ΄µβασης για την εφαρµογη΄ των συµφωνιω΄ν του Σε΄νγκεν
καθ' ο΄σον αφορα΄ τα καταναγκαστικα΄ µε΄τρα, ιδι΄ως στον τοµε΄α της καταπολε΄µησης του οργανωµε΄νου
εγκλη΄µατος, της νοµιµοποι΄ησης προϊο΄ντων εγκλη΄µατος και του οικονοµικου΄ εγκλη΄µατος.

—

Να καταστου΄ν µη αντιτα΄ξιµοι µεταξυ΄ των κρατω΄ν-µελω΄ν οι λο΄γοι αρνη΄σεως της αµοιβαι΄ας συνδροµη΄ς οι
προβλεπο΄µενοι στο α΄ρθρο 2 της συ΄µβασης του 1959, ο΄πως συµπληρω΄θηκε απο΄ το α΄ρθρο 50 της
συ΄µβασης για την εφαρµογη΄ των συµφωνιω΄ν του Σε΄νγκεν.

Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 1
Με΄τρο αριθ. 6: εκπο΄νηση πρα΄ξης για την αναγνω΄ριση των αποφα΄σεων περι΄ δεσµευ΄σεως των αποδεικτικω΄ν
στοιχει΄ων, ω΄στε να αποτρε΄πεται η εξαφα΄νιση αποδεικτικω΄ν στοιχει΄ων ευρισκο΄µενων σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 1
΄ν στη δη
΄ µε΄τρα που αποσκοπου
΄ ν στοιχει΄ων η
΄µευση περιουσιακω
΄ στην απο΄δοση
΄
2.1.2. Προσωρινα
τους στους παθο΄ντες
Στο΄χος: Να καταστει΄ δυνατη΄ η α΄µεση αναγνω΄ριση και εκτε΄λεση των αποφα΄σεων περι΄ δεσµευ΄σεως περιουσιακω΄ν
στοιχει΄ων εν ο΄ψει δη΄µευσης η΄ απο΄δοση΄ς τους στον παθο΄ντα εκ του εγκλη΄µατος.
Με΄τρο αριθ. 7: Επεξεργασι΄α ενο΄ς µε΄σου σχετικα΄ µε την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση των αποφα΄σεων περι΄ δεσµευ΄σεως
περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων. Η πρα΄ξη αυτη΄ θα πρε΄πει να καθιστα΄ δυνατη΄ την προσωρινη΄ δε΄σµευση περιουσιακω΄ν
στοιχει΄ων σε περι΄πτωση ανα΄γκης, χωρι΄ς να απαιτει΄ται προσφυγη΄ στις διαδικασι΄ες της αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς
συνδροµη΄ς, κατ' εκτε΄λεση εντολω΄ν που ΄εχει εκδω΄σει δικαστη΄ριο α΄λλου κρα΄τους µε΄λους.
Τα µε΄τρα 6 και 7 δυνατο΄ν να υλοποιηθου΄ν µε τη θε΄σπιση µιας µο΄νο πρα΄ξης.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 1

΄ πων
2.2. Αποφα΄σεις περι΄ προσω
΄λληψης
΄ σεις συ
2.2.1. Αποφα
Στο΄χος: Να διευκολυνθει΄ η εκτε΄λεση των ενταλµα΄των συ΄λληψης µε σκοπο΄ τη δι΄ωξη. ∆εν πρε΄πει να λησµονει΄ται
εν προκειµε΄νω η συ΄σταση 28 της στρατηγικη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, για την ΄εναρξη της νε΄ας χιλιετι΄ας,
συ΄µφωνα µε την οποι΄α πρε΄πει να εξετασθει΄ µακροπρο΄θεσµα η δυνατο΄τητα δηµιουργι΄ας ενο΄ς ενιαι΄ου ευρωπαϊκου΄
νοµικου΄ χω΄ρου στον τοµε΄α της ΄εκδοσης εγκληµατιω΄ν.
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Με΄τρο αριθ. 8: ∆ιερευ΄νηση των µε΄σων δια των οποι΄ων θα θεσπισθει΄ τουλα΄χιστον για τα σοβαρο΄τερα εγκλη΄µατα
περι΄ των οποι΄ων το α΄ρθρο 29 της συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, ΄ενα καθεστω΄ς παρα΄δοσης βασιζο΄µενο
στην α΄µεση αναγνω΄ριση και εκτε΄λεση του εντα΄λµατος συλλη΄ψεως που εξε΄δωσε η αιτου΄σα δικαστικη΄ αρχη΄. Το
καθεστω΄ς αυτο΄ πρε΄πει µεταξυ΄ α΄λλων να ορι΄ζει υπο΄ ποι΄ες προϋποθε΄σεις το ΄ενταλµα συνιστα΄ επαρκη΄ νοµικη΄ βα΄ση
για την παρα΄δοση του προσω΄που εκ µε΄ρους των αρχω΄ν στις οποι΄ες απευθυ΄νεται η αι΄τηση, ω΄στε να δηµιουργηθει΄
΄ενας ενιαι΄ος νοµικο΄ς χω΄ρος στον τοµε΄α της ΄εκδοσης εγκληµατιω΄ν.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 2

΄ της ελευθερι΄ας
2.2.2. Με΄τρα ελε΄γχου µη στερητικα
Στο΄χος: Να εξασφαλισθει΄ συνεργασι΄α στην περι΄πτωση που ΄ενα προ΄σωπο υπο΄κειται σε υποχρεω΄σεις η΄ σε µε΄τρα
επι΄βλεψης στο πλαι΄σιο δικαστικου΄ ελε΄γχου προ της δι΄κης του.
Με΄τρο αριθ. 9: Καταγραφη΄ των µε΄τρων που εµπι΄πτουν στην κατηγορι΄α αυτη΄, των τρο΄πων ελε΄γχου δια των
οποι΄ων εξασφαλι΄ζεται η τη΄ρηση΄ τους εκ µε΄ρους των προσω΄πων που υπο΄κεινται σ' αυτα΄, και των κυρω΄σεων των
επιβλητε΄ων σε περι΄πτωση µη τηρη΄σεως.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 3
Με΄τρο αριθ. 10: Με γνω΄µονα την καταγραφη΄ αυτη΄, ενδεχοµε΄νως, η ΄εκδοση πρα΄ξης επιτρε΄πουσα την α΄µεση
αναγνω΄ριση και εκτε΄λεση των µε΄τρων ελε΄γχου και επι΄βλεψης η΄ ασφαλει΄ας που ΄εχουν οριστει΄ πριν η δικαστικη΄
αρχη΄ αποφανθει΄ επι΄ της ουσι΄ας της υποθε΄σεως. Η πρα΄ξη αυτη΄ πρε΄πει να αφορα΄ ο΄λα τα προ΄σωπα, κατα΄ των
οποι΄ων ΄εχει ασκηθει΄ δι΄ωξη σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος και ενδε΄χεται να βρι΄σκονται σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος και να
προβλε΄πει πω΄ς θα ασκει΄ται η επι΄βλεψη για την τη΄ρηση΄ τους και τι κυρω΄σεις θα επισυ΄ρει η µη τη΄ρηση΄ τους.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 5

2.3. Συνεκτι΄µηση των αποφα΄σεων περι΄ α΄σκησης δι΄ωξης σε α΄λλα κρα΄τη µε΄λη
Στο΄χος: Η εξε΄λιξη της διεθνου΄ς εγκληµατικο΄τητας επε΄φερε ιδιαι΄τερη αυ΄ξηση των περιπτω΄σεων ο΄που δια΄φορα
κρα΄τη µε΄λη ει΄ναι αρµο΄δια, συ΄µφωνα µε τους εσωτερικου΄ς τους κανο΄νες διαδικασι΄ας, να διω΄κουν και να
εκδικα΄ζουν τις ΄διες
ι
η΄ συναφει΄ς πρα΄ξεις. Πρε΄πει εποµε΄νως να ενθαρρυνθει΄, εντο΄ς της 'Ενωσης, η α΄ρση των
θετικω΄ν συγκρου΄σεων αρµοδιο΄τητας µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν και να αποφευχθου΄ν, στο µε΄τρο του δυνατου΄, οι
πολλαπλε΄ς διω΄ξεις. Προς του΄το, θα πρε΄πει να πραγµατοποιηθει΄ µελε΄τη σκοπιµο΄τητας ως προς τη δηµιουργι΄α
ενο΄ς κεντρικου΄ ευρετηρι΄ου που να επιτρε΄πει την αποφυγη΄ απαγγελι΄ας κατηγοριω΄ν οι οποι΄ες θα απορρι΄πτονταν
δυνα΄µει της αρχη΄ς «ne bis in idem», και επι΄σης θα παρει΄χε χρη΄σιµες πληροφορι΄ες για τις ανακρι΄σεις που
αφορου΄ν εγκλη΄µατα στα οποι΄α ενε΄χεται το ΄διο
ι προ΄σωπο.
Με΄τρο αριθ. 11: Εκπο΄νηση πρα΄ξης που να προβλε΄πει δυνατο΄τητα διαβι΄βασης των ποινικω΄ν δικογραφιω΄ν σε
α΄λλα κρα΄τη µε΄λη και ενθα΄ρρυνση του συντονισµου΄ µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν προς το σκοπο΄ αυτο΄,
λαµβανοµε΄νου βεβαι΄ως υπ' ο΄ψη του πεδι΄ου των αρµοδιοτη΄των του Εurojust σε αυτο΄ν τον τοµε΄α, δεδοµε΄νου ο΄τι
΄ενα απο΄ τα ΄εργα του ει΄ναι ακριβω΄ς «να διευκολυ΄νει τον σωστο΄ συντονισµο΄ των εθνικω΄ν εισαγγελικω΄ν αρχω΄ν»
(σηµει΄ο 46 των συµπερασµα΄των του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Τα΄µπερε). Θα µπορου΄σαν να καθοριστου΄ν
κριτη΄ρια για τη διευκο΄λυνση του καθορισµου΄ των αρµοδιοτη΄των, ω΄στε να διευκολυνθει΄ ο συντονισµο΄ς αυτο΄ς,
µε βα΄ση, µεταξυ΄ α΄λλων, τις περιπτω
΄ σεις διαβι΄βασης δικογραφιω΄ν που προβλε΄πει το α΄ρθρο 8 της ευρωπαϊκη΄ς
΄ ν δικογραφιω΄ν που υπογρα΄φηκε στο Στρασβου΄ργο την 15η Μαι΅ου
συ΄µβασης για την διαβι΄βαση των ποινικω
1972.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 4
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Με΄τρο αριθ. 12: Πραγµατοποι΄ηση µελε΄της σκοπιµο΄τητας µε αντικει΄µενο το πω΄ς θα επιτευχθει΄ καλυ΄τερα,
λαµβανοµε΄νων πλη΄ρως υπ' ο΄ψη των απαιτη΄σεων που α΄πτονται των ατοµικω΄ν ελευθεριω΄ν και της προστασι΄ας των
δεδοµε΄νων, η ενηµε΄ρωση των αρµο΄διων αρχω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης σχετικα΄ µε τις διεξαγο΄µενες ανακριτικε΄ς
διαδικασι΄ες η΄ ποινικε΄ς διω΄ξεις, κατα΄ ορισµε΄νου προσω΄που. Η µελε΄τη θα πρε΄πει να εξετα΄ζει ποιες κατηγορι΄ες
αδικηµα΄των θα αφορα΄ η ενηµε΄ρωση και σε ποιο στα΄διο της διαδικασι΄ας θα πραγµατοποιει΄ται, τε΄λος δε να
υποδεικνυ΄ει την καλυ΄τερη απο΄ τις εξη΄ς µεθο΄δους: α) διευκο΄λυνση των διµερω΄ν ανταλλαγω΄ν πληροφοριω΄ν· β)
εισαγωγη΄ των εθνικω΄ν αρχει΄ων σε δι΄κτυο· γ) συ΄σταση ενο΄ς πραγµατικου΄ κεντρικου΄ ευρωπαϊκου΄ αρχει΄ου.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 2

3.

ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

3.1. Ποινε΄ς στερητικε΄ς της ελευθερι΄ας
΄ ριση και εκτε΄λεση της οριστικη
΄τος
΄ς καταδι΄κης που εκδι΄δεται σε ΄ενα κρα
3.1.1. 'Αµεση αναγνω
΄ρος υπηκο΄ου α
΄ λλου κρα
΄τους µε΄λους, ο΄ταν απορρι΄πτεται η ΄εκδοση για το µο΄νο λο΄γο ο΄τι
µε΄λος εις βα
ει΄ναι υπη΄κοος κρα΄τους που ΄εχει δηλω΄σει ο΄τι δεν θα εκδι΄δει τους υπηκο΄ους του κατ' εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 7
παρα΄γραφος 2 της συ΄µβασης περι΄ ΄εκδοσης µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης της 27ης
Σεπτεµβρι΄ου 1996.
Στο΄χος: Εα΄ν αποδειχθει΄ ο΄τι ΄ενα κρα΄τος µε΄λος αδυνατει΄ να καταργη΄σει την αρχη΄ της µη ΄εκδοσης ιδι΄ων υπηκο΄ων,
να εξασφαλι΄ζεται ο΄τι θα εκτελει΄ται στην επικρα΄τεια΄ του η ποινη΄ για την οποι΄α ζητει΄ται η ΄εκδοση.
Με΄τρο αριθ. 13: 'Εκδοση πρα΄ξης συµπληρωµατικη΄ς προς τη συ΄µβαση της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης περι΄ ΄εκδοσης
της 27ης Σεπτεµβρι΄ου 1996 και την Ευρωπαϊκη΄ Συ΄µβαση ΄εκδοσης της 13ης ∆εκεµβρι΄ου 1957. Η συ΄µβαση
των Βρυξελλω΄ν µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω
΄ ν των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των για την εκτε΄λεση αλλοδαπω΄ν ποινικω
΄ν
αποφα΄σεων, της 13ης Νοεµβρι΄ου 1991, προε΄βλεπε µο΄νο «προαιρετικη΄» διαβι΄βαση της εκτε΄λεσης. Η προς
εκπο΄νηση πρα΄ξη θα µπορου΄σε στην προκειµε΄νη περι΄πτωση να καθιερω΄σει µια νε΄α αρχη΄: «ε΄κδοση η΄ εκτε΄λεση της
ποινη΄ς». ∆υνατο΄ν επι΄σης να περιλα΄βει συγκεκριµε΄νες διατα΄ξεις περι΄ την εκτε΄λεση της ποινη΄ς, ο΄πως η συνε΄χιση
της εκτε΄λεσης η΄ η µετατροπη΄ της ποινη΄ς.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 3
Στο΄χος: ει΄ναι σκο΄πιµο να αξιολογηθου΄ν τα διεθνη΄ µε΄σα, που αφορου΄ν τις οριστικε΄ς καταδικαστικε΄ς αποφα΄σεις
που προβλε΄πουν ποινε΄ς στερητικε΄ς της ελευθερι΄ας και να εξετασθει΄ κατα΄ πο΄σον τα µε΄σα αυτα΄ επιτρε΄πουν την
εξασφα΄λιση πλη΄ρους καθεστω΄τος αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης.
Με΄τρο αριθ. 14: αξιολο΄γηση του κατα΄ πο΄σον πιο συ΄γχρονοι µηχανισµοι΄ επιτρε΄πουν την εξε΄ταση πλη΄ρους
καθεστω΄τος αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης των οριστικω΄ν καταδικαστικω΄ν αποφα΄σεων που προβλε΄πουν ποινε΄ς
στερητικε΄ς της ελευθερι΄ας.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 3
΄ν να διαφυ
΄γουν
΄ τελεσιδι΄κως καταδικασθε΄ντων που προσπαθου
3.1.2. Μεταγωγη
Στο΄χος: Απλου΄στευση των διαδικασιω΄ν για την περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α ΄ενα προ΄σωπο ενω΄ ΄εχει καταδικαστει΄
τελεσι΄δικα προσπαθει΄ να διαφυ΄γει (σηµει΄ο 35 των συµπερασµα΄των του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Τα΄µπερε).
Με΄τρο αριθ. 15: 'Εκδοση πρα΄ξης καταργου΄σας τη διαδικασι΄α ΄εκδοσης και επιτρε΄πουσας να µετα΄γεται στο
κρα΄τος στο οποι΄ο εκδο΄θηκε η καταδικαστικη΄ απο΄φαση προ΄σωπο το οποι΄ο προσπαθει΄ να διαφυ΄γει αν και ΄εχει
καταδικαστει΄ τελεσι΄δικα συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 6 της συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση. Θα πρε΄πει να
εξεταστου΄ν και οι περιπτω΄σεις κατα΄ τις οποι΄ες, αντι΄ της µεταγωγη΄ς, ει΄ναι δυνατη΄ η συνε΄χιση της εκτε΄λεσης της
΄ νει την αρχη΄ της παρα΄δοσης η΄ της συνε΄χισης της εκτε΄λεσης της ποινη΄ς,
ποινη΄ς. Η πρα΄ξη αυτη΄, που θα καθιερω
θα αφορα΄ κυρι΄ως τους φυγο΄ποινους εγκληµατι΄ες.
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Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 3
΄ρρυνση της κοινωνικη
΄ καταδι΄κων µε στο΄χο την ενθα
΄ς επανε΄νταξης
3.1.4. Μεταγωγη
Στο΄χος: Να επιτραπει΄ στους κατοι΄κους ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους να εκτι΄σουν τη ποινη΄ τους στο κρα΄τος διαµονη΄ς
τους. Θα πρε΄πει συναφω΄ς να ΄εχουµε κατα΄ νου το α΄ρθρο 2 της συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄, µεταξυ΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, της συνθη΄κης του Συµβουλι΄ου της Ευρω΄πης περι΄ µεταγωγη΄ς
καταδι΄κων, της 25ης Μαι΅ου 1987.
Με΄τρο αριθ. 16: 'Εκδοση συµπληρωµατικη΄ς πρα΄ξης στην ευρωπαϊκη΄ συ΄µβαση της 21ης Μαρτι΄ου 1983 για τη
µεταγωγη΄ καταδι΄κων, η οποι΄α ισχυ΄ει για τους υπηκο΄ους των ενδιαφεροµε΄νων κρατω΄ν, µε την οποι΄α να
επεκτει΄νεται και στους κατοι΄κους.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 4

3.2. Χρηµατικε΄ς ποινε΄ς
Στο΄χος: Να ει΄ναι δυνατο΄ οι χρηµατικε΄ς ποινε΄ς, που επιβα΄λλει ΄ενα κρα΄τος µε΄λος σε φυσικα΄ η΄ νοµικα΄ προ΄σωπα,
να εκτελου΄νται σε ΄ενα α΄λλο κρα΄τος µε΄λος. Καλο΄ ει΄ναι να ΄εχουµε κατα΄ νου τις συναφει΄ς διατα΄ξεις που περιε΄χονται
στη συ΄µβαση µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των για την εκτε΄λεση αλλοδαπω΄ν ποινικω΄ν
αποφα΄σεων της 13ης Νοεµβρι΄ου 1991.
Με΄τρο αριθ. 17: Ενσωµα΄τωση, σε επι΄πεδο 'Ενωσης, της ειδικη΄ς συµφωνι΄ας συνεργασι΄ας σχετικα΄ µε τις
διαδικασι΄ες που αφορου΄ν παραβα΄σεις του κω΄δικα οδικη΄ς κυκλοφορι΄ας και την εκτε΄λεση των σχετικω΄ν προστι΄µων
και χρηµατικω΄ν ποινω΄ν, η οποι΄α καταρτι΄στηκε απο΄ τα ο΄ργανα του Σε΄νγκεν και εγκρι΄θηκε απο΄ την εκτελεστικη΄
επιτροπη΄ Σε΄νγκεν µε απο΄φαση της 28ης Απριλι΄ου 1999. Αυτη΄ η συµφωνι΄α, που περιλαµβα΄νεται µεταξυ΄ των
αποφα΄σεων που αποτελου΄ν το κεκτηµε΄νο του Σε΄νγκεν, πρε΄πει να αποτελε΄σει το αντικει΄µενο πρα΄ξης του
Συµβουλι΄ου βα΄σει του α΄ρθρου 34, παρα΄γραφος 2 της συνθη΄κης για την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, µε την οποι΄α θα
θεσπι΄ζεται νε΄ο νοµοθε΄τηµα που θα περιε΄χει τις πρακτικη΄ς φυ΄σεως διατα΄ξεις της.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 1
Με΄τρο αριθ. 18: Εκπο΄νηση πρα΄ξης που να επιτρε΄πει την εκ µε΄ρους του κρα΄τους διαµονη΄ς ει΄σπραξη των
χρηµατικω΄ν ποινω΄ν που ΄εχει επιβα΄λει τελεσι΄δικα σε φυσικο΄ η΄ νοµικο΄ προ΄σωπο το κρα΄τος διαµονη΄ς του
καταδι΄κου. Η πρα΄ξη αυτη΄ θα µπορου΄σε να προβλε΄πει την αυτο΄µατη ει΄σπραξη των προστι΄µων που επιβα΄λλονται
για ποινικα΄ αδικη΄µατα ενδεχοµε΄νως η΄ µια απλουστευµε΄νη διαδικασι΄α επικυ΄ρωσης. Θα πρε΄πει ο΄σο ει΄ναι δυνατο΄ν
να προβλε΄πει διατα΄ξεις για τη διαδικασι΄α σε περι΄πτωση µη πληρωµη΄ς. Κατα΄ τις εργασι΄ες θα πρε΄πει να ληφθου΄ν
υπ' ο΄ψιν οι υφιστα΄µενες µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν διαφορε΄ς ως προς την ευθυ΄νη των νοµικω΄ν προσω΄πων.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 2

3.3. ∆ηµευ΄σεις
Στο΄χος: Να βελτιωθει΄ η εντο΄ς ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους εκτε΄λεση αποφα΄σεως δη΄µευσης που ΄εχει ληφθει΄ σε α΄λλο
κρα΄τος µε΄λος, ιδι΄ως µε σκοπο΄ την απο΄δοση του αντικειµε΄νου στον παθο΄ντα εκ του εγκλη΄µατος εν ο΄ψει της
υ΄παρξης της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης της 8ης Νοεµβρι΄ου 1990 για τη νοµιµοποι΄ηση, την εξακρι΄βωση, την
κατα΄σχεση και τη δη΄µευση των προϊο΄ντων εγκλη΄µατος.
Με΄τρο αριθ. 19: Εξε΄ταση:
—

ιδι΄ως αν οι λο΄γοι α΄ρνησης της εκτε΄λεσης ενο΄ς µε΄τρου δη΄µευσης που περιε΄χονται στο α΄ρθρο 18 της
συ΄µβασης του 1990 ει΄ναι ο΄λοι συ΄µφωνοι µε την αρχη΄ της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης,
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χωρι΄ς να θι΄γονται οι αρµοδιο΄τητες της Κοινο΄τητας, τους τρο΄πους βελτι΄ωσης της εντο΄ς κρα΄τους µε΄λους
α΄µεσης αναγνω΄ρισης και εκτε΄λεσης αποφα΄σεως α΄λλου κρα΄τους µε΄λους, µε σκοπο΄ την προστασι΄α των
συµφερο΄ντων του παθο΄ντος, ο΄ταν η απο΄φαση αυτη΄ περιε΄χεται σε καταδικαστικη΄ ποινικη΄ απο΄φαση.

Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 2

΄ µατα και α΄λλες κυρω
΄ σεις
3.4. 'Εκπτωση απο΄ δικαιω
Στο΄χος: Να επεκταθει΄ βαθµιαι΄α η ισχυ΄ς των εκπτω΄σεων απο΄ δικαιω΄µατα στο συ΄νολο του εδα΄φους της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης: πραγµατικα΄, προκειµε΄νου να ει΄ναι δραστικε΄ς στο πλαι΄σιο του ευρωπαϊκου΄ χω΄ρου, ορισµε΄νες κυρω΄σεις
πρε΄πει να αναγνωρι΄ζονται και να εκτελου΄νται σε ο΄λη την 'Ενωση. Ει΄ναι επι΄σης σκο΄πιµο να ληφθει΄ υπο΄ψη η
συ΄σταση 7 του προγρα΄µµατος δρα΄σης του 1997 σχετικα΄ µε το οργανωµε΄νο ΄εγκληµα, µε την οποι΄α ζητει΄ται απο΄
τα κρα΄τη µε΄λη να απαγορευ΄σουν στα προ΄σωπα που διε΄πραξαν αδικη΄µατα συναφη΄ µε το οργανωµε΄νο ΄εγκληµα
να συµµετε΄χουν στις διαδικασι΄ες κρατικω΄ν προµηθειω΄ν που προκηρυ΄σσουν τα κρα΄τη µε΄λη και η Κοινο΄τητα και
να απορρι΄πτουν τις αιτη΄σεις τους προς χορη΄γηση επιδοτη΄σεων η΄ δηµο΄σιων αδειω΄ν, καθω΄ς και τη συ΄σταση 2 της
στρατηγικη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης για την αρχη΄ της νε΄ας χιλιετι΄ας, που υιοθετει΄ την ΄δια
ι ιδε΄α.
Με΄τρο αριθ. 20: Κατα΄ρτιση ενο΄ς καταλο΄γου εκπτω΄σεων, απαγορευ΄σεων και ανικανοτη΄των, κοινω΄ν σε ο΄λα τα
κρα΄τη µε΄λη και απαγγελλο΄µενων κατα΄ φυσικου΄ η΄ νοµικου΄ προσω΄που σε κρα΄τος µε΄λος συνεπει΄α καταδικαστικη΄ς
απο΄φασης.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 2
Με΄τρο αριθ. 21: Εκπο΄νηση µελε΄της σκοπιµο΄τητας για το πω΄ς θα επιτευχθει΄ καλυ΄τερα, λαµβανοµε΄νων πλη΄ρως
υπ' ο΄ψη των απαιτη΄σεων που α΄πτονται των ατοµικω΄ν ελευθεριω΄ν και της προστασι΄ας των δεδοµε΄νων, η
ενηµε΄ρωση των αρµο΄διων αρχω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης σχετικα΄ µε τα µε΄τρα ΄εκπτωσης, τις απαγορευ΄σεις και
τις ανικανο΄τητες που απαγγε΄λλονται σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος. Στη µελε΄τη πρε΄πει να ερευνα΄ται ποια ει΄ναι η καλυ΄τερη
απο΄ τις εξη΄ς µεθο΄δους: α) διευκο΄λυνση των διµερω΄ν ανταλλαγω΄ν πληροφοριω΄ν· β) εισαγωγη΄ των εθνικω΄ν
αρχει΄ων σε δι΄κτυο· γ) συ΄σταση ενο΄ς πραγµατικου΄ κεντρικου΄ ευρωπαϊκου΄ αρχει΄ου.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 2
Με΄τρο αριθ. 22: Εκπο΄νηση µιας η΄ περισσο΄τερων πρα΄ξεων, οι οποι΄ες να καθιστου΄ν δυνατη΄ την ισχυ΄ των
καταγραφησο΄µενων κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο εκπτω΄σεων στο κρα΄τος διαµονη΄ς του καταδι΄κου και να επεκτει΄νουν
ορισµε΄νες εκπτω΄σεις στο συ΄νολο του εδα΄φους της 'Ενωσης, τουλα΄χιστον για ορισµε΄νες κατηγορι΄ες εγκληµα΄των
και εκπτω΄σεων. Το θε΄µα της επε΄κτασης της απαγο΄ρευσης εισο΄δου στο ΄εδαφο΄ς του, που επιβα΄λλει ως κυ΄ρωση
΄ενα απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, στο συ΄νολο της 'Ενωσης, πρε΄πει επι΄σης να αντιµετωπιστει΄ σε αυτο΄ το πλαι΄σιο.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 5

4.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στο΄χος: Να εξασφαλισθει΄ συνεργασι΄α στην περι΄πτωση που ΄ενα προ΄σωπο υπο΄κειται σε υποχρεω΄σεις η΄ σε µε΄τρα
επι΄βλεψης και στη΄ριξης, ιδι΄ως στο πλαι΄σιο αναστολη΄ς εκτελε΄σεως η΄ υπο΄ ο΄ρους απο΄λυσης.
Με΄τρο αριθ. 23: Επιδι΄ωξη της µεγαλυ΄τερης δυνατη΄ς βελτι΄ωσης στην εφαρµογη΄ της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης της
30η΄ς Νοεµβρι΄ου 1964 για την παρακολου΄θηση των καταδι΄κων η΄ υπο΄ ο΄ρους απολυοµε΄νων. Θα η΄ταν σκο΄πιµο
ιδι΄ως να ορισθει΄ σε ποιο βαθµο΄ ορισµε΄νες επιφυλα΄ξεις η΄ λο΄γοι αρνη΄σεως εκτελε΄σεως θα η΄ταν δυνατο΄ν να
πα΄ψουν να ει΄ναι αντιτα΄ξιµες µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, ενδεχοµε΄νως δια΄ της θεσπι΄σεως
ειδικη΄ς πρα΄ξης.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: 6
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ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο΄χος: Να προβλεφθει΄ ΄ενας µηχανισµο΄ς αµοιβαι΄ας αξιολο΄γησης για την αναγνω΄ριση των ποινικω΄ν αποφα΄σεων
που να επιτρε΄πει να µετρηθει΄ η προ΄οδος των κρατω
΄ ν µελω΄ν κατα΄ την εκτε΄λεση των προβλεπο΄µενων µε΄τρων.
Με΄τρο αριθ. 24: 'Ενταξη της αρχη΄ς της αµοιβαι΄ας αξιολο΄γησης σε µια πρα΄ξη βασισµε΄νη στο προ΄τυπο της
κοινη΄ς δρα΄σης της 5ης ∆εκεµβρι΄ου 1997 για τη δηµιουργι΄α µηχανισµου΄ αξιολο΄γησης της εφαρµογη΄ς και της
υλοποι΄ησης σε εθνικο΄ επι΄πεδο των διεθνω΄ν υποχρεω΄σεων που ΄εχουν αναληφθει΄ στον τοµε΄α της καταπολε΄µησης
του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος. Συναφω΄ς, η συ΄σταση αριθ. 8 του εγγρα΄φου «Προ΄ληψη και ΄ελεγχος του
οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος: Μια στρατηγικη΄ της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης για την αρχη΄ της νε΄ας χιλιετι΄ας» ζητα΄ απο΄
το Συµβου΄λιο να εξετα΄σει τη δυνατο΄τητα συµπλη΄ρωσης του υπα΄ρχοντος µηχανισµου΄ αξιολο΄γησης, ο οποι΄ος θα
µπορου΄σε να χρησιµευ΄σει στο πλαι΄σιο της αξιολο΄γησης ειδικω΄ν τοµε΄ων.
Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας: βλε΄πε συ΄σταση αριθ. 8.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ
Ει΄ναι λεπτο΄ το ζη΄τηµα του καθορισµου΄ προθεσµιω΄ν για εργασι΄ες που πρε΄πει να εκπληρωθου΄ν στο πλαι΄σιο της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης: οι πολυ΄ συ΄ντοµες ει΄ναι ουτοπικε΄ς, οι πολυ΄ µακρε΄ς δηµιουργου΄ν αναβλητικο΄τητα στα
κρα΄τη µε΄λη.
Κατα΄ συνε΄πεια, προτιµη΄θηκε να γι΄νει διαβα΄θµιση κατα΄ σειρα΄ προτεραιο΄τητας. Ανεξαρτη΄τως του΄του, η προοπτικη΄
υλοποι΄ησης τελει΄ σε συνα΄ρτηση µε τους πο΄ρους των θεσµικω΄ν οργα΄νων και των κρατω΄ν µελω΄ν αλλα΄ και µε τις
λοιπε΄ς διεξαγο΄µενες εργασι΄ες.
Για τον καθορισµο΄ της σειρα΄ς αυτη΄ς λη΄φθηκαν υπο΄ψη οι κα΄τωθι παρα΄µετροι:
—

Ορισµε΄να µε΄τρα, η΄δη κατα΄ την εκπο΄νηση του σχεδι΄ου, ΄εχουν η΄δη προταθει΄ στο πλαι΄σιο ορισµε΄νων
πρωτοβουλιω΄ν. Εγγρα΄φονται λοιπο΄ν στην πρω΄τη σειρα΄.

—

Σε ορισµε΄να µε΄τρα ΄εχει η΄δη δοθει΄ προτεραιο΄τητα, ει΄τε απο΄ τα συµπερα΄σµατα του Τα΄µπερε ει΄τε σε
µεταγενε΄στερα Συµβου΄λια των υπουργω΄ν.

—

Ορισµε΄να µε΄τρα ει΄ναι µελε΄τες σκοπιµο΄τητας. Στην περι΄πτωση αυτη΄, µπορου΄µε να σκεφτου΄µε ο΄τι θα ει΄ναι
δυνατη΄ η ανα΄θεση της εκτε΄λεση΄ς τους και, α΄ρα, δεν θα προσθε΄σουν υπερβολικο΄ φο΄ρτο εργασι΄ας στο
Συµβου΄λιο. Αρµο΄ζει λοιπο΄ν να ενταχθου΄ν πλη΄ρως σε προγρα΄µµατα χρηµατοδοτου΄µενα απο΄ τον
προϋπολογισµο΄ των Κοινοτη΄των.

—

Τε΄λος, λη΄φθηκε υπο΄ψη η αναµενο΄µενη θετικη΄ επι΄δραση΄ τους στην πραγµατοποι΄ηση των στο΄χων που
΄εθεσαν οι συνθη΄κες.

∆εδοµε΄νης της σηµασι΄ας των συµπερασµα΄των του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Τα΄µπερε ως προς το θε΄µα της
αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης, ει΄ναι σκο΄πιµο να σηµειωθει΄ ουσιαστικη΄ προ΄οδος για την εφαρµογη΄ των µε΄τρων επιπε΄δου
1 και 2 πριν απο΄ το τε΄λος του 2002. Προτει΄νεται να εξετα΄σει το Συµβου΄λιο τις προο΄δους που θα ΄εχουν
πραγµατοποιηθει΄ κατα΄ την ηµεροµηνι΄α αυτη΄.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Παρα΄γραφος
αναφορα΄ς

Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας

Αναζη΄τηση µε΄τρων των οποι΄ων ει΄ναι δυνατη΄ η λη΄ψη, προκειµε΄νου να καταστου΄ν
µη αντιτα΄ξιµες µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν οι επιφυλα΄ξεις και οι δηλω΄σεις του α΄ρθρου
5 της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης αµοιβαι΄ας δικαστικη΄ς συνδροµη΄ς του 1959 καθ'
ο΄σον αφορα΄ τη λη΄ψη καταναγκαστικω΄ν µε΄τρων,

2.1

1

6

Εκπο΄νηση πρα΄ξης για την αναγνω΄ριση των αποφα΄σεων δε΄σµευσης αποδεικτικω΄ν,
(βλε΄πε µε΄τρο 7)

2.1.1

1

7

Εκπο΄νηση πρα΄ξης για τη δε΄σµευση περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων (βλε΄πε µε΄τρο 6)

2.1.2

1

17

Θε΄σπιση πρα΄ξης για τις χρηµατικε΄ς κυρω΄σεις που επισυ΄ρουν οι τροχαι΄ες παραβα΄σεις

3.2

1

3

Εκπο΄νηση τυποποιηµε΄νου εγγρα΄φου αι΄τησης αντιγρα΄φου ποινικου΄ µητρω΄ου

1.2

2

4

Μελε΄τη σκοπιµο΄τητας για την ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε καταδικαστικε΄ς
αποφα΄σεις εκδοθει΄σες σε κρα΄τος µε΄λος της ΕΕ

1.2

2

8

Αναζη΄τηση µε΄σων για την καθιε΄ρωση ενο΄ς καθεστω΄τος παρα΄δοσης µε βα΄ση την
α΄µεση αναγνω΄ριση και εκτε΄λεση του εντα΄λµατος συλλη΄ψεως

2.2.1

2

12

Μελε΄τη σκοπιµο΄τητας για την εξευ΄ρεση της καλυ΄τερης µεθο΄δου ανταλλαγη΄ς
πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε τις ποινικε΄ς διω΄ξεις η΄ τις εκκρεµου΄σες υποθε΄σεις στα
κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης

2.3

2

18

Εκπο΄νηση πρα΄ξης για την ει΄σπραξη των χρηµατικω΄ν ποινω΄ν

3.2

2

19

Εξε΄ταση των λο΄γων α΄ρνησης του α΄ρθρου 18 της συ΄µβασης του 1990

3.3

2

20

Κατα΄ρτιση ευρετηρι΄ου των κοινω΄ν µε΄τρων ΄εκπτωσης που ισχυ΄ουν στα κρα΄τη µε΄λη

3.4

2

22

Εκπο΄νηση µιας η΄ πλειο΄νων πρα΄ξεων που να υλοποιου΄ν τις επιπτω΄σεις σε ο΄λη την
Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση

3.4

2

9

Κατα΄λογος των µη στερητικω΄ν της ελευθερι΄ας προδικαστικω΄ν µε΄τρων ελε΄γχου

2.2.2

3

13

Εκπο΄νηση πρα΄ξης για την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς «ε΄κδοση η΄ εκτε΄λεση της ποινη΄ς»

3.1.1

3

14

Αξιολο΄γηση της ανα΄γκης πιο συ΄γχρονων µηχανισµω΄ν αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης των
οριστικω΄ν καταδικαστικω΄ν αποφα΄σεων που προβλε΄πουν ποινε΄ς στερητικε΄ς της
ελευθερι΄ας

3.1.1

3

15

Εκπο΄νηση πρα΄ξης για την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς «µεταγωγη΄ η΄ εκτε΄λεση της ποινη΄ς»
για τους καταδι΄κους που προσπαθου΄ν να διαφυ΄γουν

3.1.2

3

2

Καθιε΄ρωση της αρχη΄ς της δυνατο΄τητας συνυπολογισµου΄ των αλλοδαπω΄ν ποινικω΄ν
αποφα΄σεων κατα΄ τη λη΄ψη εθνικω΄ν αποφα΄σεων

1.2

4

11

Εκπο΄νηση πρα΄ξης διευκολυ΄νουσας την α΄ρση των συγκρου΄σεων κανο΄νων αρµοδιο΄τητας µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν

2.3

4

16

Επε΄κταση του µε΄τρου της µεταγωγη΄ς καταδι΄κων και στους διαµε΄νοντες σε κρα΄τος
µε΄λος

3.1.4

4

10

Εκπο΄νηση πρα΄ξης για την α΄µεση αναγνω΄ριση και εκτε΄λεση των µη στερητικω΄ν της
ελευθερι΄ας προδικαστικω΄ν µε΄τρων ελε΄γχου

2.2.2

5

Αριθ.

Περιγραφη΄ του µε΄τρου

5
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Παρα΄γραφος
αναφορα΄ς

Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας

Μελε΄τη σκοπιµο΄τητας για την εξευ΄ρεση του καλυ΄τερου τρο΄που ενηµε΄ρωσης
σχετικα΄ µε τα µε΄τρα τα εµπι΄πτοντα στο µε΄τρο 20, και εφαρµογη΄ς των µε΄τρων
αυτω΄ν εντο΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν

3.4

5

1

Επανεξε΄ταση των α΄ρθρων 54 ΄εως 57 της συ΄µβασης εφαρµογη΄ς των συµφωνιω΄ν
του Σε΄νγκεν («non bis in idem»)

1.1

6

23

Θε΄σπιση πρα΄ξης για την ενι΄σχυση της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης των αποφα΄σεων των
λαµβανοµε΄νων στο πλαι΄σιο της µετα΄ την επιβολη΄ της ποινη΄ς παρακολου΄θησης

4

6

24

Καθιε΄ρωση µηχανισµου΄ αξιολο΄γησης

5

Βλε΄πε
συ΄σταση
αριθ. 8

Παρα΄γραφος
αναφορα΄ς

Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας

Αριθ.

Περιγραφη΄ του µε΄τρου

21

B: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Αριθ.

Περιγραφη΄ του µε΄τρου

1

Επανεξε΄ταση των α΄ρθρων 54 προς 57 της συνθη΄κης εφαρµογη΄ς των συµφωνιω΄ν
του Σε΄νγκεν («ne bis in idem»)

1.1

6

2

Καθιε΄ρωση της αρχη΄ς της δυνατο΄τητας συνυπολογισµου΄ των αλλοδαπω΄ν ποινικω΄ν
αποφα΄σεων κατα΄ τη λη΄ψη εθνικω΄ν αποφα΄σεων

1.2

4

3

Επεξεργασι΄α τυποποιηµε΄νου εγγρα΄φου αι΄τησης αντιγρα΄φων ποινικου΄ µητρω΄ου

1.2

2

4

Μελε΄τη σκοπιµο΄τητας για την ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε τις καταδι΄κες
που ΄εχουν απαγγελθει΄ κατα΄ ενο΄ς προσω΄που σε κρα΄τος µε΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης

1.2

2

5

Αναζη΄τηση των µε΄τρων, των οποι΄ων ει΄ναι εφικτη΄ η λη΄ψη, προκειµε΄νου να
καταστου΄ν µη αντιτα΄ξιµες µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν οι επιφυλα΄ξεις και οι δηλω΄σεις
του α΄ρθρου 5 της ευρωπαϊκη΄ς συ΄µβασης για την αµοιβαι΄α δικαστικη΄ συνδροµη΄
του 1959, καθ' ο΄σον αφορα΄ τα καταναγκαστικα΄ µε΄τρα

2.1

1

6

Εκπο΄νηση πρα΄ξης για την αναγνω΄ριση και εκτε΄λεση των αποφα΄σεων περι΄ δε΄σµευσης
αποδεικτικω΄ν στοιχει΄ων (βλε΄πε µε΄τρο 7)

2.1.1

1

7

Εκπο΄νηση πρα΄ξης για τη δε΄σµευση περιουσιακω΄ν στοιχει΄ων (βλε΄πε µε΄τρο 6)

2.1.2

1

8

Αναζη΄τηση µε΄σων για την καθιε΄ρωση ενο΄ς καθεστω΄τος παρα΄δοσης µε βα΄ση την
α΄µεση αναγνω΄ριση και εκτε΄λεση του εντα΄λµατος συλλη΄ψεως

2.2.1

2

9

Κατα΄λογος των µη στερητικω΄ν της ελευθερι΄ας προδικαστικω΄ν µε΄τρων ελε΄γχου

2.2.2

3

10

Εκπο΄νηση πρα΄ξης για την α΄µεση αναγνω΄ριση και εκτε΄λεση των µη στερητικω΄ν της
ελευθερι΄ας προδικαστικω΄ν µε΄τρων ελε΄γχου

2.2.2

5

11

Εκπο΄νηση πρα΄ξης διευκολυ΄νουσας την α΄ρση των συγκρου΄σεων αρµοδιο΄τητας
µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν

2.3

4

12

Μελε΄τη σκοπιµο΄τητας για την καλυ΄τερη µε΄θοδο ανταλλαγη΄ς πληροφοριω΄ν σχετικα΄
µε τις ποινικε΄ς διω΄ξεις. Μελε΄τη σκοπιµο΄τητας για την καλυ΄τερη µε΄θοδο ανταλλαγη΄ς
πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε τις ποινικε΄ς διω΄ξεις η΄ τις υποθε΄σεις που εκκρεµου΄ν στα
κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ

2.3

2

13

Εκπο΄νηση πρα΄ξης που να υλοποιει΄ την αρχη΄: «ε΄κδοση η΄ εκτε΄λεση της ποινη΄ς»

3.1.1

3

14

Αξιολο΄γηση της ανα΄γκης πιο συ΄γχρονων µηχανισµω΄ν για την αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση
οριστικω΄ν καταδικαστικω΄ν αποφα΄σεων που προβλε΄πουν ποινε΄ς στερητικε΄ς της
ελευθερι΄ας

3.1.1

3
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Παρα΄γραφος
αναφορα΄ς

Βαθµο΄ς προτεραιο΄τητας

Εκπο΄νηση πρα΄ξης που να υλοποιει΄ την αρχη΄ «µεταγωγη΄ η΄ εκτε΄λεση της ποινη΄ς» για
κατα΄δικους που προσπαθου΄ν να διαφυ΄γουν

3.1.2

3

16

Επε΄κταση της µεταγωγη΄ς καταδι΄κων και επι΄ των κατοι΄κων κρα΄τους µε΄λους

3.1.4

4

17

Θε΄σπιση πρα΄ξης για τις χρηµατικε΄ς κυρω΄σεις που αφορου΄ν οδικε΄ς παραβα΄σεις

3.2

1

18

Εκπο΄νηση πρα΄ξης για την ει΄σπραξη των χρηµατικω΄ν κυρω΄σεων

3.2

2

19

Εξε΄ταση των λο΄γων α΄ρνησης του α΄ρθρου 18 της συ΄µβασης του 1990

3.3

2

20

Κατα΄ρτιση ευρετηρι΄ου των κοινω΄ν µε΄τρων ΄εκπτωσης που ισχυ΄ουν στα κρα΄τη µε΄λη

3.4

2

21

Εκπο΄νηση µιας η΄ περισσο΄τερων πρα΄ξεων µε τις οποι΄ες να υλοποιου΄νται οι εκπτω΄σεις
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση

3.4

5

22

Μελε΄τη σκοπιµο΄τητας για την εξευ΄ρεση του καλυ΄τερου τρο΄που αφ' ενο΄ς ενηµε΄ρωσης σχετικα΄ µε τα µε΄τρα τα εµπι΄πτοντα στο µε΄τρο 20, και, αφ' ετε΄ρου, εφαρµογη΄ς
των µε΄τρων αυτω΄ν εντο΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν

3.4

2

23

Θε΄σπιση πρα΄ξης για την ενι΄σχυση της αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης των αποφα΄σεων που
λαµβα΄νονται στο πλαι΄σιο της µετα΄ την επιβολη΄ της ποινη΄ς παρακολου΄θησης

4

6

24

Καθιε΄ρωση µηχανισµου΄ αξιολο΄γησης

5

Βλε΄πε
συ΄σταση
αριθ. 8

Αριθ.

Περιγραφη΄ του µε΄τρου

15

