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ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΘΕΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ :
The first to seventh recitals of the EU blocking statute provide: ‘Whereas the objectives
of the Community include contributing to the harmonious development of world trade
and to the progressive abolition of restrictions on international trade; Whereas the
Community endeavours to achieve to the greatest extent possible the objective of free
movement of capital between Member States and third countries, including the
removal of any restrictions on direct investment – including investment in real
estate – establishment, the provision of financial services or the admission of
securities to capital markets; Whereas a third country has enacted certain laws,
regulations, and other legislative instruments which purport to regulate activities of
natural and legal persons under the jurisdiction of the Member State; …”.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ :
Οι αιτιολογικές σκέψεις 1 έως 7 της νομοθεσίας θωράκισης της Ένωσης έχουν ως εξής:
«Εκτιμώντας: ότι στους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιλαμβάνεται η
συμβολή στην αρμονική ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και την προοδευτική
κατάργηση των περιορισμών στις διεθνείς συναλλαγές· ότι η Κοινότητα επιδιώκει την
επίτευξη, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, του στόχου της ελεύθερης κίνησης των
κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της
άρσης των ενδεχόμενων περιορισμών στις άμεσες επενδύσεις —συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε ακίνητα—, της παροχής χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών ή της εισδοχής τίτλων σε κεφαλαιαγορές· ότι μια τρίτη χώρα έχει θεσπίσει
ορισμένους νόμους, κανονισμούς και άλλες νομοθετικές πράξεις που σκοπό έχουν να
ρυθμίσουν τις δραστηριότητες φυσικών και νομικών προσώπων που υπόκεινται στη
δικαιοδοσία των κρατών μελών· …».

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ :
Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη έχουν ένα σύστημα που προβλέπει τη δυνατότητα
διεξαγωγής δικών ερήμην του υπόπτου ή κατηγορουμένου, αλλά δεν είναι δυνατό να
τηρηθούν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου επειδή ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να εντοπιστεί παρ’ όλο που
καταβλήθηκαν οι δέουσες προσπάθειες, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι
είναι εντούτοις δυνατό να ληφθεί απόφαση και να εκτελεστεί. Σε αυτή την περίπτωση
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι ύποπτοι ή οι κατηγορούμενοι λαμβάνουν
γνώση της απόφασης, ειδικότερα όταν συλλαμβάνονται, λαμβάνουν επίσης γνώση της
δυνατότητας να προσβάλουν την απόφαση και του δικαιώματος να ζητήσουν νέα δίκη
ή να ασκήσουν άλλο μέσο ένδικης προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 9. Το παρόν
άρθρο δεν θίγει τους εθνικούς κανόνες που προβλέπουν ότι ο δικαστής ή το αρμόδιο
δικαστήριο μπορεί να απομακρύνει προσωρινά ύποπτο ή κατηγορούμενο από το
ακροατήριο όταν αυτό είναι προς το συμφέρον της ομαλής διεξαγωγής της ποινικής
διαδικασίας, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα δικαιώματα της υπεράσπισης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ :
Where Member States provide for the possibility of holding trials in the absence of
suspects or accused persons but it is not possible to comply with the conditions laid
down in paragraph 2 of this Article because a suspect or accused person cannot be
located despite reasonable efforts having been made, Member States may provide that
a decision can nevertheless be taken and enforced. In that case, Member States shall
ensure that when suspects or accused persons are informed of the decision, in
particular when they are apprehended, they are also informed of the possibility to
challenge the decision and of the right to a new trial or to another legal remedy, in
accordance with Article 9. This Article shall be without prejudice to national rules that
provide that the judge or the competent court can exclude a suspect or accused person
temporarily from the trial where necessary in the interests of securing the proper
conduct of the criminal proceedings, provided that the rights of the defence are
complied with.

