∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η διεθνής δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, ασκείται βάσει
πολυµερών διακρατικών συµβάσεων οι οποίες καταρτίζονται είτε στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης, είτε άλλων διεθνών οργανισµών, όπως ΟΗΕ, Συµβούλιο της
Ευρώπης κ.ά, είτε επί τη βάσει διµερών διακρατικών συµβάσεων.
Στο πλαίσιο αυτών των συµβάσεων, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης λειτουργεί είτε ως
Κεντρική Αρχή υπό την έννοια της συνεργασίας µε τις αντίστοιχες αρχές άλλων
χωρών µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, είτε ως αρχή λήψεως και
διαβιβάσεως αιτηµάτων από και προς την αλλοδαπή µε σκοπό την έναρξη και
διενέργεια δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών.
Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, χειρίζεται µεταξύ άλλων τα παρακάτω θέµατα που
απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις:
Α. ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. ∆ιεθνής Απαγωγή παιδιών
Η ∆ιεθνής Σύµβαση της Χάγης του 1980, για τα αστικά θέµατα από τη διεθνή
απαγωγή παιδιών, έχει κυρωθεί από τη χώρα µας µε τον νόµο 2102/92 – ΦΕΚ
193/Α/1992.
Στόχος της είναι να διασφαλίσει την άµεση επιστροφή των παιδιών που
µετακινήθηκαν ή κατακρατήθηκαν παράνοµα σε ένα από τα συµβαλλόµενα
κράτη αλλά και να διασφαλίσει ότι τα δικαιώµατα της επιµέλειας και
επικοινωνίας που υφίστανται κατά το δίκαιο ενός από τα συµβαλλόµενα κράτη,
θα είναι σεβαστά και στα άλλα.
Χρήσιµες πληροφορίες
Η παράνοµη µετακίνηση και κατακράτηση παιδιών από τον ένα από τους δύο
γονείς ή άλλο συγγενικό πρόσωπο, είναι µια όχι και τόσο σπάνια τραγωδία.
Όταν ένα παιδί µετακινηθεί περνώντας τα διεθνή σύνορα, οι δυσκολίες για
όλους όσους εµπλέκονται είναι πολύπλοκες. Η σελίδα αυτή έχει σκοπό να
βοηθήσει τον γονέα που επηρεάζεται περισσότερο, δηλαδή τον γονέα που µένει
πίσω.
Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, θεωρεί ότι η διεθνής απαγωγή παιδιών αποτελεί
ένα σοβαρό και σηµαντικό θέµα και θέτει ως µέγιστη προτεραιότητα την
παροχή συνδροµής στους γονείς καθώς και την ευηµερία των παιδιών που
έχουν πέσει θύµατα διεθνών απαγωγών.
Πρόληψη
Εσείς και το παιδί σας, είστε πιο ευάλωτοι αν η σχέση σας µε τον ή την σύζυγό
σας είναι προβληµατική ή αν υπάρχουν στενοί δεσµοί µε µια άλλη χώρα
ιδιαίτερα δε αν αυτή η χώρα έχει νόµους ή παραδόσεις που µπορεί να αποβούν
επικίνδυνοι για σας ή για κάθε πολίτη που δεν είναι υπήκοός της. Πολλές
περιπτώσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών από γονείς ξεκίνησαν, όταν το παιδί µε

την έγκριση και των δύο γονέων ταξίδεψε στο εξωτερικό αλλά αργότερα
εµποδίστηκε να επιστρέψει στη χώρα της συνήθους κατοικίας του.
Κάποιες φορές, χωρίς ένας γάµος να έχει προβλήµατα, µπορεί όταν ο
αλλοδαπός γονέας επιστρέψει στην χώρα προέλευσής του, να αποφασίσει να
µην επιστρέψει ούτε ο ίδιος ούτε το παιδί. Αυτό δεν είναι σπάνιο να συµβεί,
γιατί η συµπεριφορά ενός ατόµου µπορεί να αλλάξει όταν επιστρέψει στο
περιβάλλον όπου µεγάλωσε.
Σε κάποιες κοινωνίες, τα παιδιά πρέπει να έχουν την άδεια του πατέρα και µια
γυναίκα πρέπει να έχει την άδεια του συζύγου της για να ταξιδέψει. Ιδιαίτερα
εάν είστε γυναίκα, ερευνήστε τους νόµους αλλά και τις παραδόσεις της χώρας
που προγραµµατίζετε να επισκεφθείτε ή προγραµµατίζετε να επιτρέψετε στο
παιδί σας να επισκεφθεί και σκεφθείτε προσεκτικά την επίδραση που µπορεί να
έχει στον πατέρα, η επιστροφή στην παραδοσιακή του κουλτούρα.
Τι µπορείτε να κάνετε προληπτικά:
1. Να τηρείτε κατάλογο διευθύνσεων και τηλεφώνων των συγγενών φίλων και
συνεργατών του άλλου γονέα, εδώ και στο εξωτερικό
2. Να τηρείτε αρχείο σηµαντικών πληροφοριών σχετικά µε τον άλλο γονέα που
να περιλαµβάνει αριθµό διαβατηρίου, άδειας οδήγησης και αριθµό οχήµατος
3. Να έχετε πάντα πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού σας.
Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να φανούν εξαιρετικά χρήσιµες σε περίπτωση
παράνοµης µετακίνησης και κατακράτησης του παιδιού σας.
Πρέπει επίσης να γνωρίζετε, ότι σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο αλλά και το
δίκαιο πολλών χωρών, η γονική µέριµνα για το ανήλικο παιδί σας ασκείται από
κοινού και από τους δύο γονείς.
Εάν υπάρχει προοπτική διαζυγίου ή διάστασης ή αν ακόµη δεν παντρευτήκατε
ποτέ νόµιµα τον άλλο γονέα, ρωτήστε τον δικηγόρο σας αν πρέπει να
επιδιώξετε µια απόφαση επιµέλειας ή ακόµη µια απόφαση που να απαγορεύει
στο παιδί σας να ταξιδέψει στο εξωτερικό χωρίς την έγκρισή σας ή χωρίς την
άδεια του δικαστηρίου.
Σε περίπτωση που έχετε τέτοια απόφαση, καλό είναι να έχετε ενηµερώσει και
το σχολείο του παιδιού σας.
Τι µπορεί να κάνει το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης σε περιπτώσεις ∆ιεθνών
Απαγωγών:
-Μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να καταθέσουν αίτηση στις ξένες αρχές για
την επιστροφή του παιδιού ή για την επικοινωνία µε αυτό.
-Να προσπαθήσει, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων χωρών, να
εντοπίσει το παιδί.
-Να παρέχει στον αιτούντα γονέα όλες τις δυνατές πληροφορίες για τη χώρα
που βρίσκεται το παιδί, αλλά και να τον φέρει σε επαφή µε τους δικηγόρους
που θα αναλάβουν την υπόθεσή του ή και να επικοινωνήσει εκ µέρους του µαζί
τους.

Τι δεν µπορεί να κάνει το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης:
-Να παρεµβαίνει σε αστικές νοµικές διαφορές µεταξύ των γονέων.
-Να καταβάλλει δικαστικά ή άλλα έξοδα που πιθανόν να απαιτηθούν από την
χώρα στην οποία απευθύνεται η αίτηση.
-Να ενεργήσει ως δικηγόρος ή να εκπροσωπήσει τους γονείς στο δικαστήριο.
Κατά συνέπεια :
Eαν ο πρώην ή νυν σύζυγός σας, ή άλλο συγγενικό πρόσωπο ή τρίτος,
µετακίνησε και κατακρατεί παράνοµα το ανήλικο τέκνο σας σε κάποια
χώρα του εξωτερικού, η οποία εφαρµόζει τη Σύµβαση και επιθυµείτε την
επιστροφή του ή την επικοινωνία µαζί του
Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο µας, το οποίο σύµφωνα µε την
ανωτέρω Σύµβαση, θα διαβιβάσει το αίτηµα σας και θα φροντίσει για την
έναρξη δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών µε σκοπό την άµεση επιστροφή
του ανηλίκου στην χώρα συνήθους διαµονής του. Τις συµβαλλόµενες χώρες
µπορείτε να τις βρείτε στο site του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, υπό την επιλογή
«∆ιεθνείς Σχέσεις».
Έντυπο της σχετικής αίτησης, µπορείτε να βρείτε στο ίδιο site, υπό την επιλογή
«΄Έντυπα αιτήσεων».Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το συντοµότερο δυνατό
µετά την παράνοµη µετακίνηση και κατακράτηση και κατά προτίµηση πριν
παρέλθει ένα έτος. ∆ικαίωµα υποβολής της αίτησης έχουν όλοι, είτε είναι
΄Έλληνες, είτε είναι αλλοδαποί.
Πρέπει πάντως να γνωρίζετε, ότι παρότι η Σύµβαση της Χάγης αποτελεί ένα
πολύ χρήσιµο νοµικό εργαλείο για να επιδιώξετε την επιστροφή του
απαχθέντος παιδιού σας, είναι πιθανόν να έχετε µεγαλύτερη επιτυχία εάν
µπορέσετε να διαπραγµατευθείτε µε τον απαγωγέα γονέα. Σε κάποιες
περιπτώσεις, φίλοι και συγγενείς µπορεί να σας βοηθήσουν να επιτύχετε ένα
συµβιβασµό και να µειώσουν την ένταση, µε αποτέλεσµα να επιτευχθεί πιο
εύκολα η επιστροφή του παιδιού σας. Συχνά ο συµβιβασµός και κάποιο είδος
συµφιλίωσης, είναι η πιο ρεαλιστική αλλά και η πιο ανώδυνη για όλους λύση.

2. Επιµέλεια Ανηλίκου
Η Σύµβαση του Λουξεµβούργου του 1980 “για την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε θέµατα επιµέλειας των τέκνων και αποκατάστασης της
επιµέλειάς τους” έχει κυρωθεί από τη χώρα µας µε τον νόµο 2104/1992 – ΦΕΚ
193/Α/1992.
Στόχος της είναι η αποκατάσταση του δικαιώµατος της επιµέλειας και της
επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο.

Εάν έχετε απόφαση επιµέλειας του ανηλίκου τέκνου σας η οποία έχει εκδοθεί
από ελληνικό δικαστήριο τι µπορείτε να κάνετε προκειµένου αυτή να
αναγνωρισθεί στο εξωτερικό:
Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης θα φροντίσει για την διαβίβαση του αιτήµατός σας
στην αρµόδια Αρχή της άλλης χώρας όπως προβλέπεται από την Σύµβαση
προκειµένου να αναγνωρισθεί και να εκτελεσθεί εκεί. Τις συµβαλλόµενες
χώρες στην σύµβαση αυτή µπορείτε να τις βρείτε στο site του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, υπό την επιλογή «∆ιεθνείς Σχέσεις».
Έντυπο της σχετικής αίτησης, µπορείτε να βρείτε στο ίδιο site, υπό την επιλογή
«Έντυπα αιτήσεων».
3. ∆ιεκδίκηση ∆ιατροφής στην αλλοδαπή
Η Σύµβαση Νέας Υόρκης του 1956, “περί διεκδικήσεως διατροφής στην
αλλοδαπή” έχει κυρωθεί από την χώρα µας µε το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα
4421/1964 – ΦΕΚ 215/Α/1964.
Στόχος της σύµβασης είναι η διεκδίκηση διατροφής, στην περίπτωση που ο
υπόχρεος και ο δικαιούχος διαβιούν σε διαφορετικές χώρες. Προβλέπει την
καθιέρωση δύο Κεντρικών αρχών, µιας Αρχής λήψεως και µιας Αρχής
διαβιβάσεως:
Α) Ως Κεντρική Αρχή λήψεως αιτηµάτων από την αλλοδαπή, ορίζεται για την
Ελλάδα το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και β) ως Αρχή διαβίβασης των σχετικών
αιτηµάτων στην αλλοδαπή, ορίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών.
Εάν επιθυµείτε να διεκδικήσετε διατροφή σε συµβεβληµένη χώρα
Μπορείτε να απευθύνετε το αίτηµά σας στο Υπουργείο Εξωτερικών και πιο
συγκεκριµένα στη ∆ιεύθυνση Ε3, Ζαλοκώστα 1, τηλέφωνο 210 3683300, 210
3683134.

4. ∆ιαβίβαση αιτήσεων δικαστικής αρωγής
Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Στρασβούργου του 1977, “για τη διαβίβαση
αιτήσεων δικαστικής αρωγής” κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον νόµο
1456/1984 ΦΕΚ 89/Α/1984. Σκοπός της Σύµβασης είναι µέσω της καθιέρωσης
ενός συστήµατος διαβίβασης αιτήσεων δικαστικής αρωγής, να περιορίσει τα
οικονοµικά εµπόδια που δυσκολεύουν την προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια
και να επιτρέψει στα οικονοµικά ασθενέστερα πρόσωπα να διεκδικούν
καλύτερα τα δικαιώµατά τους, ενώπιον των δικαστηρίων των συµβαλλοµένων
µερών.
Εάν επιθυµείτε να τύχετε δωρεάν νοµικής βοήθειας για αστική, εµπορική ή
διοικητική υπόθεσή σας σε χώρα του εξωτερικού , που µετέχει της Σύµβασης:

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, το οποίο και θα
την διαβιβάσει στην ξένη αρχή προκειµένου να σας παρασχεθεί η αιτούµενη
δικαστική αρωγή, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύµβασης. Με την αίτησή σας
θα επισυνάπτετε και όλα τα στοιχεία που διαθέτετε για την υποστήριξη του
αιτήµατός σας.

Β. ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα όπως είναι
1. Η εγγραφή στο σύστηµα πληροφοριών Schengen (SIS)
2. Η έκδοση εκζητουµένων ατόµων
3. Η παροχή δικαστικής συνδροµής επί ποινικών υποθέσεων

1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ SCHENGEN
Η Συµφωνία και η Σύµβαση για την εφαρµογή της Συµφωνίας Schengen
κυρώθηκαν από την Ελλάδα µε το νόµο 2514/1997 ΦΕΚ 140/Α/1997.
Η Συµφωνία και η Σύµβαση Schengen δηµιούργησαν ένα χώρο ελεύθερης
κυκλοφορίας προσώπων, καταργώντας τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα των
κρατών-µελών και θεσπίζοντας την αρχή ενός ενιαίου χώρου κατά την είσοδο στο
χώρο Schengen. Όµως για λόγους ασφαλείας κρίθηκε αναγκαίο να θεσπισθούν
αντισταθµιστικά µέτρα, στην πρώτη σειρά των οποίων είναι το Σύστηµα
Πληροφοριών Schengen (SIS).
Το SIS είναι ένα αρχείο κοινό για όλα τα κράτη µέλη του χώρου Schengen και
συγκεντρώνει δύο µεγάλες κατηγορίες πληροφοριών.
Η µία αφορά στα αναζητούµενα ή τελούντα υπό επιτήρηση πρόσωπα, όπως
είναι τα αναζητούµενα ή επιτηρούµενα από τις αστυνοµικές αρχές πρόσωπα,
πρόσωπα που έχουν εξαφανισθεί ή έχουν ανάγκη προστασίας, όπως για παράδειγµα
οι ανήλικοι, πρόσωπα, µη υπήκοοι κράτους-µέλους του χώρου Schengen, στα οποία
έχει απαγορευθεί η είσοδος στην επικράτεια Schengen ή τα πρόσωπα των οποίων η
ταυτότητα χρησιµοποιείται δολίως ως ψευδώνυµο από άλλα άτοµα.
Η δεύτερη κατηγορία καταχωρήσεων αφορά σε αναζητούµενα οχήµατα ή
αντικείµενα.
Στη σύµβαση αυτή µετέχουν όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης,
πλην του Ηνωµένου Βασιλείου.
Μπορεί ο κάθε πολίτης να πληροφορηθεί τις καταχωρήσεις στο SIS;
Όχι. Στις πληροφορίες αυτές έχουν πρόσβαση µόνον οι αρµόδιες εθνικές
αρχές.
Ποιος ασκεί έλεγχο, αν τα κράτη-µέλη Schengen, σέβονται τα δικαιώµατα
που απολαµβάνουν βάσει της Συµφωνίας Εφαρµογής της Συνθήκης τα
πρόσωπα;

Τον έλεγχο αυτό ασκεί µια ανεξάρτητη Αρχή, η λεγόµενη Κοινή Αρχή
Ελέγχου Schengen και απαρτίζεται από µέλη των Αρχών για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων των κρατών-µελών Schengen.

Εάν έχετε καταχωρηθεί στο SIS, έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα:
1. ∆ικαίωµα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί και
σας αφορούν.
2. ∆ικαίωµα διόρθωσης των δεδοµένων, όταν αυτά στηρίζονται σε
σφάλµα περί το δίκαιο ή τα πράγµατα.
3. ∆ικαίωµα προσφυγής στα δικαστήρια ή στις αρµόδιες αρχές για να
πετύχετε τη διόρθωση ή διαγραφή των εσφαλµένων πληροφοριών.
4. ∆ικαίωµα να ζητήσετε επαλήθευση των καταγραφέντων δεδοµένων
και της χρήσης που τους επιφυλάσσεται.
Πως θα ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώµατα;
Θα προσφύγετε στην Εθνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, η
οποία θα σας δώσει κάθε χρήσιµη πληροφορία για την άσκηση των δικαιωµάτων σας
σύµφωνα µε την εθνική σας νοµοθεσία ή τη νοµοθεσία της χώρας που επιλέξατε να
ασκήσετε το δικαίωµά σας. Με αίτησή σας, η αρµόδια Αρχή Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων, θα σας γνωστοποιήσει το σχετικό νόµο που εφαρµόζεται
και θα σας ενηµερώσει για τη συνέχεια που δίδεται στο αίτηµά σας.
Για την Ελλάδα, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, εδρεύει στην
Αθήνα,
Οµήρου 8 - τηλέφωνο 210 3352610-13.

2. ΕΚ∆ΟΣΗ
Η έκδοση εκζητουµένων προσώπων διενεργείται επί τη βάσει διµερών ή
πολυµερών διακρατικών συµβάσεων, µε ταυτόχρονη κατά περίπτωση εφαρµογή των
σχετικών διατάξεων του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, άρθρα 436 έως και 456 για
όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται από τις συµβάσεις.
Σε περίπτωση που µεταξύ Ελλάδος και άλλης χώρας ανακύπτει θέµα εκδόσεως
ατόµου και δεν υφίσταται σχετική σύµβαση, η έκδοση πραγµατοποιείται µόνο επί τη
βάσει της αρχής της αµοιβαιότητος τηρουµένων πάντοτε των σχετικών δικονοµικών
διατάξεων.
Έλληνες υπήκοοι είναι δυνατό να εκδοθούν σε άλλη χώρα;
Όχι. Έλληνες υπήκοοι απαγορεύεται να εκδοθούν. Εκδίδονται µόνο αλλοδαποί
(λαµβάνεται υπόψη η υπηκοότητα κατά το χρόνο διάπραξης της αξιόποινης πράξης).

Πότε απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού;
Η έκδοση αλλοδαπού απαγορεύεται :
α) Στην περίπτωση που ο εκζητούµενος αλλοδαπός είχε κατά τον χρόνο
τέλεσης της πράξης για την οποία εκζητείται την Ελληνική υπηκοότητα.
β) Όταν η δίωξη του εγκλήµατος που τέλεσε στο εξωτερικό ανήκει, σύµφωνα
µε τους ελληνικούς νόµους στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.
γ) Αν πρόκειται για έγκληµα που κατά τους Ελληνικούς νόµους
χαρακτηρίζεται ως στρατιωτικό, πολιτικό, ή του τύπου ή διώκεται µόνο ύστερα από
έγκληση αυτού που αδικήθηκε ή όταν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι η έκδοση
ζητήθηκε για λόγους πολιτικούς.
δ) Αν σύµφωνα µε τους νόµους του κράτους που ζητεί την έκδοση ή του
ελληνικού κράτους ή του κράτους που τελέσθηκε το έγκληµα, έχει προκύψει
ήδη πριν από την απόφαση για έκδοση νόµιµος λόγος που εµποδίζει τη δίωξη ή
την εκτέλεση της ποινής ή αποκλείει ή εξαλείφει το αξιόποινο.
ε) Αν πιθανολογείται ότι εκείνος για τον οποίο ζητείται η έκδοση θα
καταδιωχθεί από το κράτος στο οποίο παραδίδεται για πράξη διαφορετική από εκείνη
για την οποία ζητείται η έκδοση.
Επιτρέπεται η έκδοση σε χώρα στην οποία εφαρµόζεται η θανατική ποινή;
Η έκδοση σε χώρα στην οποία επιβάλλεται η θανατική ποινή επιτρέπεται µόνο
υπό τον όρο ότι η αιτούσα χώρα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ότι δεν θα
εκτελέσει την ποινή αυτή.
Αν περισσότερα κράτη ζητούν την έκδοση, προς ποιο κράτος θα γίνει η
έκδοση;
Αν περισσότερα κράτη ζητούν την έκδοση για το ίδιο έγκληµα, η έκδοση θα
γίνει είτε στο κράτος του οποίου ο δράστης είναι υπήκοος, είτε στο κράτος όπου
τελέστηκε η πράξη. Αν οι αιτήσεις αναφέρονται σε διαφορετικές πράξεις η έκδοση
γίνεται κατά προτίµηση στο κράτος, στο οποίο κατά τον Ελληνικό νόµο έγινε το
βαρύτερο έγκληµα, ή αν πρόκειται για πράξη της ίδιας βαρύτητας, στο κράτος του
οποίου η αίτηση έφτασε πρώτη. Λαµβάνεται δε πάντα υπόψη και η υποχρέωση που
αναλαµβάνει η χώρα αυτή να επανεκδώσει το δράστη για τα υπόλοιπα εγκλήµατα.
Τι είναι ο κανόνας της ειδικότητος;
Ότι το άτοµο δεν θα διωχθεί ή καταδικασθεί στο κράτος που ζητεί την έκδοσή
του για άλλες πράξεις, προγενέστερες της έκδοσης και διαφορετικές από εκείνες για
τις οποίες εκδίδεται. Στην περίπτωση που υπάρχουν άλλες αξιόποινες πράξεις, πρέπει
να υποβληθεί αίτηση επέκτασης. Το εκζητούµενο άτοµο, µπορεί, εφόσον εκζητείται
µε βάση τη Συµφωνία Schengen, να παραιτηθεί µε δήλωσή του, του κανόνα της
ειδικότητας.
Τι απαιτείται για την έκδοση προσώπου;
1) Αίτηση του εκζητούντος κράτους συνοδευόµενη από τα προβλεπόµενα
στη σχετική σύµβαση και / ή στον κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας δικαιολογητικά.

2) Γνωµοδότηση (θετική) αµετάκλητη του Συµβουλίου Εφετών. (η οποία υπόκειται
µόνο στο ένδικο µέσο της εφέσεως ενώπιον του β’ τµήµατος του Αρείου Πάγου.)
Κατά τη συζήτηση ενώπιον του Συµβουλίου Εφετών δικαιούται να
παραστεί και το εκζητούµενο άτοµο;
Ναι, αν το επιθυµεί, µε συνήγορο και διερµηνέα της εκλογής του και, αν δεν
έχει, µπορεί να ζητήσει να διοριστούν από τον Πρόεδρο Εφετών.
Από ποιόν διατάσσεται η έκδοση;
Μόνο από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης µε απόφασή του και µόνο εφ’όσον το
Συµβούλιο Εφετών γνωµοδότησε καταφατικά και αµετάκλητα.
Επί αµετακλήτου αρνητικής γνωµοδότησης του Συµβουλίου Εφετών
µπορεί να εκδοθεί απόφαση εκδόσεως;
Όχι. Το εκζητούµενο άτοµο απολύεται από τη φυλακή µε διαταγή του
Εισαγγελέα Εφετών και ειδοποιείται σχετικά ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, εάν στη
σχετική σύµβαση δεν ορίζεται άλλως. Απολύεται επίσης και στην περίπτωση που το
κράτος που το ζήτησε δεν το παραλάβει µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία που
του κοινοποιείται η απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης περί εκδόσεως. Σε κάθε
περίπτωση, αυτός απολύεται, αν περάσουν δύο έτη από την ηµέρα της σύλληψης του
εκζητουµένου, της προθεσµίας αυτής δυναµένης να παραταθεί µε απόφαση του
δικαστικού συµβουλίου κατά έξι µήνες.
Μετά την έκδοση αµετάκλητης απόφασης κατά της έκδοσης µπορεί να
υποβληθεί νέα αίτηση έκδοσης για το ίδιο πρόσωπο;
Ναι, αν περιέχει νέα στοιχεία για την έκδοσή του, τα οποία δεν είχαν τεθεί
υπόψη του συµβουλίου εφετών.
Η αίτηση των Ελληνικών αρχών για έκδοση προσώπου από ξένο κράτος
από ποιόν γίνεται;
Από τον Εισαγγελέα Εφετών, στην περιφέρεια του οποίου ασκείται η ποινική
δίωξη ή έχει απαγγελθεί η καταδίκη, µέσω του Υπουργού ∆ικαιοσύνης. Μπορεί όµως
να ζητηθεί και µε πρωτοβουλία του Υπουργού ∆ικαιοσύνης.
Μπορεί να γίνει επανέκδοση σε τρίτη χώρα προσώπου που εκδόθηκε στις
Ελληνικές αρχές;
Ναι, υπό τον όρο ότι η χώρα που τον εξέδωσε στην Ελλάδα συναινεί για την
έκδοσή του στην τρίτη χώρα και ότι το έγκληµα για το οποίο εκζητείται από την
τρίτη χώρα είναι προγενέστερο και διαφορετικό από εκείνο για το οποίο εκδόθηκε
στην Ελλάδα.

3. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τι είναι η δικαστική συνδροµή;
Είναι η παροχή βοήθειας των δικαστικών ή εισαγγελικών αρχών µιας χώρας
προς τις αντίστοιχες αρχές άλλης χώρας, η οποία δίδεται κατόπιν αιτήσεως που
υποβάλλεται, είτε επί τη βάσει συµβάσεως (διµερούς ή πολυµερούς), είτε επί τη
βάσει της αρχής της αµοιβαιότητας και σύµφωνα µε τους κανόνες του εσωτερικού
δικονοµικού δικαίου.

Σε τι συνίσταται η δικαστική συνδροµή;
Η δικαστική συνδροµή µπορεί να συνίσταται µεταξύ άλλων
1. Σε εκτέλεση δικαστικών παραγγελιών όπως είναι
α. η εξέταση µαρτύρων ή εµπειρογνωµόνων ή κατηγορουµένων
β. η διενέργεια έρευνας ή κατάσχεση και παράδοση αντικειµένων
γ. η διαβίβαση πειστηρίων ή άλλων αντικειµένων
δ. η διενέργεια αυτοψίας και πραγµατογνωµοσύνης
2. Σε επίδοση δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων, εµφάνισης µαρτύρων,
πραγµατογνωµόνων και διωκοµένων προσώπων, κλπ.
Από ποιόν ζητείται η δικαστική συνδροµή;
Μόνο από τις δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές και µόνο για τις ανάγκες
συγκεκριµένης δικαστικής υποθέσεως.

