ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο
α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή
της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το
σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Α΄),
β) της Απόφασης –Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την
επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β΄),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την
προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ΄)»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το παρόν σχέδιο νόµου έχει ως σκοπό την ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο α) της Απόφασης - Πλαίσιο
2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου
2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση - Πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας
αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το
σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) της απόφασης – πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την απόφαση – πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή
της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της
ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την επιτήρηση
των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γ) της απόφασης – πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση.
Οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται σε µια σειρά νοµικών µέσων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικαστικού χώρου. Στα συµπεράσµατα
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε της 15ης και
16ης Οκτωβρίου 1999 τονίσθηκε η σηµασία της αρχής
της αµοιβαίας αναγνώρισης ως ο ακρογωνιαίος λίθος
της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και σε ποινικές

υποθέσεις στο πλαίσιο της Ένωσης. Στις 29 Νοεµβρίου
2000, το Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα παραπάνω συµπεράσµατα του Τάµπερε, ενέκρινε πρόγραµµα µέτρων για
την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης
των ποινικών αποφάσεων, µε το οποίο ζητούσε: α) να επιτραπεί στους κατοίκους ενός κράτους - µέλους να εκτίσουν την ποινή τους στο κράτος διαµονής τους (µέτρο 16), β) να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ κρατών µελών στην περίπτωση που ένα πρόσωπο υπόκειται σε
υποχρεώσεις ή σε µέτρα επίβλεψης και στήριξης, ιδίως
στο πλαίσιο αναστολής της εκτέλεσης της ποινής ή τις
υπό όρους απόλυσης (µέτρο 23) και γ) να εκτιµηθεί η ανάγκη θέσπισης σύγχρονων µηχανισµών αµοιβαίας αναγνώρισης των ποινικών αποφάσεων που προβλέπουν µέτρα επιτήρησης (µέτρο 10). Τέλος, το 2004, µε το πρόγραµµα της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της
ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
τα κράτη - µέλη κλήθηκαν να ολοκληρώσουν το συνολικό πρόγραµµα µέτρων για την εφαρµογή της αρχής της
αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων σε
ποινικές υποθέσεις.
Να σηµειωθεί ότι: α) όλα τα κράτη - µέλη έχουν επικυρώσει τη σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης της
21ης Μαρτίου 1983 για τη µεταφορά των καταδίκων,
σύµφωνα µε την οποία είναι δυνατή η µεταφορά καταδίκου για τη συνέχιση της έκτισης της ποινής του µόνο
στο κράτος του οποίου είναι υπήκοος και µόνο µε τη συγκατάθεσή του, καθώς και µε τη συγκατάθεση των ενδιαφερόµενων κρατών, το δε πρόσθετο πρωτόκολλο της
σύµβασης της 18ης Δεκεµβρίου 1997, που προβλέπει τη
µεταφορά του καταδίκου υπό όρους, ακόµη και χωρίς τη
συγκατάθεσή του, δεν έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη
- µέλη. Ωστόσο, καµία από τις δύο πράξεις δεν επιβάλλει
την κατά κανόνα υποχρέωση παραλαβής του καταδίκου,
µε σκοπό την εκτέλεση της ποινής ή του µέτρου ασφαλείας. β) Η σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης της
30ης Νοεµβρίου 1964, περί επιτηρήσεως των υφ’ όρον
καταδικασθέντων ή απολυθέντων προσώπων έχει κυρωθεί από 12 κράτη - µέλη και, σε ορισµένες περιπτώσεις
µε αρκετές επιφυλάξεις. Εποµένως, είναι αναγκαία η θέσπιση κοινοτικών διατάξεων για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων αµοιβαίας αναγνώρισης ποινικών αποφάσεων.
Σκοπός των αποφάσεων πλαίσιο που ενσωµατώνονται
µε τον παρόντα νόµο είναι:
Α) Η αναγνώριση και η εκτέλεση ποινών στερητικών
της ελευθερίας σε ένα κράτος διαφορετικό εκείνου της
καταδίκης, µε σκοπό να διευκολυνθεί η κοινωνική επανένταξη του καταδικασθέντος. Προκειµένου να βεβαιωθεί
ότι η εκτέλεση της ποινής από το κράτος εκτέλεσης θα
εξυπηρετήσει το σκοπό της κοινωνικής επανένταξης, η
αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης λαµβάνει υπόψη της
στοιχεία, όπως ο δεσµός του καταδικασθέντος µε το
κράτος εκτέλεσης, εφόσον ο ίδιος το θεωρεί ως έδρα
των οικογενειακών, γλωσσικών, πολιτισµικών, κοινωνικών, οικονοµικών ή άλλων δεσµών του.
Β) Η αναγνώριση και η εκτέλεση αποφάσεων µε τις οποίες αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής ή διατάσσεται η υφ’ όρον απόλυση ή επιβάλλονται εναλλακτικές κυρώσεις, όταν ο καταδικασθείς έχει επιστρέψει ή θέλει να
επιστρέψει στο κράτος διαµονής του, µε σκοπό, και στην
περίπτωση αυτή, να διευκολυνθεί η κοινωνική επανέντα-
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ξη του καταδικασθέντος, αλλά και να βελτιωθεί η προστασία των θυµάτων και εν γένει του κοινωνικού συνόλου. Με τον τρόπο αυτόν, επιτρέποντας δηλαδή στον καταδικασθέντα - επιτηρούµενο τη διατήρηση οικογενειακών, γλωσσικών και πολιτισµικών δεσµών βελτιώνεται η
συµµόρφωσή του προς τα µέσα αναστολής και τις εναλλακτικές κυρώσεις και έτσι προλαµβάνεται η υποτροπή.
Γ) Η αναγνώριση και η εκτέλεση αποφάσεων, κατά το
στάδιο της προδικασίας της ποινικής δίκης, µε τις οποίες
επιβάλλονται µέτρα επιτήρησης εναλλακτικά προς την
προσωρινή κράτηση, µε σκοπό την παρακολούθηση των
κινήσεων του προσώπου που κατοικεί σε κράτος - µέλος
αλλά διώκεται ποινικά σε άλλο κράτος - µέλος. Με τον
τρόπο αυτόν, επιτρέποντας δηλαδή στον υπόδικο να τεθεί υπό επιτήρηση στον τόπο κατοικίας του, διασφαλίζεται ότι ένα πρόσωπο που διώκεται ποινικά και δεν κατοικεί µόνιµα στο κράτος της δίκης δεν θα αντιµετωπίζεται
διαφορετικά από ένα πρόσωπο που διώκεται ποινικά και
είναι µόνιµος κάτοικος του κράτους της δίκης του.
Δεδοµένου ότι οι ανωτέρω στόχοι των αποφάσεων –
πλαίσιο δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα ίδια τα κράτη - µέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω της διασυνοριακής φύσεως των συγκεκριµένων καταστάσεων,
να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, λόγω
της εµβέλειας της δράσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει
µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως
ορίζεται από το άρθρο 5 της Συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτό εφαρµόζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι αποφάσεις-πλαίσιο δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για
την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Λαµβάνοντας υπόψη
την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης των ποινικών αποφάσεων, στην οποία βασίζονται οι αποφάσεις-πλαίσιο,
τα κράτη - µέλη έκδοσης και εκτέλεσης θα πρέπει να µεριµνούν ούτως ώστε οι αρµόδιες αρχές τους να έχουν άµεση επαφή µεταξύ τους κατά την εφαρµογή τους.
Κατά την ερµηνεία του προτεινόµενου σχεδίου νόµου
είναι δυνατή η άρνηση εκτέλεσης απόφασης όταν υπάρχουν αντικειµενικοί λόγοι να πιστεύεται ότι οι οριζόµενη
σε αυτήν ποινή ή µέτρο επιβλήθηκαν προκειµένου να τιµωρηθεί ένα πρόσωπο λόγω του φύλου του, της φυλής
του, της θρησκείας του, της καταγωγής του, της εθνικότητάς του, της γλώσσας του, των πολιτικών του πεποιθήσεων ή του σεξουαλικού προσανατολισµού του, ή ότι το
πρόσωπο µπορεί να περιέλθει σε δυσµενή θέση για οποιονδήποτε από αυτούς τους λόγους. Τέλος, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις λαµβάνονται υπόψη το δικαίωµα των
πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν και να διαµένουν
ελεύθερα στο έδαφος των κρατών - µελών, που παρέχεται από το άρθρο 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και προστατεύονται τα θεµελιώδη
δικαιώµατα και αρχές που κατοχυρώνονται στο ισχύον
Σύνταγµα και στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (προΐµια 13, 5 και 16 των Αποφάσεων
πλαίσιο 2008/2009, 2008/947 και 2009/829).

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/909/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/909/ΔΕΥ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009,
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ
ΣΤΕΡΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η΄ ΜΕΤΡΑ
ΣΤΕΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός των διατάξεων τα των άρθρων 1 έως 23 του παρόντος που είναι: α) η
αναγνώριση και εκτέλεση από την Ελλάδα (που ενεργεί
ως κράτος εκτέλεσης) απόφασης, που εκδόθηκε σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβάλλει ποινή ή µέτρο ασφαλείας σε βάρος ορισµένου φυσικού προσώπου, στερητικά της ελευθερίας και β) η µεταβίβαση αρµοδιότητας από την Ελλάδα (που ενεργεί ως
κράτος έκδοσης) σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό την αναγνώριση και την εκτέλεση
αντίστοιχης απόφασης που εκδόθηκε από ελληνικό ποινικό δικαστήριο. Προϋπόθεση εφαρµογής του νόµου είναι η παρουσία του καταδικασθέντος στο κράτος εκτέλεσης ή στο κράτος έκδοσης. Η εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος νόµου δεν έχει ως αποτέλεσµα την προσβολή των θεµελιωδών δικαιωµάτων και αρχών που κατοχυρώνονται στο ισχύον Σύνταγµα και στο άρθρο 6 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 2
Με το άρθρο αυτό δίδονται οι κύριοι ορισµοί των διατάξεων των άρθρων 1 έως 23 του νόµου, ώστε να διευκολύνεται ο ερµηνευτής κατά την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων του.
Άρθρο 3
To άρθρο 3 ορίζει ως αρµόδια δικαστική αρχή ως προς
µεν την αναγνώριση και την εκτέλεση της αλλοδαπής απόφασης τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, στην περιφέρεια
του οποίου ο καταδικασθείς έχει τη συνήθη διαµονή του,
ως προς δε τη διαβίβαση της αίτησης για αναγνώριση και
εκτέλεση απόφασης σε άλλο κράτος - µέλος τον Εισαγγελέα του εθνικού δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Ως τόπος συνήθους διαµονής νοείται ο τόπος στον
οποίο ο κατάδικος ζει και µε τον οποίο συνδέεται βάσει
στοιχείων, όπως οι οικογενειακοί, κοινωνικοί ή επαγγελµατικοί δεσµοί. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων ως κεντρική αρχή αφενός
ενεργεί επικουρικά σε σχέση µε τις αρµόδιες δικαστικές
αρχές σε διοικητικό επίπεδο για την παραλαβή και τη
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διαβίβαση των σχετικών εγγράφων (π.χ. απόφαση, πιστοποιητικό), αφετέρου ενηµερώνει τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς
τον προσδιορισµό των εθνικών δικαστικών αρχών.
Άρθρα 4 - 7
Τα άρθρα 4 έως 7 περιλαµβάνουν τη θεµατική ενότητα
της διαβίβασης προς αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων που εκδόθηκαν από εθνικό δικαστήριο.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 4 ορίζονται οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία διαβίβασης των ανωτέρω αποφάσεων
στην αρµόδια αρχή ενός άλλου κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου
που εξέδωσε την απόφαση µπορεί πριν από κάθε διαβίβαση να διαβουλεύεται µε οποιοδήποτε µέσο, συµπεριλαµβανοµένης της ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου, µε την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, ωστόσο η διαβούλευση είναι υποχρεωτική
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5,
προκειµένου να διακριβωθεί η σκοπιµότητα της κοινωνικής επανένταξης του καταδικασθέντος µε την αναγνώριση της απόφασης και την εκτέλεση της ποινής.
Με το άρθρο 5 προβλέπονται οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε
την απόφαση µπορεί να ανακαλέσει το αναφερόµενο
στο άρθρο 4 πιστοποιητικό.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 προβλέπεται η δυνατότητα συναίνεσης του καταδικασθέντος για τη διαβίβαση της απόφασης και του πιστοποιητικού, ενώ στην παράγραφο 2 προβλέπονται οι περιπτώσεις διαβίβασης των
ως άνω εγγράφων χωρίς τη συναίνεση αυτού. Με την
παράγραφο 3 προβλέπεται ότι, όταν πρόκειται να κριθεί
αν θα διαβιβασθεί η απόφαση µε το πιστοποιητικό λαµβάνεται υπόψη η γνώµη του καταδικασθέντος και ορίζονται οι όροι έκφρασης αυτής. Η γνώµη του καταδίκου
µπορεί να είναι χρήσιµη κυρίως στην περίπτωση που η
αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης υποβάλει αιτιολογηµένη γνώµη στον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ότι η εκτέλεση της ποινής δεν θα
εξυπηρετούσε το σκοπό της κοινωνικής επανένταξης και
της επιτυχούς ενσωµάτωσης του καταδίκου στην κοινωνία. Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται η υποχρέωση του καταδικασθέντος ως προς τη διαβίβαση
των ανωτέρω εγγράφων.
Τέλος, το άρθρο 7 αναφέρεται στις συνέπειες από τη
µεταφορά του καταδικασθέντος στο κράτος εκτέλεσης.
Άρθρα 8 -17
Τα άρθρα 8 έως 17 αναφέρονται στην αναγνώριση και
την εκτέλεση της απόφασης, όταν έχει διαβιβασθεί σχετική αίτηση στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος (αρµόδια αρχή
της Ελλάδας).
Στο άρθρο 8 αναφέρονται τα αδικήµατα που τιµωρούνται µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή µέτρο ασφαλείας και οδηγούν σε αναγνώριση της καταδικαστικής απόφασης και εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 αξιόποινες πράξεις ως
προς τις οποίες κάµπτεται η αρχή του διττού αξιοποίνου
περιέχονται στην πλειονότητά τους και στο άρθρο 10
του ν. 3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης.
Στο άρθρο 9 περιγράφεται η διαδικασία αναγνώρισης

και εκτέλεσης της αλλοδαπής Απόφασης από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του
καταδικασθέντος, καθώς και η δυνατότητα προσαρµογής της υπό εκτέλεση ποινής ή µέτρου σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου.
Στο άρθρο 10 αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο
αρµόδιος Εισαγγελέας µπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης και την εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής. Μάλιστα, προς ενίσχυση της κατά το
δυνατόν µεγαλύτερης συνεργασίας µεταξύ των κρατών
- µελών της ΕΕ, για ορισµένες από τις αναφερόµενες
στο άρθρο αυτό περιπτώσεις (οι αναφερόµενες στην παράγραφο 2) καθιερώνεται υποχρέωση του Εισαγγελέα
να διαβουλευθεί µε την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης πριν αρνηθεί να αναγνωρίσει την απόφαση και να εκτελέσει την ποινή.
Στην επίτευξη του ίδιου µε το προηγούµενο άρθρο
σκοπού, δηλαδή στην προώθηση της βέλτιστης συνεργασίας µεταξύ των κρατών - µελών της ΕΕ, στοχεύει το άρθρο 11, µε το οποίο προβλέπεται η περίπτωση µερικής αναγνώρισης και εκτέλεσης της αλλοδαπής απόφασης.
Με το άρθρο 12 ρυθµίζονται οι όροι και η διαδικασία
προσωρινής σύλληψης και κράτησης του καταδικασθέντος, όταν αυτός βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος.
Με το άρθρο 13 ρυθµίζονται ο τρόπος και ο χρόνος µεταφοράς του καταδικασθέντος από το κράτος έκδοσης
στην Ελλάδα.
Στο άρθρο 14 προβλέπεται η δυνατότητα διαµεταγωγής ενός καταδικασθέντος από ένα κράτος - µέλος σε
άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω του
ελληνικού εδάφους, όταν η Ελλάδα δεν είναι κράτος έκδοσης ή εκτέλεσης και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και
η διαδικασία διαµεταγωγής.
Το άρθρο 15 ορίζει ότι για την εκτέλεση ποινής εφαρµοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. Κατ’ εξαίρεση µπορούν
να εφαρµοσθούν οι διατάξεις του δικαίου του κράτους
έκδοσης ή τρίτου κράτους βάσει των οποίων ο καταδικασθείς έχει δικαίωµα να αποφυλακισθεί προσωρινά ή υπό
όρους σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
Με το άρθρο 16 αναγνωρίζεται η αρχή της ειδικότητας, βάσει της οποίας, όταν ο καταδικασθείς µεταφέρεται στην Ελλάδα για έκτιση της ποινής του δεν µπορεί να
διωχθεί ή να στερηθεί της ελευθερίας του για άλλη αξιόποινη πράξη, πλην των αναφεροµένων στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου περιπτώσεων. Βέβαια, προϋπόθεση
για την εφαρµογή της αρχής της ειδικότητας είναι ο καταδικασθείς να έχει µεταφερθεί στο κράτος εκτέλεσης
και όχι να έχει διαφύγει σε αυτό (προοίµιο 23).
Με το άρθρο 17 προβλέπεται υποχρέωση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του
καταδικασθέντος να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του
κράτους έκδοσης για οποιοδήποτε ζήτηµα προκύψει
σχετικά µε την αναγνώριση της απόφασης και την εκτέλεση της ποινής στην Ελλάδα.
Άρθρα 18 -22
Με τα άρθρα 18 έως 22 προβλέπονται τελικές και µεταβατικές διατάξεις.
Στο άρθρο 18 προβλέπονται περιπτώσεις χορήγησης
αµνηστίας και χάρης στον καταδικασθέντα.
Με το άρθρο 19 προκειµένου να µην αναιρείται η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 11 περίπτωση στ’
και 12 περίπτωση ε΄ (απαγόρευση εκτέλεσης ΕΕΣ προς
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εκτέλεση ποινής σε περίπτωση που ο εκζητούµενος
είναι ηµεδαπός ή κατοικεί ή διαµένει στην Ελλάδα) και
του άρθρου 13 παράγραφος 3 (εγγύηση για την εκτέλεση ΕΕΣ ότι ο εκζητούµενος µετά την ακρόασή του
θα διαµεταχθεί στην Ελλάδα για να εκτίσει ποινή) του
ν. 3251/2004, µε το εν λόγω άρθρο διευκρινίζεται ότι οι
διατάξεις του παρόντος, σε περίπτωση εκτέλεσης ποινής βάσει ΕΕΣ, εφαρµόζονται αναλόγως εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις προαναφερόµενες ρυθµίσεις του
ν. 3251/2004.
Τέλος, µε τα άρθρα 20, 21 και 22 ρυθµίζονται τα έξοδα
που προκαλούνται από την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων (άρθρο 20), η σχέση του παρόντος
νόµου µε άλλα συναφή νοµικά κείµενα (άρθρο 21) και η
τύχη των αιτήσεων αναγνώρισης και εκτέλεσης που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω
νόµου (άρθρο 22).
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/947/ΔΕΥ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008,
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009, ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ Η΄ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ,
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 23
Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός των διατάξεων των άρθρων 23 έως 40 του παρόντος που είναι: α) η
αναγνώριση και εκτέλεση από την Ελλάδα (που ενεργεί
ως κράτος εκτέλεσης) απόφασης, που εκδόθηκε σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβάλει
την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή την απόλυση υπό
όρους και την επιτήρηση των µέτρων αναστολή και των
εναλλακτικών κυρώσεων όταν ο καταδικασθείς δεν διαµένει στο κράτος της καταδίκης και β) η µεταβίβαση αρµοδιότητας από την Ελλάδα (που ενεργεί ως κράτος έκδοσης) σε άλλο κράτος - µέλος της ΕΕ µε σκοπό την αναγνώριση και της εκτέλεση αντίστοιχης απόφασης που
εκδόθηκε από ελληνικό ποινικό δικαστήριο. Οι διατάξεις
των άρθρων 23 έως 40 δεν καταλαµβάνουν την αναγνώριση και εκτέλεση στερητικών της ελευθερίας ποινών
και µέτρων ασφαλείας, χρηµατικών ποινών ή αποφάσεων δήµευσης.
Άρθρο 24
Με το άρθρο αυτό δίδονται οι κύριοι ορισµοί των διατάξεων των άρθρων 23 έως και 40 του νόµου, ώστε να
διευκολύνεται ο ερµηνευτής κατά την εφαρµογή των εν
λόγω διατάξεων.

Άρθρο 25
To άρθρο 25 ορίζει ως αρµόδια δικαστική αρχή ως
προς µεν την αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης και
την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, στην περιφέρεια του οποίου ο καταδικασθείς έχει τη συνήθη διαµονή του, ως προς δε τη διαβίβαση της αίτησης για αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης σε άλλο κράτος - µέλος τον Εισαγγελέα του εθνικού δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων ως κεντρική αρχή αφενός ενεργεί επικουρικά σε σχέση µε τις αρµόδιες δικαστικές αρχές σε διοικητικό επίπεδο για την παραλαβή
και τη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων (π.χ. απόφαση, πιστοποιητικό), αφετέρου ενηµερώνει τη Γενική
Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως
προς τον προσδιορισµό των εθνικών δικαστικών αρχών.
Άρθρο 26
Στο άρθρο αυτό απαριθµούνται ενδεικτικά τα µέτρα αναστολής ή οι εναλλακτικές κυρώσεις, που είναι κοινά
στα κράτη - µέλη της ΕΕ. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε
σύµφωνα µε την Απόφαση Πλαίσιο που ενσωµατώνεται
κράτη - µέλη µπορούν να δηλώσουν στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου ότι είναι πρόθυµα να επιτηρούν και
άλλα, πέραν των ανωτέρω, µέτρα αναστολής ή εναλλακτικές κυρώσεις.
Άρθρα 27 - 29
Τα άρθρα 27 έως 29 περιλαµβάνουν τη θεµατική ενότητα της διαβίβασης προς αναγνώριση και εκτέλεση των
αποφάσεων που εκδόθηκαν από εθνικό δικαστήριο.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 27 ορίζονται οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία διαβίβασης των ανωτέρω αποφάσεων
στην αρµόδια αρχή ενός άλλου κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ελλάδα µπορεί να διαβιβάζει την απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ο καταδικασθείς έχει τη νόµιµη και
συνήθη διαµονή του, προς το σκοπό της αναγνώρισης
και της επιτήρησης των µέτρων αναστολής ή εναλλακτικών κυρώσεων που περιέχονται σε αυτήν. Ή µπορεί επίσης να διαβιβάζεται σε άλλο κράτος - µέλος από εκείνο
στο οποίο διαµένει ο καταδικασθείς, εφόσον η αρµόδια
αρχή του κράτους εκτέλεσης, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν προϋποθέσεις που έχουν τεθεί µε δήλωση του εν
λόγω κράτους, συναινεί στη διαβίβαση αυτή. Ειδικότερα,
συναίνεση για σκοπούς κοινωνικής επανένταξης µπορεί
να δοθεί όταν ο καταδικασθείς, χωρίς να χάνει το δικαίωµα διαµονής του, σκοπεύει να µετακοµίσει σε άλλο
κράτος - µέλος διότι, για παράδειγµα, έχει σύµβαση απασχόλησης, είναι µέλος της οικογένειας προσώπου το οποίο έχει µόνιµη και συνήθη διαµονή σε αυτό το κράτος µέλος ή σκοπεύει να παρακολουθήσει σπουδές ή συγκεκριµένη εκπαίδευση σε αυτό το κράτος - µέλος, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.
Με το άρθρο 28 προβλέπονται οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε
την απόφαση µπορεί να ανακαλέσει το αναφερόµενο
στο άρθρο 27 πιστοποιητικό.
Τέλος, µε το άρθρο 29 προβλέπονται τρεις περιπτώσεις αναποµπής της αρµοδιότητας για επιτήρηση των
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µέτρων αναστολής, επιβολής εναλλακτικών κυρώσεων
και λήψης µεταγενεστέρων αποφάσεων (περίπτωση µη
ανεύρεσης του καταδικασθέντα στον τόπο εκτέλεσης,
περίπτωση νέας ποινικής διαδικασίας κατά του καταδικασθέντος και περίπτωση µη συµµόρφωσης µε µέτρο αναστολής ή εναλλακτική κύρωση εφόσον το κράτος εκτέλεσης αρνείται να λάβει µεταγενέστερη απόφαση).
Κατά τη διαδικασία αναποµπής αρµοδιότητας µε το ίδιο
άρθρο ρυθµίζονται τόσο η δυνατότητα του εισαγγελέα
του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση να ζητήσει
τις αναφερόµενες στην παράγραφο 4 πληροφορίες από
το κράτος εκτέλεσης, όσο υποχρέωση του ίδιου Εισαγγελέα να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης για τις αναφερόµενες στην παράγραφο 5 αποφάσεις.
Άρθρα 30 - 36
Τα άρθρα 30 έως 36 αναφέρονται στην αναγνώριση
και την εκτέλεση αλλοδαπής Απόφασης για την επιτήρηση µέτρων αναστολής ή εναλλακτικών κυρώσεων από
Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής
του καταδικασθέντος (αρµόδια αρχή της Ελλάδας).
Στο άρθρο 30 περιγράφεται η διαδικασία αναγνώρισης
και εκτέλεσης της αλλοδαπής Απόφασης από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του
καταδικασθέντος.
Στο άρθρο 31 αναφέρεται η δυνατότητα προσαρµογής
των µέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου.
Στο άρθρο 32 αναφέρονται τα αδικήµατα που οδηγούν
σε αναγνώριση απόφασης που επιβάλει µέτρα αναστολής ή εναλλακτικές κυρώσεις και ως προς τα οποία κάµπτεται η αρχή του διττού αξιοποίνου. Επισηµαίνεται ότι
τα αδικήµατα αυτά περιέχονται στην πλειονότητα τους
και στο άρθρο 10 του ν. 3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης.
Στο άρθρο 33 αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο
αρµόδιος Εισαγγελέας µπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης και την παρακολούθηση
των µέτρων. Μάλιστα, προς ενίσχυση της κατά το δυνατόν µεγαλύτερης συνεργασίας µεταξύ των κρατών - µελών της ΕΕ, ειδικά για τις αναφερόµενες στην παράγραφο 2 περιπτώσεις καθιερώνεται υποχρέωση του Εισαγγελέα να διαβουλευθεί µε την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης, πριν αρνηθεί να αναγνωρίσει την απόφαση και να εκτελέσει την ποινή. Στην παράγραφο 3 του
άρθρου προβλέπεται περίπτωση που η Ελλάδα µπορεί να
αποφασίσει την επιτήρηση των µέτρων ασφαλείας αλλά
δεν αναλαµβάνει την ευθύνη για τη λήψη των µεταγενέστερων αποφάσεων.
Στο άρθρο 34 προβλέπεται ότι η Ελλάδα εφαρµόζει το
εθνικό δίκαιο για την αναγνώριση δικαστικής απόφασης
και, κατά περίπτωση, απόφασης αναστολής εκτέλεσης
της ποινής ή απόλυσης υπό όρους. Στην περίπτωση καταδίκης υπό όρους ή εναλλακτικής κύρωσης, που δεν
περιέχει ποινή στερητική της ελευθερίας ή µέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας, τα οποία θα επιβληθούν

σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τη σχετική υποχρέωση, η Ελλάδα επιτηρεί µεν τα σχετικά µέτρα αναστολής ή εναλλακτικές κυρώσεις, αλλά δεν αναλαµβάνει την ευθύνη για τη λήψη των µεταγενέστερων αποφάσεων και αναπέµπει στην αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης την αρµοδιότητα για τη λήψη αυτών.
Στο άρθρο 35 προβλέπεται υποχρέωση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του
κράτους έκδοσης για οποιοδήποτε ζήτηµα προκύψει
σχετικά µε την αναγνώριση της απόφασης και την εκτέλεση της ποινής στην Ελλάδα.
Στο άρθρο 36, αντίστοιχα προς τις διατάξεις του άρθρου 29, κατά τις οποίες η Ελλάδα ενεργεί ως κράτος
έκδοσης, µε το παρόν άρθρο ρυθµίζεται δυνατότητα αναποµπής αρµοδιότητας, σε περίπτωση που η Ελλάδα ενεργεί ως κράτος εκτέλεσης.
Άρθρα 37 - 40
Με τα άρθρα 37 έως 40 προβλέπονται τελικές και µεταβατικές διατάξεις.
Στο άρθρο 37 προβλέπονται περιπτώσεις χορήγησης
αµνηστίας και χάρης στον καταδικασθέντα.
Τέλος, µε τα άρθρα 38, 39 και 40 ρυθµίζονται τα έξοδα
που προκαλούνται από την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων (άρθρο 38), η σχέση του παρόντος
νόµου µε άλλα συναφή νοµικά κείµενα (άρθρο 39) και η
τύχη των αιτήσεων αναγνώρισης και εκτέλεσης που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω
νόµου (άρθρο 40).
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/829/ΔΕΥ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009,
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
- ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 41
Με το άρθρο 41 προσδιορίζεται ο σκοπός των διατάξεων των άρθρων 41 έως 59 του παρόντος που είναι: α) η
αναγνώριση και εκτέλεση από την Ελλάδα (που ενεργεί
ως κράτος εκτέλεσης) απόφασης, που εκδόθηκε σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατάσσει µέτρα επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση όταν ο καταδικασθείς δεν διαµένει στο κράτος
έκδοσης της απόφασης και β) η µεταβίβαση αρµοδιότητας από την Ελλάδα (που ενεργεί ως κράτος έκδοσης)
σε άλλο κράτος - µέλος της ΕΕ µε σκοπό αναγνώριση
και της εκτέλεση αντίστοιχης απόφασης που εκδόθηκε
από ελληνική αρχή.
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Άρθρο 42
Με το άρθρο αυτό δίδονται οι κύριοι ορισµοί των διατάξεων των άρθρων 41 έως 59 του νόµου, ώστε να διευκολύνεται ο ερµηνευτής κατά την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων.
Άρθρο 43
To άρθρο 43 ορίζει ως αρµόδια δικαστική αρχή ως
προς µεν την αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης και
την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, στην περιφέρεια του οποίου ο καταδικασθείς έχει τη συνήθη διαµονή του, ως προς δε τη
διαβίβαση της αίτησης για αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης σε άλλο κράτος - µέλος τον Εισαγγελέα του εθνικού δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που εξέδωσε αυτήν. Το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων ως κεντρική αρχή αφενός ενεργεί επικουρικά
σε σχέση µε τις αρµόδιες δικαστικές αρχές σε διοικητικό
επίπεδο για την παραλαβή και τη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων (π.χ. απόφαση, πιστοποιητικό), αφετέρου
ενηµερώνει τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον προσδιορισµό των εθνικών δικαστικών αρχών.
Άρθρο 44
Στο άρθρο αυτό απαριθµούνται ενδεικτικά τα µέτρα επιτήρησης, που ισχύουν στην πλειονότητά τους σε όλα
τα κράτη - µέλη της ΕΕ. Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε
σύµφωνα µε την Απόφαση Πλαίσιο που ενσωµατώνεται
κράτη - µέλη µπορούν να δηλώσουν στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου ότι είναι πρόθυµα να επιτηρούν και
άλλα, πέραν των ανωτέρω, µέτρα αναστολής ή εναλλακτικές κυρώσεις.
Άρθρα 45 - 49
Τα άρθρα 45 έως 49 περιλαµβάνουν τη θεµατική ενότητα της διαβίβασης προς αναγνώριση και εκτέλεση των
αποφάσεων που εκδόθηκαν από εθνικό δικαστήριο.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 45 ορίζονται οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία διαβίβασης των ανωτέρω αποφάσεων
στην αρµόδια αρχή ενός άλλου κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με το άρθρο 46 ρυθµίζεται η περίπτωση κατά την οποία ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση διατηρεί την αρµοδιότητα ως προς την παρακολούθηση των επιβληθέντων µέτρων επιτήρηση (παράγραφος 1) και η δυνατότητα ανάκλησης του συνοδεύοντος την απόφαση πιστοποιητικού (παράγραφος 2). Με
το ίδιο άρθρο ρυθµίζονται περιπτώσεις αναποµπής της
αρµοδιότητας για την επιτήρηση των µέτρων από την
αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης σε αυτήν του κράτους έκδοσης.
Με το άρθρο 47 προβλέπεται ότι η Ελλάδα εφαρµόζει
το εθνικό δίκαιο για την παρακολούθηση των µέτρων ε-

πιτήρησης. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα
λήψης µεταγενεστέρων αποφάσεων από τις αρµόδιες
αρχές του κράτους έκδοσης στις αναφερόµενες ενδεικτικά στο άρθρο περιπτώσεις..
Με το άρθρο 48 προβλέπονται περιπτώσεις δυνατότητας διαβούλευσης µεταξύ των αρµοδίων αρχών του κράτους έκδοσης και του κράτους εκτέλεσης για την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης.
Εκτός της δυνατότητας διακρατικής συνεργασίας, όπως αυτή προαναφέρθηκε στο άρθρο 48, στο άρθρο 49
θεσπίζεται υποχρέωση των αρµόδιων αρχών των κρατών
έκδοσης και εκτέλεσης που κατατείνει στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία των µέτρων επιτήρησης.
Άρθρα 50 - 56
Τα άρθρα 50 έως 56 αναφέρονται στην αναγνώριση
και την εκτέλεση αλλοδαπής Απόφασης για την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης από Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του επιτηρουµένου (αρµόδια αρχή της Ελλάδας).
Στο άρθρο 50 περιγράφεται η διαδικασία αναγνώρισης
και εκτέλεσης της αλλοδαπής απόφασης από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του επιτηρουµένου.
Στο άρθρο 51 αναφέρεται η δυνατότητα προσαρµογής
των µέτρων επιτήρησης σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου.
Στο άρθρο 52 αναφέρονται τα αδικήµατα που οδηγούν
σε αναγνώριση απόφασης που επιβάλει µέτρα επιτήρησης και ως προς τα οποία κάµπτεται η αρχή του διττού αξιοποίνου. Επισηµαίνεται ότι τα αδικήµατα αυτά περιέχονται στην πλειονότητα τους και στο άρθρο 10 του ν.
3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης.
Στο άρθρο 53 αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο
Εισαγγελέας του τόπου συνήθους διαµονής του επιτηρούµενου µπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης και την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης. Μάλιστα, προς ενίσχυση της κατά το δυνατόν µεγαλύτερης συνεργασίας µεταξύ των κρατών - µελών της ΕΕ, ειδικά για τις αναφερόµενες στην παράγραφο 2 περιπτώσεις καθιερώνεται υποχρέωση του Εισαγγελέα να διαβουλευθεί µε την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης, πριν αρνηθεί να αναγνωρίσει την απόφαση. Στην παράγραφο 3 διευκρινίζονται οι συνέπειες της
ενδεχόµενης άρνησης αναγνώρισης της απόφασης όταν
συντρέχει η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1. Στην περίπτωση δηλαδή αυτή, όταν ο Εισαγγελέας του τόπου εκτέλεσης, αφού παραλάβει την προς αναγνώριση απόφαση µαζί µε το πιστοποιητικό που τη συνοδεύει, διαπιστώνει ότι συντρέχει λόγος άρνησης της παράδοσης του
εκζητούµενου – επιτηρούµενου προσώπου σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 3251/1995 για το ΕΕΣ, αν ο επιτηρούµενος δεν συµµορφωθεί µε το µέτρο επιτήρησης, ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης. Η τελευταία µπορεί, τότε, να ανακαλέσει το πιστοποιητικό και να µην αναθέσει στην ελληνική αρχή την
παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης, ακριβώς λόγω
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του κινδύνου η ελληνική αρχή να αρνηθεί να παραδώσει
τον επιτηρούµενο. Εάν όµως η αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης δεν ανακαλέσει το πιστοποιητικό τότε ο
αρµόδιος εισαγγελέας µπορεί να προχωρήσει σε αναγνώριση της απόφαση των µέτρων επιτήρησης, ενώ εξυπακούεται ότι για το επιτηρούµενο πρόσωπο εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι άρνησης εκτέλεσης του ΕΕΣ
κατά τα άρθρα 11 και 12 του ν. 3251/2004 και ο επιτηρούµενος δεν θα παραδοθεί προκειµένου να δικασθεί
στο κράτος έκδοσης και, εποµένως, δεν θα τύχει εφαρµογής το άρθρο 56.
Στο άρθρο 54 προβλέπεται υποχρέωση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του επιτηρούµενου να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης για οποιοδήποτε ζήτηµα προκύψει σχετικά
µε την αναγνώριση της απόφασης και την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης στην Ελλάδα.
Στο άρθρο 55 προβλέπεται περίπτωση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης από το κράτος έκδοσης και παράδοση του επιτηρούµενου προσώπου.
Στο άρθρο 56 προβλέπει τις ενέργειες στις οποίες
µπορεί να προβεί ο Εισαγγελέας του τόπου συνήθους
διαµονής του επιτηρούµενου προσώπου, όταν κατόπιν επανειληµµένων κοινοποιήσεων πληροφοριών περί παραβίασης των µέτρων επιτήρησης, οι αρµόδιες αρχές του
κράτους έκδοσης δεν απαντούν.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο
α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή
της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το
σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Α΄),
β) της Απόφασης –Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την
επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β΄),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την
προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ΄)

Άρθρα 57 -59
Mε τα άρθρα 57 έως 59 προβλέπονται τελικές και µεταβατικές διατάξεις.
Στο άρθρο 57 ρυθµίζονται τα έξοδα που προκαλούνται
από την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων. Τέλος, µε τα άρθρα 58 και 59 ρυθµίζονται οι σχέσεις
του παρόντος νόµου µε άλλα συναφή νοµικά κείµενα
(άρθρο 58) και η τύχη των αιτήσεων αναγνώρισης και εκτέλεσης που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος
του εν λόγω νόµου (άρθρο 59).
Επισηµαίνεται ότι µε τον παρόντα νόµο δεν ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη το άρθρο 17 της Απόφασης Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου, η οποία αναφέρεται σε συνέχιση της παρακολούθησης των
µέτρων επιτήρησης, παρά τη συµπλήρωση του ανώτατου
χρονικού ορίου αυτών, διότι τυχόν σχετική ρύθµιση θα ήταν αντίθεση προς το άρθρο 6 παράγραφο 4 του ισχύοντος Συντάγµατος.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γκ. Χαρδούβελης

Χ. Αθανασίου

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/909/ΔΕΥ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΟΠΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ
2009/299/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ,ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΠΟΙΝΕΣ
ΣΤΕΡΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Η΄ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΗΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
(άρθρο 3 της Απόφασης)
Αντικείµενο της ρύθµισης
1. Oι διατάξεις των άρθρων 1 έως 22 ρυθµίζουν την αναγνώριση και την εκτέλεση από την Ελλάδα µιας απόφασης που εκδόθηκε σε ένα άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβάλλει στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, καθώς και την αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης
αντίστοιχης απόφασης εθνικού δικαστηρίου που απευθύνει η Ελλάδα σε ένα άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιβολή χρηµατικής ποινής ή δήµευσης ή
και αµφοτέρων, που δεν έχουν ακόµη αποτιθεί ή εκτελεσθεί, δεν εµποδίζει την αναγνώριση, εκτέλεση και διαβίβαση της δικαστικής απόφασης.
2. Ο καταδικασθείς πρέπει να βρίσκεται στο κράτος έκδοσης ή στο κράτος εκτέλεσης.
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Άρθρο 2
(άρθρο 1 της Απόφασης)
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως
22 νοούνται ως:
α) «απόφαση»: αµετάκλητη απόφαση ή διαταγή δικαστηρίου του κράτους έκδοσης, µε την οποία επιβάλλεται
ποινή κατά φυσικού προσώπου,
β) «ποινή»: οποιαδήποτε ποινή ή µέτρο ασφαλείας,
στερητικά της ελευθερίας, που επιβλήθηκαν για ορισµένο ή αόριστο χρονικό διάστηµα από δικαστήριο στο πλαίσιο ποινικής δίκης για αξιόποινη πράξη,
γ) «κράτος έκδοσης»: το κράτος - µέλος στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση,
δ) «κράτος εκτέλεσης»: το κράτος - µέλος στο οποίο
διαβιβάζεται η απόφαση, µε σκοπό την αναγνώριση και
την εκτέλεσή της.
Άρθρο 3
(άρθρο 2 της Απόφασης)
Αρµόδιες Αρχές
1. Αρµόδια αρχή για την αναγνώριση και την εκτέλεση
της απόφασης είναι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών στην
περιφέρεια του οποίου ο καταδικασθείς έχει τη συνήθη
διαµονή του.
2. Αρµόδια αρχή για τη διαβίβαση της απόφασης ή επικυρωµένου αντιγράφου της, µαζί µε το πιστοποιητικό
του άρθρου 4 στην αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, είναι ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε
την απόφαση.
3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζεται ως κεντρική αρχή για να επικουρεί τις αρµόδιες δικαστικές αρχές για τη διοικητική
διαβίβαση και παραλαβή των αποφάσεων, καθώς και για
την τήρηση των στατιστικών στοιχείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρο 4
(άρθρα 4 παράγραφοι 1, 2 και 3, 5 και 23
της Απόφασης)
Διαδικασία και προϋποθέσεις διαβίβασης
1. Ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση διαβιβάζει την απόφαση στην αρµόδια αρχή ενός από τα κράτη που αναφέρονται στην παράγραφο 3:
αν, α) ο καταδικασθείς βρίσκεται στην Ελλάδα ή στο κράτος εκτέλεσης, β) ο καταδικασθείς συναινεί, όπου αυτό
απαιτείται και γ) ο ανωτέρω Εισαγγελέας θεωρεί ότι η εκτέλεση της ποινής στο κράτος εκτέλεσης διευκολύνει
την κοινωνική επανένταξη του καταδικασθέντος, κατόπιν διαβουλεύσεων, όπου αυτό απαιτείται, µε την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης.
2. Όταν ο Εισαγγελέας διαβιβάζει απόφαση σε άλλο
κράτος - µέλος µεριµνά ώστε αυτή να συνοδεύεται από
το αναφερόµενο στο Παράρτηµα Ι πιστοποιητικό.
3. Η απόφαση µε το πιστοποιητικό µπορεί να διαβιβασθεί σε ένα από τα ακόλουθα κράτη - µέλη:
α. Στο κράτος - µέλος της εθνικότητας του καταδικασθέντος, στο οποίο έχει τη συνήθη διαµονή του, ή
β. Στο κράτος - µέλος της εθνικότητας του καταδικα-

σθέντος, στο οποίο, αυτός, αν και δεν έχει τη συνήθη
διαµονή του, θα απελαθεί µετά την έκτιση της ποινής ή
την απόλυσή του βάσει µιας διάταξης απέλασης που περιλαµβάνεται στη δικαστική απόφαση ή σε άλλη απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή
γ. Σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος, πέραν του κράτους
που αναφέρεται στα στοιχεία α΄ ή β΄, του οποίου η αρµόδια αρχή συναινεί για τη διαβίβαση της απόφασης και
του πιστοποιητικού.
4. Η απόφαση διαβιβάζεται σε ένα µόνο κράτος εκτέλεσης κάθε φορά.
5. Η απόφαση και το πιστοποιητικό διαβιβάζονται από
τον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αίτησης της αρµόδιας αρχής του κράτους εκτέλεσης είτε κατόπιν αίτησης του καταδικασθέντος στην αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, δεν γεννούν υποχρέωση του Εισαγγελέα να διαβιβάσει την απόφαση µαζί µε
το ως άνω πιστοποιητικό.
6. Η απόφαση ή επικυρωµένο αντίγραφό της µαζί µε
το πιστοποιητικό, που πρέπει να είναι υπογεγραµµένο
και το περιεχόµενό του να βεβαιώνεται από τον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, διαβιβάζεται από τον τελευταίο στην αρµόδια αρχή του
κράτους εκτέλεσης. Το πιστοποιητικό µεταφράζεται
στην επίσηµη ή σε µια από τις επίσηµες γλώσσες του
κράτους εκτέλεσης. Η διαβίβαση γίνεται απευθείας µε οποιοδήποτε µέσο που µπορεί να τεκµηριωθεί εγγράφως,
υπό συνθήκες που επιτρέπουν στην αρµόδια αρχή του
κράτους εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητά τους.
Το πρωτότυπο της απόφασης ή επικυρωµένο αντίγραφό
της και το πρωτότυπο του πιστοποιητικού αποστέλλονται στο κράτος εκτέλεσης, αν αυτό τα ζητήσει.
7. Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν είναι γνωστή, ο αρµόδιος Εισαγγελέας απευθύνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, το οποίο οφείλει να λάβει
πληροφορίες από την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης µε όλα τα απαραίτητα µέσα, περιλαµβανοµένων
των σηµείων επαφής του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου.
8. Ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση πριν διαβιβάσει την απόφαση και το πιστοποιητικό, µπορεί να διαβουλευθεί, µε κάθε πρόσφορο µέσο,
µε την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης. Η διαβούλευση είναι υποχρεωτική στη περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο γ΄ της παραγράφου 3.
Άρθρο 5
(άρθρα 4 παράγραφοι 4, 13 και 17 παράγραφος 3
της Απόφασης)
Ανάκληση πιστοποιητικού
1. Ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση µπορεί να ανακαλέσει το αναφερόµενο στο
άρθρο 4 πιστοποιητικό, εφόσον η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης του υποβάλει αιτιολογηµένη γνώµη,
σύµφωνα µε την οποία η εκτέλεση της ποινής στο κράτος εκτέλεσης δεν θα διευκόλυνε την κοινωνική επανένταξη του καταδικασθέντος.
2. Ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση µπορεί να ζητήσει από την αρµόδια αρχή του
κράτους εκτέλεσης να τον ενηµερώσει σχετικά µε τις ε-
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φαρµοστέες διατάξεις για ενδεχόµενη προσωρινή ή υπό
όρους απόλυση ή προσαρµογή της απόφασης κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης. Μετά την ενηµέρωση αυτή
ο ανωτέρω Εισαγγελέας µπορεί να ανακαλέσει το ανωτέρω πιστοποιητικό.
3. Ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση µπορεί να ανακαλέσει το πιστοποιητικό, αν δεν
έχει αρχίσει η εκτέλεση, αιτιολογώντας την απόφασή
του.
4. Αν η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης ενηµερώσει τον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε
την απόφαση ότι µπορεί να αναγνωρίσει εν µέρει την απόφαση ή να εκτελέσει εν µέρει την ποινή, ο Εισαγγελέας ανακαλεί το πιστοποιητικό.
Άρθρο 6
(άρθρο 6 της Απόφασης)
Συναίνεση, γνώµη και ενηµέρωση
του καταδικασθέντος
1. Η απόφαση µε το πιστοποιητικό διαβιβάζονται στην
αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, για τους σκοπούς
της αναγνώρισης της απόφασης και της εκτέλεσης της
επιβληθείσας ποινής, εφόσον συναινεί ο καταδικασθείς,
σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο, υπό την επιφύλαξη
της παραγράφου 2. Η συναίνεση δίδεται ενώπιον του Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση
αυτοπροσώπως από τον καταδικασθέντα ή από πρόσωπο που ο τελευταίος έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως.
2. Η συναίνεση του καταδικασθέντος δεν απαιτείται,
αν η απόφαση µε το πιστοποιητικό διαβιβάζεται:
α. στο κράτος - µέλος της εθνικότητας του καταδικασθέντος στο οποίο έχει τη συνήθη διαµονή του,
β. στο κράτος - µέλος της εθνικότητας του καταδικασθέντος, στο οποίο, παρόλο που αυτός δεν έχει τη συνήθη διαµονή του, θα απελαθεί µετά την έκτιση της ποινής ή την απόλυσή του βάσει µιας διάταξης απέλασης
που περιλαµβάνεται σε δικαστική απόφαση ή απόφαση
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
γ. σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος, πέραν του κράτους
που αναφέρεται στα στοιχεία α΄ ή β΄, στο οποίο ο καταδικασθείς έχει διαφύγει ή επιστρέψει µε άλλο τρόπο λόγω εκκρεµούς ποινικής διαδικασίας σε βάρος του στην
Ελλάδα ή µετά την καταδίκη του στην Ελλάδα.
3. Αν ο καταδικασθείς βρίσκεται ακόµη στην Ελλάδα,
του παρέχεται η δυνατότητα να εκφράζει τη γνώµη του,
προφορικά ή γραπτά. Η γνώµη του λαµβάνεται υπόψη
στις περιπτώσεις που πρόκειται να κριθεί αν θα διαβιβασθεί η απόφαση µε το πιστοποιητικό. Όταν ο ενδιαφερόµενος έχει κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής, η γνώµη
του διαβιβάζεται στο κράτος εκτέλεσης, ιδίως στην περίπτωση της διάταξης του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ΄. Αν ο καταδικασθείς εξέφρασε τη γνώµη του
προφορικά, ο αρµόδιος Εισαγγελέας του Δικαστηρίου
που εξέδωσε την απόφαση µεριµνά ώστε η δήλωσή του
να είναι διαθέσιµη στην αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης σε έγγραφη µορφή. Αν κριθεί αναγκαίο από τον
Εισαγγελέα λόγω της ηλικίας ή της φυσικής ή πνευµατικής κατάστασης του καταδικασθέντος, η δυνατότητα
γνώµης παρέχεται στο νόµιµο αντιπρόσωπό του.
4. Ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση ενηµερώνει τον καταδικασθέντα, σε γλώσσα
την οποία κατανοεί, ότι αποφάσισε να διαβιβάσει την απόφαση µε το πιστοποιητικό, χρησιµοποιώντας το τυπο-

ποιηµένο έντυπο του Παραρτήµατος ΙΙ. Όταν ο καταδικασθείς βρίσκεται στο κράτος εκτέλεσης κατά το χρόνο
λήψης της απόφασης διαβίβασης, το εν λόγω έντυπο
διαβιβάζεται στο κράτος εκτέλεσης.
Άρθρο 7
(άρθρο 22 της Απόφασης)
Συνέπειες της µεταφοράς του καταδικασθέντος
στο κράτος εκτέλεσης
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η Ελλάδα δεν
µπορεί να συνεχίσει την εκτέλεση της ποινής του καταδικασθέντος µετά την έναρξη της έκτισης της ποινής
στο κράτος εκτέλεσης.
2. Η αρµοδιότητα εκτέλεσης της ποινής επανέρχεται
στο ελληνικό κράτος µόλις αυτό ενηµερωθεί για τη µερική µη εκτέλεση της ποινής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρο 8
(άρθρο 7 της Απόφασης)
Διττό αξιόποινο
1. Η αναγνώριση της απόφασης και η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής λαµβάνει χώρα, χωρίς έλεγχο του
διττού αξιοποίνου, για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στο δίκαιο του κράτους έκδοσης, εφόσον τιµωρούνται στο κράτος αυτό µε στερητική
της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας µέτρο
ασφαλείας, µε ανώτατο όριο τριών τουλάχιστον ετών:
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
- τροµοκρατία,
- εµπορία ανθρώπων,
- σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,
- παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχότροπων
ουσιών,
- παράνοµη διακίνηση όπλων, πυροµαχικών και εκρηκτικών,
- εγκλήµατα δωροδοκίας,
- απάτη, περιλαµβανοµένης της απάτης εις βάρος των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά την έννοια της σύµβασης της 26ης Ιουλίου
1995 σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
- νοµιµοποίηση προϊόντων εγκλήµατος,
- παραχάραξη και κιβδηλεία νοµίσµατος, περιλαµβανοµένου του ευρώ,
- εγκλήµατα στον κυβερνοχώρο,
- εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος, περιλαµβανοµένου του λαθρεµπορίου απειλούµενων ζωικών ειδών και
του λαθρεµπορίου απειλούµενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,
- διευκόλυνση παράνοµης εισόδου και διαµονής,
- ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαριά σωµατική βλάβη,
- παράνοµη εµπορία ανθρώπινων οργάνων και ιστών,
- απαγωγή, παράνοµη κατακράτηση και περιαγωγή σε
οµηρία,
- ρατσισµός και ξενοφοβία,
- οργανωµένη κλοπή ή ένοπλη ληστεία,
- παράνοµη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαµ-

10
βανοµένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,
- υπεξαίρεση και απάτη,
- εκβίαση και αθέµιτη προστασία έναντι παράνοµου περιουσιακού οφέλους,
- παράνοµη αποµίµηση και πειρατεία προϊόντων,
- πλαστογραφία δηµόσιων εγγράφων και εµπορία
τους,
- παραχάραξη µέσων πληρωµής,
- λαθρεµπόριο ορµονικών ουσιών και άλλων αυξητικών
παραγόντων,
- λαθρεµπόριο πυρηνικών ή ραδιενεργών ουσιών,
- εµπορία κλεµµένων οχηµάτων,
- βιασµός,
- εµπρησµός µε πρόθεση,
- εγκλήµατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
- αεροπειρατεία και πειρατεία,
- δολιοφθορά.
2. Η αναγνώριση της απόφασης και η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής λαµβάνει χώρα και για αξιόποινες
πράξεις που δεν περιλαµβάνονται στην παράγραφο 1, εφόσον συνιστούν αξιόποινες πράξεις και κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, ανεξαρτήτως του νοµικού
τους χαρακτηρισµού από το κράτος έκδοσης.
3. Στις περιπτώσεις που η αξιόποινη πράξη συνιστά έγκληµα σχετικά µε φόρους ή τέλη, τελωνεία και συνάλλαγµα δεν αποτελεί λόγο άρνησης αναγνώρισης της απόφασης και εκτέλεσης της ποινής η διαπίστωση ότι οι
ελληνικοί ποινικοί νόµοι δεν επιβάλλουν ίδιου τύπου φόρους ή τέλη ή δεν προβλέπονται ρυθµίσεις ίδιας µορφής
για φόρους, τελωνεία και συνάλλαγµα µε εκείνες του
κράτους έκδοσης.
Άρθρο 9
(άρθρα 4 παράγραφοι 4, 8, 11, 12, 13
και 20 της Απόφασης)
Αναγνώριση της απόφασης, εκτέλεση
και προσαρµογή της ποινής
1. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους
διαµονής του καταδικασθέντος εντός προθεσµίας 90 ηµερών από την παραλαβή της απόφασης και του πιστοποιητικού αναγνωρίζει µε διάταξή του την απόφαση και
λαµβάνει αµελλητί κάθε απαραίτητο µέτρο για την εκτέλεση της ποινής, εκτός αν συντρέχει κάποιος από τους
λόγους µη αναγνώρισης της απόφασης και εκτέλεσης
της ποινής που προβλέπει το άρθρο 10. Ο ίδιος Εισαγγελέας ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης αν συναινεί ή µη στη διαβίβαση στις περιπτώσεις
του άρθρου 4 παράγραφος 3 περίπτωση γ΄.
2. Αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο ανωτέρω Εισαγγελέας δεν µπορεί να τηρήσει την προθεσµία της παραγράφου 1, ενηµερώνει αµελλητί την αρµόδια αρχή του
κράτους έκδοσης µε οποιονδήποτε τρόπο, αναφέροντας
τους λόγους της καθυστέρησης και το χρόνο που εκτιµά
ότι θα ληφθεί η οριστική απόφαση.
3. Αν ο Εισαγγελέας, που παραλαµβάνει την απόφαση
ή επικυρωµένο αντίγραφό της µαζί µε το πιστοποιητικό,
δεν είναι αρµόδιος για την αναγνώριση και τη λήψη των
αναγκαίων µέτρων για την εκτέλεσή της διαβιβάζει την
απόφαση αυτή αµελλητί στον αρµόδιο Εισαγγελέα και ε-

νηµερώνει τη δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης.
4. Αν το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4
δεν είναι µεταφρασµένο στα ελληνικά, είναι ελλιπές ή
προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση, η αναγνώρισή
της µπορεί να αναβληθεί, µέχρις ότου µεταφρασθεί, συµπληρωθεί ή διορθωθεί το πιστοποιητικό εντός εύλογης
προθεσµίας που ορίζει ο Εισαγγελέας. Ο ίδιος Εισαγγελέας, µπορεί, αµέσως µόλις παραλάβει την απόφαση και
το πιστοποιητικό, εφόσον θεωρεί το περιεχόµενο του πιστοποιητικού ανεπαρκές, προκειµένου να λάβει τα αναγκαία µέτρα για την εκτέλεση της ποινής, να ζητά η απόφαση ή ουσιώδη τµήµατά της να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πριν υποβληθεί τέτοιο
αίτηµα, όπου είναι απαραίτητο, προηγείται διαβούλευση
µε την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης, ώστε να επισηµανθούν τα ουσιώδη τµήµατα των αποφάσεων που
πρέπει να µεταφρασθούν. Η απόφαση περί αναγνώρισης
της απόφασης και εκτέλεσης της ποινής µπορεί να αναβληθεί µέχρις ότου διαβιβαστεί η µετάφραση από το
κράτος έκδοσης στον ανωτέρω Εισαγγελέα ή, εφόσον ο
τελευταίος αποφασίζει να µεταφράσει την απόφαση µε
έξοδα του Ελληνικού Δηµοσίου, µέχρις ότου παραληφθεί η µετάφραση.
5. Αν ο Εισαγγελέας θεωρεί ότι η αναγνώριση της απόφασης και η εκτέλεση της ποινής δεν θα διευκολύνουν την κοινωνική επανένταξη του καταδικασθέντος ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης, προκειµένου να κρίνει για την ανάκληση ή µη του
πιστοποιητικού.
6. Σε περίπτωση που η διάρκεια της ποινής υπερβαίνει
το ανώτατο όριο ποινής που προβλέπεται για παρόµοιες
αξιόποινες πράξεις, σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, ο Εισαγγελέας εισάγει σχετική αίτηση ενώπιον του αρµόδιου Τριµελούς Πληµµελειοδικείου, το
οποίο µπορεί να προσαρµόσει την προς εκτέλεση ποινή.
Η προσαρµοσµένη ποινή δεν µπορεί να είναι κατώτερη
από το ανώτατο όριο ποινής που προβλέπεται για παρόµοιες αξιόποινες πράξεις, σύµφωνα µε τους ελληνικούς
ποινικούς νόµους.
7. Αν η ποινή αντιβαίνει ως προς τη φύση της στο εθνικό δίκαιο, ο ίδιος Εισαγγελέας εισάγει σχετική αίτηση ενώπιον του αρµόδιου Τριµελούς Πληµµελειοδικείου, το
οποίο µπορεί να την προσαρµόζει σε ποινή ή µέτρο που
προβλέπεται για αντίστοιχες πράξεις, σύµφωνα µε τους
ελληνικούς ποινικούς νόµους. Η ποινή ή το µέτρο αυτό
πρέπει να ανταποκρίνονται κατά το δυνατόν περισσότερο προς την ποινή που επιβλήθηκε από το κράτος έκδοσης της απόφασης και ως εκ τούτου η ποινή δεν µπορεί
να µετατραπεί σε χρηµατική.
8. Η προσαρµοσµένη ποινή δεν µπορεί να είναι βαρύτερη από την ποινή που επιβλήθηκε στο κράτος έκδοσης
ως προς τη φύση ή τη διάρκειά της.
9. Αν πριν από την έναρξη της εκτέλεσης της ποινής ανακληθεί το πιστοποιητικό ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών
του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος δεν
εκτελεί την ποινή.
10. Σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού πριν
από την έναρξη της εκτέλεσης της ποινής ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος για απόφαση ή µέτρο, συνεπεία του οποίου
η ποινή παύει να είναι εκτελεστή αµέσως ή εντός ορι-
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σµένης προθεσµίας, ο ανωτέρω Εισαγγελέας παραγγέλλει την παύση εκτέλεσης της ποινής.
Άρθρο 10
(άρθρο 9 της Απόφασης)
Λόγοι µη αναγνώρισης και µη εκτέλεσης
1. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους
διαµονής του καταδικασθέντος µπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει την απόφαση και να διατάξει την εκτέλεση
της ποινής, αν:
α) το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 4 είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση
και δεν συµπληρώθηκε ούτε διορθώθηκε εντός εύλογης
προθεσµίας που τάχθηκε από τον ίδιο,
β) ο καταδικασθείς δεν βρίσκεται στην Ελλάδα ή στο
κράτος έκδοσης ή δεν συναινεί, όπου αυτό απαιτείται,
γ) η εκτέλεση της ποινής θα ήταν αντίθετη προς την
αρχή ne bis in idem,
δ) η απόφαση δεν αφορά ένα από τα αναφερόµενα
στο άρθρο 8 αδικήµατα,
ε) η ποινή έχει επιβληθεί σε πρόσωπα που απολαύουν
του προνοµίου της ασυλίας, σύµφωνα µε το εσωτερικό
δίκαιο, που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της ποινής,
στ) το πρόσωπο είναι ανεύθυνο ποινικά λόγω της ηλικίας του για την αξιόποινη πράξη για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους,
ζ) κατά τη χρονική στιγµή της παραλαβής της απόφασης από τον αρµόδιο Εισαγγελέα αποµένουν προς έκτιση λιγότεροι από έξι µήνες ποινής,
η) η ποινή έχει παραγραφεί σύµφωνα µε το ελληνικούς ποινικούς νόµους,
θ) σύµφωνα µε το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο
άρθρο 4, ο καταδικασθείς δεν εµφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης,
εκτός αν στο πιστοποιητικό αναφέρεται ότι αυτός βάσει
σχετικών δικονοµικών διατάξεων του εθνικού δικαίου
του κράτους έκδοσης:
i) εµπρόθεσµα:
αα) είχε λάβει γνώση του χρόνου και του τόπου διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης είτε µε αυτοπρόσωπη κλήτευσή του είτε µε πραγµατική και επίσηµη πληροφόρησή του, κατά τρόπο που να
αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της δίκης
και
ββ) είχε πληροφορηθεί ότι µπορεί να εκδοθεί απόφαση
σε περίπτωση που δεν εµφανιστεί στη δίκη ή
ii) τελούσε εν γνώσει της δίκης και εκπροσωπήθηκε σε
αυτήν από δικηγόρο, διορισµένο από τον ίδιο ή το κράτος, στον οποίο είχε δώσει ο ίδιος εντολή να τον εκπροσωπήσει ή
iii) µετά την επίδοση της απόφασης και τη σαφή πληροφόρησή του ως προς το δικαίωµά του να ζητήσει επανεκδίκαση ή να ασκήσει ένδικο µέσο, που θα οδηγούσαν
σε νέα δίκη µε επανεξέταση της ουσίας της υπόθεσης,
περιλαµβανοµένων και νέων αποδεικτικών στοιχείων,
στην οποία είχε δικαίωµα να παρίσταται και µπορούσε να
οδηγήσει σε εξαφάνιση της αρχικής απόφασης:
αα) δήλωσε ρητά ότι αποδέχεται την απόφαση ή
ββ) δεν ζήτησε να δικαστεί εκ νέου ή δεν άσκησε εµπρόθεσµα ένδικο µέσο.
ι) Ο ανωτέρω Εισαγγελέας έχει υποβάλει αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 3 και η αρµόδια αρχή

του κράτους έκδοσης δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή
της, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο
ζ΄, προκειµένου ο καταδικασθείς να διωχθεί, να καταδικασθεί ή να στερηθεί κατ’ άλλο τρόπο την ελευθερία του
για αξιόποινη πράξη που τελέσθηκε πριν από τη µεταφορά του, πλην εκείνης για την οποία µεταφέρεται,
ια) η ποινή που έχει επιβληθεί περιλαµβάνει µέτρο ψυχιατρικής ή ιατρικής µέριµνας ή άλλο µέτρο που επιφέρει στέρηση της ελευθερίας, το οποίο, παρά τη δυνατότητα προσαρµογής του προς το εσωτερικό δίκαιο κατά
τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9, δεν µπορεί να εκτελεσθεί, σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους ή το εθνικό σύστηµα υγείας,
ιβ) η απόφαση σχετίζεται µε αξιόποινη πράξη, η οποία
σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο θεωρείται ότι έχει διαπραχθεί εν όλω ή κατά το µείζον ή ουσιώδες µέρος στο
ελληνικό έδαφος, ή σε τόπο που εξοµοιώνεται µε αυτό.
2. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 στοιχεία α΄, β΄, γ΄, θ΄, ια΄ και ιβ΄, ο Εισαγγελέας, πριν αρνηθεί να αναγνωρίσει την απόφαση και να εκτελέσει την ποινή, διαβουλεύεται µε την αρµόδια αρχή
του κράτους έκδοσης µε κάθε πρόσφορο µέσο και της
ζητεί να παράσχει αµελλητί, εφόσον απαιτείται, οποιεσδήποτε αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες.
Άρθρο 11
(άρθρο 10 της Απόφασης)
Μερική αναγνώριση και εκτέλεση
1. Αν συντρέχει περίπτωση µερικής αναγνώρισης και
µερικής εκτέλεσης της ποινής, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος
µπορεί, πριν αποφασίσει να απορρίψει την αναγνώριση
της απόφασης και την εκτέλεση της ποινής στο σύνολό
τους, να διαβουλευθεί µε την αρµόδια αρχή του κράτους
έκδοσης, µε σκοπό την εύρεση συµφωνίας, κατά την επόµενη παράγραφο.
2. Ο Εισαγγελέας µπορεί να συµφωνήσει µε την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης, ανάλογα µε την περίπτωση, µερική αναγνώριση και εκτέλεση µιας ποινής,
σύµφωνα µε όρους που ορίζουν µεταξύ τους, εφόσον η
αναγνώριση ή εκτέλεση δεν οδηγεί σε επιµήκυνση της
διάρκειας της ποινής.
Άρθρο 12
(άρθρα 14 και 15 παρ. 1 της Απόφασης)
Προσωρινή σύλληψη, κράτηση
και δικαιώµατα καταδικασθέντος
1. Σε περιπτώσεις που ο καταδικασθείς βρίσκεται στην
ελληνική επικράτεια, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του
τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος µπορεί,
κατόπιν σχετικής αίτησης της αρµόδιας αρχής του κράτους έκδοσης, πριν από την παραλαβή της απόφασης και
του πιστοποιητικού ή την αναγνώριση και εκτέλεση της
ποινής, να συλλάβει τον καταδικασθέντα ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο µέτρο για να εξασφαλίσει ότι αυτός θα
παραµείνει στο ελληνικό έδαφος, µέχρι να αποφασισθεί,
αν θα αναγνωρισθεί και θα εκτελεσθεί η απόφαση. Αν ο
συλληφθείς αµφισβητεί την ταυτότητά του, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 564 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας.
2. Όταν ο καταδικασθείς συλληφθεί βάσει της αίτησης
της προηγούµενης παραγράφου, οδηγείται χωρίς ανα-
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βολή στον Εισαγγελέα. Ο τελευταίος, αφού βεβαιώσει
την ταυτότητά του, τον ενηµερώνει για την ύπαρξη και
το περιεχόµενο της αίτησης και για το δικαίωµά του να
προσφύγει στις υπηρεσίες νοµικού παραστάτη. Για την
ανωτέρω ενηµέρωση και τις σχετικές δηλώσεις του καταδικασθέντος συντάσσεται έκθεση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 148 έως 153 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Ο συλληφθείς δικαιούται ο ίδιος ή µέσω του
συνηγόρου του να ζητήσει και να λάβει αντίγραφα όλων
των εγγράφων µε δική του δαπάνη.
3. Μετά τη σύλληψη του καταδικασθέντος και τη βεβαίωση της ταυτότητάς του, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών
του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος αποφασίζει αν είναι αναγκαίο να τεθεί υπό κράτηση, ώστε
να αποφευχθεί η διαφυγή του. Η κράτηση του καταδικασθέντος µπορεί να διαρκέσει έως δεκαπέντε ηµέρες, εντός των οποίων πρέπει να παραληφθεί η απόφαση και
το πιστοποιητικό. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Για την παράταση αυτή, ο Εισαγγελέας ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης που υπέβαλε την αίτηση. Σε κάθε περίπτωση µετά την παρέλευση τριάντα ηµερών από τη σύλληψη, ο καταδικασθείς
απολύεται.
4. Σε περίπτωση που διατάχθηκε η κράτηση του καταδικασθέντος, αυτός δικαιούται, εντός δύο ηµερών από
την έκδοση της σχετικής διάταξης, να προσφύγει στο
τριµελές πληµµελειοδικείο του τόπου κράτησης, το οποίο αποφασίζει αµετάκλητα. Το δικαστήριο µπορεί να
διατάξει την προσωρινή απόλυση του καταδικασθέντος
ή την επιβολή περιοριστικών όρων.
Άρθρο 13
(άρθρο 15 της Απόφασης)
Μεταφορά καταδικασθέντος
1. Αν ο καταδικασθείς βρίσκεται στο κράτος έκδοσης,
µεταφέρεται στην ελληνική επικράτεια σε χρόνο, που
συµφωνείται µεταξύ του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του
τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος και της
αρµόδιας αρχής του κράτους έκδοσης, το αργότερο
τριάντα (30) ηµέρες µετά την έκδοση διάταξης από τον
Εισαγγελέα για την αναγνώριση της απόφασης και την
εκτέλεση της ποινής.
2. Αν η µεταφορά του καταδικασθέντος, εντός της
προθεσµίας της παραγράφου 1, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί λόγω απρόοπτων συνθηκών, οι παραπάνω αρµόδιες αρχές επικοινωνούν αµέσως µεταξύ τους και η
µεταφορά πραγµατοποιείται, όταν αρθούν οι συνθήκες
αυτές. Στην περίπτωση αυτή η µεταφορά πραγµατοποιείται εντός δέκα ηµερών, από τη νέα ηµεροµηνία που
συµφώνησαν οι αρχές αυτές.
Άρθρο 14
(άρθρο 16 της Απόφασης)
Διαµεταγωγή καταδικασθέντος
1. Η διαµεταγωγή µέσω του ελληνικού εδάφους του
καταδικασθέντος, που προσάγεται στο κράτος εκτέλεσης, µπορεί να επιτραπεί, εφόσον η αρµόδια αρχή του
κράτους έκδοσης διαβιβάσει στον Εισαγγελέα Εφετών
Αθηνών αντίγραφο του πιστοποιητικού που προβλέπεται
στο άρθρο 4 µαζί µε την αίτηση διαµεταγωγής. Η αίτηση

διαµεταγωγής διαβιβάζεται µε κάθε µέσο που αποτυπώνεται εγγράφως. Το κράτος έκδοσης υποβάλλει µετάφραση του πιστοποιητικού στην ελληνική γλώσσα.
2. Ο Εισαγγελέας, εφόσον δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι
ο καταδικασθείς δεν θα διωχθεί ποινικώς ή, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της παραγράφου 4, δεν θα τεθεί υπό
κράτηση ή δεν θα υποβληθεί σε οποιοδήποτε περιορισµό
της ελευθερίας του στο ελληνικό έδαφος για αξιόποινη
πράξη που διαπράχθηκε ή ποινή που επιβλήθηκε, πριν από την αναχώρησή του από το έδαφος του κράτους έκδοσης, ενηµερώνει σχετικώς, µόλις παραλάβει την αίτηση, την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης.
3. Ο Εισαγγελέας κοινοποιεί την απόφασή του, την οποία λαµβάνει κατά προτεραιότητα και το αργότερο µία
εβδοµάδα µετά την παραλαβή της αίτησης µε την ίδια
διαδικασία. Η απόφαση αυτή µπορεί να αναβληθεί µέχρι
να διαβιβαστεί η µετάφραση.
4. Ο Εισαγγελέας µπορεί να θέσει υπό κράτηση τον
καταδικασθέντα µόνο για το χρονικό διάστηµα που είναι
απολύτως απαραίτητο για τη διαµεταγωγή του από το
ελληνικό έδαφος.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση αεροπορικής µεταφοράς, χωρίς προβλεπόµενη ενδιάµεση στάση. Αν όµως συµβεί έκτακτη
προσγείωση, η αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης παρέχει τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες εντός 72 ωρών.
Άρθρο 15
(άρθρο 17 της Απόφασης)
Δίκαιο που διέπει την εκτέλεση της ποινής
1. Η εκτέλεση της ποινής διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
2. Το συνολικό χρονικό διάστηµα στέρησης της ελευθερίας, το οποίο έχει ήδη εκτιθεί σε σχέση µε την ποινή
για την οποία είχε εκδοθεί η απόφαση, αφαιρείται από τη
συνολική διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής, η οποία πρόκειται να εκτιθεί.
3. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους
διαµονής του καταδικασθέντος, κατόπιν σχετικής αίτησης, ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης σχετικά µε τις εφαρµοστέες διατάξεις για ενδεχόµενη προσωρινή ή υπό όρους απόλυση.
4. Τυχόν απόφαση για προσωρινή ή υπό όρους απόλυση µπορεί να λάβει υπόψη τις διατάξεις εθνικού δικαίου,
που υποδεικνύει η αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης,
δυνάµει των οποίων το πρόσωπο δικαιούται να απολυθεί
προσωρινά ή υπό όρους σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
Άρθρο 16
(άρθρο 18 της Απόφασης)
Αρχή της ειδικότητας
1. Πρόσωπο το οποίο µεταφέρεται στην ελληνική επικράτεια δυνάµει των άρθρων 1 έως 22, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2, δεν διώκεται, καταδικάζεται ή µε
άλλο τρόπο στερείται της ελευθερίας του για αξιόποινη
πράξη που διαπράχθηκε πριν από τη µεταφορά του, εκτός από εκείνη για την οποία µεταφέρεται.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται, όταν:
α) ο καταδικασθείς, αν και είχε τη δυνατότητα να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος, δεν το έπραξε εντός
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45 ηµερών από την έκτιση της ποινής ή επέστρεψε σε
αυτό, αφού το είχε εγκαταλείψει,
β) η αξιόποινη πράξη δεν τιµωρείται µε στερητική της
ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας µέτρο,
γ) η ποινική διαδικασία δεν επισύρει ποινή ή µέτρο περιοριστικό της προσωπικής ελευθερίας,
δ) στον καταδικασθέντα επιβάλλεται ποινή ή µέτρο
που δεν επισύρει στέρηση της ελευθερίας, ιδίως χρηµατική ποινή ή εναλλακτικό µέτρο, έστω και αν αυτή η ποινή ή εναλλακτικό µέτρο περιορίζει την προσωπική του ελευθερία,
ε) ο καταδικασθείς έχει συναινέσει στη µεταφορά,
στ) ο καταδικασθείς, µετά τη µεταφορά του, παραιτήθηκε ρητά από το ευεργέτηµα της αρχής της ειδικότητας, ως προς συγκεκριµένες αξιόποινες πράξεις προγενέστερες της µεταφοράς του· η παραίτηση γίνεται ενώπιον του Εισαγγελέα του Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος και καταγράφεται
σε σχετική έκθεση, σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους· η παραίτηση διατυπώνεται κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να προκύπτει σαφώς ότι ο καταδικασθείς ενήργησε εκουσίως και έχοντας πλήρη επίγνωση των
σχετικών συνεπειών. Για το σκοπό αυτόν ο καταδικασθείς έχει δικαίωµα να επικουρείται από νοµικό παραστάτη,
ζ) το κράτος έκδοσης δίνει τη συγκατάθεσή του σύµφωνα µε την παράγραφο 3, εκτός από τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στα στοιχεία α΄ έως στ΄.
3. Η αίτηση συγκατάθεσης υποβάλλεται στην αρµόδια
αρχή του κράτους έκδοσης και συνοδεύεται από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του
ν. 3251/2004 (Α΄ 127), καθώς και από µετάφραση κατά
τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του ίδιου
νόµου. Για τη διαδικασία έκδοσης απόφασης επί αιτήσεως συγκατάθεσης εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του άρθρου 4 παράγραφοι 4 επόµενες.
Άρθρο 17
(άρθρο 21 της Απόφασης)
Υποχρέωση ενηµέρωσης από το κράτος εκτέλεσης
Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος ενηµερώνει αµελλητί την
αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης µε οποιοδήποτε µέσο που αποτυπώνεται εγγράφως:
α) για την παραλαβή της απόφασης και του πιστοποιητικού,
β) για το γεγονός ότι είναι πρακτικώς αδύνατη η εκτέλεση της ποινής, επειδή, µετά τη διαβίβαση της απόφασης και του πιστοποιητικού, ο καταδικασθείς δεν µπορεί
να εντοπισθεί στο ελληνικό έδαφος,
γ) για τη διάταξη αναγνώρισης της απόφασης και την
εκτέλεση της ποινής, περιλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας της διάταξης,
δ) για τυχόν διάταξη µη αναγνώρισης της απόφασης
και η εκτέλεσης της ποινής, σύµφωνα µε το άρθρο 10,
καθώς και για τους λόγους της διάταξης αυτής,
ε) για οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε την προσαρµογή της ποινής, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφοι 6
ή 7, καθώς και για τους λόγους της απόφασης αυτής,
στ) για οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε τη µη εκτέλεση της ποινής, για τους λόγους που προβλέπονται στο

άρθρο 18 παράγραφος 1, καθώς και για τους λόγους της
απόφασης αυτής,
ζ) για την αρχή και το τέλος της περιόδου της υπό όρους απόλυσης, εφόσον το πιστοποιητικό του κράτους
έκδοσης αναφέρει κάτι σχετικό,
η) για την απόδραση του καταδικασθέντος,
θ) για την έκτιση της ποινής στο σύνολό της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
(άρθρο 19 της Απόφασης)
Αµνηστία, χάρη και αναθεώρηση της απόφασης
1. Αµνηστία και χάρη µπορεί να χορηγηθεί στον καταδικασθέντα τόσο από το κράτος έκδοσης όσο και από το
κράτος εκτέλεσης.
2. Μόνο το κράτος έκδοσης µπορεί να αποφασίζει επί
αίτησης για αναθεώρηση της απόφασης, που επέβαλε
την ποινή και εκτελείται δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 22.
Άρθρο 19
(άρθρο 25 της Απόφασης)
Εκτέλεση ποινών βάσει ευρωπαϊκού
εντάλµατος σύλληψης
Σε περίπτωση εκτέλεσης ποινής βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 22
εφαρµόζονται αναλόγως, εφόσον δεν είναι αντίθετες µε
τις διατάξεις των άρθρων 11 περίπτωση στ΄, 12 περίπτωση ε΄ και 13 παρ. 3 του ν. 3251/2004.
Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 22 εφαρµόζονται αναλόγως, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 11 στοιχείο στ΄ και 12 στοιχείο ε΄
του ν. 3251/2004 ή συντρέχει η περίπτωση εφαρµογής
της διάταξης του άρθρου 13 παράγραφος 3 του ίδιου νόµου.
Άρθρο 20
(άρθρο 24 της Απόφασης)
Έξοδα
Αν από την αναγνώριση της απόφασης και την εκτέλεση της ποινής προκαλούνται δαπάνες, αυτές βαρύνουν
το Ελληνικό Δηµόσιο, µε εξαίρεση τα έξοδα µεταφοράς
του καταδικασθέντος στο ελληνικό έδαφος και αυτά που
προκλήθηκαν αποκλειστικά στο έδαφος του κράτους έκδοσης.
Άρθρο 21
(άρθρο 26 της Απόφασης)
Σχέση µε άλλες νοµικές πράξεις
1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής τους στις σχέσεις µεταξύ της Ελλάδος και τρίτων κρατών, οι διατάξεις
των άρθρων 1 έως 22 αντικαθιστούν τις αντίστοιχες διατάξεις των ακόλουθων συµβάσεων που ισχύουν στις
σχέσεις µεταξύ των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α) της ευρωπαϊκής σύµβασης για τη µεταφορά καταδί-
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κων της 21ης Μαρτίου 1983 και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της σύµβασης αυτής της 18ης Δεκεµβρίου 1997,
β) της ευρωπαϊκής σύµβασης για τη διεθνή ισχύ των
ποινικών αποφάσεων της 28ης Μαΐου 1970,
γ) του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 5 της σύµβασης της 19ης Ιουνίου 1990 περί εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα,
δ) της ευρωπαϊκής σύµβασης µεταξύ των κρατών - µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εκτέλεση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων της 13ης Νοεµβρίου
1991.
2. Διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή διακανονισµοί
µεταξύ Ελλάδος και κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούνται στο µέτρο που συµβάλλουν στην απλούστευση ή την περαιτέρω διευκόλυνση των διαδικασιών για την εκτέλεση των ποινών.
Άρθρο 22
Μεταβατική διάταξη
Οι αιτήσεις που παραλήφθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εξακολουθούν να διέπονται
από τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/947/ΔΕΥ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008,
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/299/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009, ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ Η΄ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ,
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 23
(άρθρα 1 και 15 της Απόφασης)
Αντικείµενο της ρύθµισης
1. Oι διατάξεις των άρθρων 23 έως 40 ρυθµίζουν: α)
την αναγνώριση και εκτέλεση στην Ελλάδα απόφασης
που εκδόθηκε σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και επιβάλλει ποινή µε αναστολή, ποινή υπό όρους, εναλλακτική κύρωση ή απόλυση υπό όρους, καθώς
και β) την αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης αντίστοιχης απόφασης εθνικού δικαστηρίου που απευθύνει η Ελλάδα σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Οι αρµόδιες αρχές των εµπλεκόµενων κρατών µπορούν να πραγµατοποιούν διαβουλεύσεις µεταξύ τους µε
σκοπό τη διευκόλυνση της οµαλής και αποτελεσµατικής
εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 23 έως 40.

Άρθρο 24
(άρθρο 2 της Απόφασης)
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 23 έως
40 νοούνται ως:
Α. «απόφαση»: η εκτελεστή απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής του κράτους έκδοσης, η οποία κρίνει ότι ένα φυσικό πρόσωπο έχει τελέσει αξιόποινη πράξη και επιβάλλει:
α) ποινή ή µέτρο ασφαλείας, στερητικά της ελευθερίας, εφόσον έχει χορηγηθεί απόλυση υπό όρους βάσει
της εν λόγω απόφασης ή µε µεταγενέστερη απόφαση,
β) ποινή µε αναστολή,
γ) ποινή υπό όρους,
δ) εναλλακτική κύρωση.
Β. «ποινή µε αναστολή»: ποινή ή µέτρο ασφαλείας,
στερητικά της ελευθερίας, η εκτέλεση των οποίων αναστέλλεται υπό όρους, εν όλω ή εν µέρει, κατά την απαγγελία της απόφασης, µε την επιβολή ενός ή περισσότερων µέτρων αναστολής. Αυτά τα µέτρα µπορούν να περιλαµβάνονται στην ίδια την απόφαση ή να ορίζονται σε
αυτοτελή απόφαση αναστολής αρµόδιας αρχής.
Γ. «ποινή υπό όρους»: απόφαση, στην οποία η επιβολή
ποινής αναστέλλεται υπό όρους, εφόσον επιβάλλονται
ένα ή περισσότερα µέτρα αναστολής ή στην οποία ένα ή
περισσότερα µέτρα αναστολής επιβάλλονται αντί ποινής
ή µέτρου ασφαλείας, στερητικών της ελευθερίας. Αυτά
τα µέτρα αναστολής µπορούν να επιβάλλονται µε την ίδια την απόφαση ή µε αυτοτελή απόφαση αναστολής,
που λαµβάνεται από αρµόδια αρχή.
Δ. «εναλλακτική κύρωση»: κύρωση, η οποία δεν συνιστά ποινή η µέτρο ασφαλείας, στερητικά της ελευθερίας, ή χρηµατική ποινή, αλλά επιβάλλει ορισµένη υποχρέωση.
Ε. «απόφαση αναστολής»: δικαστική απόφαση ή εκτελεστή απόφαση αρµόδιας αρχής του κράτους έκδοσης
που εκδίδεται βάσει της ως άνω απόφασης και µε την οποία:
α) χορηγείται απόλυση υπό όρους ή
β) επιβάλλονται µέτρα αναστολής.
ΣΤ. «απόλυση υπό όρους»: εκτελεστή απόφαση αρµόδιας αρχής ή βάσει νόµου προσωρινή απόλυση καταδίκου µετά την έκτιση µέρους της στερητικής της ελευθερίας ποινής ή του στερητικού της ελευθερίας µέτρου ασφαλείας, µε την επιβολή ενός ή περισσοτέρων µέτρων
αναστολής.
Ζ. «µέτρα αναστολής»: υποχρεώσεις που επιβάλλονται από αρµόδια αρχή σε φυσικό πρόσωπο, σύµφωνα µε
το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, σε συνάρτηση µε
αναστολή ποινής ή µε καταδίκη υπό όρους ή απόλυση υπό όρους.
Η. «κράτος έκδοσης»: το κράτος στο οποίο έχει εκδοθεί η απόφαση.
Θ. «κράτος εκτέλεσης»: το κράτος όπου πραγµατοποιείται η επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων.
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Άρθρο 25
(άρθρο 3 της Απόφασης)
Αρµόδιες αρχές
1. Αρµόδια αρχή για την αναγνώριση της απόφασης
και την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων, όταν η Ελλάδα είναι κράτος εκτέλεσης, είναι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος.
2. Αρµόδια αρχή για τη διαβίβαση της απόφασης ή επικυρωµένου αντιγράφου της µαζί µε το πιστοποιητικό του
άρθρου 27, στην αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης,
όταν η Ελλάδα είναι κράτος έκδοσης, είναι ο Εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση.
3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζεται ως κεντρική αρχή για να επικουρεί τις αρµόδιες δικαστικές αρχές για τη διοικητική
διαβίβαση και παραλαβή των αποφάσεων, καθώς και για
την τήρηση στατιστικών στοιχείων και ενηµερώνει τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δικαστικές αρχές που είναι αρµόδιες.
Άρθρο 26
(άρθρο 4 της Απόφασης)
Πεδίο εφαρµογής
Οι διατάξεις των άρθρων 23 έως 40 εφαρµόζονται στα
ακόλουθα µέτρα αναστολής ή στις εναλλακτικές κυρώσεις:
α) στην υποχρέωση ενηµέρωσης της αρµόδιας αρχής
σχετικά µε τυχόν αλλαγή κατοικίας ή τόπου εργασίας,
β) στην απαγόρευση εισόδου σε ορισµένους τόπους,
µέρη ή καθορισµένες περιοχές στο κράτος έκδοσης ή
στο κράτος εκτέλεσης,
γ) στους περιορισµούς ως προς την έξοδο από το κράτος εκτέλεσης,
δ) στους όρους που αφορούν τη διαγωγή, την κατοικία, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την ψυχαγωγία ή περιλαµβάνουν περιορισµούς ή τρόπους άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας,
ε) στην εµφάνιση σε συγκεκριµένο χρόνο στην αρµόδια αρχή,
στ) στην απαγόρευση επικοινωνίας µε ορισµένα πρόσωπα,
ζ) στην απαγόρευση επαφής µε ορισµένα αντικείµενα,
τα οποία έχει χρησιµοποιήσει ή είναι πιθανόν να χρησιµοποιήσει για την τέλεση αξιόποινης πράξης,
η) στην υποχρέωση οικονοµικής αποκατάστασης για
την ζηµία που προκλήθηκε από την τέλεση αξιόποινης
πράξης ή και στην υποχρέωση απόδειξης της συµµόρφωσης προς την υποχρέωση αυτή,
θ) στην παροχή κοινωφελούς υπηρεσίας,
ι) στη συνεργασία µε τον αρµόδιο επιµελητή κοινωνικής αρωγής για την επιτήρηση του καταδικασθέντος,
ια) στην υποβολή σε θεραπευτική αγωγή ή πρόγραµµα
απεξάρτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 27
(άρθρα 5 παράγραφοι 1 και 2, 6 παράγραφοι 1, 2, 3, 5
και 6, 7 παρ. 1 και 14 παρ. 1 της Απόφασης)
Διαδικασία και προϋποθέσεις διαβίβασης
1. Ο Εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση µπορεί να διαβιβάσει την απόφαση στο κράτος µέλος όπου ο καταδικασθείς έχει τη συνήθη διαµονή
του, όταν αυτός ευρίσκεται ήδη ή σκοπεύει να επιστρέψει σε αυτό.
2. Ο Εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση µπορεί, µετά από αίτηση του καταδικασθέντος,
να διαβιβάσει την απόφαση σε αρµόδια αρχή άλλου κράτους - µέλους, πλην του κράτους όπου ο καταδικασθείς
έχει τη συνήθη διαµονή του, εφόσον η αρχή αυτή έχει
συναινέσει στη διαβίβαση.
3. Ο Εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση διαβιβάζει την απόφαση µόνο σε ένα κράτος εκτέλεσης κάθε φορά.
4. Όταν ο αρµόδιος Εισαγγελέας διαβιβάζει απόφαση
σε άλλο κράτος - µέλος, µεριµνά ώστε αυτή να συνοδεύεται από το αναφερόµενο στο Παράρτηµα (ΙΙΙ) πιστοποιητικό.
5. H απόφαση και το πιστοποιητικό, διαβιβάζονται από
τον αρµόδιο Εισαγγελέα απευθείας στην αρµόδια αρχή
του κράτους εκτέλεσης, µε οποιοδήποτε µέσο µπορεί να
τεκµηριωθεί εγγράφως και υπό συνθήκες που επιτρέπουν στο κράτος εκτέλεσης να διαπιστώνει τη γνησιότητά τους. Το πρωτότυπο της απόφασης ή επικυρωµένο αντίγραφό της, καθώς και το πρωτότυπο του πιστοποιητικού, αποστέλλονται στην αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, εφόσον αυτή το ζητήσει. Όλες οι επίσηµες επικοινωνίες πραγµατοποιούνται επίσης απευθείας µεταξύ των αρµόδιων αρχών.
6. Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τον αρµόδιο Εισαγγελέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση,
που βεβαιώνει και την ακρίβεια του περιεχοµένου του
και µεταφράζεται στην επίσηµη ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους εκτέλεσης.
7. Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν είναι γνωστή, ο αρµόδιος Εισαγγελέας απευθύνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, το οποίο οφείλει να λάβει
πληροφορίες από το κράτος εκτέλεσης, περιλαµβανοµένων των σηµείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού
Δικτύου.
8. Μόλις η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης αναγνωρίσει την απόφαση που της διαβιβάσθηκε και ενηµερώσει για την αναγνώριση αυτή, οι ελληνικές αρχές δεν
είναι πλέον αρµόδιες για την επιτήρηση των µέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν, ούτε για τη λήψη των µεταγενέστερων µέτρων τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του παρόντος.
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9. Ο Εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, µε οποιοδήποτε µέσο µπορεί να τεκµηριωθεί εγγράφως, σχετικά µε περιστάσεις ή διαπιστώσεις που κατά την κρίση του θα µπορούσαν να οδηγήσουν στη λήψη απόφασης για: α) την τροποποίηση των
µέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων, β)
την ανάκληση της αναστολής της εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης ή την ανάκληση της απόφασης για υπό
όρους απόλυση και γ) την επιβολή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή στερητικού της ελευθερίας µέτρου ασφαλείας λόγω µη συµµόρφωσης προς µέτρο αναστολής ή εναλλακτική κύρωση.
Άρθρο 28
(άρθρα 9 παρ. 4, 16 παρ. 2 και 18
παράγραφος 5 της Απόφασης)
Ανάκληση του πιστοποιητικού
1. Ο Εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση µπορεί, αµέσως µετά την παραλαβή της απόφασης και του πιστοποιητικού, να ζητήσει από την αρµόδια
αρχή του κράτους εκτέλεσης, να τον ενηµερώσει: α)
σχετικά µε τη µέγιστη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, η οποία προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης για την αξιόποινη πράξη επί της οποίας
εκδόθηκε η απόφαση και η οποία θα µπορούσε να επιβληθεί στον καταδικασθέντα σε περίπτωση παραβίασης
των µέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων,
β) για οποιαδήποτε απόφαση προσαρµογής των µέτρων
αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων, σύµφωνα µε
το άρθρο 31, µαζί µε τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή.
2. Μετά την παραλαβή των πληροφοριών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο Εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση µπορεί να ανακαλέσει
το πιστοποιητικό, εφόσον δεν έχει αρχίσει ακόµη η επιτήρηση στο κράτος εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή η
ανάκληση γνωστοποιείται στο κράτος εκτέλεσης άµεσα,
το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή των
πληροφοριών.
Άρθρο 29
(άρθρα 7 παρ. 2, 14 παρ. 4, 17
παρ. 1, 3 και 5 και 20 της Απόφασης)
Αναποµπή της αρµοδιότητας για την επιτήρηση
των µέτρων αναστολής και αρµοδιότητας
των ελληνικών αρχών για τη λήψη
µεταγενέστερων αποφάσεων
1. Αν ο καταδικασθείς δεν ανευρίσκεται ή δεν έχει
πλέον τη συνήθη διαµονή του στο κράτος εκτέλεσης, η
αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης µπορεί να αναπέµπει στις ελληνικές αρχές την αρµοδιότητα για την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και την επιβολή των εναλλακτικών κυρώσεων, καθώς για κάθε µεταγενέστερη
απόφαση.
2. Ο Εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, σε περίπτωση νέας ποινικής διαδικασίας κατά
του καταδικασθέντος, µπορεί να ζητήσει από την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης να του αναπέµψει την

αρµοδιότητα: α) για την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων και β) προκειµένου
να εισάγει την υπόθεση στο αρµόδιο δικαστήριο για την
έκδοση µεταγενέστερης απόφασης σχετικά µε τα ήδη επιβληθέντα µέτρα. Για την περαιτέρω επιτήρηση των µέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων, οι ελληνικές αρχές λαµβάνουν υπόψη τη διάρκεια και το βαθµό συµµόρφωσης προς τα µέτρα αναστολής ή τις εναλλακτικές κυρώσεις στο κράτος εκτέλεσης, καθώς και τις
τυχόν µεταγενέστερες αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το κράτος εκτέλεσης.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία το κράτος εκτέλεσης, µε δήλωση στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δηλώσει ότι µπορεί, σε ορισµένες περιπτώσεις να αρνηθεί να λάβει µεταγενέστερη απόφαση, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε µέτρο
αναστολής ή µε εναλλακτική κύρωση και η αρµόδια αρχή
του κράτους εκτέλεσης θεωρεί ότι επιβάλλεται η λήψη
µεταγενέστερης απόφασης, η σχετική αρµοδιότητα αναπέµπεται στις ελληνικές αρχές, χωρίς να επηρεάζεται η
υποχρέωση αναγνώρισης της απόφασης και η συνέχιση
επιτήρησης του µέτρου αναστολής ή της εναλλακτικής
κύρωσης από το κράτος εκτέλεσης.
4. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 ο Εισαγγελέας
του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση µπορεί να
ζητήσει από την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης:
α) τυχόν πληροφορίες, που µπορεί να συνεπάγονται ανάκληση της αναστολής της εκτέλεσης της δικαστικής
απόφασης ή της απόφασης για απόλυση υπό όρους,
β) τυχόν πληροφορίες που µπορεί να συνεπάγονται επιβολή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή στερητικού
της ελευθερίας µέτρου ασφαλείας,
γ) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε οι αρµόδιες σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο
αρχές να λάβουν τις µεταγενέστερες αποφάσεις. Η ακρόαση του καταδικασθέντος µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω εικονοδιάσκεψης, εφόσον είναι εφικτή.
Για την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στις υπό στοιχεία α΄ και β΄ περιπτώσεις χρησιµοποιείται το τυποποιηµένο έντυπο που αναφέρεται στο
Παράρτηµα ΙV του παρόντος. Για την κοινοποίηση των
πληροφοριών που αναφέρονται στην υπό στοιχείο γ΄
περίπτωση χρησιµοποιείται οποιοδήποτε µέσο µπορεί να
τεκµηριωθεί εγγράφως, συµπεριλαµβανοµένου του εντύπου του Παραρτήµατος ΙV, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
5. Ο Εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ενηµερώνει αµελλητί την αρµόδια αρχή του
κράτους εκτέλεσης για όλες τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν:
α) την ανάκληση της αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης,
β) την εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής ή
στερητικού της ελευθερίας µέτρου ασφαλείας, όταν περιλαµβάνονται στην απόφαση,
γ) την επιβολή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή
στερητικού της ελευθερίας µέτρου ασφαλείας, όταν δεν
περιλαµβάνονται στην απόφαση,
δ) την εκπνοή των µέτρων αναστολής ή της εναλλακτικής κύρωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 30
(άρθρα 6 παρ. 7, 8 και 12 της Απόφασης)
Διαδικασία και προϋποθέσεις αναγνώρισης
1. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους
διαµονής του καταδικασθέντος, εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την παραλαβή της απόφασης, µαζί
µε το πιστοποιητικό, αποφασίζει εάν θα αναγνωρίσει µε
διάταξή του την απόφαση και λαµβάνει αµελλητί όλα τα
αναγκαία µέτρα για την επιτήρηση των µέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων, εκτός εάν συντρέχει
λόγος άρνησης της αναγνώρισης, σύµφωνα µε το άρθρο
33 του παρόντος.
2. Αν σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν µπορεί να τηρήσει την προθεσµία της παραγράφου 1, ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης, µε οποιονδήποτε τρόπο, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης και τον αναγκαίο χρόνο για να εκδώσει τη σχετική
διάταξη.
3. Ο ίδιος Εισαγγελέας µπορεί να αναβάλει την έκδοση διάταξης για την αναγνώριση της απόφασης, έως την
παρέλευση εύλογης προθεσµίας για τη συµπλήρωση ή
διόρθωση του πιστοποιητικού, όταν το πιστοποιητικό είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση.
4. Εάν ο Εισαγγελέας δεν είναι αρµόδιος για την αναγνώριση της απόφασης και την επιτήρηση των µέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων, τη διαβιβάζει
αυτεπαγγέλτως στον αρµόδιο Εισαγγελέα και ενηµερώνει αµελλητί την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης µε
οποιοδήποτε µέσο µπορεί να τεκµηριωθεί εγγράφως.
5. Όταν ο καταδικασθείς δεν µπορεί να ανευρεθεί
στην Ελληνική Επικράτεια, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών
του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος δεν
υποχρεούται να επιτηρεί το µέτρο αναστολής ή την εναλλακτική κύρωση, ενηµερώνοντας την αρµόδια αρχή
του κράτους έκδοσης.
Άρθρο 31
(άρθρο 9 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Απόφασης)
Προσαρµογή των µέτρων αναστολής
ή των εναλλακτικών κυρώσεων
1. Εάν η φύση ή η διάρκεια των µέτρων αναστολής ή
των εναλλακτικών κυρώσεων ή η διάρκεια της περιόδου
αναστολής είναι ασυµβίβαστες µε το εθνικό δίκαιο, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής
του καταδικασθέντος εισάγει σχετική αίτηση ενώπιον
του κατά τόπον αρµόδιου Τριµελούς Πληµµελειοδικείου,
το οποίο τις προσαρµόζει, σύµφωνα µε τη φύση και τη
διάρκεια των µέτρων αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο για τις ίδιες αξιόποινες πράξεις. Το προσαρµοσθέν µέτρο αναστολής ή η προσαρµοσθείσα εναλλακτική κύρωση πρέπει να αντιστοιχεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό προς το
µέτρο ή την κύρωση που έχει επιβληθεί στο κράτος έκδοσης.
2. Όταν το µέτρο αναστολής, η εναλλακτική κύρωση ή
η περίοδος αναστολής προσαρµόζεται διότι έχει διάρκεια που υπερβαίνει τη µέγιστη προβλεπόµενη από το εθνικό δίκαιο, η διάρκειά τους δεν µπορεί να είναι κατώτερη της µέγιστης διάρκειας που προβλέπεται για αντί-

στοιχες αξιόποινες πράξεις, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.
3. Το µέτρο αναστολής, η εναλλακτική κύρωση ή η περίοδος αναστολής που έχει προσαρµοσθεί δεν µπορεί να
έχει αυστηρότερο χαρακτήρα ή µεγαλύτερη διάρκεια σε
σχέση µε την απόφαση που αναγνωρίζεται.
Άρθρο 32
(άρθρα 10 και 11 παρ. 1δ της Απόφασης)
Διττό αξιόποινο
1. Η αναγνώριση της απόφασης και η επιτήρηση των
µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων
λαµβάνουν χώρα χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου
για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στο δίκαιο του κράτους έκδοσης, εφόσον τιµωρούνται στο κράτος αυτό µε ποινή ή µέτρο ασφαλείας
στερητικά της ελευθερίας, µε ανώτατο όριο ποινής
τριών (3) τουλάχιστον ετών:
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
- τροµοκρατία,
- εµπορία ανθρώπων,
- σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,
- παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων
ουσιών,
- παράνοµη διακίνηση όπλων, πυροµαχικών και εκρηκτικών,
- δωροδοκία,
- απάτη, περιλαµβανοµένης της απάτης σε βάρος των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά την έννοια της Σύµβασης της 26ης Ιουλίου
1995 σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
- νοµιµοποίηση προϊόντων εγκλήµατος,
- παραχάραξη και κιβδηλεία νοµίσµατος, περιλαµβανοµένου του ευρώ,
- εγκλήµατα στον κυβερνοχώρο,
- εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος, περιλαµβανοµένου του λαθρεµπορίου απειλούµενων ζωικών ειδών και
του λαθρεµπορίου απειλούµενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,
- διευκόλυνση παράνοµης εισόδου και παραµονής,
- ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαριά σωµατική βλάβη,
- παράνοµη εµπορία ανθρώπινων οργάνων και ιστών,
- απαγωγή, παράνοµη κατακράτηση και περιαγωγή σε
οµηρία,
- ρατσισµός και ξενοφοβία,
- οργανωµένη ή ένοπλη ληστεία,
- παράνοµη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαµβανοµένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,
- υπεξαίρεση και απάτη,
- αθέµιτη προστασία έναντι παράνοµου περιουσιακού
οφέλους και εκβίαση,
- αποµίµηση και πειρατεία προϊόντων,
- πλαστογραφία δηµόσιων εγγράφων και εµπορία
τους,
- παραχάραξη µέσων πληρωµής,
- λαθρεµπόριο ορµονικών ουσιών και άλλων αυξητικών
παραγόντων,
- λαθρεµπόριο πυρηνικών ή ραδιενεργών ουσιών,
- εµπορία κλεµµένων οχηµάτων,
- βιασµός,
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- εµπρησµός µε πρόθεση,
- εγκλήµατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
- αεροπειρατεία και πειρατεία,
- δολιοφθορά.
2. Η αναγνώριση της απόφασης και η επιτήρηση των
µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων επιτρέπεται και για αξιόποινες πράξεις που δεν περιλαµβάνονται στην παράγραφο 1, εφόσον συνιστούν αξιόποινες πράξεις και κατά το εθνικό δίκαιο, ανεξάρτητα του
νοµικού τους χαρακτηρισµού από το κράτος έκδοσης.
3. Στις περιπτώσεις που η αξιόποινη πράξη συνιστά έγκληµα σχετικά µε φόρους, τέλη, τελωνεία και συνάλλαγµα δεν αποτελεί λόγο άρνησης εκτέλεσης της απόφασης η διαπίστωση ότι το ελληνικό κράτος δεν επιβάλλει ιδίου τύπου φόρους ή τέλη ή δεν προβλέπει ιδίου τύπου ρύθµιση για φόρους, τελωνεία και συνάλλαγµα µε εκείνη του κράτους έκδοσης.
Άρθρο 33
(άρθρο 11 της Απόφασης)
Λόγοι άρνησης της αναγνώρισης και επιτήρησης
1. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου
συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος µπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει την απόφαση εάν:
α) το πιστοποιητικό είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην απόφαση και δεν συµπληρώθηκε ούτε
διορθώθηκε εντός εύλογης προθεσµίας που τάχθηκε,
β) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 27,
γ) η αναγνώριση της απόφασης παραβιάζει την αρχή
ne bis in idem,
δ) δεν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις του άρθρου
32,
ε) το εθνικό δίκαιο προβλέπει για τον καταδικασθέντα
το προνόµιο της ασυλίας,
στ) το πρόσωπο είναι ανεύθυνο ποινικά λόγω της ηλικίας του για την αξιόποινη πράξη για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους,
ζ) το µέτρο αναστολής ή η εναλλακτική κύρωση έχει
διάρκεια µικρότερη των έξι (6) µηνών,
η) η εκτέλεση της ποινής έχει παραγραφεί σύµφωνα
µε το εθνικό δίκαιο και αφορά πράξη η οποία εµπίπτει
στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων δυνάµει του
εθνικού δικαίου,
θ) σύµφωνα µε το πιστοποιητικό, ο καταδικασθείς δεν
εµφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε
στην έκδοση της απόφασης, εκτός εάν στο πιστοποιητικό αναφέρεται ότι, βάσει δικονοµικών διατάξεων που
προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης:
i) εµπρόθεσµα:
αα) είτε είχε κλητευθεί νοµότυπα και µε την κλήση είχε λάβει γνώση σχετικά µε την ηµεροµηνία και τον τόπο
διεξαγωγής της δίκης είτε είχε λάβει γνώση µε άλλα µέσα για την ηµεροµηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης αυτής, κατά τρόπο, ώστε να αποδεικνύεται σαφώς
ότι τελούσε εν γνώσει της δίκης και
ββ) είχε λάβει γνώση ότι µπορεί να εκδοθεί απόφαση
ερήµην του ή
ii) ο καταδικασθείς τελούσε εν γνώσει της δίκης, είχε
δώσει δε εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε ο ίδιος
ή διορίσθηκε αυτεπαγγέλτως να τον εκπροσωπήσει στη

δίκη και εκπροσωπήθηκε όντως από τον εν λόγω δικηγόρο στη δίκη ή
iii) µετά την επίδοση της καταδικαστικής απόφασης και
µετά τη γνώση του ως προς το δικαίωµά του να δικαστεί
εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο µέσο, καθώς και ως προς
την επανεξέταση της ουσίας της υπόθεσης και µε νέα αποδεικτικά στοιχεία, µε ενδεχόµενο εξαφάνισης της αρχικής απόφασης, ο καταδικασθείς:
αα) δήλωσε ρητώς ότι δεν αµφισβητεί την απόφαση ή
ββ) δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή δεν άσκησε
εµπρόθεσµα ένδικο µέσο,
ι) η απόφαση προβλέπει ιατρική ή θεραπευτική αγωγή,
την οποία, παρά τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 2, οι ελληνικές αρχές δεν µπορούν να επιβλέψουν
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο ή το σύστηµα υγείας,
ια) η απόφαση αφορά αξιόποινη πράξη, η οποία σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο θεωρείται ότι έχει διαπραχθεί εν όλω ή κατά µείζον ή ουσιώδες µέρος στην Ελλάδα ή σε τόπο που ισοδυναµεί προς το ελληνικό έδαφος.
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 στοιχεία α΄, β΄,
γ΄, θ΄, ι΄ και ια΄ ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου
συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος, πριν αποφασίσει να αρνηθεί να αναγνωρίσει την απόφαση, επικοινωνεί µε την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης, µε κάθε
πρόσφορο µέσο, και της ζητεί να παράσχει αµελλητί, εφόσον απαιτείται, όλες τις τυχόν αναγκαίες πρόσθετες
πληροφορίες.
3. Όταν ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος επικαλείται λόγους
άρνησης και ιδίως αυτούς που αναφέρονται στα στοιχεία
δ΄ και ια΄ της παραγράφου 1, µπορεί, κατόπιν συµφωνίας µε την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης, να αποφασίσει να επιτηρήσει τα µέτρα αναστολής ή τις εναλλακτικές κυρώσεις που επιβάλλονται µε την απόφαση, η
οποία του έχει διαβιβασθεί, χωρίς να αναλάβει την ευθύνη για τη λήψη οποιασδήποτε από τις µεταγενέστερες
αποφάσεις, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 34.
Άρθρο 34
(άρθρα 13 παρ. 1, 14, 16 παρ. 1 της Απόφασης)
Εφαρµοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία λήψης
των µεταγενέστερων αποφάσεων
1. Η επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
2. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς µέτρο αναστολής ή εναλλακτική κύρωση ή εφόσον ο καταδικασθείς τελέσει νέα αξιόποινη πράξη, µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 4, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος εισάγει
την υπόθεση στο αρµόδιο δικαστήριο για την έκδοση
των µεταγενέστερων αποφάσεων, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.
3. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους
διαµονής του καταδικασθέντος ενηµερώνει αµελλητί
την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης, µε οποιοδήποτε
µέσο µπορεί να τεκµηριωθεί εγγράφως, για όλες τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν:
α) την τροποποίηση των µέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων,
β) την ανάκληση της αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης,
γ) την επιβολή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή
στερητικού της ελευθερίας µέτρου ασφαλείας λόγω µη
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συµµόρφωσης προς µέτρο αναστολής ή εναλλακτική κύρωση,
δ) την παύση των µέτρων αναστολής ή της εναλλακτικής κύρωσης.
4. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς µέτρο αναστολής ή εναλλακτική κύρωση ή εφόσον ο καταδικασθείς τελέσει νέα αξιόποινη πράξη, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος αναπέµπει στην αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης την αρµοδιότητα για τη λήψη των µεταγενέστερων αποφάσεων, αν η απόφαση αφορά:
α) εναλλακτική κύρωση και δεν επιβάλλει ποινή ή µέτρο ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας για την περίπτωση µη συµµόρφωσης,
β) ποινή υπό όρους,
γ) πράξεις µη αξιόποινες, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, ανεξάρτητα του νοµικού χαρακτηρισµού τους.
Άρθρο 35
(άρθρο 18 της Απόφασης)
Υποχρέωση ενηµέρωσης από το κράτος εκτέλεσης
Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος ενηµερώνει αµελλητί την
αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης, µε οποιοδήποτε µέσο µπορεί να τεκµηριωθεί εγγράφως:
α. για το γεγονός ότι είναι αδύνατη η εκτέλεση της
ποινής λόγω του ότι, µετά τη διαβίβαση της απόφασης
και του πιστοποιητικού, προς το κράτος εκτέλεσης, ο καταδικασθείς δεν µπορεί να ανευρεθεί στο ελληνικό έδαφος, οπότε η Ελλάδα δεν υποχρεούται να επιτηρήσει
την εκτέλεση µέτρων αναστολής ή εναλλακτικών κυρώσεων,
β. για τη διάταξη αναγνώρισης της απόφασης και επιτήρησης των µέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων,
γ. για οποιαδήποτε απόφαση άρνησης αναγνώρισης
της απόφασης και επιτήρησης των µέτρων αναστολής
και των εναλλακτικών κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο
33,
δ. για οποιαδήποτε απόφαση προσαρµογής των µέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 31,
ε. για οποιαδήποτε απόφαση αµνηστίας ή χάρης που
έχει ως αποτέλεσµα την επιτήρηση των µέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων.
Άρθρο 36
(άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2 της Απόφασης)
Λήξη της δικαιοδοσίας του κράτους εκτέλεσης
Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του καταδικασθέντος αναπέµπει στην αρµόδια
αρχή του κράτους έκδοσης την αρµοδιότητα για την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και την επιβολή των εναλλακτικών κυρώσεων, καθώς και για κάθε περαιτέρω
απόφαση σχετικά µε τα ήδη επιβληθέντα µέτρα: α) αν ο
καταδικασθείς δεν ανευρίσκεται ή δεν έχει πλέον τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα και β) αν διεξαχθεί στο
κράτος έκδοσης νέα ποινική διαδικασία κατά του καταδικασθέντος και η αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης ζη-

τήσει την αναποµπή της αρµοδιότητας για την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων, καθώς και για κάθε µεταγενέστερη απόφαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37
(άρθρο 19 της Απόφασης)
Αµνηστία, χάρη και αναθεώρηση της απόφασης
1. Επιτρέπεται η χορήγηση αµνηστίας ή χάρης τόσο από το κράτος έκδοσης όσο και από το κράτος εκτέλεσης.
2. Μόνο το κράτος έκδοσης αποφασίζει αναφορικά µε
την αναθεώρηση της δικαστικής απόφασης στην οποία
βασίζεται η επιτήρηση των µέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 23 έως 40.
Άρθρο 38
(άρθρο 22 της Απόφασης)
Έξοδα
Τα έξοδα που απορρέουν από την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 23 έως 40 βαρύνουν το κράτος εκτέλεσης, εκτός από τα έξοδα που προέκυψαν αποκλειστικά στην επικράτεια του κράτους έκδοσης.
Άρθρο 39
(άρθρο 23 της Απόφασης)
Σχέση µε άλλες νοµικές πράξεις
1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής τους στις σχέσεις µεταξύ της Ελλάδος και τρίτων κρατών, οι διατάξεις
των άρθρων 23 ως 40 αντικαθιστούν τις αντίστοιχες διατάξεις της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης της
30ής Νοεµβρίου 1964 «περί επιτηρήσεως των υπό όρους
καταδικασθέντων ή απολυθέντων προσώπων».
2. Διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή διακανονισµοί
µεταξύ Ελλάδος και κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούνται στο µέτρο που επιτρέπουν την επέκταση ή τη διεύρυνση των διατάξεων του παρόντος νόµου και συµβάλλουν στην απλούστευση ή την περαιτέρω
διευκόλυνση των διαδικασιών για την επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων.
Άρθρο 40
Μεταβατική διάταξη
1. Οι αιτήσεις για την αναγνώριση απόφασης και επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών
κυρώσεων, που παραλήφθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να διέπονται από
τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις.
2. Στις περιπτώσεις αιτήσεων για την αναγνώριση απόφασης από κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
δεν έχει ακόµη εναρµονιστεί µε την Απόφαση - Πλαίσιο
2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου
2008 εφαρµόζονται οι προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις για την αναγνώριση της απόφασης και την εκτέλεση
της ποινής.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 2009/829/ΔΕΥ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009,
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
- ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 41
(άρθρο 1 της Απόφασης)
Αντικείµενο της ρύθµισης
Οι διατάξεις των άρθρων 41 έως 59 ρυθµίζουν: α) την
αναγνώριση στην Ελλάδα µιας απόφασης που εκδόθηκε
σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
διατάσσει µέτρα επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση, β) την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης που επιβλήθηκαν σε φυσικό πρόσωπο και γ) την
παράδοση του προσώπου αυτού στο κράτος έκδοσης, σε
περίπτωση παραβίασης των εν λόγω µέτρων.
Άρθρο 42
(άρθρο 4 της Απόφασης)
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 41 έως
59 νοούνται ως:
α) «απόφαση»: η εκτελεστή απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής του κράτους έκδοσης, η οποία επιβάλλει
σε φυσικό πρόσωπο, αντί της προσωρινής κράτησης, ένα
ή περισσότερα µέτρα επιτήρησης,
β) «µέτρα επιτήρησης»: υποχρεώσεις και µέτρα που επιβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο µε την υπό στοιχείο α΄
απόφαση,
γ) «κράτος έκδοσης»: το κράτος στο οποίο έχει εκδοθεί η απόφαση επιβολής µέτρων επιτήρησης,
δ) «κράτος εκτέλεσης»: το κράτος στο οποίο παρακολουθούνται τα µέτρα επιτήρησης.
Άρθρο 43
(άρθρα 6, 7 και 11 παρ. 2α της Απόφασης)
Αρµόδιες αρχές
1. Αρµόδια αρχή για την αναγνώριση της απόφασης
και την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης, όταν η
Ελλάδα είναι κράτος εκτέλεσης, είναι ο Εισαγγελέας
Πρωτοδικών του τόπου συνήθους διαµονής του προσώπου κατά του οποίου εκδόθηκε η απόφαση περί µέτρων
επιτήρησης.
2. Αρµόδια αρχή για τη διαβίβαση της απόφασης ή επικυρωµένου αντιγράφου της µαζί µε το πιστοποιητικό του
άρθρου 45 παράγραφος 3, στην αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, όταν η Ελλάδα είναι κράτος έκδοσης,
είναι ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που εξέδωσε αυτή. Προς το σκοπό αυτόν, το Δικαστήριο ή ο α-

νακριτής, αφού εκδώσει απόφαση επιβολής µέτρων επιτήρησης για πρόσωπο που έχει τη νόµιµη και συνήθη
διαµονή του σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
διαβιβάζει αµελλητί επίσηµο αντίγραφό της στον ανωτέρω Εισαγγελέα.
3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζεται ως κεντρική αρχή για να επικουρεί τις αρµόδιες δικαστικές αρχές για τη διοικητική
διαβίβαση και παραλαβή των αποφάσεων, καθώς και για
την τήρηση στατιστικών στοιχείων.
Άρθρο 44
(άρθρο 8 της Απόφασης)
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις των άρθρων 41 έως 59 εφαρµόζονται
στα ακόλουθα µέτρα επιτήρησης:
α) υποχρέωση του προσώπου να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης ως προς τυχόν αλλαγή του τόπου κατοικίας του, ιδίως προς το σκοπό της
παραλαβής των κλητεύσεων να παραστεί σε ακρόαση ή
δίκη στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας,
β) απαγόρευση εισόδου του προσώπου σε ορισµένους
χώρους, µέρη ή καθορισµένες περιοχές στο κράτος έκδοσης ή στο κράτος εκτέλεσης,
γ) υποχρέωση παραµονής του προσώπου σε συγκεκριµένο τόπο και, εάν συντρέχει περίπτωση, για καθορισµένο χρόνο,
δ) απαγόρευση εξόδου ή άλλοι περιορισµοί σε σχέση
µε την έξοδο του προσώπου από το κράτος εκτέλεσης,
ε) υποχρέωση του προσώπου να εµφανίζεται κατά τακτά διαστήµατα σε συγκεκριµένη αρχή του κράτους,
στ) υποχρέωση του προσώπου να αποφεύγει την επαφή µε συγκεκριµένα πρόσωπα που σχετίζονται µε την εικαζόµενη διάπραξη αξιόποινης πράξης,
ζ) υποχρέωση του προσώπου να απέχει από συγκεκριµένες δραστηριότητες που σχετίζονται µε την εικαζόµενη διάπραξη αξιόποινης πράξης και ενδέχεται να περιλαµβάνουν τη µη άσκηση συγκεκριµένου επαγγέλµατος
ή τη µη ένταξη σε συγκεκριµένο τοµέα απασχόλησης,
η) υποχρέωση του προσώπου να µην οδηγεί όχηµα,
θ) υποχρέωση του προσώπου να καταθέσει συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό ή άλλου είδους εγγύηση που µπορεί να παρέχεται είτε µε καθορισµένο αριθµό δόσεων είτε αµέσως εξ ολοκλήρου,
ι) υποχρέωση του προσώπου να ακολουθεί θεραπευτική αγωγή ή θεραπεία απεξάρτησης,
ια) υποχρέωση του προσώπου να µην κατέχει συγκεκριµένα αντικείµενα που σχετίζονται µε την αποδιδόµενη σε αυτόν αξιόποινη πράξη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 45
(άρθρα 9, 10 παράγραφοι 1,2,3,5,6 και 7, 24
της Απόφασης)
Προϋποθέσεις και διαδικασία διαβίβασης
1. Ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση µέτρων επιτήρησης ή στο οποίο υπάγεται η α-
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νακριτική αρχή που την εξέδωσε, µπορεί να διαβιβάσει
την απόφαση στο κράτος - µέλος όπου ο επιτηρούµενος
έχει τη συνήθη διαµονή του, εφόσον ο ίδιος, αφού ενηµερωθεί για τα σχετικά µέτρα, συναινεί να επιστρέψει σε
αυτό.
2. Ο ανωτέρω Εισαγγελέας µπορεί µετά από αίτηση
του επιτηρούµενου να διαβιβάσει απευθείας την απόφαση σε αρµόδια αρχή άλλου κράτους - µέλους, εκτός του
κράτους της συνήθους διαµονής του επιτηρούµενου, εφόσον η αρχή αυτή συναινεί στη διαβίβαση.
3. Όταν ο Εισαγγελέας διαβιβάζει απόφαση µέτρων επιτήρησης σε άλλο κράτος - µέλος, µεριµνά ώστε αυτή
να συνοδεύεται από το αναφερόµενο στο Παράρτηµα V
πιστοποιητικό, που υπογράφεται από τον ίδιο, ο οποίος
βεβαιώνει και την ακρίβεια του περιεχοµένου του, και
µεταφράζεται στην επίσηµη ή σε µία από τις επίσηµες
γλώσσες του κράτους εκτέλεσης. Η απόφαση διαβιβάζεται µόνο σε ένα κράτος εκτέλεσης κάθε φορά.
4. H απόφαση και το πιστοποιητικό της προηγούµενης
παραγράφου διαβιβάζονται από τον Εισαγγελέα στην
αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, µε οποιοδήποτε
µέσο µπορεί να τεκµηριωθεί εγγράφως και κατά τρόπο
που επιτρέπει στο κράτος εκτέλεσης να διαπιστώνει τη
γνησιότητά τους. Το πρωτότυπο της απόφασης ή επικυρωµένο αντίγραφό της, καθώς και το πρωτότυπο του πιστοποιητικού, αποστέλλονται στην αρχή του κράτους εκτέλεσης, εφόσον αυτή το ζητήσει. Όλες οι επίσηµες επικοινωνίες πραγµατοποιούνται απευθείας µεταξύ των
αρµόδιων αρχών.
5. Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν είναι γνωστή, ο ίδιος Εισαγγελέας απευθύνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία λαµβάνει πληροφορίες από το κράτος εκτέλεσης,
µεταξύ άλλων και µέσω των σηµείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου.
6. Μόλις η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης αναγνωρίσει την απόφαση που της διαβιβάσθηκε και ενηµερώσει για την αναγνώριση αυτή, οι ελληνικές αρχές δεν
είναι πλέον αρµόδιες για την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης που επιβλήθηκαν.
7. Ο Εισαγγελέας, λαµβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις που συνέτρεχαν κατά το χρόνο διαβίβασης της απόφασης ως προς τα µέτρα επιτήρησης, ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, µε οποιοδήποτε µέσο µπορεί να τεκµηριωθεί εγγράφως, σχετικά: α) µε το χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η απόφαση περί µέτρων επιτήρησης, β) µε τη δυνατότητα ανανέωσης της απόφασης αυτής και γ) µε το ενδεικτικά αναφερόµενο προσωρινό χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης.
Άρθρο 46
(άρθρα 11 και 13 παρ. 3 της Απόφασης)
Αρµοδιότητα για την παρακολούθηση
των µέτρων επιτήρησης, ανάκληση του πιστοποιητικού
και αναποµπή αρµοδιότητας
1. Αν η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν αναγνωρίσει την απόφαση περί µέτρων επιτήρησης που της
έχει διαβιβασθεί από τον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου

που εξέδωσε την απόφαση ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που εξέδωσε αυτήν, ούτε γνωστοποιήσει
στον τελευταίο την αναγνώριση αυτή, ο Εισαγγελέας
διατηρεί την αρµοδιότητά του ως προς την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης που επιβλήθηκαν.
2. Μετά τη λήψη των αναφερόµενων στο άρθρο 54 παράγραφος 2 περιπτώσεις β΄ και στ΄ πληροφοριών, ο ανωτέρω Εισαγγελέας µπορεί να ανακαλέσει το πιστοποιητικό του άρθρου 45 παράγραφος 3, εφόσον δεν έχει
αρχίσει ακόµη η παρακολούθηση στο κράτος εκτέλεσης.
Στην περίπτωση αυτή η ανάκληση γνωστοποιείται στο
κράτος εκτέλεσης άµεσα, το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή των πληροφοριών, η δε αρµόδια
αρχή του κράτους εκτέλεσης αίρει τα διαταχθέντα µέτρα µόλις λάβει σχετική ειδοποίηση.
3. Αν η αρµοδιότητα για την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης έχει µεταβιβασθεί στην αρµόδια αρχή
του κράτους εκτέλεσης, η αρµοδιότητα αυτή αναπέµπεται στον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που εξέδωσε αυτή, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν το υπό επιτήρηση πρόσωπο έχει τη συνήθη διαµονή του σε άλλο κράτος από το κράτος εκτέλεσης,
β) αν ο ανωτέρω Εισαγγελέας έχει κοινοποιήσει την ανάκληση του αναφερόµενου στην παράγραφο 3 του άρθρου 45 πιστοποιητικού, σύµφωνα µε την παράγραφο 2,
στην αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης,
γ) αν τα µέτρα επιτήρησης έχουν τροποποιηθεί από τις
αρµόδιες αρχές του κράτους έκδοσης και η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης αρνείται την παρακολούθηση
των αναφερόµενων στο άρθρο 44 υπό στοιχεία ζ΄, η΄,
θ΄, ι΄ και ια΄ τροποποιηµένων µέτρων επιτήρησης,
δ) αν έχει παρέλθει το αναφερόµενο στο στοιχείο β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 54 χρονικό διάστηµα και,
ε) αν η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης έχει αποφασίσει τη µη συνέχιση παρακολούθησης των µέτρων
επιτήρησης και έχει ενηµερώσει σχετικά τον ως άνω Εισαγγελέα, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 56.
4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3, ο ίδιος Εισαγγελέας διαβουλεύεται µε την αρµόδια αρχή του κράτους
εκτέλεσης, προκειµένου, αν κριθεί αναγκαίο, να µην διακόπτεται η παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης.
Άρθρο 47
(άρθρα 16 και 18 παρ. 1 και 2 της Απόφασης)
Εφαρµοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία λήψης
των µεταγενέστερων αποφάσεων
1. Η παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης διέπεται
από το ελληνικό δίκαιο.
2. Ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που εξέδωσε αυτήν εισάγει στις αρµόδιες αρχές πρόταση για
την έκδοση µεταγενέστερων αποφάσεων σχετικά µε τα
ήδη επιβληθέντα µέτρα επιτήρησης, λαµβάνοντας υπόψη την προστασία των παθόντων και των πολιτών γενικότερα, καθώς και τη διαφύλαξη της δηµόσιας τάξης. Οι
µεταγενέστερες αυτές αποφάσεις περιλαµβάνουν ιδίως:
α) την ανανέωση, επανεξέταση και ανάκληση της απόφασης περί µέτρων επιτήρησης,
β) την τροποποίηση των µέτρων επιτήρησης και
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γ) την έκδοση εντάλµατος προσωρινής σύλληψης ή οποιασδήποτε άλλης εκτελεστής δικαστικής απόφασης
της ίδιας ισχύος.
3. Το δίκαιο του κράτους έκδοσης εφαρµόζεται στις
µεταγενέστερες αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα
µε την προηγούµενη παράγραφο.
Άρθρο 48
(άρθρο 22 της Απόφασης)
Διαβουλεύσεις
1. Ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που εξέδωσε αυτήν διαβουλεύεται, αν κριθεί αναγκαίο, µε την
αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης:
α) πριν από τη διαβίβαση της απόφασης µέτρων επιτήρησης και του σχετικού πιστοποιητικού, για την επιλογή
και την εφαρµογή του ενδεικνυόµενου µέτρου επιτήρησης,
β) για τη διευκόλυνση της οµαλής και αποτελεσµατικής παρακολούθησης των µέτρων επιτήρησης στο κράτος εκτέλεσης και
γ) για το αν ο επιτηρούµενος έχει παραβιάσει ουσιωδώς τα µέτρα επιτήρησης που του έχουν επιβληθεί.
2. Κατά τη διαβούλευση αυτή ο Εισαγγελέας λαµβάνει
υπόψη τα στοιχεία που του γνωστοποιεί η αρµόδια αρχή
του κράτους εκτέλεσης ως προς τους κινδύνους που ο επιτηρούµενος δηµιουργεί στους παθόντες και τους πολίτες γενικότερα. Αν κριθεί αναγκαίο, ο Εισαγγελέας ανταλλάσσει χρήσιµες πληροφορίες µε την αρµόδια αρχή
του κράτους εκτέλεσης, που επιτρέπουν την εξακρίβωση
της ταυτότητας και του τόπου κατοικίας του επιτηρούµενου προσώπου και πληροφορίες του ποινικού του µητρώου.
Άρθρο 49
(άρθρα 19 και 24 της Απόφασης)
Υποχρεώσεις των αρµόδιων αρχών των µερών
1. Ο Εισαγγελέας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση ή στο οποίο υπάγεται η ανακριτική αρχή που εξέδωσε αυτή, µπορεί να κληθεί από την αρµόδια αρχή
του κράτους εκτέλεσης, που παρακολουθεί τα µέτρα επιτήρησης, να την ενηµερώσει αν είναι αναγκαία η συνέχιση της παρακολούθησης, λαµβανοµένων υπόψη των
περιστάσεων της συγκεκριµένης υπόθεσης. Ο Εισαγγελέας ενηµερώνει αµελλητί την ανωτέρω αρχή εισάγοντας πρόταση, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, στις αρµόδιες
αρχές για την έκδοση µεταγενέστερης απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος 2.
2. Πριν από την εκπνοή της προθεσµίας παρακολούθησης των µέτρων επιτήρησης που ορίσθηκε από τον ίδιο
Εισαγγελέα, ο τελευταίος, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης της αρµόδιας αρχής του κράτους εκτέλεσης, ενηµερώνει την αρχή αυτή για το πρόσθετο χρονικό διάστηµα, που κρίνει ότι απαιτείται για την παρακολούθηση των
µέτρων.
3. Η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης κοινοποιεί
αµέσως στον Εισαγγελέα οποιαδήποτε παραβίαση µέτρων επιτήρησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο

συµβάλλει στη λήψη µεταγενέστερης απόφασης. Η κοινοποίηση γίνεται µε το τυποποιηµένο έντυπο του Παραρτήµατος VΙ, το οποίο µεταφράζεται στην επίσηµη ή
σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους έκδοσης.
4. Σε περίπτωση λήψης µεταγενέστερης απόφασης εφαρµόζονται αναλογικά για την ακρόαση του προσώπου
η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, που προβλέπουν οι
πράξεις διεθνούς και ενωσιακού δικαίου, σχετικά µε τη
χρήση τηλεφώνου και τηλεδιάσκεψης για την ακρόαση
προσώπων.
5. Ο Εισαγγελέας ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια
αρχή του κράτους εκτέλεσης για οποιαδήποτε απόφαση
τυχόν έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος 2, καθώς και τυχόν άσκηση ένδικου µέσου κατ’ αυτής.
6. Σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού περί
µέτρων επιτήρησης από τον Εισαγγελέα, η αρµόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης αίρει τα διαταχθέντα µέτρα
µόλις λάβει σχετική ειδοποίηση από αυτόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 50
(άρθρα 10 παρ. 8 και 12 της Απόφασης)
Διαδικασία και προϋποθέσεις αναγνώρισης
1. Ο Εισαγγελέας του τόπου συνήθους διαµονής του
επιτηρούµενου προσώπου αναγνωρίζει µε διάταξή του
την απόφαση που του διαβιβάσθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 45, και λαµβάνει αµέσως όλα τα αναγκαία µέτρα για
την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης, εκτός εάν
συντρέχει λόγος άρνησης της αναγνώρισης, σύµφωνα
µε το άρθρο 53 του παρόντος. Η αναγνώριση γίνεται το
συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσµίας είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της απόφασης περί µέτρων επιτήρησης και του σχετικού πιστοποιητικού.
2. Αν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθηµα κατά της απόφασης
για τα µέτρα επιτήρησης, η προθεσµία αναγνώρισης αυτής της απόφασης παρατείνεται για άλλες είκοσι (20)
εργάσιµες ηµέρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν ο Εισαγγελέας δεν µπορεί να τηρήσει την προθεσµία της παραγράφου 1, ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια αρχή του
κράτους έκδοσης, µε οποιονδήποτε τρόπο, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης και το χρόνο που
κατά την κρίση του χρειάζεται για να εκδώσει τελική διάταξη.
3. Ο ίδιος Εισαγγελέας µπορεί να αναβάλει για εύλογο
χρονικό διάστηµα την έκδοση διάταξης για την αναγνώριση της απόφασης, όταν το αναφερόµενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 45 πιστοποιητικό είναι ελλιπές ή
προδήλως δεν αντιστοιχεί σε αυτήν, προκειµένου να συµπληρωθεί ή διορθωθεί το πιστοποιητικό.
4. Αν ο Εισαγγελέας δεν είναι αρµόδιος για την αναγνώριση της απόφασης των µέτρων επιτήρησης, τη διαβιβάζει αυτεπαγγέλτως στον αρµόδιο Εισαγγελέα.
5. Όταν το πρόσωπο σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν µέτρα επιτήρησης δεν µπορεί να ανευρεθεί στην Ελληνική Επικράτεια, ο Εισαγγελέας δεν υποχρεούται να
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παρακολουθεί τα µέτρα επιτήρησης, ενηµερώνοντας
σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης.
Άρθρο 51
(άρθρο 13 της Απόφασης)
Προσαρµογή των µέτρων επιτήρησης
1. Εάν η φύση ή η διάρκεια των µέτρων επιτήρησης είναι ασυµβίβαστες µε το εθνικό δίκαιο, ο Εισαγγελέας
του τόπου συνήθους διαµονής του επιτηρούµενου εισάγει σχετική πρόταση ενώπιον του κατά τόπον αρµόδιου
Δικαστηρίου ή της ανακριτικής αρχής που υπάγεται στο
Δικαστήριο αυτό. Το Δικαστήριο ή η ανακριτική αρχή
προσαρµόζει την απόφαση, σύµφωνα µε τη φύση, τη
διάρκεια και το είδος των µέτρων επιτήρησης που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο για τις ίδιες αξιόποινες πράξεις. Το µέτρο επιτήρησης, όπως προσαρµόζεται, πρέπει
να αντιστοιχεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό προς το µέτρο
που έχει επιβληθεί στο κράτος έκδοσης.
2. Το µέτρο επιτήρησης που έχει προσαρµοσθεί δεν
µπορεί να έχει αυστηρότερο χαρακτήρα ή µεγαλύτερη
διάρκεια σε σχέση µε το µέτρο επιτήρησης που αρχικά επιβλήθηκε.
Άρθρο 52
(άρθρα 14 και 15 παρ. 1 δ΄ της Απόφασης)
Διττό αξιόποινο
1. Η αναγνώριση της απόφασης και η παρακολούθηση
των µέτρων επιτήρησης επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του
διττού αξιοποίνου για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις,
όπως αυτές ορίζονται στο δίκαιο του κράτους έκδοσης,
εφόσον τιµωρούνται στο κράτος αυτό µε ποινή ή µέτρο
ασφαλείας, στερητικά της ελευθερίας, µε ανώτατο όριο
ποινής τριών (3) τουλάχιστον ετών:
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
- τροµοκρατία,
- εµπορία ανθρώπων,
- σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,
- παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων
ουσιών,
- παράνοµη διακίνηση όπλων, πυροµαχικών και εκρηκτικών,
- δωροδοκία,
- απάτη, περιλαµβανοµένης της απάτης σε βάρος των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά την έννοια της σύµβασης της 26ης Ιουλίου
1995 σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
- νοµιµοποίηση προϊόντων εγκλήµατος,
- παραχάραξη και κιβδηλεία νοµίσµατος, περιλαµβανοµένου του ευρώ,
- εγκλήµατα στον κυβερνοχώρο,
- εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος, περιλαµβανοµένου του λαθρεµπορίου απειλούµενων ζωικών ειδών και
του λαθρεµπορίου απειλούµενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,
- διευκόλυνση παράνοµης εισόδου και παραµονής,

- ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαριά σωµατική βλάβη,
- παράνοµη εµπορία ανθρώπινων οργάνων και ιστών,
- απαγωγή, παράνοµη κατακράτηση και περιαγωγή σε
οµηρία,
- ρατσισµός και ξενοφοβία,
- οργανωµένη ή ένοπλη ληστεία,
- παράνοµη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαµβανοµένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,
- υπεξαίρεση και απάτη,
- αθέµιτη προστασία έναντι παράνοµου περιουσιακού
οφέλους και εκβίαση,
- αποµίµηση και πειρατεία προϊόντων,
- πλαστογραφία δηµόσιων εγγράφων και εµπορία
τους,
- παραχάραξη µέσων πληρωµής,
- λαθρεµπόριο ορµονικών ουσιών και άλλων αυξητικών
παραγόντων,
- λαθρεµπόριο πυρηνικών ή ραδιενεργών ουσιών,
- εµπορία κλεµµένων οχηµάτων,
- βιασµός,
- εµπρησµός µε πρόθεση,
- εγκλήµατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
- αεροπειρατεία και πειρατεία,
- δολιοφθορά.
2. Η αναγνώριση της απόφασης και η παρακολούθηση
των µέτρων επιτήρησης επιτρέπεται και για αξιόποινες
πράξεις που δεν περιλαµβάνονται στην παράγραφο 1, εφόσον συνιστούν αξιόποινες πράξεις και κατά το εθνικό
δίκαιο, ανεξάρτητα του νοµικού τους χαρακτηρισµού από το κράτος έκδοσης. Στις περιπτώσεις που η αξιόποινη
πράξη συνιστά έγκληµα σχετικά µε φόρους, τέλη, τελωνεία και συνάλλαγµα δεν αποτελεί λόγο άρνησης εκτέλεσης της απόφασης η διαπίστωση ότι το ελληνικό δίκαιο δεν προβλέπει ανάλογες ρυθµίσεις για φόρους, τέλη, τελωνεία και συνάλλαγµα µε εκείνες του κράτους
έκδοσης.
Άρθρο 53
(άρθρο 15 της Απόφασης)
Λόγοι άρνησης της αναγνώρισης και παρακολούθησης
1. Ο Εισαγγελέας του τόπου συνήθους διαµονής του
επιτηρούµενου προσώπου µπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει την απόφαση, εάν:
α) το πιστοποιητικό του άρθρου 45 παράγραφος 3 είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στη δικαστική απόφαση για τα µέτρα επιτήρησης και δεν συµπληρώθηκε
ούτε διορθώθηκε εντός της εύλογης προθεσµίας που τάχθηκε από τον ίδιο,
β) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 45 παράγραφοι 1 και 2,
γ) η αναγνώριση της απόφασης παραβιάζει την αρχή
ne bis in idem,
δ) η ποινή έχει παραγραφεί σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους και αφορά πράξη η οποία εµπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο,
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ε) προβλέπεται, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, το προνόµιο της ασυλίας που καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης,
στ) το πρόσωπο είναι ανεύθυνο ποινικά λόγω της ηλικίας του, σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, για την αξιόποινη πράξη για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση,
ζ) σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα µέτρα επιτήρησης, συντρέχει περίπτωση άρνησης της παράδοσης
του προσώπου κατά τις διατάξεις του ν. 3251/2004 για το
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, όπως ισχύει.
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 στοιχεία α΄, β΄
και γ΄, ο Εισαγγελέας, πριν αποφασίσει να αρνηθεί την
αναγνώριση της απόφασης, επικοινωνεί µε την αρµόδια
αρχή του κράτους έκδοσης, µε κάθε πρόσφορο µέσο, και
της ζητεί να παράσχει αµελλητί, εφόσον απαιτείται, όλες τις κατά την κρίση του αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες.
3. Όταν ο ίδιος Εισαγγελέας κρίνει ότι συντρέχει περίπτωση άρνησης αναγνώρισης της απόφασης περί µέτρων επιτήρησης κατά τις διατάξεις του στοιχείου ζ΄ της
παραγράφου 1, ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή
του κράτους έκδοσης, η οποία µπορεί να αποφασίσει να
ανακαλέσει το πιστοποιητικό. Αν η τελευταία δεν το ανακαλέσει, ο Εισαγγελέας µπορεί να αναγνωρίσει την απόφαση περί µέτρων επιτήρησης και να παρακολουθήσει
τα προβλεπόµενα σε αυτήν µέτρα.
Άρθρο 54
(άρθρο 20 της Απόφασης)
Ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής του κράτους έκδοσης
1. Ο Εισαγγελέας του τόπου συνήθους διαµονής του
επιτηρούµενου προσώπου, στον οποίο έχει διαβιβασθεί
απόφαση περί µέτρων επιτήρησης µαζί µε σχετικό πιστοποιητικό και έχει διαβιβάσει αυτήν στην αρµόδια αρχή
σύµφωνα µε το άρθρο 50 παράγραφος 4, ενηµερώνει αµέσως σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης
µε οποιοδήποτε µέσο µπορεί να τεκµηριωθεί εγγράφως
σε ποια αρχή έχει διαβιβάσει την απόφαση.
2. Ο ανωτέρω Εισαγγελέας ενηµερώνει αµελλητί την
αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης, µε οποιοδήποτε µέσο µπορεί να τεκµηριωθεί εγγράφως, σχετικά µε:
α) οποιαδήποτε αλλαγή κατοικίας του υπό επιτήρηση
προσώπου,
β) το ανώτατο χρονικό όριο κατά το οποίο µπορούν να
παρακολουθούνται τα µέτρα επιτήρησης,
γ) τη µη δυνατότητα παρακολούθησης των µέτρων επιτήρησης, επειδή, µετά τη διαβίβαση της απόφασης και
του πιστοποιητικού, το υπό επιτήρηση πρόσωπο δεν
µπορεί να εντοπισθεί στο ελληνικό έδαφος, οπότε ο Εισαγγελέας δεν υποχρεούται να παρακολουθεί τα µέτρα
επιτήρησης,
δ) την άσκηση ένδικου µέσου κατά της απόφασης για
την αναγνώριση περί µέτρων επιτήρησης,
ε) την απόφαση σχετικά µε την αναγνώριση της απόφασης περί µέτρων επιτήρησης και µε τη λήψη όλων των
αναγκαίων µέτρων για την παρακολούθηση των µέτρων
επιτήρησης,
στ) οποιαδήποτε απόφαση για την προσαρµογή των µέτρων επιτήρησης και
ζ) οποιαδήποτε απόφαση για τη µη αναγνώριση της α-

πόφασης περί µέτρων επιτήρησης ή για τη µη παρακολούθηση των µέτρων αυτών.
Άρθρο 55
(άρθρο 21 της Απόφασης)
Παράδοση του υπό επιτήρηση προσώπου
1. Αν η αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης έχει εκδώσει ένταλµα σύλληψης ή οποιαδήποτε άλλη εκτελεστή δικαστική απόφαση της ίδιας ισχύος, το υπό επιτήρηση πρόσωπο παραδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3251/2004 «Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης», όπως ισχύει.
2. Στην περίπτωση αυτή, ο Εισαγγελέας του τόπου συνήθους διαµονής του επιτηρούµενου προσώπου δεν
µπορεί να επικαλεσθεί τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 10 του ν. 3251/2004 «Ευρωπαϊκό Ένταλµα
Σύλληψης», όπως ισχύει, προκειµένου να αρνηθεί την
παράδοση του προσώπου αυτού.
Άρθρο 56
(άρθρο 23 της Απόφασης)
Εκκρεµείς κοινοποιήσεις
1. Αν ο Εισαγγελέας του τόπου συνήθους διαµονής
του επιτηρούµενου προσώπου έχει διαβιβάσει στην αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης περισσότερες κοινοποιήσεις παραβίασης µέτρων επιτήρησης σχετικά µε το
ίδιο πρόσωπο, χωρίς η τελευταία να έχει λάβει οποιαδήποτε µεταγενέστερη απόφαση, ο Εισαγγελέας µπορεί
να καλέσει την αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης να
λάβει µια τέτοια απόφαση, τάσσοντας εύλογη προθεσµία για να το πράξει.
2. Αν η παραπάνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο Εισαγγελέας µπορεί να αποφασίσει τη µη συνέχιση της
παρακολούθησης των µέτρων επιτήρησης. Στην περίπτωση αυτή, ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους
έκδοσης για την απόφασή του και η αρµοδιότητα για την
παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης αναπέµπεται
στην αρµόδια αρχή του κράτους έκδοσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 46 παράγραφος 2.
3. Αν απαιτείται περιοδική επιβεβαίωση της ανάγκης
παράτασης της παρακολούθησης των µέτρων επιτήρησης, ο Εισαγγελέας µπορεί να ζητήσει από την αρµόδια
αρχή του κράτους έκδοσης να παράσχει την επιβεβαίωση αυτή, τάσσοντας εύλογη προθεσµία για να απαντήσει
στο σχετικό αίτηµα. Αν ο Εισαγγελέας δεν λάβει απάντηση στο αίτηµα εντός της ταχθείσας προθεσµίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 57
(άρθρο 25 της Απόφασης)
Έξοδα
Αν από την εκτέλεση της απόφασης περί µέτρων επιτήρησης στην Ελλάδα προκαλούνται δαπάνες επί του
ελληνικού εδάφους, αυτές βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο.
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Άρθρο 58
(άρθρο 26 της Απόφασης)
Σχέση µε άλλες νοµικές πράξεις
1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής τους στις σχέσεις µεταξύ της Ελλάδας και τρίτων κρατών, οι διατάξεις
των άρθρων 41 έως 59 δεν επηρεάζουν: α) την εφαρµογή διµερών ή πολυµερών συµφωνιών ή ρυθµίσεων που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και
β) δεν εµποδίζει τη σύναψη διµερών ή πολυµερών συµφωνιών ή ρυθµίσεων µετά την έναρξη ισχύος του, εφόσον οι εν λόγω συµφωνίες ή ρυθµίσεις επιτρέπουν την επέκταση ή τη διεύρυνση των στόχων του παρόντος νόµου και συµβάλλουν στην απλούστευση ή την περαιτέρω
διευκόλυνση της αµοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων
περί µέτρων επιτήρησης.
2. Οι συµφωνίες και ρυθµίσεις της παραγράφου 1 δεν
επηρεάζουν τις σχέσεις µε τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι συµβαλλόµενα µέρη αυτών.
Άρθρο 59
Μεταβατική διάταξη
1. Οι αιτήσεις για την αναγνώριση απόφασης και παρακολούθησης των µέτρων επιτήρησης, που παραλήφθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου εξακολουθούν να διέπονται από τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις.
2. Στις περιπτώσεις αιτήσεων για την αναγνώριση απόφασης από κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
δεν έχει ακόµη εναρµονιστεί µε την απόφαση-πλαίσιο
2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2009 εφαρµόζονται οι προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις για την αναγνώριση της απόφασης και την παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
Άρθρο 60
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γκ. Χαρδούβελης

Χ. Αθανασίου

Αριθµ. 313/20/2014

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Ενσωµάτωση
στο ελληνικό δίκαιο
α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή
της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το
σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Α΄),
β) της Απόφασης –Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την
επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β΄),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την
προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ΄)»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, ενσωµατώνονται στο εθνικό δίκαιο οι ανωτέρω αποφάσεις-πλαίσιο, µε τις διατάξεις των οποίων προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1. Προσδιορίζονται το αντικείµενο ρύθµισης και το πεδίο εφαρµογής κάθε απόφασης-πλαίσιο, η έννοια των αναφερόµενων σε αυτές όρων και οι αρµόδιες αρχές για
την αναγνώριση και εφαρµογή των εν λόγω αποφάσεων
στη χώρα µας.
(άρθρα 1-3, 23-26 και 41-44)
2.α. Καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
διαβίβασης των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, καθώς
και οι περιπτώσεις ανάκλησης του πιστοποιητικού που

εκδίδεται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβίβασης.
β. Ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα αναφορικά µε την εφαρµογή των ανωτέρω αποφάσεων-πλαίσιο (διαβουλεύσεις των αρµοδίων αρχών µε το κράτος εκτέλεσης, δυνατότητα συναίνεσης του καταδικασθέντος για τη διαβίβαση της δικαστικής απόφασης, συνέπειες της µεταφοράς του καταδικασθέντος στο κράτος εκτέλεσης, περιπτώσεις αναποµπής της αρµοδιότητας για επιτήρηση
των µέτρων αναστολής, επιβολή εναλλακτικών κυρώσεων, υποχρεώσεις και δικαιώµατα του αρµόδιου Εισαγγελέα, συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών).
(άρθρα 4-7, 27-29 και 45-49)
3.α. Παρατίθενται οι αξιόποινες πράξεις για τις οποίες
προβλέπεται, χωρίς έλεγχο του διττού αξιόποινου και υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, η αναγνώριση των αποφάσεων και η εκτέλεση των επιβληθεισών ποινών / η
επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών
κυρώσεων / η παρακολούθηση των µέτρων επιτήρησης.
- Στις περιπτώσεις όπου η αξιόποινη πράξη συνιστά έγκληµα σχετικά µε φόρους ή τέλη, τελωνεία και συνάλλαγµα, δεν αποτελεί λόγο άρνησης εκτέλεσης της απόφασης η διαπίστωση ότι στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχουν ανάλογες ρυθµίσεις για φόρους, τέλη κ.λπ..
β. Καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της δικαστικής απόφασης, εκτέλεσης και προσαρµογής των ποινών, των µέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων και των µέτρων επιτήρησης.
γ. Προσδιορίζονται οι λόγοι µη αναγνώρισης της δικαστικής απόφασης, µη εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής κ.λπ.. Παρέχεται η δυνατότητα µερικής αναγνώρισης δικαστικής απόφασης και εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής και καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία προσωρινής σύλληψης και κράτησης του καταδικασθέντος
εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς και τα δικαιώµατα αυτού.
δ. Δεν επιτρέπεται, πλην των οριζόµενων εξαιρέσεων,
η δίωξη, καταδίκη ή στέρηση της ελευθερίας καταδικασθέντων προσώπων που µεταφέρονται στην ελληνική επικράτεια, για αξιόποινες πράξεις πέραν εκείνης για την
οποία πραγµατοποιείται η µεταφορά.
ε. Ρυθµίζονται λοιπά θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή των αποφάσεων-πλαίσιο (τρόπος και χρόνος µεταφοράς των καταδικασθέντων, έκδοση ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, περιπτώσεις χορήγησης αµνηστίας ή
χάρης στον καταδικασθέντα ή αναθεώρησης της καταδικαστικής απόφασης κ.λπ.).
στ. Ορίζεται ότι δαπάνες που προκαλούνται από:
i) την αναγνώριση της απόφασης και την εκτέλεση
της ποινής βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο, εκτός των εξόδων µεταφοράς του καταδικασθέντος στην ελληνική
επικράτεια, καθώς και εκείνων που προκαλούνται αποκλειστικά στο έδαφος του κράτους έκδοσης,
ii) την εφαρµογή αποφάσεων για την αναστολή εκτέλεσης ποινής ή απόλυσης υπό όρους και την εφαρµογή
εναλλακτικών κυρώσεων, βαρύνουν το κράτος εκτέλεσης, εκτός εκείνων που προκαλούνται αποκλειστικά
στην επικράτεια του κράτους έκδοσης,
iii) την εκτέλεση, στην ελληνική επικράτεια, αποφάσεων περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση, βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο.
ζ. Καθορίζεται η σχέση του υπό ψήφιση νόµου µε άλλες σχετικές νοµικές πράξεις και δεσµεύσεις των µερών.
(άρθρα 8-22, 30-40 και 50-59)
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Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλείται, σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν επιβάρυνση της χώρας µας µε όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η εφαρµογή των υπό κύρωση αποφάσεων-πλαίσιο.
(άρθρα 4 παρ. 6 και 8, 20, 27
παρ. 6, 38, 45 παρ. 3, 48 και 57)
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο
α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε
την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου
της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή
της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή µέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το
σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΕΡΟΣ Α΄),
β) της Απόφασης –Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, µε σκοπό την
επιτήρηση των µέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β΄),
γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την εφαρµογή, µεταξύ των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί µέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την
προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ΄)»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου
προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν επιβάρυνση της χώρας
µας µε εν γένει έξοδα που συνεπάγεται η εφαρµογή των
υπό κύρωση αποφάσεων-πλαίσιο ρυθµίσεων.
(άρθρα 4 παρ.6 και 8, 20, 27
παρ.6, 38, 45 παρ.3, 48 και 57)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γκ. Χαρδούβελης

Χ. Αθανασίου
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