ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών
2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο ποινικών
διαδικασιών (L 142)»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Εισαγωγικές παρατηρήσεις:
Σκοπός του νοµοσχεδίου είναι η ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ και 2012/13/ΕΕ στην ελληνική έννοµη τάξη. Οι δύο Οδηγίες υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της
πολιτικής διατήρησης και ανάπτυξης ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Περιλαµβάνουν ελάχιστους κοινούς κανόνες σε δύο τοµείς της ποινικής δικαιοσύνης: α) το δικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης
των υπόπτων ή κατηγορουµένων και β) το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.
Η υιοθέτηση ελάχιστων κοινών κανόνων στο πεδίο της
ποινικής δικαιοσύνης συνιστά το απαραίτητο µέσο για τη
δηµιουργία αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών
- µελών ως προς την εφαρµογή των ποινικών διαδικασιών και, συνακόλουθα, θα συµβάλει σηµαντικά στην καθιέρωση και πλήρη εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας
αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων που συνιστά
τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας σε αστικά και ποινικά θέµατα εντός της Ένωσης (βλ. Συµπεράσµατα Τάµπερε, 29 Νοεµβρίου 2000, ΕΕ C 12 της
15.1.2001, σ. 10).
Οι δύο αυτές Οδηγίες εντάσσονται σε µια δέσµη µέτρων για την ενίσχυση των δικονοµικών δικαιωµάτων
των υπόπτων ή κατηγορουµένων σε ποινικές διαδικασίες, όπως αυτά καταγράφηκαν στο ψήφισµα του Συµβουλίου για έναν οδικό χάρτη για την ενίσχυση των δικονοµικών δικαιωµάτων των υπόπτων ή κατηγορουµένων σε ποινικές διαδικασίες (ΕΕ C 295 της 4.12.2009,
σ. 1). Σύµφωνα µε τον οδικό χάρτη απαιτείται η έγκριση
µέτρων, πλην των δύο ανωτέρω, και ως προς το δικαίωµα σε νοµικές συµβουλές και το ευεργέτηµα πενίας, το
δικαίωµα επικοινωνίας µε συγγενείς, εργοδότες και προξενικές αρχές και όσον αφορά ειδικές διασφαλίσεις για
ευάλωτους υπόπτους ή κατηγορουµένους.
Το νοµοσχέδιο χωρίζεται σε δύο Τµήµατα. Το Τµήµα
Α΄ περιλαµβάνει τις διατάξεις ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ, ενώ το Τµήµα Β΄ περιλαµβάνει τις διατάξεις ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ.
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ «2010/64/ΕΕ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»
Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Το άρθρο 1 ορίζει το αντικείµενο και το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2010/64.

Άρθρο 2
Δικαίωµα σε διερµηνεία
Με το άρθρο 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 233 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας σχετικά µε τις
προϋποθέσεις παροχής διερµηνείας. Το κείµενο του
ΚΠΔ βελτιώνεται σε δύο σηµεία: Αποσαφηνίζεται, πρώτον, ότι το δικαίωµα σε διερµηνεία αφορά σε όλη την
ποινική διαδικασία. Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι το δικαίωµα σε διερµηνεία παρέχεται όταν ο κατηγορούµενος δεν οµιλεί ή δεν κατανοεί επαρκώς τη γλώσσα της
ποινικής διαδικασίας. Περαιτέρω, επιβάλλεται η υποχρέωση εξακρίβωσης µε κάθε πρόσφορο µέσο του κατά πόσο ο κατηγορούµενος µιλά και κατανοεί τη γλώσσα της
ποινικής διαδικασίας και αν χρειάζεται διερµηνέα. Επίσης, προβλέπεται ότι κατά της απόφασης µη χορήγησης
διερµηνείας ή κατά ανεπαρκούς διερµηνείας ο ύποπτος
ή ο κατηγορούµενος µπορούν να προσφύγουν στα αρµόδια για κάθε στάδιο της διαδικασίας όργανα.
Τέλος, µε τη νοµοθετική εξουσιοδότηση που περιέχεται στην παράγραφο 2, µε την οποία προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 233 ΚΠΔ, δίνεται η δυνατότητα να
επέλθουν βελτιώσεις και τροποποιήσεις στο υφιστάµενο
πλαίσιο µε την πρόβλεψη, µε υπουργική απόφαση, καθορισµού των προσόντων των διερµηνέων, ώστε να διασφαλισθεί η ποιότητα της παρεχόµενης διερµηνείας-µετάφρασης.
Άρθρο 3
Εµπιστευτικότητα διερµηνείας
Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 236 του
ΚΠΔ έτσι ώστε αφενός µεν για την ορκωµοσία του διερµηνέα να εφαρµόζεται το άρθρο 218 του ΚΠΔ και αφετέρου να προβλέπεται ότι ο διερµηνέας θα ασκεί τα καθήκοντά του «τηρώντας πλήρη εχεµύθεια».
Άρθρο 4
Δικαίωµα µετάφρασης ουσιωδών εγγράφων
Με το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 236Α στον ΚΠΔ έτσι
ώστε να παρέχεται γραπτή µετάφραση εντός ευλόγου
χρονικού διαστήµατος των ουσιωδών εγγράφων ή των
χωρίων αυτών. Προβλέπεται επίσης, και το δικαίωµα του
κατηγορουµένου να υποβάλει αιτιολογηµένο αίτηµα για
τον προσδιορισµό και άλλων εγγράφων ή χωρίων εγγράφων ως ουσιωδών, καθώς και εξαίρεση από τη γενική υποχρέωση µετάφρασης, όταν υπάρχουν εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Όπως και στο προηγούµενο άρθρο
προβλέφθηκε η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων κατά της αποφάσεως µε την οποία απορρίπτεται αίτηµα χαρακτηρισµού εγγράφου ως ουσιώδους.
Άρθρο 5
Διαδικασία καταγραφής
Με το άρθρο αυτό προστίθεται άρθρο 238Α στον ΚΠΔ
και προβλέπεται ότι για το γεγονός της εξέτασης µε
συνδροµή διερµηνέα ή της προφορικής µετάφρασης ή
της παραίτησης από το δικαίωµα µετάφρασης, συντάσσεται ειδική έκθεση.
Άρθρο 6
Έξοδα διερµηνείας και µετάφρασης
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι τα έξοδα διερµη-
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νείας και µετάφρασης των ουσιωδών εγγράφων, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 4, αναλαµβάνονται από
το Δηµόσιο.
Άρθρο 7
Εκζητούµενοι βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος

ριών στον κατηγορούµενο συντάσσεται σχετική έκθεση
αρµοδίως. Τέλος, ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του
έχει το δικαίωµα να υποβάλει αντιρρήσεις, κατά της ενδεχόµενης παράλειψης ή άρνησης παροχής των εν λόγω πληροφοριών, της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου
236Α ΚΠΔ, εφαρµοζοµένης αναλόγως.

Με το άρθρο αυτό επεκτείνεται το δικαίωµα µετάφρασης και στη διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.
Άρθρο 8
Επαγγελµατική Εκπαίδευση
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι κατά την κατάρτιση
των δικαστών, εισαγγελέων, προανακριτικών και δικαστικών υπαλλήλων, λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα ώστε αυτοί να γνωρίζουν τις ιδιοµορφίες της επικοινωνίας µέσω
διερµηνέα.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ «2012/13/ΕΕ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΜΑΙΟΥ 2012
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ»
Άρθρο 9
Αντικείµενο
Στο άρθρο αυτό ορίζεται το αντικείµενο των ρυθµίσεων που ακολουθούν.
Άρθρο 10
Δικαίωµα ενηµέρωσης
Με το άρθρο αυτό προστίθεται άρθρο 99Α στον ΚΠΔ
και προβλέπει ότι ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους σε απλή κατανοητή
γλώσσα, εγγράφως ή προφορικώς. Επίσης, θεσπίζεται η
υποχρέωση των αρχών να χορηγούν έγγραφο δικαιωµάτων του κατηγορουµένου κατά τη σύλληψη. Η υποχρέωση αυτή αντιστοιχεί στην υφιστάµενη σήµερα πρακτική
που ακολουθείται από τις αστυνοµικές αρχές, µε τη χορήγηση πληροφοριακού δελτίου στους συλλαµβανόµενους, το οποίο διατίθεται µεταφρασµένο σε διάφορες
γλώσσες.
Άρθρο 11
Έγγραφο δικαιωµάτων στις διαδικασίες
του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης
Το άρθρο 11 προβλέπει τη χορήγηση εγγράφου δικαιωµάτων στον εκζητούµενο κατά τη σύλληψή του, σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης.
Άρθρο 12
Δικαίωµα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας
Με το άρθρο αυτό προστίθενται παράγραφοι 3,4,5 στο
άρθρο 101 ΚΠΔ, µε τις οποίες προβλέπονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται το δικαίωµα πρόσβασης
του κατηγορουµένου στο υλικό της δικογραφίας. Για το
ανωτέρω γεγονός αλλά και για την παροχή πληροφο-

Άρθρο 13
Εκπαίδευση
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι κατά την κατάρτιση
των δικαστών, εισαγγελέων, προανακριτικών και δικαστικών υπαλλήλων, που συµµετέχουν σε ποινικές διαδικασίες, αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση σχετικά µε το ανωτέρω δικαίωµα ενηµέρωσης.
Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. Στουρνάρας

Χ. Αθανασίου

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ν. – Γ. Δένδιας
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής
Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία
και µετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και
2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (L 142)
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 4
της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
1. Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του παρόντος
εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία
2010/64/ΕΕ σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση για τους υπόπτους ή τους κατηγορουµένους
κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, καθώς και κατά τη διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης.
2. Το δικαίωµα της παραγράφου 1 ισχύει για όποιον είναι ύποπτος ή κατηγορείται για την τέλεση αξιόποινης
πράξης, από το χρόνο κατά τον οποίο ενηµερώνεται
σχετικά από τις αρµόδιες αρχές, µε επίσηµη κοινοποίηση ή µε άλλο τρόπο, και καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.
Άρθρο 2
Δικαίωµα σε διερµηνεία
(άρθρα 2 και 5 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 233 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν πρόκειται να εξετασθεί ύποπτος, κατηγορούµενος,
αστικώς υπεύθυνος ή µάρτυρας o οποίος δεν οµιλεί ή
δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, του παρέχεται χωρίς καθυστέρηση διερµηνεία. Εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, διατίθεται διερµηνεία για την επικοινωνία
µεταξύ των κατηγορουµένων και των συνηγόρων τους
σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Το, κατά τα
ανωτέρω εδάφια, δικαίωµα σε διερµηνεία περιλαµβάνει
την προσήκουσα συνδροµή σε άτοµα µε πρόβληµα ακοής ή οµιλίας. Σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας
ο εξετάζων εξακριβώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο κατά
πόσον ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος οµιλεί και κατανοεί την ελληνική γλώσσα και αν χρειάζεται τη συνδροµή διερµηνέα. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ασκήσει αντιρρήσεις κατά της απόφασης µε
την οποία κρίθηκε ότι δεν είναι αναγκαία η παροχή διερµηνείας ή όταν η ποιότητα της διερµηνείας δεν είναι επαρκής. Επί των αντιρρήσεων αποφασίζει κατά την προδικασία ο Εισαγγελέας, κατά την κύρια ανάκριση το Δικαστικό Συµβούλιο και κατά την κύρια διαδικασία το Δικαστήριο. Εφόσον απαιτείται, µπορεί να γίνεται χρήση

τεχνολογίας επικοινωνιών, όπως η τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία
του διερµηνέα κριθεί από τον εξετάζοντα απαραίτητη.»
2. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 233 προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθορίζονται τα προσόντα των προσώπων που µπορούν να περιληφθούν
στον πίνακα διερµηνέων.»
Άρθρο 3
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
Το άρθρο 236 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο διερµηνέας, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, οφείλει να ορκιστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 218 ενώπιον εκείνου που τον διόρισε, ότι θα µεταφράσει µε ακρίβεια και
πιστότητα, τηρώντας πλήρη εχεµύθεια, όλα όσα θα ειπωθούν κατά τη συζήτηση ή, αν πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 237, τα έγγραφα.»
Άρθρο 4
Δικαίωµα µετάφρασης ουσιωδών εγγράφων
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 236 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
προστίθεται άρθρο 236Α ως εξής:
«1. Στους υπόπτους ή στους κατηγορούµενους που
δεν κατανοούν τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας παρέχεται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος γραπτή
µετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων ή χωρίων εγγράφων της διαδικασίας. Τα ουσιώδη έγγραφα περιλαµβάνουν οποιαδήποτε απόφαση συνεπάγεται τη στέρηση
της ελευθερίας ενός προσώπου, οποιοδήποτε έγγραφο
απαγγελίας κατηγορίας και οποιαδήποτε δικαστική απόφαση σχετική µε την κατηγορία. Οι κατηγορούµενοι ή οι
συνήγοροί τους δύνανται να υποβάλουν αιτιολογηµένο
αίτηµα για το χαρακτηρισµό εγγράφων ή χωρίων εγγράφων ως ουσιωδών. Οι ύποπτοι ή οι κατηγορούµενοι δεν
έχουν δικαίωµα σε µετάφραση χωρίων ουσιωδών εγγράφων τα οποία δεν συµβάλλουν στην κατανόηση εκ µέρους τους του περιεχοµένου της εναντίον τους κατηγορίας.
2. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η έγγραφη
µετάφραση µπορεί να αντικατασταθεί από προφορική
µετάφραση ή προφορική σύνοψη του περιεχοµένου των
ουσιωδών εγγράφων.
3. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει αντιρρήσεις κατά της απόφασης µε την οποία
κρίνεται ότι δεν απαιτείται µετάφραση εγγράφων ή χωρίων εγγράφων ή όταν η ποιότητά της δεν είναι επαρκής. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται αναλόγως το έκτο εδάφιο του άρθρου 233 παράγραφος 1.
4. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να
παραιτηθεί από το δικαίωµα µετάφρασης εγγράφων υπό
την προϋπόθεση ότι έχει προηγουµένως συµβουλευθεί
συνήγορο ή ότι έχει µε άλλο τρόπο λάβει πλήρη γνώση
των συνεπειών της παραίτησης. Η παραίτηση πρέπει να
είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης του προσώπου και
να µην περιέχει όρο ή αίρεση.»
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Άρθρο 5
Διαδικασία καταγραφής
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 238 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
προστίθεται άρθρο 238A ως εξής:
«Για την εξέταση του υπόπτου ή του κατηγορουµένου
σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν αυτή γίνεται µε τη συνδροµή διερµηνέα ή όταν γίνεται προφορική µετάφραση ή σύνοψη βασικών εγγράφων ή για την
παραίτηση των ανωτέρω από το δικαίωµα της µετάφρασης, συντάσσεται έκθεση ή γίνεται ειδική µνεία στην έκθεση που συντάσσεται από το αρµόδιο κάθε φορά όργανο.»
Άρθρο 6
Έξοδα
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 238A του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
προστίθεται άρθρο 238B ως εξής:
«Τα έξοδα διερµηνείας, καθώς και τα έξοδα της µετάφρασης των αποφάσεων που συνεπάγονται τη στέρηση
της ελευθερίας ενός προσώπου, των εγγράφων απαγγελίας κατηγορίας και των σχετικών µε την κατηγορία δικαστικών αποφάσεων, τα οποία προκύπτουν από την εφαρµογή των άρθρων 233 επ. και 236Α του ΚΠΔ, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας, βαρύνουν το
Δηµόσιο.»
Άρθρο 7
Εκζητούµενοι βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος
(παρ. 7 του άρθρου 2 και παρ. 6 του άρθρου 3
της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
Στο άρθρο 15 του ν. 3251/2004 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Τα άρθρα 233 παράγραφος 1 και 236Α του ΚΠΔ εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση συλληφθέντος εκζητουµένου βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.»
Άρθρο 8
Εκπαίδευση
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/64/ΕΕ)
Κατά την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων,
των προανακριτικών και δικαστικών υπαλλήλων που
συµµετέχουν σε ποινικές διαδικασίες, αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στις ιδιοµορφίες της επικοινωνίας µε συνδροµή διερµηνέα, προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατική και πραγµατική επικοινωνία.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 9
Αντικείµενο
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)
Με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 13 του παρόντος
νόµου εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2012/13/ΕΕ σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης του

υπόπτου ή του κατηγορουµένου ως προς τα δικαιώµατά
του και ως προς τις εναντίον του κατηγορίες κατά τη
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, καθώς και κατά τη
διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.
Άρθρο 10
Δικαίωµα ενηµέρωσης
(άρθρα 3 και 4 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)
Μετά το άρθρο 99 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας
προστίθεται άρθρο 99Α ως εξής:
«1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ενηµερώνεται αµέσως όσον αφορά τουλάχιστον στα ακόλουθα δικαιώµατα: α) το δικαίωµα παράστασης µε συνήγορο, β) το δικαίωµα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νοµικών
συµβουλών, γ) το δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε την
κατηγορία, δ) το δικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης
και ε) το δικαίωµα σιωπής.
2. Η ενηµέρωση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 παρέχεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα, προφορικώς ή εγγράφως, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών αναγκών
των υπόπτων ή κατηγορουµένων που είναι ευάλωτα
πρόσωπα.
3. Στον ύποπτο τέλεσης πράξης ή στον κατηγορούµενο, ο οποίος συλλαµβάνεται ή κρατείται, παρέχεται αµέσως έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα δικαιώµατά
του και του επιτρέπεται να το διατηρεί στην κατοχή του
καθ’ όλη τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας του.
Το έγγραφο αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε
τα ακόλουθα δικαιώµατα: α) το δικαίωµα παράστασης µε
συνήγορο, β) το δικαίωµα και τις προϋποθέσεις παροχής
δωρεάν νοµικών συµβουλών, γ) το δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε την κατηγορία, δ) το δικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης, ε) το δικαίωµα σιωπής, στ) το δικαίωµα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας, ζ) το δικαίωµα ενηµέρωσης των προξενικών αρχών και ενός επιπλέον προσώπου, η) το δικαίωµα σε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, θ) τον ανώτατο αριθµό ωρών ή ηµερών κατά τις
οποίες ο κατηγορούµενος δύναται να στερηθεί της ελευθερίας του προτού προσαχθεί ενώπιον δικαστικής
αρχής και ι) πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες
προσβολής του νόµιµου χαρακτήρα της σύλληψης ή της
κράτησης.
4. Το ως άνω έγγραφο συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Όταν αυτό δεν είναι διαθέσιµο στην κατάλληλη γλώσσα, ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος ενηµερώνεται για τα δικαιώµατά του προφορικά σε γλώσσα
που κατανοεί. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει στη συνέχεια
να χορηγείται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε
γλώσσα που ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος κατανοεί.»
Άρθρο 11
Έγγραφο δικαιωµάτων στις διαδικασίες
του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3251/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν ο εκζητούµενος συλλαµβάνεται βάσει του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, του χορηγείται αµέσως έγγραφο µε πληροφορίες για τα δικαιώµατά του και
οδηγείται χωρίς αναβολή στον εισαγγελέα εφετών.»
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Άρθρο 12
Δικαίωµα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας
(άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)
Στο άρθρο 101 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:
«3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 οι
αρµόδιες αρχές, δικαστικές ή υποκείµενες σε δικαστικό
έλεγχο, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε τµήµα του υλικού, αν αυτή ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη
ζωή ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα άλλου προσώπου ή αν
τέτοια άρνηση είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία σηµαντικού δηµοσίου συµφέροντος, όπως στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση θα µπορούσε
να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή έρευνας ή να βλάψει
σοβαρά την εθνική ασφάλεια.
4. Για την παροχή πληροφοριών στον κατηγορούµενο,
σύµφωνα µε τα παραπάνω, συντάσσεται έκθεση ή γίνεται ειδική µνεία στην έκθεση που συντάσσεται αρµοδίως.
5. Ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του έχει το δικαίωµα να υποβάλει αντιρρήσεις κατά της ενδεχόµενης παράλειψης ή άρνησης της αρµόδιας αρχής να παράσχει
τις κατά τα ανωτέρω πληροφορίες. Η παράγραφος 3 του
άρθρου 236Α εφαρµόζεται αναλόγως.»
Άρθρο 13
Εκπαίδευση
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/13/ΕΕ)
Κατά την κατάρτιση των δικαστών, των εισαγγελέων,
των προανακριτικών και δικαστικών υπαλλήλων που
συµµετέχουν σε ποινικές διαδικασίες, αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση σχετικά µε το κατά τα ανωτέρω δικαίωµα
ενηµέρωσης.

Γ. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Εάν δεν µιλάτε ή δεν κατανοείτε τη γλώσσα της αστυνοµίας ή των άλλων αρµόδιων αρχών, έχετε δικαίωµα
βοήθειας από διερµηνέα, δωρεάν. Ο διερµηνέας µπορεί
να σας βοηθήσει να µιλήσετε µε τον δικηγόρο σας και υπέχει υποχρέωση εχεµύθειας όσον αφορά το περιεχόµενο της επικοινωνίας αυτής. Έχετε δικαίωµα σε µετάφραση τουλάχιστον των σχετικών τµηµάτων ουσιωδών εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένης κάθε δικαστικής εντολής για τη σύλληψη ή την κράτησή σας, κάθε κατηγορίας
ή κατηγορητηρίου και κάθε απόφασης. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να σας παρασχεθεί προφορική µετάφραση ή περίληψη.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΩΠΗΣ
Κατά την εξέτασή σας από την αστυνοµία ή τις άλλες
αρµόδιες αρχές δεν έχετε υποχρέωση να απαντήσετε
σε ερωτήσεις για φερόµενο αδίκηµα. Ο δικηγόρος σας
µπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε επί του ζητήµατος αυτού.

Ε. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Κατά τη σύλληψη και κράτησή σας, εσείς (ή ο δικηγόρος σας) έχετε δικαίωµα πρόσβασης σε βασικά έγγραφα
που χρειάζεστε για να προσβάλετε τη σύλληψη ή κράτηση. Εάν η υπόθεσή σας παραπεµφθεί σε δικαστήριο, εσείς (ή ο δικηγόρος σας) έχετε δικαίωµα πρόσβασης στο
αποδεικτικό υλικό που είναι υπέρ ή εις βάρος σας.

ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
Ή ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ
Ή ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ

Άρθρο 14
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπόδειγµα εγγράφου δικαιωµάτων
Σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησής σας έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα:

Α. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Έχετε το δικαίωµα να οµιλήσετε εµπιστευτικά σε δικηγόρο. Ο δικηγόρος είναι ανεξάρτητος από την αστυνοµία. Η αστυνοµία πρέπει να σας βοηθήσει να έρθετε σε
επικοινωνία µε κάποιον δικηγόρο. Σε ορισµένες περιπτώσεις η βοήθεια παρέχεται δωρεάν. Ζητήστε περαιτέρω πληροφορίες από την αστυνοµία.

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κατά τη σύλληψη ή κράτησή σας, θα πρέπει να ενηµερώσετε σχετικά την αστυνοµία αν επιθυµείτε να ενηµερωθεί κάποιο πρόσωπο για την κράτησή σας, για παράδειγµα ένα µέλος της οικογένειάς σας ή ο εργοδότης
σας. Σε ορισµένες περιπτώσεις το δικαίωµα ενηµέρωσης
άλλων προσώπων για την κράτησή σας µπορεί να περιορισθεί προσωρινά. Σε τέτοια περίπτωση, η αστυνοµία θα
σας ενηµερώσει σχετικά.
Εάν είστε αλλοδαπός, ενηµερώστε σχετικά την αστυνοµία αν επιθυµείτε να ενηµερωθεί για την κράτησή σας
η προξενική αρχή ή η πρεσβεία της χώρας σας. Παρακαλείσθε επίσης, να ενηµερώσετε την αστυνοµία εάν επιθυµείτε να έρθετε σε επαφή µε έναν υπάλληλο της προξενικής αρχής ή της πρεσβείας της χώρας σας.

Ζ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Κατά τη σύλληψη ή κράτησή σας, έχετε δικαίωµα να
τύχετε επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Παρακαλείσθε
να ενηµερώσετε την αστυνοµία εάν έχετε ανάγκη τέτοιας περίθαλψης.

Η. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Έχετε το δικαίωµα να πληροφορηθείτε το λόγο της
σύλληψης ή κράτησής σας, καθώς και την πράξη που φέρεσθε ή κατηγορείσθε ότι έχετε διαπράξει.

Μετά τη σύλληψή σας ενδέχεται να στερηθείτε της ελευθερίας σας ή να κρατηθείτε για ανώτατο χρονικό διά-
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στηµα από έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) µηνών. Κατά τη λήξη της περιόδου αυτής πρέπει να απολυθείτε. Ζητείστε
από τον δικηγόρο σας ή από το δικαστή πληροφορίες
σχετικά µε τις δυνατότητες προσβολής της σύλληψής
σας, επανεξέτασης της κράτησης ή υποβολής αίτησης
για προσωρινή απόλυση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπόδειγµα εγγράφου δικαιωµάτων συλληφθέντος
βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.
«Έχετε συλληφθεί βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος
σύλληψης. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα:

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
Έχετε το δικαίωµα να ενηµερωθείτε για το περιεχόµενο του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης βάσει του οποίου έχετε συλληφθεί.

Β. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Έχετε το δικαίωµα να οµιλήσετε εµπιστευτικά σε δικηγόρο. Ο δικηγόρος είναι ανεξάρτητος από την αστυνοµία. Η αστυνοµία πρέπει να σας βοηθήσει εάν χρειάζεστε βοήθεια για να έρθετε σε επικοινωνία µε κάποιον δικηγόρο. Σε ορισµένες περιπτώσεις η βοήθεια παρέχεται
δωρεάν. Ζητήστε περαιτέρω πληροφορίες από την αστυνοµία.

Γ. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Εάν δεν µιλάτε ή δεν κατανοείτε τη γλώσσα της αστυνοµίας ή των άλλων αρµόδιων αρχών, έχετε δικαίωµα
βοήθειας από διερµηνέα, δωρεάν. Ο διερµηνέας µπορεί
να σας βοηθήσει να µιλήσετε µε τον δικηγόρο σας και υπέχει υποχρέωση εχεµύθειας όσον αφορά το περιεχόµενο της επικοινωνίας αυτής. Έχετε δικαίωµα µετάφρασης
του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης σε γλώσσα που
κατανοείτε. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να σας
παρασχεθεί προφορική µετάφραση ή περίληψη.

Δ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Μπορείτε να συναινέσετε ή να µη συναινέσετε να παραδοθείτε στο κράτος - µέλος που σας αναζητά. Η συναίνεσή σας επιταχύνει τις διαδικασίες. Ζητήστε περαιτέρω πληροφορίες από τις αρχές ή τον δικηγόρο σας.

Ε. ΑΚΡΟΑΣΗ
Εάν δεν συναινείτε στην παράδοσή σας, έχετε δικαίωµα ακρόασης από δικαστική αρχή».
Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. Στουρνάρας

Χ. Αθανασίου

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ν. – Γ. Δένδιας

Αριθµ. 309 /34/ 2013
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Οκτωβρίου
2010 σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L280) και
2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών
(L142) »
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, µεταφέρονται στο εσωτερικό δίκαιο οι ανωτέρω Οδηγίες σχετικά µε το δικαίωµα στη διερµηνεία, µετάφραση και ενηµέρωση κατά την
ποινική διαδικασία. Προς τούτο, τροποποιούνται ορισµένες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και του
ν. 3251/2004 (διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης). Ειδικότερα:
1.α. Το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση ισχύει
για υπόπτους ή κατηγορούµενους για την τέλεση αξιόποινης πράξης, από το χρόνο κατά τον οποίο ενηµερώνονται σχετικά από τις αρµόδιες αρχές και καθ’ όλη τη
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Το δικαίωµα σε διερµηνεία περιλαµβάνει και προσήκουσα συνδροµή σε άτοµα µε πρόβληµα ακοής ή οµιλίας.
β. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, η ανάγκη των υπόπτων και κατηγορουµένων για συνδροµή διερµηνέα διαπιστώνεται από τον εξετάζοντα µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Ο κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα να ασκήσει αντιρρήσεις κατά της απόφασης για παροχή διερµηνείας
ή όταν η ποιότητά της δεν είναι επαρκής.
γ. Τα προσόντα των προσώπων που µπορεί να περιλαµβάνονται στον πίνακα διερµηνέων καθορίζονται µε υπουργική απόφαση. Οι διερµηνείς κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους τηρούν πλήρη εχεµύθεια.
(άρθρα 1 – 3)
2.α. Στους υπόπτους ή κατηγορουµένους που δεν κατανοούν την ελληνική γλώσσα, παρέχεται, εντός ευλόγου χρόνου, γραπτή µετάφραση όλων των ουσιωδών εγγράφων ή χωρίων των εγγράφων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά της απόφασης που τους αποστερεί το δικαίωµα στη µετάφραση ή όταν η ποιότητα της µετάφρασης
δεν είναι επαρκής.
γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η γραπτή µετάφραση επιτρέπεται να αντικατασταθεί από προφορική µετάφραση ή σύνοψη του περιεχοµένου των ουσιωδών εγγράφων.
δ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραιτηθούν από το
δικαίωµα στη µετάφραση ουσιωδών εγγράφων, κατά τα
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ειδικότερα οριζόµενα.
ε. Τα αρµόδια όργανα υποχρεούνται να συντάσσουν
έκθεση για την εξέταση υπόπτων ή κατηγορουµένων µε
τη συνδροµή διερµηνέα, για την προφορική µετάφραση
ή σύνοψη βασικών εγγράφων ή για την κατά τα ανωτέρω
παραίτηση δικαιώµατος.
(άρθρα 4-5)
3. Το Δηµόσιο, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας, αναλαµβάνει τη δαπάνη για τα έξοδα διερµηνείας και µετάφρασης των οριζόµενων εγγράφων.
(άρθρο 6)
4.α. Θεσπίζεται η υποχρέωση των αρµοδίων αρχών να
ενηµερώνουν τους υπόπτους και κατηγορουµένους για
τα δικαιώµατά τους και να τους χορηγούν σχετικό πληροφοριακό έγγραφο µε το οριζόµενο περιεχόµενο. Το
έγγραφο αυτό χορηγείται και στη γλώσσα που κατανοεί
ο κατηγορούµενος.
β. Επιτρέπεται να περιορίζεται το δικαίωµα πρόσβασης
του κατηγορουµένου στο υλικό της δικογραφίας για
τους οριζόµενους λόγους. Για την παροχή πληροφοριών
στον κατηγορούµενο συντάσσεται σχετική έκθεση.
γ. Ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του έχει δικαίωµα να υποβάλλει αντιρρήσεις κατά της ενδεχόµενης παράλειψης ή άρνησης των αρχών να παράσχουν τις προαναφερόµενες πληροφορίες.
(άρθρα 9-10 και 12)
5.α. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις εφαρµόζονται αναλόγως
και κατά τη διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης.
β. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δικαστικών λειτουργών, προανακριτικών και δικαστικών υπαλλήλων, πρέπει
να δίδεται έµφαση στις ιδιοµορφίες της επικοινωνίας µέσω διερµηνέα και στα ζητήµατα σχετικά µε το δικαίωµα
ενηµέρωσης των κατηγορουµένων και υπόπτων.
(άρθρα 7, 8, 11 και 13)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλείται επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού, ετήσια δαπάνη από την
κάλυψη των εξόδων διερµηνείας και µετάφρασης των
βασικών εγγράφων, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης (άρθρο 6). Το ύψος της δαπάνης αυτής
εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά (αριθµός υπόπτων/κατηγορουµένων που έχουν ανάγκη τη συνδροµή
διερµηνέα, όγκος µεταφραζόµενων εγγράφων κ.λπ.) και
εκτιµάται στο ποσό του 1.000.000 ευρώ περίπου.
Αθήνα, 6 Δεκεµβρίου 2013

Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του «Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την ποινική
διαδικασία (L280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2012
σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L142) »
Από τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, προκαλείται επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, ετήσια δαπάνη από την κάλυψη των εξόδων διερµηνείας και µετάφρασης των βασικών εγγράφων, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης (άρθρο 6). Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά (αριθµός υπόπτων/κατηγορουµένων που έχουν ανάγκη τη
συνδροµή διερµηνέα, όγκος µεταφραζόµενων εγγράφων κ.λπ.) και εκτιµάται στο ποσό του 1.000.000 ευρώ
περίπου.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. Στουρνάρας

Χ. Αθανασίου
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