
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
'Στ'. σχέδιο νό·χου ‘ΐ Κύρωση Ivμβασης για τη μεταφορά 

καταδίκων μεταξ ύ των Κυβερνήσεων της Ελλη
νικής Δημοκρατίας zr τη; Αραβικής Δημοκρατία: τη:
λ ιγύπτου».

Π ouz τιι Βοΐ’/.ι] το))· Κ/.ι.ήνο>>·

Σύτι; 22 Δεκευβρίου B*S*i υπογράφηκε στο Κάιρο συ μ · 
φωνία -".7 τη μεταφορά των καταδίκουν. .Με τη σύμβαση 
αυτή επιδιώκεται να διευκολυνθεί η μεταφορά των κατα
δίκων-π Λιτών του ενό; κράτου; στη χώρα κατχγωγής 
του; **·.χ να εκτίσουν τ' αυτήν την ποινή ττου του; εχει 
επιΊληθεί ατό τα δικαστήρια του άλλου συμβεβλημένου 
κιά.τους. II διαδικασία του ακολουθείται είναι απλή και 
σόιντομη και ο·. εγγ υήσει; του παρέχονται ατό-τη σύ·χ3αση 
εξασφαλίζουν τότο τον κατάδικο. αφού απαιτείται η 
προηγούμενη ο >νζίνεσή του. όσο και τα συμβαλλόμενα 
κράτη, ατού πρέπει και τα δυο να συμφωνούν -τα τη μετα
φορά.

II σύμβαση χπο τελείται ατό 22 άρθρα το καθένα ατό 
τα οτοία προβλέπει ειδικότερα τα ;ξή; :

22το άρθρο 1 προσδιορίζεται η ακριβή; έννοια των όρων 
του χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α'. στο κείμενο τη: σύμβασης.

Στο άρθρο 2 αναπτύσσεται η γενική αρχή του διέτει 
τη σύμβαση.

Στο άρθρο λ ορίζονται οι δικαιούμενοι να υτοβάλουν 
αίτηση μεταφορά:. Έτσι, σύμφωνα με τη διμερή χυτή 
συμβατή. αίτηση μεταφορά: μτορεί να υτοβάλει είτε α) το 
κράτο; τη; καταδίκη; είτε 3) το κράτος τη: εκτέλεσης 
είτε ν) ο ίδιο; ο κατάδικος.

Στο άρθρο 4 καθορίζονται οι προϋποθέσεις του τρέτει 
να τληρούνται για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του 
καταδίκου.

Στο άρθρο ή τροβλέτεται η υποχρέωση του Κράτους 
της καταδίκη; να τληροοορεί τόσο το άλλο συμβαλλόμενο 
κράτο; για κάθε καταδίκη του έλαβε χώρα σε βάρος τολίτη
του τελευταίου αυτού κράτους όσο κα:; τον ίδιο τον κατάδικο

για τη δυνατότητα μεταφοράς του ττυ / ώ ρ α κατατ ιυ-.-ής

του. 0 καταο1:κος ττρεττΣί εττισ/;; ν α ενη με ρ ώ νέτα;. για

κάθχ χτζοοχστ, ττου λαμβάνεται είτε ατό το κράτο:; "Ο?
ZJTχ δίκης είτε αττό το κράτος τν; ς εκτέλεση; σχετικά

«χε μια αίτηση •χετατοράς.

Στο άρθρο 6 τροβλέτονται περιοριστικά ορισμένοι όροι, 
οι οτοίοι όταν συντρέχουν αποκλείουν τη μεταοοεά του 
καταδίκου.

Στο άρθρο 7 τροβλέτονται ετίσης τεριοριστικά οι όροι 
οι οτοίοι εφόσον συντρέχουν μπορούν να μην ετιτεέύουν 
τη μεταφορά του καταδίκου. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι 
η οιαφορά μεταςύ των όρων του τάσσονται στα άεθεα 6 
και < είναι ότι στο μεν άρθρο fi η συνδρομή των όρι«ν του 
τροβλέτονται σ’ αυτό ατοκλείει τη μεταφορά ενώ η συν
δρομή των όρων του τροβλέτονται στο άρθοο 7 ιχτοιεί 
να μην κάνει δεκτό το αίτημα της μεταφοεάς.
k-

Στο άρθρο 8 εταναλαμβάνεται ω; αταραίτητη προϋπό
θεση για τη μεταφορά η συγκατάθεση του καταδίκου 
ενό) παράλληλα ορίζεται τόσο ο τρόπος με τον οτοίο δί
νεται αυτή όσο και η δυνατότητα τιστοτοίηση; μέσω 
προςενικού λειτουργού, ότι η συγκατάθεση δόθηκε με το 
δέοντα τρόπο.

Στο άρθρο !> προβλέπν.ται οι συνέπειες του έχει η 
μεταφορά, για το κράτος της εκτέλεσης.

Στο άρθρο !Π τροβλέτεται η υποχρέωση του κράτους 
της εκτέλεσης να πληροφορεί το κράτος τη; καταδίκης,

όταν το ζητήσει, για τη συνέχιση της εκτέλεσης τη; 
το ινή ;.

Στο άρθρο il ορίζεται ότι οι τρόποι εκτέλεση; της 
ποινής διετονται ατό το νόμο του Κράτους της εκτέλεση:.

Στο άρθρο 12 τροβλέτεται ότι τόσο το κράτος τη: 
καταδίκης όσο και το κράτο; της εκτέλεσης μτορεί να 
απονέμει χάρη. να. χορηγεί α μνηστεία ή να μετριάζει την 
ποινή συ μυώνα με τη δική του νομοθεσία.

Στο άρθρο Ι.Ί προβλέπεται ότι ειδικά για την ετανάληύη 
της διαδικασία: μόνον αρμόδιο να αποφασίσει είναι το 
κράτος τη; καταδίκη;.

Στο άρθρο Ι ό τροβλέτεται αφ' ενό; μεν η υτ'χρίω τη 
του κράτου: τη; καταδίκης να πληροφορεί, χωρίς καθυ
στέρηση. το κράτο: τη: εκτέλεσης για κάθε ατούαση ή 
•χέτρο του παύει εν ό/.ω ή εν μέρει την εκτέλεση σης ποινής, 
αυετέρου δε η αντίστοιχη υποχρέωση του κράτους της 
εκτέλεση; να θέτει τέλος στην εκτέλεση σης ποινή; μόλις 
πληροφορηθεί οποιαδήποτε τέτοια απόφαση ή μέτρο.

Στο άρθρο Ιό διασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής 
ΝΚ BIS IN IΓ) 12Λ! κατά την εκτέλεση τη; ποινή; μετά 
τη μεταφορά.

Στα άρθρα 1Η έω; ~ και 21 περιλαμβάνονται ρυθμίσει; 
σχετικέ; με τη διαδικασία μεταφορά; για την υλοποίηση 
τη; οποία; στο τελικό τη; στάδιο αρμόδιο από ελληνική; 
πλευρά; είναι το Υπουργείο Λημόσια; Τάξη;. Ειδικότερα 
δε τα άρθρα αυτά προβλέπουν και ρυθμίζουν την έγγραφη 
διατύπωση της αίτηση; μεταφορά;, το περιεχόμενό τη;, 
τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, τον τρόπο διαβίβασή; του; 
και την απαλλαγή από υποχρέωση επικύρωσή: τους, τα 
έξοδα μεταφορά: καθώς και τη γλώσσα στην οποία πρέπει 
να συντάσσονται οι αιτήσει; και τα συνοδευτικά έγγραφα 
κ χ ι δ ικ α ιο λο γ η τ ικ ά.

Στο άρθρο 22 προβλέπεται η θέση, σε ισχύ τη; σύμβασης 
ένα μήνα μετά την ημερομηνία υπογραφής τη; και ο τρόπο: 
καταγγελία; της.

Στο άρθρο δεύτερο του κυρωτικού νόμου ορίζεται ω: 
αρμόδιο δικαστήριο για την εφαρμογή τη; σύμβαση; το 
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Κατά της απόφασης 
αυτού επιτρέπεται στον εισαγγελέα και στον καταδικασθέντα 
το ένδικο μέσο της αναίρεσης.

Στη νομοθετική κύρωση της παραπάνω σύμβασης απο- 
σκοπεί το προτεινόμενο σχέδιο νόμου το οποίο σα: υπο
βάλλουμε και παρακαλούμ.ε να το ψηφίσετε.

Αθήνα, -ό Μαίου 12)87.

Ο: Υπουργοί
Εήωτεϊ:α.ών Δημόσιας ΤάΞη:

Κ. Π Λ Π ΟΥΛΙΑΣ Α. ΔΡΟΣΟΓΙΑΧΧΗΣ
Δικαιοσύνη;

Λ. ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟ Γ

Κύρωση Σύμβαση; για τη μεταφορά των καταδίκων
μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατία:
και τη; Αραβικής Δημοκρατίας τη: Αίγυπτου.

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 2* 

πχρ. 1 του Συντάγματος η Σύμβαση για τη μεταφορά 
των καταδίκων μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και τη: Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου 
που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 22 Δεκεμβρίου 108θ. 
της οποίας το κείμενο σ; πρωτότυπο στην ελληνική και 
γαλλική γλώσσα έχει ω; εξής :


