
ΕΙΣ ill Η 11iviI ΕίνηιΕΣεί

J:; σχέδιο νόμου «κύ:air, τη; σύχέασης για ττ μεταοορα 
των καταδίκων».

II00 ; τη Βουλή των Ελλήνων

ί. Με αμτό το σχέδιο νόμ::. τροσείνεσα: τ κύρωση τη; συμ- 
όαση; για τη μετασορά καταδίκων του κασάστισε Ετιτεοττ. 
j-άκτΐ ι ρογνωμόνκν του Σ-μοου/.ίου τη: Ευρώπης.

Αυτή η σύαβαση ανοίχτηκε για υτογραστ; ττ:: 23 Μαρ- 
τ:ου !983 ατό ττ κράτη—μέλη του Συμβουλίου τη: Ευοω- 
-της ‘/.τ: άλλες τρίτε: χώρες. Η Ελλάδα τηνυτέγραώε κατά 
:rv ημερομηνία αυτή. καδώς επίσης οι: Βέλγιο. Λανια. Γεε- 
■χανία. Ιρλανδία. Ιττλίτ. Λιχτενστάιν. Λουξεμβούργο. Ολ
λανδία. Νοράηγια. Πορτογαλία. Ελβετία 7.2: Τουρκία. Ατό 
την ίη Ιουλίου 1985 άρχ:σε να :τχΰει. αρού την επικύρω

σα, ο:: Αυσσρ.α. Γαλλία. Ισπανία. Κύπρ":. Σουηδία. Μεγάλη 
Βρεταννία. Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς.

2. Με 2υτην τη σύμβαση ετιδιώα.εται νζ διευκολυνδε. η ;χε- 
ταρορά των αλλοδαπών καταδίκων στ:: χώρες καταγωγής 
τους γ:2 νζ εκτιμούν εκεί την ττο:νή ττου τους έχε: επβλη-δε: 
από τζ δικαστήρια ενός άλλου συμβείλημμένου κράτους. Η 
διαδικασία που ακολουδείτα: είνα: απλή y.z: σύντομη y.z: ο: 
εγγυήσεις του παρέχονται ατό τη σύμόαση ετασραλίζουν το- 
σο τον κατάδικο. αρού απαιτείται η τροηγούμενη συναίνεσή 
του. όσο και τα ενδιαρερόμενα κράτη. αρού τρέτε: χα: Τ2 

δύο νζ συμρωνούν γ:ζ τη μετζοορ ά.
3. Η σύμβαση έχε: μεγάλη τρζν.τιχή σημζσία γ:ζ την ΕΓ/,- 

λάδα, or/ ληδσύν υπόψη τα εξής: α) ότ: σήμερα στις ελ/.η- 
ν:χές φυλακές κρατούντα: 826 αλλοδαποί, του προέρχονται 
κυρίως ζτ.ό ευρωπαϊκέ; χώρε: χα: τα εγκλήματα γ:α τζ ο- 
τοία έχουν καταδίκασ-δε: χα: εκτίουν το:νή είνα: ιδίως πα
ραβάσεις τερ: ν.ζρ7.ωτ:7.ών (υπόδικοι γ:α διάρορες α:τ:ες : 
413. κατάδικο: : 413. γ:α παράβαση ν. τερ: ναρκωτικών : 
υπόδικοι : 250. κατάδικο: : 132). 4) ότι -5α μτορούν να με- 

ταςερ-άούν εόώ ο: έλ/.ηνες εργάτες—κρατούμενο: σε ρυλακες 
του εξωτερ:χού. ότου λόγω του ειδικού μορφωτικού τους ε

πιπέδου ανσ.μετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

4. Μέσα γ:α την καταπολέμηση της διεύ,νού: εγκληματι
κότητας είνα: η δ:*ΰ ,ής συνεργασία στον τομέα της αντεγν.λη- 
ματ:κής τολ:τ:χής. Ιδιαίτερη προσπάθεια γίνεται για την 
προετοιμασία της κοινωνικής όταν ένταξη: του καταδίκου, 
για την οτοία ο: τ:ο πρόσφορες συνθήκες είναι ο: 2υτές του 
κατά κανόνα υπάρχου·/ στον τότο καταγωγής του (δυνατό
τητα γλωσσική: επικοινωνίας. γνώρήιο πολιτιστικό και οι
κογενειακό περιβάλλον. ίεζθύτερη. γνώση κα: κατχ/όηση -δε
σμών 7.α: μέτρων).

Άλλωστε η ίδια κοινή είνα: σκληρότερη ότ2ν σ κρατούμε
νο: την εκτίε: : ένα ξένο τολιτιστικα και γλωσσικά πε
ριβάλλον.

5. Αναλυτικά τα άρ-δρ2 της σύμόασης, σύμφωνα με την αι- 
τιολογική έκθεση του συντάχθηχε ατό την Ετιτροτή Εμπει- 

ρογνωμόνων του Συμβουλίου της Εύρωστης, προβλέπουν τα ε
ξής :

Άρθρο 1. Ορισμοί.

Το άρθρο αυτό δίνε; τέσσερις ορισμούς του είναι θεμελιώ
δεις για τη διαδικασία της μεταφοράς του προβλέπει η σύμ
βαση.

Με τον όρο (α) «καταδίκη» γίνε τα ·. σαρές ότι η σύμίαση 
εραρμόξετα: μόνον ότα-ν η τοινή ή το μέτρο είναι στερητικά 
της ελευδερια: κα: μόνον όσο ζρορά αυτή/ τη στέρηση, ανε
ξάρτητα ατό το αν ο κατάδικος άρχισε να εκτίει ή όχι την 
τοινή του.

Με τον όρο (ί) «ατόραση» ορίζεται ότι η σύμβαση εραρ- 
μόζετα: σε καταδίκες, του ετιίάλλονται ατό τοινικό δικα- 
^-τίΡ'Ο.

Τα δύο κράτη στα οτοία αρορά η μεταρορά τοοσδιορίζο- 
ντα; ως (γ) «κράτος της καταδίκης» κτι (δ) «κράτος της 
εκτέλεσης)·.

Ι'ι. Αρ-δσο 2. Γενικ.έ: αρχές.

Μ ταράγρασος 1 τερ έχε: τη γενική αρχή του -.κυριαρχεί 
στη·, εταρμογή της σύαόατης. Η διατυτωσή της εη-α· εμτ.·ευ- 
τμεν η ,ττό το άσ-δρο 1.1. της Ευρωταϊκή: Σύμόατη: Αμο - 
ΰείας Αικαστικ-ής Συνδρομής σε ταινικά -δέματα. Π σ/αρορα 
στη «μεγαλύτερη δυνατ- συνεργασία στον τοκέα της μετα- 
ςορ2ς των καταδίκων» -δόλε: να τονίσει ττ ΰαδύτεση σ:λ:- 
σορία ττς: ότ: είνα: ετι-δυμητό ο: κατάδικο: να εκτιουν την 
τοινή τους στο κράτος της καταγωγής τους.

Η ταράγρασος 2 δίνε: στο κραντος της καταδίκη: τη δυ
νατότητα. του τσοίλέτετα: ατό τη σύκόαστ. να .ιετατέεε: τον 
κατάδικο σ ένα άλλο συμσαλλόμενο κράτος για να εκτίσε: 
εκεί τη/ τοσ/ή του.

Αυτό το αλ/.ο κράτος, δη’/., «το κ.ράτος τη; εκτέλεση:)., 
είναι —ίασε: του. άρ-δρτυ 3.1.2-— το κράτος εκείνο του ο- 
τοίου είνα: υπήκοος ο κατάδ.κος.

11 αρόλο του ο κατάδικος δεν μτορει τυπικά να κάνε: αίτη
ση για τη με τ αρορά του ί όλ. ταρ. 3). όμως μτορει να εκ- 
ρρασε: την ετι-δυμία του να μεταρερ-δεί σύμρωνα μ' αυτήν τη 
σύμόαση. ατευ-δυνόμενος ο ίδιος, είτε στο κράτος της 7.ατα- 
δικης, είτε στο κράτος της εκτέλεσης.

Η ταράγραρος 3 τροόλέτε: ότ: ο: μεταυορες τρέσ:: να 
ζητούνται είτε ατό το κράτος της καταδίκης, είτε ατό το 
κράτος της εκτελεσης. Αυτή η διάταξη διαρόρει σημχ/τικά 
ατά το-ν κανό·,α της Ευρωταϊκή; Σύμόχτη; για τη διε-δνή 
ισχύ των κατατδικαστικών ατοράσεων, ότου μόνον το κράτος 
της .καταδίκης έχει δικαίωμα να υχοόάλλε: το αίτημα μετα- 
ρορας. Αυτή η 'διάταξη αναγνωρίζει το ενδιαρέρον του μτορει 
να έχει η χώρα καταγωγής του καταδίκου, για τον ετανατα- 
τρισμό του για λόγους πολιτιστικούς, -δρησκευτικούς. ο.κο- 
γενε'.ακούς και κοινωνικούς.

7. 'ApfS.po 3. Προϋτο-δ-έσεις μετοκροράς.

II πρώτη ταράγρασος του αρ. 3 αταρι-δμε! τ:ς εξής τρο- 
υπο-δέσεις που τρόπε: να τληρούνται για να τραγματοποιη-δε: 
η μετασορά σύμοωνα με τη σύμοαση.

Η πρώτη προΰτύ-δεση (α^ είναι ότ: ο κ.ατάόικος τρέπει να 
είνα: υπήκ.οο,ς του κράτους εκτέλεσης. Για να διειυκολυνύε: 
περισσότερο η εραρμογή της σύμίασης. ττοπμήδηκε να γί
νει χ/αρορά στη·/ υπηκοότητα του -/.αταδ-ίκου παρά σε ά/ϋ.ες 
Ev/ciες των οποίων η πρακτική εραρμογή μπορεί να δημιουρ
γήσει τροόλήματα ερμηνείας, όπως π.χ. οι όρο: «συνή-δης 
κατοικία στο άλλο κράτος» ή «κρά-ος τροελεύσεως» του χ:η- 
σιμοτοιούντα: στο άρ-δρο ο της Ευρωπαϊκής Σύμόαση; για τη 
έιε-δνή ισχύ των καταδικαστικών αποράσεων.

Λεν είνα: απαραίτητο το πρόσωπο για το οποίο πρόκειτα. 
να είνα: υπήκοος μόνο-/ του κράτους εκτέλεσης. Τα σ.μόα/.- 
λόμενα κράτη μπορούν ν’ απορασισουν. αν το κ-ρίνουν ενδε- 
δειγχένο. να εσαρμόσοαν τη σύμβαση σε περιπτώσεις διπλής η 
πολλαπλής ιύ·αγένειας οττ.όμη 7.ar όταν η άλλη ιδαγένεια ·' ή 
η μία από τι; άλλες ι-δαγε>ε:ες) είναι εκείνη του κράτους 
της καταδιν.ης. Πρέπει όμως να σημ·:ω-δί: ότι, ακόμη κα: 
ότχ/ τύ-ηρού/τα: όλες οι προ/ύπο-ό-έσε-.ς για τη μετασορά. το 
κράτος προς το οποίο ατευ-δύνεται η αίτηση εόνα: ελευδδερο να 
συμρωνήσε: ή να μη/ εγκρίνει τη ζητούμενη μετσσορα. Ενα 
κράτος καταδίκης μπορεί λοιπόν να αρνηδ-εί τη ζητούμενη 
μετασορά ενός δικκύ του υπηκόου.

Η ταράγρασος ί.α τρέτε: να συνδυασ-δ^ί με την σ.χράγρασο 
4 του παραχωρεί στα σ.μβαλλόμε/α κράτη τη δυ-,ατοτητα να 
ορίσου*/, με μία δήλωση, τον όρο «υπήκοο,;».

Λυτή η δυνατότητα του αντιστοιχεί σ' εκείνην του τροόλέ- 
τετα: από το άρ-δρο 6. 1? της Ευρωπαϊκής σύμβασης εκ.δό- 
σϊως. τρόπε: να ερμηνεύεται με ευρύτητα: η πρόβλεψη εχε: 
σκοπό να επιτρό'δε: στα συμβαλλόμενα κράτη να επεκτείνουν 
την εραρμογή της σύμβασης σε τράσωτα που δεν είναι «υπή
κοοι» με τη στενή έννοια του όρου κατά τη σχετική νομοδε- 
Ισία του ν,ράτους για το οποίο πρόκειται-, π.χ. σ’ αυτούς που 
δεν έχουν ιθαγένεια ή τους πολίτες άλλων κρατών που όμως 
έχουν δεσμούς στη χώρα λόγω μόνιμης διαμονής.



4

Η ριχοικ.κσισ της εγγραφής ζοικόλε: ανάλογα με την ένταση 
των εξουσιών ζου χνχγνωοίζοντχι στους /.ηξιχρχους αζό τα 
Κιατη - Μέλη.

Στα Κριτή, όζου c ληξίαρχος ζροβχίνε: c ίειος. με ίική 
τρρ εξουσία. στις εγγραφές. 3χ ζρέζε: να εξακριβώσει ο ίϊιος. 
αν η νομιμοζοίηση ανταζοκρινετα: ρτ:ς ζρούζο3εσε:ς του άρ
θρου 1 κ.α: αν ρεν χζοκ.λείετχ: ατό τις εζιφυλάξεις ζου ζρο- 
όλέζοντχ: στ: άρ3ρο 2. Το συνη3έστεφο είναι η εξακρίβωση 
αυτό, να μην ζχρουσιάσε: καμιά ευσκολία (ειοικότερχ στην 
ζερίζτωση ζου ο ένα; αζό του; γονείς 3χ είναι υζήχοος του 
Κράτους, όζου ζρέζε: να εγγράφει η νομιμοζοίηση κ.χι ζου το 
εσωτερικό ρίκχιο αυτού του Κράτους 3α εζιτρεζε: τέτοια νο- 
μιμοζοίηση) . Αν ο ληξίαρχος οεν είνα: βέβαιος για την ισχύ 
της νομίμοζοιησης. 3α το αναφέρει στην Αρχή ζου τον εζο- 
ζτεύει (Εισαγγελία. Εζιτροζικό Δικαστή. Ομοσζονοιακή Αρ
χή κ.λζ.). Η Αρχή αυτή 3 α είναι εζίσης σε -δέση, αοού συμ
βουλευτεί. κατά κύριο λόγο, το ενημερωτικό ευρετήριο της Δι
εθνούς Εζιτροζής Προσωζισ.ής Κατάστασης, να εξακριβώσει 
αν η νομιμοζοίηση ανταζοκρινετα: ή όχι στις ζ:ο·υζο3έσε:ς 
ζου έχουν τε3ε! αζό τη Σύμβαση· στην ανάγκη (αλλά μόνο σε 
εξαιρετική ζερίζτωση; 3α μζορούσε να ζητήόε: ένα ζιστοζοι- 
ητικέ σχετικά με την ζρακ.τική ζου ακολου3είσαι.

Σε άλλα Κράτη - Μέλη η ζροηγουμενη εξακρίβωση Sa γί
νε: αττο άλλη Αρχή, και όχ: αζό τον ληξίαρχο: σ’ αυτήν την ζε- 
ριζτωση αυτός ζεριορίζετα: στην υλική ζράξη της εγγραοής. 
Κατά τους εσωτερικούς ?:σίικαστικούς κανόνες η εξακρίβωση 
αυτή ανασ:ί3εται σε Αρχή ϊικαστικτ ή οιοικητική. Η αζόφα- 

ση της Αρχής αυτής σε συνιστά ςιχρικασία αναγνώρισης σύμ
φωνα με την ζαράγραρο 2 του άρ3ρου 6 Πραγματικά ο: Αρ
χές αυτές ρεν εξακριβώνουν τίζοτε άλλο εκτός αζ. ό.τ: ο ίβιος 
ο ληξίαρχος. όταν ζρόκειτα: για ρική του αρμ.0Ρΐότητα.

Β. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ

ίάρ3ρο 7) Γ >

Για να ρο3εί στη Σύμβαση μεγαλύτερη χζοτελεσματικό- 
τητα αζό ζλευράς ζρακτικής. το άρ3ρο 7 ο ρίξε: ότι. εσόσον 
ο γάμος των γονέων έχε: τελεστεί κα: η γέννηση του τέκνου 
εχε: κ.αταχωρη3εί σε ριαρορετικ.ά συμβαλλόμενα Κράτη, ο λη- 
ξιαρχος του τόζου του γάμου (ή κ.ά3ε άλλη αρμόαια τοζικ.ή 
Αρνή') 3α ζρέζει. κατά τρόζο συστηματικ.ό. να στέλνε: στο 
ληρίαρχο του τπζου. όζου συντάχτηκ.ε ή μεταγράρηκε η λη- 
α ’αρχική ζράξη γεννητης του τέκ.νου γνωστοζοίηση με σκοζο 
την κ.χταχώρηση της νου.ιμοζοίησης.

Αν τ. ληξιαρχική ζράξη γέννησης συντάχτηκ.ε σε έναν τό- 
ζο κ.α: μεταγραςτηκ.ε σ έναν άλλο τόζο. είνα: σωστό η γνω- 
στοζοιηση να σζε>υ3ύν:τα: κ.α: στ:ς ρυο υζηρεσιες.

Το άρ3ρο 7 αφορά τρτρ το τοζ:κ.ό ληξιαρχείο οσο κα: το 
ζροξενικ.ο: αν ο -ράκος τε/.έστηκ.ε στο Προξενείο, η γνωστο- 
ζοιητη γισ καταχώρητη 3α στέλνεται αζό τον Πρόξενο.

Τό3ηκ.ε ττην Εζ:τροζή το ερώτημα, κ.ατά ζόσο ο ληξίαρχος 
ζου τέλετε το γάμο 3α όρε'.λε. ζρ:ν αζοστείλε: τη γνωστοζοίη- 
σκ. να όεβα:ω3εί αν καλύζτοντα: ο: ζσοϋζοόόσεις γ:α τη vc- 
μιμοζο:ηση. Γ:σ ν' αζοφευχ3ε! c:z/.c; έ/.εγχος — στην α ετή
σια κα: στο τέρμα — αζορασίττηκ.ε ότ: η εξακρίβωση 3α γι
νόταν μονο αζό το ληξίαρχο του τόζου όζου καταρτίστηκε ή 
υ-ετσγρχστηκε η ληξιαρχική ζράξη γέννησης. Π ρ αγυατικά 
ρ αυτόν τον τόζο 3α ζαιρνε: συγκεκριμένη υζότταστ τ νομί- 
μοζοιηση του τέκνου με μία καταχώρησε ζου 3α τροζοζοιεί όσα 
στοιχεία μνημονεύονται στη ληξιαρχική ζράξη γέννησής του 
/όλ. συνρυασμένα αο3ρα 5 κ.α: 6' . Κατά την ώρα του γάμου, 
να αρκ.ε: ζαντως να οτλώνουν οι σύζυγο: ενοεχομενως ύστερα 
αζό ερώτηση του ληξίαρχου ότ: έχουν ένα ή ζεροσσότερχ κοινά 
τέκνα, των οζοίων η ληξιαρχική ζράξη γέννησης συντάχτηκ.ε 
ή μεταγράφτηκε σ' ένα άλλο συμβαλλόμενο Κράτος, για ν’ 
αζοσταλει η γνωττοζοίηση.

Οι γνωστοζοιήσεις οιαβιβάζονσα: κατ αρχήν κατευ-Soiav αζό 
το ληξίαρχο (ή άλλη αρμόοια Αρχή ττο ληξίαρχο ταχυδρο
μικά. ή. ενδεχόμενα. όια της οιζλωματικής οόού.

Ο: γνωστοζοιήσεις συντάσσονται κατά τρόζο ενιαίο, εάνω 
σ ένα ζολύγλωσσο εντυζο. υζόοειγμα του οζοίου είνα: συνημ
μένο στη ΣίΛοβαση' για V αζοφευχ-όοϋν ίύο έντυζα. κ.ρί3ηκ.ε 
ζιο αζλέ να χρησιμοζοιη3εί το ενιαίο ζολύγλωσσο έντυζο, α- 
κ.όμα κ.α: όταν η χώρα αζοστολής κ.α: η χώρα ζχρχλαδής έχουν 
ζροσνέσε: ζάνω στα έντυζα κ.: άλλες γλώσσες εκ.τός αζό εκεί
νες των Κρατών - μελών της Διε3νούς Εζιτροζής Π ροσωζ:- 
κη; Κατάστασης.

Γ:α να ::ευκ.ολυν3ε: ο έλεγχος του κόρους της νομιμοζοίη- 
σης. ο ληξίαρχος ζου αζοστέλλε: τη γνωστοζοίηση οφείλε: να 
εζισυνάψε: σ' αυτήν «τα οικ.αισλογητικά έγγραφα ζου δ·.χ3έ- 
τει». Πρόκειται για το χζόσζχσμχ της ληξιαρχικής ζοάξης 
γάμου και για τα ζροσαρτημένα στη ληξιαρχική ζράξη γά
μου έγγραφα (ληξιαρχικές -τάξεις γέννησης των συζύγων, 
ενδεχόμενα ζράξεις αναγνώρισης του ζαιδιού. ζιστοζοιητικά 
:3αγένε:ας. για τη νομική ζρακ.τική. αν αυτό χρειάζεται). Η 
μετάφραση αυτών των έγγραφων ρεν αζα:τείται. αλλά κ.αλό 
3α ήταν σ' αζοσζάαματα ληξιαρχικών ζράφεων γέννησης κ.α: 
--άκου να έχουν συνταχτεί, σύμφωνα με τη Σύμβαση τη; ~7 
Εεζτεμβρίου 1956. ζου κ.αταρτίττηκ.ε ανάμεσα σε ϊιάφοοα Κρά
τη - μέλη της Δ.Ε.Π.Κ. σε ζο/.ύγλωσσα έντυζα. Αυτά τα έγ
γραφα μζορούν ν’ αζοσταλούν σε αντίγραφα ή εζικ,υρωμενχ 
φωτοαντίγραφα, αν ο ληξίαρχος ζρέζε: να βιατηρήσε: ζρωτό- 
τυζα.

>Γ. ΣΓΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Α Π ΟΣ Π ΑΣΣΕΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΗ
ΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΗ
ΣΙΩΝ ΤΕΙνΝΩΝ (άρ3ρο 8)

Σε ζολλά συμβαλλόμενα Κράτη, ο: ληξιαρχικές ζράξεις 
γέννησης ζαρέχουν τη ουνατότητα έκοοσης ζλήρων αντιγαά- 
φων ή αζοσζασμάτων. Τα ζρώτα συνη3έστερα χορηγούνται 
μόνο σε ορισμένα ζρόσωζσ (τέκ.να ή στενούς συγγενείς, οικ.α- 
σσ:κή Αρχή κ.7.ζ.) ή μετά αζό άοεια- τα οεύτερα (ζερισσότερο 
ή λιγότερο ζλήρη oo.pt: ζου. συνή3ως. οεν αζοκαλύζτουν τη φύ
ση της σχέσης γονέα και τέκ.νου) χορηγούνται κ.ατά βάση σε 
κ.ά3ε ·ενσιαφερόμενο ζραγματικά. οεν είναι ενοεοείγμένο. ο: τρί
το: να μζορούν αζό το ζλήρες αντίγραφο της ζράξης να xvx- 
κ.χλόώουν την εξώγαμη κ.ατα-;ωγή του τέκ.νου. Η Σύμβαση 
αφήνει στο εσωτερικό ϊίκαιο κά3ε Κράτους τη φροντιόα ν’ α- 
ζοφασίσει. ζο·ο; μζορει να αζοκ.τήτε: ζλήρες αντίγραφο.

Η Σύμβαση σσχίρνε: υζόώη της αυτήν τη οιάκριση σε σχέση 
με τη χορήγηση αντιγράφων ή αζοσζασμάτων της 7.ηξ'.αρχι
κής ζράφη; γέννησης ενός τέκ.νου ζου νομΐμοζο:ή3ηκ.ε: τα α- 
ζοτζάσματα. σε αντί3εση με τα ζλήρη αντίγραφα, ζρέζε: να 
συντάσσοντα: σαν ν’ αφορούσαν σ’ ενα γνησ:ο τέκνο 
γε·/νημένος αζό τον Τ και τη Γ. σύζυγό του» κα: όχ:: «X. . .. 
γεννημένος ρτζό τον Τ κα: τη Ζ. ζου τον νομιμοζείησαν»!.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Κύρωση της Δ:ε3νρύς Σύμβασης «για τη νομ'.μοζοίηση των 
τέκνων με γάμο».

'Αρ3ρο ζρώτο.

Κυοώνετα: κ.α: έχε: την ισχύ ζου -όριζε: το άρ3ρο 28 τας. 1 
του Συντάγματος η ρ:ε3νής σύμβαση για τη νομ'.μοζοίηση των 
τέκνων με γτμο. κ.α: τα ζαραρτήματα αυτής I κα: II. .του υζο
γ; άρ σηκέ στη Ρώμη στις ΙΟ Σεζτεμβρίου 1970 κα: της οζοίας 
το κ.είμενο σε ζρωτότυζο στη γαλλική γλώτσα κ.α: σε μετάφρα
ση στην ελληνική έχε: ως έξης :



H δεύτερη προυπόάεση (t) είναι ότ: η απόφαση πρέπει να 
είναι οριστική y.s: εχτελεστή (αμετάχλητη) επειδή π.χ.
εξαντλή-άηχαν τα ταχτικά ένδεκα μέσα ή εξεπνε·.»χε η προ-άε- 
σμία για άσχησr, αυτών των μέσων χωρίς vs έχει γίνε: χρήση 
τους από τα μέρη.

Αυτό δεν αποχλείε: τη -δυνατότητα μεταγενέστερης επα
νάληψης της διαδικασίας arc το φως νίων στοιχείων, όπως 
προόλέπεται στο άρ-άρο 13 (ττρ£/.. sp. 525 επ. Κ.Ποιν.Διχ..;.

Η τρίτη προυπό-άεση (γ) αφορά στη διάρκεια της ποινής 
που απομένει για έχτιση. I ts vs εφαρμοστεί η σύμδαση πρέπει 
η ποινή αυτή vs είναι διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών κατά 
το χρόνο λήψης της αίτησης μεταφοράς, ή αόριστης διάρ
κειας.

Δύο σκέψεις οδήγησαν στην κα-άιέρωση αυτής της προϋπό- 
-άεσης; η πρώτη είνα: ότ: η σύμδαση έχε: εννο-φάει ως όργα
νο οοή-ύειας γιζ κοινωνική επανένταξη των εγκληματιών, 
σκοπός τον ο εν μπορεί να εξυπηρεττ^άεί παρά μόνον εάν η 
διάρκεια της πο.νής που απομένει να εκτι-άεί είναι αρκετά 
μεγάλη. Ο δεύτερος λόγος είνa: η αναλογία κύστου; — απο- 
τελεσματιζ.ότητας τον συστήματος. Η μεταφορά ενός κρατου
μένου κόστιζε: αχρίδα και τα σημαντικά έξοδα που δαρύνουν 
τα ενδιαφερύμενα κράτη πρέπει, ως εκ τούτον, να είνα: ανά
λογα με το σκοπό που επιδιώκεται, πράγμα ττοί) αττοκλείει την 
αίτηση μεταφορά; όταν ο κατάδικος έχει να εκτίσε: μόνο μια 
σύντομη; διάρκειας κοινή.

Δε εξαιρετικές περιπτώσεις, όμως, τα σμμόαλλόμενα κρά
τη μκορούν —σε εφαρμογή της παραγρ. 2— να συμφωνήσουν 
για μία μεταφορά ακόμη κα: όταν το υπόλοιπο της ποινής 
είναι μικρότερο αζ αστό που καθορίζεται, κατά γενικό 7.α- 
νόνα, στην ζαράγρ. 1γ. θεωρήθηκε χρήσιμο να τε-άεί αυτό 
το στοιχείο ελαστικότητας για να καλυφά-ούν ο: περιπτώσεις 
στις οζοίες οι δύο προηγούμενες σκέψεις δεν ισχύουν πλήρως: 
π.χ. όταν ο: προοπτικές για επανένταξη είναι ευνοϊχές, παρά 
την ύπαρξη υπόλοιπου μικρότεροι των έξι μηνών, ή όταν 
η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί με μικρό κόστος, για 
παράδειγμα μεταξύ δύο γειτονικών κρατών.

Η τέταρτη ζρούζόΨεση (δ) είνα: ότι ο κατάδικος πρέπει 
να συγκατατε-άεί στη μεταφορά. Αυτή η προϋπό-άεση. που δεν 
τί-άεται στην Ευρωπαϊκή σύμέαση για τη διε-ύνή ισχύ των 
ν.αταδικαστιχών αποφάσεων, αποτελεί ένα Ψεμελιώδες στοι
χείο τον συστήματος μεταφοράς που δημιουργείται μ’ αυτήν 
τη σύμδαση. Πηγάζει από τον πρωταρχικό σκοπό της θυμία
σης. τη διευκόλυνση της επανένταξης των εγκληματιών, για
τί η μεταφορά ενός καταδίκου χωρίς τη συγκατάθεσή του ·άα 
ήταν αρνητικό στοιχείο για την επανένταξη.

Αυτή η διάταξη πρέπει να συνδυαστεί με το άρ-άρο 7 που 
περιλαμόάνε: τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να δίδεται 
αυτή η συγκατάψεση και σύμφωνα με τους οποίους δίδεται 
στο κράτος της εκτέλεσης η δυνατότητα να επαληθεύει ότ: 
εκάηκε η συγκατά-άεση σύμφωνα με τις προϋπο-άέσεις που -άε- 
τε: αυτό το άρ-άρο.

Η συγκατά-άεση πρέπει να δίδεται από το νόμιμο αντιπρό
σωπο του καταδίκου όταν ένα από τα δύο κράτη το κρίνει 
αναγκαίο, ενόψε: της ηλικίας ή σωματικής ή διανοητικής 
κατάστασης του καταδίκου. Ο όρος «νόμιμος αντιπρόσωπος» 
δε σημαίνει ότ: αυτός ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι νομι
κά εξουσιοδοτημένος. Μπορεί να περιλαμβάνει κά-άε πρόσωπό 
.δεόντως εξουσιοδοτημένο από το νόμο να εκπροσωπεί τον χα- 
τάδικο. π.χ. γονείς ή κάποιος ειδικά εξουσιοδοτημένος ππό 
αρμόδια αρχή.

Η πέμπτη προϋπέάεση (ε) αποσκοπεί στην εξασφάλιση του 
σε δασμού της αρχής της διττής ποινικής ευδύνης.

Η προΰπόάεαη πληρούσα: εάν η πράξη για την σποία επιόλη- 
-άηκε ποινή στο κσάτος της καταδίκης, είναι αξιόποινη στην 
περίπτωση που -άα διαπραττέταν στο κράτος της εκ τέλεσης 
κα: εάν στο δράστη αυτής ·άα μπορούσε να έχε: επσόλτ/άε: μια 
ποινή. σύμφωνα με τη νομο-άεσία του κράτους της εκ τέλεσης.

Για να πληρούτα: η προυπό-άεση της διττής ποινικής ευ-

-άυνης δεν είνα.: αναγκαίο η αξιόποινη πράξη να είναι ακριόώ: 
η ίδια στη νομο-ά-εσια του κράτους εχτέλεσης κα: του κράτου.ε 
καταδίκης. Είναι δυνατό να υπαρχουν διαφορές στο κείμενο r 
το νομικό χαρακτηρισμό. Η δασική ιδέα είναι να ύπαρχε: βντι- 
"οιχία μιταξυ των δασικών στοιχείων που συνιστουν το έ-.- 
κλημα στις νομο-άεσίες και των cue κυστών.

Η έκτη προυπό-άεση (στ; επιδεόαιώνε: τη δασική αρχή τη: 
σύμδαση; ότι η μεταφορά απαιτεί τη συμφωνία των δυο ενδια
φερομένων κρατών.

Η παράγραφος 5 πρέπει να συνδυαστεί με το άρ-άρο 9, πο. 
παρέχει στο κράτος τη; εχτέλεσης την ευχέρεια να επιλέξει 
μια από τις δύο διαδικασίες: είτε να συνεχίσει την εκτέλεση 
της καταδίκης, είτε να τη μετατρέψει. Όταν διατυπω-άει αυ
τό το αίτημα, το κράτος της εκτέλεσης πρέπει να δηλώσει στο 
κράτος της καταδίκης ποια από τις -δύο διαδικασίες να σκύ
λο υ-άήσε: (αρ. 9 παρ. 2). Κατά γενικό κανόνα, το κράτος της 
εκτέλεσης μπορεί, επομένως, κά-άε φορά, να επιλέγει μεταξύ 
των δύο διαδικασιών εκτέλεσης.

Εάν όμως ένα συμδαλλόμενο κράτος επε-όυμεί να αποκλεί
σει, μ έναν γενικό, τρόπο, την εφαρμογή της μιας από τις δύο 
διαδικασίες, μπορεί να το κάνει σύμφωνα με την παραγρ. ο 
που του παρέχει τη δυνατότητα να κάνει γνωστό, με μία δήλω
ση ότι έχε: τη. πρόάεση να αποκλέπτη στις σχέσεις το* 
τα άλλα συμβαλλόμενα κράτη, την εφαρμογή είτε της «διαδι
κασίας συνέχισης της εκ τέλεσης», είτε τη «διαδικασία μετα
τροπής». Δεδομένου ότ: η δήλωση που αναφέρεται στην παρά
γραφο 3 εφαρμόζεται «στις σχέσεις του με τα άλλα μέρη», 
προσφέρεται στο κράτος που την κάνει η δυνατότητα να απο
κλείσει μία από τις δύο διαδικασίες (εκτέλεσης) όχι: μόνον 
όταν αυτό είναι το κράτο,ς της εκτέλεσης, αλλά και όταν είναι 
το κράτος τη; καταδίκης.

Στην τελευταία αυτή -περίπτωση, η δήλωση -άα έχει ως απο
τέλεσμα να εξαρτάτα: η αποδοχή μιας ζητουμένης μεταφοράς 
από το γεγονός ότ: τ·ο κράτος της εκτέλεσης δεν εφαρμόζει 
τη διαδικασία που έχει ζποκλεισ-άεί.

8. 'Αρ-άρο 4. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών.

Το άρ-άρο 4 αφορά τη διαδίδαση διαφόρων πληροφοριών που 
πρέπει να δο-άουν κατά τη διαρκε-.α της διαδικασία; της μετα- 
σοράς. τόσο στον κατάδικο, οσο και στα κράτη εχτέλεσης και 
καταδίκης. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται σε τρία στάδια της 
διαδικασίας: η παράγρ. 1 καλύπτει τις πληροφορίες που δίδο
νται από το κράτος της καταδίκης στα/ κατάδικο για το περιε
χόμενο της σύμδαση;. Οι παράγραφοι 2 έως 4 ανβφέροντα: 
σσ-.ς πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο ενδιαφε- 
μίνων κρατών μετά τη δήλωση από τον κατάδικο της επι-άυ- 
μίας του να μεταφερ-άεί. Η παράγραφος 5 αναφέρεται στις 
πληροφορίες που πρέπει να δο-άούν στον κατάδικο για τςς ενέρ
γειες ή τις αποοάσε-.ς που λαμόάνονται σχετικά με την ενδε
χόμενη μεταφορά.

Σύυ,φωνα με την παράγραφο 1. κά-άε κατάδικος που σύμ- 
αωνα με τη σύμδαση μπορεί να αεταφερ-άε: -άα πληροφορεί
ται από το κράτος της καταδίκης για το πεοιεχομενο της 
συαδατης. Αυτό γίνεται για να ενηιεεοω-άεί c κατάδικος για 
τις δυνατότητες για μεταφορά που ταυ προσφέρει η σύμόα- 
οη και για τις νομικές συνέπειες που -άα έχε: ανσή η μετα
φορά στη χώρα καταγωγής του. Η πληροφόρηση -άα του 
επιτοέψε: να αποφασίσει αν επι-άυμεί τη μεταφορά στη χώ
ρα. του. Πρέπει να σηχειω-άεί όμως ότ: ο κατάδικος δε'- 
μποοεί μόνος του να ζητήσει τη μεταφορά. Προκύπτει απο 
το άρ-άσο 2.3 οτι ο: μεταφορές ζητούνται μόνον από το κρά
τος της καταδίκης ή το κράτος της εκτέλεσης.

Ο: πληροφορίες -άα πρέπει να δίδονται στον κατάδικο σε 
γλώσσα που κατανοεί.

Ο: παράγραφο: 2 κα: 3 εφαρμόζονται όταν ο κατάδικος 
έχε: εκφράσε: στο κράτος της καταδίκης την επι-άυαία του 
να μεταφερ-ά-εί σε εφαρμογή αυτής της σύμδαση;. Το κράτος 
της καταδίκης πρέπει λοιπόν ν2 γνωστοποιήσει στο κρά
τος. του οποίου είνα: υπήκοος, ο κατάδικος, το συντομότερε 
δυνατό, μετά την ημερομηνία που η απόφαση -άα γίνει αυ.ε-
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ταν./.ητη χα: εν.τε/.εζτη χα: αυτή r, τ./.τ,ζζζζζ-.ζ ν.ζζτ.ζ· -.7. 
χερ:/.αμέζΓ/ε: 72 ζτο'./ε-υζ χου αχαρυύμουντα: ζτην 7j;j-
γρ2φο 3. ·-

Η δ:αό:·όαζη ζυτων 7ων χληροφορ:ων 77:; αρχές ιζτ:; 
·:χο:ε; χερ:λα-μόάνον77: 7.7·. ο: χροξεν;/.ές; 777 ν.ο27;,; 7.7- 
τζγωγης του χζ 722:7.03 τχοόλέχουν 7.0 si ως ζτ: 77 εχ:τ:ε-
0337 7 2777 7; 7.5 277; V2 277727:75: 52-/ 6·έι/.ε: ή 0/■ VJ
ζητήζε: μ:α 75 727722. αφού υποόέτε: χάνει; ότ: 72 7.227;; 
•/ζτζγωγη; 772 χαταδίχου -72 72:275; ζυζ:ολογ“.7.2 την
72272A* 2 7:2 757 5 7 27 2 7 2 7 2:752 722 2727.002 722.

E/OV 2 7.2 -2- 1X0; —5. 57.7-2 275: 72,7 . X !'■/ 2,5:2 722 72 2. - - 
7225265: οχ: 770 7.2270; 7η; 7.2722:7.η;. αλλά ZTC Χράτ3; 
57.5:72 722 272:02 5:72: 277,7.22;. 55 20 μόζετα: η χαράγρ. 4.
1 227η 7ην χεοίχτωζη. 7; χράτος 7η; χαταδίχης δεν 72-
2 5/5: 7:; πληροφορίες 753 27205.22772: 77ην 72ο. 3 7222
‘-372 2.572 2Π2 ζυγν.εκρ’.μίνη 2:7η2η 722 7.2 7722; 7η; 277,- 
•οότηΤΖς 722 7.2722:7.22.

Σύμφωνα με Τη/ Π2ραγρ250 5. 0 κζτάλχος 703 0/5: 57.- 
02275: 7ην 57:622:2 723 72 U572C5p6s: 77575: 72 χληΖΟφΟ- 
55:72: 5-'-·;2οω; για 7.265 εξε/.:ξη 703 ζημειώνετα: 7την 
3Η:ν£Ζη 753. Π 7575:. γ:ζ 7 27 2757722. 72 ενημερώνεται -"2 

72 αν Ο! πληροφορίες τη; 72:. 3 δ:αό:6άζτη7.αν zzr, χιό;; 
723. 2v έγ:νε ζίτηζη 3.5 7 2;;:2; 7.2: αχό 72:2 κράτος. 7.;.: 
527 λήφ-ύην.ε απόοαζη -72 την ζίτηζη.

9. Άρ6ρο 3. Α:τήζε:ς 7.2: αχαντήζε:;.

Αυτό το 20-6:; ρυτ6μ:ζε: 727 7372 7.2: 7:; !;:ζδ:κζζίε; 
ο-.αδίϊζζης τθ3 70575: 72 χρηζ:μοχο:ο·ύντζ: γ:2 7:; α:τή- 
75:·; μεταφοράς 7.2: 7:; ζχ57:7.5; 222777755:;.

Οι αιτή,ζεις χα: ο: 272771755:; χρέχε: 72 οιατυχώνοντα: 
εγγράφω; (χαράγρ. 1). Ι\272 y.zvcvz, 7,5575: 72 ί:αί::2- 
43772: μέζω 7ων Τχουργε:ων Δ:ν.α:οζύνης των δύο νιατών 

720 2-;:. 2). αλλά 72 ΖΤίμίαλλόμενα 7.527η μπορούν V2 ίη-
λώζουν ότι 62 χρηζϊμοιτοίήζ'ουν άλλες οδούς εχιχ,οινωνίας. 
7.χ. 7η έ·:7X04027:7.17 000 (χαράγρ. 3) .

Σύμφωνα με 70ν εχ:δ'.ωκόμενο ζτό 7η σύμίαζη ζχοπό 
703 είνα; 72 χαραζχε6εί μια ζύντομη ·δ:αδ:καζ:ζ μεταφοράς 
35 7.2725·-Α03;. η χαράγραφος 4 272:75! 277 70 Χράτος 700; 
72 07210 2753607572: η αίτηζη 72 χληρΟΖΟρεί σύνΤΟμΖ 73 
7.0272; 703 70 ζητά. γ:α 7ην απόφαζή 723 V2 δεχ6εί ή όχ: 
7ην 2:703μενη μεταφορά.

10. Άθ6ρ; 6. A752·5:7.7’.7.2 εγγρΧγθ..

Γο αρ6ρθ 6 Χ5ρ:λαμί άνε: 72 έγγραφα 773 υΧοϋλλονζ: με- 
72 ζχό αίτηζη ατό το χράτος εχτέλεζης 572 χρά-τος 7ης Χ2- 
ταδίχης (χαράγρ. 1) χα: 270 72 κράτος 7η; κχταίίχης οτο 
7227ο; της εχτέλεζης (χαράγρ. 2). Αυτά 72 έγγραφα τρέχε: 
72 -7O22/./.0V72: 7017 Τρ-2γμΖΤ0Χ0:η65ί η μεταφορά. Τα έγ- 
V." 35 2 723 370C2/./.2VT2 : 272 72 ΧΟ270; 7ης 7.27 20ίχης μχ:- 
5237 νζ δ:α£:ίάζο·/τα: 570 73777ο; της εχτέ/.ιΓης t:7: μαζί ιαε
τη/ 2:τη5η η:α μεταοορά. είτε μετζηενέττερα. Δε χρΐ^ζετα:
72 5:2too257737 2-/ 572 οττο 72 ?30 7.0 27η εχε: οη/.ώτε: 57: 1ε
τεμοωνε: για τη αεταχ^ρά.

Η χζρ-άγραρος 3 ττροί/.ϊχε:, εχιχλέον. ότ: το ί·/ζ ή το άλλο 
ν.ρζτος μχορεί ν2 ζτρτήτο: ίνζ έγγραοο ή μ:ζ ϊή/^χοη αχ’ 23-

τον 750:λ2μόάνο-/72: ζτην χαράγρ 72; 1 ή 2 χρ:ν ί:<Γ73-
3ω6ε· το αίτηια της μεταβοράς ή 270525:5651 η ττοίοχή ή 
η 272;ρ:6η της ζητούμενη; μετζοορά;. Η οιτταηη χζτή 6όλε: 
■'2 5X700:55: την εναρςη της οιαοιχαχίζ; μεταοορά; ότοτν υτάζ- 
/33ν ζμο'.όο/άες γ:ζ το εάν 50ντρόχ23ν α/ττγν.ζίε; χρούχο- 
'--35:; γ·’ α'ζτην.

Το χράτος της ζ.ζτοκίχης μχορεί. γ:2 χαράδειγμα. να 6e- 
Αηοε: νζ 6εία:ω6ε! ζχό χρ:ν —:ηλ. τρ:ν να οχοόάλε: την αί- 
ητη μετζοορά; ή χρ:ν να α7θ:εχ-6εί τη ζητούμενη μεταεορά— 

.·'·': 3 7.2τάθ7χος είνα: χραγματ'.χά υα-ήχοος 703 χράτο’χς εχτε- 
λί3ης.

Εχ:5ης το χράτος της εχτέλετης μχορεί να 6ελήαε: να 6ε- 
'-2:ω6εί εχ των τεροτέρων, ότ: ο χατβοτχο; τννατνΐί ατη με- 
ΪΛ?5ρά του.

•11· Άρ6ρο Τ. Σοναίνετη χα: εχαλήίεοοη.

Η ζζναίνεαη "οο χαταοίχοο γ:α τη μεταφορά tc3 είνα: ένα 
6εμ5/.:ι6οες ζτοχχε:; της ζταά'χααίας μϊταοοράς χο3 7.26ιερώ- 
7572: ζχό ττ 5μί.225τ,. Έτζ: -6«ωρη6ηχε αχαραίτητο να τ5->ε: 
572 7.0α:ο; της χζταοίχης η 37οχρέωζη. νζ iztz'.urisi' ότ: η 
57/2!755η Ϊ06ηχ5 2:7.5:θ6ελώ7 3Γ72 TOV 7.2Τ201Χ.Ο 7.α: μ· χλή- 
ρη εχίγνωζη των νομ:χών ζζνεχειώ- χοο ζ'χνεχαγ-ϊ'ζ: γ:’ αυ
τόν. Εχίζη; να εχ: 7 ο ε4"5: 572 χράτο; τ η; εχτ έλεζης να εχζ- 
λη6ε35:. ότ: η 53va:v5zr: ζό6η7.5 ζύμφωνα με τ:; αχαιτούμενες 
7503700055;;.

Συμοωνα με την χαροτγρ. 2 72 ν.οατο; τη; εχτελετη; έχε: 
ε:χαίωμ2 να χχ/ε: 237η τη/ εχαλή-ίεεζη μεζω ενός χροξάντυ 
ή άλλου ίημόσ:03 λεηοζργοό χοο ορίζετα: με xc:vr, ζυμοω-/:2 
7ων 232 /.ο ατών.

Κ2-6ιό; η ζύμόαζη όαζιζετζ: ζτην.,αρχή ότ: η 57.7ελεζη 
τη; χο:νής ζτο χράτο; εν.τέλεζη; ερζοτάτα: αχ;· την χοτη- 
γοόμενη ζοναίνεζη τ;3 χα7αόΐχ23. οεν χρί-ΰηχ.ε απαραίτητο να 
■ε·6ε: η αρχή τη; ε:::χ27ητα; χον να χροζ::οοίζϊ: ότ: ο με- 
ταρερομενο; όάζε: α/τη; τη; ζύμόαζη,; -;:2 5Χ7:ζη 7ο:νή; ζεν 
μχορεί να ::ω·χ·5εί. να Χ2τζτ:χα;όεί. ή να 7.:ατη6ε! γ:α άλ
λο εγν.λημα εχτό; απ' αζτο γ:α το οχοιο εχ.Τ'.ε: χοενή y.a: γ:α 
τ; oxcic γίνετα: η μεταροοά. Άλλες ζεμόάζε:; χο; χοοό/.έ- 
7237 α'37·ή την αρχή τη; ε:ί:κότη-ας. ·,·:α χζράόειγμα η ε3ρω- 
χαΐχή ζιήαόαζη εχίόσεως ζτο ά:-6ρο 14 ή η ευρωχαϊχή ζύμόαζη 
~:;■ τη ζ:ε6νή :ζχ·3 των χαταοιχαττιχων ζχοζαζεων ζτο ap-Spo 
9. ίεν 27 217037 τη ζυναίνοζη του ενοιαφεοομένου. όχου η 2ρχη 
τη; ε’.οιχότητας ζυν.ζτά γ:’ αυτόν μ:ζ αντγχαία ε-τ,'ύηζη.

Η 27035:7 ::άτ22η; χου χερ:εχε·. την αρ/ή τη; ε;ί:χότη- 
τζ; ·6α χοέχε: να χεριλχμόάνετα: ζτ:; χλη-ρορορίε; γ:α το 
χερ:εχ;μενο τη; ζύαίαζη; χου χζ-έ/οντα: ζτου; χαττοίχου; 
ζύ/.οων2 μ* 73 άρ6ρο 4.1.

12. Άρ6ρο 8. Συνέχειες τη; μεταφορά; γ:2 το χράτος 
της χζταζιχης.

Αυτό το άο6ρο εγγυάτα: τη- εφαρμογή της αο/ής ΝΈ BIS 
IN IDEM, χατά την εν.τέλεζη της χοινής μετά τη μεταφορά.

Γ:ζ 72 27οφευχόε! η έχτιζη ζχό τον χζτάδιχο χεριζζότερο 
αχό μία φορά. μ:ας χοινής για τ:ς ι::ες χράρε:; ή χαραλε:1-/.^;. 
το άοόοο 8 χζοόλέχει ότ: η ανάληψη της ευ-ύυνη; του χττα::- 
Χ23 αχό τ.ς αρχές του χ:ατούς εν.τέλεζη; αναζτέλλε: τη·/ έχτ:- 
ζη τη; χοινής ζτο χράτο; χατζοίχη; {χαραγραφο; 1 χα. οτ: 
το χράτο; τη; χζταοίχης τεν μχορεί χια να εχτελάζει την χα
ταίίχη όταν το χράτος εχτε/.εζτ,ς χρ :νε: οτ: ζυττ εχτε/.εζη
έχε: ολοχ.ληρω·6εί (72pr-,'p. 2

13. 'As6so 9. Συνέχειες της μεταοορζς γ:α τ: χρατ:;
εχτε/.εζη;.

Αυτό τ: άο·6ζο χαλυχτε: τη/ εχτε/.εζη χαταο :χη;
χράτος εχτέλεζης. Ποριαρίζετα: ζε γενιχές αρχές. Τα άζύρα 
10 7.2: 1! ρυ-ύμίζου-/ με λεχτομερεια τ:ς ϊιαφορες ::α2:7.2ζ:ες 
εχ,τέλεζης.

Η χαράγραφος 1 εχιτρέχε: ζτο χράτος εν.τέλεζη; να ετιλε- 
ci: u £ τ 2 r j s’jo *:£θ~ων ·,χτΐ./νΐ7τ,ς της 7.2Τ2Τ :*/-ης: -’· * -
V2 τ-ΐνε^ίτΕτην £7.τε/*£τη της τ.2Τ2£ΐ7.ης ίχετως η ;i.i 'άτη 
μ:α ί.χαζτιχή ή ;:ο:χητ:χή αχοοζζτ . άρ·6ρο 10) η να μετιτρε- 
«ρει ;χε μια οια-ιχατίζ ίιχαζτιχή ή οιοιχητιχή την χαταόιχη 
ζε μ:α αχόφατη χου υχοχαΨαζτά α:α χοινή χου εχιολή-ληοΜ. ζτο 
χράτο; τη; χζταοίχης με μια 72:νή χου χροολεχετα: ζτο τη 
c:χή 523 νομο/ύεζία (άρ·6ρο Μ). Πρέχε: να ζημε:ω6εί όμως, 
ότ: χύαφωνα με το άρ6ρο 3. 3. τζ χυμοα/.λομενζ χρατη /.χου/ 
τη δυνατότητα να ατοχλείζουν μ" έναν γενιχό τρόχο. την εφαρ
μογή τη; μιας αχό τις Σύο έιαδιχαζίες.

Αν ζητη6εί. το χράτος της εχτέλεζης χρέχε: να χ/.ηροφο- 
ρήσε: το χράτος της χζτζαίχης για τη ζιαοι/.αζια χου εχ:λε- 
γε: (χαραγρ. 2). Αυτή η υχοχρίωζη τέ-6ηχε για το χράτο; τη; 
εχτέλεζης. εχειοή αυτή η χληροφορια μχορε: να εχε: επιορζζη 
ζτην ζτχκχζτ, του χράτους χατζοίχης νζ τε/6ε: ή να αχορρ:- 
ώε· τη ζητούμενη με-τασορα.

Η ϊζζ’.χή διαφορά μεταξύ τη; διαδιχ.αζία; «ζυνέ/ιτη; τη; 
εχτέλεζης». χου χροίλεχετζ: ζχο 2ρ6ζο 10 χα: τη δ:ατ:-
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κασία ,κμετατρεχή; τη; καταδίκης» rou χροίλάχετα; στο 
άρ-ότο 11. (χευ γενικά αχον.αλείτσ: «εκ. τέλεση») συνίττα- 
σαι στο ότι. στην χρώτη χερίχτωση, τ: κράτ-ο; εκτέλεση; συ
νεχίζει την εκτέλεση τη; κ.αταί :κη·; χευ χ.χ αγγέλθηκε ττ: 
κράτος κ.αταμίκη; ί-ενεχεμ-ένω; χροταρμεσμένη τύμοωνα με 
την χαράγρ. 2 τευ άρ&ρου 10), ενώ στη σεύσερη. η χοινή με- 
τατρέχετα: σε ειια χοινή τευ κράτους εκτέλεσης. με αχετέ- 
λεσμα η κατχείκ.τ χευ εκ τελείται να μη ττη:ίζετα: χλέον 
ευύέω; στην —:ινή χευ εχιελήύηκε ττε κ.ράτο; τη; κ.αταει- 
xr,;.

Κα: στι; 2ύ:· χεριχτώσει; η εν.τελετή τη; καταδίκη;
c:έχετα: αχέ τη νομοθεσία τευ κ.ράτευ; εκτέλεση; (τε:. 3). 
Η ανατορά ττη νομοΛετια τευ κράτους εκτέλεση; τεεχ:' να 
ερμηνεύεται με ευρύτητα. Π ε:ιλαμεανει. για χαράεειγμα. 
τεν; κανόνες χευ 2ιόχευν την up" όρον σχόλυση. Γ’.α ντ 
νε: αυτό σαρέ;. η .χαράγρ. 3 υχογρχμμίζε: ότ: το κράτος εκ
τέλεση; εί.να: τ; μόνο αρμεειε ντ λάΒε: κάτύε σχετική αχό
ς αση.

Η χαράγραοε; 4 αναρέρετα: ττ:; χεριχτώσει; χευ καμία 
ατό αετέ; τ:; ε-ατικ.ασίε; 2 εν μχερεί ντ εραρ.μοτ6εί ττε 
χράτο: εκτέλεση; γιατί η εκτέλεση χρουχε-ίετε μότρσ χευ 
εχ: Βάλλονται τε χεεσωχε χευ, λόγω τη; Σιανεητικ.ής τευ κα
τάσταση;. /.:ί-ύη/.ε χοινικ.ά αν-αταλόγιττε για τη ειάχραση- 
εν:; εγκλήματος. Αυτή .η. χαράγραρο; εχιτρέχε: ττε κράτος 
ε·/.τε/,ετηι;. αν τερετι-ύετα: ντ χαραλάΐε: «να τέτοιο χρότωχε 
με σχοχό τη συνέχιση ττμ οωρτονιστικ.ή; τον μεταχείρισης, 
να χάνε; γνωστό. με εήλωτη. χρες τε Γενικό Γραμματέα 
του Συμβουλίου τη; Ευρώχη; τη οιαδιχασία χευ 1>α αχολου- 
ί>τρι·. τ αυτε; τ;; χεριχτώσει;.

14. Άρ-ύρ: 10. Συνέχιση τη; εκτέλεσης.

Όταν το χράτο; εκτέλεση; εχιλέγε: τη ειαειχατία της 
«συνέχισης τη; εχτέλετη;», Σεσμεύετα: αχό τη νομική ρύση
χα; τη διάρκεια της χοινή; χευ «έχουν ςρ:σ-5εί αχό τε χρά- 
τε; τη; χαταϊίχη; (χαρ. 1); η χρώτη χρούχό-ύετη («νομι
κή χύτη») αναρέρετα: ττε είτε; τη;; το:νή·; χ-ευ εχιΒλήύηκ.ε 
όταν τε δίκαιο του κράτους κ.ατχοίκ.η; χρ:Βλάχε: ειάρερε; 
χο:νά; στερητικέ; τη; ελευθερία;. όχι»; χ.χ. χά·5ε:;αη. 
ρυλάκ.-ιση ή κράτηση. Ή δΐύτερη χτονχόόετη («.ϊ:άρχε:α)Λ 
τηααίνε; ότ: χαττείχη χεε χρόχε’.τα; να εχτ;λετ-ύε· ττε 
χράτο; τη; εχτέλετη; — με την εχ τ άλα τη μ:α; μεταγε- 
νεττερη; αχατατη; τοα χράτοα; αετού, χοε -Sα αοετά χ.χ. 
ερόρον αχόλετη. ή μετρ:α:μό τη; χτ:νή; — χντ:ττο·.χε· ττη 
τ:άρχε:α τη; αρχ·.χή; χατατέχης. ετην εχεία λαμτάνετα·. 
εχόώη τε τμήμα τη; χε:νή; χεε ήόη εχτίνηχε χα: χά·5ε μ·- 
τριατμό; τη; χε:νη; χεε -/ε:ηρ-τ-ύη/.: ττε χράτε; τη; χα- 
τα::χη; μεχρ: την ημέρα τη; μετατορά;.

Εάν τα τεττήεττα ε:αχωρ:ιμεύ των χε:νών ή τα ελάμ:- 
αεα χα: με·ρ:χτα έρια των χε:νών εεν ε:να: τα ·ο:α ττα εύε. 
χρατη. τ; χρατε; τη; εχτέλετη; ν.χερε: να χροταρμότει 
την χθ:νή ττην χε:νή ή τε μέτρο αττα7.ε:α; χεε χρεΕλέχε: η 
τ:χή τεε νεμο-ύετ:α γ:α ένα έηχλημα τη; όειας εχάτεω;. Η 
~3rr'·· - :α:τρεχε: αετή ττν χρεταρμτ-ρτ μετά τε ετταμένα 
ορ:α; η χε:νή ή τ: μετρε αττα’/.εία; χε^ εχ:ϊάέ.7.ετα·. με την 
χρεταρμτγή χρέχε:. ττε μετρ: τεε τενατεέ. να αντ—εχ/ε; τ' 
εχε:νη χΤε εχΑ/.ή-άηχε με την χατατ:χαττ:χή αχότττη χεε 
χρχχΐττα: να εχτελετ·5ΐ· Λεν μχτρε· να τχ:όα:ύνε: ω; εχ 
τη; οέτεω·; ή τη; ε:άρχε:α; τη; την χ?τ/ή χοε αχαηρέλόη- 
χε ττε χράτε; τη; χαταείχη;. ούτε να εχετόε! τε μέ-:ττ: '
ερ:ε χαε χρεελεχετα: αχε τε ε:χα:ε τεε χρατοε; εχτε/.ετι-ε ε·α

εχτί/.ετη; αχε:ε: να χαοτατ'αε-Ή ί:αηερετ·.χα:
τε: την χοινή χρε; την χ/.ητ·.εττερη 
-,α αε τη ?:χή τεε νε/με-ύεττα. εχέ την χρεύχό-λετη ότ: αετή 
εεν ενε: ω; αχετελετμα μ:α Βαρύτερη ή μεγαλύτερη; ε:άε- 
χε:α; χο:νή. Η έ:α;·.χατ:α χεε χρεόλέχετα: αχό τε άρ·5ρ; 
10.2. αντίθετα αχέ την £:αέ:ν.ατ·α μετατροχή; τεε άρύρεε 
11 (με την οχεία τε χρατε; εχτέλετη; εχοχχ-ύιττα με μ:α 
χε:νή. εχεινη χεε εχιόλήάηχε ττ: χράτε; τη; χαταείχη; 
εεν εχ:τ:εχε: ττε χράτε; εχτέ’/.ετη; -αεά μο·/ε να χροταρμέ- 
σε: την χο:νή α: μ:α :τεεύναμη χοε χροε/.έχετα: αχέ τη ε:κή 
τεε νομο-ύετ·.2. τ.:οχε:μένεε V2 μχοεε: να εχτελεα-Se: η χα- 

αχοτατη. Τε χράτε; εχτέλετη; τενε·/:”ε: έττ:

την εχτέλετη τη; χαταείχη; χεε εχΑλή-ληχχ ττε χρατε: 
τη; χατακτχης. τνμσωνα όμως με τ:ς αχαιτήτε·.; τον τ> 
χ:ύ τεε χο:ν:χεύ τεττήματος.

1δ. Άρ>ύ>ρε 11. Αίετατρεχή της χαταείχης.

Τε άρύνρε 11 αοερά ττη μετατρεχη της χαταί;χης χεε 
χρόχειτα: να εχτελετύεί. όηλαεη τη τ:χαττ:χή ή ε:ο:χητ:χτ 
ί:α;:χατ·α με την οχεία μ:α χε:νή χεε χρεΕ/.έχττα: αχέ ττ 
·.εμεύετία τεε χράτεες ε/.τέ/.:της. αντ:χαε:τ:τ την χε-.νή 
χεε εχ:Β/.ήύ·η/.ί ττε χράτε; της χαταείχη;. ο·:α,τ:χατία χ:^ 
τενή-άω; αχοχαλείτα: «εχτέλετη» «EXEQUATUR». Αε
τή η £ Αχάτη χρέχε: να τενε-εατ-ύι! με τε άρ*ύρε 9.1 .£. κτ 
εΐνα: όαττκή γ:α τη-χ καλή κα: αχετετ.ετματιχή 7,ε:τεεργίτ 
τη; τύμΒατης. όταν τε χε:ν:κέ χύττημα τεε χρατεες εκτέ
λεσης ϊ:ατέρ:: αχ' αετό τεε κράτεες της καταείχης, ω; 
xpc; τηρ< χατάτααη των χεινών ή τη :Αρχεία των χοινων 
Γτέρητης τη; ε/.εεύερΑς χεε ε;αρμό^εντα: για εγκλήματα 
της ίε:ας ςύτης.

Τε άρ6ρε εε ρμ^μίίμ: τη έιαε’.χατΑ χεε χρόχειτα: να α- 
κελεε-ύηλεί. Σεμρωνα με την χαρ. 1. η μετατρεχή τη; χα- 
τάείχης ίιέχετα. αχέ τη νεμε-ύετία τε~ χράτεες τη; εχτέλετη;.

Όμως, η χαράγρατες 1 4έτε: -έττερε:: χρεεχεύέτ::; χεε 
χρέχε: να χαρακολεείΐε! η αρμόεια α.ρχτ τ:ε κράτεε; εκτέ
λεση; ω; χρες την έκταση τη; μετατρεχή; κα: τα κριτή:.α 
χεε -ύα εραρμοτν'εύν.

Πρώτον, η αρχή δεσμεύεται αχέ τη ειαχίστωτη των χραγ- 
ματεκών χεριστατεχών. στο μέτρο χοε χετά αναρέρονται ρητά 
ή χροκύχτεων έμμεσα — αχέ την αχόχαχη χ:.. αχα-γρέλίηχε 
ττε κράτος της καταείχης (α).

Λεν είναι, εχεαένως, ελεύ-ύερη να εκτιμήσει : αρερετιχά 
τα γεγονότα ττα -οχεία στηρτχ'-εΐηκ1 η αχόρατη. Αετέ ::αρμε- 
ζετα: ττα «αντιχε·μΐν:χά>' στε:χείτ χε- σενεέεντα: με τη τ ά- 
τιραάη, τότε ατιχήτχχτε; χχ. με τα αχετε/.έσματά τη;, καίει; 
χα: ττα «εχοχε'μενικά». χεε τονόέοντχ:. για χαράέε:·;μα. ρ.-: 
την αρεμεύΑτη χαι την χρέ-έεση τεε εράττη. Αετή η χρεεχε- 
•Ιετη ειχαιολεγειται αχό τε γεγεΆ; έτ: η εχεν αταττττη χχ: 
μια χεινή οιαρερετεχή; ούτη; ή Ειάρκεια; εεν τενετάγετα: 
καμία τροχοχείηση τη,; αχόρατη;. Μόνον ετεχηρετεί τε να 
εχιτεεχύεί μια καταο καττιχή αχόρατη εχτελεττή ττε χράτε; 
τη; εχτέ/ατη;.

Λεύτερεν. μια χ-εινή στερητ.χή τη; ελ&εύερια; εεν μχερε: 
να μετατραχε: τε χρηιεατιχή (Β). Αετή τ ειάτααη αντανα-
κ/.α τε ; έτ: η χύμΒατη Σ εν εραρμε-,ετ αρα μεν
ρεταρερά χαταίίκων Σεεοαένεε έχ. τε ά;. Ι.α ερίΐΐ: την «κα- 
ταειχη» ω; χεινή ή μέτρο ττερητ.χέ τη; ε/.εοΑερια;. Εν 
τεύτει;. εεν αχε κλείε: ττ. μεταττεχτ, τ: χε.νή έν: ττερητ.χη 
της ελεο-ύετέχτ εχτέ; αχέ χτηματ.κή.

Τρίτον, η χεε:ο:ε; τσέρητης τη; εύ.εα-5>ερια; χοο ήτη εκτ:- 
•όφΐί αχ: τον ν.ατάειχε χρεχε: να αταορεύεί αχέ την χατα:ι- 
κη κατά τη μετατρεχή τη; αχέ τε ■/.: ατ;: τη; εκτε-.ετη; 
1*;!. Αυτή η ειάτααη αοερά έλη τη, χεριό:: τη; καταεικη;
χεο ηεη εκτιάηχε ττε, κρατε 
·1ε χρστωρινή κράτηση χτ:ν 

χεο “ΐνετα: κατά τη ί

τη; χαταείχη;. κάνω; κα
αχε τη, χατταειχτ. 

μετά'
- καό; κ:α-

Τέταρτε. η Χν.νιχ" κατάσταση τεο ν.αταιτ/.ε- εεν μχερε: 
να εχιεαρον-ύ-ε: .ε). Αυτή η αχ αγόρευση ατετα ττ οιαρχεια 
τη; ·κστατική;, χευ εεν μχορεί να υχερΒαίνει εχεινη χευ εχ:· 
Β>ή-ύηχε ττε χρατε; τη; χαταείχη.;. αλ'/.ά εχιτη; τε ειεε; τη;

ιτ-ετύναμη χοινή σύμρω- χε·νή; χευ εχΑλή-ύηκε: εεν μχερει να εινα. Βαρύτερη 2Χ
ιταειχη;. :·.·α·

r--------

X
α χ-·-

ταετχαττιχη

τη χτυ εχ.Βλή-ύηκε ττ
ράεε'γμα. η νομε·άεχΑ του χραχού; εχτε/.ετητ xpoi/.εχ 
τε έγκλημα, μια χν.νη στερητική τη; ελεοΐεπα; χ-εριττετερο 
Βαρειά αχ αυτήν χου χρεό/Αχετα, αχέ χτ · αχ;ρ:.ττ χ.χ. κα- 
•ύειταη ή χατα-αγχαττεκά έργα, αντί ρυ’/.άχιση . τε χρατε; 
εχτέλετη; 'Σεν αχοτε: να εκτελέτεε: αυτή την χιε εαρειά χε.
νή. Εχτχλέον η χττράγραρο; 1.: χαοό,Αχε: έτ: τ, σρμόν.σ αι- 
νή για τη μετατρεχή ίε οετμεύετα: αχέ τε ·7.άχιττο έριο
χοινή; χευ ενΣεχεμένω; χρεόλεχετο: αχό τη ■- :ύ: τ ί χ τ'.ν 
κράχεο; εκτέλεση; για τε ίσιε έγκλημα. Ληλα:.·,. η αρμέ: '
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αρχή μτ.υρε: να μη λάόε: υπόψη της _;στ τ; ε;.:αχστε tp.c.
ασοτέλεσμα vs ν.ηρύσει εκτελεστή την καταδίκη ποε επ:- 

δλήύην.ε στ: κράτος της καταδίκης. ακόμη κα έτζ-. αυτή 
είνζ: μικρότερη ζττ: τς κατώτετ: ότι-, ποε πτοόλέπετα: τ.τττ 
τη -δική της νομοθεσία.

Επειδή η διαδικασία μετατροπής μπορεί νζ ατταιτησε αρ
κετό χρόνο. η παραγραφές 2 πρεελεπε: ότ: στην περίπτωση πεν 
αυτή η δ.π'δικασια γίνεται μετά τη μεταφορά του καταδίκου, 
τ*. κ.ρ·ατ:ς εκτέλεσης. πρέπε: vs εποσαλ/.ε: σε κράτηση αετσ 
τε πρόσωπο η νζ εξασφαλίσει με ά/.λε τρόπο :ην παρουσία τε. 
ετε έδαοός τεε. ίσε εκ.κρεμεί η διαδικασία.

16. Άρθρο 12. Χάση, χμνηστεια, μείωση της πεινης.

Αν 7.ζ: τε αρθρε 9.ο αναγνώριζε: μόνεν στε κράτος εκτέ
λεσης την αρμοδιότητα για την εκ.τέλεση της καταδίκης όπου 
περιλαμόάνοντα: και όλες «· σχετικές αποφάσεις (τ.χ. από
φαση ζνζστελης της εκτέλεσης της κατχδ:καστ:κής στόφα- 
σης;. η χάση, η αμνηστεία, η η μείωση της ποινής, μπορούν 
νζ απονεμηθοεν είτε από το κράτος της εκ.τέλεσης. είτε από 
τε ν.ράτες της καταδίκης σύμφωνα με το Σύνταγμα τους κα: 
τ:ς άλλες διατάσεις τεε.

ίΤ. Άρθρο 13. Επανάληψη της διαδικασίας.

Αετό το άρθρο αναγνωρίζει μόνον στε κράτος της κατα
δίκης το δικαίωμα νζ λάοε: απεφ-ά:εις σε αιτήσεις για επα
νάληψη της δια:ιν.ασιας. Αετή η αποκλειστική αρμοίιετητα 
δικαιολογείται ζπό το γεγονός ότ:, σε τεχνικό επίπεδε, ο: δια
δικασίες επανάληψης όεν αποτελοεν μέσος της εκτέλεσης κζ: 
έτσι το άρθρο 9.3 δεν εφαρμόζεται. Σκοπός της αίτ-ησης 
επανάληψης είνζ: η επανεσεταση της αμετάκλητης καταδι- 
καστιχής απόφασης σάσε: νέων στο:χείων της υπόθεσης. Ινα- 
Ψώς το κράτος της καταδίκης είναι- το μόνο αρμόδιο νζ εξε- 
τάσε: τζ νέα στοιχεία, έπετζ: αναγκαστικά, ότ: μόνον ζετό το 
ν.εάτος μπορεί να εξετάσει την αίτηση, κυρίως, επειδή είνζ: 
σε καλύτερη θέση να απόκτησε: νέες αποδείξεις για την 
αμφισσητούμενη υπόθεση. Ο όρος ^επανάληψη» στο άρθρο 13, 
περιλαμεάνε: επίσης τ:ς διαδικασίες ποε, σε ερ:σμένα κράτη, 
μπορούν νζ οδηγήσουν σε νέα εξέταση των νομικών Ψεμάτων 
της εποθεσεως, αφού η απόραση γίνε: αμετάκλητη.

Η αρμοδιότητα τοε κράτοες της καταδίκης γ:ζ κάθε αί
τηση επανάληψης δεν πρέπε: να ερμηνεύεται ότ: αποδεσμεέε: 
το τέρατος εκτέλεσης από το καθήκον να επιτρέπε: στον κα· 
τάε-.κο να ζητήσει την αναθεώρηση της απόφασης. Στην 
πρ αγμασικότητα κα: τα δύο κράτη πρέπε: να παίρνουν όλ: 
τα κατάλληύ.α εέτρα γ:α τη; εξασφάλιση της πλήρους άσκη- 
σης τοε δικαιώματος τοε κ.αταδίκοε να ζητήσε: επανάληψη.

1S. Άρθρο 14. Π πόση της εκτέλεσης.

Τε άρθρο 14 αφορά στη/ παύση της εκτέλεσης από το 
τ.,. ατες της εκτέλεσης, όταν η καταδίκη παύσε: να είνα: εκτε
λεστή λόγ|> μ:ας απόφασης ή ενός μέτροε ποε έλαόε το κρά
τος της καταδίκης π.χ. αποφάσεις ποε χ;αφέροντα: στα όρ
νεα 12 7.α: 13). Το ν.εάτος εκτέλεσης πρέπε: να παύσε: την 
εκτέλεση μόλις πληροφορηΨεί από το κράτος της καταδίκης 
μ:α τέτο’.α απόφαση ή μέτρο.

19. Άρθρο- 15. Πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση.

Αετέ το άρνρο προόλέπε: ότ: το κράτος εκτέλεσης -$σ πα- 
ρεχε: πληροφορίες στο κράτος της καταδίκης σχετικά με την 
εκτέλεση της καταδίκης: α. όταν Ψεωρεί ότ: έπαεσε η εκτέ
λεση της ν.ατάδικης (π.χ. καταδίκη ποε εν.τίψην.ε. μετρια- 
σμός, έφορον απόλεση χάρη, αμνηστεία, μείωση πο’.νής). σ) 
εά/ ο κατάό:κος δραπέτευσε πρ:ν να ολοκληρωΨε! η εκτέλε- 
ση της καταδίκης κα: γ) εά; τε κράτος της καταδίκης ζη- 
τήσε: ε:δ:7.ή έτ/.Ψεση).

Πρέπε: να σημε:ωΨε! ότι ο: πληροφορίες ποε προίλέποντα: 
στο αρ. 15α μπορούν να παρασχεθούν είτε για ν.άνε συγκε- 
κρεμένη περίπτωση είτε με περιοδ:κές εκθέσεις — π.χ. ετή
σιες, ποε θα περιλαμίάνοεν όλες τ:ς περιπτώσεις ποινών 
ποε εκτίθηκαν μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

20. Άρθρο 16. Διαμεταγωγή.

Το άρθρο αετό ::ατεπωθ-ην.ε με κρότεπε τε άρθρο Α1 της 
■Κερωπαϊκής σύμόασης εκδόσεως κα: το αρ. 13 της Ευρω
παϊστής σεμόασης γ.α τη διεθνή ισχύ των καταδικαστέων 
αποφάσεων. Θετε: τεες ν.χνονες ποε διεποεν τη διαμεταγωγή 
των προσώπων από τε κράτος της καταδίκης στο κράτος της 
εκτέλεσης μέσω τοε εδάφοες. ενός άλλοε σεμΕαλλόμενοε κρά
τοες.

Η παράγραφος 1 εποχρεωνε: τα σεμόαλλόμενα κράτη να 
δέχεντα: αιτήσεις διαμεταγωγής, σύμφωνα με το εσωτερικό 
τοες δίκαιο, αλλά αυτή η υποχρέωση επόκειτα: σε δόο όεους : 
η αίτηση διαμεταγωγή; πρεπε: να διατεπώνετα: από άλλο 
σεμέαλλομενε ν.εάτος ν.α: αετό το τράτες να έχε: συμφώνησε: 
ρεε άλλο σεμσαλλόμενο ή με ένα τρίτε ν.ράτες για τη μετα- 
σορά τεε καταδίκου. Αετή η τελευταία προϋπόθεση σημαίνει 
ετ: η υποχρέωση να ε:;τραπε: τ δ:αε.εταγωγή δε λειτε.ρχει 
παρα μόνον από τότε ποε τε ν.ράτος "η; καταδίκης κα: της 
εν.τε/.ετης σεμρωνήσε^ν για τη μεταφορά.

Π ρέπε: να σημΐ'.ωθε: ότ: η υποχρέωση να γ:νε: δέκτη η δ:ζ- 
μεταγωγη εφαρμόζεται μόνον ότχν η αίτηση προέρχεται απε 
ένα σεμεαλλόμενο κράτος. Η παρετρρ. 4 εοαρμόζετα: σε αιτή- 
σε:ς ποε προέρχεντα: από τρίτο κράτος. Προίλέπει μια δυνα
τότητα ν.α: όχ: υποχρέωση: μια αίτηση διαμεταγωγή; μπορεί 
να γίνε: ίεν.τή εά; το τρίτο κράτος ποε τη ζητά έχε: συμφώ
νησε: με ένα άλλο σεμεαλλόμενο κράτος για τη μεταφορά τοε 
καταδίκου.

Η παράγραφος 1 δεν απο/.λείει τη διαμεταγωγή ενός υπη
κόου τεε κράτους διαμεταγωγή;. αλλά η παράγραφος έλα επί
τρεπε: τ' ένα σεμεαλλόμενο ν.ράτος να αρνηθεί να νάνε: δε
κτή τη διαμεταγωγή εά; ο ν.ατάδιν.ος -είναι υπήκοος τοε. Αε
τή η δυνατότητα υπάρχει στα-; η διαμεταγωγή πρέπε: να πραγ
ματοποιηθεί αεροπορικώς ν.α: ~ε ενδιαφερόμενο κράτος έκανε 
τη δήλωση ποε αναφέρετα: στην παράγραφε Τ.

Η παρά;:α-σος έ.ρ δίδε: το δικαίωμα σ’ ένα σχε-ε-αλλόμενο 
κοάτος να αονηθε: να συμφωνήσει για τη διαμεταγωγή. εα; 
το έγκλημα για τε επ'.,ο επιόλήθηκε η καταδίκη δε σεν.στα 
απιόπεινο αδίκημα σύμφωνα με τη δηεή τοε νομοθεσία.

Όσο αφορά τη διαδικασία της γνωστοποίησης των αιτή
σεων διαμεταγωγής κα: των απαντήσεών τους, η παραγρ. 3 
προόλέπε: την εφαρμογή των διατάσεων τεε αρ. 5 παραγρ. Ρ 
κα: 3: ο: αιτήσεις ν.α: ε: ατχ/τησεις πρέπει, ν.ατ αρχήν να 
διαδιόάζοντα: μέσω των Υπουργείων Δικαιοσύνης των δύο 
σεμεαλλεμένων κρατών, αλλά τα σεμόαλλόμενα κράτη μπορούν 
να κάνουν γνωστό με μια δήλωση, ότ. θα χρησιμοποιήσουν α/.- 
λες οδούς γνωστοποίησης.

Η πασάγραφος ο δεν επιτρέπει στο κράτος διαμεταγωγή; 
να εποδάλε: σε κράτηση τον κατάδικε παρά μενο για όσο χρό
νε απαιτείται για τη διαμεταγωγή τε. μεσω τεε- εδάφους τοε.

Η παραγραφές 6 αφόρα τη; ασυλία τεε καταδίκου απο σελ- 
ληψη 7.α: ποινική δ ίωση στο κράτος της διαμεταγωγής. 
Προόλέπε: ότ: το κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση 
γ·.ζ διαμεταγωγή μπορεί να κληθεί να δώσε: δ’.αόεόαίωστ όσ: 
ο κατάδικος θα τύχε: ασυλίας σε ό.τ: αφορά γεγονός ή κ,ατα. 
δίκη προηγούμενη σης αναχώρησης τεε από το κράτος της 
καταδίκης, με εσαίρεση την κράτηση ποε τε ν.ράτες δ:αμ: 
ταγωγής μπορεί να διστάσει σε εφαρμογή της παραγράφου 
5. Εν τούτοι; δεν υπάρχει υποχρέωση τεε κράτους διαμετ α. 
γωγής να δώσε: μια τέτοια διαδεόζίωση.

Η παράγραφος 7 προόλέπε: ότ: καμία αίτηση διαμεταγωγή; 
δεν είναι απαρ αίτηση αν πρόκειται για διαμεταγωγή αεροπο
ρικώς χωρίς προσγείωση στε έδαφος τεε κράτους διαμετα- 
γωγής. Αντίθετα από τις διατάσεις τεε άρθρου 21.4.α της 
Ευρωπαϊκής σύμόασης εκδόσεως — που απαιτεί σ’ αυτή την 
περίπτωση, μια γνωστεπείηση στο ν.ράτος διαμεταγωγή; - 
η παράγραφος 7 τοε άρθρου 16 αφήνει ελεύθερο κάάε σεν- 
ίαλλόμενο ν.ράτος να κάνει γ;ωστό. — με μια δήλωσα, εν. 
απαιτεί ή όχι μ·α τέτοια γνωστοποίηση.
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21. Άρλρο 17. Γλώσσες χα: έξοδα.

Avne το aρλρο apcs-ά τα λέμ^τα των γλωσσών (is;. 1 έως 
3), τη; ετ.χόρωση; \ταρ. 4) χ.α: τα έξοδα ιταρ. 5..

Σε ό.τ: αρορά τι; γλώσσες wo -λα χρησιμοτοιηλοόν σε ε
φαρμογή τη; σόμόαση;. τε άρ-λρο 1 / κάνε: μ:α οιάκριση με
ταξύ. ατ' τη μια τλεορά. των τκηροοορ ιών τον ανταλλάσσο
νται αιέ. τα δόο εν; αρερόμενα κράτη σόμρωνα με το άελρο 
4 (τζε. 2—4). τοο τρέιε·. να ταρέχοντα: στη γλώσσα τον 
κράταο; — ταραίλήττη ή .σε μεα οπό τ:; ετισημε; γλώσσες τοο 
Σομόουλίοο τη; Εορώτη; ίταρ. 1) χχ: ατ την άλλη των 
αιτήσεων για μεταρορά χα: των ατοδεικτικω·/ εγγρ αρων. 7:2 
τζ οτοία -καμία μετάφραση δεν είνα: χνχγχσία (τζρ. 2ι. τα- 
ρά μόνον χν τε ενί.αρερόμενο κράτος -εχε: κάνε: ετ'.ρόλαση. 
με μ:ζ δήλωση. για το δικαίωμα να 2τΖ'.τε'. ο: αιτήσει; με
ταρορά; χα: τα ατοδειχτικά έγγραρα να σονοδεοοντα: ατο 
μετάρρχση (τα;. 3λ

Βάζε: τη: ταραγράραο 4. τα έγγραφα το; διαόιόάζονται 
;ε εφαρμογή τη; ταροόσας σόμόαση; με εξαίρεση τοο σ'τ:- 
γράροο τη; ατόφασή; το; ετιόάλλε: την καταδίκη -·-■ τ:. 
αναεέεετα: στο άρλιρο 6.2.α — δε χρήζοον ετικέσωση;.

Σε ό.τ: αρορά τα έξοδα η ταράγραρο; ^ τροόλέτε: ότ: 
ετιόαρόνοον- το κράτος εκ.τέλεαη; μ.ε εξαίρεση εκείνα τοο 
ατοκλειστικα δημιοοργοόντα: ατο έοαεο; τοο -κράτιο; της 
καταδίκης. Αοτή η διάταξη. εμτοδίζοντα; τα αυμ4αλ)οόμενα 
κράτη ατό το να διεχτικοόν το ένα ατό το άλλο την ατόδ'.ση 
των αατανών τον τηκι-ο-οργούντα: κατά τη ο:άεχεta της δια
δικασία; μεταρορά;. ατοίλότε: στο να ειβοκολύνε: στην1
τοάξη την εφαρμογή τη; σόμόαση;.

Πάντως δεν αταγοεεάετα: στο κράτος εκτέλεση; να ζήτη
σε: την κάλοψη όλοο. ή μέρςο; των δατανων μεταφορά; ατο 
τον κατάδικο.

22. Άρλρα 18—25. Τελικές διατάξει;.

Με εξαίρεση τα άρλρα 18 χα: 19. το μεγαλύτερε μέρος 
των διατάξεων των άρθρων 18 έω; 25 δζσίζοντχ: στο «τρό- 
νυτο τελικών διατάξεων των σκμ&άσεων χα: σομφωνιών τοο 
σονάττοντα: στα τλαίσια τοο Σομόοολίοο τη; Εορώτη;·:. τοο 
οιολετήληκε ατό την Ετιτροτή των Ττοοργών τοο Σομόοο
λίοο της Εορώτη; στην 315η σύνοδο των Εκτροσώτων το-; 
το Φεδροοάριο τοο 1980. Τα τερατσότερα ατ! aura τα άρλρα 
δε χρειάζονται κανένα ίδια, έτερο σχολιχσμέ. αλλά μ:α ετε- 
τήγηση είνα: ατασαίτητη -ία τα σκόλοολα σηκέ:α των άο·
-όρων 18. 19. 21/22 χα: 23.

Τα ά:·λ;α 18 χα: 19 έ/οον σοντα/·όε: με τροηγοόμενο τα 
άρίρα 19 χα: 20 τη; σύμίασης της'19 Σεττεμόρίοο 1979, 
γ:α τη ::ατή:ηση της άγρ:ας ζωή; κα: τοο εοσιχοο τε::όαο,- 
7.οντο; τη; Εορώτη;. τοο ετ:τρηε: την οτογρασή. τρ:ν την 
έναρξη :σ/όο; τη; σόμίαση;. οχ: μόνον ατό τα κράτη μέλη 
τοο Σομόοο/.ίοο τη; Εορώτη;. α/.’/.α ετίση; χα: ατό. τα μη 
μέλη τοο ε:'/αν σομμετατχε: στην κ.ατάστ:σή τη;. Αοτέ; ο:
οεατααε:; εχοον σχοτο να ;τ:τρε·άοο. στο μεγα/μιτερο οονατο 
α::·ύμό ενο:α&ερομένων χρατών. τοο οεν είνα: αναγκαστικά 
έλα μέλη τοο Σομόοο7.:οο τη; Εορώτη;. να γίνεον τε σον το
μοτερ ο οονατο. τομ;α’/.7οόμενα μέρη. Μτοροόν να τροί'κηόοόν 
τα ίο:α ετ:^ε^ήεστα σε ό.τ: αρορά τη σόμόατη γ:α τη μετα- 

ρορά των κ.ατα;ίκ.ων. Γ:α το λόγο αστό, το άρ-όρο 18 τροΐλέ- 
τε: ότ: είνα: χ/ο:·/τή γ:α οτογρασή ατό τα κράτη μέλη τοο 
_οομ£οο/.:οο τη; Εορώτη; καλώ; κ.α: ατο τα κράτη μη μέλη 
τοο είχαν σομμετάσχε: στην κατάρτισή τη;. Αοτή η ;:άταξη 
τροτί-λεσα: να ε;αρμθ;·λε: γ:α :όο κράτη μή μέ/.η — τον 
Ιναναοά κα: τ:; ΗΠΑ — τοο εέχχ; εκτροαωτηλε: στη; ετ:- 
τροτή τερ:ορ:σμένη: σύνλεση;. με ταρατηρητέ; κα: τα οιοία 
είχαν ενεργό σομμεττχή στην κατάρτιση τη; σόμόαση;.

Μτοροόν να οτογράψοον or σύμόαση, ακριόώ; ότω; τα 
κράτη μέλη τοο Σομόοο/.ίο, τη; Εορώτη;. τρ:ν την έναρ- 
ρη :χ/οε; της. Σόμρωνα με το αρ-λρο 18.2 η σόμόαση άρχι
ζε: να :σχόε: ασοό τρία κράτη μέλη ·λα έχοον εκ.σράσε: τη 
σονα:νεσή τοος να :ε;μεο·λοον αι' χοτήν. Τα κράτη μη μέ

λη. εκτός αστών τεο αναρόροντα: στο a:·λρο 18.1. μτοροόν 
—σόμρωνα με το αρ-λρε 19— να τροσ-κ/.η-όοόν ατό την Ε- 
τ·τρ«τή των Ττοοργών να τροσχωρήσοον στη σόμόαση αλ- 
λα μόνον μετά τη. έναρξη :τχόος της κα: μετά ατό σόμοιο- 
νη γνώμη των σομόαν.λεμένων κρατών.

Το αρ-λρο 2! εξασρα/.ίζε: την χτερ·.όρ:ατη -χρονική εραρ- 
μV -σκόα.η,. Εστ:.ρετ·: στα σομέα/./.οκενα κα ατ τ να 
ετωρεληλοόν τη; ;:α:·.κασ:α; μεταοορά; τοο τροόλέτετα. 
ατό τη σόμόαση γ:α κάνε εκτέλεση τοο εμτίττε: στο τεοίτ 
εοαρμσ-ή; τη; κα: τοο τρόκ.ε:τα: να οέρε: ατοτελέσματα 
μετά την έναρξη :σχόο;. ανεξάρτητα ^ το εάν η κατα- 
ο;κη τα.- τρόκε:τα: να εκτελεσ-λε: ‘έχει αταγγε/.ίε: τρ:ν η 
μετά ατό αοτή την ημερομηνία.

Το άρ-λρ; 22 σκοτεοε: στο νσ ετασοα/νίσε: την ομακη 
οονοταρξη τη; σόμόαση; χα: άλλων τολομελών ή οιμεσών 
σονληκων τοο τροό/.οτοον τη μεταοορά των κρατοομένων.

21 ™α[.α 2—ο^ j αΤ.Γα .:. .ο.νηχς.; εκ.οεση; κα: ακ—
κε; τοο τροόλετοσν τη μεταρορα των κρατοομένων με σχο- 
τό την χντ:τχρασταση η τη μαρτορική κατσά-λεση. Η ταρά- 
V?ς 2 εξασρα'κίζε: την εξακολούθηση τη; εραρμογή; 
των σομρωνιων ή σονληκών ή των σχέσεων τοο αροροόν τη 
μεταρορα των κρατοομένων. ότοο τερ:7.αμόανετα: η «ομο:- 
ομερρη νομο-λεσία.: ότω; αοτή στάρχε: τ.χ. στο τ'καίσιο τη; 
σχχ/οινχοΐχή; σονεργασία;, Η ιαράγραρο; 3 αρορά τ:; τρό- 
σ-λετες σομρωνίσ; τοο σονάττοντα: σε ερ αρμογή τοο αρλροο 
64.2 της Εώρωταϊχής σοαέασης γιβ τη ο:ε-λνη :σχό των κα- 
τσ^ίχαστοχών ατοράσεων. Η ταράγραρος 4 εραρμώζετα: ό 
ταν μ·:α αίτηση μεταρορά; εμτίττε: στο τεόίο ερσρμογη; 
σογχρόνως της ταροόσας σόμόασης κα: της εορωτχίκής σόμ- 
όασης για τη διε-όνή :σχό των κχταοικχστ’.κών ατοσάσεων 
η χά·όε ά/,λοο κειμένοο σχετικού μ: μεταρορά καταίίκων. 
Ιλαοιτό τρότει το κ,ράτο-ς τοο ζητ.α ότχν οιατοτώνει την αίτη
σή τοο. να τροσόισρίζε: σονάμει το:οό κεμοένοο τη οιατοτώ- 
νε:. Μτα τέτοια ένοειξη είνα: οεσμεοτικ,ή για το κράτος τρος 
το οτοίο ατεο-λόνετα:.

Tc άρύ-pc 23, τοο ετιραρτίζε: την Εορωταϊχή Ετιτροτή 
Εγκ'κηματιχών Πρσόληκατων με την ταρακοκοόληση της 
εραρμογή; της ταροόσας σόμόασης, ακολοο-λε: το τροηγοό
μενο τοο κα·ό:ερώό>η/.ε ατό άλλες εορωταϊκές σομόάσεις 
για τοιν.χά -λεματα χοριως το ατ-όρο. 28 της οορωταΐχής 
οόμόασης για την καταστολή των μοιχών ταραόάσεων. το άρ- 
ιλρο 65 της Εορωταΐκής σόμόαση; για τη σιμόν ή ισχύ των 
κατασιχαστικών ατοράσεων, το άρ-λρο 7 τοο τροσ-όετοο τρω- 
τοχό/ώ.οο τη; Εορωταΐκής τόμόαστ;; εκ.οόσεως, το άρ-όρο 
10 τοο τράτλετοο τρωτοκόλ'κοο τη; εορωταΐκής σόμόαση; 
όιχαστικ,ή; σονόρ&μή; σε τοινικά -λέματα και το αρ-λρο 9 
τη; Εορωταΐκής σόμόαση; για τη κ,αταστο’κή της τρομο
κρατίας. Το άρόρο 23 έχε: ως αντικείμενο την τληρορόρη- 
ση της Εορωταΐκής Ετιτροτής Εγκ,ληματολογιχών Προ- 
ό/.ηο,άτων για τ:ς ενοεχόμενες ίοσκολιες τοο -λα ανακόόοον 
ατό την ερμηνεία κ.α: την εραρμογή της χλμόασης με σκστο 
να τη; ετοτρέψε: να βιτοκοκονε: τοο; ρικιχοό; οιχκανον:- 
σμοό; κα: να τροτεινε: τι; τσοτστοιήσε·.; στη χόμόαση τσο 
•λα ε-λεωροόντο χνχγχαίε;.

20. Στο 'Αρ-λρο τρώτο τοο κμρωτιχοό νόμσο τερι’καμίκάνμ 
ντα: ο: έηλωσει; τοο τα το-'κ.εκσιμένα άρ-λρα τη; σόμόαση; 
ετιτρέτοον στα σομόα/.λόμενα κράτη να κάνοον. Έτσι:

1. Άρ-λρο 3 τασάγραρο; 3.

Η Ελλά;α ση/.ώνε: ό·τ: ατοκλείε: την εραρμογή τη; οια- 
;:κασία; τοο τροόλέτετα: στο αρ-λρο 9.1 .ό. Κατ' εξαίροση. 
χν η μετχρορά στην Εν-λάοα ενό; χα^αίίχοο δεν είνα: δονατό 
να τραγματοτοιηλε: χλμρωνα με τη ό:α;·:κασία τοο άρ-λροο 
9.J .α. το Ε/.κηνσκό Ττοοργείο Λ:κα:οσόνης -λα είναι αρμέ- 
τto να ατοσχ;ι;ε: αν -λα ακολοο-ληλε: η σιάσικασια τοο αο- 
λσοο 9.1.0.

2. Άρλρο 3 τασάγραρ ο; 4.

Η Ελλάδα δηλώνει ότ: η οτηκοότητα κρίνετα: σόμρωνα 
με τ2 τροό/.ετόμενα ατό τον Κώδικα τη; Ε/μ.ηνιχή; Ι-λα- 
γένειας.



Ο. Άί-ύίο 0 7Γ 2 0 ΌΤ'.οαζο ς 3.

11 Ελλάδζ Ξήλωνε: ότι μτορε: ν 2 χρη7!μο?:ο:ησε: 772οάλ-
Τ.λζ κα: τη C17rACi>X2τιχη οδό.

4. Ατ-ύρο 9 7720 2-;Ό 22Cις 4.
Η Ελλάδα Ξήλωνε; •ότ; 6α εφαρμόζει τη Αοοδικασια ττυ

;SC/«,έτετζι ατό τη δ ιζταάη “Ζ\> αιρ6ρου 9.1 .4.
5. Άενοο 16 rra:?;άγρατο; 7.
11 Ελλά: 2 Ξηλώνει ότ; τ^εττε: να της γνωστοτοιείτα:

;το:αδήτοτε ::αμεταγωγή λαυΑάνε: χώρα ιτανω ατό το έία-

Ιί. Άρ6;ο 17 ταράγρασος 3.
Η Ελλάδα δηλώνει ότ: ο: αιτήσεις για μεταρορά των κα

ταδίκων και τα ατοδεικτικά έγγραφα τρέτει νζ συνοδεύονται 
ατό μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Αυτά εποιώκοντα: με την κύρωση τη; σύμβαση.; γιζ τη 
τετασορα των καταδίκων. του ταρακαλούμε νζ ψηο:σ6εί ζττό 
τη Βουλή.

Α6ήνζ. 2 Ατριλιου 1987 

Οι Ττουργοί
Εσωτερικών Δικαιοσύνης

Κ. ΠΑΠΟΤΛΓΑΣ ΕΛ. ΒΕΡΓΒΑΚΗΣ
Δηζόσιας Τάξης

Α. ΔΡΟΣΟΓΤΑΝΝΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση τη; σύμόασης για τη μεταρορά των καταδίκων.

Άρ6 ρο τρώτο.

Κυρώνετε: κα: έχε: την ισχύ του όριζε: το άρ6ρο 28 ταρ. 1 
του Συντάγματος, η σύμόαση για τη μεταρορά των κατα
δίκων, του υτογράρηκε στο Στρασβούργο στις 21 Μαρτίου 
1983. με τις εξής δηλώσεις:

1. Άρ6ρο 3 ταράγραρ>ος 3.

Η Ελλάδα δηλώνει ότ: ατοκλειε: τη-/ εσαρμογή της δια
δικασίας του τροόλέτετα: στο ατόοο 9.1.6. Κβτ εξαίρεση, 
αν τ μεταφορά στην Ελλάδζ ενός καταδίκου δεν είνα: δυνατό 
νζ τραγμζτστοιη&ε- τυμρωνα με τη διαδικασία του αρ6ρου 9. 
1. Ζ- "ο Ελληνικό Ττουργείο Δικαιοσύνης ύζ είναι αρμόδ:ο 
νζ ατορασ:σε: αν 6ζ μκολουώηύε: η διαδικασία του άρώοου
9. 1. ό.

2. Αονρο 3 τζσαγσασος 4.

Η Ελ/υάί 2 δηλώνει ότ: η υτηκοότητζ κρινετα: ζύμρωνζ 
με τα τροόλετόμενζ ατό τον Κώδικα της Ελληνικής 16αγέ
νειας.

■3. Αρ6ρο'δ ταράγραφος .3.

Η Ελλάδα δηλώνει ότι μτ&ρεί νζ χρησιμοποιήσει τζράλ- 
ληλζ και τη διτ/νωματική οδό.

4. 'Α?6ρο 9 τάρ άγραφος 4.

Η Ελλάδα δηλώνί; ότ: ·>α εφάρμοζε: τη δ:αδ:καζ!ζ του 
τροδλέτετα: ατό τη διάταξη του άρ-&ρου 9.1.4.

3. ' Αρ6ρο 16 ταραγραρος 7.

Η Ε/.λάδσ δηλώνει ότι τρέτει να της γνωστοτοιείτα: οτο:α- 
δήτοτε ίιαμεταγωγ-ή λαμδάνε: χώρα τάνω ατό το έδαφος της.

6. Άρ6ρο 17 ταραγραρος 3.

Η Ελλάδα δηλώνει ότ: ο: αιτήσεις για μεταρορά των 
καταδίκων και τα ατοδεικτικά έγγρζρα τρέτει νζ συνοδεύονται 
ατό μετάρραση στην ελληνικ.ή γλώσσα.

Το κείμενο της σύμόασης, στο τρωτότυτο στη γαλλική 
γλώσσα και σε μετάρραση στην ελληνική, έχε: ως εξέ,ς:


