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Προς ~π οοαλη των Ελλήνων

υβισταμενο πλέγμα των σχεαεων μεταξύ Ελλόόος κα Αυστραλίας
στην αποτελεσματικότερη συνεογοα.τ “ _·ν δύο χωοων για την κα
ταπολέμηση του εγκλήματος και στην πεοαιτερω ανάπτυξη τακτ
φιλικων σχεαεων ανάμεσε στις δύο χωοτυ
Υποβάλλσντεε στη Βουλή τα σχέδιο αυτό του νόμου. ttqpckoλούμε όπως τίιχει της εγκριοεως της.

Αθπνα. 15 Νοεμβρίου 199C
Με το υποβαλλόμενο σχέδιο νομού σκοπείτο η νομοθετική κύ
ρωση της ΣυνθΛκης έκδοσης Ελλάδος- Αυστραλίας που αποτελά
ci YncYPrc:
ται από 16 άρέοα.
Τα άρθα 1-4 περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με την υποχρέ
0 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ωση εκδόοεως. τα άδυτέ μετά για τα σποια επιτρέπεται π έκδοση,
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ '
τις περιπτώσεις vie τις απαιες' 5εν επιτρέπεται ή μπορεί να μην
Αθ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
επιτραπεί η έκδοση, καθώς κοι την περίπτωση αναβολής της εξέ
τασης της αίτησης έκδοσης για συγκεκριμένους λίγους.
ΕΞΣΓΓΕΡ1ΚΟΝ
ΔΗΜΟΣίΑΣ ΤΑΞΗΣ
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα τη διέτσςη.του άρθρου 2 που προβλέ
A NT. ΣΑΜΑΡΑΣ
ίΠΑΝ. ΒΑΣ1ΛΕ1ΑΔΗΣ
πει κατά το πρότυπο σχετ.καύ άτθόου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδδσεως του 1957. ότι η έκδοση αποκλείέται όχι μόνο στην
περίπτωση πολιτικών εγκλημέτων αλλά και όταν υπάρχουν υπό
νοιες ότι, μαλονότ. η έκδοση ζητείται για έγκλημσ του κοινού ποι
ΣΧΕΔΚ) ΝΟΜΟΥ
νικού δικαίου, εν τούτοις υποκρύπτει σκοπό δίωξης ή τιμωρίας για
Κύρωση Συνθήκηςtκόοσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας
πολιτικούς ή όλλους ουναοείς λόγους.
Τα άρθρα 5-7 περιέχουν διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία
και της Αυστραλίας
έκδοσης, τα απαιτούμενα έγγραφα. την επικύρωση των δικαιαλοΆρθρο πρώτο
γητικών, καθώς κα τη διαδικασία παροχής συμπληρωματικών πλη
ροφοριών. '
^
Τα όρθρο Ε προβλέπει τη δυνατότητα Προσωρινής σύλληψης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άοθ&ο 28 παρ. 1 του
Συντάγματος η Συνθήκη 'Εκδοσης μεταξύ της Ελληνικής Δημο
-μέσω ΙΝΤΕΡΠΟΛ · του εκζπτουμένου προσώπου σε επείγουσες
κρατίας και της Αυστραλίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις
περιπτώσεις καθώς και τις προϋποθέσεις μιας τέτοιας σύλληψης.
13 Απριλίου 1967, της οποίας το κείμενο οε πρωτότυπο στην ελ
Το άρθρο 9 ρυθμίζει τους όρους υπό τους οποίους καθορίζεται
σε ποιο Κράτος θα εκδοίε; το εχζητούμενο πρόσωπο σε περίπτω ληνική και αγγλική γλώσσα έχε: ως εξής:
ση συρροής αιτήσεων εκδόσεως.
ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Το άρθρο 10 αναΦέρεται στη διαδικασία παράδοσης του εκδο
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
θέντος προσώπου ενώ το άρθρο 11 προβλέπει τη δονατότητο ποροδόσεως αντικειμένων που αποκτήθηκαν από το αδίκημα (για το
Η Ελληνική Δημοκρατία και η Αυστραλία
οποίο ζητιέται η έκδοση) ή που μπορεί να ζητηθούν σαν μαρτυρία.
Το άρθρο 12 θεσπίζει κανόνα ειδικότητας σύμφωνα με τον ο
επιθυμώντας να καταστήσουν πιό αποτελεσματική τη συνεργα
ποίο το εκδιδόμενο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να δικασθεί ή να
σία των δύο χωρών στην καταπολέμηση του εγκλήματος με τη σύ
κρατηθεί για αδίκημα που διέποαξε πριν από την έκδοσή του. ε
ναψη συμφωνίας έκδοσης προσώπων που καταζητούνται προκειμένου να ασκηθεί δίωξη εναντίον τους ή να τους επιβληθεί ή να
κτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα
εκτίσουν ποινή. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ τα εξής.
εδάφια (ι) και (ιι) της παεαγρ. 1.
Το άρθρο 13 περιλαμβάνει διατάζεις σχετικά με την είχανέκδο
ση σε τρίτο κράτος.
Άρθρο 1
Υποχρέωση έκδοσης
Το άρθρο 14 ρυθμίζει λεπτομερειακά τα θέματα τα σχετικό με
τη διέλευση
Το άρθρο 15 αναφέρεται στην εκπροσώπηση κα: τον καταμερι
Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος συμφωνεί να εκδίδει στα άλλες σύμ
σμό εξόδων σχετικών με την έκδοση και τη μεταφορά του εκζηφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης αυτής, οποιαδήποτε πρόσω
τουμένου προσώπου μεταξύ του Κρότους προς το οποίο απευθύ
πα καταζητούνται προκεμιένου να ασκηθεί δίωξη εναντίον τους
νεται η αίτηση εκδόσεως κα: του αίτούντος Κράτους.
ή να τους επιβληθεί ή να εκτίοουν ποινή στο αιτούν Κράτος για
Το άρθρο 16 περιέχει τις τελικές διοτόξιμς και προβλέπει οτι
αδίκημα για το οποίο είναι δυνατή η έκδοση.
η Συνθήκη θα οίνοι αόριστης διάρκειας, ότι θα αρχίσει να ισχύει
την τριαχοατή ημέρα από την ημέρα της αμοιβαίας γνωστοποιήΆρθρο 2
σεως ότι οι συνταγματικέ; διαί.κραιες για τη δέση της οε ισχύ
Αδικήματα για τα οπαία επιτρέπεται η έκδοση
έχουν κυρωθεί κα: όπ τη στιγμή της θέσεώς της σε ισχύ θα πάφει
να ισχύει η Συνθήκη εκδόσεως μεταξύ Ελλάδας και Μ. Βρετον1. Για τους σκοπούς της Συνθήκης αυτής, άδυτηματα για τα ο
νίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 24 Σεπτεμβρίου 7910 κά ποία χωρεί η έκδοση pi.cj εκωνε που. όπως κοι αν ττεριγράφοπου ίσχυε μέχρι τώρα και μεταζύ Ελλάδας και Αυστραλίας. Στο
νταμ τιμωρούνται σύμφωνο με τη νομοθεσία και των δύο
ίδιο άρθρο καθοοίζετα: ΰπ αιτήσεις γιο έκδοεη που γίνονται με Συμβαλλόμενων Κρατών με στέρηση της ελευθερίας κατά ανώ
τά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης 6c διέπονται από τις διατάξεις
τατο όριο για ένοπουλάχιστΌ χρόνο ή με αυστηρότερη ποινή. Στις
της, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που διαπράχθηκε το αδίκημα.
περιπτώσεις όπου η αίτηση έκδοσης αφοοα πρόσωπο που έχει κα
Από όσο παραπάνω ελέχθησαν γίνεται ς>σνερό οτι η Συνθήκη
ταδικαστεί YiC τέτοιο αδύσμμτ και ζητείται για την εκτιση ποινής
ρι^ήιίζπ λεπτομερέστατα τα θέματα της εκδόσεως, ενώ έξ άλλου
φυλάκισης ή άλλης στέρησης της ελευθερίας, η έκδοση θα χωρεί
δεν αφίστπτα·. ούτε από την εσωτερική μας νομοθεσία ούτε από
μόνο ερ' όσον υπολείπεται περίοδος τουλάχιστο»τεσσάρων μη
■πς γενικές γραμμές της διεθνο.ς πρακτικής για ό,Τ: α&αρά πα νών έκττσης τέτοιας ποινής.
ρόμοιες Συνθήκες. Επιπλέον οίολουθεί το πρότυπα της Ευρωπαϊ
2. Για τους σκοπούς αυτού του Άρθρου και για να προσδιορί
κής Σύμβασής Εκδόσεως που κυρώθηκε από τη Χώρα μας με το
στε: αν ένα αδυυ,μα owtcnc παραμ.αση της νομοθεσίας των δύο
ν.416£Π961.
Συμβαλλόμενων Κρατών:
Από γενικότερη άποψη η Συνθήκη αυτή 6c συμβαλλε» μεοα στο
(α) δεν λαμβάνετε, υπόυη αν η νομοθεσία των Συμβαλλόμενων

