
ΑΡΘΡΟ 1 (άρ. 1, 3 Α-Π) 

ΟΡΙΜΟΙ 

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ: 

α) σο “απφθαζε”, λνείηαη ε ακεηάθιεηε απφθαζε πνπ επηβάιιεη 

ρξεκαηηθή πνηλή ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ειήθζε: 

αα) απφ δηθαζηήξην ηνπ θξάηνπο έθδνζεο επί πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, 

αβ) απφ κε δηθαζηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο επί πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο, ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν είρε ηελ επθαηξία λα 

δηθαζηεί απφ δηθαζηήξην πνπ έρεη δηθαηνδνζία εηδηθά ζε πνηληθέο 

ππνζέζεηο, 

αγ) απφ κε δηθαζηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, επί πξάμεσλ νη 

νπνίεο, βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, ηηκσξνχληαη 

σο παξαβάζεηο θαλφλσλ δηθαίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν είρε ηελ επθαηξία λα δηθαζηεί απφ 

δηθαζηήξην πνπ έρεη δηθαηνδνζία εηδηθά ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, 

αδ) απφ δηθαζηήξην πνπ έρεη δηθαηνδνζία εηδηθά ζε πνηληθέο 

ππνζέζεηο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ απνθάζεσλ ηεο ππνπεξ. αγ΄ . 

β) σο «ρξεκαηηθή πνηλή» λνείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο: 

βα) ρξεκαηηθνχ πνζνχ δπλάκεη θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο επί 

πνηληθνχ αδηθήκαηνο, 

ββ) απνδεκίσζεο ππέξ ησλ ζπκάησλ ε νπνία επηβάιιεηαη κε ηελ 

ίδηα απφθαζε, φηαλ γηα ην ζχκα δελ πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα 

παξάζηαζεο πνιηηηθήο αγσγήο θαη ην δηθαζηήξην αζθεί ηελ πνηληθή 

ηνπ δηθαηνδνζία, 

βγ) ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα ηελ θάιπςε δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ 

εμφδσλ ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηεο απφθαζεο, 

βδ) ρξεκαηηθνχ πνζνχ πξνο δεκφζην ηακείν ή νξγάλσζε 

ππνζηήξημεο ζπκάησλ, πνπ επηδηθάζηεθαλ κε ηελ ίδηα απφθαζε. 

Σηελ έλλνηα ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο δελ πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο 

δήκεπζεο κέζσλ ηέιεζεο θαη πξντφλησλ εγθιήκαηνο, θαζψο θαη 

δηαηάμεηο αζηηθήο θχζεο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ αμίσζε 

απνδεκίσζεο θαη απνθαηάζηαζεο θαη είλαη εθηειεζηέο ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ (ΕΚ) ππ’ αξηζ. 44/2001 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο 



Δεθεκβξίνπ 2000 γηα ηε δηεζλή δηθαηνδνζία, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

εθηέιεζε απνθάζεσλ ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο,  

γ) σο «θξάηνο έθδνζεο» λνείηαη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν 

εθδφζεθε ε απφθαζε, 

δ) σο «θξάηνο εθηέιεζεο» λνείηαη  ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν 

δηαβηβάδεηαη ε απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζεί. 

2. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο απαγνξεχεηαη λα 

αληίθεηηαη ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη αξρέο πνπ θαηνρπξψλνληαη 

ζην άξζξν 6 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη 

εθθξάδνληαη ζηνλ Φάξηε Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο. 

ΑΡΘΡΟ 2 (άρ. 5 Α-Π) 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

1. Η αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε απφθαζεο πξνυπνζέηνπλ ζχλδεζε 

ηεο απφθαζεο κε ζπκπεξηθνξά ε νπνία ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα 

θαηά ην ειιεληθφ δίθαην, αλεμαξηήησο λνκηθνχ ραξαθηεξηζκνχ. 

2. Η αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε απφθαζεο επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ρσξίο έιεγρν ηνπ δηηηνχ αμηνπνίλνπ γηα ηηο 

αθφινπζεο αμηφπνηλεο πξάμεηο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην δίθαην 

ηνπ θξάηνπο έθδνζεο: 

- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, 

- ηξνκνθξαηηθή πξάμε, 

- εκπνξία αλζξψπσλ, 

- γελεηήζηα εθκεηάιιεπζε παηδηψλ θαη παηδηθή πνξλνγξαθία, 

- παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, 

- παξάλνκε δηαθίλεζε φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη εθξεθηηθψλ, 

- δσξνδνθία, 

- απάηε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο ζχκβαζεο ηεο 26εο Ινπιίνπ 1995 ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, 

- λνκηκνπνίεζε πξντφλησλ εγθιήκαηνο, 



- παξαράξαμε θαη θηβδειεία λνκίζκαηνο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

επξψ, 

- έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν, 

- έγθιεκα θαηά ηνπ πεξηβάιινληνο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ απεηινπκέλσλ δσηθψλ εηδψλ θαη απεηινπκέλσλ 

θπηηθψλ εηδψλ θαη πνηθηιηψλ, 

- παξνρή ζπλδξνκήο ζε παξάλνκε είζνδν θαη δηακνλή ζηελ 

επηθξάηεηα, 

- αλζξσπνθηνλία κε πξφζεζε, βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, 

- παξάλνκν εκπφξην αλζξψπσλ νξγάλσλ θαη ηζηψλ, 

- αξπαγή, απαγσγή, παξάλνκε θαηαθξάηεζε θαη πεξηαγσγή ζε 

νκεξία, 

- έγθιεκα κε ξαηζηζηηθά θαη μελνθνβηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

- νξγαλσκέλε ή έλνπιε ιεζηεία, 

- παξάλνκε δηαθίλεζε πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αξραηνηήησλ θαη ησλ έξγσλ ηέρλεο, 

- ππεμαίξεζε, 

- αζέκηηε πξνζηαζία έλαληη παξαλφκνπ πεξηνπζηαθνχ νθέινπο 

θαη εθβίαζε, 

- απνκίκεζε θαη πεηξαηεία πξντφλησλ, 

- πιαζηνγξαθία δεκνζίσλ εγγξάθσλ θαη εκπνξία πιαζηψλ, 

- παξαράξαμε κέζσλ πιεξσκήο, 

- ιαζξεκπφξην νπζηψλ κε νξκνληθή δξάζε θαη άιισλ απμεηηθψλ 

παξαγφλησλ, 

- ιαζξεκπφξην ππξεληθψλ ή ξαδηελεξγψλ νπζηψλ, 

- εκπνξία θιεκκέλσλ νρεκάησλ, 

- βηαζκφο, 

- εκπξεζκφο, 

- έγθιεκα πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δηεζλνχο Πνηληθνχ 

Δηθαζηεξίνπ, 

- αεξνπεηξαηεία θαη πεηξαηεία, 

- δνιηνθζνξά, 



- παξάβαζε θαλφλσλ νδηθήο θπθινθνξίαο, ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαη θαη παξαβάζεηο θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ψξεο 

νδήγεζεο θαη αλάπαπζεο, θαζψο θαη θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ 

επηθίλδπλα πξντφληα, 

- ιαζξεκπφξην, 

- παξαβίαζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

- απεηιή θαη βηαηνπξαγία θαηά πξνζψπσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πξάμεσλ βίαο θαηά ηε δηάξθεηα αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, 

- βαλδαιηζκφο, 

- θινπή, 

- αδίθεκα πνπ νξίδεηαη απφ ην θξάηνο έθδνζεο πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηεζεί ε εθαξκνγή ππνρξεψζεσλ απφ πξάμεηο νη νπνίεο 

ζεζπίζζεθαλ δπλάκεη ηεο ζπλζήθεο ΣΕΚ ή ηνπ ηίηινπ VI ηεο 

ζπλζήθεο ΣΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 3 (άρ. 2 Α-Π) 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΡΥΗ 

1. Κεληξηθή αξρή γηα λα επηθνπξεί ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο ζηελ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε ησλ 

απνθάζεσλ νξίδεηαη ην Υπνπξγείν Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ. 

2. Η θεληξηθή αξρή ελεκεξψλεη ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο 

αξρέο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, θαη δχλαηαη λα ηεξεί ζρεηηθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

ΑΡΘΡΟ 4 (άρ. 2 Α-Π) 

ΑΡΜΟΓΙΔ ΓΙΚΑΣΙΚΔ ΑΡΥΔ 

1. Αξκφδηα δηθαζηηθή αξρή γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε θάζε 

απφθαζεο είλαη ν Εηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ ηεο πεξηθέξεηαο φπνπ 

ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ έρεη απαγγειζεί ε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε δηαζέηεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή εηζφδεκα ή 

έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ή, εάλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, 

ηελ έδξα ηνπ.  

2. Αξκφδηα αξρή γηα ηε δηαβίβαζε ηεο απφθαζεο ή επηθπξσκέλνπ 

αληηγξάθνπ ηεο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ άξζξνπ 6 πξνο ηηο 

αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο είλαη ν Εηζαγγειέαο ηνπ 



Δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηεο νπνίαο 

δεηείηαη ε αλαγλψξηζε ή εθηέιεζε. 

ΑΡΘΡΟ 5 (άρ. 4 Α-Π) 

ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ 

1. Η απφθαζε ή επηθπξσκέλν αληίγξαθφ ηεο καδί κε ην 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ άξζξνπ 6, δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ αξκφδην 

Εηζαγγειέα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

θξάηνπο εθηέιεζεο φπνπ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ελαληίνλ ηνπ 

νπνίνπ έρεη εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή απφθαζε δηαζέηεη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ή εηζφδεκα ή  έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ή, εάλ πξφθεηηαη 

γηα λνκηθφ πξφζσπν, ηελ έδξα ηνπ. Η αλσηέξσ δηαβίβαζε 

δηελεξγείηαη απεπζείαο, κε νπνηνλδήπνηε κέζν απνηππψλεηαη 

εγγξάθσο θαη ππφ ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ζην θξάηνο εθηέιεζεο 

λα εμαθξηβψζεη ηε γλεζηφηεηα. Τν πξσηφηππν ηεο απφθαζεο ή 

επηθπξσκέλν αληίγξαθφ ηεο θαη ην πξσηφηππν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

ηνπ άξζξνπ 6 απνζηέιινληαη ζην θξάηνο εθηέιεζεο θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο. 

2. Η απφθαζε δηαβηβάδεηαη ζε έλα κφλν θξάηνο εθηέιεζεο θάζε 

θνξά. 

3. Σε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο δελ 

είλαη γλσζηή, ν αξκφδηνο Εηζαγγειέαο απεπζχλεηαη ζηελ θεληξηθή 

αξρή ηνπ άξζξνπ 3, πξνθεηκέλνπ απηή λα ιάβεη πιεξνθνξίεο απφ ην 

θξάηνο εθηέιεζεο κε θάζε απαξαίηεην κέζν, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζεκείσλ επαθήο ηνπ επξσπατθνχ δηθαζηηθνχ δηθηχνπ. 

4. Εάλ ε δηθαζηηθή αξρή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 πνπ 

παξαιακβάλεη ηελ απφθαζε ή επηθπξσκέλν αληίγξαθφ ηεο καδί κε 

ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ άξζξνπ 6 δελ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο, δηαβηβάδεη απηεπαγγέιησο ηελ απφθαζε απηή ζηελ αξκφδηα 

αξρή θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

έθδνζεο. 

ΑΡΘΡΟ 6 (άρ. 4 παρ. 2 Α-Π) 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΣΤΠΟ ΣΟΤ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ 

Τν πηζηνπνηεηηθφ, ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ ελζσκαηψλεηαη ζην 

παξάξηεκα ηνπ παξφληνο, ζπκπιεξψλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ σο πξνο 

ηα ππνρξεσηηθά ηνπ ζηνηρεία, ππνγξάθεηαη θαη πηζηνπνηείηαη σο 

πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο 

έθδνζεο.  



ΑΡΘΡΟ 7 (άρ. 6 Α-Π) 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ 

1. Η αξρή εθηέιεζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 αλαγλσξίδεη ρσξίο 

άιιε δηαηχπσζε θάζε απφθαζε ε νπνία ηεο δηαβηβάδεηαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 5 θαη ιακβάλεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηα αλαγθαία 

κέηξα γηα ηελ εθηέιεζή, εθηφο αλ ζπληξέρεη ιφγνο κε αλαγλψξηζεο ή 

κε εθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ 8 .  

ΑΡΘΡΟ 8 (άρ. 5 § 3 & 7 Α-Π) 

ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ Ή ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

1. Η αξρή εθηέιεζεο  ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4,δελ αλαγλσξίδεη θαη 

δελ εθηειεί απφθαζε φηαλ απηή δελ ζπλδέεηαη κε ζπκπεξηθνξά ε 

νπνία ζπληζηά πνηληθφ αδίθεκα ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην, 

αλεμαξηήησο λνκηθνχ ραξαθηεξηζκνχ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 .  

2. Η αξρή εθηέιεζεο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 κπνξεί λα αξλεζεί ηελ 

αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε ηεο απφθαζεο φηαλ: 

α) ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ άξζξνπ 6 δελ έρεη πξνζθνκηζζεί ή είλαη 

ειιηπέο ή πξφδεια αλαληίζηνηρν πξνο ηελ απφθαζε ή απφ ην 

πηζηνπνηεηηθφ εγείξεηαη δήηεκα πηζαλήο παξαβίαζεο ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ή ζεκειησδψλ λνκηθψλ αξρψλ, φπσο απηά 

θαζηεξψλνληαη ζην άξζξν 6 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Επξσπατθή 

Έλσζε, 

β) έρεη εθδνζεί απφθαζε θαηά ηνπ θαηαδηθαζζέληα γηα ηηο ίδηεο 

πξάμεηο ζην θξάηνο εθηέιεζεο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο πέξαλ 

ησλ θξαηψλ έθδνζεο ή εθηέιεζεο, θαη, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 

απφθαζε απηή έρεη εθηειεζηεί,   

γ) ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην, ε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ έρεη 

επηβιεζεί κε ηελ απφθαζε  έρεη παξαγξαθεί θαη ε απφθαζε 

ζπλδέεηαη κε αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα 

ησλ ειιεληθψλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, 

δ) ε απφθαζε ζπλδέεηαη κε πξάμεηο νη νπνίεο: 

δα) ζεσξνχληαη θαηά ην ειιεληθφ δίθαην φηη ηειέζζεθαλ νιηθά ή 

κεξηθά ζην έδαθνο ηεο Ειιάδαο ή ζε εμνκνηνχκελν πξνο απηφ 

έδαθνο, ή 



δβ) ηειέζζεθαλ εθηφο ηνπ εδάθνπο ηνπ θξάηνπο έθδνζεο θαη 

θαηά ην ειιεληθφ δίθαην απαγνξεχεηαη δίσμε γηα ηηο πξάμεηο απηέο 

φηαλ ηεινχληαη εθηφο ειιεληθνχ εδάθνπο, 

ε) ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην πθίζηαηαη αζπιία πνπ θαζηζηά 

αδχλαηε ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο, 

ζη) ε απφθαζε αθνξά θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζχκθσλα κε ην 

ειιεληθφ δίθαην ζεσξείηαη πνηληθά αλεχζπλν ιφγσ ειηθίαο γηα ηηο 

πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί ε απφθαζε, 

δ) ζχκθσλα κε ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ άξζξνπ 6 , ην ελδηαθεξφκελν  

πξφζσπν, ζε πεξίπησζε γξαπηήο δηαδηθαζίαο, δελ ελεκεξψζεθε 

πξνζσπηθά ή κέζσ εθπξνζψπνπ ζχκθσλα κε ην δίθαην ηνπ 

θξάηνπο έθδνζεο γηα ην δηθαίσκά ηνπ λα πξνζβάιεη ηελ απφθαζε 

θαη γηα ηηο πξνζεζκίεο άζθεζεο ηνπ ζρεηηθνχ έλδηθνπ κέζνπ,  

ε) ε ρξεκαηηθή πνηλή είλαη θαηψηεξε ησλ 70 επξψ ή ηζνδχλακνπ 

πνζνχ, 

ζ) ζχκθσλα κε ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ άξζξνπ 6, ην ελδηαθεξφκελν 

πξφζσπν δελ εκθαλίζηεθε ζηε δίθε πνπ νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο, εθηφο εάλ ζην πηζηνπνηεηηθφ αλαθέξεηαη φηη ην 

ελδηαθεξφκελν πξφζσπν, βάζεη πεξαηηέξσ δηθνλνκηθψλ 

απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην εζληθφ δίθαην ηνπ θξάηνπο 

έθδνζεο: 

ζα) είρε θιεηεπζεί λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ή κε νπνηνλδήπνηε 

άιινλ ηξφπν είρε ελεκεξσζεί πξαγκαηηθά θαη επηζήκσο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο 

δίθεο πνπ νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, θαη  απνδεηθλχεηαη 

ζαθψο φηη ηεινχζε ελ γλψζεη ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δίθεο θαη είρε 

ελεκεξσζεί φηη κπνξεί λα εθδνζεί απφθαζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

εκθαληζηεί, ή 

ζβ) ην πξφζσπν ήηαλ ελήκεξν γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δίθε 

θαη είρε δψζεη εληνιή ζε δηθεγφξν, ν νπνίνο θαη ηνλ εθπξνζψπεζε 

ζηε δίθε, ή 

ζγ) αθνχ ηνπ επηδφζεθε ε απφθαζε θαη ελεκεξψζεθε ξεηά γηα 

ην δηθαίσκά ηνπ λα δηθαζηεί εθ λένπ ή λα αζθήζεη έλδηθν κέζν θαηά 

ηελ εθδίθαζε ηνπ νπνίνπ δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη θαη κε ην νπνίν ζα 

επαλεμεηαζηεί ε νπζία ηεο ππφζεζεο, θαη δήισζε ξεηά φηη δελ 

ακθηζβεηεί ηελ απφθαζε ή δελ δήηεζε λα δηθαζηεί εθ λένπ ή δελ 

άζθεζε έλδηθν κέζν εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο 



  η) ζχκθσλα κε ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ άξζξνπ 6, ην ελδηαθεξφκελν 

πξφζσπν δελ παξαζηάζεθε ζηε δηαδηθαζία, εθηφο εάλ επηζεκαίλεηαη 

ζην πηζηνπνηεηηθφ φηη ην πξφζσπν, αθνχ ελεκεξψζεθε ξεηά γηα ηε 

δηαδηθαζία θαη ηε δπλαηφηεηα λα παξαζηεί ζηε δίθε, παξαηηήζεθε 

ξεηά ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηφο ηνπ θαη δήισζε  φηη δελ ακθηζβεηεί 

ηελ απφθαζε. 

3. Σηηο πεξ. α΄, γ΄, δ΄, ζ΄ θαη η΄ ηεο παξ. 2, ε αξρή εθηέιεζεο ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 4 πξηλ απνθαλζεί γηα ηελ νιηθή ή κεξηθή κε 

αλαγλψξηζε ή κε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο, δηαβνπιεχεηαη κε θάζε 

θαηάιιειν κέζν κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο θαη δεηεί 

ηελ παξνρή θάζε αλαγθαίαο πιεξνθνξίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 (άρ. 8 Α-Π) 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΚΑΣΑΒΛΗΣΔΟΤ ΠΟΟΤ 

1. Η αξρή εθηέιεζεο ηεο παξ. 1  ηνπ άξζξνπ 4, φηαλ δηαπηζηψλεη φηη 

ε απφθαζε αθνξά απνθιεηζηηθά πξάμεηο πνπ δελ δηαπξάρζεθαλ ζην 

έδαθνο ηνπ θξάηνπο έθδνζεο, δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε κείσζε ηνπ 

πνζνχ ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε κέρξη ην κέγηζην φξην πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην  γηα ην ίδην αδίθεκα, φηαλ νη 

πξάμεηο εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ησλ Ειιεληθψλ Δηθαζηεξίσλ.  

2. Η αξρή εθηέιεζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 κεηαηξέπεη, εθφζνλ 

απαηηείηαη, ην πνζφ ηεο πνηλήο ζε επξψ κε ηελ ηζνηηκία πνπ ηζρχεη 

θαηά ην ρξφλν επηβνιήο ηεο πνηλήο. 

ΑΡΘΡΟ 10 (άρ. 9, 10 Α-Π) 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ 

1. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 553 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο . Η ίδηα δηαδηθαζία 

εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ρξεκαηηθψλ πνηλψλ ζε βάξνο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. Μεηαηξνπή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ζε 

ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή θαηά ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 588 

Κψδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο ρσξεί κφλν φηαλ απηή έρεη επηηξαπεί 

απφ ην θξάηνο έθδνζεο κε ζρεηηθή αλαθνξά ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

άξζξνπ 6. Τν χςνο ηεο ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο πνηλήο δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κέγηζην φξην πνπ ελδερνκέλσο δειψλεηαη 

ζην πηζηνπνηεηηθφ. 

2. Όηαλ ν θαηαδηθαζζείο απνδεηθλχεη φηη θαηέβαιε ην πνζφ ηεο 

πνηλήο νιηθά ή κεξηθά ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο, ε αξρή εθηέιεζεο  



ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 δηαβνπιεχεηαη κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ 

θξάηνπο έθδνζεο θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 3  ηνπ 

άξζξνπ 8  . Κάζε ηκήκα ηνπ πνζνχ ηεο πνηλήο πνπ έρεη εηζπξαρζεί 

κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε άιιν θξάηνο εθπίπηεη πιήξσο απφ ην 

πνζφ ηεο εθηειεζηέαο πνηλήο. 

ΑΡΘΡΟ 11 (άρ. 12 Α-Π) 

ΓΙΑΚΟΠΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

1. Η αξρή δηαβίβαζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ελεκεξψλεη ρσξίο 

ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο 

ζρεηηθά κε απνθάζεηο ή κέηξα, ζπλεπεία ησλ νπνίσλ ε απφθαζε 

παχεη λα είλαη εθηειεζηή ή λα εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

θξάηνπο εθηέιεζεο γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν. 

2. Η αξρή εθηέιεζεο  ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 δηαθφπηεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο απφθαζεο κφιηο ε αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο 

πιεξνθνξήζεη φηη έιαβε ηέηνηα απφθαζε ή κέηξν. 

ΑΡΘΡΟ 12 (άρ. 11 Α-Π) 

ΥΑΡΙ ΚΑΙ METΡΙΑΜΟ ΠΟΙΝΗ 

1. Φάξηο θαη κεηξηαζκφο πνηλήο δχλαηαη λα ρνξεγείηαη  απφ ην 

θξάηνο έθδνζεο θαζψο θαη ην θξάηνο εθηέιεζεο.  

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ εδαθίσλ γ΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

10, κφλν ην θξάηνο έθδνζεο δχλαηαη λα απνθαλζεί επί αίηεζεο 

αλαζεψξεζεο ηεο απφθαζεο. 

                    ΑΡΘΡΟ 13 (άρ. 13 Α-Π) 

ΓΙΑΘΔΗ ΣΩΝ ΠΟΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ  

Πνζά πξνεξρφκελα απφ ηελ εθηέιεζε απνθάζεσλ πεξηέξρνληαη ζην 

Ειιεληθφ Δεκφζην, εθηφο αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ζπκθσλία 

αλάκεζα ζην θξάηνο έθδνζεο θαη ηελ Ειιάδα, ηδίσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπεξ. ββ΄ ηεο πεξ. β΄ ηνπ 

άξζξνπ 1 . 

ΑΡΘΡΟ 14 (άρ. 14 Α-Π) 

ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΚΓΟΗ 

Η αξρή εθηέιεζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ελεκεξψλεη ρσξίο 

ππαίηηα θαζπζηέξεζε  ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο έθδνζεο κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξεί λα απνδεηρζεί  εγγξάθσο γηα : 



α) ηε δηαβίβαζε ηεο απφθαζεο ζηελ αξκφδηα αξρή, ζχκθσλα κε ην 

ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 5 , 

β) νπνηαδήπνηε απφθαζε ζρεηηθά κε άξλεζε αλαγλψξηζεο θαη 

εθηέιεζεο κηαο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ην εδ. ηειεπηαίν ηεο παξ. 3 

άξζξν 8 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α εδάθην ηειεπηαίν θαη δ θαζψο θαη 

γηα ηνπο ιφγνπο ηεο απφθαζεο απηήο, 

γ) ηελ νιηθή ή κεξηθή κε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 9, 10 θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11  , 

δ) ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο, κφιηο ε εθηέιεζε νινθιεξσζεί.  

ΑΡΘΡΟ 15 (άρ. 15 Α-Π) 

ΤΝΔΠΔΙΔ ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΑΠΟΦΑΗ 

1.Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2, ην θξάηνο έθδνζεο δελ έρεη 

δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε απφθαζεο πνπ δηαβηβάζζεθε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5. 

2. Τν δηθαίσκα εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο επαλέξρεηαη ζην θξάηνο 

έθδνζεο: 

α) κφιηο ε αξρή δηαβίβαζεο  ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ελεκεξσζεί 

απφ ην θξάηνο εθηέιεζεο γηα ηελ νιηθή ή κεξηθή κε εθηέιεζε ή ηε κε 

αλαγλψξηζε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 8, κε εμαίξεζε ην άξζξν 8 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β, θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 12 

παξάγξαθνο 1, 

β) φηαλ ην θξάηνο εθηέιεζεο πιεξνθνξήζεθε απφ ηελ αξρή 

δηαβίβαζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 φηη ε απφθαζε δελ εκπίπηεη 

πιένλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11, 

3. Εάλ, κεηά ηε δηαβίβαζε απφθαζεο θαηά ην άξζξν 5, ε αξρή 

δηαβίβαζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ιάβεη ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ 

θαηέβαιε απηνβνχισο ν θαηαδηθαζζείο ζε ζρέζε κε ηελ απφθαζε, ε 

ελ ιφγσ αξρή ελεκεξψλεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε  ηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ θξάηνπο εθηέιεζεο. 

                   ΑΡΘΡΟ 16 (άρ. 16 Α-Π) 

  ΓΛΩΔ 

1. Τν πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

                   ΑΡΘΡΟ 17 (άρ. 17 Α-Π) 

ΔΞΟΓΑ 



Εάλ απφ ηελ εθηέιεζε απφθαζεο ζηελ Ειιάδα πξνθαινχληαη 

δαπάλεο επί ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο, απηέο βαξχλνπλ ην Ειιεληθφ 

Δεκφζην. 

                 ΑΡΘΡΟ 18 (άρ. 18 Α-Π) 

ΥΔΗ ΜΔ ΑΛΛΔ ΤΜΦΩΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

Δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο ή δηαθαλνληζκνί κεηαμχ Ειιάδαο 

θαη θξαηψλ κειψλ δηαηεξνχληαη ζην κέηξν πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

απινχζηεπζε ή ηελ πεξαηηέξσ δηεπθφιπλζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 

Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

   

 

  

 

 


