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Σο δικαίωμα υπεράςπιςησ ςτισ διαδικαςίεσ ζκδοςησ και δικαςτικήσ ςυνδρομήσ. 

 

Γ. Τριανταφφλλου 

Επίκ. Καθηγητή ΕΚΠΑ 

 

I. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Η διεκνισ δικαςτικι ςυνεργαςία των κρατϊν περιλαμβάνει ωσ βαςικότερουσ τομείσ αφενόσ 

μεν τθν ζκδοςθ και παράδοςθ εκηθτουμζνων προςϊπων, αφετζρου δε τισ λοιπζσ πράξεισ 

ςυνδρομισ που εκτελεί ζνα κράτοσ προσ ζνα άλλο χάριν τθσ εξυπθρζτθςθσ μια ποινικισ 

διαδικαςίασ που εκκρεμεί ςτο τελευταίο (μικρι ι λοιπι δικαςτικι ςυνδρομι). Οι ςχετικζσ 

διαδικαςίεσ ςυνδρομισ εγείρουν ηθτιματα που αφοροφν δυο κατά βάςθ ζννομεσ ςχζςεισ. 

Αφενόσ τθν ςχζςθ μεταξφ του κράτουσ που ηθτεί τθ ςυνδρομι και εκείνου που τθν παρζχει. 

Η πρϊτθ αυτι ςχζςθ είναι μια ςχζςθ διεκνοφσ δικαίου, ςτθν οποία μετζχουν δυο ιςότιμα 

υποκείμενα, δυο κυρίαρχα κράτθ. Η δεφτερθ ςχζςθ είναι αυτι μεταξφ των εμπλεκομζνων 

κρατϊν και των ατόμων που κίγονται από τθ διαδικαςία ςυνδρομισ. Τα φυςικά πρόςωπα 

που εμπλζκονται ςε διαδικαςίεσ ςυνδρομισ υφίςτανται ςοβαρζσ επεμβάςεισ ςτα ατομικά 

δικαιϊματά τουσ. Ο εκηθτοφμενοσ μπορεί να ςυλλθφκεί προκειμζνου να παραδοκεί ςτο 

εκηθτοφν κράτοσ. Ο δικαιοφχοσ ενόσ λογαριαςμοφ μπορεί να αντιμετωπίςει το πάγωμα 

(απαγόρευςθ κίνθςθσ) ενόσ λογαριαςμοφ του, που διατάςςεται από Ζλλθνα ανακριτι ςε 

εκτζλεςθ ενόσ ςχετικοφ αιτιματοσ ςυνδρομισ των αρχϊν άλλου κράτουσ μζλουσ. 

Παρόμοιοι κίνδυνοι εισ βάροσ των ατομικϊν δικαιωμάτων κακιςτοφν προφανι τθ ςθμαςία 

τθσ κατοχφρωςθσ του δικαιϊματοσ υπεράςπιςθσ ςτισ διαδικαςίεσ ςυνδρομισ, ωσ 

ειδικότερθσ ζκφανςθσ των γενικϊν ςυνταγματικϊν δικαιωμάτων δικαςτικισ ακρόαςθσ και 

προςταςίασ που κατοχυρϊνονται ςτο άρκρο 20 Σ.  

Η άςκθςθ του δικαιϊματοσ υπεράςπιςθσ ςε ποινικζσ υποκζςεισ με διαςυνοριακό 

χαρακτιρα εμφανίηει ιδιαιτερότθτεσ που απορρζουν από τθν εμπλοκι ςε αυτζσ 

περιςςοτζρων κρατϊν. Ο κατακερματιςμόσ τθσ ποινικισ διαδικαςίασ και θ διενζργεια 

μεμονωμζνων ι περιςςοτζρων διαδικαςτικϊν πράξεων ςε διαφορετικζσ δικαιοδοςίεσ 

υποχρεϊνουν ενίοτε τουσ κιγομζνουσ να αςκιςουν τα δικαιϊματά τουσ ςε περιςςότερα 

του ενόσ κράτθ. Η επιτυχισ υπεράςπιςθ προχποκζτει τθν ανεφρεςθ ςυνθγόρων ςτθν 
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αλλοδαπι, κάτι που για τον μζςο διάδικο,  με τισ μζτριεσ οικονομικζσ δυνατότθτεσ, είναι 

ιδιαίτερα δυςχερζσ. Επιπλζον θ ςφνδεςθ μιασ ποινικισ υπόκεςθσ με περιςςότερεσ 

δικαιοδοςίεσ παρζχει ςτισ ειςαγγελικζσ αρχζσ διαφορετικϊν κρατϊν τθ δυνατότθτα κίνθςθσ 

περιςςότερων παράλλθλων ποινικϊν διαδικαςιϊν για τθν ίδια πράξθ. Για παράδειγμα θ 

ανκρωποκτονία που τελεί ζνασ Ζλλθνασ ςτθ Γαλλία ενδζχεται να αποτελζςει το αντικείμενο 

δυο διαφορετικϊν ποινικϊν διαδικαςιϊν, που κα εξελίςςονται παραλλιλωσ ςτα δυο κράτθ. 

Ακόμα όμωσ και ςτθν περίπτωςθ που θ πράξθ διωχκεί τελικϊσ άπαξ,  οι κίνδυνοι για το 

δικαίωμα υπεράςπιςθσ δεν εξαλείφονται. Το forum, ςτο οποίο ςυμπτωματικϊσ ι μετά από 

ςυνεννόθςθ των αρχϊν διαφορετικϊν κρατϊν κα διεξαχκεί θ δίκθ, ενδζχεται να 

επιφυλάςςει τθν ςυγκριτικά αςκενζςτερθ κατοχφρωςθ του δικαιϊματοσ υπεράςπιςθσ 

ι/και τθν αυςτθρότερθ από πλευράσ ουςιαςτικοφ δικαίου τιμωρία τθσ πράξθσ. Υπό αυτζσ 

τισ ςυνκικεσ ο ςυνιγοροσ υπεράςπιςθσ αντιμετωπίηει προκλιςεισ που δεν του  είναι 

οικείεσ με βάςθ τισ εμπειρίεσ του από θμεδαπζσ υποκζςεισ. Ζχει το κακικον να επιτφχει τθν 

εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ ςτο ευνοϊκότερο για το πελάτθ του forum, ςε κάκε δε περίπτωςθ 

να εκμεταλλευκεί τισ ευνοϊκότερεσ ρυκμίςεισ κάκε εμπλεκόμενθσ ςτθν υπόκεςθ ζννομθσ 

τάξθσ.  Η εκπλιρωςθ του κακικοντοσ αυτοφ, που εξαλείφει ι αντιςτακμίηει τουσ κινδφνουσ 

του forumshopping εκ μζρουσ των διωκτικϊν αρκϊν ι των μθνυτϊν, προχποκζτει 

εξοικείωςθ με τθν φλθ των οικείων κλάδων και επαρκι πλθροφόρθςθ για τισ προβλζψεισ 

αλλοδαπϊν δικαίων. 

Στθ ςυνζχεια κα αναφερκοφμε ςτισ διατάξεισ του ελλθνικοφ δικαίου που κατοχυρϊνουν το 

δικαίωμα υπεράςπιςθσ ςτουσ δυο αυτοφσ τομείσ διεκνοφσ δικαςτικισ ςυνεργαςίασ. Θα 

αςχολθκοφμε με τθν ερμθνεία και εφαρμογι τουσ από τα ελλθνικά δικαςτιρια και κα 

προτείνουμε τισ κατά τθν κρίςθ μασ αναγκαίεσ μεταβολζσ προσ τον ςκοπό τθσ πλθρζςτερθσ 

κατοχφρωςθσ του δικαιϊματοσ υπεράςπιςθσ. 

 

II. ΕΚΔΟΗ ΚΑΙ ΕΕ 

 

1. Δικαίωμα υπεράςπιςθσ ςτθν Ελλάδα ωσ εκηθτοφν κράτοσ ι κράτοσ ζκδοςθσ ΕΕΣ 

 

Ο εκηθτοφμενοσ με αίτθςθ ζκδοςθσ ι Ευρωπαϊκό Ζνταλμα Σφλλθψθσ (ΕΕΣ) μπορεί να 

αντιλζξειςτθν ζκδοςθ ι τθπαράδοςι του  τόςο ςτο κράτοσ που τθν ηθτεί όςο και ςτο κράτοσ 

που πρόκειται να τον παραδϊςει ι να τον εκδϊςει. 
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Στθν πρϊτθ περίπτωςθ (υπεράςπιςθ ςτο εκηθτοφν κράτοσ ι κράτοσ ζκδοςθσ του 

εντάλματοσ) δικαιοφται δικαςτικισ ακρόαςθσ και προςταςίασ κατά το άρκρο 20 Σ, που να 

περιλαμβάνειτθν εξζταςθτόςο τθσ φπαρξθσ εςωτερικοφ τίτλου που δικαιολογεί τθν ζκδοςθ 

ΕΕΣ ι τθν υποβολι αίτθςθσ ζκδοςθσ όςο και τθσ ςυνδρομισ των ειδικϊν προχποκζςεων 

που τάςςει ο νόμοσ για τισ τελευταίεσ. Ενόψει του ότι θ αρμοδιότθτα ζκδοςθσ ΕΕΣ και 

υποβολισ αίτθςθσ ζκδοςθσ ανικει ςτον Ειςαγγελζα Εφετϊν (άρκρα 455 ΚΠΔ και 4 του ν. 

3251/2004), δθλαδι ςε δικαςτικό λειτουργό, ερωτάται αν επιβάλλεται θ παροχι 

επιπρόςκετθσ αυτοτελοφσ δικαςτικισ προςταςίασ από τακτικοφσ δικαςτζσ. Η απάντθςθ κα 

πρζπει να είναι καταφατικι, διότι ςε διαφορετικι περίπτωςθ το δικαίωμα υπεράςπιςθσ 

του εκηθτουμζνου κα περιςτζλλεται ανεπίτρεπτα ςε ςχζςθ με τισ αμιγϊσ εςωτερικζσ 

υποκζςεισ. Όπωσ ακριβϊσ ο κατθγοροφμενοσ εισ βάροσ του οποίου ζχει εκδοκεί ζνταλμα 

ανακριτι, μπορεί να ηθτιςει τθν ανάκλθςθ ι τθν ακφρωςθ αυτοφ, ζτςι και ο εκηθτοφμενοσ 

με ΕΕΣ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει τθν ανάκλθςθ αυτοφ. Συνικωσ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ κα 

πρζπει να προθγείται αυτοτελισ αίτθςθ για ανάκλθςθ του εςωτερικοφ εντάλματοσ και εν 

γζνει τθσ εκτελεςτισ απόφαςθσ που οδθγεί ςτθν ζκδοςθ του ΕΕΣ. Κακόλα νοθτι είναι όμωσ 

και θ αυτοτελισ προςβολι του τελευταίου, όταν είναι προφανζσ ότι δεν ςυντρζχουν οι 

κατά τον νόμο προχποκζςεισ ζκδοςισ του. 

Για παράδειγμα, αν ζχει εκδοκεί από τθν Ελλάδα ΕΕΣ για τθν εκτζλεςθ απόφαςθσ 

θμεδαποφ δικαςτθρίου, ο εκηθτοφμενοσ μπορεί να αμφιςβθτιςει ςτα αρμόδια ελλθνικά 

δικαςτιρια τθν εκτελεςτότθτα τθσ ςχετικισ απόφαςθσ και κατ’ επζκταςθ τθ νομιμότθτα του 

ΕΕΣ. Ομοίωσ αν υποβλθκεί από τθν Ελλάδα αίτθςθ ζκδοςθσ ςε ςυνζχεια ζκδοςθσ 

εντάλματοσ ςφλλθψθσ από Ζλλθνα ανακριτι,ο εκηθτοφμενοσ μπορεί να αμφιςβθτιςει τθ 

νομιμότθτα του τελευταίου και κατ’επζκταςθ τθσ αίτθςθσ ζκδοςθσ. Στθν τελευταία 

περίπτωςθ κα πρζπει κατά κανόνα να επιδιϊξει και να επιτφχει τθν ανάκλθςθ του 

εςωτερικοφ εντάλματοσ, ςτο οποίο ςτθρίχκθκε θ αίτθςθ ζκδοςθσ. 

Το προφανζσ ςυμφζρον αμφιςβιτθςθσ των προχποκζςεων ζκδοςθσ ΕΕΣ ι υποβολισ 

αίτθςθσ ζκδοςθσ από τισ ελλθνικζσ αρχζσ φαίνεται όμωσ να προςκροφει ςτθν απουςία ςτο 

ελλθνικό δίκαιο ειδικοφ ζνδικου βοθκιματοσγια τθν προςβολι του ΕΕΣ ι τθσ αίτθςθσ 

ζκδοςθσ. 

Προκειμζνου να διαςφαλιςκεί το δικαίωμα δικαςτικισ ακρόαςθσ του εκηθτουμζνου 

ορκότερθ φαίνεται θ ακόλουκθ λφςθ. Αυτόσ μπορεί να ηθτιςει από τον Ειςαγγελζα 

Εφετϊν, που ζχει εκδόςει το ΕΕΣ, τθν ανάκλθςι του. Το αυτό μπορεί να πράξει και ςε ςχζςθ 

με τθν αίτθςθ ζκδοςθσ που ζχει υποβάλει ο τελευταίοσ. Σε περίπτωςθ που θ αίτθςι του δεν 
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γίνει δεκτι, κα πρζπει να αναγνωριςκεί δικαίωμα προςφυγισ του ενϊπιον του Συμβουλίου 

Εφετϊν, κατ’ ανάλογθ εφαρμογι του άρκρου 307 ΚΠΔ. Η λφςθ αυτι επιβάλλεται ενόψει 

τθσ ρφκμιςθσ του άρκρου 20 Σ, που κατοχυρϊνει το δικαίωμα δικαςτικισ ακρόαςθσ 

προςταςίασ. 

 

2. Δικαίωμα υπεράςπιςθσ ςτθν Ελλάδα ωσ εκηθτοφμενο κράτοσ. 

 

Σε αντίκεςθ με ότι ςυμβαίνει με τισ αιτιςεισ που υποβάλλει θ Ελλάδα, το κετικό δίκαιο 

περιλαμβάνει πλθρζςτερεσ ρυκμίςεισ ςε ςχζςθ με τθν υπεράςπιςθ του προςϊπου  ζναντι 

αλλοδαπϊν αιτιςεων ζκδοςθσ ι ΕΕΣ άλλων κρατϊν μελϊν. 

Ειδικότερα δικαιϊματα υπεράςπιςθσ παρζχονται κατ’ αρχάσ ςτο πρϊτο ςτάδιο τθσ 

προςωρινισ ςφλλθψθσ του εκηθτουμζνου (άρκρα 445 ΚΠΔ και 15 του νόμου 3251/2004). Ο 

ΚΠΔ κακιερϊνει ςε ςχζςθ με τθν ζκδοςθ μόνο το δικαίωμα του εκηθτουμζνουνα διορίςει 

ςυνιγορο κακϊσ επίςθσ να λάβει γνϊςθ όλων των εγγράφων και να ηθτιςει αντίγραφά 

τουσ. Πλθρζςτερθ κατοχφρωςθ δικαιωμάτων ςυναντοφμε ςτον νόμο για το ΕΕΣ, ςτον οποίο 

κατοχυρϊνονται το δικαίωμα ενθμζρωςθσ για τθν φπαρξθ και το περιεχόμενο του 

εντάλματοσ, το δικαίωμα προςφυγισ ςτισ υπθρεςίεσ νομικοφ παραςτάτθ και διερμθνζα, 

κακϊσ και θ ενθμζρωςι του για το τελευταίο αυτό δικαίωμα. 

Περαιτζρω κα πρζπει να γίνει δεκτό, ότι ο ςυλλθφκείσ εκηθτοφμενοσ ζχει το δικαίωμα 

ενθμζρωςθσ που παρζχει το άρκρο 99 Α παρ. 3 ΚΠΔ1 ςτον φποπτο ι κατθγοροφμενο, ο 

οποίοσ ςυλλαμβάνεται ι κρατείται Τα δικαιϊματα, που προβλζπονται ςτισ ςχετικζσ 

διαδικαςίεσ καιγια τα οποία κα πρζπει να ενθμερϊνεται,είναι θ παράςταςθ με ςυνιγορο, θ 

υπό προχποκζςεισ παροχι δωρεάν νομικϊν ςυμβουλϊν, το δικαίωμα ενθμζρωςθσ ςχετικά 

με τθν κατθγορία, το δικαίωμα διερμθνείασ και μετάφραςθσ, το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθ 

δικογραφία, το δικαίωμα ενθμζρωςθσ των προξενικϊν αρχϊν και ενόσ επιπλζον προςϊπου, 

το δικαίωμα ςε επείγουςα περίκαλψθ και θ παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ 

δυνατότθτεσ προςβολισ του νόμιμου χαρακτιρα τθσ ςφλλθψθσ. Επιπλζον θ ίδια διάταξθ 

του παρζχει δικαίωμα για παροχι εγγράφου ςτο οποίο καταγράφονται τα πιο πάνω 

δικαιϊματά του, το οποίο επιτρζπεται να διατθρεί ςτθν κατοχι του κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

ςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ του.  

                                                             
1
 Η διάταξθ αυτι προςτζκθκε ςτον ΚΠΔ με το άρκρο 10 του νόμου 4236/2014, που ενςωμάτωςε ςτο 

ελλθνικό δίκαιο τισ Οδθγίεσ 2010/64/ΕΕ και 2012/13/ΕΕ.. 
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Είναι βεβαίωσ αλθκζσ ότι θ διάταξθ του άρκρου 99Α παρ. 3 ΚΠΔ δεν αναφζρεται ευκζωσ ςε 

εκηθτουμζνουσ ςτο πλαίςιο ςχετικϊν διεκνϊν διαδικαςιϊν, αλλά μόνο ςε 

κατθγορουμζνουσ ι υπόπτουσ που ζχουν ςυλλθφκεί. Ωςτόςο αυτό δεν παρεμποδίηει τθν 

εφαρμογι τθσ εν προκειμζνω, κακότι οι εκηθτοφμενοι είναι ςυνικωσ κατθγοροφμενοι ςτο 

κράτοσ που εκδίδει το ΕΕΣ ι υποβάλλει τθν αίτθςθ ζκδοςθσ. Περαιτζρω οι Οδθγίεσ 

2010/64/ΕΕ και 2012/13/ΕΕεπιβάλλουν τθν κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων αυτϊν και ςτισ 

διαδικαςίεσ για τθν εκτζλεςθ ΕΕΣ (άρκρα 2 και 5 αντιςτοίχωσ). Άλλωςτε και ςτθν πράξθ οι 

Ειςαγγελίεσ Εφετϊν τθσ χϊρασ εφαρμόηουν τθ διάταξθ και ςτισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ και 

εκτζλεςθσ ΕΕΣ. 

Κατά το ςτάδιο ςυηιτθςθσ τθσ αίτθςθσ ζκδοςθσ ςτο αρμόδιο Συμβοφλιο Εφετϊν, ο 

εκηθτοφμενοσ ζχει δικαίωμα προςαγωγισ, κατ’ επζκταςθ δε και αυτοπρόςωπθσ εμφάνιςθσ, 

παράςταςθσ με ςυνιγορο και διερμθνζα τθσ εκλογισ τουσ, κακϊσ επίςθσ υποβολισ 

αίτθςθσ για διοριςμό ςυνθγόρου, αν δεν ζχει (άρκρο 448 παρ. 1 ΚΠΔ). Τα αυτά δικαιϊματα 

κατοχυρϊνει το άρκρο 18 του νόμου 3251/2004 κατά το ςτάδιο τθσ ςυηιτθςθσ ςτο 

Συμβοφλιο Εφετϊν που αποφαςίηει για τθν εκτζλεςθ του. Η διάταξθ αυτι ορίηει 

επιπροςκζτωσ και ρθτϊσ ότι ο εκηθτοφμενοσ ζχει δικαίωμα ακρόαςθσ ενϊπιον του 

Συμβουλίου. 

Το δικαίωμα δικαςτικισ ακρόαςθσ ενϊπιον του αρμόδιου ςυμβουλίου περιλαμβάνει 

αφενόσ μεν το δικαίωμα προβολισ νομικϊν ιςχυριςμϊν, αφετζρου δε το δικαίωμα 

πραγματικϊν ιςχυριςμϊν και επιχειρθμάτων κακϊσ και επίκλθςθσ και προςκόμιςθσ 

αποδεικτικϊν μζςων. 

Οι νομικοί ιςχυριςμοί του εκηθτουμζνου αφοροφν κατά κφριο λόγο τθν ςυνδρομι νομικϊν 

κωλυμάτων ζκδοςθσ ι λόγων άρνθςθσ εκτζλεςθσ του ΕΕΣ. Εδϊ ςυγκαταλζγονται π.χ. θ 

αμφιςβιτθςθ του διπλοφ αξιοποίνου, θ ςυμπλιρωςθ του χρόνου παραγραφισ που 

προβλζπει το ελλθνικό δίκαιο για τθν επίδικθ πράξθ κ.ά. 

Αμφιςβθτοφμενο είναι το εφροσ των πραγματικϊν ιςχυριςμϊν, που μπορεί να προβάλει 

παραδεκτϊσο εκηθτοφμενοσ προκειμζνου να αποφφγει τθ ζκδοςθ ι παράδοςι του. Κατά 

γενικι παραδοχι, το ςυμβοφλιο που αποφαςίηει για τθν ζκδοςθ ι εκτζλεςθ του εντάλματοσ 

δεν εξετάηει τθ βαςιμότθτα τθσ κατθγορίασ, που αποδίδεται ςτον εκηθτοφμενο2. Επομζνωσ 

                                                             
2Βλ. ενδεικτικϊσ ΑΠ 1312/2011, 236/2015 και 522/2015 ςε ςχζςθ με ΕΕΣ. Σε ςχζςθ με τθν Ευρωπαϊκι 
Σφμβαςθ Εκδόςεωσ βλ. Χρυςικό, Η ζκδοςθ ωσ κεςμόσ του ποινικοφ δικαίου, ςελ. 361 επ. Πρβλ. 
ωςτόςο προςφάτωσ τααδθμοςίευτα βουλεφματα 1-6/2016 του Συμβουλίου Εφετϊν Ακθνϊν, τα 
οποία υπειςιλκαν ςτθν εξζταςθ τθσ ουςίασ τθσ υπόκεςθσ από τθν οποία ςυνιγαγαν τθν φπαρξθ 
αντιφάςεων και κενϊν ςτα ΕΕΣ. 
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το δικαίωμα ακρόαςθσ του τελευταίου είναι ςτο ηιτθμα αυτό περιοριςμζνο. Ωςτόςο το 

αρμόδιο Συμβοφλιο μπορεί να εξετάςει το οριςμζνο τθσ περιγραφισ τθσ κατθγορίασ ςτο 

ΕΕΣ. Το άρκρο 2 παρ. 1 ε’ του νόμου 3251/2004 αναφζρει μεταξφ των ςτοιχείων που πρζπει 

να περιλαμβάνει το ζνταλμα και τθν περιγραφι των περιςτάςεων τζλεςθσ του εγκλιματοσ, 

ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται ο χρόνοσ και ο τόποσ τζλεςθσ, κακϊσ και θ μορφι ςυμμετοχισ 

του εκηθτουμζνου ςτθν αξιόποινθ πράξθ. Σε περίπτωςθ που παρόμοια περιγραφι δεν 

περιλαμβάνεται ςτο ζνταλμα κατά τον τρόπο οριςμζνο, το ΕΕΣ, δεν είναι ζγκυρο και 

ςυνεπϊσ δεν είναι εκτελεςτό ςτθν Ελλάδα.  

Περαιτζρω θ εξζταςθ και παραδοχι τθσ ςυνδρομισ οριςμζνων λόγων άρνθςθσ εκτζλεςθσ 

του ΕΕΣ ι άρνθςθσ τθσ ζκδοςθσ προχποκζτει τθν απόδειξθ οριςμζνων γεγονότων. Για 

παράδειγμα, ςφμφωνα με τα άρκρο 11ςτοιχ. ηϋτου νόμου 3251/2004, το ΕΕΣ δεν εκτελείται, 

αν θ πράξθ κεωρείται, κατά τον ελλθνικό ποινικό νόμο, ότι ζχει τελεςτεί εξ ολοκλιρου ι εν 

μζρει ςτθν Ελλάδα. Αν θ Ελλάδα προκφπτει ευκζωσ από τθν περιγραφι τθσ πράξθσ ςτο 

ζνταλμα ωσ ο μοναδικόσ ι ζνασ από τουσ περιςςότερουσ τόπουσ τζλεςθσ, τα πράγματα για 

τον εκηθτοφμενο είναι απλά.  

Παράδειγμα: Στο ΕΕΣ αναφζρεται ότι ο εκηθτοφμενοσ, με ψευδείσ παραςτάςεισ που ζλαβαν χϊρα 

ςτθν Ελλάδα, προκάλεςε ςτον πακόντα περιουςιακι ηθμία θ οποία επιλκε ςτθ Γαλλία, διότι εκεί 

διζκεςε ο πακϊν μζροσ τθσ περιουςίασ του. Στθν περίπτωςθ αυτι τόποσ τζλεςθσ τθσ απάτθσ, με 

βάςθ αφενόσ τθν περιγραφι τθσ πράξθσ ςτο ΕΕΣ και αφετζρου τον κανόνα του άρκρου 16 ΠΚ, είναι 

τόςο θ Ελλάδα όςο και θ Γαλλία. Επομζνωσ το ΕΕΣ δεν κα εκτελεςκεί.  

Ωςτόςο πολλζσ φορζσ αυτό δεν ςυμβαίνει. Στο ΕΕΣ περιγράφεται κατά κανόνα μια 

ςυμπεριφορά, θ οποία φζρεται να ζχει τελεςκεί αποκλειςτικά ςτθν αλλοδαπι.  

Παράδειγμα: Στο ΕΕΣ αναφζρεται ότι ο εκηθτοφμενοσςτθ Γαλλία δυςφιμθςε τον πακόντα με 

ανάρτθςι του ςε ιςτοςελίδα. Ο εκηθτοφμενοσ, επικαλοφμενοσ τον κανόνα του άρκρου 5 παρ. 3 ΠΚ, 

ιςχυρίηεται ότι ςτθν Ελλάδα παρζχεται πρόςβαςθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα μζςω του 

διαδικτφου.   

Η νομολογία φαίνεται να δζχεται, ότι κρίςιμοσ είναι ο τόποσ τζλεςθσ που αναφζρεται ςτο 

ΕΕΣ. Ωςτόςο θ κζςθ αυτι δεν μπορεί να γίνει δεκτι υπό τθν απόλυτθ διατφπωςι τθσ, διότι 

ο τόποσ τζλεςθσ που αναφζρεται ςτο ζνταλμα προκφπτει με τθν εφαρμογι του δικαίου του 

κράτουσ ζκδοςθσ του εντάλματοσ, το οποίο δεν εφαρμόηει το δίκαιο του κράτουσ 

εκτζλεςθσ. Το τελευταίο ενδζχεται να διαφζρει και μάλιςτα να μθν είναι καν γνωςτό ςτθν 

αρχι ζκδοςθσ.  Ειδικότερα ςτο παράδειγμά μασ το δίκαιο τθσ Γαλλίασ ενδζχεται να μθν 

περιλαμβάνει διάταξθ αντίςτοιχθ του άρκρου 5 παρ. 3 ΠΚ. 
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Αντικζτωσ, όπωσ ςθμειϊκθκε πιο πάνω, το αρμόδιο Συμβοφλιο που αποφαςίηει για τθν 

εκτζλεςθ οφείλει να εφαρμόςει τουσ οριςμοφσ του ελλθνικοφ δικαίου για τον τόπο τζλεςθσ, 

δθλαδι το άρκρο 16 ΠΚ. Οφείλει λοιπόν να λάβει υπόψθ του και πρόςκετα γεγονότα, εν 

προκειμζνω το κρίςιμο γεγονόσ τθσ πρόςβαςθσ από τθν Ελλάδα ςτθν ιςτοςελίδα, ςτθν 

οποία αναρτικθκε θ δυςφθμιςτικι διάδοςθ.  Συνάγεται επομζνωσ ότι ο εκηθτοφμενοσ 

μπορεί να προβάλει ιςχυριςμό περί τζλεςθσ τθσ πράξθσ ςτθν Ελλάδα προςκομίηοντασ 

μάλιςτα αποδεικτικά μζςα προσ απόδειξθ αυτοφ. Δικαιοφται λ.χ. να ηθτιςει τθν εξζταςθ 

μαρτφρων, που κα επιβεβαιϊςουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ από τθν Ελλάδα, να 

προςκομίςει ςχετικά ζγγραφα (π.χ. βεβαιϊςεισ του διαχειριςτι τθσ ιςτοςελίδασ) κ.λπ. 

Ζνα τελευταίο ηιτθμα που αφορά το δικαίωμα υπεράςπιςθσ ςχετίηεται με τθν φπαρξθ ι μθ 

βάρουσ απόδειξθσ τθσ ςυνδρομισ κωλυμάτων τθσ ζκδοςθσ ι τθσ εκτζλεςθσ του ΕΕΣ.Εν 

προκειμζνω κα πρζπει να γίνει δεκτό, ότι ο εκηθτοφμενοσ δεν φζρει το βάροσ αυτό. Ιςχφει 

αντικζτωσ θ αρχι τθσ αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ τθσ αλικειασ από το αρμόδιο Συμβοφλιο, 

ζςτω και αν ο εκηθτοφμενοσ δεν προβάλει καν τθν φπαρξθ κάποιου κωλφματοσ. Επομζνωσ 

δεν υφίςταται καν βάροσ επικλιςεωσ του τελευταίου. Σε περίπτωςθ αμφιβολιϊν ωσ προσ 

τθν ςυνδρομι του λόγου άρνθςθσ κα πρζπει να εφαρμόηεται αναλόγωσ θ αρχι 

indubioproreo. 

 

ΙΙΙ. ΛΟΙΠΗ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

 

1. Το δικαίωμα υπεράςπιςθσ των ενδιαφερομζνων κατά τθν υποβολι αιτθμάτων 

ςυνδρομισ εκ μζρουσ των ελλθνικϊν αρχϊν. 

 

Το δικαίωμα παροχισ δικαςτικισ προςταςίασ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 20 § 1 Σ, 

παρζχει ςε διαδίκουσ και ςε τρίτουσ το δικαίωμα προλθπτικισ και καταςταλτικισ 

προςφυγισ ςτα δικαςτιρια κατά πράξεων των ανακριτικϊν αρχϊν, οι οποίεσ οδθγοφν ςτθν 

προςβολι ουςιαςτικϊν δικαιωμάτων τουσ. Επομζνωσ οι διάδικοι, αλλά και τρίτοι που 

κίγονται από τα μζτρα ςυνδρομισ που ηθτοφν οι ελλθνικζσ αρχζσ, μποροφν να προςφφγουν 

ςτο αρμόδιο δικαςτιριο για να ηθτιςουν τθν απαγόρευςθ του μζτρου και ςυνακόλουκα 

τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ ςυνδρομισ. Στθν Ελλάδα αρμόδιο δικαςτιριο είναι το 

ςυμβοφλιο πλθμμελειοδικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 307 περ. α) και β) ΚΠΔ. Ο αςκοφμενοσ 

ζλεγχοσ ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ περιορίηεται ςτθ ςυνδρομι των προχποκζςεων του μζτρου 
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κατά το ελλθνικό (εςωτερικό) δίκαιο και όχι των προχποκζςεων υποβολισ αίτθςθσ 

ςυνδρομισ κατά το διεκνζσ δίκαιο. 

Δεδομζνου ότι θ πρόκλθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ αίτθςθσ από τισ αλλοδαπζσ αρχζσ γίνεται 

ςφμφωνα με τον ΚΠΔ (άρκρο 457 § 1 ΚΠΔ) από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ, τίκεται το 

ερϊτθμα αν οι διάδικοι τθσ υποβοθκοφμενθσ ποινικισ διαδικαςίασ ζχουν δικαίωμα 

δικαςτικισ προςταςίασ ςε ςχζςθ με τθν απόφαςθ που λαμβάνει αυτόσ. Η απάντθςθ κα 

πρζπει να διαφοροποιθκεί ανάλογα με το περιεχόμενο τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ τθσ 

Δικαιοςφνθσ.  

Ο δικαςτικόσ ζλεγχοσ είναι απόλυτα επιβεβλθμζνοσ ςε περίπτωςθ άρνθςθσ υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ αυτισ προσ τισ αλλοδαπζσ αρχζσ. Τότε ο ζλεγχοσ των διοικθτικϊν δικαςτθρίων, 

ςτθν Ελλάδα του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, επιβάλλεται προκειμζνου να αποτρζπεται ο 

ετεροκακοριςμόσ του ζργου τθσ δικαςτικισ από τθν εκτελεςτικι εξουςία. Η τελικι 

απόφαςθ πρζπει να είναι ανατεκειμζνθ ςτθν πρϊτθ. Η άςκθςθ τθσ διακριτικισ ευχζρειασ 

τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ, κακϊσ και θ άςκθςθ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ δεν είναι ζνασ 

«ελεφκεροσ του δικαίου χϊροσ», αλλά υπόκειται ςτισ αρχζσ του κράτουσ δικαίου. Ο 

δικαςτικόσ ζλεγχόσ τθσ είναι λοιπόν επιβεβλθμζνοσ, ιδίωσ μάλιςτα όταν ςυγκροφεται με τθν 

ςυνταγματικι αρχι τθσ λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ του δικαςτι. Επιπροςκζτωσ ο ζλεγχοσ 

αυτόσ εξαςφαλίηει τον ςεβαςμό τθσ αρχισ τθσ δίκαιθσ δίκθσ και ιδιαιτζρωσ το 

ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο δικαίωμα του διαδίκου να ηθτεί τθ ςυλλογι αποδείξεων. 

Όταν ο Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ παρακωλφει τθν ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ μζςω τθσ 

άρνθςθσ προωκιςεωσ ςτθν αλλοδαπι αίτθςθσ ςυνδρομισ, το δικαίωμα ακρόαςθσ μπορεί 

να προςτατευκεί μόνο με τθν πρόβλεψθ δικαςτικοφ ελζγχου. Στθν Ελλάδα υπζρ του 

δικαςτικοφ ελζγχου τθσ άρνθςθσ πρόκλθςθσ εκτζλεςθσ τθσ αίτθςθσ ςυνδρομισ με τθ 

δυνατότθτα άςκθςθσ αίτθςθσ ακυρϊςεωσ ενϊπιον του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ 

ςυνθγορεί θ νομολογία του τελευταίου. Σφμφωνα με αυτιν θ απόφαςθ του Υπουργοφ 

Δικαιοςφνθσ, με τθν οποία διατάςςει τθν ζκδοςθ εκηθτουμζνου αλλοδαποφ κατά το άρκρο 

452 § 1 ΚΠΔ, δεν αποτελεί κυβερνθτικι πράξθ υπό τθν ζννοια του άρκρου 45 § 5 του 

προεδρικοφ διατάγματοσ 18/1999, αλλά εκτελεςτι διοικθτικι πράξθ υποκείμενθ ςτον 

ακυρωτικό ζλεγχο. Το βαςικό επιχείρθμα τθσ νομολογίασ αυτισ είναι ότι ο ακυρωτικόσ 

ζλεγχοσ εξαςφαλίηει ιδίωσ τθν τιρθςθ του άρκρου 5 § 2 Σ, που απαγορεφει τθν ζκδοςθ 

αλλοδαποφ, ο οποίοσ διϊκεται για τθν υπζρ τθσ ελευκερίασ δράςθ του. Κατ’ αντιςτοιχίαν ο 

ακυρωτικόσ ζλεγχοσ τθσ άρνθςθσ πρόκλθςθσ εκτζλεςθσ τθσ αίτθςθσ ςυνδρομισ επιβάλλεται 

χάριν διαφυλάξεωσ τθσ εγγφθςθσ του άρκρου 87 § 1 Σ.  
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Κατά μια άποψθ το δικαίωμα δικαςτικισ προςταςίασ ιςχφει  και ςε ςχζςθ με τθν απόφαςθ 

του αρμόδιου Υπουργοφ να προκαλζςει τθν εκτζλεςθ τθσ αίτθςθσ ςυνδρομισ. Το δικαίωμα 

αυτό ζχουν τα άτομα που κα υποςτοφν τθν επζμβαςθ των μζτρων ςυνδρομισ τθσ 

αλλοδαπισ πολιτείασ και μποροφν να το αςκιςουν προςφεφγοντασ ςτο αρμόδιο διοικθτικό 

δικαςτιριο. 

Ωςτόςο το άρκρο 20 § 1 Σ δεν φαίνεται να επιβάλλει τθν αναγνϊριςθ ενόσ τζτοιου 

δικαιϊματοσ. Ο μοναδικόσ λόγοσ, που υπαγορεφει τον δικαςτικό ζλεγχο τθσ πρόκλθςθσ 

εκτζλεςθσ τθσ αίτθςθσ, ζγκειται ςτθν αποτροπι παράνομων προςβολϊν δικαιωμάτων των 

εμπλεκόμενων ατόμων. Όμωσ τα δικαιϊματα αυτά μποροφν να προςτατευκοφν επαρκϊσ 

με τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων, που προβλζπει το εςωτερικό δίκαιο του 

αιτοφντοσ κράτουσ, ςε ςχζςθ με τισ αποφάςεισ των δικαςτικϊν αρχϊν που λαμβάνονται 

κατά τθν προδικαςία. Οι διάδικοι τθσ θμεδαπισ δίκθσ αλλά και κιγόμενοι τρίτοι ζχουν 

δικαίωμα δικαςτικισ προςταςίασ κατά τθσ απόφαςθσ των ανακριτικϊν αρχϊν να κινθκεί θ 

διαδικαςία ςυνδρομισ. Ενόψει του δικαιϊματοσ αυτοφ δεν ςυντρζχει αποχρϊν λόγοσ 

αναγνϊριςθσ πρόςκετου δικαιϊματοσ δικαςτικισ προςταςίασ κατά τθσ απόφαςθσ του 

Υπουργοφ τθσ Δικαιοςφνθσ, που ζπεται τθσ απόφαςθσ των δικαςτικϊν αρχϊν. 

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι θ ςυγκριτικι επιςκόπθςθ αλλοδαπϊν νομοκεςιϊν αποκαλφπτει 

πωσ ςτισ περιςςότερεσ από αυτζσ το άτομο, που ενδεχομζνωσ κίγεται από τθν υποβολι 

αίτθςθσ ςυνδρομισ, δεν ζχει ειδικϊσ αναγνωριςμζνο δικαίωμα να προςφφγει δικαςτικϊσ  

κατά τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ αυτισ. 

 

2.  Το δικαίωμα υπεράςπιςθσ κατά τθ διαδικαςία παροχισ ςυνδρομισ 

 

Η διαδικαςία παροχισ ςυνδρομισ περιλαμβάνει αφενόσ τθν απόφαςθ ικανοποίθςθσ μιασ 

αλλοδαπισ αίτθςθσ και αφετζρου τθ διαβίβαςθ των αποδεικτικϊν μζςων, που 

ςυλλζγονται, ςτισ αρχζσ τθσ αλλοδαπισ, που τα ηθτοφν.  

Όπωσ προκφπτει από το άρκρο 458 § 1 εδ. α’ και 3 ΚΠΔ, θ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, 

προκειμζνου περί αιτιςεων για τθ διενζργεια ανακριτικϊν πράξεων, ζχει ανατεκεί κατ’ 

αρχιν ςτον Υπουργό Δικαιοςφνθσ. Στθν πρϊτθ παράγραφο του άρκρου 458 προβλζπεται 

ειδικότερα θ περίπτωςθ που ο Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ αποφαςίηει να εκτελεςτεί θ 

αλλοδαπι αίτθςθ. Σφμφωνα με τθ διάταξθ μετά τθ λιψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ τθσ 

αλλοδαπισ αρχισ ο Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ διαβιβάηει τθν αίτθςθ ςτον Ειςαγγελζα Εφετϊν, 
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ο οποίοσ παραγγζλλει τθ διενζργειά τθσ από τον Ανακριτι, ςτθν περιφζρεια του οποίου 

πρόκειται να διεξαχκεί θ ανακριτικι πράξθ. Σφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρκρου 

458 παρ. 1 «κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του Κϊδικα». Όπωσ 

προκφπτει από το ςυνδυαςμό τθσ διάταξθσ αυτισ με εκείνθ του άρκρου 458 § 3, που 

προβλζπει δυνατότθτα άρνθςθσ ςυνδρομισ, ο Υπουργόσ αποφαςίηει τθ διαβίβαςθ, αφοφ 

προβεί ςε ζναν πρϊτο ζλεγχο τθσ φπαρξθσ ι μθ λόγων άρνθςθσ, από εκείνουσ που 

προβλζπονται ςτθν τελευταία αυτι διάταξθ. 

Η απόφαςθ για τθν παροχι τθσ ςυνδρομισ δεν είναι όμωσ ανατεκειμζνθ αποκλειςτικά ςτον 

Υπουργό Δικαιοςφνθσ. Το άρκρο 458 § 1 α’ ανακζτει ςτον  Ειςαγγελζα Εφετϊν τθν 

παραγγελία για τθν εκτζλεςθ τθσ αίτθςθσ. Αν ο Ειςαγγελζασ Εφετϊν κρίνει ότι θ εκτζλεςθ 

αυτι δεν είναι δυνατι κατά το ελλθνικό δίκαιο, κα πρζπει να μθν τθν παραγγείλει, αλλά να 

ειςαγάγει τθν υπόκεςθ ςτο Συμβοφλιο Εφετϊν, το οποίο ζχει ευρφτερθ αρμοδιότθτα να 

διαπιςτϊνει τα κωλφματα τθσ ςυνδρομισ. Αντικζτωσ ο Ειςαγγελζασ Εφετϊν δεν ζχει 

δικαίωμα να αποφαςίςει ο ίδιοσ ότι θ εκτζλεςθ είναι απαγορευμζνθ.  

Σφμφωνα με το άρκρο 458 § 3, που ρυκμίηει τθν περίπτωςθ άρνθςθσ παροχισ ςυνδρομισ, 

ο Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ λαμβάνει τθν απόφαςθ άρνθςθσ παροχισ φςτερα από ςφμφωνθ 

γνϊμθ του Συμβουλίου Εφετϊν. Χωρίσ αυτι τθ ςφμφωνθ γνϊμθ θ παροχι τθσ ςυνδρομισ 

είναι κατά το εςωτερικό δίκαιο υποχρεωτικι. Η ανάκεςθ γνωμοδοτικισ αρμοδιότθτασ ςτο 

Συμβοφλιο Εφετϊν είναι εφςτοχθ δεδομζνθσ τθσ ςθμαςίασ που μπορεί να ζχει θ παροχι 

τθσ ςυνδρομισ για τθν αλλοδαπι διαδικαςία, αλλά και τθσ νομικισ φφςεωσ των λόγων που 

επιτρζπουν τθν άρνθςθ. Η κατάφαςθ των λόγων αυτϊν, προχποκζτει νομικι υπαγωγι, που 

ευλόγωσ ανατίκεται ςε δικαςτικό όργανο. Αντικζτωσ θ διάταξθ του άρκρου 458 § 3 δεν 

προβλζπει δυνατότθτα άρνθςθσ για πολιτικοφσ λόγουσ, δυνατότθτα που κα επζβαλλε τθν 

ανάκεςθ τθσ οικείασ κρίςθσ ςτα όργανα τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ. Υπό αυτό το κακεςτϊσ 

θ γνϊμθ του Συμβουλίου Εφετϊν ςυνιςτά μια κρίςθ περί τθσ ςυνδρομισ λόγων άρνθςθσ 

αυτισ και παρζχεται όχι με βάςθ πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ, αλλά με βάςθ τθ διαπίςτωςθ τθσ 

φπαρξθσ ενόσ ι περιςςότερων από τουσ λόγουσ αυτοφσ. Ταυτοχρόνωσ κα πρζπει να 

αναγνωριςκεί ςτο ίδιο Συμβοφλιο και θ αρμοδιότθτα εξζταςθσ του παραδεκτοφ τθσ 

παροχισ (Zulässigkeitsprüfung), δθλαδι τθσ διαπίςτωςθσ κωλυμάτων τθσ ςυνδρομισ, όπωσ 

π.χ. τθσ αντίκεςθσ τθσ αίτθςθσ ςτισ διατάξεισ του Κϊδικα, που αναγνωρίηεται ωσ λόγοσ 

απαγόρευςθσ τθσ εκτζλεςθσ ςτο άρκρο 458 § 1. Με αυτό το περιεχόμενο θ αρμοδιότθτα 

του Συμβουλίου Εφετϊν εναρμονίηεται με τον γενικό κανόνα τθσ κατανομισ αρμοδιοτιτων 

μεταξφ τθσ εκτελεςτικισ και τθσ δικαςτικισ εξουςίασ. Σφμφωνα με τον κανόνα αυτό, που 

επιβεβαιϊνεται από απόψεωσ ςυγκριτικοφ δικαίου, ο ζλεγχοσ τθσ τελευταίασ ζχει ςαν 
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αντικείμενο το εςωτερικό δίκαιο, που ζχει αναγκαςτικό χαρακτιρα, περιλαμβανομζνων 

των διεκνϊν ςυμβάςεων που ζχουν ενςωματωκεί ςτθν εςωτερικι ζννομθ τάξθ του 

παρζχοντοσ κράτουσ. 

Πζραν τθσ γνωμοδοτικισ αρμοδιότθτάσ του, κα πρζπει να γίνει δεκτό ότι το Συμβοφλιο 

Εφετϊν είναι αρμόδιο να επιλφει κατ’ αναλογικι εφαρμογι του άρκρου 307 ΚΠΔ και όλα τα 

δυςχερι ηθτιματα που αναφφονται κατά τθν παροχι τθσ ςυνδρομισ. Επομζνωσ το 

Συμβοφλιο αυτό είναι αρμόδιο να κρίνει επί αντιρριςεων ωσ προσ τθν παροχι αυτιτων 

διαδίκων και γενικότερα των εχόντων ζννομο ςυμφζρον3. Διά τθσ αναγνωρίςεωσ τθσ 

ςχετικισ αρμοδιότθτασ κατοχυρϊνεται επαρκϊσ το δικαίωμα υπεράςπιςθσ των διαδίκων 

τθσ αλλοδαπισ δίκθσ κακϊσ και όςων κίγονται ςε ουςιαςτικά τουσ δικαιϊματα από τθν 

απόφαςθ παροχισ. 

 

3. Το δικαίωμα σπεράζπιζης ηοσ διαδίκοσ ηης αλλοδαπής δίκης καηά ηην εκηέλεζη ηοσ  

αιηήμαηος ζσνδρομής. 

 

Σφμφωνα με το άρκρο 20 § 1 Σ κακζνασ μπορεί να αναπτφξει ςτα δικαςτιρια τισ απόψεισ 

του για τα δικαιϊματα ι ςυμφζροντά του όπωσ νόμοσ ορίηει. Η διάταξθ αυτι κακιερϊνει το 

δικαίωμα δικαςτικισ ακρόαςθσ των διαδίκων μιασ δίκθσ. Όπωσ γίνεται γενικότερα δεκτό, το 

δικαίωμα αυτό κατοχυρϊνει τθ δυνατότθτα προθγοφμενθσ ακρόαςθσ, δθλαδι ακρόαςθσ 

που προθγείται τθσ ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ, με τθν οποία περατϊνεται θ δίκθ. Ειδικότερα 

επιτάςςει  να λαμβάνονται υπόψιν κατά τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ αυτά μόνο τα γεγονότα και 

αποδεικτικά μζςα, ωσ προσ τα οποία οι διάδικοι είχαν τθ δυνατότθτα να ακουςτοφν. 

Ειδικϊσ ςτθν ποινικι διαδικαςία το δικαίωμα δικαςτικισ ακρόαςθσ ιςχφει όχι μόνο ςτθ 

διαδικαςία ςτο ακροατιριο, αλλά και ςτθν προδικαςία, κατά τθν οποία εκδθλϊνεται ιδίωσ 

ωσ δικαίωμα παράςταςθσ ςτισ ανακριτικζσ πράξεισ, υποβολισ ερωτιςεων και διατφπωςθσσ 

παρατθριςεων (βλ. άρκρα 97 - 99 ΚΠΔ).  

Δεδομζνου ότι θ εκτζλεςθ τθσ ςυνδρομισ αποτελεί ςτθν ουςία μζροσ μιασ διεκνϊσ 

καταμεριςμζνθσ, πλθν όμωσ ενιαίασ ποινικισ διαδικαςίασ, θ ςυλλογι απόδειξθσ ςτθν 

αλλοδαπι δεν είναι παρά μζροσ τθσ διαδικαςίασ που εκκρεμεί ςτο κράτοσ που ηθτεί τθ 

ςυνδρομι. Στο μζτρο που οι διάδικοι τθσ διαδικαςίασ αυτισ απολαφουν του δικαιϊματοσ 

δικαςτικισ ακρόαςθσ ςε ςχζςθ με τισ πράξεισ ςυλλογισ απόδειξθσ που λαμβάνουν χϊρα 

εντόσ των ςυνόρων του κράτουσ, ζχουν το δικαίωμα αυτό και ςε ςχζςθ με πράξεισ 

                                                             
3
Βλ. ζτςι Συμβ. Εφ. Ακ. 16/2016 με εις. πρόταςθ Δαςκαλόπουλου. 
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ςυλλογισ απόδειξθσ που λαμβάνουν χϊρα ςτθν αλλοδαπι. Το ίδιο δικαίωμα ςυνάγεται και 

από το ευρφτερο δικαίωμα για δίκαιθ διεξαγωγι τθσ δίκθσ που κατοχυρϊνεται ςτο άρκρο 6 

§ 1 ΕΣΔΑ. Ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν ποινικι δίκθ ζχει και το άρκρο 6 § 3 τθσ ΕΣΔΑ, το οποίο 

κατοχυρϊνει μια ςειρά δικαιωμάτων του κατθγορουμζνου. Ωσ κατθγοροφμενοσ κατά τθ 

διάταξθ αυτι νοείται όχι μόνο αυτόσ τθσ εςωτερικισ, αλλά και εκείνοσ τθσ αλλοδαπισ 

δίκθσ, που εξυπθρετείται από τθ διαδικαςία δικαςτικισ ςυνδρομισ. Επομζνωσ τα 

δικαιϊματα που παρζχει το άρκρο 6 § 3 δεν μποροφν να περιοριςκοφν επιτρεπτϊσ κατά τθ 

διαδικαςία αυτι. Στθν περίπτωςθ που υπάρξει τζτοιοσ περιοριςμόσ, προςβάλλεται 

ενδεχομζνωσ ο δίκαιοσ χαρακτιρασ όλθσ τθσ δίκθσ που εκκρεμεί ςτο κράτοσ που ηθτεί τθ 

ςυνδρομι. Αν, για παράδειγμα, ο κατθγοροφμενοσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να υποβάλει 

ερωτιςεισ ςτο μάρτυρα που εξετάηεται ςτθν αλλοδαπι οφτε κατά τθν εξζταςι του, οφτε 

ςτθ ςυνζχεια κατά τθ διαδικαςία ςτο ακροατιριο, τότε θ αξιοποίθςθ τθσ κατάκεςθσ του 

μάρτυρα προςβάλλει ενδεχομζνωσ το άρκρο 6 § 3δ’ ΕΣΔΑ και ςυνεπϊσ είναι κατ’ αρχιν 

απαγορευμζνθ. Γενικότερα θ παραβίαςθ των εγγυιςεων τθσ ΕΣΔΑ κατά τθ διαδικαςία 

διαςυνοριακισ απόδειξθσ καταλογίηεται ςτο κράτοσ που τθ ηθτεί. 

Κατά τθ ςυλλογι αποδείξεων ςτθν αλλοδαπι θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ δικαςτικισ 

ακρόαςθσ αναλφεται ςε οριςμζνα βαςικά δικαιϊματα των διαδίκων τθσ υποβοθκοφμενθσ 

δίκθσ. Πρόκειται για τα δικαιϊματα διατυπϊςεωσ των απόψεϊν τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςχετικισ διαδικαςίασ και, προκειμζνου ιδίωσ περί εξετάςεωσ μαρτφρων, απευκφνςεωσ 

ερωτιςεων. Σε αυτά τα δυο βαςικά δικαιϊματα αντιςτοιχοφν οι βαςικζσ υποχρεϊςεισ των 

δικαςτικϊν αρχϊν να λαμβάνουν υπόψθ τισ απόψεισ του υποκειμζνου του δικαιϊματοσ και 

να του παρζχουν τθ δυνατότθτα υποβολισ ερωτιςεων. 

Η δυνατότθτα αυτι προχποκζτει με τθ ςειρά τθσ τθν παροχι προπαραςκευαςτικϊν 

δικαιωμάτων, που είναι ειδικότερα τα δικαιϊματα παράςταςθσ, πλθροφόρθςθσ επί του 

ςυνολικοφ διαδικαςτικοφ υλικοφ, διοριςμοφ και εκπροςϊπθςθσ από ςυνιγορο, κακϊσ και 

παροχισ επαρκοφσ προκεςμίασ προετοιμαςίασ.  

Στο ελλθνικό δίκαιο δεν ςυναντάται ειδικι διάταξθ για τθ ςυμμετοχι των διαδίκων τθσ 

αλλοδαπισ δίκθσ ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςυνδρομισ. Το ςχετικό δικαίωμα κα μποροφςε ωςτόςο 

να ςυναχκεί από τθ διάταξθ του άρκρου 458 § 1 εδ. τελευταίο ΚΠΔ, που προβλζπει τθν 

τιρθςθ των διατάξεων του ΚΠΔ κατά τθν εκτζλεςθ αλλοδαπϊν αιτιςεων για τθ διενζργεια 

ανακριτικϊν πράξεων. Μεταξφ των διατάξεων αυτϊν μπορεί να κεωρθκεί ότι 

περιλαμβάνονται και τα άρκρα 97 επ. ΚΠΔ. Επομζνωσ οι διάδικοι τθσ αλλοδαπισ 

διαδικαςίασ ζχουν τα δικαιϊματα που αναφζρονται ςτα άρκρα αυτά.  
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Η κατοχφρωςθ του δικαιϊματοσ δικαςτικισ ακρόαςθσ, ιδίωσ υπό τθν ειδικότερθ μορφι του 

προπαραςκευαςτικοφ δικαιϊματοσ παράςταςθσ, ςυναντάται και ςε οριςμζνεσ διεκνείσ 

ςυμβάςεισ. Οι διατάξεισ των ςυμβάςεων αυτϊν μποροφν να ενταχκοφν ςε τρεισ 

κατθγορίεσ.  

Στθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν οι διατάξεισ, οι οποίεσ δεν κακιερϊνουν διεκνι υποχρζωςθ 

του κράτουσ που εκτελεί τθ ςυνδρομι να δεχκεί τθν παράςταςθ των διαδίκων τθσ 

αλλοδαπισ δίκθσ ςτισ πράξεισ ςυλλογισ αποδείξεων. Σ’ αυτιν τθν κατθγορία ανικει το 

άρκρο 4 ΕΣΑΔΣΠΥ, το οποίο ορίηει ότι κατόπιν ρθτοφ αιτιματοσ του αιτοφντοσ Μζρουσ το 

προσ ο θ αίτθςθ Μζροσ κα του γνωρίηει τον χρόνο και τον τόπο εκτζλεςθσ τθσ δικαςτικισ 

παραγγελίασ. Οι διάδικοι τθσ αλλοδαπισ δίκθσ μποροφν να παραςτοφν ςτθν εκτζλεςθ, 

εφόςον το προσ ο θ αίτθςθ Μζροσ ςυναινεί. Η παράςταςθ κατά τθ διάταξθ αυτι δεν 

περιλαμβάνει και το δικαίωμα υποβολισ ερωτιςεων. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ωςτόςο 

να προκαλζςουν τθν υποβολι ερωτιςεων μζςω των αρχϊν που εκτελοφν τθν αίτθςθ 

ςυνδρομισ. 

Η εν λόγω διάταξθ αποβλζπει ςτθ διαςφάλιςθ των διαδικαςτικϊν δικαιωμάτων των 

διαδίκων τθσ αλλοδαπισ δίκθσ. Αποβλζπει επίςθσ ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ αξιοποίθςθσ των 

αποδείξεων που αποςτζλλονται, όταν το δίκαιο του forum εξαρτά τθν αξιοποίθςθ αυτι από 

τθν παράςταςθ των διαδίκων κατά τθ ςυλλογι τουσ. Παρά ταφτα θ διάταξθ δεν 

κατοχυρϊνει επαρκϊσ το δικαίωμα παράςταςθσ, αφοφ δεν κακιερϊνει διεκνι υποχρζωςθ 

εξαςφάλιςθσ τθσ άςκθςισ του, αλλά απλϊσ δικαίωμα αποδοχισ του αιτιματοσ 

παράςταςθσ του αλλοδαποφ κράτουσ. Μάλιςτα ςε οριςμζνεσ ζννομεσ τάξεισ κρατεί θ 

άποψθ ότι το δικαίωμα παράςταςθσ των διαδίκων προχποκζτει τθ ςυμμετοχι των αρχϊν 

του αιτοφμενου Μζρουσ κατά τθν εκτζλεςθ, ςτθν οποία αναφζρεται θ ίδια διάταξθ.  

Η παράλειψθ κακιζρωςθσ ςχετικισ υποχρζωςθσ οφειλόταν ςτθν προςπάκεια αποφυγισ 

ενδεχόμενθσ αδυναμίασ ςυμμόρφωςθσ με τθν υποχρζωςθ αυτι οριςμζνων κρατϊν, που 

δεν αναγνϊριηαν παρόμοιο δικαίωμα ςτο εςωτερικό τουσ δίκαιο. Οι πικανζσ ςυγκροφςεισ 

εςωτερικοφ δικαίου και διεκνοφσ υποχρζωςθσ επιλφκθκαν προκαταβολικϊσ υπζρ του 

πρϊτου.   

Στα κράτθ αυτά ςυγκαταλλζγεται και θ Ελλάδα, θ οποία διατφπωςε επιφφλαξθ ςτο άρκρο 4 

με τθν αιτιολογία θ αποδοχι του ιταν αςυμβίβαςτθ με το άρκρο 97 ΚΠΔ. Στθν Ειςθγθτικι 

Ζκκεςθ του νομοκετικοφ διατάγματοσ 4218/1961, με το οποίο κυρϊκθκε θ ςφμβαςθ, 

αναφζρεται μάλιςτα ότι θ κεςπιηόμενθ ςτο άρκρο 4 αρχι «αντίκειται εισ τθν αρχι τθσ 

ανακρίςεωσ». Αμφότερεσ οι αιτιολογίεσ τθσ επιφφλαξθσ δεν είναι πειςτικζσ. Το άρκρο 97 § 
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1 ΚΠΔ επιτρζπει τθν παράςταςθ εξαιροφμενθσ τθσ εξζταςθσ των μαρτφρων και των 

κατθγορουμζνων. Το δε περιεχόμενο τθσ «αρχισ τθσ ανακρίςεωσ» και θ ςχζςθ τθσ με το 

προκείμενο ηιτθμα παραμζνει αδιευκρίνιςτο. Όμωσ θ διατφπωςθ τθσ επιφφλαξθσ ιταν 

περιττι ενόψει και τθσ διατφπωςθσ του άρκρου 4 τθσ ςφμβαςθσ, που δεν κακιζρωνε 

υποχρζωςθ αποδοχισ του αιτιματοσ παράςταςθσ. Προςφάτωσ θ επιφφλαξθ αυτι ζπαυςε 

να ιςχφει ςε ςχζςθ με τα κράτθ που δεςμεφονται από τθ ΣΕΣΣ δυνάμει ρθτισ πρόβλεψθσ 

του άρκρου 5 τθσ Συμφωνίασ προςχϊρθςθσ τθσ Ελλάδασ ς’ αυτιν (νόμοσ 2514/1997). Ζτςι, 

ςτο μζτρο που εφαρμόηεται θ ςφμβαςθ αυτι, θ Ελλάδα είναι υποχρεωμζνθ να ικανοποιεί 

αιτιματα για παράςταςθ των διαδίκων τθσ αλλοδαπισ δίκθσ ςτθν εξζταςθ μαρτφρων και 

κατθγορουμζνων. 

Στο βακμό πάντωσ που εξακολουκεί να ιςχφει, θ επιφφλαξθ δεν κα πρζπει να εμποδίςει τθν 

αποδοχι αιτθμάτων παράςταςθσ των διαδίκων που απευκφνουν αλλοδαπά κράτθ, διότι 

βαςίηεται ςε προφανι παρερμθνεία του άρκρου 97 ΚΠΔ. Μάλιςτα ςτθν πράξθ φαίνεται ότι 

θ Ελλάδα από πολλϊν ετϊν επιτρζπει τθν παράςταςθ παρά τθν επιφφλαξθ που διατφπωςε. 

Τα ςχετικά αιτιματα πρζπει λοιπόν να γίνονται δεκτά ςτο βακμό τουλάχιςτον που είναι 

ςφμφωνα με το άρκρο 97 ΚΠΔ. Η διάταξθ αυτι κα μποροφςε ενδεχομζνωσ να 

δικαιολογιςει τθν άρνθςθ αποδοχισ τθσ παράςταςθσ των διαδίκων τθσ αλλοδαπισ δίκθσ 

και των ςυνθγόρων τουσ μόνο κατά τθν εξζταςθ των μαρτφρων και των κατθγορουμζνων. 

Μια δεφτερθ κατθγορία ςυμβάςεων κακιερϊνουν διεκνι υποχρζωςθ αποδοχισ τθσ 

παράςταςθσ των διαδίκων τθσ υποβοθκοφμενθσ αλλοδαπισ δίκθσ, υποβάλλουν όμωσ το 

δικαίωμα παράςταςθσ ςτο δίκαιο και τισ διαδικαςίεσ του κράτουσ εκτζλεςθσ. Οι ρυκμίςεισ 

αυτισ τθσ κατθγορίασ προςτατεφουν επαρκζςτερα το δικαίωμα δικαςτικισ ακρόαςθσ. 

Ωςτόςο αναγνωρίηοντασ το πρωτείο του εςωτερικοφ δικαίου του εκτελοφντοσ κράτουσ δεν 

επιτρζπουν πάντα τθν αποτελεςματικι άςκθςθ του δικαιϊματοσ  αυτοφ ςε όλθ τθν ζκταςθ 

που ενδεχομζνωσ προβλζπεται ςτο δίκαιο του κράτουσ που ηθτεί τθ ςυνδρομι.  

Πλθρζςτερθ εξαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ παράςταςθσ επιτυγχάνεται ςε ρυκμίςεισ 

νεότερων ςυμβάςεων και άλλων νομικϊν μζςων, που κακιερϊνουν ευκζωσ το δικαίωμα 

αυτό κεςπίηοντασ αντίςτοιχθ διεκνι υποχρζωςθ, που δεν εξαρτάται από το εςωτερικό 

δίκαιο του προσ ο θ αίτθςθ Μζρουσ. Στθν κατθγορία αυτι εντάςςεται θ ςφμβαςθ Ελλθνικισ 

Δθμοκρατίασ – ΗΠΑ (ν. 2804/2000), που προβλζπει ςτο άρκρο 8 § 3 ότι το κράτοσ προσ το 

οποίο απευκφνεται θ αίτθςθ επιτρζπει τθν παρουςία των προςϊπων τα οποία ορίηονται 

ςτθν αίτθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ αίτθςθσ και επιτρζπει ςε αυτά να 

εξετάηουν το πρόςωπο το οποίο δίδει κατάκεςθ ι αποδεικτικά ςτοιχεία. Μεταξφ των 
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προςϊπων που επιτρζπεται να παραςτοφν αναφζρονται οι διάδικοι ςτθν ποινικι 

διαδικαςία που αποτελεί τθ βάςθ του αιτιματοσ και οι δικθγόροι των διαδίκων. Με βάςθ 

τθ διάταξθ αυτι ο Ζλλθνασ ανακριτισ, που εξετάηει μάρτυρεσ κατόπιν αιτιςεωσ των ΗΠΑ, 

υποχρεοφται να δεχκεί κατά τθν εξζταςθ αυτι τθν παρουςία των διαδίκων τθσ δίκθσ που 

εκκρεμεί ςτθ χϊρα αυτι και των ςυνθγόρων τουσ, οι οποίοι ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν 

ερωτιςεισ ςτουσ μάρτυρεσ. Το άρκρο 97 ΚΠΔ δεν απαλλάςςει από τθν υποχρζωςθ αυτι.  

Η λφςθ που υιοκετεί θ ςφμβαςθ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ – ΗΠΑ εξαςφαλίηει όχι μόνο τθν 

αποτελεςματικι άςκθςθ του δικαιϊματοσ δικαςτικισ ακρόαςθσ, αλλά και τθ δυνατότθτα 

αξιοποίθςθσ των αποδείξεων που ςυλλζγονται ςτθν αλλοδαπι, Αποτελεί επομζνωσ τθν 

πλζον ενδεδειγμζνθ λφςθ ςτο πεδίο του διεκνοφσ ςυμβατικοφ δικαίου. Αςχζτωσ όμωσ τθσ 

φπαρξθσ διεκνοφσ υποχρζωςθσ ι εςωτερικισ ρφκμιςθσ, θ αποδοχι τθσ αλλοδαπισ αίτθςθσ 

για παράςταςθ των διαδίκων κα πρζπει να υιοκετείται γενικότερα ωσ πρακτικι.  

Η παράςταςθ των διαδίκων τθσ αλλοδαπισ δίκθσ επιτρζπει τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ 

δικαςτικισ ακρόαςισ τουσ. Στισ περιπτϊςεισ που παρζχεται δικαίωμα παράςταςθσ, οι 

διάδικοι τθσ αλλοδαπισ δίκθσ κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα πλθροφόρθςθσ, δθλαδι 

γνϊςθσ τθσ δικογραφίασ. Χωρίσ τθ δυνατότθτα άςκθςθσ αυτοφ του προπαραςκευαςτικοφ 

δικαιϊματοσ, το δικαίωμα διατφπωςθσ των απόψεων και υποβολισ ερωτιςεων, ςε 

εξαςφάλιςθ του οποίου αποβλζπει και το δικαίωμα παράςταςθσ, δεν μπορεί να αςκθκεί 

αποτελεςματικά. 

Υποςτθρίηεται ότι θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ παράςταςθσ πρζπει να είναι ανεξάρτθτθ από 

τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ του αιτοφντοσ Μζρουσ. Όμωσ παρόμοια αναγνϊριςθ 

δικαιϊματοσ ακρόαςθσ κα ιταν ενίοτε προβλθματικι, αφοφ οι αρχζσ του κράτουσ που 

εκτελεί τθ ςυνδρομι δεν είναι πάντα ςε κζςθ να εκτιμιςουν ποιοι είναι οι διάδικοι τθσ 

αλλοδαπισ δίκθσ οφτε ποια ειδικότερα δικαιϊματα παρζχει ςε αυτοφσ το δίκαιο του 

αιτοφντοσ Μζρουσ.  

Στισ περιπτϊςεισ που το δίκαιο του κράτουσ εκτζλεςθσ δεν απαγορεφει τθν παράςταςθ των 

διαδίκων κατά τισ πράξεισ τθσ ςυνδρομισ, ενϊ το δίκαιο του αιτοφντοσ μζρουσ τθν 

επιβάλλει, οι αιτοφςεσ αρχζσ κα πρζπει να περιλαμβάνουν ςτθν αίτθςθ ςυνδρομισ ειδικό 

αίτθμα εξαςφάλιςθσ τθσ παράςταςθσ αυτισ. Αν παρά ταφτα το αιτοφν Μζροσ δεν υποβάλει 

αίτθμα για παράςταςθ των διαδίκων τθσ εκκρεμοφσ δίκθσ, επζρχονται οι κυρϊςεισ που 

προβλζπουν οι ρυκμίςεισ του δικαίου αυτοφ. Για να αναφζρουμε ζνα παράδειγμα, αν 

Ζλλθνασ ανακριτισ ηθτιςει με αίτθςθ ςυνδρομισ τθ διεξαγωγι αυτοψίασ από αλλοδαπι 

δικαςτικι αρχι, χωρίσ να ηθτιςει να επιτραπεί και θ παράςταςθ των διαδίκων κατά τθν 
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αυτοψία, θ ζκκεςθ αυτοψίασ που κα ςυντάξει θ αλλοδαπι αρχι είναι απόλυτα άκυρθ λόγω 

παράβαςθσ του άρκρου 97 § 1 ΚΠΔ. Ομοίωσ, αν το δικαςτιριο υποβάλει αίτθςθ ςυνδρομισ 

για τθν εξζταςθ μάρτυρα ςτθν αλλοδαπι, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 354, κα πρζπει να 

ηθτιςει όπωσ επιτραπεί θ παράςταςθ των διαδίκων ι των ςυνθγόρων τουσ, αφοφ το 

ελλθνικό δίκαιο τθν προβλζπει (βλ. και άρκρο 328 ΚΠΔ).      

 

4. Ειδικότερα θ λιψθ απολογίασ ι εξθγιςεων κατόπιν αιτιςεωσ αλλοδαπισ 

δικαςτικισ αρχισ 

 

Μεταξφ των μζτρων ςυνδρομισ, που μποροφν να αναηθτιςουν αλλοδαπζσ δικαςτικζσ 

αρχζσ με αίτθςθ ςυνδρομισ προσ τθν Ελλάδα, περιλαμβάνεται και θ εξζταςθ του 

κατθγορουμζνου. Η λιψθ απολογίασ ωσ μζτρο ςυνδρομισ εγείρει ςθμαντικά ηθτιματα, 

ενόψει τθσ διαφορετικισ ρφκμιςθσ που ςυχνά επιφυλάςςουν ςε αυτιν τα εμπλεκόμενα 

κράτθ. Ιδιαίτερα προβλθματικζσ είναι οι περιπτϊςεισ αιτιςεων προσ λιψθ απολογίασ, 

κατάκεςθσ ι εξθγιςεων, όταν δεν ςυνοδεφονται από τθ δικογραφία που ζχει ςχθματιςκεί 

ςτο αιτοφν κράτοσ. Σε μια τζτοια περίπτωςθ ο κατθγοροφμενοσ καλείται να απολογθκεί 

χωρίσ να ζχει πρόςβαςθ ςτον φάκελο τθσ υπόκεςθσ. 

Ενόψει τθσ πρόβλεψθσ του άρκρου 458 παρ. 1 εδ. τελευταίο ΚΠΔ, θ εξζταςθ του 

κατθγορουμζνου κα πρζπει να γίνεται κατά τουσ τφπουσ του ελλθνικοφ δικονομικοφ 

δικαίου με τιρθςθ όλων των δικαιωμάτων που παρζχονται ςτον κατθγοροφμενο. Αν δεν 

είναι δυνατι θ εξαςφάλιςθ άςκθςθσ των δικαιωμάτων αυτϊν, ο Ζλλθνασ ανακριτισ οφείλει 

να απζχει από τθν εκτζλεςθ τθσ αίτθςθσ. Ομοίωσ ο αρμόδιοσ Ειςαγγελζασ Εφετϊν δεν κα 

πρζπει να παράςχει ςυνδρομι. Σε διαφορετικι περίπτωςθ θ ζκκεςθσ εξζταςθσ είναι 

απόλυτα άκυρθ ςφμφωνα με το άρκρο 171 παρ. 1 δ’ ΚΠΔ.  

 


