
Ν. 9/74 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Άρ. 1089 της Π ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ J974 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί τοΰ Διεθνώς 'Εγκύρου των Ποι
νικών 'Αποφάσεων (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1974 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως 
εις την έττίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 9 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΏΝ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΑΤΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ "ΠΕΡΙ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΓΚΥΡΟΥ ΙΏΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

-1. 'Ό -παρών Νόμος Θά αναφέρηται ώς δ ττερί της Ευρωπαϊκής Συνοπτικός 
Συμβάσεως περί τοΰ Διεθνώς Έγκυρου τών Ποινικών 'Αποφάσεων τίτλος. 
(Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1974. 

.2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ τοΰ κειμένου προκύπτη δια Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει την Εύρωπαϊκήν Σύμβασιν περί του Διε
θνώς Έγκυρου τών Ποινικών 'Αποφάσεων, της όποιας τό κείμενσν 
εν τω Άγγλικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις το Μέρος Ι και έν μετα
φράσει εις την Έλληνικήν ε'ις τό Μέρος 11 του Πίνακος : Πίνας. 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων, 
υπερισχύει τό εις τό Μέρος Ι τοΰ Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. 

3. Ή Σύμβασις, της όποιας ή υπό της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωσις 
άποδσχή απεφασίσθη διά της ύπ' άρ. 10.945 και άπο ημερομηνίας

 Συμβάσεως. 
25.11.1971 'Αποφάσεως τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου, διά του πα
ρόντος Νόμου κυροΰται. 

(431) 
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Π.ΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 
ΜΕΡΟΣ Ι 

CONVENTION ON THE INTERNATIONAL VALIDITY 
OF CRIMINAL JUDGMENTS 

PREAMBLE 
The Member States of the Council of Europe, signatory hereto, 
Considering that the fight against crime, which is becoming increasingly an 

international problem, calls for the use of modern and effective methods on an 
international scale; 

Convinced of the need to pursue a common criminal policy aimed at the 
protection of society; 

Conscious of the need to respect human dignity and to promote the rehabili
tation of offenders; 

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity 
between its Members, 

Have agreed as follows : 
PART I 

Definitions 
ARTICLE 1 

For the purposes of this Convention : 
(a) "European criminal judgment" means any final decision delivered by 

a criminal court of a Contracting State as a result of criminal proceedings; 
(b) " Offence "' comprises, apart from acts dealt with under the criminal 

law, those dealt with under the legal provisions listed in Appendix II 
to the present Convention on condition that where these provisions give 
competence to an administrative authority there must be opportunity 
for the person concerned to have the case tried by a court; 

(c) " Sentence" means the imposition of a sanction ; 
(d) " Sanction " means any punishment or other measure expressly imposed 

on a person, in respect of an offence, in a European criminal judgment, 
or in an " ordonnance penale " ; 

(e) " Disqualification " means any loss or suspension of a right or any 
prohibition or loss of legal capacity; 

(f) "Judgment rendered in absentia" means any decision considered: as 
such under Article 21, paragraph 2 ; 

(g) "Ordonnance penale " means any of the decisions delivered in another 
Contracting State and listed in Appendix III to this Convention, 

PART II 
Enforcement of European criminal judgments 

SECTION 1 
General provisions 

(a) General conditions of enforcement 
ARTICLE 2 

This Part is applicable to : 
(a) sanctions involving deprivation of liberty ; 
(b) fines or confiscation ; 
(c) disqualifications. 
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ARTICLE 3 
L. Α. Contracting Slate shall be competent in the cases and under the con

ditions provided for in this Convention to enforce a sanction imposed in another 
Contracting State which is enforceable in the latter State. 

2. This competence can only be exercised following a request by the other 
Contracting State. 

ARTICLE 4 
1. The sanction shall not be enforced by another Contracting State unless 

under its law the act for which the sanction was imposed would be an offence if 
committed on its territory and the person on whom the sanction was imposed 
liable to punishment if he had committed the act there. 

2. If the sentence relates to two or more offences, not all of which fulfil the 
requirements of paragraph 1, the sentencing State shall specify which part of the 
sanction applies to the offences that satisfy those requirements. 

ARTICLE 5 
The sentencing State may request another Contracting State to enforce the 

sanction only if one or more of the following conditions are fulfilled: 
(a) if the person sentenced is ordinarily resident in the other State; 
(b) if the enforcement of the sanction in the other State is likely to improve 

the prospects for the social rehabilitation of the person sentenced; 
(c) if, in the case of a sanction involving deprivation of liberty, the sanction 

could be enforced following the enforcement of another sanction in
volving deprivation of liberty which the person sentenced is undergoing 
or is to undergo in the other State : 

(d) if the other State is the State of origin of the person sentenced and 
has declared itself willing to accept responsibility for the enforcement 
of that sanction; 

(e) if it considers that it cannot itself enforce the sanction, even by having 
recourse to extradition, and that the other State can. 

ARTICLE 6 
Enforcement requested in accordance with the foregoing provisions may not 

be refused, in whole or in part, save: 
(a) where enforcement would run counter to the fundamental principles 

of the legal system of the requested State; 
(b) where the requested State considers the offence for which the sentence 

was passed to be of a political nature or a purely military one; 
■ (c) where the requested State considers that there are substantial grounds 

for believing that the sentence was brought about or aggravated by 
considerations of race, religion, nationality or political opinion ;. 

(d) where enforcement would be contrary to the international undertakings 
of the requested State; 

(e) where the act is already the subject of proceedings in the requested 
State or where the requested State decides to institute proceedings in 
respect of the act; 

(f) where the competent authorities in the requested State have decided 
not to take proceedings or to drop proceedings already begun, in respect 
of the same act; 

(%) where the act was committed outside the territory of the requesting 
State; 

(h). where the requested State is unable to enforce the sanction ; 
(i) where the request is grounded on Article 5(e) and none of the other 

conditions mentioned in that Article is fulfilled : 
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(j) where the requested State considers that the requesting State is itself 
able to enforce the sanction ; 

(k) where the age of the person sentenced at the time "of the offence was 
such that he could not have been prosecuted in the requested State; 

(I) where under the law of the requested State the sanction imposed can 
no longer be enforced because of the lapse of time ; 

(m) where and to the extent that the sentence imposes a disqualification; 

ARTICLE 7 
A. request for enforcement shall not be complied with if enforcement would 

run counter to the principles recognised in the provisions of Section 1 of Part III 
of this Convention. 

(b) Effects of the transfer of enforcement 
ARTICLE 8 

For the purposes of Article 6, paragraph I and the reservation mentioned 
under (c) of Appendix I of the present Convention any act which interrupts or 
suspends a time limitation validly performed by the authorities of the sentencing 
State shall be considered as having the same effect for the purpose of reckoning 
time limitation in the requested State in accordance with the law of thai State. 

ARTICLE 9 
1. A sentenced person detained in the requesting State who has been sur

rendered to the requested State for the purpose of enforcement shall not be pro
ceeded against, sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence 
or detention order for any offence committed prior to his surrender other than 
that for which the sentence to be enforced was imposed, nor shall he for any other 
reason be restricted in his personal freedom, except in the following cases : 

(a) when the State which surrendered him consents. A request for consent 
shall be submitted, accompanied by all relevant documents and a legal 
record of any statement made by the convicted person in respect of the 
offence concerned. Consent shall be given when the offence for which 
it is requested would itself be subject to extradition under the law of 
the State requesting enforcement or when extradition would be excluded 
only by reason of the amount of the punishment: 

(b) when the sentenced person, having had an opportunity to leave the 
territory of the State to which he has been surrendered, has not done 
so within 45 days of his final discharge, or if he has returned to that 
territory after leaving it. 

2. The State requested to enforce the sentence may, however, take any 
measure necessary to remove the person from its territory,, or any measures 
necessary under its law, including proceedings by default, to prevent any legal 
effects of lapse of time. 

ARTICLE 10 
1. The enforcement shall be governed by the law of the requested State and 

the State alone shall be competent to take all appropriate decisions, such as those 
concerning conditional release. 

2. The requesting State alone shall have the right to decide on any application 
for review of sentence. 

3. Either State may exercise the.right of amnesty or pardon. 
ARTICLE 11 

1. When the sentencing State has requested enforcement it may no longer 
itself begin the enforcement of a sanction which is the subject of that request. 
The sentencing State may, however, begin enforcement of a sanction involving 
deprivation of liberty when the sentenced person is already detained on the territory 
of that State at the moment of the presentation of the request. 
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2. The right of enforcement shall revert to the requesting State : 
(a) u Itwithdraws its request before the requested State has informed it 

of an j mention jy^.Jaice action on the request: 
(b) if the requested State notifies a refusal to take action on the request: 
(c) if the requested .State expressly relinquishes its right of enforcement. 

Such relinquishment shall only be possible if both the States concerned 
agree or if enforcement is no longer possible in the requested State. 
In the latter case, a relinquishment demanded by the requesting State 
shall be compulsory. 

ARTICLE 12 
1. The competent authorities of the requested State shall discontinue enforce

ment as soon as they have knowledge of any pardon, amnesty or application for 
review of sentence or any other decision by reason of which the sanction ceases 
to be enforceable. The same shall apply to the enforcement of a fine when the 
person sentenced has paid it to the competent authority in the requesting State. 

2. The requesting Stale shall without delay inform the requested State of any 
decision or procedural measure taken on its territory that causes the right of 
enforcement to lapse in accordance with the preceding paragraph. 

■(c) Miscellaneous provisions 
ARTICLE 13 

1. The transit through the territory of a Contracting State of a detained 
person, who is to be transferred to a third Contracting State in application of 1MS 
Convention, shall be granted at the request of the State in which the person is 
detained. The State of transit may require to be supplied with uny appropriate 
document before taking a decision on the request. The person being transferred 
snail remain in custody in the territory of the State of transit, unless the State from 
which he is being transferred requests his release. 

2. Except in cases where the transfer is requested under Article 34 any Con
tracting State may refuse transit : 

(a) On one of the grounds mentioned in Article 6(b) and (c); 
(b) on the ground that the person concerned is one of its own nationals. 

.3. If air transport is used, the following provisions shall apply : 
(a) when it is not intended to land, the State from which the person is to 

be transferred may notify the State over whose territory the flight is 
to be made that the person concerned is being transferred in application 
of this Convention. In the case of an unscheduled landing such noti
fication shall have the effect of a request for provisional arrest as 
provided for in Article 32, paragraph 2, and a formal request for transit 
shall be made; 

.(b) where it is intended to land, a formal request for transit shall be made. 
ARTICLE 14 

Contracting States shall not claim from each other the refund of any expenses 
resulting from the application of this Convention. 

SECTION 2 
Requests for enforcement 

ARTICLE 15 
1.All requests specified in this Convention shall be made in writing. They, 

and all communications necessary for the application of this Convention, shall be 
sent either by the Ministry of Justice of the requesting State to the Ministry of 
Justice of the requested State, or, if the Contracting States so agree, direct by the 
authorities of the requesting State to those of the requested State: they shall be 
returned by the same channel. 
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2. In urgent cases, requests and communications may be sent through the 
International Criminal Police Organisation (INTERPOL). 

3. Any Contracting State may, by declaration addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe, give notice of its intention to adopt other rules 
in regard to the communications referred to in paragraph 1 of this Article. 

ARTICLE 16 
The request for enforcement shall be accompanied by the original, or a 

certified copy, of the decision whose enforcement is requested and all other neces
sary documents. The original, or a certified copy, of all or part of the criminal 
file shall be sent to the requested State, if it so requires. The competent authority 
of the requesting State shall certify the sanction enforceable. 

ARTICLE 17 
If the requested State considers that the information supplied by the requesting 

State is not adequate to enable it to apply this Convention, it shall ask for the 
necessary additional information. It may prescribe a date for the receipt of such 
information. 

ARTICLE 18 
1. The authorities of the requested State shail promptly inform those of the 

requesting State of the action taken on the request for enforcement. 
2. The authorities of the requested State shall, where appropriate, transmit 

to those of the requesting State a document certifying that the sanction has been 
enforced. 

ARTICLE 19 
1. Subject to paragraph 2 of this Article, no translation of requests or of 

supporting documents shall be required. 
2. Any Contracting State may, at the time of signature or when depositing 

its instrument of ratification, acceptance or accession, by a declaration addressed 
to the Secretary General of the Council of Europe, reserve the right to require 
that requests and supporting documents be accompanied by a translation into 
its own language or into one of the official languages of the Council of Europe 
or into such one of those languages as it shall indicate. The other Contracting 
States may claim reciprocity. 

3. This Article shall be without prejudice to any provisions concerning trarir 
slation of requests and supporting documents that may be contained in agree
ments or arrangements now in force or that may be concluded between two or 
more Contracting States. 

ARTICLE 20 
Evidence and documents transmitted in application of this Convention need 

not be authenticated. 

SECTION 3 
Judgments rendered in absentia and " ordonnances penales " 

ARTICLE 21 
L Unless otherwise provided in this Convention, enforcement of judgments 

rendered in absentia and of " ordonnances penales " shall be subject to the same 
rules as enforcement of other judgments. 

2. Except as provided in paragraph 3, a judgment in absentia for the purposes 
of this Convention means any judgment rendered by a court in a Contracting 
State after criminal proceedings at the hearing of which the sentenced person 
was not personally present. 
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3. Without prejudice to Articles 25, paragraph 2, 26, paragraph 2 and 29, 
the following shall be considered as judgments rendered after a hearing of the 
accused; 

(a) any judgment in absentia and any "ordonnance penale" which have 
been confirmed or pronounced in die sentencing State after opposition 
by the person sentenced ; 

(h) any. judgment rendered in absentia on appeal, provided that the appeal 
from the judgment of the court of first instance was lodged by the 
person sentenced. 

ARTICLE 22 
Any judgments rendered in absentia and any *' ordonnances penales " which 

have not yet been the subject.of appeal or opposition may, as soon as they have 
been rendered, be transmitted to the requested State for the purpose of notification 
and with a view to enforcement. 

ARTICLE 23 
L If the requested State sees fit to take action on the request to enforce a 

judgment rendered in absentia or an " ordonnance penale", it shall cause the 
person sentenced to be personally notified of the decision rendered in the isquesting 
State. 

2, In the notification to die person sentenced information shall also be given : 
{a) that a request for enforcement has been presented in accordance w^h 

this Convention; 
■(b) that the only Temedy available is an opposition -as provided for in 

Article 24 of this Convention; 
(c) that the opposition must be lodged with such aaShority as may be 

specified; that for the purposes of its admissibility the opposition i s 
siubject to the provisions of Article 24 of this Convention ; ond ifaat 3he 
person sentenced may ask to be heard by the airfhorities of the senteac^g 
Staie; 

(d) that, if no opposition is lodged within the prescribed ^period, the jmlg-
ment waH, for t i e entme purposes of this Convention, be ixansaleiBd 
as kamng been rendered after a bearing of the accused. 

3. A copy of the notification shal be sent promptly to the aatiaority ^siicn 
requested enforcement 

ARTICLE 24 
1. After iSotice of the .decision l as been served in accordance *vim Article 23, 

the only remedy -available to the person sentenced shall be an opposition. 3aeh 
opposition $ΜΆ be examined, a s the person sentenced chooses, either by ifee 
competent coaart in the requesting State or by that in the requested Siaie, Iff Uhe 
person sentenced expresses no choke, the opposition shall be examined by t i e 
competent court in the requested State. 

2, In the cases specified in the preceding paragraph, the opposition shall fee 
admissible if it is lodged with the competent authority of the requested "State 
within a period of 30 days from the date on which the notice was served. 13iis 
period shall be reckoned in accordance with the relevant rules of the law of the 
requested State. The competent authority of that State shall promptly notify the 
authority which made the request for enforcement. 

ARTICLE 25 
1: If the opposition is examined in the requesting State, the person sentenced 

shall be summoned to appear in that State at the new hearing of the case Notice 
to appear shall be personally served not less than 21 days before the new hearing. 
This period may be reduced with the consent of the person sentenced. The new 
hearing shall be held before the court which is competent in the requesting State 
and in accordance with the procedure of that State. 
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2. If the person sentenced fails to appear personally or is not represented in 
accordance with the law of the requesting State, the court shall declare the oppo
sition null and void and its decision shall be communicated to the competent 
authority of the requested State. The same procedure shall be followed if the 
court declares the opposition inadmissible. In both cases, the judgment rendered 
in absentia or the "ordonnance penale " shall, for the entire purposes of this 
Convention, be considered as having been rendered after a hearing of the accused. 

3. If the person sentenced appears personally or is represented in accordance 
with the law of the. requesting State and if the opposition is declared admissible, 
the request for enforcement shall be considered as null and void. 

ARTICLE 26 
1. If the opposition is examined in the requested State the person sentenced 

shall be summoned to appear in that State at the new hearing of the case. Notice 
to appear shall be personally served not less than 21 days before the new hearing. 
This period may be reduced with the consent of the person sentenced. The new 
hearing shall be held before the court which is competent in the requested State 
and in accordance with the procedure of that State. 

Ζ Ή the person sentenced fails to appear personally or is not represented 
in accordance with the law of the requested State, the court shall declare the 
opposition null and void. In that event, and if the court declares the opposition 
inadmissible, the judgment rendered in absentia or the " ordonnance penale" 
shall, for the entire purposes of this Convention,, be considered as having been 
rendered after a hearing of the accused. 

3. If the person sentenced appears personally or is represented in accordance 
with the law of the requested State, and if the opposition is admissible, the act 
shall be tried as if it had been committed in that State. Preclusion of proceedings 
by reason of lapse of time shall, however, in no circumstances be examined. The 
judgment rendered in the requesting State shall be considered null and void. 

4, Any step with a view to proceedings or a preliminary enquiry, taken in 
the sentencing State in accordance with its law and regulations, shall have the 
same validity in the requested State as if it had been taken by the authorities of 
that State, provided that assimilation does not give such steps a greater evidential 
weight than they have in the requesting State. 

ARTICLE 27 
For the purpose of lodging an opposition and for the purpose of the sub

sequent proceedings, the person sentenced in absentia or by an " ordonnance 
penale" shall be entitled to legal assistance in the cases and on the conditions 
prescribed by the law of the requested State and? where appropriate, of the 
requesting State. 

ARTICLE 28 
Any judicial decisions given in pursuance of Article 2.6, paragraph 3, and 

enforcement thereof, shall be governed solely by the law of the requested State. 

ARTICLE 29 
If the person sentenced in absentia or by an " ordonnance penale" lodges 

no opposition, the decision shall, for the entire purposes of this Convention, be 
considered as having been rendered after the hearing of the accused. 

ARTICLE 30 
National legislations shall be applicable in the matter of reinstatement if the 

sentenced person, for reasons beyond his control, failed to observe the timelimits 
laid down in Articles 24, 25 and 26 or to appear personally at the hearing fixed 
for the new examination of the case. 
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SECTION 4 
Provisional measures 

ARTICLE 31 
If the sentenced person is present in the requesting State after notification 

of the acceptance of its request for enforcement of a sentence involving deprivation 
of liberty is received, that State may, if it deems it necessary in order to ensure 
enforcement, arrest him with a view to his transfer under the provisions of 
Article 43. 

ARTICLE 32 
1. When the requesting State has requested enforcement, the requested State 

may arrest the person sentenced : 
(a) if. under the law of the requested State, the offence is one which justifies 

remand in custody, and 
(b) if there is a danger of abscondence or, in case of a judgment rendered 

in absentia, a danger of secretion of evidence. 
2. When the requesting State announces its intention to request enforcement, 

the requested State may, on application by the requesting State, arrest the person 
sentenced, provided that requirements under (a) and (b) of the preceding para
graph are satisfied. The said application shall state the offence which led to the 
judgment and the time and place of its perpetration, and contain as accurate a 
description as possible of the person sentenced. It shall also contain a brief state
ment of the facts on which the judgment is based. 

ARTICLE 33 
1. The person sentenced shall be held in custody in accordance with the law 

of the requested State ; the law of that State shall also determine the conditions 
on which he may be released. 

2. The person in custody shall in any event be released : 
(a) after a period equal to the period of deprivation of liberty imposed in 

the judgment; 
(b) if he was arrested in pursuance of Article 32, paragraph 2, and the 

requested State did not receive, within 18 days from the date of the 
arrest, the request together with the documents specified in Article 16. 

ARTICLE 34 
1. A person held in custody in the requested Stale in pursuance of Article 32 

who is summoned to appear before the competent court in the requesting State 
in accordance with Article 25 as a result of the opposition he has lodged, shall 
be transferred for that purpose to the territory of the requesting State. 

2. After transfer, the said person shall not be kept in custody by the requesting 
State if the condition set out in Article 33, paragraph 2(a), is met or if the 
requesting State does not request enforcement of a further sentence. The person 
shall be promptly returned to ihe requested State unless he has been released. 

ARTICLE 35 
1. A person summoned before the competent court of the requesting State 

as a.result of the opposition he has lodged shall not be proceeded against, sentenced 
or detained with a view to the carrying out of a sentenced or detention order nor 
shall he for anyo+her reason be restricted in his personal freedom for any act or 
offence which took place prior to his departure from the territory of the requested 
State and which is not specified in the summons unless he expressly consents in 
writing. In the case referred to in Article 34, paragraph 1, a copy of the state
ment of consent sha!! be sent to the State from which he has been transferred. 
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2. The effects provided for in the preceding paragraph shall cease when the 
person summoned, having had the opportunity to do so, has not left the territory 
of the requesting State during 15 days after the date of the decision" following the 
hearing for which he was summoned to appear or if he returns to that territory 
after leaving it without being summoned anew. 

ARTICLE 36 
1. If the requesting State has requested enforcement of a confiscation of 

property, the requesting State may provisionally seize the property in question, 
on condition that its own law provides for seizure in respect of similar facts. 

2. Seizure shall be carried out in accordance with the law of the requested 
State which shall also determine the conditions on which the seizure may be 
lifted 

SECTION 5 
Enforcement of sanctions 

(a) General clauses 
ARTICLE 37 

A sanction imposed in the requesting State shall not be enforced in the 
requested State except by a decision of the court of the requested State. Each 
Contracting State may, however, empower other authorities to take such decisions 
if the sanction to be enforced is only a fine or a confiscation and if these decisions 
are susceptible of appeal to a court. 

ARTICLE 38 
The case shall be brought before the court or the authority empowered under 

Article 37 if the requested State sees fit to take action on the request for enforce
ment. 

ARTICLE 39 
1. Before a court takes a decision upon a request for enforcement the sentenced 

person shall be given the opportunity to state his views. Upon application he 
shall be heard by the court either by letters rogatory or in person. A hearing 
in person must be granted following his express request to that effect. 

2. The court may, however, decide on the acceptance of the request for 
enforcement in the absence of a sentenced person requesting a personal hearing 
if he is in custody in the requesting State. In· these circumstances any decision 
as to the substitution of the sanction under Article 44 shall be adjourned until, 
following his transfer to the requested State, the sentenced person has been given 
the opportunity to appear before the court. 

ARTICLE 40 
1. The court, or in the cases referred to in Article 37 the authority empowered 

under the same Article, which is dealing with the case shall satisfy itself : 
{a) that the sanction whose enforcement is requested was imposed in a 

European criminal judgment; 
{b) that the requirements of Article 4 are met : 
(c) that the condition laid down in Article 6(a) is not fulfilled or should 

not preclude enforcement : 
(d) that enforcement is not precluded by Article 7 ; 
(e) that, in case of a judgement rendered in absentia or an " ordonnance 

penale " the requirements of Section 3 of this Part are met. 
2. Each Contracting State may entrust to the court or the authority empowered 

under Article 37 the examination of other conditions of enforcement provided 
for in this Convention. 
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ARTICLE 41 
The judicial decisions taken in pursuance of the present section with respect 

to the requested enforcement and those taken on appeal from decisions by the 
administrative authority referred to in Article 37, shall be appealable. 

ARTICLE 42 
The requested State shall be bound by the findings as to the facts insofar 

as they are stated in the decision or insofar as it is impliedly based on them. 

(/>) Clauses relating specifically to enforcement of sanctions involving 
deprivation of liberty. 

ARTICLE 43 
When the sentenced person is detained in the requesting State he shall, unless 

the law of that State otherwise provides, be transferred to the requested State 
as soon as the requesting State has been notified of the acceptance of the request 
for enforcement. 

ARTICLE 44 
1. If the request for enforcement is accepted, the court shall substitute for 

the sanction involving deprivation of liberty imposed hi the requesting State a 
sanction prescribed by its own law for the same offence. This sanction may, 
subject to the limitations laid down in paragraph 2, be of a nature or duration 
other than that imposed in the requesting State. If this latter sanction is less than 
the minimum which may be pronounced under the law of the requested State, the 
court shall not be bound by that minimum and shall impose a sanction corres
ponding to the sanction imposed in the requesting State. 

2. In determining the sanction, the court shall not aggravate the penal situation 
of the person sentenced as it results from the decision delivered in the requesting 
State. 

3. Any part of the sanction imposed in the requesting State and any term 
of provisional custody, served by the person sentenced subsequent to the sentence 
shall be deducted jn full. The same shall apply in respect of any period during 
which the person sentenced was remanded in custody in the requesting State 
before being sentenced insofar as the law of that State so requires. 

4. Any Contracting State may, at any time, deposit with the Secretary General 
of the Council of Europe a declaration which confers on it in pursuance of the 
present Convention the right to enforce a sanction involving deprivation of liberty 
of the same nature as that imposed in the requesting State even if the duration of 
that sanction exceeds the maximum provided for by its national law for a sanction 
of the same nature. Nevertheless, this rule shall only be applied in cases where 
the national law of this State allows, in respect of the same offence, for the impo
sition of a sanction of at least the same duration as that imposed in the requesting 
State but which is of a more severe nature. The sanction imposed under this 
paragraph may, if its duration and purpose so require, be enforced in a penal 
establishment intended for the enforcement of sanctions of another nature. 

(c) Clauses relating specfically to enforcement 
of fines and confiscations 

ARTICLE 45 
1. If the request for enforcement of a fine or confiscation of a sum of money 

is accepted, the court or the authority empowered under Article 37 shall convert 
the amount thereof into the currency of the requested State at the rate of exchange 
ruling at the time when the decision is taken. It shall thus fix the amount of the fine, 
or the sum to be confiscated, which shall nevertheless not exceed the maximum 
sum fixed by its own law for the same offence, or failing such a maximum, shall 
not exceed the maximum amount customarily imposed in the requested State in 
respect of a like offence. 
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2. However, the court or the authority empowered under Article 37 may 
maintain up to the amount imposed in the requesting State the sentence of a fine 
or of a confiscation when such a sanction is not provided for bythe law of the 
reffuested State for the same offence, but this law allows for the imposition of 
more severe sanctions. The same shall apply if the sanction imposed in the 
requesting State exceeds the maximum laid down in the law of the requested State 
for the same offence, but this law allows for the imposition of more severe 
sanctions. 

3. Any facility as to time of payment or payment by instalments, granted in 
the requesting State, shall be respected in the requested State. 

ARTICLE 46 
k When the request for enforcement concerns the confiscation of a specific 

object, the court or the authority empowered under Article 37 may order the 
confiscation of that object only insofar as such confiscation is authorised by the 
law of the requested State for the same offence. 

2. However, the court or the authority empowered under Article 37 may 
maintain the confiscation ordered in the requesting State when this sanction is 
not provided for in the law of the requested State for the same offence but this 
law allows for the imposition of more severe sanctions. 

ARTICLE 47 
1. The proceeds of fines and confiscations shall be paid into the public funds 

of the requested State without prejudice to any rights of third parties. 
2. Property confiscated which is of special interest may be remitted to the 

requesting State if it so requires. 
ARTICLE 48 

If a fine cannot be exacted, a court of the requested State may impose an 
alternative sanction involving deprivation of liberty insofar as the laws of both 
States so provide in such cases unless the requesting State expressly limited its 
request to exacting of the fine alone, if the court decides to impose an alternative 
sanction involving deprivation of liberty, the following rules shall apply: 

(a) If conversion of a fine into a sanction involving deprivations of liberty 
is already prescribed either in the sentence pronounced in the requesting 
State or directly in the law of that State, the court of the requested 
State shall determine the nature and length of such sanction in accordance 
with the rules laid down by its own law. If the sanction involving 
deprivation of liberty already prescribed in the requesting State is less 
than the minimum which may be imposed under the law of the requested 
State, the court shall not be bound by that minimum and shall impose 
a sanction corresponding to the sanction prescribed in the requesting 
State. In determining the sanction the court shall not aggravate the 
penal situation of the person sentenced as it results from the decision 
delivered in the requesting State. 

(b) In all other cases the court of the requested State shall convert the fine 
in accordance with its own law, observing the limits prescribed by the 
law of the requesting State. 

(cl) Clauses relating specifically to enforcement 
of disqualification 

ARTICLE 49 
1. Where a request for enforcement of a disqualification is made such dis

qualification imposed in the requesting State may be given effect in the requested 
State only if the law of the latter State allows for disqualification for the offence 
in question. 
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2. The court dealing with the case shall appraise the expediency of enforcing 
the disqualification in the territory of its own State. 

ARTICLE 50 
1. If the court orders enforcement of the disqualification it shall determine 

the duration thereof within the limits prescribed by its own law, but may not 
exceed the limits laid down in the sentence imposed in the requesting State. 

2. The court may order the disqualification to be enforced in respect of some 
only of the rights whose loss or suspension has been pronounced. 

ARTICLE 51 
Article 11 shall not apply to disqualifications. 

ARTICLE 52 
The requested State shall have the right to restore to the person sentenced 

the rights of which he has been deprived in accordance with a decision taken in 
application of this section. 

PART m 
international Effects of European Criminal 

Judgments 
SECTION 1 

Ne bis in idem 
ARTICLE 53 

1. A person in respect of whom a European criminal judgment has been 
rendered may for the same act neither be prosecuted nor sentenced nor subjected 
to enforcement of a sanction in another Contracting Slate : 

(a) if he was acquitted ; 
(b) if the sanction imposed ; 

(i) has been completely enforced or is being enforced, or 
(ii) has been wholly, or with respect to the part not enforced, the subject 

of a pardon or an amnesty, or 
(iii) can no longer be enforced because of lapse of time ; 

(c) if the court convicted the offender without imposing a sanction. 
2. Nevertheless, a Contracting State shall not, unless it has itself requested 

the proceedings, be obliged to recognise the effect of ne bis in idem if the act 
which gave rise to the judgment was directed against either a person or an insti
tution or anything having public status in that State, or if the subject of the 
judgment had himself a public status in that State. 

3. Furthemore, any Contracting State where the act was committed or con
sidered as such according to the law of that State shall not be obliged to recognise 
the effect of ne bis in idem unless that State has itself requested the proceedings. 

ARTICLE 54 
If new proceedings are instituted against a person who in another Contracting 

State has been sentenced for the same act. then any period of deprivation of 
liberty arising from the sentence enforced shall be deducted from the sanction 
which may be imposed. 

ARTICLE 55 
This Section shall not prevent the application of wider domestic provisions 

relating ίο the effect of ne bis in idem attached to foreign criminal judgments. 
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SECTION 2 
Taking into consideration 

ARTICLE 56 
Each Contracting State shall legislate as it deems appropriate to enable its 

courts when rendering a judgment to take into consideration any previous European 
criminal judgment rendered for another offence after a hearing of the accused with 
a view to attaching to this judgment all or some of the effects which its law 
attaches to judgments rendered in its territory. It shall determine the conditions 
in which this judgment is taken into consideration. 

ARTICLE 57 
Each Contracting State shall legislate as it deems appropriate to allow the 

taking into consideration of any European criminal judgment rendered after a 
hearing of the accused so as to enable application of all or part of a disqualification 
attached by its law to judgments rendered in its territory. It shall determine the 
conditions in which this judgment is taken into consideration. 

PART IV 
Final provisions 
ARTICLE 58 

1. This Convension shall be open to signature by the member States re
presented on the Committee of Ministers of the Council of Europe. It shall be 
subject to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance 
shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 

2. The Convention shall enter into force three months after the date of the 
deposit of the third instrument of ratification or acceptance. 

3. In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the 
Convention shall come into force three months after the date of the deposit of 
its instrument of ratification or acceptance. 

ARTICLE 59 
1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers 

of the Council of Europe may invite any ηοήmember State to accede thereto, 
provided that the resolution containing such invitation receives the unanimous 
agreement of the members of the Council who have ratified the Convention. 

2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General 
of the Council of Europe an instrument of accession which shall take effect three 
months after the date of its deposit. 

ARTICLE 60 
1. Any Contracting State may, at the time of signature or when depositing its 

instrument of ratification, acceptance or accession, specify the territory or territories 
to which this Convention shall apply. 

2. Any Contracting State may, when depositing its instrument of ratification, 
acceptance or accession or at any later date by declaration addressed to the 
Secretary General of the Council of Europe, extend this Convention to any other 
territory or territories specified in the declaration and for whose international 
relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. 

3. Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in 
respect of any territory mentioned in such declaration be withdrawn according 
to the procedure laid down in Article 66 of this Convention. 
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ARTICLE 61 
1. Any Contracting State may, at the time of signature or when depositing 

its instrument or ratification, acceptance or accession, declare that it avails itself, 
of one or more of the reservations provided for in Appendix I to this Convention. 

2. Any Contracting State may wholly or partly withdraw a reservation it has 
made in accordance with the foregoing paragraph by means of a declaration 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe which shall become 
effective as from the date of its receipt. 

3. A Contracting State which has made a reservation in respect of any pro
vision of this Convention may not claim the application of that provision by any 
other State; it may, however, if its reservation is partial or conditional, claim 
the application of that provision in so far as it has itself accepted it. 

ARTICLE 62 
1. Any Contracting State may at any time, by declaration addressed to the 

Secretary General of the Council of Europe, set out the legal provisions to be 
included in Appendices 11 or III to this Convention. 

2. Any change of the national provisions listed in Appendices II or III shall 
be notified to the Secretary General of the Council of Europe if such a change 
renders the information in these Appendices incorrect. 

3. Any ehanges made in Appendices II or HI in application of the preceding 
paragraphs shall take effect in each Contracting State one month after the date 
of their notification by the Secretary General of the Council of Europe. 

ARTICLE 63 
1. Each Contracting State shall, at the time of depositing its instrument of 

ratification, acceptance or accession supply the Secretary General of the Council 
of Europe with relevant information on the sanctions applicable in that State and 
their enforcement, for the purposes of the application of this Convention. 

2. Any subsequent change which renders the information supplied in accord
ance with the previous paragraph incorrect, shall also be notified to the Secretary 
General of the Council of Europe. 

ARTICLE 64 
1. This Convention affects neither the rights and the undertakings derived from 

extradition treaties and international multilateral Conventions concerning special 
•matters, nor provisions concerning matters which are dealt with in the present 
Convention and which are contained in other existing Conventions between Con
tracting States. 

2. The Contracting States may not conclude bilateral or multilateral agree
ments with one another on the matters dealt with in this Convention, except in 
order to supplement its provisions or facilitate application of the principles em
bodied in it. 

3. Should two or more Contracting States, however, have already established 
their relations in this matter on the basis of uniform legislation, or instituted a 
special system of their own, or should they in future do so, they shall be entitled 
to regulate those relations accordingly, notwithstanding the terms of this Con
vention. 

4. Contracting States ceasing to apply the terms of this Convention to their 
mutual relations in this matter shall notify the Secretary General of the Council 
of Europe to that 'effect. 
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ARTICLE 65 
The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall 

be kept informed regarding the application of this Convention and shall do what
ever is needful to facilitate a friendly settlement of any difficulty which may arise 
out of its execution. 

ARTICLE 66 
1. This Convention shall remain in force indefinitely. 
2. Any Contracting State may, insofar as it is concerned, denounce this Con

vention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council 
of Europe. 

3. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by 
the Secretary General of such notification. 

ARTICLE 67 
The Secretary General of the Council of Europe shall notifiy the member 

States represented on the Committee of Ministers of the Council, and any State 
that has acceded to this Convention, of: 

(a) any signature; 
(b) any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession; 
(c) any date of entry into force of this Convention in accordance with 

Article 58 thereof; 
(d) any declaration received in pursuance of Article 19, paragraph 2 ; 
(e) any declaration received in pursuance of Article 44, paragraph 4 ; 
(f) any declaration received in pursuance of Article 60; 
(g) any reservation made in pursuance of the provisions of Article 61, 

paragraph 1, and the withdrawal of such reservation ; 
(k) any declaration received in pursuance of Article 62, paragraph 1,. asid 

any subsequent notification received in pursuance of that Article, para
graph 2 ; 

(i) any information received in pursuance of Article 63, paragraph 1, and 
any subsequent notification received in pursuance of that Article, para
graph 2 ; 

(/) any notification concerning the bilateral or multilateral agreements con
cluded in pursuance of Article 64, paragraph 2, or concerning uniform 
legislation introduced in pursuance of Article 64, paragraph 3 ; 

(k) any notification received in pursuance of Article 66, and the date on 
which denunciation takes effect. 

ARTICLE 68 
This Convention and the declarations and notifications authorised thereunder 

shall apply only to the enforcement of decisions rendered after the entry into force 
of the Convention between the Contracting States concerned. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed 
this Convention. 

Done at the Hague, this 28th day of May 1970 in English and French, both 
texts being equally authoritative in a single copy which shall remain deposited 
in the archives of the Council of Europe. The Secretary Genera! of the Council 
of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding 
States. 
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APPENDIX I 
Each Contracting State may declare that it reserves the right: 

(a) to refuse enforcement, if it considers that the sentence relates to a fiscal 
of religious offence; 

(b) to refuse enforcement of a sanction for an act which according to the 
law of the requested State eould have been dealt with only by an 
administrative authority; 

(c) to refuse enforcement of a European criminal judgment which the autho
rities of the requesting State rendered on a date when, under its own 
law, the criminal proceedings in respect of the offence punished by the 
judgment would have been precluded by the lapse of time; 

(J) to refuse the enforcement of sanctions rendered in absentia and"" ordon
nances penales" or of one of these categories of decisions only; 

(e) to refuse the application of the provisions of Article 8 where this State 
has an original competence and to recognise in these cases only the 
equivalence of acts interrupting or suspending time limitation which 
have been accomplished in the requesting State; 

(/) to accept the application of Part III in respect of one of its two sections 
only. 

APPENDIX Η 
List of offences other than offences dealt with 

under criminal law 
The following offences shall be assimilated to offences under ££mainal law : 
— in France : Any unlawful behaviour sanctioned by a ** /contravenJicfli 

de grande voirie"". 
— in the Federal 

Republic of 
Germany : Any unlawful behaviour dealt with ^according to die pro

cedure laid down in Act on violations of jftegalatkyas 
(Gesetz uber OrdnungswidTigkeiten) of 24 May 19€B 
(BGBL 1968, I 481). 

— in Italy : An ν unlawful behaviour to ivhich is applicable Act No, 
3 Π of March 1967. 

APPENDIX III 
List of "Ordonnances Penales " 

AUSTRIA 
Strafverfugun (Articles 460—62 of the Code of Criminal Procedure). 

DENMARK 
Bdeforelaeg or Udenretlig bdevedtagelse (Article 931 of the Ailministratkm 

of Justice Act). 
FRANCE 

. 1 . Amende de Composition (Articles 524—528 of the Code of Criminal Pro
cedure supplemented by Articles R 42—R 50). 

2. Ordonnance penale applied only in the departments of the BasRhin, tiie 
HautRhin and the Moselle. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

1. Strafbefebl (Articles 407—412 of the Code of Criminal Procedure). 
2. Strafverfugung (Article 4T3 of the Code of Criminal Procedure). 
3. Bussceldbescbeid (Articles 65—66 of Act of 24 Mav 1968— BGBL 1968 I, 

481). 
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ITALY 
L Decreto penale (Articles 506—10 of the Code of Criminal Procedure). 
2. Decreto penale in fiscal matters (Act of 7 January, 1929, No. 4). 
3. Decreto penale in navigational matters (Articles 1242—43 of the Code of 

Navigation). 
4. Decision rendered in pursuance of Act No. 317 of 3 March 1967. 

LUXEMBOURG 
1. Ordonnance penale (Act of 31 July 1924 on the organisation of " ordon-

nances penales "). 
2. Ordonnance penale (Article 16 of Act of 14 February 1955 on the Traffic 

on Public Highways). 

NORWAY 
1. Forelegg (Articles 287—290 of the Act on Judicial Procedure in Penal 

Cases). 
2. Forenklet forelegg (Article 31 Β of Traffic Code of 18 June, 1965). 

SWEDEN 
1. Strafforelaggande (Chapter 48 of the Code of Procedure). 
2.. Forelaggande av ordningsbot (Chapter 48 of the Code of Procedure). 

SWITZERLAND 
1. Strafbefebl (Aargau, Bale-Country, Bale-Town Schaffhausen, Schwyz, Lri, 

Zug, Zurich). Ordonnance penale (Fribourg, Valais). 
2. Strafantrag (Lower Unterwalden). 
3. Strafbescbeid (St. Gallen). 
4. Strafmandat (Vern, Graubunden, Solothunu Uppen Unterwalden). 
5. Strafverfugung (Appenzell Outer Rhoden. Glaras, Schaffhausen, Thurgau). 
6. Abwandlung serkenntnis (Lucerne). 
7. Bnsseneritscbeid (Appenzell Inner Rhoden). 
8. Ordonnance de condamnation (Vaud). 
9. Mandat de repression (Neuchatel). 

10. Avis de contravention (Geneva, VaudX 
11. Prononce prefectoral (Vaud). 
12. Prononce de contravention (Valais). 
13. Decreto di accusa (Ticino). 

TURKEY 
Ceza Kararnamesi (Articles 386—91 of the Code of Criminal Procedure) 

and all other decisions which administrative authorities impose sanctions. 

Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, 
deposited in the archives of the Council of Europe. 

Strasbourg, this 19th June, 1970. 

The Director of Legal Affairs 
of the Council of Europe, 

(Sad.) H. GOLSONG. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ 11 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ ί Σ ΠΕΡΙ Τ Ο Υ Δ ί Ε Θ Ν Ω Σ ΕΓΚΥΡΟΥ ΤΩΝ 
ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Π Ρ Ο Ο ϊ Μ Ι Ο Ν 
Τά Κράτη μέλη τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης, συμβαλλόμενα εν τη παρούση, 
θεωρούντο: δτι ό ά γ ω ν κατά του εγκλήματος , τό όποιον όσημέραι και περισ-

οότερον καθίσταται διεθνές πρόβλημα, άπαιτε ΐ την χρησιμοποίησιν συγχρόνων 
κ.αί (αποτελεσματικών μεθόδων επί μιας διεθνούς κλίμακος ' 

Πεπεισμένα περί της ανάγκης επιδιώξεως κοινής ποινικής πολιτικής σκοπού
αης την προστασίαν της κοινωνίας' 

Έ ν έπιγνώσει της ανάγκης του σεβασμού της ανθρωπινής αξιοπρέπειας ώς 
και τής ανάγκης προωθήσεως της άναμορφώσεως των άδικοπραγούντων ' 

"Εχοντα υπ' όψιν δτι σκοπός τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης εΐναι ή έπίτευξις 
μεγαλυτέρας ένότητος μετάξια των Μελών αύτοΰ, 

Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 
Μ Ε Ρ Ο Σ i 

"Ορισμοί 
ΑΡΘΡΟΝ 1 

Δια τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως : 
(α) «Ευρωπαϊκή ποινική άπόφασις» σημαίνει οιανδήποτε τελεσίδικον 

άπόφασιν έκδιδομένην υπό τίνος ποινικού δικαστηρίου Συμβαλλομέ 

νου τινός Κράτους κατόπιν δ ι εξαγωγής ποινικής διαδικασίας ' 
(β) «Αδίκημα» περιλαμβάνει, εκτός των ύπό του ποινικού δικαίου προ

βλεπομένων πράξεων, και τάς προβλεπόμενος ύπό των νομικών δια

τάξεων των εκτιθεμένων εις τον Πίνακα Π τής παρούσης Σ υ μ β ά 

σεως, υπό τον δρον δτι οσάκις αϊ διατάξεις αύται καθιστούν άρμο

δίαν διοικητκήν τίνα αρχήν, δέον νά παρέχηται ή ευκαιρία εις τό 
ένδιαφερόμενον πρόσωπον δπως ή ύπόθεσις αυτού τύχη εκδικάσεως 
υπό δικαστηρίου' 

( γ ) «Ποινή» σημαίνει τήν έπιβολήν κυρώσεως' 
(δ) «Κύρωσις» σημαίνει οιανδήποτε τιμωρίαν ή έτερον μέτρον ρητώς 

έπιβαλλόμενον επί τίνος προσώπου, έν σχέσει προς αδίκημα, εν τινι 
Ευρωπαϊκή ποινική άποφάσει ή εν τινι «ordonnance penale». 

.. (ε) «Στέρησις δικαιώματος» σημαίνει οιανδήποτε εκπτωσιν ή avacno-

λήν δικαιώματος ή οιανδήποτε άπαγόρευσιν ή άπώλειαν νομικής 
ικανότητος' 

(στ) «Άπόφασις εκδοθείσα ερήμην» σημαίνει πάσαν άπόφασιν κρινομέ

νη ν ώς τοιαύτη ν δυνάμει τοΰ "Αρθρου 21, π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 2' 
(ζ) «Ordonnance pcnale» σημαίνει πάσας τάς έκδιδομένας εις έτερον 

Συμβαλλόμενον Κράτος αποφάσεις και εκτιθεμένας εις τόν Πίνακα 
111 τής παρούσης Συμβάσεως . 

Μ Ε Ρ Ο Σ IJ 
Έκτέλεσ ι ς Ευρωπαϊκών ποινικών αποφάσεων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 
Γεν ι και Διατάξεις 

(α) Γενικοί όροι εκτελέσεως 
Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 2 

Τό παρόν Μέρος τυγχάνει εφαρμογής έπι— 
(α) κυρώσεων συνεπαγομένων στέρησα/ τής ελευθερίας ' 
(β) χρηματικών ποινών ή δημεύσεως" 
(γ ) στερήσεως δικαιωμάτων. 
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ΑΡΘΡΟΝ 3 
Τ. Συμβαλλόμενων τι Κράτος καθίσταται άρμόδιον είς τάς περιπτώσεις και 

ύπό τους προβλεπόμενους εν τ?[ παρούστ} Συμδάσει δρους. προς έφαρμογήν 
επιβληθείσης εις έτερον Συμβαλλόμενον Κράτος κυρώσεως, ούσης εκτελεστής 
είς τό τελευταίον τοΰτο Κράτος. 

2. Ή. άρμοδιότης αατη δεν δύναται νά άσκηται ειμή μόνον κατόπιν αιτή
σεως του έτερου Συμβαλλομένου Κράτους, 

ΑΡΘΡΟΝ 4 
Ι. cFf κύρωσης δεν δύναται να έφαρμασθί) ύφ' έτερου Συμβαλλομένου Κρά

τους,, έκτος εάν κατά την νομοθεσίαν τούτου, ή πραξις δι' ήν επεβλήθη ή κυρω
σις θά: άπετέλει αδίκημα: έάν έτελείτσ εν τω έδάφει αώταυ, τό δε πρόσωπον έφ' 
αδ έπεβλήβη η κόρωστς θά ύπέκειτο είς τψωρίαν έάν έτελει την έν λόγω πρό> 
ξΐν εν τω) έδάφει ταυ Κράτους τούτου. 

2L 'Εάν ή ποινή άφορα είς δύο ή. πλείονα ό&κηματα, τινά; των οποίων δέν 
πληραΰν τάς πρσϋ^παθέσε^ς της; πο^α^ράφαυ 1„ το έπιβάλλσν την ποινήν Κρά
τος: δέον ν ά καθαρίζω ποίον, μέρος της κυρώσεως αντιστοιχεί προς τά: άθικηματοτ 
τότ πληρουντα: τάς: εν λόγω πρσϋπσθέϊΓεϊς, 

ΑΡΘΡΟΝ 5 
Τα. επέβαλλαν την ποινήν Κράτος δέν δύναται νά άαχαατήστι παρ" έτερου 

Συμβαλλομένου Κράτους έφαρμσνήν της κυρώσεως, ειμή μόνον έφ' σσον πλη
ρούνται έΕς η"; πλείονες έκ των ακολούθων αρων, ήτοι— 

ξ<χ} έάν τό έφΓ οδ επεβλήθη τ\ ποινή ιψασωπ&ν συνήθως δ6αμέντ[ έν τω 
έτέρω τούτω ΚράτειΓ 

| β) έά» ή εφαρμογή της κυρώσεως έν τω έτερω τούτω Κράτει τείντ| νά 
έπαυξήσιτ τάς προσδοκίας της καινωνεκης άναψορφόσεως ταυ έφ' 
οδ επεβλήθη ή πατνή: προσώπου' 

( γ ) έά»Γ έν περιπτώσει κυρώσεως συνεπαγόμενης στέρησαν της ελευθε
ρίας* ή κυρωσις θά: ήδόνατσ νά έφσφ£μαίσ€ίί| μετά την έφαρμογήν έτε
ρος: «υρώσεως στινεπαγσμένης στέρη;οτν της ελευθερίας^ την όπσισεν 
τον έφΤ α& ή ποινή; πρόσωπον εκτίει ^ πρόκειται νά έκτίστ^ έν τω έτερω 
τσ&τψ Κράτει. 

| δ ) έάν τό έτερον Κράτος είναι το Κράτος καταγωγής του έφ' oS επε
βλήθη ή ποενή προσώπου, εξέφρασε δέ την προβυμίαν αύτου όπως 
άνεελάβτ]; εδθύνην διά την ΕψαρμσΥψ/ της έν λόγω κυρώσεως* 

(ε} έάν tcpivrj δτι αυτό τό ίδιον αδυνατεί νά έφαρμόστ{ την κόρωσιν, ετι 
καΐ διά προσφυγής εις την δισδικασίαν της εκδόσεως,, και δτι τό 
έτερον Κράτος είναι είς θέστν νά. έφαρμόση ταότην. 

ΑΡΘΡΟΝ 6 
Ή συμφώνως προς τάς προηγούμενος διατάξεις αιτηθείσα εφαρμογή δέν 

δύναται νά άπσκρουσθη εξ ολοκλήρου ή μερικώς, πλην— 
(α) δπαυ ή εφαρμογή θά αντέβαινε προς τάς θεμελιώδεις αρχάς του νο

μικού συστήματος του προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους' 
(β) οσάκις τό προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος θεωρη δτι τό αδί

κημα δι' δ επεβλήθη ή ποινή είναι πολιτικής φύσεως ή καθαρώς 
στρατιωτικόν τοιούτον 

(γ) οσάκις τό προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος θεωρή δτι υφίσταν
ται ουσιαστικοί λόγοι νά πιστεύη δτι ή ποινή επετεύχθη ή έπεβα
ρύνθη έκ λόγων φυλετικών, θρησκευτικών, εθνικότητος ή πολιτικής 
ιδεολογίας' 

(δ) δπου ή εφαρμογή θά άντέκειτο προς τάς διεθνείς υποχρεώσεις του 
προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους' 
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(ε) οσάκις ή πράξις άποτελή ήδη τό άντικείμενον διαδικασίας εν τώ 
προς ό απευθύνεται ή αίτησις Κράτει ή οσάκις τοΰτο άποφασίζη την 
εναρξιν διαδικασίας εν σχέσει προς την εν λόγω πράξιν' 

(στ) οσάκις αί άρμόδιαι άρχαί του προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κρά
τους απεφάσισαν να μη θέσουν εις κίνησιν την διαδικασίαν η νά δια
κόψουν την ήδη άρξαμένην, εν σχέσει προς την αυτήν πράξιν' 

(ζ) οσάκις ή πραξις έτελέσθη έκτος του εδάφους του αιτουμένου Κρά
τους' 

(η) .οσάκις τό προς c απευθύνεταιή αίτησες Κράτος αδύνατη νά έφαρ
μόση την κύρωσιν' 

(θ) οσάκις ή αίτησις ερείδεται επί του άρθρου 5(ε) και ουδείς τών λοι
πών μνημονευομένων εν τω "Αρθρω τούτω δρων πληρούται' 

(ι) οσάκις τό προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος θεωρί] δτι τό αιτού
μενον Κράτος είναι ίκανόν αυτό τούτο νά έφαρμόση την κύρωσιν' 

(ια) οσάκις ή ηλικία τοΰ έφ' ου επεβλήθη ή ποινή προσώπου κατά τον 
χρόνον του αδικήματος ήτο τοιαύτη ώστε δεν θα ήδύνατο νά διωχθη 
εν τω προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτει* 

(ιβ) οσάκις δυνάμει της νομοθεσίας τοΰ προς ο απευθύνεται ή αίτησις 
Κράτους ή επιβληθείσα κύρωσις δεν δύναται πλέον νά έφαρμοσθη 
λόγω της παρόδου του χρόνου' 

(ιγ) οσάκις και καθ' ήν εκτασιν ή ποινή έπιβάλλη στέρησιν δικαιώματος. 

ΑΡΘΡΟΝ 7 
Ή αΐτησς προς έφαρμογήν δεν γίνεται αποδεκτή εάν ή εφαρμογή θά αντέ

βαινε προς τάς αρχάς τάς άνεγνωρισμένας εις τάς διατάξεις του Κεφαλαίου 1 
του Μέρους III της παρούσης Συμβάσεως. 

(β) Συνέπειαι μεταβιβάσεως της εφαρμογής 
ΑΡΘΡΟΝ 8 

.Διά τους σκοπούς τοΰ "Αρθρου 6, παράγραφος 1 και της μνημονευομένης 
επιφυλάξεως υπό (γ) τοΰ Πίνακος Ι της παρούσης Συμβάσεως, πάσα πραξις 
εγκύρως ενεργούμενη ύπό τών αρχών τοΰ επιβάλλοντος τήν τιοινήν Κράτους 
και ή όποια διακόπτει ή αναστέλλει τον χρόνον παραγραφής, θά θεωρήται ώς 
έχουσα τήν αυτήν συνέπειαν διά τους σκοπούς τοΰ υπολογισμού τοΰ χρόνου 
τταραγραφής είς τό π:ρός δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος συμφώνως προς τήν 
νομοθεσίαν τοΰ Κράτους τούτου. 

ΑΡΘΡΟΝ 9 
1. Τό εφ' οδ επεβλήθη ή ποινή πρόσωπον τό όποιον έκρατεΐτο εις τό α'ιτού

μενον Κράτος και τό όποιον παρεδόθη εις τό προς δ απευθύνεται ή αίτησις 
Κράτος προς τον σκοπόν εφαρμογής, δεν δύναται νά διωχθή, τω έττιβληθη ποινή 
ή κρατηθη προς τον σκοπόν εκτελέσεως ποινής ή διατάγματος κρατήσεως δι' 
αδίκημα τελεσθέν προ της παραδόσεως του, διάφορον εκείνου διά τό όποιον ή 
ζητούμενη νά έκτελεσθή ποινή επεβλήθη, ουδέ εΐναι δυνατόν δι' οιονδήποτε έτε
ρον λόγον νά έπιβληθοΰν περιορισμοί εις τήν προσωπικήν αύτοΰ έλευθερίαν, 
πλην ώς εις τάς ακολούθους περιπτώσεις : 

(α) οσάκις τό παραδίδον τοΰτο Κράτος συγκατατίθεται. Προς τοΰτο 
δέον νά ύποβάλληται αίτησις προς λήψιν συγκαταθέσεως συνοδευο
μένη ύφ' δλων τών σχετικών εγγράφων και τοΰ νσμικοΰ πρακτικού 
οιασδήποτε καταθέσεως δοθείσης ύπό τοΰ καταδικασθέντος προσώ
ττου έν σχέσει προς τό σχετικόν αδίκημα. Ή συγκατάθεσις δέον νά 
παρέχηται οσάκις τό αδίκημα, διά τό όποιον ζητείται αΰτη, θά ύπέ^ 
κειτο αυτό καθαυτό εις εκδοσιν συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τοΰ 
αιτουμένου τήν έφαρμογήν Κράτους ή οσάκις ή έ'κδοσις θά άπε
κλείετο διά μόνον τον λόγον τοΰ μεγέθους της τιμωρίας' 
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(β) οσάκις το εφ' οΰ επεβλήθη ή ποινή πρόσωπον, δοθείσης αύτώ της 
ευκαιρίας νά εγκατάλειψη το έδαφος τοΰ Κράτους εις το όποιον πα
ρεδόθη, δεν έπραξε τούτο εντός 45 ήμερων από της οριστικής απο
λύσεως του, ή εάν οδτος, άφοΰ είχε εγκαταλείψει τοέδαφος τούτο, 
επανέκαμψε εις τοΰτο. 

2. Το προς δ απευθύνεται· ή αίτησις Κράτος προς έκτέλεσιν της ποινής δύ
ναται, εν τούτοις, νά λάβη πάν άναγκαΐον μέτρον διά τήν άπομάκρυνσιν τοΰ 
προσώπου εκ τοϋ εδάφους αύτοϋ, ή πάν μέτρον άναγκαΐον κατά τήν νομοθεσίαν 
αΰτοΰ, περιλαμβανομένης της κατ' ερήμην διαδικασίας, διά νά εμπόδιση οιασδή
ποτε νομικάς συνεπείας ένεκα της παρόδου του χρόνου. 

ΑΡΘΡΟΝ 10 
1. Ή εφαρμογή θά διέπηται ύπό της νομοθεσίας του προς δ απευθύνεται 

ή αίτησις Κράτους, μόνου τοΰ Κράτους τούτου δντος αρμοδίου νά λαμβάνη 
πάσας τάς καταλλήλους αποφάσεις, ώς ει ναι αϊ άφορώσαι τήν ύφ' δρους άπό
λοσνν. 

2. Μόνον το αίτούμενον Κράτος δικαιούται νά άποφασίζη έφ' οιασδήποτε 
αιτήσεως προς άναθεώρησιν της ποινής. 

3. Έκάτερον Κράτος δύναται νά άσκηση το δικαίωμα χορηγήσεως άμνη
στείας ή συγγνώμης. 

ΑΡΘΡΟΝ 11 
1. Άφ' δτου το επιβάλλον τήν ποινή ν Κράτος ήτήσατο τήν έφαρμογήν, αυτό 

καθαυτό δεν δύναται πλέον νά προβή εις εναρξιν εφαρμογής της κυρώσεως της 
αποτελούσης το άντικεάμενον της εν λόγω αιτήσεως. Ουχ ήττον, το επιβάλλον 
τήν ποινήν Κράτος δύναται νά προβή εις εναρξιν εφαρμογής της κυρώσεως της 
συνεπαγόμενης στέρησιν της ελευθερίας, έφ' δσον το έφ5 ου επεβλήθη ή ποινή 
πρόσωπον κρατείται ήδη έν τω έδάφει του Κράτους τούτου κατά τήν στιγμήν 
της υποβολής της αιτήσεως. 

2. Το δικαίωμα τής εφαρμογής επανέρχεται εις τό αίτούμενον Κράτος— 
(α) εάν τοΰτσ άνακαλέση τήν άϊτησιν αύτου πριν ή τό προς δ απευθύ

νεται ή αίτησις Κράτος πληροφόρηση τοΰτο περί τής προθέσεως του 
νά ένεργήση έπί τής αιτήσεως" 

(β) εάν τό προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος γνωστοποίηση άρνησιν 
δπως ένεργήση έπί τής αιτήσεως" 

(γ) εάν τό προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος πσραιτήται ρητώς τοΰ 
δικαιώματος εφαρμογής. Τοιαύτη παραίτησις δεν είναι δυνατή είμή 
μόνον έφ' δσον αμφότερα τά ενδιαφερόμενα Κράτη συμφωνούν ή έφ' 
δσον ή εφαρμογή δεν είναι πλέον δυνατή έν τω προς δ απευθύνεται 
ή αίτησις Κρατεί. Έν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, ή ζητηθείσα 
ύπό τοΰ αιτουμένου Κράτους παραίτησις καθίσταται υποχρεωτική. 

ΑΡΘΡΟΝ 12 
1. Αί άρμόδιαι άρχαί τοΰ προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους οφείλουν 

νά διακόπτουν τήν έφαρμογήν ευθύς ώς λάβουν γνώσιν τής χορηγήσεως συγ
γνώμης ή άμνηστείας ή ευθύς ώς λάβουν γνώσιν τής αιτήσεως αναθεωρήσεως 
της ποινής ή οιασδήποτε ετέρας αποφάσεως ένεκα των οποίων ή κύρωσις παύει 
νά είναι εφαρμόσιμος. Τό αυτό ισχύει και διά τήν έφαρμογήν χρηματικής ποι
νής, οσάκις τό έφ' οΰ επεβλήθη ή ποινή πρόσωπον έπληρωσε ταύτη ν προς τήν 
άρμοδίαν αρχήν έν τω αίτουμένω Κράτει. 

2. Τό αίτούμενον Κράτος οφείλει νά πληροφορή αμελλητί τό προς δ απευ
θύνεται ή αίτησις Κράτος περί πάσης ληφθείσης αποφάσεως ή ληφθέντος δια
δικαστικού μέτρου έν τω έδάφει αύτοΰ συνεπαγομένων τήν κατάργησιν τοΰ δι
καιώματος εφαρμογής συμφώνως προς τήν προηγουμένην παράγραφον. 
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(γ) Ποικίλα ι διατάξεις 
ΑΡΘΡΟΝ 13 

1. Ή διέλευσις μέσω τοΰ εδάφους Συμβαλλομένου τινός Κράτους προσώ
που τελούντος υπό κράτησιν, το όποιον μετάγεται εις τρίτον Συμβαλλόμενον 
Κράτος κατ' έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, θα έπιτρέττηται τη αιτήσει 
του Κράτους εν τω όποίω κρατείται το εν λόγω πρόσωπον. Το Κράτος διελεύ
σεως δύναται να απαίτηση δπως τεθή εις την διάθεσιν του πάν κατάλληλον εγ· 
Υραφον προ της ύπ' αύτοΟ λήψεως αποφάσεως επί της αιτήσεως. Το μεταγό
μενον πρόσωπον παραμένει υπό κράτησιν εν τω έδάφει τοΰ Κράτους διελεύσεως, 
έκτος εάν το Κράτος εκ του οποίου μετάγεται αίτήται την άπόλυσιν τούτου. 

2. Εξαιρέσει των περιπτώσεων δπου ή μεταγωγή ζητείται δυνάμει τοϋ 
"Αρθρου 34 παν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά άρνηθή την διέλευσιν— 

(α) δι' εν εκ των μνημονευομένων εν "Αρθρω 6(β) και (γ) λόγων* 
(β) διά τον λόγον στι το ένδιαφερόμενον πρόσωπον είναι εν εκ των υπη

κόων τούτου. 
3. Έάν χρησιμοποιήται αεροπορική μεταφορά, εφαρμόζονται αϊ ακόλουθοι 

διατάξεις : 
(α) Όσάκς δεν σκοπηται προσγείωσις, το Κράτος, εκ τοΰ όποιου μετά

γεται το πρόσωπον, δύναται νά γνωστοποίηση εις το Κράτος υπε
ράνω τοΰ εδάφους τοΰ οποίου πρόκειται νά έκτελεσθή ή πτησις, δτι 
τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον μετάγεται κατ' έφαρμογήν της πα
ρούσης Συμβάσεως. Έ ν περιπτώσει εκτάκτου προσγειώσεως ή 
τοιαύτη γνωστοποίησις θά έχη τήν έννοιαν αιτήσεως δια προσωρινήν 
σύλληψιν ως προβλέπεται έν "Αρθρω 32, παράγραφος 2, θα υποβάλ
ληται δε επίσημος αιτησ<ς διελεύσεως. 

(β) Όσ.άκις σκοπηται προσγείωσις, δέον δπως ύποβάλληται επίσημος, 
αίτησις διελεύσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 14 
Τά Συμβαλλόμενα Κράτη δεν δύνανται νά άξιοΰν τταρ' αλλήλων τήν άπόδο

σιν οιωνδήποτε δαπανών προκυπτουσών έκ της εφαρμογής της παρούσης Συμ
βάσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2 
Αιτήσεις προς έφαρμογήν 

ΑΡΘΡΟΝ 15 
1. Πάσαι αϊ προβλεπόμενοι έν τη παρούση Συμβάσει αιτήσεις δέον νά 

είναι έγγραφοι. Αύται, ως και πασαι αϊ άναγκαΐαι ανακοινώσεις διά τήν έφαρ
μογήν της παρούσης Συμβάσεως, δέον νά άποστέλλωνται εϊτε ύπό τοΰ Ύπουρ
γείου Δικαιοσύνης τοΰ αιτουμένου Κράτους προς τό άντίστοιχον τοιοΰτον τοΰ 
προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους εϊτε, έφ' δσον τά Συμβαλλόμενα Κράτη 
συμφωνούν εις τοΰτο, ευθέως ύπό των αρχών τοΰ αιτουμένου Κράτους προς 
τάς αντιστοίχους τοιαύτας τοΰ προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους" αύται 
δέον νά έπιστρέφωνται διά της αύτης όδοΰ. 

2. Εις κατεπείγουσας περιπτώσεις, αιτήσεις και ανακοινώσεις δύνανται νά 
άποστέλλωνται μέσω της Διεθνοΰς Άστυνοακής 'Οργανώσεως Διώξεως Εγκλη
μάτων (INTERPOL). 

3. Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, διά δηλώσεως απευθυνόμενης 
προς τον Γενικαν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης, νά πληροφόρηση 
περί της προθέσεως του δπως υιοθέτηση ετέρους κανόνας έν σχέσει προς τάς 
έν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος "Αρθρου άναφερομένας κοινοποιήσεις. 
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ΑΡΘΡΟΝ 16 
Ή αίτησις προς έφαρμογήν δέον να συνοδεύηται υπό τοΰ πρωτοτύπου, ή 

του κεχυρωμένου αντιγράφου, της αποφάσεως ής ζητείται ή εφαρμογή ωςκαι 
ύφ* δλων τών λοιπών αναγκαίων εγγράφων. Το πρωτότυπον, η το κεκυρωμέ
νσν άντίγραφον, ολοκλήρου ή μέρους του φακέλλου της ποινικής δικογραφίας 
δέον ν' άπόστέλληται εις το προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος, οσάκις ζή
τηση τοΰτο. Ή αρμοδία αρχή τοΰ αιτουμένου Κράτους δέον να βέβαιοι το 
έφαρμόσιμον της κυρώσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 17 
'Εάν το προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος θεωρή δτι αί υπό τοΰ αιτου

μένου Κράτους παρεχόμεναι πληροφορίαι είναι ανεπαρκείς διά. νά δυνηθη νά 
έφαρμόση τήν παροΰσαν Σώμβασιν, τοΰτο θα ζητη τάς αναγκαίας συμττληρω
ματικάς πληροφορίας. Τοΰτο δύναται να καθορίση ήμεραμηνίαν τινά δια τήν 
λήψιν τών πληροφοριών τούτων. 

ΑΡΘΡΟΝ 18 
1. Αί άρχαί τοΰ προς δ απευθύνεται ή. αίτησις Κράτους δέον. νά:πληροφο

ρούν τα ταχύτερον τάς αντιστοίχους αρχάς τοΰ αιτουμένου Κράτους περί τών 
ληφθέντων μέτρων άναφορικώς προς τήν αΐτησιν εφαρμογής. 

2~ Αί. άρχαι τοΰ προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους δέον δπως διαβι
βάζουν,, οσάκις ενδείκνυται, προς τάς αντιστοίχους αρχάς τοΰ αιτουμένου Κρά
τους εν έγγραφον βεβαιοΰν δτι ή κύρωσις έχει έφαρμασθη. 

ΑΡΘΡΟΝ 19 
Ι. Επιφυλασσομένης της παραγράφου 2 τοΰ παρόντος "Αρθρου, ουδεμία 

μετάφρασις τών αιτήσεων ή τών ύποστηριζόντων ταύτας εγγράφων απαιτείται. 
2. Παν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, κατά τον χρόνον της ύπογραφής 

ή της καταθέσεως τοΰ εγγράφου αύτοΰ επικυρώσεως, της αποδοχής ή της 
προσχωρήσεως, διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικαν Γραμματέα 
τσΟ Συμβουλίου της Ευρώπης, νά επιφύλαξη εις εαυτό, το δικαίωμα νά άπχχιτή 
δπως αί αιτήσεις και τά ύποστηρίζοντα ταύτας έγγραφα συνοδεύωνται υπό 
μεταφράσεως εις τήν ιδίαν αύτοΰ γλώσσαν f\ εις μίαν τών επισήμων γλωσσών 
τσδ Συμβουλίου της Ευρώπης ή εις μίαν τών γλωσσών εκείνων ας ήθελεν απο
δείξει. Τά λοιπά Συμβαλλόμενα Κράτη δύνανται νά απαιτούν αμοιβαιότητα. 

3. Το παρόν "Αρθρον τίθεται άνευ επηρεασμού οιωνδήποτε διατάξεων άφο
ρωσών εις τήν μετάφρασιν τών αιτήσεων και τών ύποστηριζόντων ταύτας εγ
γράφων, αί όιτοΐαι δυνατόν νά περιέχωνται εις τάς νΰν ισχύουσας συμφωνίας 
ή διευθετήσεις ή αί όποϊαι δυνατόν νά συνομολογηθοΰν μεταξύ δύο ή\ πλειόνων 
Συμβαλλομένων Κρατών. 

ΑΡΘΡΟΝ 20 
Μαρτυρία και έγγραφα διαβιβαζόμενα κατ' έφαρμογήν της παρούσης συμ

φωνίας δεν απαιτείται νά βεβαιοΰται ή γνησιότης των. 

ΚΕΦΑΛΑίON 3 
'Αποφάσεις έκδιδόμεναι ερήμην και "ordonnances penales" 

ΑΡΘΡΟΝ 21 
1. Έκτος έάν άλλως προβλέπηται εν τη παρούση Συμβάσει, ή εφαρμογή 

αποφάσεων εκδοθέντων ερήμην, ως και ή τών "ordonnances penales'* υπόκειται 
εις αυτούς κανόνας ως ή εφαρμογή τών λοιπών αποφάσεων. 

2. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών προβλεπομένων εν παραγράφω 3, άπόφασις 
ερήμην διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως σημαίνει πάσα ν άπόφασιν 
έκδιδομένην υπό δικαστηρίου Συμβαλλομένου τινός Κράτους κατόπιν ποινικής 
διαδικασίας κατά τήν άκρόασιν της όποιας το έφ' οδ επεβλήθη, ή ποινή πρόσω
πον δεν παρίστατο αυτοπροσώπως. 
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3. "Ανευ επηρεασμού των "Αρθρων 25, παράγραφος 2, 26, παράγραφος 
2 και. 29, αί ακόλουθοι θα θεωρώνται ώς αποφάσεις έκδοθεΐσαι κατόπιν ακρο
άσεως του κατηγορουμένου— 

(α) πάσα άπόφασις ερήμην και πάσα "ordonnance penale" αΐτινες έπε
βεδοάώθησαν η άπηγγέλθησαν εν τω έπιβάλλοντι την ποινήν Κράτει 
κατόπιν καταχωρήσεως αντιρρήσεως του εφ' ου επεβλήθη ή ποινή 
προσώπου' 

(β) πάσα κατ' (ίφεσιν άπόφασις εκδοθείσα ερήμην, νοουμένου δτι ή εφε
σις κατά της αποφάσεως του πρωτοδίκου δικαστηρίου κατεχωρήθη 
υπό του έφ' οο επεβλήθη ή ποινή προσώπου. 

ΑΡΘΡΟΝ 22 
Οίαιδήποτε ερήμην έκδιδόμεναι αποφάσεις και οίαιδήποτε "ordonnances 

penales" αί άπόΐαι δεν απετέλεσαν εισέτι το άντΐκείμενον εφέσεως ή αντιρρή
σεως δύνανται, ευθύς cbc αδται εκδοθούν, να διαβιβάζωντάι προς το προς δ 
απευθύνεται ή αίτησις Κράτος χάριν γνωστοποιήσεως και προς τον σκοπόν 
εφαρμογής. 

ΑΡΘΡΟΝ 23 
1. Έάν το προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος θεωρή πρέπον να ένερ

γήση επί της αιτήσεως προς έφαρμογήν αποφάσεως τίνος εκδοθείσης ερήμην ή 
τινός "ordonnance penale". τούτο οφείλει νά ένεργήση δπως το έφ* οδ επεβλήθη 
ή ποινή πρόσωπον λάβη προσωπικώς γνώσιν περί της έν τω αίτουμένω Κρατεί 
εκδοθείσης αποφάσεως. 

2. Έν τη γνωστοποιήσει προς το έφ^ οδ επεβλήθη ή ποινή πρόσωπον δέον 
δπως παρέχωνται ωσαύτως πληροφορίαι περί— 

(α) του δτι ή αίτησις εφαρμογής υπεβλήθη συμφώνως προς την παρου
σαν Σύμβασιν' 

(β) του δτι ή μόνη εφικτή Θεραπεία είναι ή άντίρρησις ώς αυτή πρσδλέ
πεται έν "ΑρΘρω 24 της παρούσης Συμβάσεως" 

(γ) του δτι ή έν λόγω άντίρρησις οφείλει νά καταχωρηθή παρά τη προς 
τούτο όρισθησομένη αρχή' δτι προς τον σκοπόν τοΰ αποδεκτού της 
αντιρρήσεως, αύτη υπόκειται εις τάς διατάξεις τοΰ "Αρθρου 24 της 
παρούσης Συμβάσεως· και δτι το έφ5 οδ επεβλήθη ή ποινή πρόσω
πον δύναται νά ζήτηση δπως άκουσθή υπό των αρχών του έπιδάλ
λοντος την ποινήν Κράτους" 

(δ) του δτι, έάν ουδεμία άντίρρησις καταχωρηθη εντός της προδιαγρα
φόμενης ττροθεσμίας, ή άπόφασις θά θεωρήται διάττοντας τους σκο
πούς της παρούσης Συμβάσεως ώς εκδοθείσα κατόπιν ακροάσεως 
τοΰ κοττηγορουμένου. 

3. Άντίγραφον της γνωστοποιήσεως αποστέλλεται το ταχύτερον προς την 
αρχήν ή οποία ήτήσατο τήν έφαρμογήν. 

ΑΡΘΡΟΝ 24 
1. Κατόπιν τής επιδόσεως της συμφώνως προς το ''Αρθρον 23 ειδοποιήσεως 

περί της αποφάσεως, ή μόνη εφικτή θεραπεία διά το έφ' οδ επεβλήθη ή ποινή 
πρόσωπον εναπόκειται εις τήν καταχώρησα/ αντιρρήσεως. Αϋτη εξετάζεται, 
αναλόγως της προτιμήσεως του έφ' οδ επεβλήθη ή ποινή προσώπου, είτε δπό 
του αρμοδίου δικαστηρίου έν τω αίτουμένω Κράτει είτε ύπό τοιούτου έν τω 
προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτει. Έάν το έφ' οδ επεβλήθη ή ττοινη πρό
σωπον οΰδεμίαν προτίμησιν έκφράζη, ή άντίρρησις εξετάζεται ύπό του αρμο
δίου δικαστηρίου έν τω προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτει. 

2. Εις τάς καθοριζόμενος έν τή προηγουμένη παραγράφω περιπτώσεις, ή 
άντίρρησις είναι παραδεκτή έάν καί έφ' δσον καταχωρήται παρά τη αρμοδία 
αρχή του προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους εντός προθεσμίας 30 ήμερων 
σπό τής ημερομηνίας καθ' ην έπεδόθη ή είδοποίησις. Ή προθεσμία αδτη ύπο
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λογίζεται συμφώνως προς τους συναφείς κανόνας της νομοθεσίας τοΰ προς δ 
απευθύνεται ή αίτησις Κράτους. Ή αρμοδία αρχή τοΰ Κράτους τούτου πλη
ροφορεί το ταχότερον την αρχήν ή όποια προέβη εις την αΐτησινπερί εφαρμο
γ ή 

ΑΡΘΡΟΝ 25 
Ι . 'Εάν ή άντίρρησις έξετάζηται εν τω αίτουμενω Κράτει, το έφ' οδ επε

βλήθη ή ποινή πρόσωπον δέον να καλήται δπως έμφανισθη εις το Κράτος τούτο 
κατά τήν νέαν άκρόασιν της υποθέσεως. "Η είδοποίησις εμφανίσεως δέον νά 
έ^αδίδηται προσωπικώς ουχί έλάττων των 21 ήμερων προ της νέας ακροάσεως. 
rH τνροθεχψία αϋτη δύναται νά συντέμνηται τη συγκαταθέσει του έφ' οδ έπε
δλήθη. ή ποινή -προσώπου. Ή νέα άκρόασις λαμβάνει χώραν ενώπιον τοΰ αρ
μοδίου) δΕκαστηρίαυ έν τω αίτουμενω Κράτει και συμφώνως προς τήν δικονο
μίαζ! τοδ Κράτους τούτου. 

2. 'Εάν τα. έφ* ο5 επεβλήθη, ή ποινή πρόσωπον παραλείπη νά: έμφανισθη; 
αυτηπρχισώπως· ή δεν έκπροσωπηται συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τοΰ αίταυ
ρέναα: Κράτους, το δικαστή ριον κηρύσσει τήν άντίρρησιν άνυπόστατον και άκυ
ραν, ή δέ άπόφσαις αυτού κοινοποιείται προς τήν άρμσδίαν αρχήν του προς δ 
απευθύνεται ή αίτησις Κράτους. Ή αυτή διαδικασία δέον νά άκολουθηται οσά
κις: τα δΕκα^αττηρισν κηρύττη τήν άντίρρησιν άπαραδεκτσν.. Εις άμφστέρας τάς 
τραχώσεις,, ή ερήμην εκδοθείσα άπόφασις ή ή "ordonnance penate" θά θεω
pSirtot διά: πάστας τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως ως έκδοθεϊσαι 
κατόπιν άκραάαΈως, του κατηγορουμένου. 

' 3L °Έφ* οσαν τσ έφ' οδ επεβλήθη ή ποινή πρόσωπον εμφανίζεται αύτσπρο
σώτεκις ή εκΉρχχπΒπεϊται συμφώνως προς την νσμσθεσίαν τοΰ αιτουμένου Κρά
τους καα ή άντίρρησις κηρύσσεται παραδεκτή, ή αίτησις περί εφαρμογής θα 
θ&ώρήτα£ ώς ανυπόστατος και άκυρος, 

ΑΡΘΡΟΝ 26 
1. 'Εάν ή άντίρρησις έξετάζηται έν τω προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κρα

τεί, τσ έφτ οδ επεβλήθη ή ποινή πρόσωπον δέον νά καλήται οπός έμφανισθη είς 
"Φ Κράτος τούτο κατά" τήν νέαν άκρόασιν της υποθέσεως, Ή είδοπαίησις έμφα
νξαέ&Εςτ §ώον νά έπιδίδηται προσωπικώς ουχί έλάττων των 21 ήμερων προ της 
v&oec άκροόυεως. Ή προθεσμία αϋτη δύναται vor συντέμνηται τη συγκαταθέσει 
τοδ έφ* οδ επεβλήθη ή ποινή προσώπου. Ή νέα άκρσασις λαμβάνει χώραν ενώ
πιον τοΰ αρμοδίου δικαστηρίου έν τω προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτει και 
συμφώνως προς τήν δικονσμίαν του Κράτος τούτου. 

2. 'Εάν το έφ* οδ επεβλήθη ή ποινή πρόσωπον παραλείπη νά έμφανισθη 
αυτοπροσώπως ή δεν έκπροσωπηται συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τοΰ προς 
δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους, το δικαστήρισν κηρύσσει τήν άντίρρησιν άνυ
πόστατον και όίκυρον. Έν τη περιπτώσει ταύτη, ώς και έν τη περιπτώσει καθ' 
ην το δΐίκαστήριον κηρύσσει τήν άντίρρησιν άπαράδεκτον, ή ερήμην εκδοθείσα 
άπάφάσις ή ή "ordonnance penaie" θά θεωρώνται διά πάντας τους σκοπούς της 
παρούσης Συμβάσεως ώς έκδοθεΐσαι κατόπιν ακροάσεως τοΰ κατηγορουμένου. 

3. 'Εφ' δσον τό έφ' οδ επεβλήθη ή ποινή πρόσωπον εμφανίζεται αυτοπρο
σώπως ή* εκπροσωπείται συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τοΰ προς ο απευθύ
νεται ή αίτησις Κράτους και η άντίρρησις καθίσταται παραδεκτή, ή πράξις 
εκδικάζεται ώς έάν είχε τελεσθη έν τω Κράτει τούτω. Ούχ ήττον δμως, έν ου
δεμία περιπτώσει εξετάζεται ή δυνατότης αποκλεισμού της διαδικασίας ένεκα 
της παρόδου τοΰ χρόνου. Ή άπόφασις ή εκδοθείσα έν τω αίτουμενω Κράτει 
θεωρείται ώς ανυπόστατος και άκυρος. 

4. Πάσα ενέργεια προς τον σκοπόν διαδικασίας ή προάνακρίσεως ληφθείσα 
έν τω έπιδάλλοντι τήν ποινήν Κράτει συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν και τους 
κανονισμούς αύτοΰ, έχει τήν αυτήν ίσχύν έν τω προς δ απευθύνεται ή αίτησις 
Κράτει ώς έάν είχε ληφθη δπό των άρχων τοΰ Κράτους τούτου, νοουμένου δτι 
ή έξομοίωσις δεν προσδίδει είς τάς τοιαύτας ενεργείας μεγαλυτέραν άποδει
κτικήν δύναμιν άπσ έκείνην τήν οποίαν έχουν έν τω αίτουμενω Κράτει. 
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ΑΡΘΡΟΝ 27 
Δια τον σκοπόν καταχωρήσεως της αντιρρήσεως και της επακολουθούσης 

διαδικασίας, το πρόσωπον έφ' οδ επεβλήθη ή ποινή ερήμην ή έφ' οδ επεβλήθη 
τις "ordonnance penale" δικαιούται νομικής αρωγής εις ας περιπτώσεις και 
ύφ' ους δρους καθορίζονται υπό της νομοθεσίας τοΰ προς δ απευθύνεται ή αί
τησις Κράτους καί, δπου ενδείκνυται, του αιτουμένου Κράτους. 

ΑΡΘΡΟΝ 28 
Πάσαι αϊ δικαστικά! αποφάσεις αί έκδιδόμεναι συμφώνως προς το "Αρθρον 

26, παράγραφος. 3, ώς καί ή εφαρμογή αυτών, διέπονται αποκλειστικώς όπό 
της νομοθεσίας του προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους. 

ΑΡΘΡΟΝ 29 
Έφ' δσον το πρόσωπον έφ' οδ επεβλήθη ποινή ερήμην ή έφ' οΰ επεβλήθη 

τις "ordonnance penale'" δεν καταχωρεί άντίρρησιν, ή άπόφασις λογίζεται δια 
πάντας τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, ώς εκδοθείσα κατόπιν ακρο
άσεως των κατηγορουμένων. 

ΑΡΘΡΟΝ 30 
Αί έθνικαί νομοθεσίαι εΐναι έφαρμοστέαι δσον άφορα εις το θέμα της έπα

νεκδικάσεως εάν τό έφ' οδ επεβλήθη ή ποινή πρόσωπον, δια λόγους υπεράνω 
τών δυνάμεων του, παρέλειψε νά τηρήση τάς εκτιθεμένας έν "Αρθροις 24, 25 
καί 26 προθεσμίας ή παρέλειψε να έμφανισθή κατά τήν όρισθεΐσαν άκροασιν 
δια τήν έκ νέου έξέτασιν της υποθέσεως. 

ΚΕΦΑΛΑION 4 
Προσωρινά μέτρα 

ΑΡΘΡΟΝ 31 
Έάν τό έφ' οδ επεβλήθη ή ποινή πρόσωπον εύρίσκηται έν τω αίτουμέ,νω 

Κράτει, μετά τήν ληψιν της γνωστοποιήσεως περί αποδοχής της αιτήσεως αυχου 
προς έφαρμογήν ποινής συνεπαγόμενης στέρησιν της ελευθερίας, τό έν λόγω 
Κράτος δύναται, έφ' δσον κρίνει τοΰτο άναγκαΐον διά τήν έξασφαλισιν της 
εφαρμογής, νά συλλαβή τούτον προς τον σκοπόν της μεταγωγής του κατά τας 
διατάξεις του "Αρθρου 43. 

ΑΡΘΡΟΝ 32 
1. Όσάκις τό α'ιτούμενον Κράτος αίτήται έφαρμογήν, τό προς δ απευθύ

νεται ή αίτησις Κράτος δύναται νά συλλαμβάνη τό έφ' οδ επεβλήθη ή ποινή 
πρόσωπον— 

(α) έάν κατά τήν νομοθεσίαν του προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους 
τό αδίκημα δικαιολογή τήν προφυλάκισιν και 

(β) έάν υφίσταται κίνδυνος φυγοδικίας ή, έν περιπτώσει ερήμην εκδο
θείσης αποφάσεως, κίνδυνος άποκρύψεως τών αποδείξεων. 

2. Όσάκις τό α'ιτούμενον Κράτος έκδηλοι τήν πρόθεσιν αυτοΰ δπως αίτή
σηται έφαρμογήν, τό προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος δύναται κατ' αίτη
σα' τοΰ αιτουμένου Κράτους νά συλλαμβάνη τό έφ' οδ επεβλήθη ή ποινή πρό
σωπον, νοουμένου δτι πληροΟνται αί κατά τά (α) καί (β) της προηγουμένης 
παραγράφου προϋποθέσεις. Ή ε'ιρημένη αίτησις δέον δπως άναφέρη τό αδί
κημα τό όποιον ωδή γη σε ν εις τήν άπόφασιν καί τον χρόνον καί τόπον της δια
πράξεως αύτοΰ, δέον ωσαύτως δπως περιέχη κατά τό δυνατόν άκριβεστέραν 
περιγραφήν τοΰ έφ' οΰ επεβλήθη ή ποινή προσώπου. Τοΰτο θά περιέχη επίσης 
σύντομον εκθεσιν τών γεγονότων έφ' ών ερείδεται ή άπόφασις. 



ϋ . ? / 7 4 458 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 33 
1. Το έφ' οδ επεβλήθη ή ποινή πρόσωπον τελεΐ εν προφυλακίσει συμφώνως 

προς τήν νομοθεσίαν του προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους' αυτή διέπει 
ωσαύτως τους δρους ύφ' ους τοΰτο δύναται ν ' άφεθή ελεύθερον. 

2. Το τελούν εν προφυλακίσει πρόσωπον εν πάση περιπτώσει άφίεται ελεύ

θερον. 
(α) μετά παρέλευσιν περιόδου ϊσης προς τήν περίοδον στερήσεως της 

ελευθερίας της επιβληθείσης εν τή άποφάσει ' 
(§) εάν τοΰτο συνελήφθη δυνάμει τοΰ "Αρθρου 32, π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 2 και 

το προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος δεν ελαβεν εντός 18 ήμερων 
από της ημερομηνίας της συλλήψεως τήν αϊτησιν όμοΰ μετά των εν 
"Αρθρω 16 καθοριζομένων εγγράφων . 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 34 
1. Πρόσωπον τι τελοϋν έν προφυλακίσει εν τω προς δ απευθύνεται ή αίτη

σις. Κράτει δυνάμει του "Αρθρου 32 και το όποιον καλείται νά έμφανισθή ενώ
πιον τοΰ αρμοδίου δικαστηρίου εν τω αίτουμένω Κράτει συμφώνως προς το 
"Αρθρον 25 ως αποτέλεσμα της ύπ' αϋτοΰ κοπαχωρήσεως αντιρρήσεως, μετά
γετα ι προς τον σκαπόν τοΰτον έν τω έδάφει τοΰ αιτουμένου Κράτους. 

2. Μετά τήν μεταγωγήν, το περί οδ ό λόγος πρόσωπον δεν δύναται νά 
κροπητοα ύπό τοΰ αιτουμένου Κράτους, έφ' δσον ό έν "Αρθρω 33, π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 
2(α ) εκτιθέμενος δρος πληρούται ή έφ' δσον το αίτούμενον Κράτος δεν αιτείται 
έφαρμογήν περαιτέρω ποινής. Το πρόσωπον δέον νά έπιστρέφηται το ταχύτε
ρον εις το προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος πλην έάν τοΰτο αφέθη ελεύ
θερον. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 35 
1. Πρόσωπον τι καλούμενον ενώπιον τοΰ αρμοδίου δικαστηρίου τοΰ αιτου

μένου Κράτους κατόπιν της ύπ' αύτρΰ καταθέσεως αντιρρήσεως δεν δύναται 
νά διωχθή, τω έπ:ιβληθή ποινή ή κρατηθή προς τόν σκοπόν εφαρμογής ποινής 
τίνος ή δ ιατάγματος τίνος κρατήσεως ουδέ δύναται δ'.ά τίνα έτερον λόγον νά 
περορισθή ή πρσσωπκή αυτού ελευθερία ένεκα οιασδήποτε πράξεως ή οιουδή
ποτε αδικήματος λ.αμβάνοντος χώραν πρό της αναχωρήσεως του έκ τοΰ εδά
φους τοΰ προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους και μή καθοριζομένου έν τω 
κλητηρίω πλην έάν ούτος ρητώς και ε γ γ ρ ά φ ω ς συγκατατίθηται . Έ ν τή ανα
φερομένη έν "Αρθρω 34, π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 1 περιπτώσει, εν αντίγραφαν της δηλώ
σεως συγκαταθέσεως δέον νά άπσστέλληται προς το Κράτος έκ τοΰ οποίου 
οδτος μετήχθη. 

2. Αϊ προβλεπόμενα ι. έν τή προηγουμένη π α ρ α γ ρ ά φ ω συνέπειαι παύουν 
ευθύς ως το καλούμενον πρόσωπον, δοθείσης αύτω της ευκαιρίας νά πράξη 
ούτω, δεν εγκατέλειψε το έδαφος τοΰ αιτουμένου Κράτους εντός 15 ήμερων 
από της ημερομηνίας της αποφάσεως, ή οποία ήκολούθησε τήν άκρόασιν δι' 
ήν εκλήθη νά έμφανισθή ή έάν οδτος έπέστρεψεν εις το έν λ ό γ ω έδαφος άνευ 
κλητεύσεως έκ νέου, άφοΰ είχε εγκαταλείψει τοΰτο. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 36 
Ι . Έ ά ν τό αίτούμενον Κράτος ήτήσατο έκτέλεσιν δημεύσεως περιουσίας, 

το προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος δύναται νά κατάσχη προσωρινώς τήν 
έν λ ό γ ω περιουσιαν, ύπο τόν ορον δτι ή οικεία αύτοΰ νομοθεσία προβλέπει τήν 
κοττάσχεσιν έν σχέσει προς παρόμοια γεγονότα . 

2. Ή κατάσχεσις διενεργείται συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν τοΰ προς δ 
απευθύνεται ή αίτησις Κράτους, ήτις διέπει ωσαύτως τους ορούς ύφ' ους αϋτη 
δύναται νά άρθή. 
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ΚΕΦΑΛΑI OH 5 

'Εφαρμογή των κυρώσεων 

(α) Γενικαί Διατάξεις 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 37 
Αϊ επιβαλλόμενοι εν τω αίτουμένω Κράτει κυρώσεις δεν δύνανται νά εφαρ

μοσθούν εν τω προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτει, ειμή μόνον κατόπιν απο
φάσεως του δικαστηρίου τοΰ προς ο απευθύνεται ή αίτησις Κράτους. "Εκαστον 
Σ υμβαλλόμενον Κράτος δύνατα;., έν τούτοις, νά άναθέτη είς ετέρας α ρ χ ά ς 
όπως λαμβάνουν τοιαύτας αποφάσεις οσάκις αϊ μέλλουσαι νά εφαρμοσθούν 
κυρώσεις συνίστανται μόνον είς πρόστιμον ή δήμευσιν και εφ' δσον αϊ αποφά
σεις αύται εΐναι έπιδεκτικαϊ εφέσεως έν δικαστηρίω. 

ΑΡΘΡΟΝ 38 
Ή ύπόθεσις δέον νά φέρηται ενώπιον τοΰ δικαστηρίου ή της εξουσιοδοτού

μενης κατ ' 'Αρθρον 37 αρχής, έάν το προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος 
κρίνη ένδεδειγμένον νά ενεργή ση έπϊ της αιτήσεως εφαρμογής. 

Α Ρ Θ Ρ Ο Ν 39 
1. Πριν ή το δικαστήριον λάβη οιανδήποτε άπόφασιν επί τίνος αιτήσεως 

εφαρμογής, δέον όπως παρέχηται ή ευκαιρία είς το εφ' ου επεβλήθη ή ποινή 
πρόσωπον διά νά έκθεση τ ά ς απόψεις αύτοΰ. Κατόπιν αιτήσεως ούτος ΗΒέλΒι 
ακούεται υπό του δικαστηρίου, είτε διά παρακλήσεως έτερου δικαστηρίου τιρος 
λήψη/ της καταθέσεως αυτού (letters rogatory), είτε αυτοπροσώπως. Ή αυτο
πρόσωπος άκρόασις δέον νά έπ:ιτρέπηται κατόπιν της ρητής ττρός τούτο αιτή
σεως αύτόυ. 

.2. Το δικαστήριον δύναται, έν τούτοις, νά άποφασίζη έτη της αποδοχής 
της αιτήσεως εφαρμογής έν τη απουσία τοΰ έφ' οδ έττεβλήθη ή ποινή ττροσώ
που, αιτουμένου την αύτοπ:ρόσωπον άκρόασιν, έφ' δσον διατελεί έν προφυλα
κίσει έν τω αίτουμένω Κράτει. Είς τάς περιπτώσεις αύτάς οιαδήποτε άπόφα
σις, έν σχέσει προς τήν ύποκατάστασιν της κυρώσεως δυνάμει τοΰ "Αρθρου 44, 
θ ά άναβάλληται μέχρις ου, μετά τήν μεταγωγήν τοΰ έφ' οδ επεβλήθη ή ττοινή 
προσώπτου εις το ττρός δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος, παρασχεθη είς τούτον 
ή ευκαιρία δπως έμφανισθή ενώπιον τοΰ δικαστηρίου. 

ΑΡΘΡΟΝ 40 
1. Το δικαστήριον, ή εις τάς έν "Αρθρω 37 άναφερομένας περιπτώσεις, ή 

εξουσιοδοτημένη δυνάμει τοΰ αύτοΰ "Αρθρου αρχή, ή οποία χειρίζεται την 
ύπόθεσιν δέον νά ίκανοποιήται— 

(α) δτι ή κύρωσις της όποιας ζητείται ή εφαρμογή επεβλήθη ΰπό τίνος 
Ευρωπαϊκής ποινικής αποφάσεως' 

(β) δτι αϊ προϋποθέσεις τοΰ "Αρθρου Α πληροΰνται ' 
( γ ) δτι ό εκτιθέμενος έν "Αρθρω 6 (α) δρος δεν έκπληροΰται ή δτι οδτος 

δεν πρέπει νά άποκλείη τήν έφαρμογήν' 
(δ) δτι ή έκτέλεσις δεν αποκλείεται υπό τοΰ "Αρθρου 7' 
(ε) δτι έν περιπτώσει ερήμην εκδοθείσης αποφάσεως ή τινός "ordonnance 

penale" πληροΰνται αϊ προϋποθέσεις τοΰ Κεφαλαίου 3 τοΰ παρόντος 
Μέρους. 

2. "Εκαστον Σ υμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά άναθέτη είς το δικαστή
ριον ή είς τήν εξουσιοδοτούμενη ν δυνάμει τοΰ "Αρθρου 37 αρχήν τήν έξέτασιν 
ετέρων δρων εκτελέσεως προβλεπομένων έν τή παρούση Συμδάσε ι . 



Η. 9/74 460 

ΑΡΘΡΟΝ 41 
At συμφώνως τω παρόντι Κεφαλαίω λαμβανάμεναι δικαστικαί αποφάσεις 

έν σχέσει προς τίνα ζητουμένην έφαρμογήν, ώς και αϊ λαμβανόμεναι τοιαΰται 
έπί εφέσεως κατ* αποφάσεων της έν "Αρθρω 37 αναφερομένης διοικητικής αρ
χής, είναι επιδεκτικά! προσβολής δι' εφέσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 42 
Το προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος δεσμεύεται εκ των διαπιστώσεων επί 

πραγματικών ζητημάτων έν ώ μέτρω ταΰτα εκτίθενται έν τη άποφάσει ή έν ώ 
μέτρω. αϋτη σιωπηρώς ερείδεται έπ' αυτών. 

(β) Διατάξεις άφορώσαι ειδικώς εις την έφαρμογήν κυρώσεων συ
νεπαγομένων στέρησιν ελευθερίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 43 
"Οταν το έφ' ο5 επεβλήθη ή ποινή πρόσωπον κρατήται έν τω αίτουμένω 

Κρατεί, τούτον δέον όπως, έκτος εάν άλλως προβλέπηται υπό της νομοθεσίας 
του Κράτους τούτου, μετάγηται εις το προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος 
ευθύς ώς κοινοποιηθη προς το αίτούμενον Κράτος ή αποδοχή της αιτήσεως 
εφαρμογής. 

ΑΡΘΡΟΝ 44 
1. 'Εάν ή αίτησις εφαρμογής γίνεται αποδεκτή, το δικαστήριον υποκαθιστά 

εις τήν έπιβληθείσαν έν τω αίτουμένω Κρατεί κύρωσιν, τήν συνεπαγομένην άπο
στέρησιν της ελευθερίας, τήν όριζομένην ύπό της οικείας αύτου νομοθεσίας κύ
ρωσι» δ\ά τό αυτό αδίκημα. Ή κύρωσις αυτή δύναται, ύπό τήν έπιφύλαξιν τών 
εκτιθεμένων έν παραγράφω 2 περιορισμών, νά είναι φύσεως ή διαρκείας δια
φόρου της επιβαλλομένης έν τω αίτουμένω Κράτει. 'Εάν ή τελευταία αϋτη 
κύρωσις είναι μικρότερα του κατωτάτου ορίου εις τό όποιον αυτή δύναται κατά 
τήν νομοθεσίοα/ τοΰ προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους νά καταγνωσθή, τό 
δικαστήριον ουδόλως δεσμεύεται υπό του κατωτάτου τούτου ορίου, θά έπι
βάλλη δε κύρωσιν ανταποκρινόμενη ν προς τήν έπιβαλλομένην τοιαύτην έν τω 
αίτουμένω Κράτει. 

2» Kocrcr τόν καθορισμόν της κυρώσεως, τό δικαστήριον δέν δύναται νά κα
ταστήση έπαχθεστέραν τήν ποινική ν κατάστασιν τοΰ έφ' οδ επεβλήθη ή ποινή 
προσώπου ώς αυτή προκύπτει εκ της εκδοθείσης έν τω αίτουμένω Κράτει απο
φάσεως. 

3. Οιονδήποτε μέρος της επιβαλλομένης έν τω αίτουμένω Κράτει κυρώσεως 
και οιαδήποτε περίοδος προσωρινής κρατήσεως, έκτιθεΐσα ύπό του έφ' οδ επε
βλήθη ή ποινή προσώπου μετά τήν κατάγνωσίν της, θά άφαιρήται εις τό άκέ
ραασν. Τό αυτό εφαρμόζεται άναφορικώς προς οιανδήποτε περίοδον κατά τήν 
διάρκειαν της οποίας τό έφ' οδ επεβλήθη ή ποινή πρόσωπον έτέλει έν προφυ
λακίσει έν τω αίτουμένω Κράτει προ της καταγνώσεως της ποινής καθ' δ μέ
τρον απαιτεί ή νομοθεσία τοΰ Κράτους τούτου. 

4. Παν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, έν παντί χρόνω, νά κατάθεση παρά 
τω Γενικω Γραμματεΐ τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης δήλωσιν άπονέμουσαν εις 
τούτο συμφώνως τη παρούση Συμβάσει τό δικαίωμα εφαρμογής κυρώσεως 
τίνος συνεπαγόμενης στέρησιν της ελευθερίας της αυτής φύσεως ώς της επι
βληθείσης έν τω αίτουμένω Κράτει, έστω και έάν ή διάρκεια της κυρώσεως 
ταύτης ύπερβαίνη τό άνώτατον δριον τό προβλεπόμενον ύπό της οικείας αύτου 
νομοθεσίας διά κύρωσιν της αυτής φύσεως. Ούχ ήττον δμως, ο κανών οδτος 
δέν εφαρμόζεται ειμή μόνον εις περιπτώσεις δπου ή εθνική νομοθεσία τοΰ Κρά
τους τούτου επιτρέπει, άναφορικώς προς τό αυτό αδίκημα, τήν επιβολή ν κυρώ
σεως τουλάχιστον της αυτής διαρκείας ώς τής επιβληθείσης έν τω αίτουμένω 
Κράτει, ή όποια δμως είναι αύστηροτέρας φύσεως. Ή επιβαλλομένη δυνάμει 
τής παρούσης παραγράφου κύρωσις δύναται, έφ' δσον ή διάρκεια και ό σκο
πός ταύτης οϋτω απαιτεί, νά έφαρμοσθή εντός ποινικού καταστήματος προω
ρισμένου διά τήν έφαρμογήν κυρώσεων διαφόρου φύσεως. 
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(γ) Διατάξεις άφορώσαι ειδικώς εις την έφαρμογήν χρηματικών 
ποινών καϊ. δημεύσεων 

ΑΡΘΡΟΝ 45 
1. Έάν ή αίτησις προς έφαρμογήν χρηματικής ποινής η δημεύσεως πσσοΰ 

τίνος χρημάτων έγένετο αποδεκτή, το δικαστήριον ή ή εξουσιοδοτούμενη δυ
νάμει του "Αρθρου 37 αρχή θά μετατρέψη το ποσόν αυτών είς το κυκλοφορούν 
νόμισμα του προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους κατά την επικρατούσαν τι
μήν συναλλάγματος κατά τον χρόνον της λήψεως της αποφάσεως. Ούτω θέλε.ι 
καθορίζεται το μέγεθος της χρηματικής ποινής ή το δημευθησόμενον ποσόν, 
το όποιον, εν τούτοις δεν δύνανται νά ύπερβαίνη το άνώτατον ποσόν το καθοριζό
μενον υπό της οικείας αύτοΰ νομοθεσίας διά το αυτό αδίκημα, ή ελλείψει τοι
ούτου ανωτάτου ορίου, δεν δύναται νά ύπερβαίνη το άνώτατον ποσόν συνήθως 
έπιβα/νλομενον έν τω τιρός ο απευθύνεται ή αίτησις Κρατεί εν σχέσει τιρός πα
ρόμοιον αδίκημα. 

2. Ούχ ήττον, το δικαστήριον ή ή εξουσιοδοτούμενη δυνάμει τοΰ "Αρθρου 
37 αρχή δύνανται νά διατηρήσουν μέχρι του επιβληθέντος έν τω αϊτουμένω 
Κρατεί τίοσοϋ την ποινή ν προστίμου η δημεύσεως, οσάκις τοιαύτη τις κύρωσις 
ουδόλως προβλέπεται ύπό της νομοθεσίας τοΰ προς δ απευθύνεται ή αίτησις 
Κράτους διά το αυτό αδίκημα, της νομοθεσίας ταύτης δμως έτατρετίούσης την 
έπιίβολήν αυστηρότερων κυρώσεων. Τό αυτό ισχύει έάν ή επιβληθείσα έν τω 
αίτουμένω Κρατεί κύρωσις ύπερβαίνη τό άνώτατον optov τό τιθέμενον έν τη 
νομοθεσία τοΰ προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους διά τό αυτό αδίκημα, 
της νομοθεσίας ταύτης δμως έπιτρεπούσης τήν έπιβολήν αυστηρότερων κυρώ
σεων. 

3 . Οιαδήποτε διευκόλυνσις, δσον άφορα είς τον χρόνον πληρωμής ή την 
πληρωμήν κατά δόσεις, χορηγηθείσα έν τω αίτουμένω Κρατεί, δέον νά τηρηται 
έν τω ηρός, δ απευθύνεται ή αίτησις Κρατεί. 

ΑΡΘΡΟΝ 46 
1. 'Οσάκις ή αίτησις εφαρμογής άφορα £ΐς τήν δήμευσιν ειδικού άντικειμέ

νου, τό δικαστήριον ή ή εξουσιοδοτούμενη δυνάμει τοΰ "Αρθρου 37 άρχη δεν 
δύνανται νά διατάξουν τήν δήμευσιν τοΰ αντικειμένου τούτου, Είμή μόνον καθ* 
δ μέτρον ή τοιαύτη δήμευσις επιτρέπεται ύπό της νομοθεσίας τοΰ προς δ άπευ
θύνεται ή αίτησις Κράτους διά τό αυτό αδίκημα. 

2. Ούχ ήττον, τό δικαστήριον ή ή εξουσιοδοτούμενη δυνάμει τοΰ "Αρθρου 
37 αρχή δύνανται νά διατηρήσουν τήν διαταχθεΐσαν έν τω αίτουμένω Κρατεί 
δήμευσιν, οσάκις ή κύρωσις αυτή ουδόλως προβλέπεται έν τη νομοθεσία του 
προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους διά τό αυτό αδίκημα, της νομοθεσίας 
ταύτης δμως έπιτρεπούσης τήν έπιβολήν αυστηρότερων κυρώσεων. 

ΑΡΘΡΟΝ 47 
Ί . Τά προϊόντα έκ των χρηματικών ττοινών και δημεύσεων δέον νά κατα

βάλλωνται εις τά δημόσια ταμεία τοΰ προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτους 
άνευ βλάβης οιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων μερών. 

2. Δημευθεΐσα περιουσία, ήτις είναι ειδικού ενδιαφέροντος, δύναται νά επι
στροφή εις τό αίτούμενον Κράτος εφ' δσον τό απαιτεί τοΰτο. 

ΑΡΘΡΟΝ 48 
Έφ' δσον χρηματική τις ποινή δεν δύναται νά είσπραχθή, τό δικαστήριον 

του προς δ. απευθύνεται ή αίτησις Κράτους δύναται νά έπιβάλτ] διαζευτικήν 
κύρωσιν συνεπαγομένην στέρησιν της ελευθερίας καθ' δ μέτρον αϊ νσμοθεσίαι 
αμφοτέρων τών Κρατών ούτω προβλέπουν είς τοιαύτας περιπτώσεις, ττλήν έάν 
τό αίτούμενον Κράτος ρητώς περιώρισε τήν αϊτησιν αύτου είς μόνην την είσπρα
ξιν της χρηματικής ποηής. Έάν τό δικαστήριον άποφασίση τήν έπιβολήν δια
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ζευκτικής τινός κυρώσεως συνεπαγόμενης στέρησιν της ελευθερίας, οι ακό
λουθοι κανόνες δέον να έφαρμόζωνται : 

(α) Έάν ή μετατροπή της χρηματικής ποινής εις κύρωσιν συνεπαγο
μένην .στέρησιν της ελευθερίας καθορίζηται ήδη είτε εν τη κατα
γνωσθείση ποινή εν τω αίτουμένω Κράτει, εϊτε αμέσως εν τή νομο
θεσία του έν λόγω Κράτους, το δικαστήριον του προς δ απευθύ
νεται ή αίτησις Κράτους κρίνει τήν φύσιν και τήν διάρκειαν της έν 
λόγω κυρώσεως συμφώνως προς τους τιθεμένους ΰπό τής οικείας 
αύτοΰ νομοθεσίας κανόνας. Έάν ή ήδη καθορισθείσα έν τω αίτου
μένω Κράτει κύρωσις, ή συνεπαγόμενη στέρησιν τής ελευθερίας, 
εΐναι μικρότερα τοΰ κατωτάτου ορίου το όποιον δύναται νά έπι
βληθή κατά την νομοθεσίαν του προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κρά
τους, το δικαστή ριον δεν δεσμεύεται υπό τοΰ κατωτάτου τούτου 
ορίου δυνάμενον νά έπιβάλη κύρωσιν αντιστοιχούσαν προς τήν καθο
ριζομένην τοιαύτην έν τω αίτουμένω Κράτει. Κατά τον καθορισμόν 
τής κυρώσεως το δικαστήριον δέον νά μή καθίστα έπαχθεστέραν 
τήν ποινικήν κατάστασιν τοΰ εφ' οδ επεβλήθη ή ποινή προσώπου 
ως αύτη προκύπτει εκ της εκδοθείσης έν τω αίτουμένω Κράτει απο
φάσεως. 

(β) Εις πάσας τάς λοιπάς περιπτώσεις το δ,ικαστήριον του προς δ απευ
θύνεται ή αίτησις Κράτους μετατρέπει τήν χρηματική ν ποινή ν συμ
φώνως προς τήν σίκείαν αύτοΰ νομοθεσίαν,. τηρών τά καθοριζόμενα 
υπό της νομοθεσίας του αιτουμένου Κράτους δρια. 

(δ) Διατάξεις άφορώσαι ειδικώς εις τήν έφαρμογήν 
στερήσεως δικαιώματος 

ΑΡΘΡΟΝ 49 
ΐ.. Όσάκις υποβάλλεται αίτησις προς έφαρμογήν στερήσεως δικαιώματος, 

ή τοιαύτη στέρησις δικαιώματος επιβληθείσα έν τω αίτουμένω Κράτει δεν δύ
ναται νά λάβη ίσχύν έν τω προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτει, ειμή μόνον 
έάν ή νομοθεσία του τελευταίου τούτου Κράτους έπιτρέπη τήν στέρησιν δικαιώ
ματος δια. το έν λόγω αδίκημα. 

2. Το χειριζόμενον τήν ύπόθεσιν δικαστήριον θά έκτιμα τήν σκοπιμότητα 
της εφαρμογής της στερήσεως δικαιώματος έν τω έδάφει τοΰ οικείου αύτοΰ 
Κράτους. 

ΑΡΘΡΟΝ 50 
Τ. Έάν το δικαστήριον διατάσση τήν έφαρμογήν στερήσεως δικαιώματος, 

τούτο θά άποφασίζη τήν διάρκειαν αυτής εντός των καθοριζομένων υπό τής 
οίκείας αύτοΰ νομοθεσίας ορίων, δεν δύναται, έν τούτοις, νά ύπερβαίνη τά 
τιθέμενα ύπό τής επιβληθείσης ποινής έν τω αίτουμένω Κράτει δρια. 

2. Το δικαστήριον δύναται νά διάταξη τήν έφαρμογήν στερήσεως δκαιώ
ματος έν σχέσει προς τίνα μόνον εκ των δικαιωμάτων των οποίων άπηγγέλθη 
ή απώλεια ή ή αναστολή. 

ΑΡΘΡΟΝ 51 
Το "Αρθρον Π δεν εφαρμόζεται επί στερήσεως δικαιωμάτων. 

ΑΡΘΡΟΝ 52 
Το προς δ απευθύνεται ή αίτησις Κράτος δικαιούται δπως άποκαταστήση 

το έφ' οδ επεβλήθη ή ποινή πρόσωπον εις τά δικαιώματα των όποιων έστερήθη 
συμφώνως προς τίνα άπόφασιν ληφθεΐσαν κατ' έφαρμογήν τοΰ παρόντος Κε
φαλαίου. 
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ΜΕΡΟΣ III 
Συνέπειαι Ευρωπαϊκών Ποινικών 'Αποφάσεων 

εις το Διεθνές Πεδίον 
ΚΕΦΑΛΑ I ON 1 

Ουδείς δύναται να διωχθώ δις δια την αυτήν πραξιν. 
ΑΡΘΡΟΝ 53 

1. Το πρόσωπον άναφορικώς προς το όποιον εξεδόθη Ευρωπαϊκή ποινική 
άπόφασις δεν δύναται δια την αυτήν πράξιν ούτε να διωχθή, ούτε να τω έπι
βληθή ποινή, ούτε να ύποβληθή εις τήν έκτέλεσιν κυρώσεως τίνος εν έτέρω 
Συμβαλλομένω Κράτει : 

(ο;) έφ' δσον ούτος απηλλάγη' 
(β) έφ' δσον ή επιβληθείσα κύρωσις— 

(1) έχει πλήρως έκτελεσθή ή εκτελείται εισέτι' ή 
. (ii) ύπήρξεν εν δλω, ή εν σχέσει προς το μη εκτελεσθέν μέρος αυτής, 

το άντικείμενον συγγνώμης ή άμνηστείας, ή 
(iii) δεν δύναται πλέον να έκτελεσθή ένεκα της παρόδου του χρόνου" 

(γ) έφ° όσον το δικαστήριον κατεδίκασε τον άδικσπραγήσαντα άνευ 
επιβολής κυρώσεως τινας. 

2. Ουχ ήττον δμως, Συμβαλλόμενόν τι Κράτος ουδόλως υποχρεούται, τιλήν 
εάν αυτό τούτο ήτήσατο τήν διαδικασίαν να άναγνωρίση τήν συνέπειαν της 
αρχής «ουδείς δύναται νά διωχθή δις δια τήν αυτήν πράξιν» >έφ' δσον ή όδη
γήσασα εις τήν άπόφασίν πραξις κατηυθύνετο εναντίον είτε προσώπου, είτε 
ιδρύματος, είτε οιουδήποτε αντικειμένου έχοντος δημόσιον χαρακτήρα έν τω 
Κρατεί τούτω, ή εφ' δσον ό εις δ ν άφορα ή άπόφασις είχε δημόσιον χαρακτήρα 
έν τω Κράτει τούτω. 

3. Έπί πλέον, παν Συμβαλλόμενόν Κράτος, ένθα ή πραξις τελείται ή λογί
ζεται ώς τοιαύτη συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν του Κράτους τούτου, δεν 
υποχρεούται νά αναγνώριση τήν συνέπειαν της αρχής του «ουδείς δύναται νά 
διωχθή δις δια τήν αυτήν πράξιν», εκτός εάν αυτό τοΰτο το Κράτος ήτήσατο 
τήν διαδικασίαν. 

ΑΡΘΡΟΝ 54 
Έάν άρχίση νέα διαδικασία εναντίον προσώπου τινός έφ' οδ επεβλήθη 

έν έτέρω Συμβαλλομένω Κράτει ποινή διά τήν αυτήν πραξιν, τότε οιαδήποτε 
περίοδος στερήσεως της ελευθερίας αύτοΰ, προκύπτουσα εκ της εφαρμογής της 
ποινής, αφαιρείται εκ της κυρώσεως ή οποία δυνατόν νά έπιβληθη. 

ΑΡΘΡΟΝ 55 
Τό παρόν Κεφάλαιον ουδόλως κωλύει τήν έφαρμογήν ευρύτερων εσωτε

ρικών διατάξεων άφορωσών εις τάς συνεπείας της αρχής «ουδείς δύναται να 
διωχθή δις διά τήν αυτήν πραξιν», α'ίτινες συνδέονται προς τάς ποινικάς απο
φάσεις ξένων Κρατών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2 
'Αποφάσεις λαμβανόμενοι υπ' δψιν 

ΑΡΘΡΟΝ 56 
"Εκαστον Συμβαλλόμενόν Κράτος οφείλει νά θέσπιση, κατά τρόπον τον 

όποιον τοΰτο κρίνει κατάλληλον, ώστε νά έπιτρέπη εις τά δικαστήρια αΰτου, 
οσάκις εκδίδουν άπόφασίν τίνα δπως λαμβάνουν ύπ' δψιν οιανδήποτε προηγου
μένην Εύρωπαϊκήν ποινικήν άπόφασίν έκδοθεΐσαν δι' έτερον αδίκημα κατόπιν 
ακροάσεως του κατηγορουμένου, προς τον σκοπόν συνάψεως είς τήν έν λόγω 
άπόφασίν πάντων ή τινών των συνεπειών, αϊ όποΐαι προσδίδονται ύπστής νομο
θεσίας αύτου είς αποφάσεις έκδιδομένας έν τω έδάφει αυτού. Τούτο θά κάθο
ρίζη τους δρους ύφ' ους ή άπόφασις αϋτη λαμβάνεται ύπ' δψιν. 
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ΑΡΘΡΟΝ 57 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος οφείλει να θέσπιση, κατά τρόπον τον 

όποιον τοΰτο κρίνει κατάλληλον, ϊνα έπιτρέπη δπως λαμβάνηται ύπ' δ.ψιν οια
δήποτε Ευρωπαϊκή ποινική άπόφασις εκδοθείσα κατόπιν ακροάσεως του κατη
γορουμένου, ώστε να καθίσταται δυνατή ή εφαρμογή ολοκλήρου ή μέρους της 
άποστερήσεως των δικαιωμάτων της συνδεόμενης υπό της οικείας αύτοΰ νομο
θεσίας προς αποφάσεις έκδιοομένας έν τω έδάφει αύτοΰ. Τοΰτο θά καθορίζη 
τους δρους ύφ' ους ή άπόφασις αυτή λαμβάνεται υπ' δψιν. 

ΜΕΡΟΣ IV 
Τέλι και Διατάξεις 

ΑΡΘΡΟΝ 58 
1. CH παρούσα Σύμβασις θα είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό τών Κρα

τώνΜελών τών άντιπροσωπευαμένων έν τη εξ Υπουργών Επιτροπή του Συμ
βουλίου της Ευρώπης. Αϋτη υπόκειται είς επικύρωσιν ή άποδοχήν. Ί α έγγραφα 
της επικυρώσεως ή της αποδοχής κατατίθενται παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ του 
Συμβουλίου, της Ευρώπης. 

2. Ή Σύμβασις τίθεται έν ίσχύϊ τρεις μήνας άπό της ημερομηνίας της 
καταθέσεως του τρίτου εγγράφου επικυρώσεως ή αποδοχής. 

3. Άναφορικώς προς πάν. υπόγραψαν Κράτος, μεταγενεστέρως έπικυροΰν 
ή άποδεχόμενον, η Σύμβασις τίθεται έν ίσχύϊ τρεις μήνας άπό της ημερομηνίας 
της καταθέσεως του οικείου αυτού έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής. 

ΑΡΘΡΟΝ 59 
1. Μετά την έναρξιν τής ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, ή έξ Υπουργών 

Επιτροπή του Συμβουλίου τής Ευρώπης δύναται νά καλή παν μη Κράτοςμέλος 
ΐνα προσχώρηση είς ταύτην, νοουμένου οτι η περιέχουσα τοιαύτην πρόσκλησιν 
άπόφασις τυγχάνει τής ομοφώνου εγκρίσεως τών έπικυρωσάντων τήν Σύμβασιν 
μελών του Συμβουλίου. 

2. Ή προσχώρησις αϋτη πραγματοποιείται δια καταθέσεως παρά τω Γενικω 
Γραμματεΐ του Σ.υμβουλίου τής Ευρώπης ενός έγγραφου προσχωρήσεως, το 
όποιον λαμβάνει ίσχΰν τρεις μήνας άπό τής ημερομηνίας τής καταθέσεως αύτοΰ. 

ΑΡΘΡΟΝ 60 
1. Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, κατά τον χρόνον τής υπογραφής 

ή της καταθέσεως τοΰ οικείου αύτοΰ εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή 
προσχωρήσεως, νά καθορίση το έδαφος ή τά εδάφη εντός τών οποίων θά εφαρ
μόζηται ή παρούσα Σύμβασις. 

2. Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, κατά τον χρόνον της υπ' αύτοΰ 
καταθέσεως τών έγγραφων επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, ή καθ' 
οιανδήποτε μεταγενεστέραν ήμερομηνίαν διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς 
τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, νά έπεκτείνη τήν παροΰ
σαν Σύμβασιν είς πάν έτερον έδαφος ή εδάφη καθοριζόμενα έν τη δηλώσει και 
διά τάς διεθνείς σχέσεις τών οποίων είναι ύπεύθυνον ή έν ονόματι τών οποίων 
είναι έξουσιοδοτημένον δπως άναλαμβάνη υποχρεώσεις. 

3. Πάσα δήλωσις γενομένη συμφώνως προς τήν προηγουμένη ν παράγραφον 
δύναται, άναφορικώς προς οιονδήποτε μνημονευόμενον είς τοιαύτην δήλωσιν 
έδαφος, νά άνακαλήται συμφώνως προς τήν έκτιθεμένην έν. "Αρθρω 66 της 
παρούσης Συμβάσεως διαδικασίαν. 

ΑΡΘΡΟΝ 61 
1. Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, κατά τον χρόνον τής υπογραφής 

ή τής ύπ' αύτοΰ καταθέσεως τοΰ εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχω
ρήσεως, νά δηλώση δτι επωφελείται μιας ή πλειόνων εκ τών προβλεπομένων έν 
Πινάκι ! τής παρούσης Συμβάσεως επιφυλάξεων. 
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2. .Παν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται να άνακαλέση ολικώς η μερικώς 
έπΐφύλαξίν τίνα, εις την οποίαν προέβη συμφώνως προς την προηγουμένην 
παράγραφαν δια δηλώσεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ 
Συμβουλίου της Ευρώπης, ή οποία καθίσταται ενεργός από της ημερομηνίας 
της λήψεως αυτής. 

3. Συμβαλλόμενον τι Κράτος, το όποιον προέβη εις έπιφύλαξιν άναφορικώς 
προς τίνα διάταξιν της παρούσης Συμβάσεως, δεν δύναται νά άξιοι την παρ' 
οιουδήποτε ετέρου Κράτους έφαρμογήν της εν λόγω διατάξεως' τούτο δύναται, 
έν τούτοις, έφ' δσον ή έπιφύλαξις αύτοΰ είναι μερική ή' ύφ' όρους, νά άξιοι την 
έφαρμογήν της έν λόγω διατάξεως έν ώ μετρώ αυτό τοΰτο έχει άποδεχθή 
ταύτην. 

ΑΡΘΡΟΝ 62 
1. Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται έν παντί χρόνω, δια δηλώσεως 

απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης, 
νά διατύπωση τάς νομικάς διατάξεις τάς σκοττουμένας νά περιληφθούν εις τους 
Πίνακας Π ή III της παρούσης Συμβάσεως. 

2. Οιαδήποτε μεταβολή των εθνικών διατάξεων τών αναγραφομένων εϊς 
τους Πίνακας II ή III δέον όπως γνωστοποιήται είς τον Γενικόν Γραμματέα 
τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης, εφ' δσον ή τοιαύτη μεταβολή καθίστα έσφαλμε
νας τάς εις τους έν λόγω Πίνακας περιεχομένας πληροφορίας. 

3. Οιαδήποτε μεταβολή γενομένη εις τους Πίνακας II ή 111 κατ' έφαρμο
γήν τών προηγουμένων παραγράφων λαμβάνει ίσχύν έν έκάστω Σ υμβαλλαμένω 
Κρατεί ενα μήνα από της ημερομηνίας της υπό τοϋ Γενικού Γραμματέως τοΰ 
Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστοποιήσεως αυτών. 

ΑΡΘΡΟΝ 63 
1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος οφείλει, κατά τον γ^ρόνον της κατα

θέσεως τοΰ οικείου αύτοΰ εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρή
σεως, νά παράσχη εις τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου της £ύρώπης 
σχετικάς πληροφορίας επί τών δυναμένων νά εφαρμοσθώσιν έν τω αίκείω Κρα
τεί κυρώσεων και περί της επιβολής άύτών, διά τους σκοπούς εφαρμογής ~τί}ς 
παρούσης Συμβάσεως. 

2. Οιαδήποτε μετεγενεστέρα μεταβολή καθιστώσα έσφαλμένας τάς συμ
φώνως τη προηγουμένη παραγράφω παρασχεθείσας πληροφορίας, δέον δπως 
γνωστοποιήται ωσαύτως είς τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου της 
Ευρώπης. 

ΑΡΘΡΟΝ 64 
1. Ή παροΰσα Σύμβασις ουδόλως επηρεάζει τά δικαιώματα και τάς υπο

χρεώσεις τάς απορρέουσας έκ συνθηκών περί εκδόσεως ως και εκ τών διε
θνών πολυμερών Συμβάσεο^ν άφορωσών είς ειδικά θέματα, ούδε επηρεάζει 
τάς διατάξεις τάς άφορώσας είς θέματα ρυθμιζόμενα έν τη παρούση Συμβάσει 
και περιεχομένας είς ετέρας ύφίσταμένας μεταξύ τών Συμβαλλομένων Κρατών 
Συμβάσεις. 

2. Τά Συμβαλλόμενα Κράτη δεν δύνανται νά συνάπτουν διμερείς ή πολυ
μερείς συμφωνίας μεταξύ το^ν επί θεμάτων ρυθμιζόμενων έν τη παρούση Συμ
βάσει, ειμή μόνον διά νά συμπληρώσουν τάς διατάξεις αυτής ή διά νά διευκο
λύνουν τήν έφαρμογήν τών ένσωματωθεισών είς ταύτην αρχών. 

3. Έάν, έν τούτοις, δύο ή πλείονα Συμβαλλόμενα Κράτη έχουν ήδη εδραιώ
σει τάς σχέσεις αυτών επί τοΰ θέματος τούτου επί τη βάσει ομοιομόρφου νο
μοθεσίας, ή έχουν εγκαθιδρύσει το οΐκεΐον αυτών ίδιαίτερον σύστημα ή έάν 
ήθελον πράξει τούτο είς το μέλλον, ταΰτα θά δικαιοΰνται νά ρυθμίζουν τάς 
έν λόγω σχέσεις συμψώνως προς τά καθιδρυθέντα, καίπερ υφισταμένων τών 
δρων της παρούσης Συμβάσεως. 
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4. Συμβαλλόμενα Κράτη παύοντα νά εφαρμόζουν τους δρους της παρούσης 
Συμβάσεως εις τάς μεταξύ των σχέσεις έπί τοΰ εν λόγω θέματος, οφείλουν 
να γνωστοποιούν τοΰτο προς τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου, της 
Ευρώπης. 

ΑΡΘΡΟΝ 65 
Ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί των Ποινικών Προβλημάτων του Συμβουλίου 

της Ευρώπης δέον νά τηρήται ενήμερος άναφορικώς προς την έφαρμογήν της 
παρούσης Συμβάσεως και οφείλει νά πράττη ό,τιδήποτε είναι άναγκαΐον ινα 
διευκολύνη τήν φιλικήν διευθέτησιν οιασδήποτε δυσκολίας δυναμένης νά ανά
κυψη έκ της εκτελέσεως αυτής. 

ΑΡΘΡΟΝ 66 
1. Ή παρούσα Σύμβασις θά παραμείνη εν ίσχύϊ έπ' αόριστον. 
2. Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, καθ' δ μέτρον άφορα εις τοΰτο, 

νά καταγγείλη τήν παροΰσαν Σχιμβασιν διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης 
προς τον Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

3. Ή τοιαύτη καταγγελία λαμβάνει ίσχύν μετά εξ μήνας από της ημερο
μηνίας της ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως λήψεως της εν λόγω γνωστοποιήσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 67 
Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης γνωστοποιεί προς 

τά: ΚράτηΜέλη τά άντητροσωπευάμενα εις τήν έξ Υπουργών Έπιτρσπήν του 
Συμβουλίου, ώς και προς παν Κράτος το όποιον προσεχώρησεν εΙς τήν παρου
σαν Σύμβασιν, περί— 

(α) οιασδήποτε, υπογραφής' 
(β) οιασδήποτε καταθέσεως έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσ

χωρήσεως' 
(γ) οιασδήποτε ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβάσεως 

συμφώνως προς το "Αρθρον 58 αύτης' 
(δ) οιασδήποτε δηλώσεως ληφθείσης συμφώνως προς το "Αρθρον 19, 

παράγραφος 2' 
(ε) οιασδήποτε δηλώσεως ληφθείσης συμφώνως προς το "Αρθρον 44, 

παράγραφος 4' 
(στ) οίασδήποτε δηλώσεως ληφθείσης συμφώνως προς τό "Αρθρον 60' 
(ζ) οίασδήπιοτε επιφυλάξεως γενομένης συμφώνως προς τάς διατάξεις 

του "Αρθρου 61, παράγραφος 1, ώς και οιασδήποτε ανακλήσεως της 
τοιαύτης επιφυλάξεως* 

(η) οίασδήποτε δηλώσεως ληφθείσης συμφώνως προς το "Αρθρον 62, 
παράγραφος 1, ώς και περί οίασδήποτε μεταγενεστέρας γνωστοποι
ήσεως ληφθείσης .συμφώνως προς τό "Αρθρον τοΰτο, παράγραφος 2' 

(θ) οίασδήποτε πληροφορίας ληφθείσης συμφώνως προς τό "Αρθρον 63, 
παράγραφος 1, ώς και περί οίασδήποτε μεταγενεστέρας γνωστο
ποιήσεως ληφθείσης συφώνως προς τό αυτό "Αρθρον, παράγραφος 2" 

(ι) οίασδήποτε γνωστοποιήσεως άφορώσης εις διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίας συναφθείσας συμφώνως προς τό "Αρθρον 64, παράγραφος 
2, ή άφορώσης είς όμοιόμορφον νομοθεσίοτν είσαχθεΐσαν συμφώνως 
προς τό "Αρθρον 64, παράγραφος 3 

(ια) οίασδήποτε γνωστοποιήσεως ληφθείσης συμφώνως προς τό "Αρθρον 
66, ώς και περί της ημερομηνίας καθ' ήν λαμβάνει ίσχύν ή καταγ
γελία. 

ΑΡΘΡΟΝ 68 
Ή παρούσα Σύμβασις, ώς και αί εν αύτη έπιτρεπόμεναι δηλώσεις και γνω

στοποιήσεις, εφαρμόζονται μόνον επί της εκτελέσεως αποφάσεων εκδιδομένων 
μετά τήν εναρξιν της ισχύος της Συμβάσεως μεταξύ των ενδιαφερομένων Συμ
βαλλομένων Κρατών. 
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Εις μαρτυρίαν τών ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι, δεόντως έπι τούτω εξου
σιοδοτημένοι, υπέγραψαν τή.ν παροΰσαν .Σύμβασιν. 

Έγένετο έν Xoyg, σήμερον τη 28tj ήμερα το5 Μαΐου 1970 εις την *Αγγλικην 
και Γαλλικήν, αμφοτέρων τών κειμένων όντων έξ ίσου αυθεντικών, είς απλούν 
άντίγραφον, το οποίον Φα παραμείνη κατατεθειμένον εις τ ά αρχεία τόυ Συμ
βουλίου της Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης 
θα διαβιδάζΓ] κεκυρωμένα αντίγραφα προς εν εκαοτον τών υπογραφόντων και 
προσχωρούντων Κρατών. 

ΠΙίΙΑΞ 1 
"Εκαστον Χυμδαλλόμενον Κράτος, δύναται νά δήλωση στι έπιφυλάσσΐ| είς 

εαυτό το δικαίωμα— 
=(α) .δπως «ρνηται εφαρμογή ν, έφ* «σον δεωρει δτι η κοινή άφορα είς 

δημοσιονομικόν fj βρησκευτιχόν αδίκημα" 
{Ρ) ©πως άρνηται την έφαρμαγην κυρώσεως δια τίνα τιραξιν, ή 

όποια συμφώνως προς την νομοθεσίαν τοΰ τψός δ απευθύνεται η 
αίτησις Κράτους δεν θα ήδύνατο να υπαχθ^ ειμή μόνον εις τίνα 6ιο*
κητιχην αρχήν' 

(y) δ^3ς αρνηται την έφαρμογήν Ευρωπαϊκής τίνος TEP£MBS%; άπ^φάοεως, 
την οποίαν αϊ άρχοι του αιτουμένου ΐΚράτους έξ£&κκ«£ν ε ις ήμερο
μηνίαν 5ca9* ην, δυνάμει της οικείας oSrsoD νομοϊ&Εσ&ις, ή τπϊΐνιχη δια
δικασία έν ©χέσει προς τ ο κολαζόμενον δπδ της α̂τΒ̂ Η0Η35εως aa&aaijss 
fide απεκλείετο ένεκα της irapSSou τ©υ j j p o W 

(δ) όπως αρνηται την εφπρμΓ*γην κυρώπΒεων ϊκαταγιγνωσκομένων ipfyjpsp? 
ώς καΐτων ■"©Iϊ3blIIlaϊlcesp&ϊa^es*,, fj μιας μό$53ν#κτωνϊν λόγω mssasf-
γοριων υηιοφάυεων* 

(ε) ρπως αρνηται την έφαρμσγην των ΈταηύΧ?ζαν του ~ΑρΒρου Β, όσάΒΚΗξ 
το .Κράνος τοΰτο Ιχει ιδίαν αρμοδιότητα και σπας avayaaapl^ εϊς 
τοιαύτας τιεριτττώπεις μόνον το ΙσοΒύναμον τών πραζϋ>ν των Samffi©
τττουσών ~η* άναστέλλουσών τον ^ζρόνον ιαιρα γραφής, άιτίΐΕς jffi^ir
ΜσΒηοκν πλήρως έν τ ω αττοϋμένω 2ίράτει' 

(στ) .σπως άποδεχθί} την έφαρμσγην τόυ Μέρους 111 οσσν άφορα jpssiasv 
εις τ ο έν έκ των δύο ^Κεφαλαίων «ότου. 

Π 3 3 * ^ Π 
Κατάλογος αδικημάτων έτερων fj τών "περιλα^ϊδανομένων 

εις τ ό Ttorv.i*ov δίκαιον 
Τά ακόλουθα αδικήματα έξομοιουνται προς τ α αδικήματα του ττοινιχοΒ 

δικαίου.: 
— έν Γαλλία ; Πάσα παράνομος συμπεριφορά χολαζομένη δπόττ^ος 

" contravention de grande Agonies"". 
— έν τη 'Ομοσπόνδω 

Δημοκρατία της ~ 
Γερμανίας : Πασά παράνομος συμπεριφορά ρυθμιζόμενη συμφώ

νως ιτρσς την διαδι·κάσΧαν την έκτιθεμένην εις τόν 
Νόμον περί παραβιάσεων τών Κανονισμών (Geseiz 
fiber Ordnungswidrigkeken) της 24ης Μαΐου 196Β 
(BGBL 1968, Ι 48!>. 

— έν Ιταλία : Πάσα τιαράνομος συμπεριφορά .έφ" ^ς είναι εφαρμο
στέος ό Νόμος ύπ* αρ. 317 της 3ης Μαρτίου 1967. 
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ΠΙΝΑΞ i l l 
Κατάλογος των " Ordonnances Penales " . . . 

ΑΥΣΤΡΙΑ 
Strafverfugung ("Αρθρα 460—62 του Κωδικός Ποινικής Δικονομίας). 

ΓΑΛΛΙΑ 
1. Amende de Composition ("Αρθρα 524—528 τοΰ Κωδικός Ποινικής Δικο

νομίας συμιτληρωθέντος ύπό των "Αρθρων 42—50). 
2. Ordonnance penale εφαρμοζόμενη μόνον εις τους νόμους τοΰ Κάτω—Ρή

νου, τοΰ "Ανο—Ρήνου και του Μοζέλλα. 
ΔΑΝΙΑ 

Bdeforelaeg or Udenretlig bdevedtagelse ("Αρθρον 931 του περί Δικα
στηρίων Νόμου). 

ΕΛΒΕΤΙΑ 
1. Strafbefebl (Aargau, BaleCountry, BaleTown, Schaffhausen, Schwyx, Uri, 

Zug, Zurich). 
Ordonnance penale (Fribourg, Valais). 

2.. Strafantrag (Lower Unterwalden). 
3. Strafbescbeid (St Gallen). 
4. Strafmandat (Vern, Graubunden, Solothurn, Upper Unterwalden). 
5. Strafverfugung (Appenzel Outer Rhoden, Glarus^ Schaffhausen, Thurgau). 
6. Abwandlungserfcenntnis (Lucerne). 
7. Bussenentscbeid (Appenzell Inner Rhoden). 
8. Ordonnance de condemnation (Vaud). 
9. Mandat de repression (Neuchatel). 

10. Avis de contravention (Geneva, Vaud). 
11. PrononceprefectoraJ (Vaud). 
12. Prononce de contravention (Valais). 
13. Decreto di accusa (Ticino). 

ΙΤΑΛΙΑ 
1. Decreto penale ("Αρθρα 506—10 τοΰ Κωδικός Ποινικής Δικονομίας). 
2. Decreto penale επί δημοσιονομικών θεμάτων (Νόμος 7ης 'Ιανουαρίου 

1929, Ά ρ . 4). 
3. Decreto penale επί ναυτικών θεμάτων ("Αρθρα 1242—43 του Ναυτικού 

Κωδικός). 
4. Άπόφασις εκδιδομένη δυνάμει τοΰ Νόμου Ά ρ . 317 τής 3ης Μαρτίου 1967. 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΝ 
1. Ordonnance penale (Νόμος τής 3ης 'Ιουλίου 1924 περί τής οργανώσεως 

των " ordonnances penales "). 
2. Ordonnance penale ("Αρθρον 16 τοΰ Νόμου τής 14ης Φεβρουαρίου 1955 

περί Τροχαίας Κινήσεως έπί τών Δημοσίων Όδών) . 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

1. Forelegg ("Αρθρα 287—290 του Νόμου περί Δικαστικής Διαδικασίας εις 
Ποινικάς Υποθέσεις). 

2. Forenklet forelegg ("Αρθρον 31Β τοΰ Κωδικός 'Οδικής Κυκλοφορίας τής 
18ης 'Ιουνίου 1965). 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
1. Strafbefebl ("Αρθρα 407—412 τοΰ Κωδικός Ποινικής Δικονομίας). 
2. Strafverfugung ("Αρθρον 413 τοΰ Κωδικός Ποινικής Δικονομίας). 
3. Bussgelabescbeid ("Αρθρα 65—66 τοΰ Νόμου τής 24ης Μαΐου 1968— 

BGBL 1968 Ι, 481). 
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ΣΟΥΗΔΙΑ 
1. Strafforelaggande (Κεφάλαιον 48 του Κωδικός Δικονομίας). 
2. Forelaggande av ordaningsbot (Κεφάλαιον 48 τοΰ Κωδικός Δικονομίας). 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
Ceza Kararnamesi ("Αρθρα 386—91 του Κωδικός Ποινικής Δικονομίας) και 

πασαι αϊ λοιπαί αποφάσεις δια των οποίων αϊ διοικητικά! άρχαί επι
βάλλουν κυρώσεις. 

Κεκυρωμ,ένον αληθές άντίγραφον τοΰ μόνου πρωτοτύπου εγγράφου, εις 
την Άγγλικήν και Γαλλικήν, κατατεθειμένου εις τα αρχεία τοΰ Συμβουλίου 
της Ευρώπης. 

Έν Χτρασβούργω, σήμερον τη 19η Ιουνίου 1970. 

Ό Διευθυντής των Νομικών Υποθέσεων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

(Ύπ.) Η. GOLSONG. 


