Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή:
Κατευθυντήριες Γραμμές για την
Προώθηση της Αποτελεσματικής
Εφαρμογής της Διεθνούς Συνεργασίας

Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή
Κατευθυντήριες Γραμμές για την
Προώθηση της Αποτελεσματικής
Εφαρμογής της Διεθνούς
Συνεργασίας

Η παρούσα έκθεση δημοσιεύεται υπό την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ. Οι απόψεις και
τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό δεν αντανακλούν απαραίτητα τις επίσημες απόψεις
των κρατών μελών του ΟΟΣΑ.
Η έκθεση αυτή, και κάθε χάρτης ή δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτό, δεν θίγουν το καθεστώς
ή την κυριαρχία επί οποιασδήποτε επικράτειας, τον καθορισμό διεθνών συνόρων και ορίων και την
ονομασία οποιασδήποτε επικράτειας, πόλης ή περιοχής.
Η παρούσα έκθεση έχει παραχθεί με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις
που εκφράζονται σε αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν τις
επίσημες απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρακαλούμε να κάνετε αναφορά στην παρούσα έκθεση ως ακολούθως:
ΟΟΣΑ (2018), Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή: Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προώθηση της
Αποτελεσματικής Εφαρμογής της Διεθνούς Συνεργασίας

Σχετικά με τον ΟΟΣΑ
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας διακυβερνητικός
οργανισμός στον οποίο οι κυβερνήσεις συγκρίνουν και ανταλλάσσουν εμπειρίες πολιτικής,
εντοπίζουν καλές πρακτικές υπό το φως των αναδυόμενων προκλήσεων και προωθούν αποφάσεις
και συστάσεις για την παραγωγή καλύτερων πολιτικών για καλύτερη ζωή. Η αποστολή του ΟΟΣΑ
είναι να προωθήσει πολιτικές που βελτιώνουν την οικονομική και κοινωνική ευημερία των
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.
www.oecd.org

Σχετικά με το Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της Ελλάδας
Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς και των
φαινομένων δωροδοκίας, και, με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών θεσμών, δεσμεύεται να λάβει
άμεσα μέτρα προς τούτο. Υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς,
το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) εντοπίζει τους τομείς
κλειδιά που χρήζουν μεταρρυθμίσεων και παρέχει ένα λεπτομερές πλάνο δράσης με σκοπό την
ενίσχυση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς. Ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία
με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια σειρά υποστηρικτικών δράσεων προς
εφαρμογή του ΕΣΣΚΔ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
www.oecd.org/corruption/greece-oecd-anti-corruption.htm

│3

Table of contents
I.

Εισαγωγή ..................................................................................................... 4

II.
Κατευθυντήριες Γραμμές και Βέλτιστες Πρακτικές για την Υποβολή
Αίτησης ΑΔΣ σε Αλλοδαπές Αρχές για Υποθέσεις Διαφθοράς............................... 6
A.
ΑΔΣ
B.
C.
D.
E.
F.
G.
III.

Ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την υποβολή αίτησης
.................................................................................................................. 6
Νομικό πλαίσιο για την ΑΔΣ ..................................................................12
Επικοινωνία με αλλοδαπές και ελληνικές αρχές ...................................21
Νομοθεσία και πρακτική ΑΔΣ στο προς ό η αίτηση κράτος ..................27
Σύνταξη της αίτησης ΑΔΣ .......................................................................28
Αποστολή της αίτησης ΑΔΣ ....................................................................39
Μετά την αποστολή της αίτησης ΑΔΣ....................................................42
Παραρτήματα ......................................................................................... 44

H.
Υλικό αναφοράς .....................................................................................44
I. Στοιχειά επικοινωνίας των σχετικών ελληνικών αρχών .................................45
J. Υπόδειγμα εξερχόμενης αίτησης ΑΔΣ.............................................................47

I.

Εισαγωγή

Οι σύγχρονες υποθέσεις διαφθοράς έχουν συχνά διεθνή διάσταση. Νομικά και
φυσικά πρόσωπα δωροδοκούν ανώτερους υπαλλήλους σε άλλες χώρες για να
διασφαλίσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ως αποτέλεσμα, τα αποδεικτικά στοιχεία
και τα προϊόντα του εγκλήματος διαφθοράς διαχέονται σε διαφορετικές
δικαιοδοσίες. Για τον λόγο αυτό, η δυνατότητα συγκέντρωσης των αποδεικτικών
στοιχείων αποδεικνύεται συχνά κρίσιμη για την επιτυχή διερεύνηση και δίωξη των
υποθέσεων εγκλημάτων διαφθοράς.
Δυστυχώς, κατά τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο εξωτερικό
προκύπτουν αρκετά εμπόδια. Οι ελληνικές αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και
οι αντίστοιχες αρχές σε άλλες χώρες, αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως
διαφορετικά νομικά συστήματα και κουλτούρα (νοοτροπία), γλωσσικά εμπόδια,
ελλιπή νομικά και διαδικαστικά πλαίσια, καθώς και ανεπαρκείς πόρους. Η
αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να
προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες εγκλημάτων διαφθοράς.
Υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, το
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) εντοπίζει τους
βασικούς τομείς μεταρρύθμισης και προσφέρει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για
την ενίσχυση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της
δωροδοκίας. Μέσω του Σχεδίου Τεχνικής Υποστήριξης στην Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ έχει
δεσμευτεί να προσφέρει την υποστήριξή του στις ελληνικές αρχές και να παρέχει
οδηγίες τεχνικής φύσης, για την εφαρμογή της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων, σε
μια σειρά προκαθορισμένων τομέων.
To Παραδοτέο 9.5 φιλοδοξεί να προωθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή
μηχανισμών και εργαλείων διεθνούς συνεργασίας οι οποίες διευκολύνουν τη
διαχείριση της προσφερόμενης και λαμβανόμενης αμοιβαίας δικαστικής
συνδρομής (ΑΔΣ) σε ποινικές υποθέσεις. Δύο έγγραφα έχουν προετοιμαστεί με
βάση το Παραδοτέο 9.5:
(α) Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές προς Έλληνες
εισαγγελείς και ανακριτές, οι οποίοι ασχολούνται με υποθέσεις
διαφθοράς και αιτούνται ΑΔΣ από χώρες του εξωτερικού. Στόχος είναι οι
κατευθυντήριες γραμμές να λειτουργήσουν ως ένας αναλυτικός οδηγός, ο
οποίος είναι πρακτικός, εύχρηστος και εύκολα προσβάσιμος. Προκειμένου
να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του εγγράφου με αναλυτικές
πληροφορίες, στις κατευθυντήριες γραμμές προτείνονται διαδικτυακοί
σύνδεσμοι και αναφορές με επιπλέον συμβουλευτικό υλικό.
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(β) Ένα δεύτερο έγγραφο που περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές και
συστάσεις προς τις ελληνικές αρχές αναφορικά με την εκτέλεση και
αποστολή αιτήσεων ΑΔΣ.
Τα δύο αυτά έγγραφα έχουν αναπτυχθεί βάσει εμπειριών και βέλτιστων
πρακτικών που είναι διαθέσιμες σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ και σε άλλα διεθνή
fora. Το υλικό αυτό, έπειτα, προσαρμόστηκε στο ελληνικό πλαίσιο, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν ζητήματα που έχουν αναδειχθεί από τις απαντήσεις των
ελληνικών αρχών στα ερωτηματολόγια του ΟΟΣΑ τον Ιανουάριο 2017, καθώς αλλά
και στις συναντήσεις διαβούλευσης στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα τον
Φεβρουάριο 2017.
Τα δύο έγγραφα επικεντρώνονται σε πρακτικές που αφορούν στις επιχειρησιακές
δράσεις στον τομέα της ΑΔΣ. Η αξιολόγηση του νομικού πλαισίου έχει αναλυθεί σε
χωριστό έγγραφο υπό το «Παραδοτέο 9.3-9.4 Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή Αξιολόγηση και αναθεώρηση του ισχύοντος νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου».
Τα δύο έγγραφα δεν ασχολούνται επίσης με τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την
κατάσχεση και τη δήμευση των προϊόντων διαφθοράς. Αυτά τα ζητήματα
καλύπτονται σε άλλο Παραδοτέο 10.5 & 10.7, το οποίο αφορά την ανάκτηση
περιουσιακών στοιχείων σε αλλοδαπό κράτος.

II.

Κατευθυντήριες Γραμμές και Βέλτιστες Πρακτικές για την
Υποβολή Αίτησης ΑΔΣ σε Αλλοδαπές Αρχές για Υποθέσεις
Διαφθοράς

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές προς Έλληνες εισαγγελείς
και ανακριτές, οι οποίοι ασχολούνται με υποθέσεις διαφθοράς και επιθυμούν να
ζητήσουν ΑΔΣ από κάποιο αλλοδαπό κράτος. Οι κατευθυντήριες γραμμές
περιγράφουν τη διαδικασία βήμα προς βήμα. Οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι και οι
πλήρεις ονομασίες των πηγών του επιπλέον υλικού αναφοράς, διατίθενται στο
Παράρτημα Α, σελ. 26.

A.
Ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την
υποβολή αίτησης ΑΔΣ
1.
Είναι η ΑΔΣ το κατάλληλο εργαλείο και ποιές εναλλακτικές
πηγές πληροφόρησης υφίστανται;
Οι αρχές, πριν κινήσουν τη διαδικασία για ΑΔΣ, πρέπει να αναρωτηθούν αν είναι
σκόπιμο να καταφύγουν σε αυτό το μέσο. Η επίσημη διαδικασία ΑΔΣ είναι
συνήθως δαπανηρή από άποψη χρόνου και πόρων. Για αυτόν τον λόγο, το κράτος
που λαμβάνει την αίτηση μπορεί να αρνηθεί να την εκτελέσει αν θεωρεί ότι αφορά
ασήμαντα ή δευτερεύοντα θέματα (δηλ. de minimis), σύμφωνα με τις ισχύουσες
συνθήκες, νομοθεσίες και πρακτικές ΑΔΣ. Οι παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να
ληφθούν υπόψη, αφορούν τη βαρύτητα του αδικήματος που αναφέρεται στην
αίτηση, το διάστημα που έχει παρέλθει από τη διάπραξή του, καθώς και τα έξοδα
που απαιτούνται για την εκτέλεση της αίτησης.1
Οι αρχές πρέπει, επομένως να αναρωτηθούν αν μπορούν να αποκτήσουν τις
πληροφορίες που αναζητούν από άλλες πηγές.2 Ωστόσο, ακόμα κι αν αυτές οι
πηγές πληροφόρησης κριθούν πιο πρόσφορες για την απόκτηση πληροφοριών, η
διεξαγωγή της επίσημης διαδικασίας ΑΔΣ μπορεί να παραμένει απαραίτητη,
προκειμένου να αποκτηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία που γίνονται δεκτά στο
δικαστήριο. Οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε
αυτές τις εναλλακτικές πηγές ως εξής:
1. Πληροφορίες μπορεί να προσφέρονται εθελοντικά ή να
είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό (ανοιχτές πηγές
1

UK MLA Guidelines, σελ. 8-9; US MLA Guide, σελ. 2-3; ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς
Άρθρο 46(9)(b).
2

G20 High Level Principle 5 on MLA; UNODC MLA Manual, σελ. 65-68.
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πληροφόρησης), αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι
αλλοδαπές αρχές χρειάζεται να λάβουν σχετική
ενημέρωση.3
2. Άμεση επικοινωνία με τις αρχές επιβολής του νόμου του
αλλοδαπού κράτους που μπορεί να οδηγήσει σε αισθητά
ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών.4 Βλ. σελ.12 για
προτάσεις σχετικά με την «Επικοινωνία με τις αρχές
επιβολής του νόμου του αλλοδαπού κράτους».
3. Οι φορολογικές αρχές μπορούν ενδεχομένως να παράσχουν
χρηματοοικονομικά στοιχεία για νομικά και φυσικά
πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς. Ένας
συνεχώς αυξανόμενος αριθμός διεθνών εργαλείων
επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, που αφορούν σε
φορολογικά στοιχεία, προκειμένου να χρησιμοποιούνται
κατά
τη
διερεύνηση
σοβαρών
εγκλημάτων,
5
συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς. Στα παραπάνω
εργαλεία περιλαμβάνεται η Σύμβαση του ΟΟΣΑ και του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αμοιβαία Διοικητική
Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα , στην οποία η Ελλάδα
είναι συμβαλλόμενο μέρος.6 Οι αρχές επιβολής του νόμου
που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πηγές
πληροφόρησης, πρέπει να επικοινωνήσουν με:
κ. Οδυσσέα Πιλάλη
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
Καραγιώργη Σερβίας 8, 10184, Αθήνα
ypoik@otenet.gr
4. Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) στις ποινικές υποθέσεις
επιτρέπει στις ελληνικές δικαστικές και εισαγγελικές αρχές
να καταθέτουν απευθείας στους αλλοδαπούς ομολόγους
τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτήματα για την
εκτέλεση ανακριτικών πράξεων, αποφεύγοντας με αυτόν
τον τρόπο την ανάγκη αποστολής επίσημου αιτήματος
3

UK MLA Guidelines, σελ. 8.

4

OECD MLA Typology, σελ. 48-50; ADB/OECD 2017 Report, σελ. 33-37.

5

OECD MLA Typology, σελ. 57-62.

6

ΟΟΣΑ (2015), Greece Phase 3bis Report, παρ. 158 (διαθέσιμο
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Greece-Phase-3bis-Report-EN.pdf).

σε

δικαστικής συνδρομής. Βλ. σελ.12 για προτάσεις σχετικά με
την «Επικοινωνία με τις αρχές επιβολής του νόμου του
αλλοδαπού κράτους».
5. Οι Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ) –
Financial Intelligence Units -FIUs μπορούν συνήθως να
ανταλλάξουν χρηματοοικονομικά στοιχεία με τις
αντίστοιχες μονάδες άλλων χωρών. Μια τέτοιου είδους
ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στον
εντοπισμό χρηματοοικονομικών στοιχείων, που αφορούν
οικονομικά εγκλήματα, όπως τα εγκλήματα διαφθοράς.
Μάλιστα, ο εντοπισμός μπορεί να επιτευχθεί σε μικρό
χρονικό διάστημα από τη στιγμή που μεταφέρονται τα
κεφάλαια που αφορούν το εν λόγω έγκλημα. Γενικά, οι
πληροφορίες, που αποκτώνται από ΜΧΠ άλλων χωρών,
μπορούν να προσφέρονται στις ελληνικές αρχές επιβολής
του νόμου μόνο κατόπιν συγκατάθεσης της αλλοδαπής
ΜΧΠ. Η συγκατάθεση δίδεται συνήθως μέσω ενός
μνημονίου συμφωνίας μεταξύ των ΜΧΠ, ή στο πλαίσιο μιας
χωριστής συμφωνίας.7 Ο αρμόδιος για τη διαχείριση
αιτημάτων αρχών επιβολής του νόμου εκ της Αρχής
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης (ελληνική ΜΧΠ - FIU) είναι:
κ. Κωνσταντίνος Παπαστεργίου
Αστυνόμος Β’ Αρμόδιος Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών
Πληροφοριών
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Μελετών
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης
Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 11853, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 340 1908
k.papastergiou@hellenic-FIU.gr
Σε αντίθεση με άλλες δικαιοδοσίες, η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΕΚ) δεν
αποτελεί υπηρεσία, μέσω της οποίας οι ελληνικές αρχές επιβολής του νομού
μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες από το εξωτερικό. Οι ρυθμιστικές αρχές
7

OECD MLA Typology, σελ. 62-68.
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αγορών κινητών αξιών σε κάποιες χώρες (όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των
ΗΠΑ) μπορούν να εντοπίζουν, να διερευνούν και να διώκουν υποθέσεις
διαφθοράς. Για τον λόγο αυτό, μπορεί να διαθέτουν πληροφορίες, οι οποίες να
ενδιαφέρουν τις αρχές επιβολής του νόμου άλλων χωρών που διερευνούν την ίδια
ή μια σχετική υπόθεση. Προκειμένου να ανταλλάζουν αυτές τις πληροφορίες,
πολλές ρυθμιστικές αρχές αγορών κινητών αξιών είναι συμβαλλόμενα μέρη σε
διάφορα νομικά εργαλεία, όπως στο Πολυμερές Μνημόνιο Συμφωνίας (MMOU)
του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO). Η ΕΕΚ έχει
υπογράψει το MMOU του IOSCO από το 2002. Ωστόσο, η ΕΕΚ θεωρεί ότι, σύμφωνα
με τις παραγράφους 4 και 6(a) του MMOU, απαγορεύεται η ανταλλαγή
πληροφοριών με τις ελληνικές αρχές επιβολής του νόμου.

2.

Διαθέσιμοι τύποι ΑΔΣ

Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη εάν ο ζητούμενος τύπος ΑΔΣ είναι
διαθέσιμος. Οι περισσότερες συνθήκες και νομοθεσίες, που αφορούν την ΑΔΣ,
περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους συνδρομής:8





επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων
λήψη μαρτυρικών καταθέσεων ή αποδεικτικών στοιχείων
από φυσικά πρόσωπα
λήψη πρωτότυπων ή αντιγράφων κρατικών, τραπεζικών,
επιχειρηματικών και άλλων αρχείων
έρευνα και κατάσχεση.

Άλλοι τύποι συνδρομής, οι οποίοι ενδέχεται να διατίθενται μόνο σε πιο πρόσφατα
νομικά εργαλεία, είναι οι παρακάτω:





8
9

παροχή αντικειμένων ως αποδεικτικών στοιχείων και
εξέταση πραγματογνωμόνων
υλική εξέταση αντικειμένων και χώρων
ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων
των emails, πληροφοριών λογαριασμού συνδρομητή και
πολυεθνικών καταγραφών δραστηριότητας στο διαδίκτυο
αναγνώριση, εντοπισμός, δέσμευση και επιστροφή των
οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος.9

Για παράδειγμα, βλ. τη Σύμβαση του ΟΗΕ Κατά της Διαφθοράς, άρθρο 46(3).

Αυτοί οι τύποι συνδρομής θα αναλυθούν λεπτομερώς σε επόμενο παραδοτέο, σχετικό
με την διεθνή ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο του Σχεδίου Τεχνικής
Υποστήριξης στην Ελλάδα.

Οι αρχές, πριν την έναρξη της διαδικασίας ΑΔΣ, πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι ο
τύπος συνδρομής που αναζητούν είναι διαθέσιμος, σύμφωνα με τις ισχύουσες
συνθήκες και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

3.

Κόστος

Σύμφωνα με τις περισσότερες συνθήκες και νομοθεσίες που αφορούν την ΑΔΣ, το
κράτος που δέχεται την αίτηση αναλαμβάνει γενικά το κόστος της εκτέλεσης της
αίτησης συνδρομής.
Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις. Αν η εκτέλεση μιας αίτησης είναι εξαιρετικά
δαπανηρή, μπορεί να ζητηθεί από την Ελλάδα να καλύψει το κόστος.10 Μερικές
συνθήκες απαιτούν ρητά το αιτούν κράτος να αναλάβει ορισμένες δαπάνες, πχ. τη
μετάφραση, τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων και τα έξοδα μετακίνησης.11 Για
τον λόγο αυτό, οι αρχές πρέπει να συμβουλεύονται την ισχύουσα συνθήκη. Αν
ζητηθεί από την Ελλάδα να αναλάβει το κόστος της συνδρομής, πρέπει να
εξεταστεί από τις Αρχές εάν υφίστανται οι απαραίτητοι πόροι, προκειμένου να
καλυφθεί το σχετικό κόστος. Κάποιες συνθήκες επιτρέπουν την άρνηση εκτέλεσης
της αίτησης στο σύνολό της, αν το κόστος της εκτέλεσης είναι υπερβολικό.12

4.

Κοινές Ομάδες Έρευνας (ΚΟΕ)13

Η Κοινή Ομάδα Έρευνας (ΚΟΕ) είναι μια ομάδα αρχών επιβολής του νόμου από
δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διεξάγει ποινικές
έρευνες σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη που εκπροσωπούνται στην ομάδα. Τα
κράτη-μέλη υπογράφουν μια γραπτή συμφωνία για τη δημιουργία της ΚΟΕ και
ορίζουν τον σκοπό, τη διάρκεια και τη σύνθεσή της. Η ΚΟΕ συγκροτείται στο
κράτος-μέλος, στο οποίο διεξάγεται το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας.
Αποτελείται από έναν αρχηγό και από μέλη, από τη χώρα στην οποία συγκροτείται
η ΚΟΕ, καθώς και από «αποσπασμένα μέλη» άλλων χωρών. Τα μέλη μπορεί να
είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εισαγγελείς ή ακόμα και ανακριτές.
Ένα από τα βασικά προτερήματα των ΚΟΕ είναι η ταχύτητα. Για παράδειγμα,
σύμφωνα με την παραδοσιακή διαδικασία ΑΔΣ, ένα αιτούν κράτος υποβάλλει
αίτηση ΑΔΣ για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, αναλύει τα αποδεικτικά
στοιχεία που λαμβάνει, ενώ έπειτα μπορεί να αποφασίσει ότι χρειάζονται
10

Για παράδειγμα, βλ. ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς, άρθρο 46(28) και Συνθήκη ΑΔΣ
Καναδά-Ελλάδας, άρθρο 21(2).
11

Για παράδειγμα, βλ. Συνθήκη ΑΔΣ ΗΠΑ-Ελλάδας, άρθρο 6, Συνθήκη ΑΔΣ ΚαναδάΕλλάδας άρθρο 21; Συνθήκη ΑΔΣ Αυστραλίας-Ελλάδας, άρθρο 20(2).
12

Για παράδειγμα, βλ. Συνθήκη ΑΔΣ Αυστραλίας-Ελλάδας, άρθρο 5(2)(δ).

13

OECD MLA Typology, σελ. 51-55; OECD Beijing Workshop Report,σελ. 8.
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επιπλέον ανακριτικά βήματα. Ολόκληρος ο κύκλος της διαδικασίας ΑΔΣ –υποβολή
αίτησης, εκτέλεση, διαβίβαση αποδεικτικών στοιχείων − θα πρέπει να
επαναλαμβάνεται σε κάθε ανακριτικό βήμα. Αντιθέτως, στο πλαίσιο μιας ΚΟΕ, ένα
αποσπασμένο μέλος μπορεί γρήγορα να αναλύσει τα αποδεικτικά στοιχεία που
έχουν συγκεντρωθεί και αμέσως να καθοδηγήσει την ΚΟΕ σχετικά με τη διεξαγωγή
του επόμενου ανακριτικού βήματος. Με αυτόν τον τρόπο, το αποσπασμένο μέλος
δεν χρειάζεται να περιμένει από τις αρχές της πατρίδας του να υποβάλουν νέα
αίτηση ΑΔΣ.
Οι ΚΟΕ μπορούν επίσης να διασφαλίσουν την καλύτερη ποιότητα αποδεικτικών
στοιχείων και συντονισμού. Τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται παρουσία
εκπροσώπων των αρμόδιων αρχών, τόσο του αιτούντος όσο και του προς ό η
αίτηση κράτους. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η πλήρωση των
προϋποθέσεων που ορίζει το δίκαιο και των δύο χωρών. Εκπρόσωποι των
αρμόδιων αρχών και στα δύο κράτη βρίσκονται επίσης σε συνεχή επικοινωνία
μεταξύ τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών, οι οποίες
σχετίζονται με τις ερευνητικές δραστηριότητες στις αντίστοιχες χώρες.
Οι ΚΟΕ, ωστόσο, μπορεί να μην είναι δυνατό να αξιοποιηθούν σε όλες τις
υποθέσεις διαφθοράς. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,14 μια ΚΟΕ μπορεί να
έχει συγκροτηθεί προκειμένου να διερευνηθούν συγκεκριμένα αδικήματα,
συμπεριλαμβανομένης της πλαστογραφίας (άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ)),
των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής (άρθρο 374 ΠΚ), της υπεξαίρεσης (άρθρο
375 ΠΚ), και της απάτης (άρθρο 386 ΠΚ). Είναι επομένως αναγκαίο για τις αρχές
που διερευνούν μια υπόθεση διαφθοράς, και σε αυτό το πλαίσιο επιθυμούν να
κάνουν χρήση μιας ΚΟΕ, να διευκρινίσουν αν η υπόθεση περιλαμβάνει, επίσης,
κάποιο από αυτά τα αδικήματα15 για τη διερεύνηση των οποίων μπορεί να
συσταθεί ΚΟΕ.
Οι ελληνικές αρχές που μελετούν το ενδεχόμενο να κάνουν χρήση μιας ΚΟΕ, θα
πρέπει να συμβουλευτούν τις παρακάτω πρόσθετες πηγές:


14

Η Eurojust έχει ετοιμάσει έναν Πρακτικό Οδηγό για τις ΚΟΕ
και ένα Υπόδειγμα Συμφωνίας για τη Σύσταση ΚΟΕ, τα
οποία είναι διαθέσιμα στα ελληνικά στο διαδίκτυο.16 Η

Άρθρο 13 του Ν. 3663/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν. 4249/2014.

15

Η Σύµβαση της 29ης Μαΐου 2000 για την Αµοιβαία Δικαστική Συνδροµή επί Ποινικών
Υποθέσεων µεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν περιορίζει τη δράση
των ΚΟΕ σε συγκεκριμένα αδικήματα. Η Ελλάδα, ωστόσο, δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος
της Σύμβασης.
16

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/JITs/joint-investigation-teams/Pages/jitsframework.aspx



Eurojust μπορεί, επίσης, να φέρει σε επικοινωνία τις
αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου, προκειμένου να
συζητήσουν επί υποθέσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Δύναται επίσης να παράσχει χρηματοδότηση για τη
σύσταση μιας ΚΟΕ.
Η τυπολογία ΑΔΣ του ΟΟΣΑ (σελ. 51-55) αναλύει με
περισσότερες λεπτομέρειες τα προτερήματα και τα
μειονεκτήματα των ΚΟΕ.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ο κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών
είναι η αρμόδια αρχή για την υποβολή ή την παραλαβή αιτήσεων στην Ελλάδα
προς σύσταση ΚΟΕ, καθώς και για τη σύναψη της έγγραφης συμφωνίας ΚΟΕ. Αν η
έρευνα πρόκειται να διεξαχθεί στις περιφέρειες περισσότερων Εφετείων, αρμόδια
Αρχή είναι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου [άρθρο 15(2), Ν. 3663/2008].

B.

Νομικό πλαίσιο για την ΑΔΣ

Εφόσον αποφασιστεί ότι θα πρέπει να ζητηθεί ΑΔΣ, το επόμενο βήμα είναι η
επιλογή του κατάλληλου νομικού πλαισίου. Η επιλογή εξαρτάται από το εάν το
εκάστοτε πλαίσιο περιλαμβάνει την ξένη χώρα στην οποία απευθύνεται η αίτηση
ΑΔΣ, καθώς και από το εάν το πλαίσιο παρέχει το είδος συνδρομής που απαιτείται.
Για υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:
(α) η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής
επί Ποινικών Υποθέσεων του 1959 και η Σύμβαση Σένγκεν
(β) η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (Οδηγία 2014/41/ΕΕ)
(γ) η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς
(δ) η Σύμβαση του ΟΟΣΑ κατά της δωροδοκίας αλλοδαπών
δημοσίων λειτουργών κατά τις διεθνείς επιχειρηματικές
συναλλαγές
(ε) η Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση,
κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
(στ)Ν. 4478/2017 – ενσωμάτωση των Αποφάσεων-Πλαίσιο
2003/577/ΔΕΥ, 005/212/ΔΥΕ και 2006/783/ΔΕΥ και της
Οδηγίας 2014/42/ΕΕ (επίσης, κύρωση της Σύμβασης της
Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005)
(ζ) η Σύμβαση Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης
(η) άλλες πολυμερείς συμβάσεις
(θ) διμερείς συμβάσεις ΑΔΣ
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(ι) αιτήσεις ΑΔΣ απουσία σχετικών διμερών ή πολυμερών
συμβάσεων.
(κ) όργανα ΑΔΣ που επιτρέπουν την ανάκτηση περιουσιακών
στοιχείων
Αντίγραφα των σχετικών συνθηκών και των νομικών διατάξεων περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα Δ.

1.
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής
επί Ποινικών Υποθέσεων του 1959 και η Σύμβαση Σένγκεν
Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Αμοιβαίας
Δικαστικής Συνδρομής επί Ποινικών Υποθέσεων και του Πρωτόκολλου 1982 της
Σύμβασης (Ευρωπαϊκή Σύμβαση ΑΔΣ του 1959).17 Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά
συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης είναι η Αλβανία, η Ανδόρρα, η Αρμενία, η
Αυστρία, το Αζερμπαϊτζάν, το Βέλγιο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η
Κροατία, η Κύπρος,18 η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Εσθονία, η Φιλανδία, η
πΓΔΜ, η Γαλλία, η Γεωργία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η
Ιταλία, η Λετονία, το Λιχτενστάιν, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η
Μολδαβία, το Μονακό, το Μαυροβούνιο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η
Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ρωσία, ο Άγιος Μαρίνος, η Σερβία, η Σλοβακία, η
Σλοβενία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Τουρκία, η Ουκρανία και το Ηνωμένο
Βασίλειο. Στη Σύμβαση επίσης είναι επίσης συμβαλλόμενα και τρία μη ευρωπαϊκά
κράτη: η Χιλή, το Ισραήλ και η Κορέα (Νότια Κορέα).
Η Σύμβαση ορίζει τους κανόνες για την εκτέλεση αίτησης δικαστικής συνδρομής,
που υποβάλλεται από το αιτούν κράτος στο προς ό η αίτηση κράτος. Στις
διαθέσιμους τύπους συνδρομής, σύμφωνα με τη Συνθήκη, περιλαμβάνονται οι
εξής: έρευνα και κατάσχεση∙ επίδοση ενταλμάτων, αρχείων δικαστικών
αποφάσεων και εγγράφων που σχετίζονται με την εκτέλεσης κάποιας ποινής∙
17
18

Κυρώθηκε με τον Ν. 4218/1961 και τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιουνίου 1962.

Σημείωση από την Τουρκία: Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου που αναφέρονται
στην «Κύπρο», αφορούν το νότιο μέρος του νησιού. Δεν υπάρχει καμία αρχή που να
εκπροσωπεί τόσο του Τουρκοκύπριους, όσο και τους Ελληνοκύπριους κατοίκους του
νησιού. Η Τουρκία αναγνωρίζει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ).
Μέχρι να βρεθεί μια μόνιμη και δίκαιη λύση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, η
Τουρκία διατηρεί τη στάση της όσον αφορά το «Κυπριακό ζήτημα».
Σημείωση από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζεται από όλα τα κράτημέλη των Ηνωμένων Εθνών, με την εξαίρεση της Τουρκίας. Οι πληροφορίες στο παρόν
έγγραφο αφορούν την περιοχή που βρίσκεται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της
κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

κλητεύσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων και παροχή πληροφοριών σχετικά
με ποινικά μητρώα. Η Σύμβαση προβλέπει την προσωπική εμφάνιση κρατούμενου
ως μάρτυρα ή για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση στο αιτούν κράτος. Ωστόσο, αυτή
διάταξη δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα.19
Η Ελλάδα είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για την εφαρμογή της
Σύμβασης Σένγκεν, η οποία συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ΑΔΣ του 1959.20
Σημαντικό πλεονέκτημα της Σύμβασης Σένγκεν αποτελεί το γεγονός ότι επιταχύνει
τη διαδικασία αιτήσεων ΑΔΣ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ΑΔΣ του 1959,
επιτρέποντας στις δικαστικές αρχές να επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους (άρθρο
53). Οι ελληνικές αρχές μπορούν, συνεπώς, να προσφέρουν/λαμβάνουν ΑΔΣ,
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ΑΔΣ του 1959, προς/από τις δικαστικές
αρχές των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική
Δημοκρατία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία,
Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία.21 (Η διαδικασία για την αποστολή
αιτήσεων περιγράφεται αναλυτικότερα σελ. 23, «ΣΤ. Αποστολή της αίτησης
ΑΔΣ».). Η Σύμβαση Σένγκεν τροποποιεί, επίσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ΑΔΣ του
1959, επιτρέποντας την αποστολή διαδικαστικών εγγράφων μέσω ταχυδρομείου
(άρθρο 52), καθώς και περιορίζοντας τις προϋποθέσεις για το παραδεκτό αιτήσεων
δικαστικής συνδρομής για έρευνα ή κατάσχεση (άρθρο 51).
Η Ελλάδα έχει υπογράψει, αλλά δεν έχει κυρώσει το Δεύτερο Πρόσθετο
Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ΑΔΣ. Το Δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο
αφορά, μεταξύ άλλων, τους παρακάτω τύπους συνδρομής: εξέταση μαρτύρων
μέσω βίντεο και τηλεδιασκέψεων∙ επίδοση ή παράδοση διαδικαστικών εγγράφων
και δικαστικών αποφάσεων μέσω ταχυδρομείου∙ διασυνοριακή παρακολούθηση
ατόμων ∙ ελεγχόμενες μεταφορές∙ συγκαλυμμένες έρευνες∙ κοινές ομάδες
έρευνας∙ και προσωρινά μέτρα για την προστασία αποδεικτικών στοιχείων, τη

19

Η Ελλάδα διατύπωσε επιφύλαξη, κρίνοντας ότι το άρθρο 11 (μετάβαση κρατούμενου
ως μάρτυρα ή για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση) δε συνάδει προς το άρθρο 459 ΚΠΔ.
20
21

Κυρώθηκε με τον Ν. 2514/1997.

Οι παρακάτω χώρες είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Σένγκεν, αλλά έχουν
εξαιρεθεί από το άρθρο 53. Οι αιτήσεις ΑΔΣ πρέπει να διαβιβάζονται μέσω των
Υπουργείων Δικαιοσύνης τους (κεντρικές αρχές): Κύπρος, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία,
Μάλτα, Νορβηγία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο (Εγκύκλιος Υπ. Δικαιοσύνης
78968/2012). Επιπλέον, οι αιτήσεις πρέπει να διαβιβάζονται μέσω των κεντρικών αρχών
των χωρών, οι οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ΑΔΣ του 1959,
αλλά δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση Σένγκεν, δηλαδή είναι χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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διατήρηση μιας υπάρχουσας κατάστασης ή την προστασία απειλούμενων νομικών
συμφερόντων.

2.

Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (Οδηγία 2014/41/ΕΕ)

Το Σεπτέμβριο του 2017, η Ελλάδα ενσωμάτωσε με τον νόμο 4489/2017 στην
εθνική έννομη τάξη την Οδηγία 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές
υποθέσεις. Η Οδηγία ορίζει στο Άρθρο 1 την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) ως
τη δικαστική απόφαση ή απόφαση την οποία εκδίδει ή επικυρώνει δικαστική αρχή
κράτους-μέλους της ΕΕ («κράτος έκδοσης») με σκοπό την εκτέλεση ενός ή
περισσότερων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε άλλο κράτος-μέλος
(«κράτος εκτέλεσης») για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων. Η Οδηγία επιτρέπει
στις αρχές του κράτους έκδοσης22 να αποστέλλουν απευθείας στους αλλοδαπούς
ομολόγους τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτήματα για την εκτέλεση
ανακριτικών πράξεων. Σύμφωνα με την Οδηγία οι αρχές του κράτους εκτέλεσης
οφείλουν να αναγνωρίζουν κάθε ΕΕΕ που τους διαβιβάζεται και να μεριμνούν για
την εκτέλεσή τους σαν να πρόκειται για ερευνητικό μέτρο που διατάχθηκε από
εγχώρια αρμόδια αρχή. Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα διεθνή κείμενα, η
Οδηγία παρέχει στις αρμόδιες αρχές καθοδήγηση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής
της ΕΕΕ (Άρθρο 3), τα είδη διαδικασιών στο πλαίσιο των οποίων εκδίδονται ΕΕΕ
(Άρθρο 4), τον τύπο και το περιεχόμενο της ΕΕΕ (Άρθρα 5), και τις διαδικασίες
διαβίβασης μιας ΕΕ (Άρθρα 6-8). Ενώ η Οδηγία προβλέπει τα είδη ανακριτικών
ενεργειών που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της ΕΕΕ, ο νόμος 4489/2017 θα πρέπει
να αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς των ελληνικών αρχών. Οι ελληνικές αρχές
θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αμοιβαίας
Δικαστικής Συνδρομής και η Σύμβαση του Σένγκεν μπορεί να είναι περιττές για τα
κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν ενσωματώσει την Οδηγία για τις ΕΕΕ στο εθνικό τους
δίκαιο.

22

Το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/41/ΕΕ ορίζει ως αρχή έκδοσης «δικαστή,
δικαστήριο, ανακριτή ή εισαγγελέα με αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη υπόθεση» ή «κάθε
άλλη αρμόδια αρχή που έχει ορισθεί από το κράτος έκδοσης για να ενεργεί ως
ανακριτική αρχή σε ποινικές διαδικασίες στη συγκεκριμένη περίπτωση, αρμόδια
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο να διατάσσει τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων.»
Πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε ενέργειας ή την υποβολή αίτησης εκτέλεσης μιας
ΕΕΕ, οι ελληνικές αρχές πρέπει να επαληθεύσουν τις διατάξεις του Ν. 4489/2017.

3.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς

Η Ελλάδα είναι κράτος-μέρος της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
Κατά της Διαφθοράς (ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς).23 Κατά την οριστικοποίηση
των κατευθυντήριων γραμμών , 181 χώρες ήταν κράτη-μέρη της ΣυμβΗΕ κατά της
Διαφθοράς.24
Το άρθρο 46 της ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς επιτρέπει στα κράτη-μέρη να
ζητήσουν ΑΔΣ για ανακρίσεις, διώξεις και δικαστικές διαδικασίες που αφορούν
εγκλήματα καλυπτόμενα από τη Σύμβαση. Οι τύποι συνδρομής που
περιλαμβάνονται είναι οι εξής: λήψη αποδεικτικών στοιχείων ή μαρτυρικών
καταθέσεων∙ κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων∙ εκτέλεση ερευνών, κατασχέσεων
και δέσμευσης («παγώματος»)∙ εξέταση αντικειμένων και χώρων∙ παροχή
πληροφοριών, αποδεικτικών στοιχείων και εκτιμήσεων πραγματογνωμόνων∙
παροχή πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων σχετικών εγγράφων και
αρχείων,
στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα κρατικά, τραπεζικά,
χρηματοπιστωτικά, εταιρικά ή επιχειρηματικά αρχεία∙ αναγνώριση ή ανίχνευση
προϊόντων εγκλήματος, περιουσίας, οργάνων τέλεσης ή άλλων πραγμάτων για
αποδεικτικούς σκοπούς∙ διευκόλυνση της εκούσιας εμφάνισης προσώπων στο
αιτούν κράτος-μέρος∙ κάθε άλλος τύπος συνδρομής που δεν αντίκειται στην
εσωτερική νομοθεσία του προς ό η αίτηση κράτος-μέρος∙ αναγνώριση, δέσμευση
(«πάγωμα») και ανίχνευση προϊόντων εγκλήματος και ανάκτηση περιουσιακών
στοιχείων.25
Η ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς απαιτεί κατά κανόνα να διαβιβάζονται μεταξύ των
κεντρικών αρχών οι αιτήσεις ΑΔΣ και τα αποδεικτικά στοιχεία που
συγκεντρώνονται.26 Εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, η ΣυμβΗΕ κατά της
Διαφθοράς δεν προβλέπει την άμεση διαβίβαση μεταξύ δικαστικών αρχών, όπως
προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ΑΔΣ του 1959, μετά την τροποποίηση με τη
Σύμβαση Σένγκεν. (Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. σελ. 23, «ΣΤ.
Αποστολή
της αίτησης ΑΔΣ».)

23

Κυρώθηκε με τον Ν. 3666/2008.

24

Ο πλήρης κατάλογος των κρατών-μερών της ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς είναι
διαθέσιμος στο διαδίκτυο
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html
25

Η ΑΔΣ που αφορά την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, δεν περιλαμβάνεται στις
συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες. Ωστόσο, θα καλυφθεί σε χωριστό παραδοτέο,
στο πλαίσιο του Σχεδίου Τεχνικής Υποστήριξης του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα.
26

ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς, άρθρο 46(13).
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4.

Η Σύμβαση του ΟΟΣΑ κατά της Δωροδοκίας

Η Ελλάδα27 και άλλες 40 χώρες είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύµβασης για την
Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δηµόσιων Λειτουργών στις Διεθνείς
Επιχειρηματικές Συναλλαγές.28 Η Σύμβαση καλύπτει μόνο τη δωροδοκία
αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές,
καθώς επίσης και συναφή αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και αδικήματα που αφορούν σε λογιστικούς χειρισμούς που
συνιστούν παράπτωμα∙ δεν καλύπτει τη δωροδοκία ημεδαπών λειτουργών ή άλλα
είδη δωροδοκίας. Το άρθρο 9 της Σύμβασης ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη
πρέπει να παρέχουν άμεση και αποτελεσματική ΑΔΣ σε κάποιο άλλο
συμβαλλόμενο μέρος, στο πλαίσιο ερευνών και διώξεων που σχετίζονται με
αδικήματα, τα οποία περιλαμβάνονται στη Σύμβαση.

5.
Σύμβαση της Βαρσοβίας (2005) του Συμβουλίου της
Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Η Ελλάδα είναι ένα από τα 33 συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Βαρσοβίας
2005 η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη με το νόμο 478/2017. Τα
υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη είναι: Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, πΓΔΜ, Γαλλία, Γεωργία,
Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ολλανδία,
Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ρωσία, Σουηδία, Τουρκία,
Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Το άρθρο 15(1) ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργάζονται μεταξύ τους
μεταξύ τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για τους σκοπούς των ερευνών και των
διαδικασιών που αποσκοπούν στη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος,
συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς. Η Σύμβαση προβλέπει ότι οι αρχές, όταν
τους ζητηθεί, θα βοηθούν στον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων και θα
εκτελούν προσωρινά μέτρα, όπως εντολές δέσμευσης και κατάσχεσης. Σύμφωνα
με τη Σύμβαση, οι ελληνικές αρχές μπορούν επίσης να ζητούν πληροφορίες
σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς (άρθρο 17) και την παρακολούθηση
των τραπεζικών συναλλαγών (άρθρο 19).

27
28

Κυρώθηκε με τον N. 2656/1998.

Ο πλήρης κατάλογος των συμβαλλόμενων μερών είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/WGBRatificationStatus.pdf

6.

Νόμος 4478/2017

Με το Ν. 4478/2017 κυρώθηκε η Σύμβαση της Βαρσοβίας (Σύμβαση του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και
δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας - 2005) και ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο: (α) η Ευρωπαϊκή
Απόφαση Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων
δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση; (β) η
Ευρωπαϊκή Απόφαση Πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ για τη δήμευση των προϊόντων,
οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος (αν και σχετική με τις
δημεύσεις, δεν παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για ΑΔΣ); (γ) η Ευρωπαϊκή Απόφαση
Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης; και (δ) η Ευρωπαϊκή Απόφαση Πλαίσιο
2014/42/ΕΕ σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων
εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

7.
Η Σύμβαση Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης
για τη Διαφθορά
Η Ελλάδα29 είναι ένα από τα 48 συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Ποινικού
Δικαίου για τη Διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης: Αλβανία, Ανδόρρα,
Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φιλανδία,
πΓΔΜ, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία,
Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μονακό,
Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία,
Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία,
Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης καλύπτει μια σειρά αδικημάτων
διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων των εξής: της ενεργητικής και παθητικής
δωροδοκίας ημεδαπών και αλλοδαπών ιδιωτικών και δημόσιων λειτουργών, την
εμπορία επιρροής, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και αδικήματα που αφορούν σε αντικανονικούς λογιστικούς
χειρισμούς που συνιστούν παράπτωμα. Όπως και στη Σύμβαση του ΟΟΣΑ κατά της
Δωροδοκίας, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης απαιτείται τα
συμβαλλόμενα μέρη να προσφέρουν το ένα στο άλλο την ευρύτερη δυνατή
αμοιβαία συνδρομή και να επεξεργάζονται άμεσα αιτήσεις αρχών, οι οποίες,
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, είναι εξουσιοδοτημένες να ερευνούν ή να
διώκουν ποινικά αδικήματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση.
29

Κυρώθηκε με τον N. 3560/2007.
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8.

Άλλες πολυμερείς συμβάσεις

Ορισμένες πολυμερείς συμβάσεις δεν επικεντρώνονται στη διαφθορά, ενδέχεται
ωστόσο να εφαρμόζονται σε ορισμένες υποθέσεις διαφθοράς.
Η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος αριθμεί 187
συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.30 Το άρθρο 18 της
Σύμβασης επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να ζητούν ΑΔΣ σε υποθέσεις
διαφθοράς και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, τα οποία έχουν διεθνικό χαρακτήρα
και οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ως εμπλεκόμενα μέρη.
Η Ελλάδα31 και άλλες 48 χώρες είναι τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύµβασης του
Συµβουλίου της Ευρώπης για το Ξέπλυµα, την Έρευνα, την Κατάσχεση και τη
Δήµευση των Προϊόντων Εγκληματικών Δραστηριοτήτων του 1990.32 Το Κεφάλαιο
ΙΙΙ της Σύμβασης περιλαμβάνει διατάξεις ΑΔΣ, οι οποίες αποσκοπούν στη δήμευση
οργάνων
τέλεσης
και
προϊόντων
εγκληματικών
δραστηριοτήτων,
συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς. Η Σύμβαση προβλέπει την παροχή
συνδρομής για τη διερεύνηση υποθέσεων (συνδρομή στην παροχή αποδεικτικών
στοιχείων, στη διαβίβαση πληροφοριών σε άλλη χώρα χωρίς την υποβολή αίτησης,
στην υιοθέτηση κοινών ερευνητικών τεχνικών και στην άρση τραπεζικού
απορρήτου), προσωρινά μέτρα («πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών,
κατάσχεση περιουσίας γα να προληφθεί η μεταφορά της) και μέτρα δήμευσης
(διαδικασίες δήμευσης και εκτέλεση αλλοδαπών διαταγών δήμευσης). Η Σύμβαση
πρόκειται να αναλυθεί λεπτομερώς σε επόμενο παραδοτέο, σχετικό με την διεθνή
ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Τεχνικής
Υποστήριξης στην Ελλάδα.

9.

Διμερείς συνθήκες

Η Ελλάδα έχει συνάψει 14 ισχύουσες διμερείς συνθήκες για την ΑΔΣ με την
Αλβανία, την Αρμενία, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Κίνα, την Κύπρο, την
Αίγυπτο, τη Γεωργία, τον Λίβανο, το Μεξικό, τη Ρωσική Ομοσπονδία, τη Συρία, την
Τυνησία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δέκα επιπλέον διμερείς συνθήκες
30

Κυρώθηκε με τον Ν. 3875/2010. Ο πλήρης κατάλογος των συμβαλλόμενων μερών είναι
διαθέσιμος στο διαδίκτυο
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII12&chapter=18&clang=_en
31
32

Κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2655/1998.

Περιλαμβάνει δύο μη ευρωπαϊκές χώρες: την Αυστραλία και το Καζακστάν. Ο πλήρης
κατάλογος των συμβαλλόμενων μερών είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/treaty/141/signatures?p_auth=qgwcJ5oK

διατηρούν την ισχύ τους αλλά δεν εφαρμόζονται, καθώς η Ευρωπαϊκή Σύμβαση
ΑΔΣ του 1959, όπως τροποποιήθηκε με τη Σύμβαση Σένγκεν, ισχύει για τις χώρες
αυτές.33 Αυτές οι διμερείς συνθήκες διαφέρουν όσον αφορά στο εύρος των
εγκλημάτων που καλύπτουν και την εμβέλεια της διαθέσιμης συνδρομής. Οι αρχές
πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη συνθήκη πριν αποφασίσουν να
υποβάλουν μια αίτηση ΑΔΣ, σύμφωνα με κάποια από αυτές οι συνθήκες. Επίσης,
κάποιες από τις συνθήκες είναι αρκετά παλιές και μπορεί να μη περιλαμβάνουν
όλα τα στοιχεία των σύγχρονων συνθηκών ΑΔΣ. Στην περίπτωση αυτή, κάποια πιο
πρόσφατη πολυμερής συνθήκη θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλύτερη
εναλλακτική. Από τις 14 χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συνθήκες με την
Ελλάδα, μόνο μία –η Συρία− δεν είναι κράτος-μέρος της ΣυμβΗΕ κατά της
Διαφθοράς.

10.
Αιτήσεις ΑΔΣ απουσία σχετικών διμερών ή πολυμερών
συμβάσεων
Όσον αφορά σε υποθέσεις διαφθοράς, η Ελλάδα έχει συνάψει σχέσεις ΑΔΣ με τις
περισσότερες χώρες του κόσμου, μέσω των διμερών και των πολυμερών
συνθηκών που περιγράφονται παραπάνω. Στην σπάνια περίπτωση στην οποία μια
χώρα δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία, οι αρχές θα πρέπει να
καταφύγουν σε αιτήσεις ΑΔΣ εκτός συμβατικού πλαισίου.
Το άρθρο 457 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) προβλέπει ότι οι ελληνικές
δικαστικές αρχές μπορούν να ζητούν τη συνδρομή αλλοδαπών αρχών για την
εξέταση μαρτύρων και κατηγορουμένων, για την ενέργεια αυτοψίας και
πραγματογνωμοσύνης και για την κατάσχεση πειστηρίων. Σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο, τα αλλοδαπά κράτη μπορούν να παράσχουν τέτοιου είδους συνδρομή,
δεδομένου ότι εφαρμόζεται η αρχή της αμοιβαιότητας −δηλαδή, εφόσον η Ελλάδα
δεσμεύεται να προσφέρει κι εκείνη τον ίδιο τύπο συνδρομής στο αλλοδαπό
κράτος. Όταν υποβάλλεται μια αίτηση σε αυτή τη βάση, οι ελληνικές αρχές μπορεί
να χρειαστεί να δηλώσουν ρητά στην αίτηση, ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση
να εφαρμόσουν τον όρο της αμοιβαιότητας.
Το άρθρο 457 ΚΠΔ αναφέρεται σε περιορισμένους τύπους συνδρομής και δεν
περιλαμβάνει μέτρα όπως την παρακολούθηση, την υποκλοπή τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων, τις ελεγχόμενες μεταφορές, τον εντοπισμό, τη δέσμευση και την
κατάσχεση. Για αυτόν τον λόγο, παραμένει ασαφές αν υφίσταται κάποια νομική
βάση για την αποστολή αιτήσεων ΑΔΣ απουσία σχετικών διμερών ή πολυμερών
συμβάσεων, για τους τύπους συνδρομής που δεν αναφέρονται.

33

OΟΣΑ (2015), Greece Phase 3bis Report, παράγραφος 160.

│ 21

11.
Όργανα ΑΔΣ που επιτρέπουν την ανάκτηση περιουσιακών
στοιχείων
Οι ελληνικές αρχές μπορούν να προσφύγουν σε δύο Ευρωπαϊκές ΑποφάσειςΠλαίσιο, όταν επιδιώκουν την εκτέλεση ορισμένων μέτρων ανάκτησης
περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Η πρώτη Ευρωπαϊκή απόφαση-πλαίσιο
2003/577/ΔΕΥ επιτρέπει στις ελληνικές αρχές να ζητούν την εκτέλεση αποφάσεων
δέσμευσης σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, σε περιπτώσεις που αφορούν τη διαφθορά,
την απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μεταξύ άλλων αδικημάτων. Η Ευρωπαϊκή
απόφαση-πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ34 επιτρέπει στις ελληνικές αρχές να ζητήσουν την
εκτέλεση μιας εντολής δήμευσης από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους της ΕΕ
και εφαρμόζεται στα ίδια αδικήματα που περιλαμβάνονται στην απόφαση-πλαίσιο
2003/577/ΔΕΥ. Αυτά τα νομικά μέσα, μαζί με άλλα, αναλύονται λεπτομερέστερα
σε ξεχωριστή δημοσίευση για τη διεθνή ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των Παραδοτέων 10.5 & 10.7 του Σχεδίου
Τεχνικής Υποστήριξης με τίτλο "Κατευθυντήριες γραμμές, βέλτιστες πρακτικές και
εργαλεία για τις ελληνικές αρχές στην εγχώρια και διεθνή ανάκτηση περιουσιακών
στοιχείων ".

C.

Επικοινωνία με αλλοδαπές και ελληνικές αρχές35

Εφόσον εντοπιστεί το σχετικό νομικό πλαίσιο, οι ελληνικές αρχές που κάνουν
χρήση της δυνατότητας ΑΔΣ πρέπει να θέσουν κάποιες επιπλέον βάσεις,
επικοινωνώντας με τις αντίστοιχες αλλοδαπές και ελληνικές αρχές.

1.
Επικοινωνία με τις αρχές επιβολής του νόμου του
αλλοδαπού κράτους
Οι αρχές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο επικοινωνίας με τις αλλοδαπές
αρχές επιβολής του νόμου (πχ. αστυνομία, εισαγγελείς και ανακριτές) πριν τη
σύνταξη της αίτησης, αν είναι δυνατό. Η επικοινωνία με τις παρακάτω αρχές θα
μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη:36
34

Ευρωπαϊκή Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ της 6ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης (διαθέσιμη
στο http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.328.01.0059.01.ENG).
35

OECD MLA Typology, σελ. 18-19, 47-51; ADB/OECD 2017 Report, σελ. 33-45; OECD
Beijing Workshop Report, σελ. 4-8.
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ADB/OECD 2017 Report, σελ. 30.





Με τις αλλοδαπές αρχές επιβολής του νόμου, οι οποίες
μπορεί να είναι αρμόδιες για την εκτέλεση αιτήσεων ΑΔΣ
της Ελλάδας: σκοπός της επικοινωνίας είναι να συζητηθούν
οι απαιτήσεις, που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο
της αίτησης, καθώς και να αναλυθούν λεπτομερώς πιθανά
εμπόδια, προκειμένου να αποφευχθεί η συνακόλουθη
καθυστέρηση. Η επικοινωνία δημιουργεί ένα καλύτερο
πλαίσιο συνεννόησης και διαμορφώνει ένα περιβάλλον
εμπιστοσύνης, βεβαιότητας και προθυμίας μεταξύ των
αρχών κάθε δικαιοδοσίας. Η επικοινωνία αυτή θα
μπορούσε, επίσης, να προσφέρει τη δυνατότητα στις
αλλοδαπές αρχές να αρχίζουν να οργανώνουν την εκτέλεση
της αίτησης.
Με τις αλλοδαπές αρχές που είναι γενικώς αρμόδιες για τη
διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς: αυτές οι αρχές
ενδεχομένως να διαθέτουν ήδη πληροφορίες, που αφορούν
στην υπόθεση που διερευνάται στην Ελλάδα. Σε αρκετές
περιπτώσεις, αυτές οι αρχές μπορεί, επίσης να είναι τελικά
οι αρμόδιες για την εκτέλεση της αίτησης ΑΔΣ της Ελλάδας.

Ένα από τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, είναι να εξακριβωθεί η
αρμόδια αλλοδαπή αρχή επιβολής του νόμου, με την οποία θα πρέπει να
καθιερωθεί τακτική επικοινωνία. Ενδεχόμενες λύσεις θα μπορούσαν να
αποτελέσουν οι παρακάτω:
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Η αναζήτηση στο διαδίκτυο. Πολλές χώρες διαθέτουν
εξειδικευμένες αρχές επιβολής του νόμου κατά της
διαφθοράς, με ιστοσελίδες που περιγράφουν το έργο τους
και περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας.
Η επικοινωνία με ακόλουθους που ασχολούνται με
δικαστικά ή νομικά ζητήματα, ή με αξιωματικούς
συνδέσμους, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε
πρεσβείες στην Ελλάδα. Αυτό το προσωπικό μπορεί να μην
είναι αρμόδιο για την αποστολή επίσημων αιτήσεων
συνδρομής, αλλά μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη πηγή
πληροφόρησης.37
Αναζήτηση πληροφοριών στη Γραμματεία του ΟΟΣΑ. Η
Οµάδα Εργασίας του ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της
Δωροδοκίας οργανώνει τακτικές συναντήσεις κατά της

ADB/OECD 2017 Report, σελ. 44; OECD MLA Typology, σελ. 32.
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διαφθοράς, με τις αρχές επιβολής του νόμου των
συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης Κατά της
Δωροδοκίας. Στις δραστηριότητες προβολής του
οργανισμού σε τρίτες χώρες στην Ανατολική Ευρώπη, την
Κεντρική Ασία και σε Ασία-Ειρηνικό, περιλαμβάνονται
παρόμοιες συναντήσεις με τις αρχές επιβολής του νόμου
αυτών των περιοχών. Η Ομάδα Εργασίας πραγματοποίησε,
επίσης, δύο συναντήσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου
Δικτύου Αρχών Επιβολής του Νόμου. Για αυτούς τους
λόγους, η Γραμματεία του ΟΟΣΑ διατηρεί επαφές με αρχές
επιβολής του νόμου κατά της διαφθοράς σε πολλές χώρες
του κόσμου.
Η διατήρηση ενός δικτύου προσωπικών επαφών. Η
αποτελεσματική παροχή ΑΔΣ μεταξύ χωρών βασίζεται,
συχνά, σε μεγάλο βαθμό στην εμπιστοσύνη και την
αποτελεσματική επικοινωνία, οι οποίες με τη σειρά τους
προϋποθέτουν προσωπικές σχέσεις, που καλλιεργούνται με
την πάροδο του χρόνου.38 Συνεπώς, όποτε είναι δυνατό, οι
ελληνικές αρχές θα πρέπει να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις
αρχών επιβολής του νόμου, όπως αυτές του ΟΟΣΑ που
περιγράφονται παραπάνω.
Οι ελληνικές αρχές μπορούν, επίσης, να εξετάσουν το
ενδεχόμενο να ζητήσουν πληροφορίες από τη Διεύθυνση
Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της Ελληνικής
Αστυνομίας (ΔΔΑΣ), η οποία περιλαμβάνει επίσης τα
Τμήματα Europol και Interpol. Το αρμόδιο τμήμα της ΔΔΑΣ
για το δίκτυο SIRENE μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για
την περαιτέρω συνεργασία στο πλαίσιο της Σύμβασης
Σένγκεν, όπως για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με
τα ποινικά μέτρα που λαμβάνονται σε αλλοδαπές
δικαιοδοσίες ή τον εντοπισμό προϊόντων του εγκλήματος.
Οι αρχές μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω
τμήματα:
Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΔΑΣ)
της Ελληνικής Αστυνομίας: Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77,
Αθήνα, Τηλ.: 210-6988117, e-mail: registry@ipcd.gr.
Επιπλέον πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της.
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OECD MLA Typology, σελ. 29; ADB/OECD 2017 Report, σελ. 22 και 39-41; OECD Beijing
Workshop Report, σελ. 4-6.

Εθνική Μονάδα Europol: Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77,
Αθήνα, Τηλ.: 210-6984286, e-mail:
europol@astynomia.gr
Interpol Αθηνών: Λεωφ. Αθηνών και Αντιγόνης 2-4,
10442, Αθήνα, Τηλ.: 210-5103540, 210-6448888, e-mail:
athens.interpol@astynomia.gr
Τμήμα SIRENE: Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα,
Τηλ: 210-6998262(σε 24ωρη βάση/ 7 ημέρες την
εβδομάδα), 210-6998263
Fax: 210-6998264, 210-6998265
Email: sirene@sirene.gov.gr

Πρακτική Συμβουλή: Επικοινωνία με τις αλλοδαπές αρχές
Κατά την επικοινωνία με τις αλλοδαπές αρχές, οι ελληνικές
αρχές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ορίσουν
αρμόδια κάποια άτομα τα οποία μιλούν ξένες γλώσσες (πχ.
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) και έχουν την δυνατότητα να
φέρουν εις πέρας την επικοινωνία αυτή.

2.
Επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής
Συνεργασίας (Eurojust) και με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο
(ΕΔΔ)
Η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) και το Ευρωπαϊκό
Δικαστικό Δίκτυο μπορούν να παράσχουν υποστήριξη και συμβουλές στις
ελληνικές αρχές που κάνουν χρήση της δυνατότητας ΑΔΣ, συμπεριλαμβανομένης
της παροχής στοιχείων επικοινωνίας των σχετικών αλλοδαπών αρχών επιβολής
του νόμου.
Η Eurojust συστάθηκε το 2002 προκειμένου να διευκολύνει τον συντονισμό και να
υποστηρίξει τη διεξαγωγή ποινικών ερευνών και διώξεων μεταξύ των κρατώνμελών της ΕΕ.39 Η ομάδα των μελών της αποτελείται από τον εθνικό εκπρόσωπο
39

Η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2002/187/ΔΕΥ, σχετικά με τη σύσταση της
Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος
όπως
τροποποιήθηκε:
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojustframework/ejdecision/Consolidated version of the Eurojust Council Decision/EurojustCouncil-Decision-2009Consolidated-EN.pdf.
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του κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ. Η Eurojust διατηρεί, επίσης, συμφωνίες
συνεργασίας και σημεία επαφής με πολλές χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ. Το
εθνικό μέλος της Ελλάδας στη Eurojust είναι:
Παρασκευάς Αδάμης
Paraskevas Adamis
P.O. Box 16183
2500 BD The Hague
Netherlands
Τηλέφωνο: +31 70 412 5180
padamis@eurojust.europa.eu
Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (ΕΔΔ) αποτελεί ένα δίκτυο εθνικών σημείων
επαφής για τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων.
O Δικαστικός Άτλας στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (ΕΔΔ),
προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια αρχή για την αποστολή αιτήσεων
ΑΔΣ σε 37 χώρες. Το εργαλείο Fiches Belges παρέχει τη σύνοψη νομικών
πληροφοριών για την ΑΔΣ στα κράτη-μέλη του ΕΔΔ. Η εθνική ανταποκρίτρια της
Ελλάδας στο ΕΔΔ είναι :
Κα Μαρία ΜΑΛΟΥΧΟΥ
Εισαγγελέας Εφετών και Προϊσταμένη του Τμήματος
Εκδόσεων και Δικαστικών Συνδρομών της
Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών
Κ. Λουκάρεως 14, 11475, Αθήνα
Τηλ.: 210-6404229, 210-6404655, 210-6404612
cpejn1@otenet.gr

3.

Επικοινωνία με την αλλοδαπή Κεντρική Αρχή AΔΣ

Εκτός από τις αρχές επιβολής του νόμου, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να
εξετάσουν το ενδεχόμενο επικοινωνίας με την «Κεντρική Αρχή ΑΔΣ» του
αλλοδαπού κράτους. Όπως περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω, στη σελ. 39,
πολλές συνθήκες ορίζουν ότι οι εισερχόμενες αιτήσεις ΑΔΣ πρέπει να
διαβιβάζονται στην Κεντρική Αρχή, η οποία συνήθως είναι το Υπουργείο
Δικαιοσύνης της χώρας. Η Κεντρική Αρχή πρέπει να διαθέτει εκτενείς πληροφορίες
σχετικά με τη νομοθεσία και την πρακτική της εκτέλεσης αιτήσεων ΑΔΣ στην εν
λόγω χώρα. Ως εκ τούτου, η έγκαιρη επικοινωνία με την Κεντρική Αρχή μπορεί να
εξασφαλίσει χρήσιμες πληροφορίες για τη σύνταξη της αίτησης.
Οι Κεντρικές Αρχές, όπως ορίζονται από τις πολυμερείς και διμερείς συνθήκες,
μπορούν να εντοπιστούν σχετικά εύκολα:


Αιτήσεις στο πλαίσιο της ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς: Ο
κατάλογος των αρμόδιων εθνικών αρχών, σύμφωνα με την





4.

ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς, είναι διαθέσιμος στο
διαδίκτυο,40 για όσους διαθέτουν λογαριασμό.
Οι Κεντρικές Αρχές, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ
Κατά της Δωροδοκίας, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3,
στην Τυπολογία ΑΔΣ του ΟΟΣΑ. Όσες περιλαμβάνονται στη
Σύμβαση της Βαρσοβίας του 2005 και τη Σύμβαση Ποινικού
Δικαίου για τη Διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης,
είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.41
Όσον αφορά στις διμερείς συνθήκες, οι Κεντρικές Αρχές
ορίζονται στην εκάστοτε συνθήκη.

Επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές

Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να επικοινωνούν, επίσης, με την ελληνική Κεντρική
Αρχή, πριν τη σύνταξη της αίτησης ΑΔΣ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις
αρχές που κάνουν χρήση της δυνατότητας ΑΔΣ για πρώτη φορά, ή στην περίπτωση
που τελικά χρειάζεται η επισκόπηση αίτησης από την Κεντρική Αρχή πριν την
υποβολή της. Η Κεντρική Αρχή μπορεί να προσφέρει επικαιροποιημένες
πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο και τις απαιτήσεις της αλλοδαπής αρχής ΑΔΣ,
καθώς και προηγούμενες εμπειρίες κατά τη συνεργασία με την εν λόγω χώρα.
Σχετικές πληροφορίες μπορούν να αποκτηθούν κατά την επικοινωνία με τα εξής
στελέχη:
Κα Αργυρώ Ελευθεριάδου
(eleftheriadou@justice.gov.gr)
Προϊσταμένη, Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου, Διεθνών
Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας
Κα Αικατερίνη Παπανικολάου
(kpapanikolaou@justice.gov.gr)
Προϊσταμένη, Διεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής
Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96, Αθήνα 11527
Ισόγειο, Γραφείο 53
minjustice.penalaffairs@justice.gov.gr
40
41

https://css.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/treaty/173/declarations?p_auth=vQXjTMZF
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Οι αρχές θα πρέπει, επίσης, να επικοινωνήσουν με τον/την κατά τόπον αρμόδιο/-α
Εισαγγελέα Εφετών, που είναι υπεύθυνος/-η για την ΑΔΣ. Ο/Η εισαγγελέας ελέγχει
την αίτηση πριν την υποβολή της. Η έγκαιρη συμμετοχή του/της εισαγγελέα στη
διαδικασία ΑΔΣ, μπορεί να αποτρέψει καθυστερήσεις. Η αρμόδια εισαγγελέας
στην Αθήνα είναι, επίσης, η εθνική ανταποκρίτρια της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό
Δικαστικό Δίκτυο (ΕΔΔ):
Κα Μαρία ΜΑΛΟΥΧΟΥ
Εισαγγελέας Εφετών και Προϊσταμένη του Τμήματος
Εκδόσεων και Δικαστικών Συνδρομών της
Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών
Κ. Λουκάρεως 14, 11475, Αθήνα
Τηλ.: 210-6404229, 210-6404655, 210-6404612
cpejn1@otenet.gr

D.

Νομοθεσία και πρακτική ΑΔΣ στο προς ό η αίτηση κράτος

Πριν τη σύνταξη της αίτησης, συνίσταται να συγκεντρωθούν οι περισσότερες
δυνατές πληροφορίες για τη νομοθεσία και την πρακτική σχετικά με ό, τι αφορά
την ΑΔΣ στο προς ό η αίτηση κράτος. Στην ουσία, αυτός είναι ο βασικός λόγος για
τον οποίο προτείνεται η επικοινωνία της ελληνικής Κεντρικής Αρχής με τις
αλλοδαπές αρχές, όπως περιγράφεται παραπάνω. Επίσης, οι αρχές θα μπορούσαν
να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στις παρακάτω πηγές:


Αιτήσεις στις χώρες της Ομάδας των Είκοσι (G20) [Αργεντινή,
Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, (Λαϊκή Δημοκρατία της) Κίνα(ς),
Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Ιαπωνία, Κορέα,
Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Nότια Αφρική, Τουρκία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής]: Βήμα-προςβήμα Οδηγός για την Υποβολή Αίτησης Αμοιβαίας Δικαστικής
Συνδρομής επί Ποινικών Υποθέσεων στις Χώρες της Ομάδας
των Είκοσι (G20).



Αιτήσεις σε μέλη της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού
(ΟΣΑΕ)
[Αυστραλία,
Σουλτανάτο
του
Μπρουνέι
(Νταρούσσαλαμ), Καναδάς, Χιλή, (Λαϊκή Δημοκρατία της)
Κίνα(ς), Χονγκ Κονγκ (Κίνα), Ινδονησία, Ιαπωνία, Μαλαισία,
Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Παπούα Νέα Γουϊνέα, Περού,
Φιλιππίνες, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Κορέα, Κινεζική Ταϊπέι,
Ταϋλάνδη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Βιετνάμ]: Βήμαπρος-βήμα Οδηγός για την Υποβολή Αίτησης Αμοιβαίας
Δικαστικής Συνδρομής επί Ποινικών Υποθέσεων στις χώρες
ΟΣΑΕ.

E.



Αιτήσεις σε μέλη της Πρωτοβουλίας της Ασιατικής Τράπεζας
Ανάπτυξης (ADB) και του ΟΟΣΑ Κατά της Διαφθοράς στην Ασία
και στον Ειρηνικό [Αυστραλία, (Λαϊκή Δημοκρατία της) Κίνα(ς),
Νήσοι Κουκ, Φίτζι, Χονγκ Κονγκ (Κίνα), Ινδία, Ινδονησία,
Ιαπωνία, Καζακστάν, Κορέα, Κιργιστάν, Μακάο (Κίνα),
Μαλαισία, Μογγολία, Νεπάλ, Πακιστάν, Παλάου, Παπούα Νέα
Γουϊνέα, Φιλιππίνες, Σαμόα, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Ταϋλάνδη,
Βανουάτου, Βιετνάμ]: Πρωτοβουλία της Ασιατικής Τράπεζας
Ανάπτυξης (ADB) και του ΟΟΣΑ Κατά της Διαφθοράς, Αμοιβαία
Δικαστική Συνδρομή στην Ασία και στον Ειρηνικό: Εμπειρίες
από 31 Δικαιοδοτικές Αρχές. Ιδιαίτερη αναφορά στο νομοθετικό
πλαίσιο και την πρακτική κάθε κράτους-μέλους περιλαμβάνεται
σε μεταγενέστερη δημοσίευση: Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή,
Έκδοση και Ανάκτηση Προϊόντων Διαφθοράς στην Ασία και στον
Ειρηνικό.



Αιτήσεις σε μέλη του Δικτύου του ΟΟΣΑ Κατά της Διαφθοράς
στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία (Αλβανία,
Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
Βουλγαρία, Κροατία, Εσθονία, πΓΔΜ, Γεωργία, Καζακστάν,
Κιργιστάν, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο,
Ρουμανία,
Ρωσία,
Σερβία,
Σλοβενία,
Τατζικιστάν,
Τουρκμενιστάν, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν): Δίκτυο του ΟΟΣΑ
Κατά της Διαφθοράς στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική
Ασία: Διεθνής Συνεργασία σε Υποθέσεις Διαφθοράς.

Σύνταξη της αίτησης ΑΔΣ

Όταν έχει προετοιμαστεί το έδαφος, σύμφωνα με τις παραπάνω περιγραφές, οι
αρχές μπορούν να αρχίσουν να συντάσσουν την αίτηση. Ένα απλό υπόδειγμα
παρατίθεται στο Παράρτημα Γ, στη σελ. 47. Εκτός αυτού, τουλάχιστον δύο
εργαλεία για τη σύνταξη αιτήσεων ΑΔΣ είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο∙ ωστόσο,
κανένα δεν διατίθεται στην ελληνική γλώσσα:


Το Compendium του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου αποτελεί
ένα εργαλείο για την προετοιμασία αιτήσεων ΑΔΣ, για τη λήψη
διαφορετικών τύπων συνδρομής από τα 28 κράτη-μέλη.



Το MLA Request Writer Tool, το οποίο δημιουργήθηκε από το
Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση των
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Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UNODC), είναι ένα παρόμοιο
εργαλείο για τη σύνταξη αιτήσεων.42
Δείγματα αιτήσεων ΑΔΣ διατίθενται επίσης στους Βήμα-προς-βήμα Οδηγούς των
G8, G20 και ΟΣΑΕ, καθώς και στο εγχειρίδιο ΑΔΣ του UNODC.43 Ένα υπόδειγμα
υποβολής παρατίθεται, επίσης, στο παράρτημα Γ, στη σελ. 29. Τα παρακάτω
κεφάλαια διαμορφώνουν τον κατάλογο με όλα τα ζητήματα που οι αρχές πρέπει
να έχουν υπόψη, όταν συντάσσουν μια αίτηση ΑΔΣ.

1.

Απαραίτητα στοιχεία μιας αίτησης ΑΔΣ

Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για κάθε αίτηση ΑΔΣ ποικίλουν, ανάλογα με τη
συνθήκη ή το μέσο. Οι αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αιτήσεις τους
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη
σχετική συνθήκη ή το μέσο.
Εκτός από οποιαδήποτε στοιχεία απαιτούνται από το σχετικό νομικό εργαλείο, οι
αρχές θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν τις παρακάτω πληροφορίες:44
i.

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αρχής που ζητά ΑΔΣ (τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση, έναν αρμόδιο επικοινωνίας εντός της
αιτούσας αρχής). Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει (α) τον
λειτουργό που είναι ο κατά βάση αρμόδιος για την αίτηση και (β)
οποιαδήποτε φυσικά πρόσωπα γνωρίζουν το περιεχόμενο και τον
σκοπό της αίτησης και θα μπορούσαν, συνεπώς, να συνδράμουν
σχετικώς.

ii. Τη νομική βάση της αίτησης (πχ. όνομα της συνθήκης, αμοιβαιότητα).
iii. Για επείγουσες αιτήσεις, (i) τονίστε την επείγουσα φύση της αίτησης
από την αρχή, πχ. στη γραμμή που παρατίθεται το θέμα, ή με έντονα
γράμματα στην εισαγωγική παράγραφο∙ (ii) εξηγείστε γιατί είναι
επείγουσα η αίτηση∙ (iii) συμπεριλάβετε πληροφορίες που αφορούν
στο σχετικό χρονοδιάγραμμα, όπως ημερομηνίες δίκης, προθεσμία
παραγραφής∙ (iv) προτείνετε μια ενδεικτική προθεσμία για την
παραλαβή των αποδεικτικών στοιχείων.45

42

OECD Beijing Workshop Report, σελ. 13.

43

Βλ. Παράρτημα A, σελ. 26, για τους συνδέσμους που παραπέμπουν σε αυτά τα
έγγραφα.
44

OECD ACN GUAM Report, σελ. 35-39; ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς, άρθρο 46(7).

45

UK MLA Guidelines, σελ. 14.

iv. Κατά περίπτωση, συμπεριλάβετε μια δήλωση σχετικά με τον
εμπιστευτικό χαρακτήρα της αίτησης ΑΔΣ [βλ. σελ. 21, «Error!
Reference source not found.» για περισσότερες πληροφορίες].
v. Αν η αίτηση συνδέεται με κάποια άλλη αίτηση, ή αποτελεί
συμπληρωματική αίτηση κάποιας προηγούμενης, συμπεριλάβετε τις
σχετικές πληροφορίες (αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία των
προηγούμενων αιτήσεων ΑΔΣ με τις οποίες συνδέεται κτλ).
vi. Εισαγωγική δήλωση σχετικά με τον τύπο ΑΔΣ που ζητείται, καθώς και
τους λόγους για τους οποίους ζητείται τέτοιου είδους συνδρομή.
vii. Χρονολογική περιγραφή της εγκληματικής δραστηριότητας και των
αδικημάτων για τα οποία ζητείται ΑΔΣ, συμπεριλαμβανομένης της
ποινικής έρευνας για την εν λόγω δραστηριότητα [βλ. σελ. 20,
«Επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων και απαιτήσεις» για περισσότερες
πληροφορίες].
viii. Νομικός χαρακτηρισμός του καταγγελλόμενου αδικήματος και
εφαρμοστέες διατάξεις ποινικού δικαίου.
ix. Επεξήγηση της σύνδεσης μεταξύ του ερευνώμενου αδικήματος, ή της
δίωξης και της αίτησης ΑΔΣ [βλ. σελ. 20, «Επίπεδο αποδεικτικών
στοιχείων και απαιτήσεις» για περισσότερες πληροφορίες].
x. Λεπτομέρειες για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με
την αίτηση, καθώς και αν αυτά τα πρόσωπα είναι μάρτυρες, ύποπτοι
ή θύματα.46
xi. Συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι
αλλοδαπές
αρχές
κατά
την
εκτέλεση
της
αίτησης,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με τα στάδια
φύλαξης/παράδοσης των αποδεικτικών στοιχείων, τη διαδικασία
επαλήθευσης γνησιότητας και πιστοποίησης των εγγράφων, ή σχετικά
με προειδοποιήσεις/διατάξεις που πρέπει να ανακοινωθούν στον
μάρτυρα πριν τη λήψη μιας κατάθεσης.47

46

UK MLA Guidelines, σελ. 10.

47

OECD MLA Typology, σελ. 22-23.
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Πρακτική Συμβουλή: Αναζήτηση συνεισφοράς κατά τη
σύνταξη
Όταν μια αίτηση ΑΔΣ είναι σαφής, πλήρης, αλλά και σύντομη,
έχει περισσότερες πιθανότητες να εκτελεστεί με ορθό και άμεσο
τρόπο. Πρέπει να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των
πάρα πολλών και πάρα πολύ λίγων πληροφοριών.48
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία, οι ελληνικές αρχές
θα πρέπει να συνεργαστούν με τις αλλοδαπές αρχές και με την
ελληνική Κεντρική Αρχή κατά τη σύνταξη της αίτησης ΑΔΣ, όπως
για παράδειγμα με το να αναζητούν τις παρατηρήσεις και τα
σχόλιά τους για τα προσχέδια της αίτησης.

2.
Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την
αναζήτηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων
Πριν την υποβολή ενός επίσημου αιτήματος ΑΔΣ για ηλεκτρονικά αποδεικτικά
στοιχεία από έναν πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) εγκατεστημένο στο
εξωτερικό (π.χ. Google, Yahoo!, Facebook κ.λπ.), οι αρχές θα πρέπει να
ολοκληρώσουν τρία βήματα:
i. Να εξακριβώσουν ποιός πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου φιλοξενεί τα
επιζητούμενα δεδομένα χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το WHOIS
Lookup: https://www.ultratools.com/tools/ipWhoisLookup
ii. Να διασφαλίσουν τη διατήρηση των επιζητούμενων αποδεικτικών
στοιχείων πριν τη διαγραφή τους:49
a) Οι αρχές θα πρέπει να καταθέτουν αιτήματα διατήρησης
απευθείας στον αρμόδιο πάροχο. Εάν ο τελευταίος δεν κάνει
αποδεκτό το αίτημα, οι επαγγελματίες θα πρέπει να
επικοινωνήσουν με τον ελληνικό εκπρόσωπο του Hi-Tech Crime
Network σε βάση 24/7, ο οποίος στη συνέχεια θα μπορεί να
υποβάλει το αίτημα απευθείας στον αντίστοιχο εκπρόσωπο στην
άλλη χώρα.
b) Εάν τίποτα από τα προαναφερόμενα δεν είναι εφικτό ή εάν το
αίτημα διατήρησης αναμένεται να χρειαστεί μεγάλο χρονικό
48
49

OECD ACN Report, Section 2.2.4; ADB/OECD 2017 Report, σελ. 22-23.

Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου συχνά δε διατηρούν καταγραφές μετά από μια
ορισμένη ημερομηνία, διαγράφοντας δεδομένα μόλις 6 μήνες μετά την ανάπτυξή τους.

διάστημα, οι αρχές θα πρέπει να το συμπεριλάβουν σε ένα
επίσημο αίτημα ΑΔΣ.
c) Συχνά, οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών, θα διατηρήσουν τα
δεδομένα μόνο για 90 ημέρες μετά τη λήψη του αιτήματος
διατήρησης. Όταν είναι αναγκαίο, οι αρχές που αναζητούν
ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να ανανεώσουν τα
αιτήματα διατήρησης που προσεγγίζουν τη λήξη τους.
iii. Να διασφαλίσουν ότι τα αποθηκευμένα από τον αρμόδιο πάροχο
δεδομένα βρίσκονται πράγματι στη χώρα όπου αποστέλλεται το
αίτημα ΑΔΣ. Σε ορισμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, γίνεται διαρκώς
δυσκολότερη για τις αρχές επιβολής του νόμου η διαδικασία
απαίτησης από τον πάροχο παροχής ηλεκτρονικών δεδομένων και
καταγραφών που έχουν αποθηκευτεί σε servers σε διαφορετική
χώρα.

3.

Επιπλέον ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης

Οι αρχές που κάνουν χρήση της δυνατότητας ΑΔΣ, πρέπει να επιδεικνύουν
κατανόηση βασικών αρχών, που αφορούν την ΑΔΣ. Πολλά από αυτά τα ζητήματα
μπορεί να πρέπει να προσδιοριστούν ρητά στο πλαίσιο της ίδιας της αίτησης.
Μπορεί, επίσης, να επηρεάσουν τη γενικότερη στρατηγική, όσον αφορά το εάν και
με ποιον τρόπο πρέπει να ζητηθεί συνδρομή.

Διττό αξιόποινο
Το «διττό αξιόποινο» αποτελεί την απαίτηση, η πράξη, για την οποία υποβάλλεται
η αίτηση συνδρομής, να αποτελεί έγκλημα όχι μόνο στο αιτούν κράτος, αλλά και
στο κράτος που λαμβάνει την αίτηση, εάν λάμβανε χώρα η πράξη εκεί. Το
σημαντικό ερώτημα είναι εάν η συμπεριφορά θεωρείται εγκληματική και στα δύο
μέρη και όχι εάν στοιχειοθετεί το ίδιο αδίκημα και στις δύο χώρες.
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Πρακτική Συμβουλή: Παράδειγμα ικανοποίησης της απαίτησης του
διττού αξιόποινου
Ένας Έλληνας εισαγγελέας ερευνά μία υπόθεση κατά την οποία
μία ελληνική επιχείρηση φέρεται να έχει δωροδοκήσει δημόσιο
λειτουργό της Χώρας Χ. Ο εισαγγελέας αιτείται ΑΔΣ από τη
Χώρα Χ, όπου η δωροδοκία αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού
δεν αποτελεί αδίκημα. Ωστόσο, ικανοποιείται η απαίτηση του
διττού αξιόποινου, δεδομένου ότι η Χώρα Χ περιλαμβάνει
ενδεχομένως στη νομοθεσία της το αδίκημα της δωροδοκίας
ημεδαπών και, συνεπώς, η εν λόγω πράξη θα μπορούσε να
θεωρηθεί εγκληματική, αν συνέβαινε εκεί, σύμφωνα με τη
νομοθεσία της Χώρας Χ.50

Κατά την αναζήτηση ΑΔΣ, οι αρχές θα πρέπει πρώτα να εξακριβώνουν αν
απαιτείται το διττό αξιόποινο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι συνθήκες και οι
διαφορετικές νομοθεσίες για την ΑΔΣ έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το
διττό αξιόποινο. Σε πολλές απαιτείται η ικανοποίηση του διττού αξιόποινου, μόνο
εάν στην αίτηση ΑΔΣ ζητούνται μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, όπως έρευνα
και κατάσχεση, ή εξαναγκασμός προσώπου σε κατάθεση.51 Κάποιες συνθήκες και
νομοθεσίες, ωστόσο, μπορεί να απαιτούν το διττό αξιόποινο για αιτήσεις ΑΔΣ που
αφορούν τόσο καταναγκαστικά, όσο και μη καταναγκαστικά μέτρα.
Αν στη συγκεκριμένη υπόθεση απαιτείται το διττό αξιόποινο, τότε η αίτηση θα
πρέπει να συνταχθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να περιλαμβάνει δεδομένα που θα
επιτρέπουν στο προς ό η αίτηση κράτος να διαπιστώσει ότι ικανοποιείται η
απαίτηση.

Λόγοι για άρνηση ή αναβολή παροχής ΑΔΣ
Εκτός από τη μη απαίτηση διττού αξιόποινου, οι συνθήκες και οι συμφωνίες ΑΔΣ
ορίζουν, συνήθως, συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους το προς ό η αίτηση
κράτος μπορεί να αρνηθεί ή να αναβάλει την εκτέλεση μιας αίτησης. Οι λόγοι
άρνησης μπορεί να είναι υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα. Κάποιοι λόγοι
περιλαμβάνονται σχεδόν σε όλες τις συνθήκες ΑΔΣ:


Αίτηση ΑΔΣ για τη διερεύνηση ή τη δίωξη «πολιτικού
αδικήματος» ή «στρατιωτικού αδικήματος».52

50

OECD MLA Typology, σελ. 42-43; OECD ACN Report, Section 3.10.

51

Για παράδειγμα, βλ. UK MLA Guidelines, σελ. 9.

52

Για παράδειγμα, η Σύμβαση ΑΔΣ του 1959, άρθρο 2(α)∙ η Σύμβαση της Βαρσοβίας,
άρθρο 28(1)∙ η Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά του Συμβουλίου της




Κίνδυνος να θιγούν η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημόσια
τάξη ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα του κράτους που
καλείται να εκτελέσει την αίτηση.53
Η αιτούμενη συνδρομή αντίκειται στο δίκαιο του κράτους
που καλείται να την εκτελέσει.54

Κάποιες συνθήκες ΑΔΣ μπορεί να περιλαμβάνουν επιπλέον λόγους:
 Η αρχή του δεδικασμένου, δηλαδή η περίπτωση κατά την
οποία η αίτηση αφορά τη δίωξη ενός προσώπου για
αδίκημα για το οποίο ο δράστης έχει αθωωθεί οριστικά, ή
του έχει απονεμηθεί χάρη, ή έχει εκτίσει την ποινή που του
επεβλήθη.55
 Παρέλευση της προθεσμίας παραγραφής.56
 Όταν θίγεται μια έρευνα ή η ασφάλεια ενός προσώπου στο
κράτος που καλείται να εκτελέσει την αίτηση.57
Στην πράξη, σπάνια γίνεται επίκληση σε τέτοιους λόγους άρνησης. Αν κριθεί
απαραίτητο, οι ελληνικές αρχές μπορούν να συμβουλευθούν την υπάρχουσα
βιβλιογραφία, στην οποία αναλύονται εκτενώς οι νομικοί ορισμοί αυτών των

Ευρώπης, άρθρο 37(3)∙ και διμερείς συνθήκες που καλύπτουν το πεδίο ΑΔΣ μεταξύ
Ελλάδας και: Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, άρθρο 3(1)(α)∙ Καναδά, άρθρο 3(1)(3)∙
Αυστραλίας, άρθρο 5(1)(α)∙ Αιγύπτου, άρθρο 2(α)∙ Αρμενίας, άρθρο 13(1)(β)∙ Γεωργίας,
άρθρο 14(1)(B); Μεξικού, άρθρο 2(a)∙ Συρίας, άρθρο 14(1)(α)∙ και Τυνησίας, άρθρο 2(α).
53

Για παράδειγμα, η Σύμβαση ΑΔΣ του 1959, άρθρο 2(β)∙ η ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς,
άρθρο 46(21)(β)∙ η Σύμβαση της Βαρσοβίας, άρθρο 28(1)∙ η Σύμβαση Ποινικού Δικαίου
για τη Διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης, άρθρο 26(2)∙ και διμερείς συνθήκες που
καλύπτουν το πεδίο ΑΔΣ μεταξύ Ελλάδας και: Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, άρθρο
3(1)(β)∙ Καναδά, άρθρο 3(1)(3)∙ Αυστραλίας, άρθρο 5(1)(δ)∙ Αιγύπτου, άρθρο 2(β);
Αρμενίας, άρθρο 13(1)(α)∙ Γεωργίας, άρθρο 14(1)(A)∙ Μεξικού, άρθρο 2(β)∙ Συρίας,
άρθρο 14(1)(β)∙ και Τυνησίας, άρθρο 2(β).
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Για παράδειγμα, η ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς, άρθρο 46(21)(γ) και (δ) και διμερείς
συνθήκες που καλύπτουν το πεδίο ΑΔΣ μεταξύ Ελλάδας και: Αυστραλίας, άρθρο 5(2)(β)∙
και Τσεχικής Δημοκρατίας, άρθρο 12.
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Για παράδειγμα, στη Συνθήκη ΑΔΣ Ελλάδας-Αυστραλίας, άρθρο 5(1)(β) και στη Συνθήκη
ΑΔΣ Ελλάδας-Μεξικού, άρθρο 2(δ).
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Για παράδειγμα, στη Συνθήκη ΑΔΣ Ελλάδας-Αυστραλίας, άρθρο, Article 5(2)(γ).

Για παράδειγμα, διμερείς συνθήκες που καλύπτουν το πεδίο ΑΔΣ μεταξύ Ελλάδας και
Αυστραλίας, άρθρο 5(2)(δ)∙ Καναδά, άρθρο (3)(2)∙ Ηνωμένων Πολιτειών, άρθρο 5(4)∙ και
Μεξικού, άρθρο 2(γ).
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λόγων.58 Αναφορικά με την μη αναγνώριση και μη εκτέλεση μιας Ευρωπαϊκής
Εντολής Έρευνας, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να συμβουλεύονται το νόμο
4489/2017 και το Άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/41/ΕΕ για τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες το κράτος εκτέλεσης μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση μιας ΕΕΕ που έχει
εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές.

Περιορισμός χρήσης
Κάποιες συνθήκες και νομοθεσίες ΑΔΣ ορίζουν ότι τα αποδεικτικά στοιχεία, που
παρέχονται κατά την εκτέλεση μιας αίτησης ΑΔΣ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μόνο για τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Τα αποδεικτικά στοιχεία δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλη έρευνα ή δίωξη χωρίς τη ρητή
συγκατάθεση του κράτους που παρέχει τη συνδρομή. Για παράδειγμα, η ΑΔΣ που
αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας μιας υπόθεσης δωροδοκίας, ενδεχομένως
να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην έρευνα μιας φορολογικής υπόθεσης ή μιας
υπόθεσης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εκτός εάν
αυτό αναφέρεται στην αίτηση.59
Για τον λόγο αυτόν, η αίτηση ΑΔΣ θα πρέπει να περιγράφει τα δεδομένα,
αναφέροντας όλα τα πιθανά εγκλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να διερευνηθούν
ή να αποτελέσουν αντικείμενο δίωξης. Αν έχουν ήδη παρασχεθεί τα αποδεικτικά
στοιχεία και χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση άλλου αδικήματος,
τότε θα πρέπει να ζητηθεί η συγκατάθεση του προς ό ή αίτηση κράτους.

Επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων και απαιτήσεις
Προκειμένου να αποφευχθούν αυθαίρετες έρευνες ή «αλίευση πληροφοριών», οι
συνθήκες και οι νομοθεσίες ΑΔΣ, συνήθως, απαιτούν το αιτούν κράτος να
υποβάλει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι (α) διαπράχθηκε κάποια εγκληματική
πράξη και (β) η αιτούμενη ΑΔΣ θα παράσχει αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με την
καταγγελλόμενη εγκληματική πράξη.60 Η απλή δήλωση ότι η αιτούμενη ΑΔΣ αφορά
μια εν εξελίξει έρευνα δεν αρκεί και ενδεχομένως θα οδηγήσει στη μη εκτέλεση
της αίτησης.
Το επίπεδο των απαιτούμενων αποδείξεων ποικίλει. Εκτείνεται από αποδεικτικά
στοιχεία που δείχνουν «εύλογη αιτία» ή «βάσιμη υπόνοια», μέχρι εκείνα που
οδηγούν σε μια στοιχειοθετημένη υπόθεση, η οποία θα αιτιολογούσε την
58

ADB/OECD 2007 Report, σελ. 49-60; ADB/OECD 2017 Report, σελ. 18-21 και ACN 2017
Report, Section 3.
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OECD MLA Typology, σελ. 23 και 33∙ Συνθήκη ΑΔΣ Ελλάδας-ΗΠΑ, άρθρο 7∙ Συνθήκη ΑΔΣ
Ελλάδας-Καναδά, άρθρο 18∙ Συνθήκη ΑΔΣ Ελλάδας-Αυστραλίας, άρθρο 9(3).
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ADB/OECD 2007 Report σελ. 45-48; UNODC MLA Manual, σκέψη 184.

προσαγωγή του κατηγορούμενου στη δικαιοσύνη, στο προς ό η αίτηση κράτος. Το
επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να ποικίλει και ως προς τον τύπο της
αιτούμενης ΑΔΣ. Για παράδειγμα, μια αίτηση για μέτρα δικονομικού
καταναγκασμού θα πρέπει να φτάσει σε ένα υψηλότερο όριο αποδεικτικών
στοιχείων.61 Η αναζήτηση τραπεζικών ή φορολογικών πληροφοριών μπορεί να
διέπεται από επιπλέον απαιτήσεις , όσον αφορά στην άρση του απορρήτου.
Οι αρχές που αιτούνται ΑΔΣ πρέπει, συνεπώς, να εξετάζουν το υφιστάμενο
επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων και έπειτα να διασφαλίζουν ότι η αίτηση ΑΔΣ
περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία, προκειμένου να ανταποκριθεί. Σε μεγάλες,
περίπλοκες υποθέσεις δε θα ήταν πρακτικό να περιγραφεί κάθε στοιχείο της
υπόθεσης. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές θα πρέπει να αποφασίσουν ποιά στοιχεία
θα περιλάβουν. Είναι σκόπιμο να κλίνουν προς την πλευρά της σύνεσης,
περιλαμβάνοντας παραπάνω από τα απολύτως ελάχιστα, λαμβάνοντας, ωστόσο,
υπόψη ότι τα υπερβολικά πολλά στοιχεία μπορούν, επίσης, να διαμορφώσουν μια
συγκεχυμένη ή ιδιαίτερα περίπλοκη αίτηση.
Πρακτική Συμβουλή: Ανταπόκριση στο επίπεδο
αποδεικτικών στοιχείων του αλλοδαπού κράτους
Το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτείται για ένα
συγκεκριμένο διερευνητικό μέτρο, ποικίλει από χώρα σε χώρα.
Επιπλέον, όροι όπως «πιθανή αιτία» ή «εύλογη υπόνοια» είναι
δύσκολο να οριστούν στο κείμενο. Μπορεί, επίσης, να
επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες σε διαφορετικές χώρες. Όταν
υπάρχει αμφιβολία, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να ζητούν τη
γνώμη των αλλοδαπών αρχών επιβολής του νόμου, σχετικά με
το εάν διαθέτουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να
λάβουν έναν συγκεκριμένο τύπο συνδρομής για την εν λόγω
υπόθεση.

Απόρρητο και «προειδοποίηση» του στόχου
Οι αρχές πρέπει να εξετάζουν πάντα τον κίνδυνο, ο στόχος της έρευνας να
«προειδοποιηθεί» κατά την αίτηση ΑΔΣ. Οι συνθήκες και οι νομοθεσίες, γενικά,
ορίζουν ότι οι αιτήσεις ΑΔΣ είναι απόρρητες. Ωστόσο, η αίτηση και τα αποδεικτικά
στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτή, μπορεί να διαρρεύσουν από
υπαλλήλους ενός κράτους που παραλαμβάνει την αίτηση. Επίσης, η νομοθεσία
κάποιου κράτους μπορεί να δίνει τη δυνατότητα να παρακάμπτεται το απόρρητο
και να απαιτεί να κοινοποιηθούν τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία
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περιλαμβάνονται σε μια αίτηση ΑΔΣ, ή τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία
συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο εκτέλεσης μιας αίτησης. Παραδείγματος χάρη η
νομοθεσία κάποιων χωρών ορίζει ότι οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώνουν τον
πελάτη του οποίου ο λογαριασμός είναι υπό διερεύνηση, εκτός εάν δικαστική
απόφαση τις αποτρέπει από να πράξουν κάτι τέτοιο. 62
Κατά τη σύνταξη μιας αίτησης ΑΔΣ, συγκεκριμένα βήματα πρέπει να
πραγματοποιηθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν κοινοποιούνται ακούσια
απόρρητες πληροφορίες. Η αίτηση θα μπορούσε να ορίζει ρητά, ότι εκτέλεσή της
είναι εφικτή μόνο εάν δεν κοινοποιούνται ευαίσθητες πληροφορίες. Ευαίσθητες
πληροφορίες θα μπορούσαν, επίσης, να παραληφθούν από μια αίτηση, εφόσον οι
υπόλοιπες πληροφορίες της αίτησης επαρκούν, προκειμένου να ικανοποιήσουν το
εφαρμοστέο επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων. Μια άλλη εναλλακτική είναι η
χρήση μηχανισμών ΑΔΣ, οι οποίοι επιτρέπουν οι αιτήσεις να αποστέλλονται
απευθείας στις δικαστικές αρχές του αλλοδαπού κράτους (πχ. η Σύμβαση Σένγκεν).
Η άμεση διαβίβαση περιορίζει τον αριθμό των προσώπων που έχουν λάβει γνώση
της αίτησης και, συνεπώς, μειώνει τον κίνδυνο διαρροής.63

4.

Μετάφραση/Γλώσσα των αιτήσεων ΑΔΣ

Όταν συνταχθεί η αίτηση, οι αρχές πρέπει να ελέγξουν εάν χρειάζεται να
μεταφραστεί από τα ελληνικά σε κάποια ξένη γλώσσα. Η γλώσσα, στην οποία
πρέπει να είναι η αίτηση ΑΔΣ, καθορίζεται, γενικά, από την ισχύουσα συνθήκη και
νομοθεσία. Για αυτόν τον λόγο, οι αρχές πρέπει να εξετάσουν τι ορίζει το ισχύον
νομικό εργαλείο, καθώς και να επιβεβαιώσουν τι χρειάζεται κατά την επικοινωνία
με τις αλλοδαπές αρχές. Για παράδειγμα:
Στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ΑΔΣ του 1959, το άρθρο 16 ορίζει ότι οι αιτήσεις δεν
χρειάζεται να μεταφράζονται. Ωστόσο, τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης
έχουν καταθέσει περίπου 42 ερμηνευτικές δηλώσεις με τις οποίες απαιτούν η
αίτηση και τα έγγραφα στα παραρτήματα να μεταφράζονται στις γλώσσες τους,
στις επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ή σε μία από αυτές τις
γλώσσες, ανάλογα με το τι έχει οριστεί. Ο πλήρης κατάλογος των ερμηνευτικών
δηλώσεων διατίθεται στο διαδίκτυο.64
Για εξερχόμενες αιτήσεις της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας, η Οδηγία 2014/14/ΕΕ
επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να υποδεικνύουν την γλώσσα ή τις γλώσσες
62

OECD MLA Typology, σελ. 44.

63

OECD MLA Typology, σελ. 44-45.
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που δέχονται αιτήματα ΕΕΕ και προβλέπει ότι οι αρχές του κράτους έκδοσης θα
πρέπει να μεταφράζουν το αίτημα σε μία από τις γλώσσες του κράτους εκτέλεσης
προκειμένου αυτό να μπορέσει να εκτελεστεί.
Οι εξερχόμενες αιτήσεις βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ΑΔΣ του 1959, όπως
τροποποιήθηκε με τη Σύμβαση Σένγκεν, πρέπει να μεταφράζονται από το
Υπουργείο Εξωτερικών, με το κόστος της μετάφρασης να επιβαρύνει το Υπουργείο
Δικαιοσύνης.65
Αν και το Άρθρο 35 της Σύμβασης της Βαρσοβίας προβλέπει ότι η μετάφραση των
αιτημάτων δεν είναι αναγκαία, περισσότερα από 26 συμβαλλόμενα μέρη έχουν
καταθέσει ερμηνευτικές δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες ζητούν τα εισερχόμενα
αιτήματα να είναι μεταφρασμένα στην επίσημη τους γλώσσα, σε μια από τις
επίσημες γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης ή στην γλώσσα την οποία έχουν
υποδείξει στην ερμηνευτική δήλωση. Ο πλήρης κατάλογος των ερμηνευτικών
δηλώσεων είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο.66
Για αιτήσεις βάσει της ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς, τα κράτη-μέρη δηλώνουν την
αποδεκτή γλώσσα των αιτήσεων όταν κυρώνουν τη Σύμβαση ή προσχωρούν σε
αυτή. Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο67 για τις αρχές που
διαθέτουν λογαριασμό.
Άλλες αιτήσεις μεταφράζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών πριν αποσταλούν για
εκτέλεση στο προς ό η αίτηση κράτος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρχές που
κάνουν χρήση της δυνατότητας ΑΔΣ, πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στην
Κεντρική Αρχή, η οποία έπειτα θα δρομολογήσει τη μετάφραση της αίτησης. Οι
αρχές ζητούν ενημερώσεις σχετικά με την πορεία της μετάφρασης, ειδικά στην
περίπτωση επειγουσών αιτήσεων.
Αν απαιτείται μετάφραση, τότε πρέπει αυτή να είναι υψηλότατης ποιότητας,
προκειμένου η χώρα που τη λαμβάνει να μπορέσει να καταλάβει και να εκτελέσει
ορθά την αίτηση.68 Αποτελεί συνήθη πρακτική, χώρες να αρνούνται αιτήσεις, οι
οποίες δεν έχουν μεταφραστεί ή δεν έχουν μεταφραστεί ικανοποιητικά,
οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε καθυστερήσεις.
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Πρακτική Συμβουλή: Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών
με τη μετάφραση
Τα προβλήματα που αφορούν τη μετάφραση μπορούν να
μειωθούν σε σημαντικό βαθμό αν ζητηθεί από τις αλλοδαπές
αρχές να ελέγξουν τη μεταφρασμένη αίτηση, προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι είναι κατανοητή.
Μια εναλλακτική για τη μετάφραση, είναι να χρησιμοποιηθούν
μέσα εκτός της ΑΔΣ για την απόκτηση πληροφοριών, όπως
περιγράφονται στη σελ. 2, τα οποία γενικά δεν απαιτούν
δύσκολες μεταφράσεις.

F.

Αποστολή της αίτησης ΑΔΣ

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν οδηγίες στις αρχές για την αποστολή μιας
αίτησης ΑΔΣ.

1.

Πού αποστέλλονται οι αιτήσεις ΑΔΣ

Όταν συνταχθεί μια αίτηση ΑΔΣ, το επόμενο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί
είναι το σε ποιον πρέπει να αποσταλεί η αίτηση. Η απάντηση εξαρτάται από την
ισχύουσα συνθήκη ή το ισχύον πλαίσιο ΑΔΣ:


Οι ελληνικές αρχές μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις
ΑΔΣ, βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ΑΔΣ του 1959,
απευθείας στις αλλοδαπές δικαστικές αρχές στις παρακάτω
χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική
Δημοκρατία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα,
Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο,
Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία,
Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία.69 Οι ελληνικές αρχές πρέπει
πάντα να συμβουλεύονται τον Δικαστικό Άτλαντα της
ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (EJN)
προκειμένου να εντοπίζουν την αλλοδαπή αρχή, προς την
οποία πρέπει να αποσταλεί η αίτηση70. Βλ, επίσης, σελ. 10,
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με τίτλο «1.
Επικοινωνία με τις αρχές επιβολής του
νόμου του αλλοδαπού κράτους».
Οι ελληνικές αρχές που αποστέλλουν αίτημα Ευρωπαϊκής
Εντολής Έρευνας θα πρέπει να το διαβιβάζουν στην
αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης είτε απευθείας, είτε
μέσω των σημείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού
Δικτύου ή του εθνικού μέλους της Eurojust, με οποιοδήποτε
μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως και κατά τρόπο που
επιτρέπει στο κράτος εκτέλεσης να διαπιστώνει τη
γνησιότητά της.
Κάποιες συνθήκες μπορεί να επιτρέπουν την άμεση
διαβίβαση, παρακάμπτοντας την Κεντρική Αρχή σε κάποιες
περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση ΑΔΣ
του 1959 (άρθρο 15) επιτρέπει την άμεση διαβίβαση
αιτήσεων ΑΔΣ στις αλλοδαπές δικαστικές αρχές, αν η
αίτηση αφορά (1) δικαστικά αρχεία ή (2) προκαταρκτική
εξέταση πριν τη δίωξη. Η άμεση διαβίβαση
πραγματοποιείται μέσω της Interpol.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η αίτηση πρέπει να
αποστέλλεται στον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα
Εφετών. Ο εισαγγελέας, έπειτα, θα προωθήσει την αίτηση
στην ελληνική Κεντρική Αρχή (δηλ. το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων),
εφόσον αυτό απαιτείται, προκειμένου να διαβιβαστεί στο
αλλοδαπό κράτος.
Όσον αφορά αιτήσεις οι οποίες έχουν αποσταλεί απευθείας
στις αλλοδαπές αρχές επιβολής του νόμου (δηλ. σύμφωνα
με τη Σύμβαση Σένγκεν), οι ελληνικές αρχές πρέπει να
ειδοποιούν την Κεντρική Αρχή αποστέλλοντας αντίγραφο
της αίτησης για την τήρηση αρχείου.71

OECD (2012), Phase 3 Report on Greece, σελ. 39.
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Πρακτική Συμβουλή: Αποστολή ενός αντιγράφου της
αίτησης στην αλλοδαπή αρχή
Όταν η επίσημη αίτηση ΑΔΣ υποβάλλεται στην ελληνική
Κεντρική Αρχή (σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η
άμεση διαβίβαση), οι ελληνικές αρχές θα μπορούσαν να
καταθέτουν την ίδια στιγμή ένα αντίγραφο της αίτησης στις
αλλοδαπές αρχές, που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση της
αίτησης, ή στην Κεντρική Αρχή του αλλοδαπού κράτους. Αυτό
θα επιτρέψει στις αλλοδαπές αρχές να αρχίσουν να
προετοιμάζουν τη διαδικασία, πχ. να εντοπίζουν μάρτυρες, να
συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Η αίτηση μπορεί μετά
να εκτελεστεί με λιγότερη καθυστέρηση ή ακόμα και άμεσα, όταν
η επίσημη αίτηση ΑΔΣ φτάσει στην αλλοδαπή αρχή εκτέλεσης. 72

2.

Διαδικασία για επείγουσες αιτήσεις

Σε επείγουσες περιπτώσεις, κάποιες συνθήκες και συμφωνίες ΑΔΣ επιτρέπουν την
άμεση διαβίβαση των αιτήσεων στις δικαστικές αρχές. Αυτή η άμεση διαβίβαση
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής
Αστυνομίας (Interpol), βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ΑΔΣ του 1959,73 καθώς
επίσης βάσει της ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς με τη συγκατάθεση των
συμβαλλόμενων μερών.74 Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 2005 και τη
Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά
την άμεση διαβίβαση, το αντίγραφο πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως στις
Κεντρικές Αρχές.75 Η διμερής συνθήκη ΑΔΣ Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών
επιτρέπει τη διαβίβαση «με τα ταχύτερα διαθέσιμα μέσα».76
Επίσης, μερικές συνθήκες και συμφωνίες απαλλάσσουν από την υποχρέωση
επίσημης, έγγραφης αίτησης σε επείγουσες υποθέσεις. Η ΣυμβΗΕ κατά της
Διαφθοράς επιτρέπει την υποβολή προφορικών αιτήσεων.77 Η συνθήκη Ελλάδας–
Καναδά επιτρέπει να υποβάλλονται αιτήσεις «με κάθε μέσο επικοινωνίας που
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση ΑΔΣ του 1959, άρθρο 15.
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ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς, άρθρο 46(13).
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Σύμβαση της Βαρσοβίας του 2005, άρθρο 34(2). Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη
Διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης, άρθρο 30(2).
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Συνθήκη ΑΔΣ Ελλάδας-ΗΠΑ, άρθρο 4(1).
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ΣυμβΗΕ κατά της Διαφθοράς, άρθρο 46(14).

αφήνει γραπτό ίχνος».78 Οι αιτήσεις που υποβάλλονται υπό αυτές τις συνθήκες, θα
πρέπει στη συνέχεια να επιβεβαιώνονται εγγράφως.

G.

Μετά την αποστολή της αίτησης ΑΔΣ

Οι παρακάτω ενότητες διαμορφώνουν τον κατάλογο με όλα τα βήματα που οι
αρχές πρέπει να ακολουθήσουν, μετά την αποστολή μιας αίτησης ΑΔΣ.

1.
Συνεχής επικοινωνία με τις αλλοδαπές αρχές σχετικά με
την αίτηση ΑΔΣ
Είναι σύνηθες να χρειάζεται αρκετός καιρός μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση μιας
αίτησης ΑΔΣ. Προκειμένου να επισπευτεί η εκτέλεση, είναι σημαντικό οι ελληνικές
αρχές να παρακολουθούν τακτικά την πορεία της αίτησης μέχρι την εκτέλεσή της
από τις αλλοδαπές αρχές, είτε επικοινωνώντας άμεσα μαζί τους, είτε μέσω της
ελληνικής Κεντρικής Αρχής.

2.

Τήρηση αρχείου αιτήσεων ΑΔΣ

Οι αρχές πρέπει να παρακολουθούν την πορεία της αίτησης μετά την αποστολή
της και να αναλαμβάνουν δράση όταν απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες. Σε αυτό
το πλαίσιο, πρέπει να τηρείται και να ενημερώνεται ένα αρχείο των εν εξελίξει
αιτήσεων, το οποίο να περιλαμβάνει: (i) την ημερομηνία της αίτησης,
(ii) ημερομηνίες και σύντομη περιγραφή κάθε επικοινωνίας, (iii) τακτικές
υπενθυμίσεις («επόμενες δράσεις») για την παρακολούθηση της πορείας της
αίτησης μέσω των αλλοδαπών αρχών ή/και των Κεντρικών Αρχών, όπως
περιγράφεται παραπάνω και (iv) την ημερομηνία εκτέλεσης ή του σταδίου στο
οποίο βρίσκεται η αίτηση.79

3.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το κράτος που λαμβάνει την αίτηση ζητά συχνά συμπληρωματικές πληροφορίες
πριν την εκτέλεση μιας αίτησης ΑΔΣ, λόγω κάποιας έλλειψης διευκρίνισης στην
αίτηση, λόγω διαφορών των νομικών συστημάτων και της γλώσσας, ή λόγω
αποτυχίας στη συνεννόηση. Οι αρχές του κράτους μπορεί να είναι πολύ
απασχολημένες για να αναζητήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία και να καθορίσουν
ποιά είναι σχετικά.80
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Συνθήκη ΑΔΣ Ελλάδας-Καναδά, άρθρο 15(5).
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Οι ελληνικές αρχές πρέπει, επίσης, να είναι πρόθυμες να στείλουν
συμπληρωματικές πληροφορίες ή ακόμα και μια αίτηση για επιπλέον συνδρομή,
πριν εκτελεσθεί μια προηγούμενη αίτηση ΑΔΣ. Οι έρευνες εξελίσσονται συνεχώς
και η ανάγκη για επιπλέον ΑΔΣ μπορεί να προκύψει πριν την εκτέλεση της αρχικής
αίτησης.
Οι ελληνικές αρχές πρέπει να ακολουθούν παρόμοια διαδικασία για τη διαχείριση
των συμπληρωματικών πληροφοριών, με εκείνη της αρχικής αίτησης ΑΔΣ. Πρέπει
να επικοινωνούν με τις αλλοδαπές αρχές επιβολής του νόμου, προκειμένου να
αποσαφηνίζονται οι συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται. Αν κριθεί
απαραίτητο, πρέπει να συνεργαστούν με την ελληνική Κεντρική Αρχή για να
προετοιμάσουν μια απάντηση.
Κατά την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών ή αιτήσεων, οι ελληνικές
αρχές πρέπει (1) να δηλώνουν ότι η συμπληρωματική αλληλογραφία σχετίζεται με
την αρχική αίτηση και (2) να παρέχουν της ημερομηνίες κάθε προηγούμενης
σχετικής
αλληλογραφίας
(συμπεριλαμβανομένης
της
αίτησης
για
συμπληρωματικές πληροφορίες), καθώς και οποιουσδήποτε αριθμούς
πρωτοκόλλου θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμοι για τον εντοπισμό της αρχικής
αίτησης.
Πρακτική Συμβουλή: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών
Οι ελληνικές αρχές θα ήταν σκόπιμο να ρωτούν τις αλλοδαπές αρχές
αν οι συμπληρωματικές πληροφορίες, που αποσαφηνίζουν σημεία
μιας αίτησης ΑΔΣ, μπορούν να παρέχονται μέσω απλούστερων
διαύλων επικοινωνίας (πχ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email), αντί μέσω των επίσημων διαύλων που χρησιμοποιούνται
κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης ΑΔΣ (δηλ. μέσω των
Κεντρικών Αρχών).

III.
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Υλικό αναφοράς81
Έκθεση 2007 των ADB/ΟΟΣΑ: Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή,
Έκδοση και Ανάκτηση Προϊόντων Διαφθοράς στην Ασία και στον
Ειρηνικό
Έκθεση 2017 των ADB/ΟΟΣΑ: Πρωτοβουλία της Ασιατικής Τράπεζας
Ανάπτυξης (ADB) και του ΟΟΣΑ Κατά της Διαφθοράς, Αμοιβαία
Δικαστική Συνδρομή στην Ασία και στον Ειρηνικό (2017), Αμοιβαία
Δικαστική Συνδρομή στην Ασία και τον Ειρηνικό: Εμπειρίες από 31
Δικαιοδοτικές Αρχές
ΟΣΑΕ (2014), Βήμα-προς-βήμα Οδηγός για την Υποβολή Αίτησης
Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής επί Ποινικών Υποθέσεων στις
χώρες ΟΣΑΕ
G8 (2011), Αίτηση Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής επί Ποινικών
Υποθέσεων στις Χώρες της Ομάδας των Οχτώ (G8): Ένας Βήμαπρος-βήμα Οδηγός
G20 (2012), Βήμα-προς-βήμα Οδηγός για την Υποβολή Αίτησης
Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής επί Ποινικών Υποθέσεων στις
Χώρες της Ομάδας των Είκοσι (G20)
G20 (2014), Αρχές Υψηλού Επιπέδου για την ΑΔΣ
Έκθεση του ΟΟΣΑ ACN: Δίκτυο του ΟΟΣΑ Κατά της Διαφθοράς
(ACN) στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία (2017),
Διεθνής Συνεργασία σε Υποθέσεις Διαφθοράς
Έκθεση του ΟΟΣΑ ACN GUAM: OECD (2013), Αμοιβαία Δικαστική
Συνδρομή και άλλες Μορφές Συνεργασίας Μεταξύ Αρχών Επιβολής
του Νόμου
Έκθεση Ομάδας Εργασίας ΟΟΣΑ στο Πεκίνο: ΟΟΣΑ (2016),
Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της διεθνούς συνεργασίας σε
υποθέσεις διαφθοράς: Προσεγγίσεις από την Ομάδα Εργασίας του
ΟΟΣΑ στο Πεκίνο, Απρίλιος 2016

81

ΣτΜ: Οι ονομασίες και οι τίτλοι έχουν μεταφερθεί στα ελληνικά από τη μεταφράστρια.

│ 45
Τυπολογία ΑΔΣ του ΟΟΣΑ: OΟΣΑ (2012), Τυπολογία Αμοιβαίας
Δικαστικής Συνδρομής σε Υποθέσεις Δωροδοκίας Αλλοδαπών
Κατευθυντήριες Οδηγίες ΑΔΣ του ΗΒ: UK Home Office (2015),
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J.

Υπόδειγμα εξερχόμενης αίτησης ΑΔΣ
Παρακαλώ, βλ. σελ. 16, «Σύνταξη της αίτησης ΑΔΣ» για
περισσότερες πληροφορίες.

Προς: [Εισάγετε το όνομα της αλλοδαπής αρχής του προς ό η
αίτηση κράτους]
Από:
ΕΙΤΕ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕΝΓΚΕΝ): [Εισάγετε το όνομα της ελληνικής
αιτούσας αρχής]
ΕΙΤΕ (ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ): Ελληνική Κεντρική Αρχή, Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της
Ελληνικής Δημοκρατίας
Θέμα: Αίτηση για Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή σε ένα Ποινικό
Ζήτημα από την Ελληνική Δημοκρατία [Εισάγετε το όνομα του προς
ό η αίτηση κράτους]
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1 (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕΝΓΚΕΝ): Ο/Η/Το [όνομα της ελληνικής
αιτούσας αρχής], όπως εγκρίνεται με τον N. 4218/1961 και τον N.

2514/1997, υποβάλλει την παρούσα αίτηση για αμοιβαία δικαστική
συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής επί Ποινικών
Υποθέσεων του 1959, όπως τροποποιήθηκε με το Κεκτημένο του
Σένγκεν- Σύμβαση για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν της
14ης Ιουνίου 1985, στο [εισάγετε το όνομα του προς ό η αίτηση
κράτους].
ΕΠΙΛΟΓΗ 2 (ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΘΗΚΗΣ): Το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της
Ελληνικής Δημοκρατίας, λειτουργώντας ως η Κεντρική Αρχή της
Ελλάδας σύμφωνα με [όνομα της συνθήκης ή του μέσου],
υποβάλλει την παρούσα αίτηση για αμοιβαία δικαστική συνδρομή
επί ποινικών υποθέσεων στην Κυβέρνηση του/της [εισάγετε το
όνομα του προς ό η αίτηση κράτους].
ΕΠΙΛΟΓΗ 3 (ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΘΗΚΩΝ): Το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως εγκρίθηκε με το άρθρο 457 του
ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, υποβάλλει την παρούσα
αίτηση για αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων
στην Κυβέρνηση του/της [εισάγετε το όνομα του προς ό η αίτηση
κράτους].
Η αίτηση αυτή αφορά τη έρευνα/δίωξη εγκληματικής
δραστηριότητας που περιλαμβάνει [εισάγετε το είδος της
εγκληματικής δραστηριότητας, πχ. διαφθορά, απάτη, υπεξαίρεση]
που φέρεται ότι διαπράχθηκε από [εισάγετε το όνομα του
υπόπτου] την [εισάγετε την χρονική περίοδο]. Η φύση της
συνδρομής που ζητείται είναι [εισάγετε τύπο(υς) της αιτούμενης
συνδρομής].
Η παρούσα αίτηση είναι επείγουσα και απόρρητη, για τους
λόγους που περιγράφονται παρακάτω. [Διαγράψτε αν η αίτηση
δεν είναι επείγουσα ή απόρρητη]
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
[Περιλάβετε:
Την περιγραφή, σε χρονολογική σειρά, της εγκληματικής
δραστηριότητας που σχετίζεται με την αίτηση ΑΔΣ.
Αποδεικτικά στοιχεία προς στήριξη της φερόμενης εγκληματικής
δραστηριότητας, πχ. μαρτυρικές καταθέσεις, τραπεζικά αρχεία κτλ.
Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση]
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[Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κατευθυντήριες Οδηγίες,
σελ. 20, «Επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων και απαιτήσεις]
[Η σύντομη έκθεση περιστατικών θα πρέπει να ικανοποιεί την
απαίτηση του διττού αξιόποινου. Για περισσότερες πληροφορίες,
βλ. σελ. 19, «Διττό αξιόποινο».]
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ/ΦΟΡΕΩΝ
[Για φυσικά πρόσωπα, περιλάβετε: όνομα, φύλο, ημερομηνία
γέννησης, εθνικότητα, διεύθυνση, έγγραφο αναγνώρισης,
ψευδώνυμα.]
[Για νομικά πρόσωπα, περιλάβετε: όνομα, μορφή (εταιρία,
σύμπραξη), μέρος σύστασης/εγγραφής κτλ.]
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Περιλάβετε αναλυτικά όλες τις σχετικές διατάξεις που αφορούν:
Αδικήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου (πχ. ορισμός του
αδικήματος της δωροδοκίας δημόσιου λειτουργού)
Εφαρμοστέες κυρώσεις
Προθεσμία παραγραφής
Συμπεριλάβετε όλα τα πιθανά αδικήματα, τα οποία θα μπορούσαν
να διερευνηθούν ή να διωχθούν (βλ. σελ. 20, με τίτλο
«Περιορισμός χρήσης»).]
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
[Αναφέρετε τους τύπους της αιτούμενης συνδρομής]
[Για κάθε αιτούμενη συνδρομή:
Διευκρινίστε οποιαδήποτε συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να
ακολουθηθεί, πχ. τις απαιτήσεις σχετικά με τα στάδια φύλαξης των
αποδεικτικών στοιχείων, με τη διαδικασία επαλήθευσης της
γνησιότητας και πιστοποίησης των εγγράφων, ή σχετικά με
προειδοποιήσεις που πρέπει να ανακοινωθούν στον μάρτυρα πριν
τη λήψη μιας κατάθεσης.
Εξηγήστε γιατί η συνδρομή είναι απαραίτητη για την έρευνά σας.]
[Αιτήσεις για πανομοιότυπους τύπους συνδρομής (πχ. αρχεία από
πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς) θα πρέπει να αναφέρονται
χωριστά.]

[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ]: Πιστοποιημένα τραπεζικά
αρχεία του λογαριασμού [εισάγετε αριθμό] του δικαιούχου
[εισάγετε όνομα δικαιούχου] στην [εισάγετε όνομα τράπεζας], η
οποία βρίσκεται [εισάγετε διεύθυνση]. Αναζητούνται τραπεζικά
αρχεία για την περίοδο [εισάγετε διάρκεια περιόδου]. Τα
αναζητούμενα αρχεία µπορεί να περιλαµβάνουν τα ακόλουθα,
χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε αυτά:
εφαρμογές ανοίγματος λογαριασμού∙
υπόλοιπο λογαριασμού∙
καρτελίδια υπογραφής∙
αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, το οποίο να δείχνει την κατάθεση
και ανάληψη κεφαλαίων∙
αποδεικτικά καταθέσεων και αναλήψεων∙
επιταγές, συμπεριλαμβανομένων των ακυρωμένων επιταγών∙
εντολές πληρωμής, τραπεζικές επιταγές, αποδείξεις παραλαβής ή
εξόφλησης, τιμολόγια και∙
αλληλογραφία και επικοινωνία οποιαδήποτε μορφής.
Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία αναζητούνται επειδή [εισάγετε τον
λόγο για τον οποίο τα αποδεικτικά στοιχεία είναι απαραίτητα για
την έρευνά σας].
Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αποδεικτικές απαιτήσεις της
Ελληνικής Δημοκρατίας, τα τραπεζικά αρχεία που κατάσχονται στο
πλαίσιο αυτής της αίτησης, πρέπει να πιστοποιηθούν, σύμφωνα με
τη διαδικασία που ορίζουν οι νόμοι του προς ό η αίτηση κράτους.
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ]: Κατάθεση του/της
[εισάγετε όνομα, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, διεύθυνση
κτλ.] ως μάρτυρα για [εισάγετε σχετικά ζητήματα/σχετικό
αντικείμενο]. Ακολουθεί ένας μη εξαντλητικός κατάλογος των
ερωτήσεων που πρέπει να τεθούν:
[1. Ερώτηση 1]
[2. Ερώτηση 2]
[3. Ερώτηση 3]
Προκειμένου να πληρούνται οι όροι των άρθρων 205-227 του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, πρέπει να
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ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις κατά τη λήψη της
μαρτυρικής κατάθεσης:
Ο/Η μάρτυρας πρέπει να ορκιστεί και να δηλώσει την ταυτότητά
του.
Κανένας μάρτυρας δεν πρέπει να εξαναγκαστεί σε κατάθεση, η
οποία παραβιάζει το επαγγελματικό του/της απόρρητο, το
απόρρητο εθνικής ασφάλειας ή τη διπλωματική ασυλία.
Ο/Η μάρτυρας θα πρέπει να προειδοποιηθεί –και να καταγραφεί
στα πρακτικά− ότι θα υποστεί κυρώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας
για οποιαδήποτε ψευδή ή παραπλανητική πληροφορία καταθέσει
στη διάρκεια της εξέτασης του/της ως μάρτυρα. Στον/Στην μάρτυρα
πρέπει να προσφέρεται προστασία, η οποία να αποτρέπει το
ενδεχόμενο να εξαναγκαστεί σε αυτοενοχοποίηση.
Ο/Η μάρτυρας πρέπει πάντα να κατονομάζει την πηγή των
πληροφοριών που αναφέρει κατά την κατάθεσή του/της.
Οι μαρτυρίες πρέπει να καταγράφονται κατά λέξη και τα πρακτικά
να πιστοποιούνται από δικαστικό λειτουργό.
Αυτή η κατάθεση χρειάζεται επειδή [εισάγετε τον λόγο για τον
οποίο είναι απαραίτητη για την έρευνά σας].
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ
[Για επείγουσες αιτήσεις,
δηλώστε ότι πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην αίτηση∙
εξηγείστε γιατί η αίτηση είναι επείγουσα∙
συμπεριλάβετε σχετικά χρονοδιαγράμματα, όπως ημερομηνίες
δίκης, προθεσμία παραγραφής∙
προτείνετε μια ενδεικτική προθεσμία για την παραλαβή των
αποδεικτικών στοιχείων.]
[Για αιτήσεις σχετικά με ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία
αποθηκευμένα σε έναν πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου, ζητήστε τη
διατήρηση των σχετικών δεδομένων και εξηγείστε γιατί είναι
επείγουσα η αίτηση (π.χ. τα δεδομένα διατρέχουν κίνδυνο
διαγραφής μετά την πάροδο της προβλεπόμενης χρονικής
περιόδου από την φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα,]

ΑΠΟΡΡΗΤΟ
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Απαιτείται να παραμείνει εντελώς απόρρητο το
γεγονός ότι υποβλήθηκε/εκτελέστηκε η παρούσα αίτηση, καθώς
[αναφέρετε τους λόγους, πχ. πιθανότητα καταστροφής ή/και
επέμβασης στα αποδεικτικά στοιχεία.]]
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Απαιτείται η κατάθεση του μάρτυρα να ληφθεί
κεκλεισμένων των θυρών, καθώς [εισάγετε λόγους, πχ.
παρεμπόδιση της έρευνας, άσκηση επιρροής στις καταθέσεις
άλλων μαρτύρων.]]
[Για περισσότερες οδηγίες, βλ. σελ. 21, «Error! Reference source
not found.».]
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
[Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σελ. 19, με τίτλο «Error!
Reference source not found.»]
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ: Επιβεβαιώνεται ότι η
παρούσα αίτηση δεν αφορά τη δίωξη ή την τιμωρία προσώπου για
ποινικό αδίκημα το οποίο είναι, ή φαίνεται να είναι λόγω των
συνθηκών υπό τις οποίες φέρεται να διαπράχθηκε ή όντως
διαπράχθηκε, αδίκημα πολιτικού χαρακτήρα.]
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ: Όσον αφορά το εν
λόγω αδίκημα, ή άλλο αδίκημα που διαπράχθηκε μέσω της ίδιας
πράξης ή παράλειψης, επιβεβαιώνεται ότι η παρούσα αίτηση δεν
αφορά τη δίωξη προσώπου για ποινικό αδίκημα , για το οποίο το
πρόσωπο έχει καταδικαστεί, ή έχει αθωωθεί οριστικά, ή του έχει
απονεμηθεί χάρη από το αρμόδιο δικαστήριο ή από άλλη αρχή της
Ελληνικής Δημοκρατίας.]
[ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ (βλ. σελ. 11, «10.
Αιτήσεις
ΑΔΣ απουσία σχετικών διμερών ή πολυμερών συμβάσεων»): Οι
αρμόδιες ελληνικές Αρχές αναλαμβάνουν την υποχρέωση,
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, να ανταποκριθούν σε
μελλοντική αίτηση του προ ό η αίτηση κράτους για παρόμοια
συνδρομή, παρέχοντας συνδρομή που θα επιφέρει ανάλογα
αποτελέσματα με αυτά της αιτούμενης συνδρομής στην παρούσα
υπόθεση.
ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[ΚΥΡΙΟΣ/-Α
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
επικοινωνίας]

Η΄ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ/-ΤΡΙΑ:

Στοιχεία
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[ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ/-Η
επικοινωνίας]

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

Η΄ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ/-ΤΡΙΑ:

Στοιχεία

[ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ: Στοιχεία επικοινωνίας]
ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ προς Ό Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΑΤΟΣ
[Εισάγετε το όνομα του προσώπου που εκπροσωπεί την αρχή
επιβολής του νόμου] του προς ό η αίτηση κράτους έχει λάβει
γνώση της υπόθεσης και έχει προσφέρει ανεπίσημα τη συνδρομή
του/της στις ελληνικές αρχές. Τα στοιχεία επικοινωνίας του/της
είναι: [Εισάγετε στοιχεία επικοινωνίας]

Υπογραφή [προσώπου εξουσιοδοτημένου να υπογράψει]:

Ημερομηνία:

oecd.org/corruption

