NL
Home>Uw rechten>Verdachten (in strafzaken)
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change
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Grieks

Griekenland
Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen.
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze
website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.
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Samenvatting van de strafprocedure
Onderzoek/instellen van de procedure
Deze fase van de procedure begint wanneer de openbare aanklager van het vermoeden van een misdrijf op de hoogte wordt gesteld. De openbare
aanklager stelt vervolgens een opsporingsonderzoek in. Aan het einde van dat onderzoek wordt de verdachte ofwel voor de rechter gedaagd of de
beschuldigingen worden ingetrokken.
Deze fase is erop gericht om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen in de zaak en te bepalen of er voor de schuld van de verdachte voldoende
aanwijzingen zijn om tot vervolging over te gaan.
Proces
In deze fase wordt de zaak voor de rechter behandeld totdat de rechter tot een beslissing is gekomen en vonnis wijst.
Rechtsmiddelen
Dit zijn de middelen waarin de wet voorziet om op te komen tegen het vonnis van de strafrechter.
Rechtsmiddelen zijn:
hoger beroep, gericht op de wijziging of vernietiging van het vonnis op grond van de feiten van de zaak of wegens schending van het recht;
beroep in cassatie, gericht op een gedeeltelijke of volledige vernietiging van het vonnis wegens schending van het recht, gevolgd door een nieuwe
behandeling van de zaak.
Details over al deze fasen van de strafprocedure en over uw rechten kunt u vinden in de informatiebladen. Deze informatie komt niet in de plaats van
juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.
Voor informatie over verkeersovertredingen, die meestal met een boete worden afgehandeld, zie Informatieblad 5.
Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.
De rol van de Europese Commissie
NB. Denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze
informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.
Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.
1 – Juridisch advies inwinnen
2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak voor de rechter komt
Opsporingsonderzoek/gerechtelijk vooronderzoek/hoofdonderzoek
Aanhouding/Beperkende maatregelen/Inbewaringstelling
Procedure bij de kamer van inbeschuldigingstelling
Fouilleren, vingerafdrukken en DNA
3 – Mijn rechten tijdens het proces
4 – Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan
5 - Verkeersovertredingen en andere lichte overtredingen
Laatste update: 25/06/2018
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
1 – Juridisch advies inwinnen
Het is belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafproces. In de informatiebladen kunt u lezen
wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit
informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.
Een advocaat vinden
Als u een advocaat nodig hebt en niet in verzekering bent gesteld, kunt u contact opnemen met
de orde van advocaten van Athene of de orde van
advocaten van de regio waarin het proces tegen u wordt gevoerd (bijv.
orde van advocaten van Thessaloniki,
orde van advocaten van Piraeus,
orde
van advocaten van Heraklion, enz.).

Wanneer u een advocaat nodig hebt en in verzekering bent gesteld, kunt u de politie of gevangenisdirectie vragen u te helpen met het vinden van een
advocaat of u door te verwijzen naar een van bovengenoemde orden van advocaten.
Een advocaat betalen
Als uw inkomen laag is, hebt u recht op gratis rechtsbijstand. U krijgt dan een advocaat toegevoegd die u zal vertegenwoordigen. De toevoeging duurt tot het
einde van het proces of het einde van de procedure voor gerechten op hetzelfde niveau en geldt ook wanneer u hoger beroep instelt.
Een advocaat kan worden toegevoegd
tijdens het opstellen en indienen van de tenlastelegging bij bepaalde duidelijk omschreven misdrijven,
tijdens de fase van het vooronderzoek en de behandeling van de zaak door de rechter, in het geval van ernstige misdrijven,
tijdens de behandeling van de zaak door de rechter, in het geval van minder ernstige misdrijven die worden behandeld door rechtbanken met een
meervoudige kamer en waarvoor minimaal zes maanden gevangenisstraf kan worden opgelegd,
voor het aantekenen van hoger beroep en om u tijdens de behandeling in hoger beroep te vertegenwoordigen, wanneer u in eerste aanleg bent veroordeeld
voor een gevangenisstraf van ten minste zes maanden,
voor het aantekenen van hoger beroep over een rechtsvraag, wanneer u voor een gevangenisstraf van ten minste één jaar bent veroordeeld,
voor het indienen van een revisieverzoek, wanneer u voor een gevangenisstraf van ten minste zes maanden bent veroordeeld.
Zelfs wanneer uw inkomen niet buitensporig laag is, hebt u recht op gratis rechtsbijstand als u kunt aantonen dat u het salaris van uw advocaat en andere
proceskosten niet kunt betalen vanwege het grote verschil in de kosten van levensonderhoud tussen de lidstaat waar u uw vaste woonplaats heeft en
Griekenland.
Voor het ontvangen van gratis rechtsbijstand en om een advocaat te krijgen toegevoegd, moet u een daartoe strekkende aanvraag doen bij het gerecht dat
uw zaak in eerste dan wel tweede aanleg zal behandelen of zich moet uitspreken over uw revisieverzoek.
Deze aanvraag mag niet later worden ingediend dan vijftien dagen vóór het proces of de behandeling van het rechtsmiddel waarvoor u om rechtsbijstand
vraagt. In de aanvraag moet een korte beschrijving worden gegeven van de inhoud van het proces of het voorwerp van het rechtsmiddel. Verder moet zij
vergezeld gaan van stukken waaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor gratis rechtsbijstand, onder meer stukken over uw financiële situatie (zie voor meer
bijzonderheden Wet nr. 3226/4-2-2004, Staatsblad Α’ 24/2004).
Links
Lijst van orden van advocaten
Laatste update: 25/06/2018
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
2 – Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld
Wat is het doel van het onderzoek?
Het doel is om bewijsmateriaal te verzamelen en op de plaats delict naar sporen van het misdrijf te zoeken.
Uit welke fasen bestaat het onderzoek?
Opsporingsonderzoek/gerechtelijk vooronderzoek/hoofdonderzoek
Via een opsporingsonderzoek stelt de openbare aanklager vast of er voor een beschuldiging goede gronden zijn en hoe groot de waarschijnlijkheid is dat
een misdrijf is gepleegd.
Een gerechtelijk vooronderzoek vindt met name plaats wanneer de verdachte op heterdaad is betrapt of wanneer uitstel een direct risico voor het onderzoek
zou betekenen.
Een hoofdonderzoek wordt alleen bij ernstige misdrijven verricht.
Aanhouding – Beperkende maatregelen – Inbewaringstelling
Wanneer de verdachte op heterdaad is betrapt of uiterlijk één dag nadat het vermoedelijke misdrijf is gepleegd, kan hij zonder arrestatiebevel worden
aangehouden.
Wanneer de verdachte niet op heterdaad is betrapt, is voor zijn aanhouding een arrestatiebevel nodig.
De aangehouden persoon moet binnen 24 uur aan de openbare aanklager worden voorgeleid.
Beperkende maatregelen (bv. een borgtocht, een uitreisverbod, de verplichting om zich regelmatig op het politiebureau te melden) worden opgelegd om te
voorkomen dat de verdachte nog meer misdrijven pleegt en er zeker van te zijn dat hij zich bij de politie voor verhoor meldt en op de terechtzitting aanwezig
is.
Inbewaringstelling: Wanneer bovengenoemde beperkende maatregelen niet ver genoeg gaan, ingeval van een ernstig misdrijf, kan de verdachte in bewaring
worden gesteld. Een dergelijke inbewaringstelling kan in het geval van ernstige misdrijven maximaal 18 maanden, in het geval van minder ernstige
misdrijven maximaal 12 maanden en in het geval van herhaalde doodslag door nalatigheid maximaal 6 maanden duren. De bewaring vindt plaats in de
gevangenis.
Procedure bij de kamers van inbeschuldigingstelling
Tegen beperkende maatregelen of voorlopige hechtenis kunt u een bezwaarschrift indienen. Verder kunt u over alle onregelmatigheden die plaatsvinden
tijdens de procedure die aan het proces voorafgaat, een klacht indienen.
Wie is verantwoordelijk tijdens elk van deze fasen?
Een opsporingsonderzoek wordt uitgevoerd door opsporingsambtenaren en de openbare aanklager.
Een gerechtelijk vooronderzoek wordt uitgevoerd door bovengenoemde personen plus de onderzoeksrechter. Een hoofdonderzoek of ondervraging wordt
uitsluitend door de onderzoeksrechter uitgevoerd.
Een aanhouding gebeurt in de regel op bevel van de kamer van inbeschuldigingstelling of de onderzoeksrechter. Maar bij ontdekking op heterdaad heeft een
politieagent de plicht en een gewone burger het recht om de dader direct aan te houden. Het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen en
inbewaringstelling gebeurt op bevel van de onderzoeksrechter, met instemming van de openbare aanklager, of de kamer van inbeschuldigingstelling.
De procedure in de kamers van inbeschuldigingstelling wordt gevoerd voor een raadkamer bestaande uit drie rechters, in aanwezigheid van de openbare
aanklager.
Mijn rechten tijdens het onderzoek
Klik op de onderstaande links voor nadere informatie over uw rechten tijdens het onderzoek.

Opsporingsonderzoek/gerechtelijk vooronderzoek/hoofdonderzoek
Aanhouding/vrijheidsbeperkende maatregelen/inbewaringstelling
Procedure bij de kamer van inbeschuldigingstelling
Fouilleren, vingerafdrukken en DNA
Opsporingsonderzoek/gerechtelijk vooronderzoek/hoofdonderzoek (1)
Wat is het doel van deze onderzoeken?
Het opsporingsonderzoek is bedoeld om na te gaan of er goede gronden voor de beschuldiging zijn en tot strafvervolging moet worden overgegaan.
Een gerechtelijk vooronderzoek vindt plaats wanneer de verdachte op heterdaad is betrapt of wanneer uitstel een direct risico voor het onderzoek zou
betekenen (bv. door het verdwijnen van voet- of vingerafdrukken).
Een hoofdonderzoek wordt alleen bij ernstige misdrijven uitgevoerd. Bij het gerechtelijk vooronderzoek en het hoofdonderzoek wordt bewijsmateriaal
verzameld en in bewaring genomen en naar sporen van het misdrijf gezocht.
Wie is verantwoordelijk in de verschillende fasen?
Een opsporingsonderzoek wordt uitgevoerd door opsporingsambtenaren en de openbare aanklager.
Een gerechtelijk vooronderzoek wordt uitgevoerd door bovengenoemde personen plus de onderzoeksrechter.
Een hoofdonderzoek wordt alleen door de onderzoeksrechter uitgevoerd.
Het opsporingsonderzoek en gerechtelijk vooronderzoek worden uitgevoerd onder toezicht van de openbare aanklager bij de rechtbank die minder ernstige
misdrijven behandelt en het hoofdonderzoek onder toezicht van de openbare aanklager bij het hof van beroep.
Zijn bepaalde termijnen van toepassing?
Het opsporingsonderzoek mag vier tot acht maanden duren. Het hoofdonderzoek mag maximaal achttien maanden duren Wanneer een aanvullend
onderzoek wordt verricht, mag dat drie tot vijf maanden duren.
In grote steden kunnen deze termijnen worden verlengd. Voor het overschrijden van deze termijnen zijn geen sancties voorzien.
De termijn voor het geven van een toelichting tijdens het opsporingsonderzoek en voor het voeren van verweer tijdens het gerechtelijk vooronderzoek en het
hoofdonderzoek bedraagt ten minste 48 uur en kan zo nodig worden verlengd.
Voor overschrijding van de termijn tijdens een opsporingsonderzoek en gerechtelijk vooronderzoek zijn geen sancties voorzien. Bij overschrijding van de
termijn tijdens een hoofdonderzoek is de onderzoeksrechter echter gerechtigd om een arrestatiebevel uit te vaardigen om de verdachte zo nodig onder
dwang voor de rechtbank te laten verschijnen.
Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?
Zodra u bent opgeroepen voor deelname aan de hierboven beschreven onderzoeken, hebt u recht op
fotokopieën, tegen vergoeding, van alle relevante juridische stukken, waaronder een omschrijving van de beschuldigingen;
een termijn van ten minste 48 uur om op de oproep te reageren;
een advocaat.
Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?
Ja. De tolk vertaalt zowel de vragen van de opsporingsambtenaren als uw antwoorden.
Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?
Zodra u voor een opsporingsambtenaar verschijnt, kunt u hem vragen om uw advocaat op de hoogte te stellen, of u kunt om toestemming vragen om zelf uw
advocaat te bellen. Zolang uw advocaat niet aanwezig is, hoeft u geen vragen te beantwoorden.
De verplichting voor de autoriteiten om te zorgen voor een tolk, geldt alleen voor de duur van het onderzoek. De rest van de tijd moet u samen met uw
advocaat zelf een tolk regelen.
Ben ik verplicht om mij door een advocaat te laten vertegenwoordigen? Mag ik zelf mijn advocaat kiezen?
Vertegenwoordiging door een advocaat is alleen bij ernstige misdrijven verplicht. U kiest zelf uw advocaat. Maar als u van een ernstig misdrijf wordt
beschuldigd, zal de onderzoeksrechter u voor de duur van het onderzoek een advocaat toewijzen als u geen advocaat hebt.
Word ik om informatie gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?
Mogelijk worden u vragen gesteld over de beschuldigingen die tegen u zijn geuit. U hebt het recht om te zwijgen en hoeft geen voor uzelf belastende
verklaring af te leggen. U hoeft niet te antwoorden als dat uw zaak schaadt.
Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?
U mag telefonisch contact opnemen met vrienden of familieleden. Bezoek door familieleden is toegestaan. In uitzonderlijke gevallen is ook bezoek door
vrienden toegestaan.
Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?
Als u medische hulp nodig hebt, mag u om een arts vragen.
Mag ik contact opnemen met de ambassade van mijn land als ik word aangehouden?
Ja.
Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?
Nee.
Kan ik via een videoverbinding deelnemen?
De Griekse wet voorziet niet in de mogelijkheid van deelname via een videoverbinding.
Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?
In deze fase van de procedure kunt u niet worden uitgezet.
Onder welke omstandigheden word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?
U wordt in bewaring gesteld als er sterke aanwijzingen zijn dat u een ernstig misdrijf hebt begaan en
u geen bekend adres in Griekenland hebt,
u maatregelen hebt genomen om het land te verlaten,
u al eens eerder voortvluchtig bent geweest,
u bent veroordeeld voor ontsnapping uit de gevangenis of het verlenen van hulp hierbij of voor schending van verblijfsbeperkende maatregelen, alsook
wanneer
er redenen zijn om aan te nemen dat u voornemens bent om te vluchten, of
u al eens eerder bent veroordeeld, waardoor de kans groot wordt geacht dat u nog meer misdrijven zult begaan.
Ook is het mogelijk dat u aan beperkende maatregelen wordt onderworpen of in vrijheid wordt gesteld.
Welke rechten/verplichtingen heb ik?

U moet voldoende tijd krijgen om het zaakdossier te bestuderen en maximaal twee advocaten aan te stellen. U moet persoonlijk bij het onderzoek aanwezig
zijn. De aanwezigheid van alleen uw advocaat volstaat niet.
Wanneer de onderzoeksrechter uw inbewaringstelling beveelt, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Dat
moet binnen vijf dagen gebeuren. U kunt ook een bezwaarschrift indienen bij de onderzoeksrechter. Eventueel kunt u de onderzoeksrechter of de kamer van
inbeschuldigingstelling verzoeken de inbewaringstelling te vervangen door een andere beperkende maatregel.
Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?
Ja, mits u dat niet expliciet is verboden.
Fouilleren, vingerafdrukken en DNA
Voor meer informatie over uw rechten, zie: Fouilleren, vingerafdrukken en DNA (4).
Kan ik hoger beroep instellen?
Wanneer in de fase voorafgaande aan het proces een onrechtmatigheid heeft plaatsgevonden, kunt een klacht indienen bij de kamer van
inbeschuldigingstelling en eventueel verzoeken om de fase voorafgaande aan het proces te herhalen.
Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?
Voorafgaande aan het proces kunt u op elk moment schuld bekennen. U kunt een schuldbekentenis ook intrekken. Hoe dan ook, de rechter is vrij in het
beoordelen van de bewijswaarde van uw bekentenis.
Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?
Nee, niet inhoudelijk. Het is wel mogelijk de tenlastelegging op bepaalde punten preciezer te formuleren. Maar er kunnen geen nieuwe beschuldigingen
worden toegevoegd.
Kan mij een feit ten laste worden gelegd dat mij al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?
Ja, als het misdrijf tegen een Griekse staatsburger is gepleegd en in de Griekse wet als "ernstig" wordt gekwalificeerd. In het geval van ernstige misdrijven
geldt de Griekse wetgeving voor iedereen, ongeacht de wetten die van kracht zijn op de plaats van het misdrijf.
Krijg ik informatie over wie er tegen mij getuigt?
U hebt recht op zulke informatie. Het zaakdossier dat u ontvangt, bevat ook de getuigenverklaringen. U kunt die informatie ontvangen voordat u uw verweer
voert, maar ook daarna.
Word ik geïnformeerd over het bewijs dat tegen mij is verzameld?
De opsporingsambtenaar is verplicht u een kopie van het zaakdossier te verstrekken en alle relevante stukken te laten zien voordat u een verklaring afgeeft.
Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?
Het spreekt vanzelf dat de onderzoeksrechter in de fase van het hoofdonderzoek uw strafblad ontvangt.
Aanhouding/Vrijheidsbeperkende maatregelen/Inbewaringstelling (2)
Waarom worden deze maatregelen genomen?
Bij ontdekking op heterdaad moet aanhouding van de dader de zekerheid geven dat hij voor de rechter zal verschijnen. In andere gevallen van aanhouding,
inbewaringstelling en beperking van de bewegingsvrijheid moet de maatregel de zekerheid geven dat de verdachte voor de opsporingsambtenaren en
gerechtelijke autoriteiten zal verschijnen.
Wie is verantwoordelijk?
Een aanhouding gebeurt op bevel van de kamer van inbeschuldigingstelling of de onderzoeksrechter, net als een inbewaringstelling en het opleggen van
beperkende maatregelen. Maar bij ontdekking op heterdaad kan direct tot aanhouding worden overgegaan.
Zijn bepaalde termijnen van toepassing?
Als u aangehouden wordt, moet u binnen 24 uur aan de openbare aanklager worden voorgeleid. Overschrijding van deze termijn heeft voor u geen nadelige
gevolgen. Ook wanneer een meldingsplicht bij de politie wordt opgelegd, geldt een bepaalde termijn. U moet zich dan immers op gezette tijden bij de politie
melden. Wanneer u zich niet op tijd meldt, bestaat de mogelijkheid dat u in bewaring wordt gesteld.
Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?
Als u op heterdaad wordt betrapt, moet de politie u meteen na de aanhouding op de hoogte stellen van de reden van de aanhouding. Wanneer u wordt
voorgeleid aan de onderzoeksrechter wordt u volledig op de hoogte gesteld van alle aanklachten tegen u. Dat gebeurt ook wanneer u vrijheidsbeperkende
maatregelen krijgt opgelegd of in bewaring wordt gesteld.
Voordat hierover een besluit wordt genomen, ontvangt u van de onderzoeksrechter alle relevante stukken.
Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?
Als u geen Grieks spreekt, moet u dat meteen laten weten en om een tolk vragen. De tolk vertaalt alles wat u zegt, en ook de vragen die u worden gesteld en
de stukken die u worden voorgelegd.
Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?
Als u wordt aangehouden, kunt u vragen om uw advocaat daar onmiddellijk van in kennis te stellen of u kunt om toestemming vragen voor het voeren van
een telefoongesprek. Zolang uw advocaat niet aanwezig is, hoeft u geen enkele vraag te beantwoorden.
Als u zelf geen advocaat kent, kunt u contact opnemen met de ambassade van uw land of de plaatselijke orde van advocaten. U moet zelf een tolk regelen
voor de communicatie tussen u en uw advocaat. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de opsporingsautoriteiten. Wanneer uw bewegingsvrijheid wordt
beperkt of u in bewaring wordt gesteld, spreek dan eerst met uw advocaat. Hij kan namens u bezwaar aantekenen en zal tijdens het onderzoek aanwezig
zijn.
Ben ik verplicht om mij door een advocaat te laten vertegenwoordigen? Mag ik zelf mijn advocaat kiezen?
Vertegenwoordiging door een advocaat is alleen bij ernstige misdrijven verplicht. U mag zelf uw advocaat kiezen. Maar als u van een ernstig misdrijf wordt
beschuldigd en u hebt nog geen advocaat, dan zal de onderzoeksrechter u op uw verzoek voor de duur van het onderzoek een advocaat toewijzen.
Mag mij om het even wat worden gevraagd? Moet ik op alle vragen antwoorden?
Er worden u vragen gesteld over de beschuldigingen die tegen u zijn geuit. U hoeft niet te antwoorden als dat uw zaak schaadt.
Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?
Als u de opsporingsambtenaren daarom vraagt, moeten zij u de mogelijkheid daartoe geven.
Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?
Ja, als u gezondheidsproblemen hebt.
Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?
Ja.
Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?
Uw aanwezigheid is alleen vereist als u gefouilleerd moet worden.

Kan ik via een videoverbinding deelnemen?
Dit is niet in de wet voorzien.
Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?
In deze fase van de procedure kunt u niet worden uitgezet.
Onder welke omstandigheden word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?
U wordt in bewaring gesteld als de onderzoeksrechter en de openbare aanklager het erover eens zijn dat dat nodig is of de kamer van
inbeschuldigingstelling het bevel daartoe geeft. Dat zal gebeuren als er sterke aanwijzingen zijn dat u een ernstig misdrijf hebt begaan en
u geen bekend adres in Griekenland hebt,
u stappen hebt genomen om het land te verlaten,
u al eens eerder voortvluchtig bent geweest,
u bent veroordeeld voor ontsnapping uit de gevangenis of het verlenen van hulp hierbij of voor schending van verblijfsbeperkende maatregelen, alsook
wanneer
er redenen zijn om aan te nemen dat u voornemens bent om te vluchten, of
u al eens eerder bent veroordeeld.
Ook is het mogelijk dat u aan beperkende maatregelen wordt onderworpen of in vrijheid wordt gesteld.
Welke rechten en plichten heb ik?
U moet voldoende tijd krijgen om het zaakdossier te bestuderen en om maximaal twee advocaten aan te stellen. Wanneer u door de onderzoeksrechter in
bewaring wordt gesteld, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Dat moet binnen vijf dagen gebeuren. U kunt
ook bij de onderzoeksrechter zelf een bezwaarschrift indienen. Eventueel kunt u de onderzoeksrechter of de kamer van inbeschuldigingstelling verzoeken de
inbewaringstelling te vervangen door een andere beperkende maatregel.
Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?
Dat kunt u doen als de arrestatietermijn is verstreken en geen uitreisverbod is opgelegd.
Fouilleren, vingerafdrukken en DNA
Voor informatie over uw rechten, zie Fouilleren, vingerafdrukken en DNA (4).
Kan ik hoger beroep instellen?
Wanneer in de fase voorafgaande aan het proces een onrechtmatigheid heeft plaatsgevonden, kunt een klacht indienen bij de kamer van
inbeschuldigingstelling en eventueel verzoeken om de fase voorafgaande aan het proces te herhalen.
Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?
U mag schuld bekennen aan een deel of alle ten laste gelegde feiten. Als u dat doet, heeft dat voor u rechtens positieve noch negatieve gevolgen.
Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?
De tenlastelegging kan inhoudelijk niet worden veranderd. Het is wel mogelijk deze op bepaalde punten preciezer te formuleren. Maar er kunnen geen
nieuwe beschuldigingen worden toegevoegd.
Kan mij een feit ten laste worden gelegd dat mij al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?
Ja, als het misdrijf tegen een Griekse staatsburger is gepleegd. In het geval van ernstige misdrijven geldt de Griekse wetgeving voor iedereen, ongeacht de
wetten die van kracht zijn op de plaats van het misdrijf.
Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?
Jazeker. Onmiddellijk nadat u gearresteerd bent voor ondervraging in het kader van een voor- of hoofdonderzoek, en voordat u een verklaring afgeeft, moet
deze informatie aan u worden verstrekt.
Word ik geïnformeerd over het bewijs dat tegen mij is verzameld?
Voordat u een verklaring afgeeft, moet de opsporingsambtenaar u een kopie geven van alle in het zaakdossier aanwezige stukken.
Wordt mij gevraagd informatie te verschaffen over mijn strafblad?
Nee, die informatie wordt opgevraagd bij de desbetreffende dienst.
Procedure bij de kamers van inbeschuldigingstelling (3)
Wat is het doel van deze fase?
De kamers van inbeschuldigingstelling zijn de bevoegde instanties voor het behandelen van klachten en vorderingen in de fase voorafgaande aan het
proces. Zij houden toezicht op de rechtmatigheid van de maatregelen die de opsporingsambtenaren nemen, bevelen de inbewaringstelling van de verdachte
of andere vrijheidsbeperkende maatregelen, beslissen over andere gevoelige kwesties die gevolgen hebben voor de procedure die vooraf gaat aan het
proces, en bevelen de vervolging dan wel vrijlating van de verdachte.
Wie is verantwoordelijk in deze fase?
De kamers van inbeschuldigingstelling zijn samengesteld uit drie rechters. De rechtbanken die minder zware misdrijven behandelen, de hoven van beroep
en het hof van cassatie hebben elk een kamer van inbeschuldigingstelling.
Zijn bepaalde termijnen van toepassing?
Ja, en bij overschrijding daarvan kunt u uw rechten niet meer uitoefenen.
Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?
Voor informatie over de voortgang van uw zaak kunt u terecht bij het secretariaat van de kamers van inbeschuldigingstelling. U wordt over alle besluiten in
kennis gesteld.
Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?
Als u voor een kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, hebt u recht op een tolk.
Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?
U hebt recht op rechtsbijstand en mag in elke fase van de procedure met uw juridisch adviseur communiceren. Wanneer het feit dat u geen Grieks spreekt
voor problemen zorgt in de communicatie met uw advocaat, moeten u of uw advocaat zelf een tolk regelen.
Ben ik verplicht om mij door een advocaat te laten vertegenwoordigen? Mag ik zelf mijn advocaat kiezen?
Nee, u bent niet verplicht om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen. U mag zelf een advocaat kiezen, tenzij u al een advocaat is toegewezen.
Mag mij om het even wat worden gevraagd? Ben ik verplicht om op alle vragen te antwoorden?
Er kunnen u vragen worden gesteld omtrent het misdrijf waarvan u wordt verdacht. U hebt het recht om te zwijgen en hoeft geen voor uzelf belastende
verklaring af te leggen. U hoeft niet te antwoorden als dat uw zaak schaadt.
Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?
Ja. Als u in bewaring bent gesteld, kan dat tijdens de bezoekuren.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?
Ja, als u gezondheidsproblemen hebt.
Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?
Ja.
Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?
Alleen als u daarom vraagt en de kamer het toestaat.
Kan ik via een videoverbinding deelnemen?
Dat is niet in de wet voorzien.
Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?
In deze fase van de procedure kunt u niet worden uitgezet.
Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten? Onder welke omstandigheden?
U wordt in bewaring gesteld als de kamer het bevel daartoe geeft. De kamer kan u ook aan vrijheidsbeperkende maatregelen onderwerpen of juist uw
vrijlating bevelen.
Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?
Dat kunt u doen als de arrestatietermijn is verstreken en geen uitreisverbod is opgelegd.
Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?
De kamer kan daartoe het bevel geven.
Word ik gefouilleerd?
Niet op bevel van de kamer. De opsporingsambtenaren hebben een eigen bevoegdheid om u te fouilleren als zij dat nodig achten. U mag in ieder geval om
de aanwezigheid van uw advocaat vragen.
Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?
In deze fase van de procedure kan geen bevel worden gegeven voor een dergelijke doorzoeking.
Kan ik hoger beroep instellen?
Er zijn rechtsmiddelen tegen de besluiten van de kamers.
Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?
U hebt het recht om schuld te bekennen. Dat doet u door aan de bevoegde kamer een daartoe strekkende verklaring te overleggen. Deze verklaring is
verbindend en kan van invloed zijn op de uitspraak van de rechtbank.
Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?
Nee, niet inhoudelijk. De kamer kan de tenlastelegging wel preciseren. Maar er kunnen geen nieuwe beschuldigingen worden toegevoegd.
Kan mij een feit ten laste worden gelegd dat mij al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?
Ja, als het misdrijf tegen een Griekse staatsburger is gepleegd. In het geval van ernstige misdrijven geldt de Griekse wetgeving voor iedereen, ongeacht de
wetten die van kracht zijn op de plaats van het misdrijf.
Krijg ik informatie over wie er tegen mij getuigt?
Natuurlijk, die informatie kan u in deze fase maar ook al eerder zijn verstrekt. U hebt het recht om over alle details van het zaakdossier te worden
geïnformeerd.
Wordt mij gevraagd informatie te verschaffen over mijn strafblad?
Nee, die informatie wordt opgevraagd bij de desbetreffende dienst.
Fouilleren, vingerafdrukken en DNA (4)
Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?
Nadat u bent aangehouden, worden uw vingerafdrukken genomen. U bent verplicht om hieraan mee te werken. Als er sterke aanwijzingen zijn dat u een
ernstig misdrijf hebt begaan, bent u ook verplicht om een DNA-monster af te staan. Bij een positieve DNA-test hebt u recht op een tweede test. Als u niet om
een tweede test vraagt, wordt het DNA-materiaal vernietigd.
Word ik gefouilleerd?
Als de opsporingsambtenaar het nodig vindt, wordt u gefouilleerd. Dat moet gebeuren zonder aantasting van uw waardigheid en op een plek waar de
fouillering discreet kan worden uitgevoerd. Als u een vrouw bent, moet u door een vrouw worden gefouilleerd. Als u wordt gevraagd een bepaald voorwerp of
document te overhandigen, en u doet dat, dan wordt u niet gefouilleerd.
Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?
Uw woning mag alleen worden doorzocht door een functionaris van de rechtbank en een opsporingsambtenaar in het kader van een voor- of
hoofdonderzoek. Auto's worden alleen doorzocht als een sterk vermoeden van een misdrijf bestaat of als het absoluut noodzakelijk is.
Laatste update: 25/06/2018
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
3 – Mijn rechten tijdens het proces
Voorafgaande procedure
Hoe en door wie word ik gewaarschuwd dat ik voor de rechter moet verschijnen?
De openbare aanklager stelt de tenlastelegging op, bepaalt de datum van het proces en dagvaardt de verdachte, de klager en de getuigen ten minste vijftien
dagen vóór het proces, of dertig dagen als zij in een ander Europees land wonen.
De procedure tijdens het proces
Welke rechter behandelt de zaak?
De belangrijkste strafrechtbanken zijn de rechtbanken die overtredingen behandelen (vgl. kantonrechter), de rechtbanken die minder ernstige misdrijven
behandelen, de hoven van beroep met meervoudige kamer (drie rechters) en de gemengde juryrechtbanken voor ernstige misdrijven. De bevoegde rechter
is in beginsel de rechter van het gebied waar het misdrijf is begaan.
Is het proces openbaar?

Ja, tenzij openbaarheid van het proces een negatief effect op de openbare zeden kan hebben of er redenen zijn om de privacy van partijen te beschermen.
Wie beslist over schuld of onschuld?
Bij de lagere rechtbanken beslissen rechters en bij de gemengde juryrechtbanken rechters samen met een jury.
Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?
Een tenlastelegging kan worden gewijzigd in een soortgelijke tenlastelegging . Alleen de rechter bepaalt wat de juiste wettige omschrijving van de ten laste
gelegde feiten is of hoe die feiten het meest nauwkeurig kunnen worden gespecificeerd.
Wat gebeurt er als ik tijdens het proces schuld beken aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?
Als u schuld bekent aan bepaalde ten laste gelegde feiten, wordt u mogelijk minder zwaar voor die feiten gestraft dan wanneer u niet had bekend.
Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?
Moet ik bij de terechtzitting aanwezig zijn?
U hoeft niet zelf aanwezig te zijn maar kunt zich laten vertegenwoordigen door uw advocaat, tenzij de rechter uw aanwezigheid noodzakelijk acht.
Als ik in een ander land woon, kan ik dan deelnemen via een videoverbinding?
Nee, dat is niet geregeld in de wet.
Moet ik bij het hele proces aanwezig zijn?
Nee. U kunt bij het begin van de zitting verschijnen en vervolgens vertrekken en u laten vertegenwoordigen door uw advocaat.
Krijg ik een tolk als ik niet begrijp wat er gebeurt?
Als u de procestaal niet spreekt, moet de rechter u een tolk toewijzen.
Ben ik verplicht om mij door een advocaat te laten vertegenwoordigen? Krijg ik een advocaat toegewezen? Mag ik van advocaat wisselen?
Vertegenwoordiging door een advocaat is alleen verplicht als u van een ernstig misdrijf wordt beschuldigd of voor het hof van cassatie moet verschijnen. Als
u geen advocaat hebt, moet de rechtbank er een toewijzen. U mag van advocaat wisselen, tenzij de advocaat door een hogere rechter ambtshalve is
toegewezen.
Mag ik de rechtbank toespreken? Ben ik verplicht om tijdens het proces te spreken?
Ja, maar het is niet verplicht. U hebt het recht te zwijgen.
Wat gebeurt er als ik niet de waarheid spreek tijdens het proces?
U bent niet verplicht de waarheid te spreken. Wanneer een verdachte een onjuist beeld van zichzelf schetst, is dat niet strafbaar.
Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?
Mag ik het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd aanvechten?
Jazeker. Dat kunt u doen door zelf te getuigen, door tegenbewijs aan te voeren of door eigen getuigen op te roepen.
Wat voor soort tegenbewijs mag ik aanvoeren?
U kunt schriftelijke bewijsstukken overleggen en (deskundigen)getuigen laten horen.
Onder welke omstandigheden kan ik dergelijk bewijs leveren?
Er zijn geen voorwaarden voor het leveren van bewijs. U kunt bewijs aanvoeren zonder iemand daar van te voren van op te hoogte te hebben gesteld.
Mag ik gebruikmaken van een privédetective die voor mij bewijs verzamelt? Is dergelijk bewijs toelaatbaar?
U kunt gebruik maken van een privédetective. Het aldus verzamelde bewijs is toelaatbaar, mits rechtmatig verkregen.
Mag ik getuigen à decharge oproepen?
U kunt bij de rechter een verzoek indienen tot het horen van zo veel getuigen als u wil. U mag net zo veel getuigen horen als dat er getuigen à charge zullen
worden gehoord, maar niet meer.
Mag ik of mijn advocaat vragen stellen aan andere getuigen in de zaak? Mag ik of mijn advocaat hun verklaring aanvechten?
Zowel u als uw advocaat mag vragen stellen en hun getuigenis in twijfel trekken.
Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?
Ingeval van schuldigverklaring houdt de rechter bij het bepalen van de strafmaat rekening met eerdere veroordelingen tot gevangenisstraf als de
gevangenisstraffen die bij die eerdere veroordelingen zijn opgelegd, in totaal meer dan zes maanden zijn.
Wordt er rekening gehouden met eerdere veroordelingen in een andere lidstaat?
Alleen als die veroordelingen op uw strafblad staan.
Wat gebeurt er aan het einde van het proces?
Wat zijn de mogelijke uitkomsten van het proces?
Vrijspraak, wanneer de rechtbank niet overtuigd is van uw schuld of om andere juridische redenen. Ook is het mogelijk dat de rechtbank u wel schuldig acht
maar afziet van strafoplegging omdat u bijvoorbeeld oprecht berouw toont.
Veroordeling en strafoplegging, wanneer de rechtbank overtuigd is van uw schuld.
Stopzetting van het proces omdat u tijdens het proces overlijdt, de beschuldiging wordt ingetrokken, het misdrijf is verjaard of het ten laste gelegde feit niet
langer strafbaar is.
Niet-ontvankelijkheid van de openbare aanklager, omdat geen aanklacht is ingediend (die echter niet altijd nodig is), geen vordering tot strafvervolging is
ingediend of geen toestemming voor strafvervolging is gegeven of omdat al een uitspraak over de zaak is gedaan.
Overzicht van mogelijke vonnissen
Hoofdstraffen: Gevangenisstraf (levenslang of voor een periode van 5 tot 20 jaar), hechtenis (van 10 dagen tot max. 5 jaar), detentie (van 1 dag tot max. 1
maand), geldstraf (150 - 15 000 euro), boete (29 - 590 euro), detentie in jeugdgevangenis of gedwongen opname in psychiatrische inrichting.
Bijkomende straffen: ontzetting van burgerrechten; verbod op het uitoefenen van een bepaald beroep; publicatie van het vonnis.
Veiligheidsmaatregelen: De detentie van personen die een misdrijf hebben gepleegd maar strafrechtelijk niet aansprakelijk zijn; de gedwongen opname van
alcoholisten of drugsverslaafden in ontwenningsklinieken; de tewerkstelling in werkkampen; het verbod om in een bepaald gebied te wonen; de uitzetting van
vreemdelingen en de inbeslagname van goederen.
Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?
Het slachtoffer voegt zich ofwel als benadeelde partij in het proces, om schadevergoeding voor emotionele schade of geestelijk lijden te vorderen, of neemt
als getuige à charge deel.
Wanneer het slachtoffer zich als benadeelde partij in het proces wil voegen, moet de rechter daarvan in kennis worden gesteld voordat met de bewijsvoering
wordt begonnen.
Laatste update: 25/06/2018
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke

bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
4 – Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan
Kan ik hoger beroep instellen tegen een uitspraak?
U kunt tegen een veroordeling hoger beroep instellen. Uw mogelijkheden om hoger beroep in te stellen hangen af van de aard en hoogte van de straf en van
de rechterlijke instantie die het vonnis heeft gewezen.
Bijvoorbeeld:
in het geval van de rechtbank met enkelvoudige kamer die minder ernstige misdrijven behandelt, kunt u hoger beroep instellen als u bent veroordeeld tot een
gevangenisstraf van meer dan zestig dagen of een geldboete van meer dan 1 000 euro;
in het geval van de rechtbank met meervoudige kamer en het gerecht dat fungeert als beroepsinstantie voor uitspraken van die rechtbank, kunt u hoger
beroep instellen als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden of een geldboete van meer dan 1 500 euro;
in het geval van de gemengde juryrechtbank of het hof van beroep met meervoudige kamer, kunt u hoger beroep instellen als u bent veroordeeld tot een
gevangenisstraf van meer dan 2 jaar in het geval van ernstige en van meer dan 1 jaar in het geval van minder ernstige misdrijven.
U kunt alleen tegen een vrijspraak hoger beroep instellen wanneer u bent vrijgesproken op grond van oprecht berouw of wanneer de gronden voor de
vrijspraak uw goede naam aantasten.
Hoe stel ik hoger beroep in?
Voor het instellen van hoger beroep moet u bij de griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan een "verklaring van beroep" indienen, waarin de
gronden van het beroep, uw woonadres en de naam van uw advocaat moeten zijn vermeld.
De termijn voor het indienen van die verklaring is tien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de uitspraak is gedaan of, wanneer de uitspraak bij verstek is
gedaan, vanaf de dag dat u een exploot van de uitspraak hebt ontvangen. Wanneer u in het buitenland woont en bij verstek vonnis is gewezen of uw
woonplaats onbekend is, wordt de termijn met dertig dagen verlengd.
Op welke gronden kan ik hoger beroep instellen?
Hoger beroep kan worden ingesteld wegens een onjuiste beoordeling van de feiten van de zaak of wegens een verkeerde interpretatie van het recht.
Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?
De zaak wordt opnieuw behandeld door het gerecht van tweede aanleg.
Wat gebeurt er wanneer ik in de gevangenis zit terwijl ik hoger beroep instel?
De verklaring van beroep wordt naar het bureau van de openbare aanklager gestuurd, er wordt een procesdatum vastgesteld en u wordt opgeroepen om
voor het gerecht te verschijnen. U kunt vragen om de tenuitvoerlegging van de straf uit te stellen totdat het beroep is behandeld. Een dergelijk uitstel is aan
bepaalde wettelijke voorwaarden onderworpen.
Hoe lang duurt het voordat het hoger beroep wordt behandeld?
Gewoonlijk tussen één en drie jaar, afhankelijk van het misdrijf, het ressort en van de vraag of de verdachte in bewaring is gesteld.
Kan ik bij de behandeling in hoger beroep nieuw bewijs aanvoeren?
Ja, voor het hof van beroep kunt u nieuw bewijs aanvoeren. De procedure verloopt hetzelfde als bij de behandeling in eerste aanleg. De zaak moet in
tweede aanleg door andere rechters worden behandeld dan in eerste aanleg. Tijdens het hoger beroep zal allereerst de vraag aan de orde komen of het
beroep naar behoren en binnen de gestelde termijn is aangetekend.
Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?
Wanneer u of uw wettige vertegenwoordiger niet verschijnt, wordt uw beroep verworpen en blijft de uitspraak van de lagere rechter in stand. Wanneer u of
uw wettige vertegenwoordiger wel verschijnt, wordt de zaak opnieuw behandeld en kunt u nieuw bewijs aanvoeren.
Wat kan de rechter besluiten?
Het hof van beroep kan niet zwaarder straffen dan de lagere rechter. Het kan u wel vrijspreken of een lagere of dezelfde straf opleggen als het gerecht van
eerste aanleg.
Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?
Wanneer uw beroep slaagt, zal het hof u vrijspreken of de straf verlagen; wanneer het faalt, blijft de uitspraak van het gerecht van eerste aanleg in stand.
Heb ik het recht om hoger beroep in te stellen bij een hogere of andere rechter?
Neen. Het enige wat na de behandeling in hoger beroep nog mogelijk is, is dat de uitspraak van het hof wegens juridische onregelmatigheden wordt
vernietigd.
Als mijn beroep slaagt, krijg ik dan een schadevergoeding?
De wet voorziet niet in een schadevergoeding wegens onterechte veroordeling door het gerecht van eerste aanleg, tenzij u in de gevangenis hebt gezeten
en vervolgens in hoger beroep bent vrijgesproken.
Als mijn beroep slaagt, wordt de oorspronkelijke veroordeling dan ergens geregistreerd?
Neen. Alleen de uitspraak van het hof van het beroep wordt geregistreerd. Die van de lagere rechter wordt verwijderd.
Wanneer is de veroordeling definitief?
Een veroordeling is definitief wanneer tegen de uitspraak van het gerecht van tweede aanleg geen beroep in cassatie meer wordt ingesteld (wegens
schending van het recht) of een dergelijk beroep door het hof van cassatie (Areios Pagos) is verworpen.
Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?
Ja, als de rechter uw uitzetting beveelt, moet u terug naar uw eigen land. Een bevel tot uitzetting wordt echter alleen gegeven als u bent veroordeeld tot een
gevangenisstraf van ten minste 3 maanden of als de uitzetting onderdeel vormt van een bijkomende straf of van veiligheidsmaatregelen. Met name bij
veroordelingen wegens ernstige drugsmisdrijven is uitzetting verplicht en levenslang geldig.
Word ik meteen uitgezet?
Nee, u moet in principe eerst uw gevangenisstraf uitzitten. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter besluiten om de executie van de straf uit te stellen, zodat
de veroordeelde onmiddellijk kan worden uitgezet. Dat kan echter alleen als een uitzettingsbevel is gegeven en de gevangenisstraf niet meer dan vijf jaar
bedraagt.
In de gevallen waarin de straf niet is uitgesteld en in Griekenland is geëxecuteerd, moet het bevel tot uitzetting worden gegeven als onderdeel van een
rechterlijke uitspraak.
Wanneer de uitzetting is bevolen door een gerecht van eerste aanleg en bovendien tegen het vonnis hoger beroep open staat, kan tegen het uitzettingsbevel
hoger beroep worden aangetekend. Dat moet gebeuren bij de griffie van het betreffende gerecht.
Kan ik in een andere lidstaat opnieuw worden vervolgd voor hetzelfde misdrijf?
Dat hangt af van de wetgeving van die lidstaat.
Wordt informatie over de tenlastelegging en/of veroordeling bijgeschreven op mijn strafblad?
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Alleen als de schuldigverklaring onherroepelijk is. Deze informatie wordt opgenomen in het centraal strafregister.
Uw strafblad wordt vernietigd
na uw overlijden of nadat u tachtig jaar bent geworden;
indien u gratie is verleend, in welk geval het strafblad vijf jaar daarna wordt vernietigd, tenzij het besluit waarbij de gratie is verleend in de tussentijd is
herroepen;
indien sinds de executie van een gevangenisstraf van niet meer dan één maand in het geval van een misdrijf met voorbedachten rade of twee maanden in
het geval van een nalatigheidsmisdrijf, tien jaar zijn verstreken, mits u in de tussentijd niet voor een ander misdrijf bent veroordeeld.
Deze informatie kan zonder uw toestemming worden bewaard.
Eventuele klachten in verband met uw strafblad kunt u indienen bij de openbare klager bij de rechtbank die minder ernstige misdrijven behandelt. Als u het
niet eens bent met de beslissing van de openbare aanklager op uw klacht, kunt u binnen een maand bezwaar aantekenen bij de kamer van
inbeschuldigingstelling van de betreffende rechtbank.
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5 - Lichte verkeersovertredingen
Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?
Verkeersovertredingen, zoals het overschrijden van de maximumsnelheid, rijden onder invloed of zonder veiligheidsgordel, door rood rijden, niet stoppen
voor een stopteken, overtreding van stop- of parkeerregels, gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden, enz. worden voor het grootste deel
administratief afgehandeld. Dat gebeurt in de regel door de bevoegde politieautoriteit.
Hoe verloopt de procedure?
U krijgt een bekeuring, waarop staat welke overtreding u hebt begaan. Op de bekeuring staat ook de administratieve maatregel en/of geldboete die is
opgelegd. Vervolgens zult u voor de bevoegde politieautoriteit moeten verschijnen.
Welke straffen kunnen worden opgelegd?
De meeste verkeersovertreders worden bestraft met een administratieve boete (variërend van 40 tot 2 000 euro) en andere administratieve maatregelen,
zoals een tijdelijke intrekking van het rijbewijs of de kentekenplaat. Bij betaling binnen tien dagen wordt het boetebedrag met 50 % verminderd.
Worden onderdanen van andere lidstaten voor zulke overtredingen vervolgd?
Als zij de overtreding in Griekenland hebben begaan, worden zij vervolgd.
Kan ik bezwaar maken?
U kunt bezwaar maken tegen een administratieve boete. Daarvoor moet u binnen drie dagen een bezwaarschrift indienen bij het korps waartoe de
verbaliserende agent behoort. Wanneer het bezwaar wordt afgewezen, moet u het boetebedrag betalen aan de daarvoor aangewezen instantie van de
lokale overheid.
In het geval van een administratieve maatregel kunt u bij de bevoegde politieautoriteit uw bezwaren voorleggen.
Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?
Lichte verkeersovertredingen worden niet bijgeschreven op uw strafblad. Zij worden immers op administratief niveau afgehandeld en er wordt slechts een
administratieve straf opgelegd.
Links
Ministerie van Infrastructuur, Transport en Netwerken
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