
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στα πλαίσια αυτής της μελέτης επιχειρείται η «Συστηματική επιθεώρηση του Ειδικού Μέρους του 
αλβανικού Ποινικού Κώδικα, σε σύγκριση με το ελληνικό ποινικό δόγμα». 

Παρατηρώντας τη σοβαρή έλλειψη μιας συστηματικής επεξεργασίας του αλβανικού Ποινικού Κώ-
δικα, η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να αναπληρώσει αυτό το κενό και να αποτελέσει το ερέθισμα για 
το ξεκίνημα μιας νέας πορείας στους κόλπους της αλβανικής ποινικής επιστήμης. Η σύγκριση με το 
προχωρημένο και σε πολλά σημεία με παγκόσμια πρωτοτυπία ελληνικό ποινικό δόγμα, δεν προσφέ-
ρει μόνο τα επιθυμητά αποτελέσματα μιας συγκριτικής μελέτης, αλλά διευκολύνει τον εντοπισμό και 
την επίλυση πολλών προβλημάτων που προκύπτουν στον αλβανικό Ποινικό Κώδικα. 

Νιώθω ιδιαίτερα ικανοποιημένος που είχα την τύχη να καθοδηγηθώ στο στάδιο εκπόνησης αυτής 
της μελέτης με καταξιωμένους και έγκυρους επιστήμονες, ώστε να κατασταλάξω σε βασικές θέσεις, 
ως βάσεις για τη μετέπειτα επιστημονική μου εξέλιξη.

Θα είναι μεγάλη η χαρά, εάν οι γνώσεις που διδάχθηκα στο ∆ΠΘ, μπορέσουν να αποτελέσουν το 
μεγάλο στήριγμα για μια νέα πορεία. Είναι αδιαμφισβήτητη η επιστημονική ποιότητα αυτού του Πανε-
πιστημίου, και επιβεβαιώνεται με το καλύτερο τρόπο, όταν οι γενιές που προετοιμάζει είναι έτοιμες να 
εξοικειωθούν, εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό, ακόμη και στις απαιτήσεις διαφορετικών 
νομικών πολιτισμών. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιστημονική κατάρτιση των διδασκόντων, 
στον ιδιαίτερα πετυχημένο μεταδοτικό τρόπο διδασκαλίας, στην ποιότητα των συγγραμμάτων, στην πο-
λυμορφία των ιδεών και στον πλουραλισμό της σκέψης, που όχι μόνο δεν επιβάλλουν την απόκτηση 
συγκεκριμένων προτύπων, αλλά αντιθέτως, οδηγούν φυσιολογικά στην πρωτότυπη διαμόρφωση της 
επιστημονικής προσωπικότητας του καθενός. 

Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διδάσκοντες και ειδικότερα τους διδά-
σκοντες του Τομέα των Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, για το ιδεώδες επιστημονικό κλί-
μα που έχουν δημιουργήσει, για τα ερεθίσματα που έχουν προκαλέσει μέσα μου, για την εμπιστοσύ-
νη που μου έδειξαν και για την υπερβολική υποστήριξη και ενθάρρυνση, από τις προπτυχιακές σπου-
δές μέχρι την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. 

Νιώθω την ιδιαίτερη ανάγκη να ευχαριστήσω τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
τον Καθηγητή Στέφανο Παύλου και τον Αναπλ. Καθηγητή Αλέξανδρο Κωστάρα, οι οποίοι συντέλεσαν 
αποφασιστικά με τις υποδείξεις και τις καθοδηγήσεις τους, στην εκπόνηση αυτής της διατριβής, κα-
θώς και τον Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Μπέκα, ο οποίος ως επιβλέπων καθηγητής μου έχει αφιερώ-
σει αμέτρητες πολύτιμες ώρες. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Καθηγητή Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη για την πολύπλευρη υ-
ποστήριξή του. 

Ευχαριστώ επίσης και τον Καθηγητή Άγγελο Κωνσταντινίδη, τον Καθηγητή Θεοχάρη ∆αλακούρα, 
τον Αναπλ. Καθηγητή Χαράλαμπο ∆ημόπουλο, τον Επικ. Καθηγητή Στυλιανό Παπαγεωργίου-Γονατά, 
την Επικ. Καθηγήτρια Αθανασία Συκιώτου, την Λέκτορα Αγγελική Σαρέλη, την Λέκτορα Άννα Αποστο-
λίδου, τον Λέκτορα ∆ημήτρη Συμεωνίδη, τον Λέκτορα Γεώργιο ∆ημήτραινα, τον Λέκτορα Κωνσταντίνο 
Βαθιώτη, τον Λέκτορα Αναστάσιο Τριανταφύλλου και τον Λέκτορα Κωνσταντίνο Κοσμάτο, οι οποίοι έ-
χουν συμβάλλει ο καθένας με το μοναδικό του τρόπο στην εμβάθυνση σε ιδιαίτερα ζητήματα. 

Θα ήταν σοβαρή παράλειψη εάν εξαιρούσα από το κομμάτι των ευχαριστιών τα μέλη της Γραμμα-
τείας του Τομέα την κα. Άριστη Βασδέκη και την κα. Σταυρούλα Θωίδου, για την ενθάρρυνση και τις 
πρακτικές διευκολύνσεις που αφειδώς μου προσέφεραν όλα τα προπτυχιακά και ιδίως μεταπτυχια-
κά χρόνια στο ∆ΠΘ.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» οφείλω στην οικογένειά μου και ιδιαίτερα στη σύζυγό μου Άντζελα, για 
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την υπομονή και τη μεγάλη υποστήριξη στα δύσκολα χρόνια εκπόνησης αυτής της διδακτορικής δια-
τριβής. 

Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον εκδοτικό οίκο ∆ίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλα και 
ειδικότερα στον κ. Παναγιώτη Σάκκουλα και στην κα. ∆ιαμάντω Χαλβατζόγλου που πραγματοποίησαν 
την έκδοση αυτού του βιβλίου.

Ένα «ευχαριστώ» για τους ανθρώπους που σφράγισαν την έως τώρα πορεία μου, είναι λίγο, ελπί-
ζω όμως να τους το εκφράσω με το καλύτερο δυνατό τρόπο, βαδίζοντας με θάρρος και αξιοπρέπεια 
στο δύσκολο και όμορφο χώρο, όπου με καθοδήγησαν. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια για τη συστηματική επιθεώρηση του Ειδικού Μέρους του 
αλ.ΠΚ με παράλληλη διαρκή σύγκριση των ρυθμίσεων του αλ.ΠΚ με το ελληνικό ποινικό δόγμα. 
Μολονότι κύριο στόχο αυτής της μελέτης, αποτελεί η συστηματική επιθεώρηση του Ειδικού Μέρους 
του αλ.ΠΚ και η αντίστοιχη σύγκριση με το ελληνικό ποινικό δόγμα, κρίθηκε σκόπιμο να αφιερώνεται 
μια συγκεκριμένη ενότητα στις ρυθμίσεις του Γενικού Μέρους του αλ.ΠΚ, ώστε να γίνονται κατανοη-
τές οι θέσεις που έχουν υιοθετηθεί στο Ειδικό Μέρος. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται άλλωστε και 
μια ολοκληρωμένη εικόνα για το αλβανικό ποινικό δόγμα. 
Η ενότητα που αναφέρεται στο Γενικό Μέρος χωρίς να έχει επεξεργαστεί με λεπτομερή τρόπο, πα-
ρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη με την ίδια αντίληψη όπως και το Ειδικό Μέρος. Παρουσιάζονται οι 
βασικοί θεσμοί και ρυθμίσεις, υπό συγκριτική σκοπιά, εντοπίζονται τα προβλήματα, για τα οποία προ-
τείνονται θεωρητικές λύσεις, ώστε να έχουν επίδραση και στην πρακτική εφαρμογή τους, εφόσον κά-
τι τέτοιο είναι εφικτό, και τέλος στις ιδιαίτερα προβληματικές περιπτώσεις, γίνονται παράλληλα και de 
lege ferenda προτάσεις. Η σύγκριση με το ελληνικό ποινικό δόγμα, όσον αφορά τους θεσμούς και τις 
ρυθμίσεις του Γενικού Μέρους, γίνεται μόνο de lege lata, ώστε να γίνει κατανοητό τί μπορεί να υπο-
στηριχθεί και τί μπορεί να αποκλεισθεί σε θεωρητικό επίπεδο με βάση το γράμμα του νόμου.
Στο Ειδικό Μέρος ο τρόπος ανάλυσης είναι συστηματικότερος. Σε κάθε τμήμα και κεφάλαιο αρχικά 
γίνεται μια συνολική επισκόπηση των αξιόποινων πράξεων που εντάσσονται σ’ αυτό, σε μια προσπά-
θεια εντοπισμού του τρόπου και του κριτηρίου που χρησιμοποιεί ο αλβανός ποινικός νομοθέτης για τη 
δόμηση του κάθε τμήματος ή κεφαλαίου. Στην πλειοψηφία των τμημάτων και κεφαλαίων, γίνεται επι-
πλέον και μια ομαδοποίηση των αξιόποινων πράξεων, με επιλεγμένα κριτήρια που επιτρέπουν ένα τέ-
τοιο καταμερισμό και ομαδοποίηση των ενταγμένων, στο συγκεκριμένο τμήμα ή κεφάλαιο, αξιόποινων 
πράξεων. Αυτή η ομαδοποίηση έχει κυρίως θεωρητικό ενδιαφέρον και επιτρέπει την ευχερέστερη α-
νάλυση των επιμέρους αξιόποινων πράξεων. 
Σε κάθε τμήμα ή κεφάλαιο αφιερώνεται μια ξεχωριστή ενότητα στο προστατευόμενο έννομο αγαθό. 
Οι αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στο Ειδικό Μέρος του αλ.ΠΚ ερμηνεύονται ξεχωριστά, με 
αρκετά αναλυτικό τρόπο. Είναι προφανές ότι η παρούσα μελέτη δεν έχει ως στόχο μια εξαντλητική 
συστηματική ερμηνεία, ούτε για το Ειδικό Μέρος. Η ερμηνευτική προσέγγιση έχει άλλους σκοπούς. 
Πρώτον να δημιουργήσει μια σαφή εικόνα για κάθε αξιόποινη πράξη, δεύτερον να εντοπίζονται τα προ-
βληματικά σημεία και να δοθεί μια λύση σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Ποινικού ∆ικαίου και τρί-
τον να αποδίδει τη διάσταση των εννοιών που χρησιμοποιεί ο αλβανός ποινικός νομοθέτης, ώστε να 
διευκολύνεται η διαπίστωση ή όχι της υπαγωγής των αντίστοιχων συμπεριφορών στις νομοθεσίες των 
δυο χωρών, ενόψει του γεγονότος ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο διαφορετικός λεκτικός και συστημα-
τικός τρόπος τυποποίησης που ακολουθεί ο αλβανός και ο έλληνας ποινικός νομοθέτης αντίστοιχα, 
όχι μόνο δεν επιτρέπει, αλλά ενίοτε εμφανίζεται και αδύνατη η εν λόγω διαπίστωση εάν δεν προηγη-
θεί η ερμηνευτική αυτή προετοιμασία. Στο τέλος κάθε τμήματος ή κεφαλαίου, σε μια ξεχωριστή ενό-
τητα, αναλύονται οι διαφορές με το αντίστοιχο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του ελλ.ΠΚ ή τον αντί-
στοιχο Ειδικό Ποινικό Νόμο καθώς και μνημονεύονται οι συμπεριφορές οι οποίες δεν τυποποιούνται 
αντίστοιχα στη μία ή στην άλλη χώρα. 
Στο τέλος, αφού έχει προηγηθεί μια λεπτομερής συγκριτική ανάλυση για το σύνολο των ρυθμίσε-
ων του Γενικού και του Ειδικού Μέρους, διατυπώνονται τα συμπεράσματα, στα οποία με γενικευμένο 
τρόπο παρουσιάζονται τα σημεία αιχμής του αλβανικού ποινικού δόγματος, ο συμβιβασμός αυτού του 
δόγματος με τις βασικές αρχές του Ποινικού ∆ικαίου και εν τέλει η σχέση του με το ελληνικό ποινικό 
δόγμα, προσπαθώντας να επιτευχθεί ο βασικός στόχος αυτής της μελέτης. 
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Γενικό Μέρος

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Νόμος 7895 του 27.1.1995
 

Ποινικός Κώδικας της Αλβανικής Δημοκρατίας

Έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 7491/29.4.1991 «Για τις βασικές συνταγματικές δι-
ατάξεις», με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου

Η Βουλή της Αλβανικής Δημοκρατίας

Αποφάσισε:
I

ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΡΟΣ
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Άρθρο 1. Ποινικός νόμος και διάκριση των αξιόποινων πράξεων: Ο ποινικός νόμος προσδιορίζει τις αξιόποινες 
πράξεις, τις ποινές και όλα τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον των δραστών τους.
Οι αξιόποινες πράξεις διακρίνονται σε εγκλήματα και σε ποινικές παραβάσεις. Η διάκρισή τους γίνεται 
σε κάθε περίπτωση στις διατάξεις του Ειδικού Μέρους αυτού του Κώδικα.

Αντίστοιχο άρθρο στον ελλ.ΠΚ 
18 ΠΚ 

Άρθρο 1/α. Βάσεις της ποινικής νομοθεσίας: Ο Ποινικός Κώδικας βασίζεται στο Σύνταγμα της Αλβανικής 
∆ημοκρατίας, στις γενικές αρχές του διεθνούς ποινικού δικαίου καθώς και στις επικυρωμένες από το 
Αλβανικό Κράτος, διεθνείς συμβάσεις.
Η ποινική νομοθεσία αποτελείται από αυτόν τον Κώδικα καθώς και από άλλους νόμους όπου προβλέ-
πονται αξιόποινες πράξεις. 

Άρθρο 1/β. Αποστολή της ποινικής νομοθεσίας: Η ποινική νομοθεσία της Αλβανικής ∆ημοκρατίας έχει ως α-
ποστολή να υπερασπίζεται την ανεξαρτησία του κράτους και την εδαφική ακεραιότητά του, την αξιοπρέ-
πεια του ανθρώπου, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, τη συνταγματική τάξη, την ιδιοκτησία, το πε-
ριβάλλον, τη συμβίωση και την κατανόηση των αλβανών με τις εθνικές μειονότητες καθώς και τη θρη-
σκευτική συμβίωση, από τις αξιόποινες πράξεις καθώς και την πρόληψή τους.

Άρθρο 1/γ. Αρχές του Ποινικού Κώδικα: Ο Ποινικός Κώδικας βασίζεται στις συνταγματικές αρχές του κρά-
τους δικαίου, της ισότητας ενώπιον του νόμου, της δικαιοσύνης κατά τη διαπίστωση της ενοχής και την 
επιμέτρηση της ποινής, και του ανθρωπισμού. 
Η αναλογική εφαρμογή του ποινικού νόμου δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 2. Μη τιμώρηση χωρίς νόμο: Κανείς δεν μπορεί να τιμωρηθεί ποινικά για μια πράξη, η οποία προη-
γουμένως δεν έχει προβλεφθεί ρητά στο νόμο, ως έγκλημα ή ποινική παράβαση.
Κανείς δεν μπορεί να τιμωρηθεί με ένα είδος και ύψος ποινής, που δεν προβλέπεται στο νόμο.
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Αντίστοιχο άρθρο στον ελλ.ΠΚ
1 ΠΚ 

Άρθρο 3. Χρονική επέκταση του ποινικού νόμου: Κανείς δεν μπορεί να τιμωρηθεί για μια πράξη, η οποία κα-
τά το νόμο του χρόνου που τελέσθηκε, δεν αποτελούσε αξιόποινη πράξη. 
Ο νέος νόμος που δεν τιμωρεί την αξιόποινη πράξη, έχει αναδρομική ισχύ. Σε περίπτωση που κάποιος 
έχει τιμωρηθεί, η εκτέλεση της ποινής δεν μπορεί να αρχίσει και αν έχει αρχίσει, παύει. 
Όταν ο νόμος του χρόνου κατά τον οποίο έχει τελεσθεί η αξιόποινη πράξη και ο μεταγενέστερος νόμος 
είναι διαφορετικοί, εφαρμόζεται εκείνος ο νόμος οι διατάξεις του οποίου είναι ευμενέστερες για εκεί-
νον που έχει τελέσει την αξιόποινη πράξη.

Αντίστοιχα άρθρα στον ελλ.ΠΚ 
1&2 ΠΚ

Άρθρο 4. Άγνοια του νόμου: Η άγνοια του νόμου που τιμωρεί την αξιόποινη πράξη, δεν αποτελεί λόγο α-
ποκλεισμού της ποινικής ευθύνης, εκτός από τις περιπτώσεις που η άγνοια είναι αντικειμενικά ανα-
πόφευκτη.

Αντίστοιχο άρθρο στον ελλ.ΠΚ
31 ΠΚ

Άρθρο 5. Έδαφος της Αλβανικής Δημοκρατίας: Ως έδαφος της Αλβανικής ∆ημοκρατίας, στην έννοια του ποι-
νικού νόμου, θεωρείται ο χερσαίος χώρος, το εύρος των χωρικών και εσωτερικών θαλάσσιων υδάτων, 
ο εναέριος χώρος που εκτείνεται πάνω από το χερσαίο χώρο και τα χωρικά και εσωτερικά θαλάσσια 
ύδατα, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος χώρος όπου επεκτείνεται η κυριαρχία του αλβανικού κράτους, 
όπως οι έδρες των διπλωματικών αντιπροσωπιών και αλβανικών προξενείων, τα πλοία που φέρουν τη 
σημαία της Αλβανικής ∆ημοκρατίας, τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, της πολεμικής ή πολιτικής αε-
ροπορίας, οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

Αντίστοιχο άρθρο στον ελλ.ΠΚ
5 ΠΚ 

Άρθρο 6. Εφαρμογή του ποινικού νόμου για αξιόποινες πράξεις τελούμενες από αλβανούς υπηκόους: Για αξιόποι-
νες πράξεις τελούμενες από αλβανούς υπηκόους στο έδαφος της Αλβανικής ∆ημοκρατίας εφαρμό-
ζεται ο ποινικός νόμος της Αλβανικής ∆ημοκρατίας.
Ο ποινικός νόμος της Αλβανικής ∆ημοκρατίας εφαρμόζεται και για τον αλβανό υπήκοο που διαπράττει 
έγκλημα στο έδαφος μιας άλλης χώρας, όταν το έγκλημα είναι ταυτόχρονα αξιόποινη και εφόσον δεν 
έχει εκδοθεί γι’ αυτό μια αμετάκλητη απόφαση από ένα αλλοδαπό δικαστήριο. 
Στην έννοια αυτού του άρθρου ως αλβανοί υπήκοοι θα θεωρηθούν και εκείνοι που εκτός από την αλ-
βανική υπηκοότητα έχουν και άλλη υπηκοότητα. 

Αντίστοιχα άρθρα στον ελλ.ΠΚ
5&6 ΠΚ

Άρθρο 7. Εφαρμογή του ποινικού νόμου για αξιόποινες πράξεις τελούμενες από αλλοδαπούς υπηκόους: Ο αλλο-
δαπός υπήκοος, που τελεί αξιόποινη πράξη στο έδαφος της Αλβανικής ∆ημοκρατίας, ευθύνεται βάση 
του ποινικού νόμου της Αλβανικής ∆ημοκρατίας.
Ο ποινικός νόμος της Αλβανικής ∆ημοκρατίας εφαρμόζεται και για τον αλλοδαπό υπήκοο, που έξω α-
πό το έδαφος της Αλβανικής ∆ημοκρατίας, τελεί σε βάρος των συμφερόντων του κράτους ή αλβανού 
υπηκόου ένα από τα παρακάτω εγκλήματα:
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Άρθρα 1-72

α) Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
β) Εγκλήματα κατά της ανεξαρτησίας και της συνταγματικής τάξης 
γ) Τρομοκρατικές ενέργειες 
δ) ∆ιοργάνωση πορνείας, παράνομη εμπορία ανθρώπων, παιδιών και γυναικών, κατασκευή και παρά-
νομη εμπορία όπλων, παραγωγή και παράνομη εμπορία ναρκωτικών και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, 
πυρηνικών ουσιών, πορνογραφικών υλικών, καθώς και παράνομη εμπορία καλλιτεχνικών έργων και 
αντικειμένων με ιστορική, καλλιτεχνική και αρχαιολογική αξία
ε) Πειρατεία αεροσκαφών και πλοίων
ζ) Πλαστογραφία της σφραγίδας του αλβανικού Κράτους, των αλβανικών χρημάτων και αξιόγραφων
η) Εγκλήματα που θίγουν τη ζωή και την υγεία αλβανού υπηκόου, για τα οποία ο νόμος προβλέπει ποι-
νή φυλάκισης μεγαλύτερο των πέντε ετών ή οποιαδήποτε άλλη βαρύτερη ποινή
θ) Το ξέπλυμα των προϊόντων της αξιόποινης πράξης 
ι) Εγκλήματα ενεργητικής και παθητικής διαφθοράς, τελούμενα από πρόσωπα που ασκούν λειτουρ-
γήματα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 

Αντίστοιχα άρθρα στον ελλ.ΠΚ
5, 7, 8 ΠΚ

Άρθρο 8. Εφαρμογή του ποινικού νόμου για αξιόποινες πράξεις τελούμενες από τον ανιθαγενή: Για τον ανιθαγενή 
που τελεί αξιόποινη πράξη στο έδαφος της Αλβανικής ∆ημοκρατίας και έγκλημα έξω από αυτό το έ-
δαφος, ισχύουν οι κανόνες του άρθρου 7 αυτού του Κώδικα. 

Αντίστοιχα άρθρα στον ελλ.ΠΚ
5, 7, 8 ΠΚ

Άρθρο 9. Ευθύνη για τους αλλοδαπούς που χαίρουν της ασυλίας: Το ζήτημα της ευθύνης για τους αλλοδαπούς 
υπηκόους, οι οποίοι τελούν αξιόποινη πράξη στο έδαφος της Αλβανικής ∆ημοκρατίας και που χαίρουν 
ασυλίας βάση του διεθνούς δικαίου, λύνεται διά της διπλωματικής οδού.

Αντίστοιχο άρθρο στον ελλ.ΚΠ∆
2 ΚΠ∆

Άρθρο 10. Η ισχύς των ποινικών αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων: Οι ποινικές αποφάσεις που έχουν εκδο-
θεί από αλλοδαπά δικαστήρια εναντίον αλβανών υπηκόων, οι οποίες πιστοποιούν την τέλεση μίας αξι-
όποινης πράξης, εφόσον δεν έχει προβλεφθεί αλλιώς σε διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις, ισχύουν 
στην Αλβανία μέσα στα πλαίσια του αλβανικού νόμου και, ως ακολουθών:
α) για τη διαπίστωση της υποτροπής του δράστη που έχει τελέσει την αξιόποινη πράξη,
β) για την εφαρμογή των αποφάσεων που εμπεριέχουν συμπληρωματικές ποινές,
γ) για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας,
δ) για την πληρωμή της αποζημίωσης ή για άλλες αστικές συνέπειες. 

Αντίστοιχα άρθρα στον ελλ.ΠΚ
10, 11 ΠΚ 

Άρθρο 11. Έκδοση: Η έκδοση μπορεί να επιτραπεί μόνο όταν προβλέπεται ρητά στις διεθνείς συμβάσεις 
των οποίων η Αλβανική ∆ημοκρατία αποτελεί μέρος.
Η έκδοση επιτρέπεται όταν η αξιόποινη πράξη που αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης για έκδοση έχει 
προβλεφθεί ως τέτοια, ταυτόχρονα τόσο από τον αλβανικό, όσο και από τον αλλοδαπό νόμο.
Η έκδοση δεν επιτρέπεται:
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