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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΝΟΜΟ  

 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 81, 
27.3.2009, σ.24. 
 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
26ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση των αποφάσεων-
πλαισίων 2002/584/ΔΕΥ, 2005/214/ΔΕΥ, 2006/783/ΔΕΥ, 2008/909/ΔΕΥ 
και 2008/947/ΔΕΥ και την κατοχύρωση, διά του τρόπου αυτού, των 
δικονομικών δικαιωμάτων των προσώπων και την προώθηση της 
εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που 
εκδίδονται ερήμην του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δίκη», 

 1.  
 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 2.  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
 
 
 
 

179(I) του 2007. 
        

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναγνώρισης και 
Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίες Επιβάλλουν Χρηματικές Ποινές (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2013 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Αναγνώρισης και Εκτέλεσης 
Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες 
Επιβάλλουν Χρηματικές Ποινές Νόμο του 2007 (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Αναγνώρισης και Εκτέλεσης 
Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες 
Επιβάλλουν Χρηματικές Ποινές Νόμοι του 2007 και 2013. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 του 
βασικού νόμου. 

2.   Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
τελείας στο τέλος αυτού με το σημείο του κόμματος και με την 
προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος υπεράσπισης των προσώπων τα οποία υπόκεινται σε 
ποινικές διαδικασίες, και χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις που τυχόν 
βαρύνουν τις δικαστικές αρχές ως προς το θέμα αυτό». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 8 του 
βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

   
  (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) 

αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ζ): 
   
  «(ζ) σύμφωνα με το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 

πιστοποιητικό, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σε περίπτωση 
γραπτής διαδικασίας, δεν ενημερώθηκε σύμφωνα με το 
δίκαιο του κράτους έκδοσης προσωπικά ή μέσω αρμόδιου, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, εκπροσώπου σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο, σχετικά με το δικαίωμά του να προσβάλει την 
απόφαση και για τις προθεσμίες τέτοιου ένδικου μέσου.»∙ 

   
  (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (η) του εδαφίου (2) 

αυτού, της τελείας (δεύτερη γραμμή) με άνω τελεία και την 
προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων παραγράφων 
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(θ) και (ι): 
   
   «(θ) σύμφωνα με το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 

πιστοποιητικό, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν 
εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην 
έκδοση της απόφασης, εκτός εάν στο πιστοποιητικό 
αναφέρεται ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, βάσει 
περαιτέρω δικονομικών απαιτήσεων που προβλέπονται 
από το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης - 

    
   (i)  σε κατάλληλο χρόνο - 

 
(Α)  είτε είχε κλητευθεί αυτοπροσώπως και με 

την κλήτευση είχε ενημερωθεί σχετικά με την 
προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο 
διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην 
έκδοση της απόφασης, είτε είχε με 
οποιοδήποτε άλλο μέσο ενημερωθεί 
πραγματικά και επισήμως για την 
προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο 
διεξαγωγής της δίκης αυτής, κατά τρόπον 
ώστε να αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε 
σε γνώση της προγραμματισμένης δίκης, και 

 
(Β)  είχε ενημερωθεί ότι μπορεί να εκδοθεί 

απόφαση σε περίπτωση που το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν εμφανιστεί στη 
δίκη, ή 

    
   (ii)  τελούσε σε γνώση της προγραμματισμένης δίκης, 

είχε δώσει εντολή σε δικηγόρο, τον οποίο διόρισε 
είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το κράτος 
έκδοσης για να τον εκπροσωπήσει στη δίκη, και 
εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν το δικηγόρο στη 
δίκη, ή 

 
(iii)  αφού του επιδόθηκε η απόφαση και ενημερώθηκε 

ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να 
ασκήσει ένδικο μέσο, όπου το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο δικαιούται να παρίσταται και όπου η  
ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων 
αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η 
δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής 
απόφασης - 

    
    (Α) έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την 

απόφαση, ή 
 
(Β) δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή δεν 

έχει ασκήσει ένδικο μέσο εντός της 



3 

 

ισχύουσας προθεσμίας· 
   
   (ι) σύμφωνα με το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 

πιστοποιητικό, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν 
εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως, εκτός εάν επισημαίνεται στο 
πιστοποιητικό ότι το εν λόγω πρόσωπο, αφού ενημερώθηκε 
ρητά για τη διαδικασία και τη δυνατότητα να παραστεί 
αυτοπροσώπως σε δίκη, παραιτείται ρητά του δικαιώματος 
ακρόασης και δηλώνει ρητά ότι δεν αμφισβητεί την 
υπόθεση.»∙ 

   
  (γ)  με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «στις 

παραγράφους (γ) και (ζ)» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «στις 
παραγράφους (γ), (ζ), (θ) και (ι)». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


