
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014  Ν. 30(Ι)/2014 

30(Ι)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2006 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός τίτλος. 

 

 

133(Ι) του 2004 

112(Ι) του 2006. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος 

Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος 

Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμους του 2004 και 2006 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ευρωπαϊκού 

Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων 

Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμοι του 2004 

μέχρι 2014. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή σʼ 

αυτό της φράσης «στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας» (έκτη γραμμή). 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (4) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

αντικατάσταση σʼ αυτό της φράσης «δύναται, όπου είναι δυνατό,» 

(πρώτη γραμμή) με τη λέξη «υποχρεούται». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 11 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (3) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σʼ αυτό των λέξεων «το Επαρχιακό Δικαστήριο»(τρίτη 

γραμμή) με τις λέξεις «Επαρχιακός Δικαστής». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

5. Η παράγραφος (δ) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη της λέξης «ή» αμέσως μετά τη φράση «των πολιτικών 

φρονημάτων,» και τη διαγραφή της φράσης «ή της δράσης του υπέρ της 

ελευθερίας» (πέμπτη και έκτη γραμμή). 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 14 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του 

υφιστάμενου κειμένου αυτού ως εδάφιο (1) και την προσθήκη, αμέσως 

μετά, των ακόλουθων εδαφίων (2), (3) και (4): 

  

    «(2)  Επιπροσθέτως των διατάξεων του εδαφίου (1), η δικαστική 

αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος 

σύλληψης δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος 

σύλληψης που έχει εκδοθεί με σκοπό την εκτέλεση ποινής 

στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της 

ελευθερίας, σε περίπτωση που ο εκζητούμενος δεν εμφανίσθηκε 

αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, 

εκτός εάν στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αναφέρεται ότι, βάσει 

δικονομικών απαιτήσεων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο 

του κράτους μέλους έκδοσης, ο εκζητούμενος- 

  

 (α) εν ευθέτω χρόνω- 

  

 (i) 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 δι’ άλλων 

μέσων ενημερωθεί πραγματικά και επισήμως για την 

προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής 

της δίκης αυτής, κατά τρόπον ώστε να αποδεικνύεται 

σαφώς ότι τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης 

δίκης· και 

  

 (ii) είχε ενημερωθεί ότι δύναται να εκδοθεί απόφαση σε 

περίπτωση που δεν εμφανισθεί στη δίκη· ή 

  

 (β) τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει 

εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε είτε ίδιος είτε το 

κράτος, να τον ή την εκπροσωπήσει στη δίκη και όντως 

εκπροσωπήθηκε στη δίκη από τον εν λόγω δικηγόρο· ή 

  

 (γ) αφού του επεδόθη η απόφαση και ενημερώθηκε ρητά για το 
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δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικό μέσο, 

σε διαδικασία όπου δικαιούται να παρίσταται και όπου η ουσία 

της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών 

στοιχείων, επανεξετάζεται και η δίκη δύναται να οδηγήσει σε 

ανατροπή της αρχικής απόφασης- 

  

 (i) έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση· ή 

  

 (ii) δεν έχει ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο 

μέσο εντός της ταχθείσας προθεσμίας· ή 

  

 (δ) δεν έλαβε προσωπικά επίδοση της απόφασης αλλά- 

  

 (i) η απόφαση θα του επιδοθεί προσωπικά και αμελλητί μετά 

την παράδοσή του και θα ενημερωθεί ρητά για το 

δικαίωμά του να δικασθεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο 

μέσο, σε διαδικασία όπου δικαιούται να παρίσταται  και 

όπου η ουσία της υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων 

αποδεικτικών στοιχείων, επανεξετάζεται και η διαδικασία 

αυτή δύναται να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής 

απόφασης· και 

  

 (ii) θα ενημερωθεί σχετικά με την προθεσμία εντός της 

οποίας δικαιούται να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου ή να 

ασκήσει ένδικο μέσο, ως προβλέπεται στο σχετικό 

ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. 

  

    (3) Σε περίπτωση που το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδίδεται 

με σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου 

ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας υπό τους όρους της 

παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) ανωτέρω και ο εκζητούμενος δεν 

έχει λάβει προηγουμένως επίσημη ενημέρωση για την ύπαρξη 

δικαστικής διαδικασίας εναντίον του, ο εκζητούμενος έχει το 

δικαίωμα, κατά την ενημέρωσή του για το περιεχόμενο του 

ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και προτού παραδοθεί στις 

αρμόδιες αρχές εκτέλεσης, να ζητήσει να λάβει αντίγραφο της 
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απόφασης. Μόλις η δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλματος 

ενημερωθεί για το ως άνω αίτημα του εκζητουμένου, παρέχει ευθύς 

στον εκζητούμενο, μέσω της δικαστικής αρχής εκτέλεσης του 

εντάλματος, αντίγραφο της απόφασης: 

  

  Νοείται ότι σε καμία περίπτωση το αίτημα του εκζητουμένου 

για λήψη αντιγράφου απόφασης δεν καθυστερεί τη διαδικασία 

παράδοσής του ή την απόφαση εκτέλεσης του ευρωπαϊκού 

εντάλματος σύλληψης: 

  

  Νοείται, περαιτέρω, ότι η διαβίβαση της απόφασης στον 

εκζητούμενο γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και 

δεν κινεί τις όποιες προθεσμίες ενδέχεται να ισχύουν για αίτηση 

επανεκδίκασης της υπόθεσης ή άσκησης έφεσης. 

  

    (4) Σε περίπτωση που ο εκζητούμενος παραδίδεται υπό τους 

όρους της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) ανωτέρω και έχει 

ζητήσει επανεκδίκαση της υπόθεσης ή άσκηση έφεσης, μέχρι την 

ολοκλήρωση της επανεκδίκασης ή της έφεσης η κράτηση του 

εκζητουμένου επανεξετάζεται, ανά τακτά διαστήματα ή κατόπιν 

αίτησης του εκζητουμένου, στη βάση του δικαίου του κράτους 

έκδοσης. Η επανεξέταση παρέχει ειδικότερα  τη δυνατότητα 

αναστολής ή διακοπής της κράτησης. Η επανεκδίκαση της 

υπόθεσης ή η άσκηση της έφεσης αρχίζει εν ευθέτω χρόνω μετά την 

παράδοση.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 

εδαφίου (1) αυτού και την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (2) και 

(3) αυτού σε εδάφια (1) και (2), αντίστοιχα. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του 

βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

άρθρο 16: 

  

 «16.(1) Όταν η κεντρική αρχή λαμβάνει το ευρωπαϊκό ένταλμα 

σύλληψης μεριμνά για τη σύλληψη του εκζητούμενου προσώπου. 
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    (2)(α) Σε περίπτωση επείγουσας φύσης η αρμόδια δικαστική αρχή 

του κράτους εκτέλεσης δύναται να εκδώσει προσωρινό ένταλμα 

σύλληψης εκζητούμενου προσώπου για το οποίο εκδόθηκε 

ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή για το οποίο υπάρχουν 

πληροφορίες ότι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθεται 

να εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και πριν τη διαβίβαση ή 

την έκδοσή του, ανάλογα με την περίπτωση, αφού υποβληθεί 

σχετική αίτηση από το κράτος έκδοσης ταχυδρομικώς, 

τηλεγραφικώς, διά της Διεθνούς Οργάνωσης Εγκληματολογικής 

Αστυνομίας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο: 

  

  Νοείται ότι, σε περίπτωση που ζητείται η έκδοση 

προσωρινού εντάλματος σύλληψης εκζητουμένου προσώπου στη 

βάση πληροφοριών ότι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προτίθεται να εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του η σχετική 

αίτηση του κράτους έκδοσης περιλαμβάνει το ένταλμα σύλληψης 

του εκζητουμένου αυτού προσώπου που εκδόθηκε από τις αρχές 

του κράτους έκδοσης ή την απόφαση για την επιβολή ποινής 

φυλάκισης. 

  

    (β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) προσωρινή σύλληψη 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία 

σύλληψης του εκζητούμενου προσώπου. 

  

    (γ) Αν δεν ληφθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εντός της 

προθεσμίας η οποία προνοείται στην παράγραφο (β) του παρόντος 

εδαφίου ο συλληφθείς αφήνεται ελεύθερος: 

  

  Νοείται ότι, η απελευθέρωση του συλληφθέντος δεν 

αντίκειται σε νεότερη σύλληψη, εάν το ευρωπαϊκό ένταλμα 

σύλληψης ληφθεί μεταγενέστερα.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 17 του 

βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «οδηγείται» (δεύτερη 

γραμμή) της φράσης «το συντομότερο δυνατόν και εν πάση 
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περιπτώσει». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 20 του 

βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

  

 «(2)  Ο συλληφθείς δυνάμει του εδαφίου (1), δικαιούται να παραστεί 

με συνήγορο της επιλογής του και διερμηνέα ή, αν δεν έχει 

συνήγορο της επιλογής του, να ζητήσει να διοριστεί συνήγορος από 

τον αρμόδιο Δικαστή.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 23 του 

βασικού νόμου. 

11. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στο τέλος αυτού, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (5): 

  

 «(5)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η 

διαδικασία εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης 

διεξάγεται χωρίς καθυστέρηση.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 24 του 

βασικού νόμου. 

12. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

  

 «(2)(α) Το Ανώτατο Δικαστήριο καθορίζει τις προθεσμίες ακρόασης 

της έφεσης και έκδοσης της απόφασης με διαδικαστικό κανονισμό 

που εκδίδει δυνάμει του άρθρου 39, λαμβανομένων υπόψη των 

διατάξεων του άρθρου 23. 

  

    (β)  Ο εκζητούμενος κλητεύεται αυτοπροσώπως ή μέσω 

αντικλήτου, όπως ήθελε καθορισθεί με διαδικαστικό κανονισμό που 

εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 39.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 29 του 

βασικού νόμου. 

13. Το εδάφιο (2) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σʼ αυτό της φράσης «αποδειχθεί αδύνατη λόγω 

ανώτερης βίας σε ένα», (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση 

«εμποδίζεται λόγω περιστάσεων που δεν ελέγχονται». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 41 του 

βασικού νόμου. 

14. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σʼ αυτό της λέξης «του» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη 

«τους» και με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «η Απόφαση 

Πλαίσιο έχει» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «χωρίς επιφυλάξεις». 

  

Τροποποίηση του 

Παραρτήματος του 

βασικού νόμου. 

Παράρτημα. 

15. Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση σʼ αυτό της παραγράφου (δ) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο (δ): 

  

«(δ) Αναφέρετε εάν το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη 
που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης: 

 

1.  Ναι,  το πρόσωπο εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που 
οδήγησε στην έκδοση της απόφασης. 

 

 

2.  Όχι, το πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη 
που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης. 

 

3.  Εάν σημειώσατε το τετραγωνίδιο στο σημείο 2, παρακαλώ 
διευκρινίστε εάν: 

 

3.1  (α) το πρόσωπο κλητεύθηκε 
αυτοπροσώπως στις ………… 
(ημέρα/μήνας/έτος) και με την κλήτευση 
ενημερώθηκε σχετικά με την 
προγραμματισμένη ημερομηνία και τον 
τόπο διεξαγωγής της δίκης που 
οδήγησε στην έκδοση της απόφασης, 
και είχε ενημερωθεί σχετικά με το 
γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί 
απόφαση σε περίπτωση που δεν 
εμφανιστεί στη δίκη, ή 

 
   

 (β) το πρόσωπο δεν κλητεύθηκε 
αυτοπροσώπως αλλά είχε διʼ  άλλων 
μέσων ενημερωθεί πραγματικά και 
επισήμως για την προγραμματισμένη 
ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής 
της δίκης που οδήγησε στην έκδοση 
αποφάσεως, κατά τρόπον ώστε να 
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αποδεικνύεται σαφώς ότι τελούσε εν 
γνώσει της προγραμματισμένης δίκης, 
είχε δε ενημερωθεί σχετικά με το 
γεγονός ότι μπορεί να εκδοθεί 
απόφαση σε περίπτωση που δεν 
εμφανισθεί στη δίκη, ή 

 
 

3.2 το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της 
προγραμματισμένης δίκης, είχε δώσει δε εντολή σε 
δικηγόρο, τον οποίο διόρισε είτε το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο είτε το κράτος, να τον ή την εκπροσωπήσει 
στη δίκη, και εκπροσωπήθηκε όντως από αυτόν τον 
δικηγόρο στη δίκη, ή 

 

3.3 η απόφαση επεδόθη στο πρόσωπο στις ………….….. 
(ημέρα/μήνας/έτος) και αυτό ενημερώθηκε ρητά για το 
δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο 
μέσο, όπου δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της 
υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων αποδεικτικών 
στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η δίκη μπορεί να 
οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής απόφασης, και 

 

(α) έχει δηλώσει ρητώς ότι δεν αμφισβητεί 
την απόφαση αυτή. ή 

(β) το πρόσωπο δεν έχει ζητήσει να 
δικαστεί εκ νέου ή να ασκήσει ένδικο 
μέσο εντός της ισχύουσας προθεσμίας. 
ή 

3.4 η απόφαση δεν του επιδόθηκε προσωπικώς, αλλά-  

(α) η απόφαση θα του επιδοθεί προσωπικώς και 
αμελλητί μετά την παράδοσή του. και 

(β) όταν του επιδοθεί η απόφαση, θα ενημερωθεί 
ρητά για το δικαίωμά του να δικαστεί εκ νέου ή να 
ασκήσει ένδικο μέσο, στην εκδίκαση του οποίου 
δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της 
υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων 
αποδεικτικών στοιχείων, θα επανεξεταστεί, και η 
δίκη μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής 
απόφασης. και 

(γ) το πρόσωπο θα ενημερωθεί για την προθεσμία 
μέσα στην οποία μπορεί να ζητήσει επανεκδίκαση 
ή να ασκήσει ένδικο μέσο, η οποία θα είναι 
…….… ημέρες. 
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4.  Παρακαλώ αναφέρατε πληροφορίες για τον τρόπο με τον 
οποίο έχει εκπληρωθεί ο σχετικός όρος, εάν σημειώσατε το 
τετραγωνίδιο στην παράγραφο (β) του σημείου 3.1 ή στο 
σημείο 3.3 ανωτέρω. 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


