ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού
Κοινοβουλύου και υμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το
δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και
διαδικαςύασ εκτϋλεςησ του ευρωπαώκού εντϊλματοσ ςύλληψησ καθώσ και
ςχετικϊ με το δικαύωμα ενημϋρωςησ τρύτου προςώπου ςε περύπτωςη
ςτϋρηςησ τησ ελευθερύασ του και με το δικαύωμα επικοινωνύασ με τρύτα
πρόςωπα και με προξενικϋσ αρχϋσ κατϊ τη διϊρκεια ςτϋρηςησ τησ
ελευθερύασ

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικεύμενο και πεδύο εφαρμογόσ
(Άρθρα 1 και 2 τησ οδηγύασ 2013/48/ΕΕ)
1. Με τισ διατϊξεισ του παρόντοσ νόμου εναρμονύζεται η ελληνικό νομοθεςύα με
την Οδηγύα 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και Συμβουλύου τησ
22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο
πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και διαδικαςύασ εκτϋλεςησ του ευρωπαώκού
εντϊλματοσ ςύλληψησ καθώσ και ςχετικϊ με το δικαύωμα ενημϋρωςησ τρύτου
προςώπου ςε περύπτωςη ςτϋρηςησ τησ ελευθερύασ του και με το δικαύωμα
επικοινωνύασ με τρύτα πρόςωπα και με προξενικϋσ αρχϋσ κατϊ τη διϊρκεια
ςτϋρηςησ τησ ελευθερύασ.
2. Τα δικαιώματα τησ παραγρϊφου 1 ιςχύουν για όποιουσ εύναι ύποπτοι ό
κατηγορούνται για την τϋλεςη αξιόποινησ πρϊξησ, από το χρόνο κατϊ τον
οπούον ενημερώνονται ςχετικϊ από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ, με επύςημη κοινοπούηςη
ό με ϊλλον τρόπο, και καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ποινικόσ διαδικαςύασ, καθώσ και
για τα πρόςωπα που υπϊγονται ςτη διαδικαςύα του ευρωπαώκού εντϊλματοσ
ςύλληψησ (εκζητούμενοι) από το χρόνο ςύλληψόσ τουσ ςτο κρϊτοσ μϋλοσ
εκτϋλεςησ.
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ΑΡΘΡΟ 2
Σο δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ
(ϊρθρα 3 και 9 τησ οδηγύασ)
Μετϊ το τϋταρτο εδϊφιο τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 31 του Κώδικα
Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται πϋμπτο εδϊφιο ωσ εξόσ: «Οι διατϊξεισ των
ϊρθρων 96 παρ. 3 και 97 παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγωσ».

ΑΡΘΡΟ 3
(ϊρθρο 4 τησ οδηγύασ)
Στην παρϊγραφο 4 του ϊρθρου 100 του Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ
προςτύθεται δεύτερο εδϊφιο ωσ εξόσ: «Η επικοινωνύα αυτό εύναι απόρρητη».

ΑΡΘΡΟ 4
(ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ)
Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ:
«1. Ο κατηγορούμενοσ ϋχει δικαύωμα να ζητόςει να ενημερωθεύ, χωρύσ
αδικαιολόγητη καθυςτϋρηςη, για τη ςτϋρηςη τησ ελευθερύασ του ϋνα πρόςωπο
τησ επιλογόσ του. Eϊν ο κατηγορούμενοσ εύναι ανόλικοσ ενημερώνεται ο αςκών
τη γονικό μϋριμνα, εκτόσ εϊν αυτό αντιβαύνει ςτο ςυμφϋρον του ανηλύκου,
οπότε ενημερώνεται κϊποιο ϊλλο ενδεδειγμϋνο ενόλικο πρόςωπο ό η αρμόδια
για την προςταςύα των ανηλύκων αρχό.
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2. Σε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ και για να αποτραπεύ ϊμεςοσ κύνδυνοσ, οι
αρμόδιεσ αρχϋσ μπορούν να μην επιτρϋπουν προςωρινϊ την ενημϋρωςη τρύτου
προςώπου για τη ςτϋρηςη τησ ελευθερύασ του κατηγορουμϋνου. Στην
περύπτωςη αυτό εξετϊζεται εϊν ϋνα ϊλλο τρύτο πρόςωπο, που ϋχει υποδειχθεύ
από τον κατηγορούμενο, μπορεύ να ενημερωθεύ ςχετικϊ. Εϊν ο κατηγορούμενοσ
εύναι ανόλικοσ, η αρμόδια για την προςταςύα των ανηλύκων αρχό ενημερώνεται
ςτην περύπτωςη αυτό.
3. Ο κατηγορούμενοσ που εύναι αλλοδαπόσ και ςτερεύται την ελευθερύα του ϋχει
δικαύωμα να ζητόςει να ενημερωθούν, χωρύσ αδικαιολόγητη καθυςτϋρηςη, οι
προξενικϋσ αρχϋσ του κρϊτουσ του οπούου εύναι υπόκοοσ».

ΑΡΘΡΟ 5
(ϊρθρα 6, 7 και 8 τησ οδηγύασ)
τον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Γ ωσ εξόσ:
«1. Ο κατηγορούμενοσ που ςτερεύται την ελευθερύα του ϋχει δικαύωμα
επικοινωνύασ, χωρύσ αδικαιολόγητη καθυςτϋρηςη, με ϋνα τουλϊχιςτον τρύτο
πρόςωπο που ϋχει υποδεύξει ο ύδιοσ. Σε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ και για να
αποτραπεύ ϊμεςοσ κύνδυνοσ, οι αρμόδιεσ αρχϋσ μπορούν να περιορύζουν ό να
αναβϊλλουν την ϊςκηςη του ανωτϋρω δικαιώματοσ. Στην περύπτωςη αυτό
εξετϊζεται πρώτα εϊν ο κατηγορούμενοσ μπορεύ να επικοινωνόςει με ϋνα ϊλλο
πρόςωπο που αυτόσ υποδεικνύει.
2. Ο κατηγορούμενοσ που εύναι αλλοδαπόσ και ςτερεύται την ελευθερύα του ϋχει
δικαύωμα να επικοινωνεύ, χωρύσ αδικαιολόγητη καθυςτϋρηςη, με τισ προξενικϋσ
αρχϋσ του κρϊτουσ του οπούου εύναι υπόκοοσ. Έχει επύςησ δικαύωμα επύςκεψησ
από τισ προξενικϋσ του αρχϋσ, δικαύωμα ςυνομιλύασ και αλληλογραφύασ μαζύ

3

τουσ και δικαύωμα να κανονύζεται η νομικό του εκπροςώπηςη από αυτϋσ,
εφόςον οι εν λόγω αρχϋσ δεν ϋχουν αντύρρηςη».

ΑΡΘΡΟ 6
(ϊρθρο 9 τησ οδηγύασ)
Στο ϊρθρο 96 του Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται παρϊγραφοσ 3 ωσ
εξόσ:
«3. Με την επιφύλαξη των διατϊξεων που απαιτούν την υποχρεωτικό
παρϊςταςη ςυνηγόρου, ο κατηγορούμενοσ ϋχει δικαύωμα να παραιτηθεύ από το
διοριςμό ςυνηγόρου. Η παραύτηςη γύνεται κατϊ τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 2
και πρϋπει να εύναι προώόν τησ ελεύθερησ βούληςησ του προςώπου και να μην
περιϋχει όρο ό αύρεςη. Ο κατηγορούμενοσ μπορεύ να ανακαλϋςει την παραύτηςη
μεταγενϋςτερα, ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ ποινικόσ διαδικαςύασ.»

ΑΡΘΡΟ 7
Σο δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο, ενημϋρωςησ τρύτου προςώπου και
επικοινωνύασ με τρύτα πρόςωπα ςτη διαδικαςύα του ευρωπαώκού
εντϊλματοσ ςύλληψησ
(Άρθρο 10 τησ οδηγύασ 2013/48/ΕΕ)
1. Το δεύτερο εδϊφιο τησ παρ. 1 του ϊρθρου 15 του

ν. 3251/2004

αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «Ο ειςαγγελϋασ εφετών, αφού βεβαιώςει την
ταυτότητϊ του, τον ενημερώνει για την ύπαρξη και το περιεχόμενο του
εντϊλματοσ, για το δικαύωμϊ του να προςφύγει ςτισ υπηρεςύεσ νομικού
παραςτϊτη και διερμηνϋα ςτο κρϊτοσ μϋλοσ εκτϋλεςησ και ςτο κρϊτοσ μϋλοσ
ϋκδοςησ, για το δικαύωμα ενημϋρωςησ τρύτου προςώπου και επικοινωνύασ με
τρύτα πρόςωπα και με τισ προξενικϋσ αρχϋσ του κρϊτουσ του οπούου εύναι
υπόκοοσ, καθώσ και για τη δυνατότητα που του παρϋχεται να ςυγκατατεθεύ
ςτην προςαγωγό του ςτο κρϊτοσ ϋκδοςησ του εντϊλματοσ κατϊ τα οριζόμενα
ςτο ϊρθρο 17 του παρόντοσ. Για την ανωτϋρω ενημϋρωςη και τισ ςχετικϋσ
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δηλώςεισ του εκζητουμϋνου ςυντϊςςεται ϋκθεςη ςύμφωνα με τουσ όρουσ των
ϊρθρων 148 ϋωσ 153 του Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ.»
2. Η παρ. 5 του ϊρθρου 15 του ν. 3251/2004 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «Τα
ϊρθρα 99Β, 99Γ, 233 παρ. 1 και 236Α του Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ
εφαρμόζονται αναλόγωσ και ςτην περύπτωςη ςυλληφθϋντοσ εκζητουμϋνου
βϊςει ευρωπαώκού εντϊλματοσ ςύλληψησ.»

Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2014

Ο Πρόεδρος

Τα Μζλη

Απόςτολοσ Τςουκαλάσ

Καλλιόπη Θεολογίτου

Λουκία Κοτρώνη

Χρήςτοσ Τςιτςιμπίκοσ

Θεόδωροσ Σχινάσ

Η Γραμματζας

Αναςταςία Μανουςάκη

5

