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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
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ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Σροποποίηςη του ν. 3251/2004 “Ευρωπαϊκό ζνταλμα ςφλληψησ, τροποποίηςη
του ν. 2928/2001 για τισ εγκληματικζσ οργανϊςεισ και άλλεσ διατάξεισ”, ςε
ςυμμόρφωςη με την απόφαςη-πλαίςιο 2009/299/ΔΕΤ του υμβουλίου τησ 26ησ
Φεβρουαρίου.

ΑΡΘΡΟ 1

Ο τίτλοσ του άρθρου 6 του νόμου 3251/2004 αντικαθίςταται ωσ εξήσ: «Διαβίβαςθ
ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ ςφλλθψθσ και ςχετικϊν εγγράφων».

Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 3251/2004 προςτίθεται
παράγραφοσ 7 ωσ ακολοφθωσ:

«Κατόπιν αιτιματοσ τθσ αρμόδιασ αρχισ εκτζλεςθσ, ο αρμόδιοσ ειςαγγελζασ εφετϊν
τθσ διαβιβάηει αντίγραφο τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει ποινι ςτερθτικι τθσ
ελευκερίασ ι μζτρο αςφαλείασ ςτερθτικό τθσ ελευκερίασ, εφόςον αυτι δεν ζχει
επιδοκεί ςτον εκηθτοφμενο. Η παράδοςθ του αντιγράφου τθσ απόφαςθσ ςτο
εκηθτοφμενο πρόςωπο από τθν αρμόδια αρχι του κράτουσ εκτζλεςθσ δεν ςυνιςτά
επίςθμθ επίδοςθ τθσ απόφαςθσ και δεν κινεί τισ προκεςμίεσ άςκθςθσ ενδίκων
μζςων.»

ΑΡΘΡΟ 2

Ο τίτλοσ του άρθρου 12 του νόμου 3251/2004 αντικαθίςταται ωσ εξήσ: «Δυνατότθτα
μθ εκτζλεςθσ ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ ςφλλθψθσ – Εξαιρζςεισ».

Μετά την περίπτωςη ε΄ του άρθρου 12 του νόμου 3251/2004 προςτίθεται
περίπτωςη ςτ΄ ωσ ακολοφθωσ:

«ςτ) αν ο εκηθτοφμενοσ με ςκοπό τθν εκτζλεςθ ποινισ ςτερθτικισ τθσ ελευκερίασ ι
μζτρου αςφαλείασ ςτερθτικοφ τθσ ελευκερίασ δεν εμφανίςκθκε αυτοπροςϊπωσ
ςτθ δίκθ που οδιγθςε ςτθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ.»

Στο άρθρο 12 προςτίθεται δεφτερη παράγραφοσ ωσ εξήσ:

«2. Ειδικά ωσ προσ τθν περίπτωςθ ςτϋ τθσ παρ. 1, θ δικαςτικι αρχι εκτελεί
ευρωπαϊκό ζνταλμα ςφλλθψθσ όταν ςε αυτό αναφζρεται ότι, ςφμφωνα με τισ
δικονομικζσ διατάξεισ του δικαίου του κράτουσ ζκδοςθσ, ο εκηθτοφμενοσ:

α) Είτε είχε κλθτευκεί εμπρόκεςμα και νομότυπα, είτε είχε ενθμερωκεί
εμπρόκεςμα με άλλα μζςα, ϊςτε να αποδεικνφεται ςαφϊσ ότι τελοφςε εν γνϊςει
τθσ θμερομθνίασ και του τόπου διεξαγωγισ τθσ δίκθσ, και επιπλζον γνϊριηε ότι
μπορεί να εκδοκεί απόφαςθ εριμθν του, ι

β) τελοφςε εν γνϊςει τθσ δίκθσ, είχε δε δϊςει εντολι ςε δικθγόρο που διόριςε ο
ίδιοσ ι που διορίςκθκε αυτεπαγγζλτωσ να τον εκπροςωπιςει ςτθ δίκθ και όντωσ
εκπροςωπικθκε από τον εν λόγω δικθγόρο ςτθ δίκθ, ι

γ) μετά τθν επίδοςθ τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ και μετά τθν ενθμζρωςι του για
το δικαίωμά του να δικαςτεί εκ νζου ι να αςκιςει ζνδικο μζςο, κατά τθν εκδίκαςθ
των οποίων δικαιοφται να παρίςταται και όπου κα επανεξεταςκεί θ ουςία τθσ
υπόκεςθσ με νζα τυχόν αποδεικτικά ςτοιχεία και με ενδεχόμενο τθν εξαφάνιςθ τθσ
αρχικισ απόφαςθσ, είτε διλωςε ρθτά ότι δεν αμφιςβθτεί τθν απόφαςθ είτε δεν
ηιτθςε να δικαςτεί εκ νζου ι δεν άςκθςε

ζνδικο μζςο εντόσ τθσ νόμιμθσ

προκεςμίασ, ι

δ) δεν παρζλαβε αυτοπροςϊπωσ με επίδοςθ τθν απόφαςθ, αλλά αυτι κα του
επιδοκεί αυτοπροςϊπωσ και χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ μετά τθν παράδοςι του,

κα ενθμερωκεί ρθτά για το δικαίωμά του να δικαςτεί εκ νζου ι να αςκιςει ζνδικο
μζςο, κατά τθν εκδίκαςθ των οποίων δικαιοφται να παρίςταται και όπου κα
επανεξεταςκεί θ ουςία με νζα τυχόν αποδεικτικά ςτοιχεία και με ενδεχόμενο τθν
εξαφάνιςθ τθσ αρχικισ απόφαςθσ, και κα ενθμερωκεί ςχετικά με τθν προκεςμία
εντόσ τθσ οποίασ οφείλει να ηθτιςει να δικαςτεί εκ νζου ι να αςκιςει ζνδικο μζςο,
όπωσ προβλζπεται ςτο ςχετικό ευρωπαϊκό ζνταλμα ςφλλθψθσ

ΑΡΘΡΟ 3

Η παράγραφοσ 1 του άρθρου 13 του νόμου 3251/2004 καταργείται και οι
παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου αυτοφ αναριθμοφνται ςε 1 και 2 αντιςτοίχωσ.

ΑΡΘΡΟ 4

Στο άρθρο 15 του νόμου 3251/2004 προςτίθεται παράγραφοσ 6 ωσ ακολοφθωσ:

«Σε περίπτωςθ που το ευρωπαϊκό ζνταλμα ςφλλθψθσ ζχει εκδοκεί με ςκοπό τθν
εκτζλεςθ ποινισ ςτερθτικισ τθσ ελευκερίασ ι μζτρου αςφαλείασ ςτερθτικοφ τθσ
ελευκερίασ υπό τουσ όρουσ τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου και ο εκηθτοφμενοσ
δεν ζχει λάβει προθγουμζνωσ επίςθμθ ενθμζρωςθ για τθν δικαςτικι διαδικαςία
που εκκρεμεί εναντίον του, μπορεί κατά τθν ενθμζρωςι του για το περιεχόμενο του
ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ ςφλλθψθσ να ηθτιςει να λάβει αντίγραφο τθσ απόφαςθσ
πριν τθν παράδοςι του. Ο αρμόδιοσ ειςαγγελζασ εφετϊν, εφόςον δεν ζχει ιδθ ςτθ
διάκεςι του αντίγραφο τθσ απόφαςθσ, διαβιβάηει το αίτθμα ςτθν αρχι ζκδοςθσ και
παραδίδει ςτον εκηθτοφμενο το αντίγραφο τθσ απόφαςθσ που του διαβιβάηει θ
τελευταία. Το αίτθμα του εκηθτουμζνου δεν κακυςτερεί τθ διαδικαςία παράδοςθσ
οφτε τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ εκτζλεςθσ του ευρωπαϊκοφ εντάλματοσ ςφλλθψθσ.»

ΑΡΘΡΟ 5

Μετά το άρθρο 33 του νόμου 3251/2004 προςτίθεται άρθρο 33Α, ωσ ακολοφθωσ:

«Άρκρο 33Α

Σε περίπτωςθ που ο εκηθτοφμενοσ παραδίδεται υπό τουσ όρουσ τθσ περίπτ. δ τθσ
παρ. 2 του άρκρου 12 και ζχει ηθτιςει επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ ι ζχει αςκιςει
κατά τθσ απόφαςθσ ζνδικο μζςο, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι ι τθ διακοπι
εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ
ι άλλων ειδικϊν νόμων.»

