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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις 

'Αριθμός 49 
Ο ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1970 

(ΝΟΜΟΣ 97 ΤΟΥ 1970) · 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 15 (2) 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς ύπό του εδαφίου (2) 
του άρθρου 15 του περί Εκδόσεως Φυγόδικων Νόμου του 1970 χορη- 97 τοθ 1970. 
γουμένας αύτω εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Εκδόσεως Συνοπτικός 
Φυγόδικων (Τύποι) Κανονισμοί του 1972. τίτλος. 

2. Ή έξουσιοδότησις προς έΥαρξιν της διαδικασίας της εκδόσεως Έξουσιοδό-
συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου εκδίδεται έπί τπσ"; ^Ρ0? 
του Τύπου 1 ώς εκτίθεται έν τω Πίνακι. διαδικασία* 

3. Το ένταλμα συλλήψεως προσώπου διωκομένου δι' αδίκημα, δι* "Ενταλμα 
δ δύναται κατά νόμον νά χωρήση εκδοσις, ή προσώπου καταζητου- συλλήψεως 
μένου προς ^κτισιν ποινής επιβληθείσης αύτω κατόπιν καταδίκης ^0 0 0 |ω

τ έ λ ε ι 

αύτοΰ διά τοιούτον αδίκημα κατόπιν λήψεως εξουσιοδοτήσεως διά κατόπιν λή-
τήν εναρξιν της διαδικασίας της εκδόσεως συμφώνως προς τάς δια. ψεως έξου-
τάξεις της παραγράφου (α) τοθ εδαφίου (1) τοθ άρθρου 8 του σι°δοτήσεως 
Νόμου, εκδίδεται έπί τοθ Τύπου 2 ώς εκτίθεται έν τω Πίνακι. Ιναοειν τη 

διαδικασίας 
τί)ς έκδό-

(131) σβως. 
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"Ενταλμα 
συλλήψεως 
έπί τφ τέλει 
εκδόσεως κα
τόπιν λήψεως 
καταγγελίας 
8τι τό διω
κόμενον ή, 
καταζητούμε
νον πρόσω
πον ευρίσκε
ται έν tfj 
Δημοκρατία 
f) καθ* όδόν 
προς τήν 
Δημοκρατίαν. 

"Ενταλμα 
ιτροφυλα · 
κϊσεως. 

Διάταγμα 
εκδόσεως. 

Μεταβατική 
διάταξις. 

4. Τό ένταλμα συλλήψεως προσώπου διωκομένου δι* αδίκημα, δι' δ 
δύναται κατά νόμον νά χωρήση έ'κδοσις, ή προσώπου καταζητούμενου 
προς έκτισιν ποινής επιβληθείσης αύτω κατόπιν καταδίκης αύτου δια 
τό τοιούτον αδίκημα κατόπιν λήψεως καταγγελίας δτι τό ώς εΐρηται 
πρόσωπον ευρίσκεται έν τη Δημοκρατία ή πιστεύεται δτι ευρίσκεται 
έν τη Δημοκρατία ή καθ' όδόν προς τήν Δημοκρατίαν συμφώνως 
προς τάς διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 
8 του Νόμου, εκδίδεται έπί του Τύπου 3 ώς εκτίθεται έν τω Πίνακι. 

5. Τό ένταλμα προφυλακίσεως προσώπου διωκομένου δι5 αδίκημα 
δι' δ δύναται κατά νόμον νά χωρήση έκδοσις ή προσώπου καταζη
τούμενου προς εκτισιν ποινής επιβληθείσης αύτω κατόπιν καταδίκης 
αύτοΟ δια τό τοιούτον αδίκημα συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
εδαφίου (5) του άρθρου 9 του Νόμου, εκδίδεται έπί του Τύπου 4 ώς 
εκτίθεται έν τώ Πίνακι. 

6. Τό διάταγμα εκδόσεως συμφώνως προς τάς διατάξεις του 
φίου (1) τοΟ άρθρου 11 του Νόμου, εκδίδεται έπί του Τύπου 
εκτίθεται έν τώ Πίνακι 

έδα
5 ώς 

7. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, οίοσδή. 
ποτέ τύπος νομίμως χρησιμοποιηθείς προ της ενάρξεως της Ισχύος 
των παρόντων Κανονισμών διά τους έν αύτοΐς προβλεπόμενους σκο
πούς δύναται νά χρησιμοποιήται διά τους έν λόγω σκοπούς μέχρις 
δτου έκδοθώσιν έντυπα συμφώνως προς τους ύπό των παρόντων 
Κανονισμών προβλεπόμενους τύπους. 

ΠΙΝΑΞ 
ΤΥΠΟΣ 1 

Ο ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1970 
("Αρθρον 7) 

Έξουσιοδότησις προς έναρξιν της διαδικασίας της εκδόσεως 
Προς τον Πρόεδρον του Επαρχιακού Δικαστηρίου. 
'Επειδή υπεβλήθη αίτησις τώ Υπουργώ Εξωτερικών ύπό ή έκ μέ

ρους .της διά τήν έκδοσιν ε'ις τήν έν λόγω χώραν τοΟ 
δστις κατηγορείται έπί τω δτι κατά 

παράβασιν του νόμου της ρηθείσης χώρας/* καταζητείται προς εκ
τισιν επιβληθείσης αύτω ποινής εις τήν ώς εΐρηται χώραν : 

Διά ταΟτα, ό Υπουργός Δικαιοσύνης διά του παρόντος εξουσιο
δοτεί τήν έναρξιν διαδικασίας της εκδόσεως ύπό του 'Επαρχιακού 
Δικαστηρίου ....'., του ρηθέντος .. εϊς τήν 
ρηθεΐσαν χώρ<χν συμφώνως προς τάς διατάξεις του περί Εκδόσεως 
Φυγοδίκων Νόμου του 1970. 

Tfj 19. 

* Διαγράψατε δ,τι δεν εφαρμόζεται. 

Υπουργός Δικαιοσύνης. 
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ΤΥΠΟΣ 2 
Ο ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1970 

("Αρθρον 8 (1) (α) ) 

"Ενταλμα Συλλήψεως 
Προς τον καΐ απαντάς τους 

'Αστυφύλακας έν Κύπρω 
'Επειδή ελήφθη παρά του Υπουργού Δικαιοσύνης έξουσιοδότησις 

προς έναρξιν της διαδικασίας της εκδόσεως εις . τοΟ 
δστις κατηγορείται έπί τω δτι κατά παράβασιν του 
νόμου της ρηθείσης χώρας/* καταζητείται προς εκτισιν επιβληθείσης 
αύτω ποινής είς τή,ν ώς εΐρηται χώραν' 

ΚαΙ επειδή το αδίκημα δι' δ το προαναφερθέν πρόσωπον διώκεται/* 
κατεδικάσθη εΐναι αδίκημα δι' δ δύναται κατά νόμον νά χωρήση 
έκδοσις ώς προδλέπεται έν τω άρθρω 5 του περί Εκδόσεως Φυγό
δικων Νόμου του 1970' 

Και επειδή κατά τήν γνώμην μου ύπάρχουσιν αποδεικτικά στοι
χεία δικαισλογοΟντα τήν έκδοσιν εντάλματος συλλήψεως τοΟ άνω 
αναφερομένου δστις ευρίσκεται ή πιστεύεται δτι ευρίσκεται έν τη 
δικαιοδοσία του 'Επαρχιακού Δικαστηρίου .. .' 

Δια/τα0τα, διατάττεται ή άμεσος σύλληψις καΐ προσαγωγή του 
ρηθέντος ενώπιον Δικαστού του 'Επαρχιακού Δικαστη
ρίου 

Τη 19 . . . 
6 Δικαστής του 'Επαρχιακού 

Δικαστηρίου 
* Διαγράψατε δ,τι δέν εφαρμόζεται. 

ΤΥΠΟΣ 3 
Ο ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1970 

("Αρθρον 8 (1) (β) ) 

Προσωρινόν "Ενταλμα Συλλήψεως 
Προς τόν καΐ δύοντας τους 

'Αστυφύλακας έν Κύπρω. 
'Επειδή ύπάρχουσιν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία δτι ό 

κατηγορείται έπί τω δτι κατά παράβασιν του νόμου 
της ,/* καταζητείται διά τήν ϋκτισιν επιβληθείσης αύτω 
ποινής είς τήν ώς εΐρηται χώραν καΐ δτι το αδίκημα δι' δ κατηγο
ρείται /* κατεδικάσθη είναι αδίκημα δι* δ δύναται κατά νόμον νά 
χωρήση εκδοσις* 

ΚαΙ επειδή κατά τή,ν γνώμην μου ύπάρχουσιν επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία δικαιολογουντα τήν έκδοσιν εντάλματος συλλήψεως του άνω 
αναφερομένου προσώπου' 
0 Κα! επειδή υπάρχει καταγγελία δτι ό ρηθείς ευρίσκεται 
ή πιστεύεται δτι ευρίσκεται έν τη Δημοκρατία ή καθ' όδόν προς τήν 
Δημοκρατίαν' 

Διά ταύτα, διατάττεται ή σύλληψις και προσαγωγή του ρηθέντος 
,. . . . ενώπιον του 'Επαρχιακού Δικαστηρίου . . . . . . . . . . ' . . . 

Τη 19 . . . 
Πρόεδρος 'Επαρχιακού Δικαστηρίου. 

* Διαγράψατε δ,τι δέν εφαρμόζεται. 
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ΤΥΠΟΣ 4 
Ο ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1970 

("Αρθρον 9 (5) ) . 

"Ενταλμα Προφυλακίσεως 
Προς τον 

όλους τους Αστυφύλακας και τον Διευθυντήν Φυλακών. 
Επειδή ό , προσήχθη σήμερον ενώπιον μου έν τω 

Έπαρχιακω Δικαστηρίω δυνάμει εντάλματος συλλήψεως 
εκδοθέντος δυνάμει του άρθρου 8 του περί 'Εκδόσεως Φυγόδικων 
Νόμου του 1970' 

Και επειδή ό Υπουργός Δικαιοσύνης έχει χορηγήσει εξουσιοδό
τησα/ προς εναρξίν της διαδικασίας της εκδόσεως δυνάμει του άρ
θρου 7 του ρηθέντος Νόμου' 

Και επειδή έχω ίκανοποιηθή δτι το αδίκημα εις δ άφορα ή άνω 
αναφερομένη έξουσιοδότησις εΐναι αδίκημα δι' δ δύναται κατά νόμο ν 
νά χωρήση έκδοσις και δτι τα ενώπιον μου προσαχθέντα αποδεικτικά 
στοιχεία είναι επαρκή ώστε νά έδικαιολόγουν τήν παραπομπήν του 
ρηθέντος είς δίκην διά το έν λόγω αδίκημα έφ' 
δσον τοΟτο διεπράττετο έν Κύπρω εντός της δικαιοδοσίας του Έπαρ
χιακοΟ Δικαστηρίου /* ό ρηθείς . . καταζη
τείται δι' έκτισιν ποινής επιβληθείσης αύτω εις τήν ώς εΐρηται χώραν 
διά τήν διάπραξιν αδικήματος δι' δ δύναται κατά νόμον νά χωρήση 
έκδοσις, δτι τω δντι κατεδικάσθη και δτι παρανόμως παραμένει 
ελεύθερος* 

Διά ταΟτα, διατάττεται ή προφυλάκισις του ρηθέντος 
μέχρις οΰ χωρήση ή έκδοσίς του ή μέχρις οδ διαταχθή ή άπόλυσίς 
του. 

Τη 19. . . 
Δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου 

* Διαγράψατε δτι δεν εφαρμόζεται. 

ΤΥΠΟΣ 5 
• Ο ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1970 

("Αρθρον 11 (Ί) ) 

Διάταγμα αποδόσεως είς αιτούσαν χώραν 

Προς τον Διευθυντήν των Φυλακών και απαντάς τους 'Αστυφύλακας. 
Επειδή υπεβλήθη αίτησις προς τον Ύπουργόν Εξωτερικών υπό ή 

έκ μέρους του . διά τήν άπόδοσίν είς τήν έν λόγω 
χώραν τοΟ ,. . . δστις κατηγορείται επί τω δτι 

. /* καταζητείται προς έκτισιν επιβληθείσης αύτω ποινής ε0ίς 
τήν ώς εΐρηται χώραν' 

Και επειδή Δικαστής του 'Επαρχιακού Δικαστηρίου 
έχει ίκανοποιηθή δτι το αδίκημα εΐναι αδίκημα δι' δ δύναται κατά 
νόμον νά χωρήση έκδοσις και δτι τά αποδεικτικά στοιχεία τά προ
σαχθέντα ενώπιον του εΐναι επαρκή ώστε νά έδικαιολόγουν τήν παρα
πομπήν του ρηθέντος είς δίκην διά τό έν λόγω αδί
κημα, έφ' δσον τούτο διεπράττετο έν Κύπρω εντός της δικαιοδοσίας 
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τοΟ Επαρχιακού" Δικαστηρίου . . . . , /* ό ρηθεις καταζη
τείται δι' Μκτισιν ποινής επιβληθείσης αύτω εις την ως εΐρηται χώραν 
διά τήν διάπραξιν αδικήματος δι' δ δύναται κατά νόμον να χωρήση 
εκδοσις, δτι τω δντι κατεδικάσθη και δτι παρανόμως παραμένει ελεύ
θερος καΐ διέταξε την προφυλάκισιν του είρημένου ίνα 
αναμένη τήν άπόδοσίν του είς ' 

Και επειδή ό ρηθείς δεν έχει άπολυθή δυνάμει 
διατάγματος του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου' 

Δια ταύτα, ό Υπουργός Δικαιοσύνης διά του παρόντος διατάττει 
δπως ό ρηθείς άποδοθή εις διά το 
αδίκημα δι' δ οδτος προεφυλακίσθη ύπό Δικαστού του 'Επαρχιακού 
Δικαστηρίου , 

Τη. 19. . . 

Υπουργός Δικαιοσύνης. 
* Διαγράψατε δ,τι δεν εφαρμόζεται. 




