
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Άρ . 846 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1970 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

Ό περί Ε κ δ ό σ ε ω ς Φυγόδικων Νόμος τοΰ 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 97 του Ί970 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Ε κ δ ό σ ε ω ς Συνοπτικός 
Φυγόδικων Νόμος του 1970. τίτλος. 

Μέρος Ι . -Ε ΙΣΑΓΩΠΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κει Ερμηνεία, 

μένου— 
«αδίκημα, δι' δ δύναται να χωρήση εκδοσις» κέκτηται οΐαν έν

νοιαν άπέδωκε τω δρω τούτω το άρθρον 5' 
«καθωρισμένη χώρα τής Κοινοπολιτείας» σημαίνει οιανδήποτε 

χώραν τής Κοινοπολιτείας, ήτις ήθελεν έπι τούτω καθορισθή δυνά

μει του άρθρου 4" 
«Κράτος συνάψαν συνθήκην εκδόσεως μετά τής Δημοκρατίας» 

σημαίνει ξένον Κράτος, μεθ' οΰ συνήφθη συνθήκη εκδόσεως, τελού

σα έν Ίσχύϊ' 
«ξένον Κράτος» σημαίνει, εξαιρουμένων των χωρών τής Κοινο

πολιτείας, οίονδήποτε έτερον, πλην τής Δημοκρατίας, Κράτος, περι
λαμβάνει δέ πάν συστατικόν μέρος του τοιούτου Κράτους ώς και 
π ά σ α ς τάς έδαφικάς περιοχάς, ών τό έν λ ό γ ω Κράτος έχει τήν 
διεθνή έκπροσώπησιν 

«συνθήκη εκδόσεως» σημαίνει οιανδήποτε συνθήκην ή συμφωνίαν, 
ήτις ήθελε συναφθή μεταξύ τής Δημοκρατίας και ξένου τινός Κρά
τους καΐ άφορα εις τήν έ κ δ ο σ η φυγόδικων ή οίονδήποτε τόιαύτην 
συναφθεΐσαν πρό τής 16ης Αυγούστου 1960, ή ς ή Ισχύς εκτείνεται 
έν τή Δημοκρατία και δεσμεύει ταύτην" 

«'Υπουργός* σημαίνει τόν Ύπουργόν Δικαιοσύνης* 

(653) 
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Πρόσωπα 
υποκείμενα 
κίς έ'κδοσιν. 

Καθωρισμέναι 
χώραι της Κοι

νοπολιτείας. 

'Αδικήματα 
δι' α δύναται 
νά χωρήση 
£κδοσις. 

Παράρτημα. 

«φυγόδικος» οημαίνε ι πρόσωπον, δπερ διώκεται ή κατεδικάσθη 
δι' αδίκημα, δι* δ δύναται νά χωρήση Μκδοσις, διαπραχθέν εντός 
της δικαιοδοσίας ξένου τινός Κράτους ή" χώρας τινός της Κοινοπο
λιτείας καΐ δπερ ευρίσκεται ή υπάρχουν ύπόνοιαι δτι ευρίσκεται 
έν τη Δημοκρατία ή έ"ν τινι ξένω Κρατεί ή ίν τινι χ ώ ρ α της Κοινο
πολιτείας ' ■ <■ '  . ' , . · . . · ' " ' , '? ·'■'■'■ ■:, ^έ 

«φυλάκισις.· περιλαμβάνει και τήν 'πάσης φύσεως κράτησιν' 
«χώρα»"περιλαμβάνει οιανδήποτε έδαφικήν περι'οχήν.' ' 

Μέρος  Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ 

3 . Τηρουμένων τώ ν . διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρόσωπον 
εύρισκόμενον έν τη Δημοκρατία, δπερ διώκεται ή κατεδικάσθη δι* 
αδίκημα, δι' δ δύναται νά χωρήση έκδοσις, έν οίωδήποτε Κράτει συνά
ψαντι συνθήκη^ εκδόσεως μετά της Δημοκρατίας ή έν οίαδήποτε 
καθωρισμένη χώρα της Κοινοπολιτείας ή δπερ καταζητείται προς 
έ'κτισιν ποινής μετά καταδίκην αύτου διά τοιούτον αδίκημα είς οιον
δήποτε τοιούτον Κράτος ή χώραν, δύναται νά συλληφθή καΐ άποδοθη 
είς το ως εΐρηται Κράτος ή χώραν, συμφώνως. ταΐς διατάξεσι τοΟ 
παρόντος Νόμου. 

4.—(1) Το Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται, διά Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς 
αύτου δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας , 
νά όρίση χώραν τινά της Κοινοπολιτείας ώς καθωρισμένην τοιαύτην 
διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

(2) Το Ύπουργικόν Συμδούλιον δύναται, διά Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς 
αύτου δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της. Δημοκρατίας , 
νά όρίση δτι ό παρών Νόμος θά τυγχάνη εφαρμογής καθ ' δσον άφο
ρα είς τήν εκδοσι ν προσώπων είς οιανδήποτε καθωρισμένην χ ώ ρ α ν 
της Κοινοπολιτείας ή τήν έκδοσιν αύτων έξ οιασδήποτε τοιαύτης χώ
ρας, ύπό τάς έν τω Διατάγματ ι εκάστοτε καθοριζόμενος εξαιρέσεις, 
προσαρμογάς ή τροποποιήσεις. 

5.—(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τό αδίκημα, δι ' δ 
πρόσωπον τι διώκεται ή κατεδικάσθη είς Κράτος συνάψαν συνθήκην 
εκδόσεως μετά τής Δημοκρατίας ή είς καθωρισμένην χ ώ ρ α ν της Κοι
νοπολιτείας, λογίζεται ώς αδίκημα, δι ' δ δύναται νά χωρήση έκδοσις, 
έάν— ' 

(α) έν μέ ν τή περιπτώσει αδικήματος κατά τήν νομοθεσίαν Κρά
τους, συνάψαντος συνθήκην εκδόσεως μετά της Δημοκρα
τίας, προνοήται έν τη συνθήκη εκδόσεως' 

(δ) έν δέ τή περιπτώσει αδικήματος κατά τήν νομοθεσίαν καθω
ρισμένης χ ώ ρ α ς τής Κοινοπολιτείας, είναι αδίκημα δπερ, 

. οπωσδήποτε περιγράφόμενον έν τή τοιαύτη νομοθεσία, έμπί
πτη έ ν οίαδήποτε κατηγορία αδικημάτων εκτιθέμενη εις τό 
συνημμένόν τω παρόντ ι Νόμω Παράρτημα, καΐ τ ιμωρήται 
δυνάμει της τοιαύτης νομοθεσίας, διά ποινής φυλακίσεως 
δώδεκα τουλάχιστον μηνών ή διά μείζονος τοιαύτης* 

( γ ) έν πάση περιπτώσει, ή συνιστώσα τό αδίκημα πραξ ις ή παρά
λειψις ,ή ισοδύναμος πραξ ι ς ή παράλείψις, θά άπετέλει αδί
κημα κατά τήν νομοθεσίαν της Δημοκρατίας έ ά ν ελάμβανε 
χώραν εντός της Δημοκρατ ίας ή, προκειμένου περί αδική
ματος ύποκειμέίνου είς τήν δικαιοδοσίαν της Δημοκρατίας , 
καΐ διαπραχθέντος έκτος της εδαφικής επικρατείας αύτης, 
έάν ελάμβανε χ ώ ρ α ν έκτος της εδαφικής επικρατε ίας της 
Λημοκρατίας Οπό ανάλογους περιστάσεις. 
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(2) " Ι ν α άποφασισθή, δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
εάν αδίκημα τ ι κατά τήν νομοθεσίαν καθορισμένης χώρας της Κοι
νοπολιτείας έμπίπτη £ν τινι κατηγορία αδικημάτων, εκτιθέμενη είς 
τό συνημμένον τω παρόντι Νόμω Παράρτημα, ουδόλως θέλουσι ληφθή Παράρτημα 
ύπ* όψιν οίαδήποτε είδική πρόθεσις ή πνευματική κατάστασις ή είδι
καΐ έπι<δαρυντικαί περιστάσεις, αΐτινες δυνατόν νά λογίζωνται ώς 
αναγκαία συστατικά στοιχεία του αδικήματος τούτου δυνάμει της 
έν λόγω νομοθεσίας. 

(3) ΑΙ εκτιθέμενοι είς τό συνημμένον τω παρόντι Νόμω Παράρ παράρτημα 
τημα κατηγορίαι αδικημάτων, περιλαμβάνουν έν έκαστη περιπτώσει 
και την άπόπειραν ή συνωμοσίαν προς διάπραξιν των έν αύτω περι
γραφομένων αδικημάτων, τήν συνδρομή ν, προτροπή ν ή προαγωγήν 
είς τήν διάπραξιν των, τήν συνενοχήν, πρό ή μετά τήν διάπραξίν των, 
ώς καί τήν παρακώλυσιν της συλλήψεως ή διώξεως των ενεχομένων 
είς τά τοιαύτα αδικήματα προσώπων. 

(4) Πάσα μνεία γινομένη έν τω παρόντι Νόμω είς τήν νομοθεσίαν 
οιουδήποτε Κράτους ή χώρας θέλει έρμηνευθή ώς διαλαμβάνουσα 
και τήν κρατούσαν είς οιανδήποτε έδαφικήν περιοχήν αυτής νομο
θεσίαν. 

6.—(1) Ουδείς θέλει έκδοθή δυνάμει του παρόντος Νόμου είς Γενικοί 
Κράτος συνάψαν συνθήκην εκδόσεως μετά της Δημοκρατίας ή είς περιορισμοί 
καθωρισμένην χώραν της Κοινοπολιτείας ουδέ δύναται νά κρατηθή έ ^ δ ^

ς 

ή νά έκδοθή ένταλμα κρατήσεως αύτοΰ διά τους σκοπούς της τοιαύ
της εκδόσεως, έάν ούτος είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή έάν ό 
Υπουργός, τό έκδικάζον τήν αϊτησιν τής εκδόσεως δικαστήριον ή τό 
επιληφθέν αιτήσεως habeas corpus ή αιτήσεως αναθεωρήσεως Άνώ
τατον Δικαστήριον κρίνη δτι— 

(α) τό αδίκημα, δι* δ ούτος διώκεται ή κατεδικάσθη είναι πο
λιτικού χαρακτήρος' 

(■<&) ή αίτησις εκδόσεως (καίτοι εμφανιζόμενη ώς άφορώσα είς 
αδίκημα δι ' δ. δύναται νά χωρήση έκδοσις) υπεβλήθη έν τή 
πραγματικότητι επί τω σκοπώ διώξεως ή κολάσεως αύτου 
λόγω τής φυλής είς ην ανήκει, των θρησκευτικών αύτου πε
ποιθήσεων, της εθνικότητος του ή τών πολιτικών αύτου φρο
νημάτων" ή . 

(γ ) ούτος θά ήδύνατο, έφ* δσον ένηργεΐτο ή έκδοσίς του,, νά 
τύχη δυσμενούς μεταχειρίσεως κατά τήν έκδίκασιν τής υπο
θέσεως του ή νά κολασθή, κρατηθή ή περιορισθή ή προσωπι
κή άύτοΰ ελευθερία, λόγω της φυλής είς ην ανήκει, τών θρη
σκευτικών αύτου* πεποιθήσεων, της εθνικότητος του ή τών 
πολιτικών αύτου φρονημάτων. 

(2) Πρόσωπον διωκόμενον δι* αδίκημα τ ι δέν δύναται νά έκδοθή 
δυνάμει του παρόντος Νόμου είς οιονδήποτε Κράτος ή χώραν ουδέ 
δύναται νά έκδοθή ένταλμα κρατήσεως του ή νά κρατηθή διά τους 
σκοπούς τής τοιαύτης εκδόσεως, έφ' δσον ήθελε φανή, ώς έν τοις ανω
τέρω, δτι έάν τό πρόσωπον τούτο κατηνορεΐτο έν τή Δημοκρατία διά 
τήν διάπραξιν του έν λόγω αδικήματος θά έδικαιουτο νά απαλλα
γή της κατηγορίας δυνάμει οίουδήποτε κανόνος δικαίου, άφορώντος 
είς προηγουμένη,ν άθώωσιν ή καταδίκην. 

(3) Ουδείς θέλει έκδοθή δυνάμει του παρόντος Νόμου είς οίονδή
ποτε Κράτος ή χώραν ουδέ δύναται νά έκδοθή ένταλμα κρατήσεως 
του ή να κρατηθή επί τω τέλει εκδόσεως του, έκτος έάν διαλαμβά
νηται πρόνοια έν τή νομοθεσία του. ώς εΐρηται Κράτους ή χώρας ή έν 
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Έζουσιοδό
τησις προς 
εναρξιν της 
διαδικασίας 
της εκδόσεως. 

διευθετήσει γενομένη μετά τού τοιούτου Κράτους ή χώρας, διασφαλί
ζουσα δτί, έκτος έάν προηγουμένως έπανέλθη ή τω παράσ^εθή ή δυ
νοπότής' νά έπανέλθη είς την Δημοκρατίαν, ούτος δέν θά δικασθή, 
άπρδοθή,. έκδοθή ή παραδοθή εις οιονδήποτε Κράτος ή χ;ώραν ουδέ 
να κρατηθή έπί τω τέλει της παραπομπής αυτού εις δίκην ή της απο
δόσεως, εκδόσεως ή παραδόσεως του, ώς έν τοις ανωτέρω, έν τω ώς 
εϊρηται Κρατεί ή χώρα, δι' αδίκημα ή άνάφορικώς προς αδίκημα δια
πραχθέν προ της εκδόσεως του δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, πλήί\Λ

(α) του αδικήματος, άναφορικώς προς δ έγένετο ή αίτησις έκδό
, σεως δυνάμει του παρόντος Νόμου' . 

(β) οιουδήποτε ελαφρότερου αδικήματος, καταδειχθέντος. ύπό 
τώιν γεγονότων, ατινα απεδείχθησαν ενώπιον του διατάξαν
τος τήν έ'κδοσιν δικαστηρίου' ή . · 

(γ) οιουδήποτε έτερου αδικήματος, δι' δ δύναται νά χωρήση έ'κ
δοσις,, άναφορικώς προς το όποιον ό 'Υπουργός ήθελε παρά

■ ■ . . σχει τήν έπί τούτω συναίνεσίν του. 
(4) Ή μνημονευομένη έν έδαφίω (3) διευθέτησις δύναται νά είναι 

εϊτε ειδική, άφορώσα εις την συγκεκριμένην περίπτωσιν, εϊτε γενικής 
φύσεως τοιαύτη, διά τους σκοπούς δέ του είρημένου εδαφίου, πιστοποι
ητικόν έκδοβέν ύπό ή κατ' εξουσιοδότηση του Υπουργού Εξωτερι
κών, βεβαιούν τήν ϋπαρξίν διευθετήσεως μετά ξένου τινός Κράτους 
ή χώρας της Κοινοπολιτείας και έκθέτον τους διαλαμβανόμενους έν 
αύτη δρους συνιστά άμάχητον άπόδειξιν των έν τω πιστοποιητικά) 
διαλαμβανομένων γεγονότων. 

(5) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δέν λογίζονται ώς πο
λιτικής, φύσεως αδικήματα κατά της ζωής ή του προσώπου τοΰ 

• 'Αρχηγού της Κοινοπολιτείας ή οιαδήποτε αδικήματα περιγραφόμενα 
έν έδαφίω (3) του άρθρου 5. 

Μέρος 1 Μ .  Δ 1 Α Δ Ι Κ Α Σ ΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ 
7.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, αΐτινες 

άφορώσιν εις τά προσωρινά εντάλματα, αί διατάξεις του παρόντος 
Νόμου δέν θά τυγχάνωσιν εφαρμογής άναφορικώς προς. οιονδήποτε 
πρόσωπον ειμή δυνάμει έντολήςτοΰ Υπουργού (έν τω παρόντι Νόμω 
αναφερομένης ώς «έξουσιοδότησις προς έναρξιν της διαδικασίας της 
εκδόσεως») εκδιδομένης κατόπιν αιτήσεως εκδόσεως, υποβαλλομένης 
ύπό τίνος Κράτους συνάψοα/τος συνθήκην εκδόσεως μετά της Δημο
κρατίας ή καθωρισμένης χώρας της Κοινοπολιτείας, έ ν ώ Κρατεί ή 
χώρα διώκεται ή κατεδικάσθη το πρόσωπον, ούτινος αιτείται ή εκδο
σις' ή αίτησις εκδόσεως δύναται νά ύποβληθή εϊτε τω 'Υπουργώ Εξω
τερικών μέσω τού διπλωματικού εκπροσώπου τοΰ έν λόγω Κράτους 
ή χώρας εϊτε ύπό της Κυβερνήσεως του τοιούτου Κράτους ή χώρας 
προς τόν παρ' αύτη διαπεπιστευμένσν διπλωματικόν έκπρόσωπον της 
Δημοκρατίας. 

(2) Πάσα αίτησις, υποβαλλομένη διά τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ύπό Κράτους συνάψαντος συνθήκην εκδόσεως μετά της Δη
μοκρατίας ή ύπό καθορισμένης χώρας της Κοινοπολιτείας θέλει 
συνοδεύεται— 

.· (ά) έν μέν τη περιπτώσει προσώπου διωκομένου δι' αδίκημα τι, 
ύπό τού εντάλματος συλλήψεως αύτοΰ, του εκδοθέντος είς 
τό ώς εϊρηται Κράτος ή χώραν 

(β) έν δέ τη περιπτώσει προσώπου, δπερ καταζητείται προς 
έκτισιν επιβληθείσης άύτω ποινής, ύπό τοΰ πρωτοκόλλου της 
καταδικαστικής αποφάσεως και της επιβληθείσης αύτω ποι
νής είς τ ό ώ ς εϊρηται Κράτος ή χώραν, ως καΐ ύπό εκθέσεως 

' "έμφάινουσης τό μέγεθος της τυχΟν έκτιθείσης ήδη ποινήςν 

Ι 
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δμοΟ. έν πάση περιπτώσει, μετά στοιχείων άφορώντων είς τό πρόσω
πον, οδτινος ζητείται ή έκδοσις, εκθέσεως επί τών γεγονότων καί της 
νομοθεσίας, βάσει τών οποίων διώκεται ή κατεδικάσθη, προς τούτοις 
δέ υπό αποδεικτικών στοιχείων επαρκών διά τήν έκδοσιν εντάλματος 
συλλήψεως αύτοΰ δυνάμει τοΟ άρθρου 8. 

(3) Επί τη λήψει της αίτήσεως εκδόσεως ό Υπουργός δύναται νά 
χωρήση είς την έκδοσιν εξουσιοδοτήσεως προς έναρξιν της διαδικα
σίας της εκδόσεως, έκτος έφ' δσον ήθελε κρίνει δτι δέν δύναται κατά 
νόμον νά έκδοθη διάταγμα εκδόσεως του ενδιαφερομένου προσώπου 
ή δτι, δέν θά ήδύνατο έν τη πραγματικότητι νά έκδοθη διάταγμα 
εκδόσεως αύτοΰ συμφώνως ταΐς διατάξεσι του παρόντος Νόμου. 

8. (1) Δύναται νά έκδοθη ένταλμα συλλήψεως προσώπου διωκο Σόλληψις έπΐ 
μένου. δι*, αδίκημα, δι* δ δύναται νά χωρήση έκοοσις, ή προσώπου *Φ

τέλ
«

ι 

καταζητούμενου προς έκτ ισ ι ν ποινής επιβληθείσης αύτω μετά κατά
 κ σεως 

δίκην αύτου διά τοιούτον αδίκημα— 
(α) άμα τη λήψει εξουσιοδοτήσεως διά τήν έναρξιν της διαδι

κασίας της εκδόσεως, ύπό δικαστού τοΰ 'Επαρχιακού Δικα
στηρίου, έν τη δικαιοδοσία τοΰ οποίου ευρίσκεται ή πιστεύε
ται δτι ευρίσκεται τό ως άνω πρόσωπον' 

. (β) άνευ τοιαύτης εξουσιοδοτήσεως, ύπό του Προέδρου τοιούτου 
"Επαρχιακού Δικαστηρίου, άμα ώς ήθελε ληφθή καταγγε
λ ία δτι τό ώς είρηται πρόσωπον ευρίσκεται έν τη Δημοκρα
τ ία ή πιστεύεται δτι ευρίσκεται έν τη Δημοκρατία ή καθ' 
όδόν προς τήν Δημοκρατίαν, 

ένταλμα δέ εκδοθέν δυνάμει της παραγράφου (β) ανωτέρω, έν τω 
παρόντι Νόμω αναφέρεται ώς προσωρινόν ένταλμα. 

(2) Δύναται νά έκδοθη ένταλμα συλλήψεως δυνάμει του παρόντος 
άρθρου έπί τη προσκομίσει τοιούτων αποδεικτικών στοιχείων, ώς 
κατά τήν κρίσιν του δικαστού Ϋ\ του Προέδρου του Επαρχιακού Δικα
στηρίου, θά έδικάιολόγουν τήν έκδοσιν εντάλματος συλλήψεως προ
σώπου διωκομένου διά τήν διάπραξιν αναλόγου αδικήματος ή, ανα
λόγως της περιπτώσεως, προσώπου καταζητούμενου δι* έκτισιν ποι
νής, μετά καταδίκην αυτού δι* αδίκημα τ ι , εντός της δικαιοδοσίας 
τοΟ δικαστού ή του Προέδρου τοΰ 'Επαρχιακού Δικαστηρίου. 

(3) Έ ν αΤς περιπτώσεσιν ήθελεν έκδοθη προσωρινόν ένταλμα δυ
νάμει του παρόντος άρθρου, ή έκδοΰσα τούτο αρχή θέλει γνωστό , 
ποιήσει αμελλητί τό γεγονός είς τόν Ύπουργόν καί διαβιβάσει ούτω 
τήν καταγγελίαν, καί τά αποδεικτικά στοιχεία, έφ' ών εδράζεται ή 
έκδοσις του εντάλματος ή κεκυρωμένον άντίγραφον τούτων ό Υπουρ
γός δύναται έν πάση περιπτώσει νά διάταξη τήν άκύρωσιν τοΰ εν
τάλματος καί, έάν ένηργήθη δυνάμει τοΰ εντάλματος ή σύλληψις τοΰ 
προσώπου είς δ άφορα τοΰτο, νά διάταξη τήν άπόλυσίν αύτοΰ, οφεί
λε ι δέ νά πράξη οϋτω έν αΤς περιπτώσεσιν ήθελεν αποφασίσει δπως 
μή προβή είς τήν έ*κδοσιν εξουσιοδοτήσεως δι* έναρξιν της διαδικα
σίας της εκδόσεως άναφορικώς προς τό πρόσωπον, έίς δ άφορα τό 
ένταλμα. 

(4) Ένταλμα συλλήψεως εκδιδόμενο ν δυνάμει τοΰ παρόντος άρ
θρου δύναται νά έκτελεσθη παρά τοΰ προσώπου, προς δ τοΰτο απευ
θύνεται Ι) παρ* οιουδήποτε αστυνομικού. 

(5) Έ ν ή περιπτώσει ήθελεν έκδοθη ένταλμα δυνάμει τοΟ παρόν
τος άρθρου διά τήν σύλληψιν προσώπου διωκομένου διά κλοπήν ή 
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κλεπταποδοχή ν ή bC οιονδήποτε έτερον αδίκημα κατά της περιούΐ 
οίας, π α ς Ε π α ρ χ ι α κ ό ς Δικαστής, εις οιονδήποτε μέρος της Δημο
κρατίας, κέκτηται την α ύ τ ή ν έξουσίαν προς έκδοσιν εντάλματος ^ 
έρεύνης προς άνεύρεσιν τών τοιούτων περιουσιακών στοιχείων, ώς 
έάν τό αδίκημα είχε διαπραχθή έν περιοχή έμπιπτούση εις τήν δικαιο
δοσίαν του ώς εΐρηται Δικαστού. , 

Διαδικασία 9.—(1) Παν πρόσωπον, δπερ ήθελε συλληφθή κατόπιν εντάλματος /"^ 
εκδόσεως. εκδοθέντος δυνάμει του άρθρου 8, θέλει προσαχθή τό ταχύτερον δυνα

τόν (έκτος έάν προηγουμένως άφεθή έλεύθερο ν δυνάμει του εδαφίου 
(3) του έν λ ό γ ω άρθρου) ενώπιον δικαστού" του έν τω έντάλματι ορι
ζομένου Ε π α ρ χ ι α κ ο ύ Δικαστηρίου (έν τω παρόντι Νόμω αναφερο
μένου ώς «τό επιληφθέν τής εκδόσεως Δικαστήριον»). 

(2) Καθ' δσον άφορα εις τήν διεξαγομένην δυνάμει του παρόντος 
άρθρου διαδικασίαν, τό επιληφθέν τής εκδόσεως Δικαστήριον κέκτη
ται, κατά τό πλησιέστερον δυνατόν, τήν αύτήν διαδικασίαν και τάς 
αύτάς εξουσίας ώς και ό διεξάγων προανάκρισιν δικαστής, περιλαμ
βανομένης και τής εξουσίας προς προφυλάκισιν ή άπόλυσιν έπί έγγυ
ήσει του εις δ άφορα ή έκδοσις προσώπου. 

(3) Καθ' δσον άφορα εις τήν διεξαγομένην δυνάμει του παρόντος 
άρθρου διαδικασίαν, τό επιληφθέν τής εκδόσεως Δικαστήριον κέκτη
ται τάς αύτάς . εξουσίας, περιλαμβανομένης και τής εξουσίας δπως 
άναβάλη τήν έκδίκασιν τής υποθέσεως και έν τω μεταξύ νά διάταξη 
τήν προφυλάκισιν ή τήν έπί έγγυήσει άπόλυσιν του συλληφθέντος 
δυνάμει του εντάλματος προσώπου, ή δε δίκη διεξάγεται κατά τον 
αυτόν, ει δυνατόν, τρόπον, ώς έάν επρόκειτο περί συνοπτικής εκδι
κάσεως αδικήματος, φερομένου ώς διαπραχθέντος ύπό τοΰ έν λόγω ^\ 
προσώπου. 

" (4) Έ ν ή περιπτώσει δέν ήθελε παρασχεθή έξουσιοδότησις διά τήν 
έ'ναρξιν τής διαδικασίας τής εκδόσεως, ό δέ συλληφθείς τελεΐ έν 
προφυλακίσει δυνάμει προσωρινού εντάλματος, τό επιληφθέν τής έκ '■#; 
δόσεως Δικαστήριον δύναται νά καθορίση ευλογον προθεσμίαν (τή\ . 
οποίαν και κοινοποιεί τω Υπουργώ) προς έκδοσιν τής τοιαύτης έξου 
σιοδοτήσεως' παρελθούσης δέ άπρακτου τής τοιαύτης προθεσμίας, ό 
συλληφθείς θέλει άφεθή ελεύθερος. 

(5) Έφ' δσον ή έξουσιοδότησις διά τήν £ναρξιν τής διαδικασίας 
τής εκδόσεως ήθελε παρασχεθή τό δέ επιληφθέν τής εκδόσεως Δικα
στήριον ήθελεν ίκανοποιηθή, δυνάμει τών προσαχθέντων προς ύπο
στήριξιν τής αιτήσεως εκδόσεως αποδεικτικών στοιχείων, ή τών κατ' 
αυτής προσαχθέντων τοιούτων> δτι τό αδίκημα εις δ άφορα ή τοιαύτη 
έξουσιοδότησις είναι αδίκημα δι* δ δύναται κατά νόμον νά χωρήση 
ίίκδοσις, προς τούτοις δέ Ίκανοποιηθή— 

(α) έν μέν τη περιπτώσει προσώπου διωκομένου διά τήν δίά
πραξιν του έν λόγω αδικήματος, δτι τά προσαχθέντα ενώ
πιον αύτου αποδεικτικά στοιχεία είναι επαρκή ώστε νά 
δικαιολογώσι τήν παραπομπήν αύτου εις δίκη ν διά τό έν 
λόγω αδίκημα, έφ* δσον τούτο διεπράττετο εντός τής δικαιο
δοσίας του Δικαστηρίου' 

(β) έ ν δέ τη περιπτώσει προσώπου καταζητούμενου διά τήν ν 
€κτισιν ποινής επιβληθείσης αύτω διά τήν διάπραξιν του 
τοιούτου αδικήματος, δτι τω όντι κατεδικάσθη και δτι παρα
νόμως παραμένει έλεύθερον, 
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τό Δικαστήριον θέλει διατάξει τήν προφυλάκισιν αύτου μέχρις οδ 
χωρήση ή έκδοσις, έκτος έά ν ή ^κδοσις απαγορεύεται δυνάμει ετέ
ρας τινός προνοίας του παρόντος Νόμου" έν εναντία περιπτώσει θέλει 
διατάζει δπως τό είς β άφορφ ή αίτησις εκδόσεως πρόσωπον άφεθη 
ελεύθερον. 

10.—(1) Τό Δικαστήριον, έν πάση περιπτώσει, καθ* ή ν ήθελε δια Αίτησις διΛ 
τάξει τήν κράτησιν του ύπό Ικδοσιν προσώπου δυνάμει τοΟ άρθρου 9, habeas 
θέλει πληροφορήσει άμα τόν ενδιαφερόμενο ν, είς κοινήν γλώσσαν, ^^Ρ"8* 
περί του δικαιώματος αύτοΟ δπως ύποβάλη αίτησιν διά habeas corpus 
προς τούτοις δέ αμελλητί κοινοποίηση τήν τοιαύτην άπόφασιν τω 
"Υπουργώ. 

(2) Πρόσωπον, ούτινος διετάχθη ή κράτησις δυνάμει τοΟ ώς εϊρη
τάι άρθρου 9 δέν δύναται δυνάμει του παρόντος Νόμου νά άποδοθή 
είς τό Κράτος ή τήν χώραν, ήτις ήτήσατο τήν £κδοσιν αύτου— 

(α) έν πάση περιπτώσει, μέχρις οδ παρέλθη διάστημα δεκαπέντε 
ήμερων άπό της ημέρας, καθ' ή ν εξεδόθη τό περί εκδόσεως 
διάταγμα" 

(β) έν ή περιπτώσει ήθελεν ύποβληθή αίτησις διά habeas corpus 
έφ* δσον εκκρεμεί ή έξέτασις της υποβληθείσης αίτήσεως. 

(3) Τό "Ανώτατον Δικαστήριον, έπιλαμβανόμενον της τοιαύτης 
αιτήσεως, δύναται, μή επηρεαζόμενης οιασδήποτε ετέρας δικαιοδο
σίας αύτου, νά διάταξη τήν άποφυλάκισιν τοΟ ύπό έΉδοσιν προσώπου, 
έφ" δσον ήθελε κρίνει δτι— 

(α) λόγω της ασήμαντου φύσεως τοΟ αδικήματος, δι' δ διώκεται 
ή κατεδικάσθη' ή 

(β) λόγω της παρόδου μακρού χρόνου, άφ" οδ έγένετο ή διά
πραξις του αδικήματος, ή, αναλόγως της περιπτώσεως, άφ* 
οδ καταζητείται προς Μκτισιν ποινής μετά καταδίκην αύτου' ή 

(γ) λόγω του δτι ή κατ* αύτου κατηγορία δέν έγένετο καλή τή 
πίστει ή έν τω συμφέροντι της δικαιοσύνης, 

ή άπόδοσις αύτου θά άπετέλει, λαμβανομένων ύπ* όψιν άπασών των 
περιστάσεων, άδικον ή καταπιεστικόν μέτρον. 

(4) Τό Άνώτατον Δικαστήριον, έπιλαμβανόμενον οίασδήποτε τοι
αύτης αΙτήσεως, δύναται νά δεχθή συμπληρωματικά αποδεικτικά 
στοιχεία, σχετικά προς τήν άσκησιν της δικαιοδοσίας αύτου δυνάμει 
του άρθρου 4 ή δυνάμει τοΟ εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου. 

(5) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου, ή διαδικασία διά τήν 
έξέτασιν αίτήσεως υποβληθείσης διά τήν Ικδοσιν habeas corpus λογί
ζεται εκκρεμούσα μέχρις οδ έκδικασθή ή κατ* αυτής τυχόν ασκη
θείσα ίίφεσις, ή παρέλθη άπρακτος ή προθεσμία, έν ή δύναται νά 
άσκηθη τοιαύτη £φεσις, ή, έφ* δσον απαιτείται άδεια διά τή ν άσκησιν 
εφέσεως, ή προθεσμία έν ή δύναται νά αίτηθή ή παροχή της τοιαύτης 
αδείας. 

1 1 . —(1) Έ ν αΐς περιπτώσεσιν ήθελε διαταχθή ή κράτησις οίουδή Διάταγμα 
ποτέ προσώπου επί τω σκοπώ αποδόσεως αύτου είς τό Κράτος ή έκδόσεωο 
χώραν, ήτις ήτήσατο τήν Ικδοσιν οιυτου, τό δέ πρόσωπον τούτο δέν 
αφέθη ελεύθερον δυνάμει διατάγματος του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
δ Υπουργός δύναται νά διάταξη τήν άπόδοσιν αύτου είς τό έν λόγω 
Κράτος ή χώραν, έκτος έάν ή εκδοσις αύτοΟ απαγορεύεται ή επί του 
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παρόντος απαγορεύεται, Οπό των διατάξεων .του άρθρου 6 ή του πα
ρόντος άρθρου ή έάν ό 'Υπουργός άποφασίση δπως μή προβή έν τη 
συγκεκριμένη περιπτώσει είς τήν έ'κδοσιν τοΰ διατάγματος της εκ
δόσεως. 

(2) Καθ' δσον άφορφ εις πρόσωπον, δπερ εκτίε ι ποινήν φυλακί 
σεως ή κρατήσεως ή διώκεται δι ' αδίκημα τ ι έν τη Δημοκρατία, δέν 
δύναται να έκδοθη, δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, διάταγμα εκδό
σεως, μέχρις οδ— 

(α) έν μέν τη περιπτώσει προσώπου έκτίοντος ποινήν φυλακίσεως 
ή κρατήσεως, έκτίση τήν τοιαύτην ποινήν 

(β) έν δέ τη περιπτώσει προσώπου διωκομένου δΓ αδίκημα τ ι , 
έκδικασθή ή άποσυρθή ή κατ'" αύτοΰ προσαφθεΐσα. κατηγο
ρία και έκτίση τήν τυχόν έπιβληθεΐσαν αύτω ποινήν φυλα
κίσεως (ουχί έπ' αναστολή). 

(3) Ό 'Υπουργός δέν θέλει προβή είς τήν έ'κδοσιν διατάγματος 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, έφ' δσον ήθελε κρίνει δτι, δια τους 
έν έδαφίω (3) τοΰ άρθρου 10 μνημονευομένους λόγους, ή άπόδοσις 
του είς δ άφορα ή έκδοσις προσώπου, είς τό Κράτος ή χώραν, ήτις 
ήτήσατο τήν έκδοσιν αύτοΰ, θά άπετέλει άδικον ή καταπιεστικόν 
μέτρον. 

(4) Ό 'Υπουργός δύναται νά άποφασίση δπως μή προβή είς τήν 
£κδοσιν διατάγματος δυνάμει του παρόντος άρθρου, έν τη περιπτώσει 
προσώπου διωκομένου ή καταδικασθέντος δι* αδίκημα μή έπαγό
μενον τ ή ν ποινήν τοΰ θανάτου έν τη Δημοκρατία, έφ' δσον τό πρό
σωπον τοΰτο θά ήδύνάτο νά καταδικασθή ή κατεδικάσθη είς θάνα
τον διά τό τοιοΰτον αδίκημα έν τω Κράτει ή τη χώρα, ήτις ήτήσατο 
τήν έ'κδοσιν αύτοΰ. 

(5) Ό Υπουργός δύναται νά άποφασίση δπως μή προβή είς τήν 
έ'κδοσιν διατάγματος δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου διά τήν άπόδοσιν 
προσώπου, ούτινος απεφασίσθη ή έκδοσις συνεπεία αιτήσεως υποβλη
θείσης ύπό τίνος Κράτους ή χώρας, έφ' δσον υπεβλήθη δυνάμει του 
παρόντος Νόμου έτερα αίτησις περί εκδόσεως τοΰ αύτοΰ προσώπου 
ύπό έτερου Κράτους ή χώρας και ό Υπουργός κρίνει, λαμβανομένων 
ύπ' δψιν πασών των περιστάσεων και Ιδία— 

(α) της σχετικής σοβαρότητος των αδικημάτων, είς άτινα αναφέ
ρονται αϊ ύποβληθεΐσαι αΐτήσεις εκδόσεως' 

(β) της ημερομηνίας καθ* ήν υπεβλήθη έκαστη τοιαύτη αίτησις' 
καΐ 

(γ) της εθνικότητος ή ύπηκοότητος του ύπό έ'κδοσιν προσώπου 
και της συνήθους αύτοΰ διαμονής, 

δτι θά έδει νά προτιμηθη ή έτερα τών ύποβληθεισών αΐτήσεων. 

(6) Ή Εκδοσις διατάγματος δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου θέλει 
αμελλητί κοιναποιηθη είς τό πρόσωπον, δπερ δυνάμει τούτου μέλλει 
νά έκδοθη. 

.Α ' , ' 12 —Ο) Πας δστις κρατείται έν τη Δημοκρατία επί τω σκοπώ 
περισώσει εκδόσεως του δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου, δύναται δι αιτήσεως 
καθυστερήσεως αύτου προς τό Άνώτατον Δικαστήριον νά ζητήση δπως αφέθη έλεύ
τής εκδόσεως, βέρος, ό:μα τη παρόδω τών έν τοις εφεξής προθεσμιών, ήτοι— 

(α) έ ν πάση περιπτώσει, αμα τη παρόδω δύο μηνών, της προ
θεσμίας ταύτης αρχομένης άπό της πρώτης ημέρας, καθ* ή ν, 
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λαμβανομένου ύπ" όψιν τοΟ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 10, θά 
ήδύνατο να ένεργηθη Λ άπόδοσίς του είς τό Κράτος ή την 

\ χώραν, ήτις ήτησατο την £κδοσΐν αύτοΟ' 
(β) έν τη περιπτώσει διατάγματος περί αποδόσεως αύτοΰ εκδο

θέντος δυνάμει του άρθρου 11, άμα τη παρόδω ενός μηνός, 
της προθεσμίας ταύτης αρχομένης άπό της ημέρας, καθ* ή ν 
έχώρησεν ή έκδοσις του τοιούτου δ ιατάγματος . 

ι (2) Έ π Ι τη υποβολή της τοιαύτης αΐτήσεως, τό Δικαστήριον, έφ* 
δσον προηγουμένως ήθελεν ίκανοποιηθή δτι παρεσχέθη τω Υ π ο υ ρ γ ώ 
εύλογος περί της σκοπούμενης αιτήσεως προειδοποίησες, δύναται νά 
διάταξη τήν άπόλυσιν τοΰ αίτητοΰ και τήν άκύρωσιν παντός δυνάμει 
του άρθρου 11 τυχόν εκδοθέντος δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς έκτος έάν παρασχε
θώσιν αύτω επαρκείς περί του εναντίου αίτιολογίαι . 

13.— (1) Είς πάσαν διαδικασίαν διεξαγομένην δυνάμει του παρόν "Αποδεικτικά 
τος Νόμου, περιλαμβανομένης και της διαδικασίας της άφορώσης στ0,Χεια· 
είς τήν αϊτησιν εκδόσεως habeas corpus, άναφορικώς προς κρατού. 
μενον, δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, πρόσωπον— 

(α ) πάν, δεόντως κεκυρωμένον, έγγραφον , φερόμενον ως περιέ
χον ένορκον μαρτυρικήν κατάθεσιν παρασχεθεΐσαν είς Κρά
τος συνάψαν συνθήκην εκδόσεως μετά της Δημοκρατίας ή 
είς καθωρισμένην Χώραν της Κοινοπολιτείας, γίνεται άπο
δεκτόν ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον τών έν αύτω εκτιθεμένων 
γεγονότων' 

(β) πάν, δεόντως κεκυρωμένον έγγραφον , φερόμενο ν ώς έ γ γ ρ α 
φον άποδεικτικόν στοιχεΐον ή ώς άντίγραφον τοιούτου έ γ γ ρ ά 

. φου κατατεθέντος είς οίοη/δήποτε δικαστικήν διαδικασίαν 
'' διεξαχθεΐσαν είς τό τοιούτον Κράτος ή χώραν, γίνεται δεκτόν 

ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον* 
( γ ) πάν, δεόντως κεκυρωμένον έγγραφον , πιστοποιούν ότι πρό

σωπον τι κατεδικάσθη κατά τήν καθωρισμένην έν τω έ γ . 
} γ ρ ά φ ω ήμερομηνίοτν, δι' αδίκημα κατά τό δίκαιον οιουδή

ποτε τοιούτου Κράτους ή Χώρας ή τμήματος αυτών, γίνεται 
δεκτόν ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον του γεγονότος και της 
ημερομηνίας της τοιαύτης καταδίκης. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου έγγραφον τι λογί
ζεται ώ ς δεόντως κεκυρωμένον τοιούτο— 

(α) έν τη περιπτώσει έγγραφου περιέχοντος μαρτυρικήν κατά
θεσιν παρασχεθεΐσαν ώς έν τοΐς ανωτέρω, έφ' δσον ήθελε 
πιστοποιηθή ύπό δικαστού ή λειτουργού τοΰ ώς εΐρηται Κρά
τους ή χ ώ ρ α ς δτι τοΰτο είναι τό πρωτότυπον έγγραφον, τό 
περιέχον ή άναγράφον τήν τοιαύτην μαρτυρικήν κατάθεσιν 
ή πιστόν άντίγραφον αύτοΰ". 

(β) έν τη περιπτώσει έγγραφου αποδεικτικού στοιχείου, έφ' δσον 
ήθελε πιστοποιηθή ώς έν τοΐς ανωτέρω δτι είναι τό πρωτό
τυπον τοΰ ούτω κατατεθέντος έ γ γ ρ α φ ο υ ή πιστόν άντίγρα
φον αύτοΰ* 

( γ ) έν τη περιπτώσει έγγραφου <3ε(3αιοΰντος τήν καταδίκην προ

σώπου, έφ' δσον τοΰτο ήθελε πιστοποιηθή ώς έν τοΐς άνω

/ τέρω, 
%; καΐ έν πάση τοιοτύτη περιπτώσει τό έγγραφον κυροΰται είτε δι' ένορ

κου τινός μαρτυρίας είτε διά της επισήμου σφραγΐδος Υπουργού του 
£ Κράτους μεθ* οδ συνήφθη συνθήκη εκδόσεως μετά της Δημοκρατίας, 

ή, αναλόγως της περιπτώσεως, καθωρισμένης χώρας τής Κοινοπο

λιτείας. 
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(3) Έ ν τω παρόντ ι άρθρω ό δρος «ένορκος» περ ιλαμβάνε ι κ α ι 
έπίσημον <3ε(3αίωσιν ή δήλωσιν" ουδέν των έν τω παρόντ ι άρθρω δ ια 

λαμβανομένων αποκλε ί ε ι τήν παραδοχήν οΙουδήποτε έ γ γ ρ α φ ο υ ώς 
άποδε ικτ ι κοΰ στο ιχε ίου, έφ* δσον τ ό το ιούτον έγγραφον ε ί να ι παρα

δεκτόν ώς άποδε ικτ ι κόν στοιχε ΐον ανεξαρτήτως τών προνοιών του 
παρόντος άρθρου. 

Κράτησις. 14.—(1) Δ ι α την κράτησ ιν προσώπων δυνάμε ι του άρθρου 9 θέλε ι 
χρησιμοποιηθή τό αυτό ί δ ρ υ μ α ώς καΐ έπί προσώπων κατηγορου 

μένων δι* α δ ί κ η μ α ενώπιον του επιληφθέντος της εκδόσεως Δ ι κ α 

στηρίου. 

(2) Κρατούμενος συνεπεία εν τάλματος εκδοθέντος δυνάμε ι τοΰ πα

ρόντος Νόμου, δστις ήθελεν αποδράσει έκ τοΰ τόπου της κρατήσεως 
του, δύνατα ι να συλληφθή ε ις οιονδήποτε μέρος της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς 
κ α τ ά τόν αυτόν τρόπον ώς έάν επρόκε ι το περί προσώπου άποδρά

σαντος έκ τοΰ τόπου ένθα έκρατε ΐ το δυνάμε ι εν τάλματος συλλήψεως 
αύτοΟ εκδοθέντος έν τη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α άναφορικώς προς α δ ί κ η μ α δια

πραχθέν έν τη εδαφ ική αυτής επ ικράτε ια . 

(3) Έφ* δσον ήθελε καταστή α ν α γ κ α ί α δυνάμε ι του παρόντος 
Νόμου ή μ ε τ α γ ω γ ή προσώπου, κρατουμένου εις οιονδήποτε μέρος 
της Δημοκρατ ίας , ε ϊ τε δυνάμε ι του παρόντος Νόμου ε ϊ τε ά λ λ ω ς πως, 
εις οιονδήποτε έτερον μέρος της Δημοκρατ ίας , τό πρόσωπον τούτο. 
καθ ' δ δ ιάστημα δ ιαρκε ί ή το ιαύτη μ ε τ α γ ω γ ή θέλε ι εξακολουθήσε ι 
τελούν ύπό νόμιμον κράτησιν , μέχρ ι της άφίξεως αύτου είς τ ό ν νέον 
τόπον της κρατήσεως του . 

(4) Δ ι ά τ α γ μ α άφορων ε ίς τήν έ κ δ ο σ ι ν προσώπου είς οιονδήποτε 
Κράτος ή χώραν, εκδοθέν δυνάμε ι του άρθρου 11, συνιστά επαρκή 
έξουσιοδότησιν δ ι ' ά π α ν τ α τ ά πρόσωπα, προς ά τ ι ν α απευθύνετα ι , 
προς τούτο ις δέ δ ι ' απαντάς τους αστυνομικούς δ ιά τήν παραλαδήν , 
κράτησιν κ α ι μεταφοράν του ώς ε ϊρητα ι προσώπου εϊς τήν δ ικα ιοδο

σίαν τοΰ το ιούτου Κράτους ή Χώρας. 

Τύπος ενταλ

μάτων κα ι 
δ ιαταγμάτων. 

Περιορισμός 
επί της ασκή

σεως ειδικών 
μέσων άναφο

ρικως ιτρός 
έτερα αδική

ματα. 

15.—(1) Τ ά δυνάμε ι τών έν το ις ανωτέρω δ ιατάξεων τοΰ παρόντος 
Νόμου εκδ ιδόμενα ύπό τ ο ΰ Υ π ο υ ρ γ ο ύ ε ν τ ά λ μ α τ α ή δ ι α τ ά γ μ α τ α δέον 
δπως φέρωσι τήν ύπογραφή,ν αύτοΰ. 

(2) Τό Ύπουργ ικόν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν δύνατα ι δ ιά Κανονισμών, δημο

σιευομένων έν τη έπισήμω έφημερ ίδ ι της Δημοκρατ ίας , νά καθορίση 
τόν τύπον παντός ε ν τ ά λ μ α τ ο ς ή δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς , εκδ ιδομένου δυνάμε ι 
τών έν το ι ς ανωτέρω δ ια τάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

Μέρος I V .  Μ Ε Τ Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΚ 
Κ Ρ Α Τ Ω Ν Σ Υ Ν Α Ψ Α Ν Τ Ω Ν Σ Υ Ν Θ Η Κ Η Ν Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ Μ Ε Τ Α 

Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Α Θ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν Χ Ω Ρ Ω Ν 
Τ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Σ 

16.—(1) Τό παρόν άρθρον τ υ γ χ ά ν ε ι εφαρμογής έπί παντός προ

σώπου διωκομένου ή καταδ ι καόθέντος δι* α δ ί κ η μ α δυνάμε ι της κρα

τούσης έν τη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α νομοθεσίας, δπερ ή θ ε λ ε ν άποδοθή τη Δημο

κρατ ία έκ τ ίνος ξένου Κράτους συνάψαντος συνθήκη ν εκδόσεως μ ε τ ά 
της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ή έκ τ ίνος καθωρισμένης χώρας της Κοινοπολ ι τε ίας , 
δυνάμει τών προνοιών οιουδήποτε νόμου τ ο ΰ ώς ε ϊ ρ η τ α ι Κράτους 
ή χώρας, περιέχοντος προνοίας ανάλογους προς τ ά ς έν τ ω παρόντ ι 
Νόμω δ ιαλαμδανομένας το ιαύτας . 

(2) Κ α τ ά τήν καθωρισμένην έν έδαφίω (3) περίοδον, πρόσωπον, 
ύποκείμενον etq τ ά ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τοΟ παρόντος άρθρου, δέν θέλε ι διωχθή 
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ή δικασθη ή κρατηθή έν τη Δημοκρτία δι* αδίκημα ή άναφορικώς 
προς αδίκημα διαπραχθέν πρό της εκδόσεως αύτοΟ είς τήν Δήμο. 
κρατίαν, πλην— 

(α) του αδικήματος, άναφορικώς προς 8 έχώρησεν ή &κδοσις' 
(β) οίουδήποτε ελαφρότερου αδικήματος, έδραζομένου έπί των 

γεγονότων, ατινα απεδείχθησαν επί τω" τέλει εξασφαλίσεως 
της εκδόσεως τοΟ ώς εΐρηται προσώπου" 

(γ) οιουδήποτε έτερου αδικήματος, άναφορικώς προς τό όποιον 
ή Κυβέρνησις του Κράτους ή της χώρας, έξ ής έχώρησεν ή 
βκδοσις, ήθελε παράσχει τήν επί τούτω συναίνεσίν της. 

(3) Ή μνημονευομένη έν έδαφίω (2) περίοδος άναφορικώς προς 
πρόσωπον ύπαγόμενον είς τάς διατάξεις τοΟ παρόντος άρθρου άρχε
ται υπολογιζόμενη από της ημερομηνίας της έπί τη έκδόσει αύτοΟ 
άφίξεώς του είς τήν Δημοκρατίαν, ώς αναφέρεται έν έδαφίω (1), 
λήγει δε τεσσαράκοντα πέντε ημέρας άπό της επομένης της ημέρας, 
καθ' ή ν τό πρόσωπον τοΟτο εΐχε τήν δυνατότητα νά εγκατάλειψη τήν 
Δημοκρατίαν. 

17.—(1) Τό παρόν άρθρον τυγχάνει εφαρμογής έπί προσώπων, διω. 'Επιστροφή 
κόμένων δι* αδίκημα τι δυνάμει της κρατούσης έν τη Δημοκρατία £Ρ°σώ*ωνμή 
νομοθεσίας, άτινα ήθελον άποδοθή είς τήν Δημοκρατίαν £κ τίνος η'αθωωθέντων 
ξένου Κράτους ή καθωρισμένης χώρας της Κοινοπολιτείας συμφώνώς είς τήν χώραν, 
ταΐς διατάξεσι τοΟ εδαφίου (1) του άρθρου 16. έ(· ής έχώρησεν 

ή £κδοσ(ς των. 
(2) Έν ή περιπτώσει δέν ήθελε προσαχθή είς δίκη ν πρόσωπον ύπο

κείμενον είς τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου, αναφορικώς προς 
τό αδίκημα δι* δ παρεδόθη τη Δημοκρατία, εντός έ'ξ μηνών άπό της 
έπί τη έκδόσει αύτοΟ άφίξεώς του είς τήν Δημοκρατίαν, ό 'Υπουργός 
δύναται κατά τό δοκούν, τη αίτήσει του ώς εΐρηται προσώπου, νά 
διευθέτηση δπως, χωρήση τό ταχύτερον δυνατόν, ή δωρεάν αύτοΰ 
επιστροφή είς τήν χώραν, έξ ής έγένετο ή £κδοσις. 

Μέρος V.ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
18. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρόσωπα Σύλληψις, 

φυγοδικουντα έκ Κρατών συναψάντων συνθήκη ν εκδόσεως μετά της κ.λ.π.,φυγο
Δημοκρατίας ή έκ καθωρισμένων χωρών της Κοινοπολιτείας, ύπο J^a

l *5ι~ 
κείνται είς σύλληψιν καΐ είς τήν διαδικασίαν της εκδόσεως, άνεξαρ βι· ατινα 
τήτως έάν τό αδίκημα δι* δ διώκονται ή κατεδικάσθησαν διεπράχθη δύναται 
πρό ή μετά τήν δναρξιν της Ισχύος του παρόντος Νομού. *<"* νό^ον 

έκδοσις. 
1 9 . "Απαντα τά αντικείμενα, άτινα ήθελον εύρεθή έν τη κατοχή Αντικείμενα 

φυγοδίκου κατά τόν χρόνον της συλλήψεως αύτοΟ καΐ άτινα ήθελον εύρισχό
κριθή ώς στοιχεία ουσιώδους σημασίας διά τήν άπόδειξιν του άδικη , μεναέπΐ 
ματος, δι' δ χωρε ί ή έ"κδοσις, θέλουν παραδοθή όμοΟ μετά τοΟ φυγο "**υν°ΒΙκων· 
οίκου, διαφυλασσομένων έν πάση περιπτώσει τ ω ν τυχόν έπ' αυτών δι
καιωμάτων τρίτων προσώπων. 

20 . Τηρουμένων των αναλογιών, αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου Διμερείς 
θά τυγχάνωσιν εφαρμογής καΐ είς πάσας τάς περιπτώσεις, καθ* άς Συμφωνίαι. 
υφίσταται διμερής συμφωνία ή διμερής διευθέττ|σις μεταξύ ξένου 
τινός Κράτους ή χώρας της Κοινοπολιτείας καΐ της Δημοκρατίας. 

2 1 . Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς κανονισμοί. 
διά τήν καλλιτέραν εφαρμογή ν των προνοιών του παρόντος Νόμου : 

Νοείται βτι Κανονισμοί γινόμενοι έπί _tf| βάσει τοΟ παρόντος άρθρου 
κατατίθενται είς τήν Βουλήν των 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον 
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Καταργήσεις 

" Εναοζις 
Ισχύος. , 

είκοσι και,μιας ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή των 
'Αντιπροσώπων δι* αποφάσεως αυτής δέν τροποποιήστ] ή .ακύρωση 
τους ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλψ ή έν μέρει, τότε ούτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν 
τη έπισήμω. έφημερίδι τής Δημοκρατίας κο:1 τίθενται έν ίσχύϊ άπό 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει, τροποποιήσεως τούτων 
έν δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής τών.'Αντιπροσώπων ούτοι δημο
σιεύονται έν τη έπισήμω. έφημερίδι τής Δημοκροττίας ώς ήθελον ούτω 
τροποπριηθή ύπ* αυτής καΐ τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως. ■ ,,

22 . Οί,περί Εκδόσεως Νόμοι του 1870 £ως 1935 καΐ ό περί Φυγό
δικων Νόμος του 1881 θα παύσωσιν Ισχύοντες έν τη Δημοκρατία : 

Νοείται δτι αί διατάξεις του παρόντος άρθρου ουδόλως έπηρεά
ζουσι τήν έφαρμογήν τών ώς εΐρηται Νόμων εις πάσαν περίπτωσιν, 
καθ* ή ν πρό τής ενάρξεως τής Ισχύος του παρόντος Νόμου, ήθελεν 
έκδοθή ένταλμα ή διάταγμα δυνάμει τών Νόμων τούτων καΐ έκτε
λεσθή έν τη Δημοκρατία. 

2 3 . Ό παρών Νόμος θέλει τεθή έν εφαρμογή καθ* ήμερομηνίαν 
καθορισθησομένην ύπό τοΟ 'Υπουργικού Συμβουλίου, διά γνωστο
ποιήσεως αύτόΰ δημοσιευθησομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας,, δυνατόν δέ να όρισθώσι διαφορετικοί ήμερομηνίαι διά 
τήν έναρξιν τής Ισχύος διαφόρων, έπί μέρους, διατάξεων του παρόν
τος Νόμου. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ , 
Περιγραφή αδικημάτων, δι' άτινα δύναται νά χωρήση έκδοσις 

είς καθωρισμένας χώρας τής Κοινοπολιτείας. 
("Αρθρον 5) 

1. Φόνος παντός βαθμού. 
2. 'Ανθρωποκτονία. 
3. 'Αδίκημα κατά του δικαίου του άφορώντος είς τήν άμβλωσιν. 
4. Κακόβουλος ή έκ προθέσεως τραυματισμός ή επαγωγή σοβα

ρας σωματικής βλάβης. 
: 5. Παράνομος έπίθεσίς επαγόμενη πραγματικήν σωματικήν βλά

βην. 
6. Βιασμός. 
7. Παράνομος συνουσία μετά θήλεος. 
8. "Ασεμνος έπίθεσις. 
9. Προοτγωγή ή έκμετάλλευσις γυναικών ή νεαρών προσώπων δι* 

ανήθικους σκοπούς. 
10. Διγαμία. 

■11. Απαγωγή, παράνομος κατακράτησις ή δουλεμπορία. 
12. 'Απαγωγή, έγκατάλειψις, εκθεσις ή παράνομος κράτησις 

παιδίου. 
13. Δωροδοκία. 
14 Ψευδορκία ή δεκασμός μαρτύρων προς διάπραξιν ψευδορκίας 

ή συνωμοσία προς παρακώλυσιν τοΟ έργου τής δικαιοσύνης. 
15. Εμπρησμός. 
16. 'Αδίκημα άφορων είς τήν κιβδηλείαν νομισμάτων. 
17. "Αδίκημα κατά τοΟ δικαίου τοΟ άφορώντος είς τήν πλαστοτ 

γραφιαν. 
18. Κλοπή, κατάχρηαις, δολία μετατροστή, δολίαάπόδοσις. ψευδών 

λογαριασμών, λήψις περιουσιακών στοιχείων ή πιστώσεως δίά, 
χής χρήσεως ψευδών παραστάσεων, κλεπταποδοχή ή οΐόνδή
ιίοτε έτερον αδίκημα κατά της πέριρυσίας, έμπέριέχον δόλον. 

\. 

& 
** 
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19. Διάρρηξις έν καιρώ νυκτός ή ημέρας ή παρόμοια αδικήματα. 
20. Ληστεία. 
21. 'Εκβιασμός δια της χρήσεως απειλών ή καταχρήσεως εξουσίας. 
22. 'Αδίκημα κατά του άφορώντος είς την πτώχευσιν ή τάς εται

ρείας δικαίου. 
23. Κακόβουλος η1 έκ προθέσεως επαγωγή ζημίας εις περιουσίαν. 
24. Πράξεις γενόμεναι έκ προθέσεως ίνα θέσωσιν έν κινδύνω, οχή

ματα, σκάφη ή αεροσκάφη. 
25. 'Αδίκημα κατά του δικαίου του άφορώντος είς τα ναρκωτικά. 
26. Πειρατεία. 
27. Στάσις κατά της εξουσίας κυδερνήτου πλοίου ή αεροσκάφους. 
28. Παράβασις των περί είσαγωγής και εξαγωγής απαγορευτικών 

κανονισμών, τών άφορώντων εϊς πολύτιμους λίθους, χρυσόν και 
£τερα πολύτιμα μέταλλα. 

Έτυπώθη έν τώ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 
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