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Ό περί της Συμφωνίας μεταξύ τής Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Τσεχοσλοβακικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας περί Παροχής Νομικής Συν

δρομής εις Πολιτικός και Ποινικός "Υποθέσεις (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 
1982 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπρια

κής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

. 'Αριθμός 68 του 1982 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ Τ Η Σ ΣΥΜΦΏΝΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ Τ Η Σ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Τ Η Σ Τ Σ Ε Χ Ο Σ Λ Ο Β Α Κ Ι Κ Η Σ Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι 
Σ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Π Ε Ρ Ι ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝ

Δ Ρ Ο Μ Η Σ Ε Ι Σ ΠΟΛΙΤΙΚΑΣ ΚΑΙ Π Ο Ι Ν Ι Κ Α Σ Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμφωνίας μετά- Συνοπτικός 
ξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Τσεχοσλοβακικής Σοσκχλι- τίτλος. 
στικής Δημοκρατίας περί Παροχής Νομικής Συνδρομής είς Πολιτικός 
και Ποινικός Υποθέσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1982. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω— Ερμηνεία. 
«Συμφωνία» σημαίνει την Συμφωνίαν μεταξύ τής Κυπριακής Δη

μοκρατίας και τής Τσεχοσλοβακικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
περί Παροχής Νομικής Συνδρομής είς Πολιτικός και Ποινικός Υπο
θέσεις, την γενομένην την 23ην 'Απριλίου, 1982 έν Λευκωσία, τής 
οποίας το κείμενον είς την Ά γ γ λ ι κ ή ν παρατίθεται εις το Μέρος Ι Πίναξ. 

. του Πίνακος και έν μεταφράσει εις τήν Έλληνικήν ε'ις τό Μέρος 11 Μέρος ι. 
του Πίνακος : Μέρος.ΐΐ. 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των κειμένων 
υπερισχύει τό είς τό Μέρος Ι του Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. 

3. Ή Συμφωνία τήν οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε τήν 23ην Κυρωσιςτής 
^Απριλίου, 1982 και τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δια τής ύπ ' ά ρ . Συμφωνίας. 
22.224 και ήμερ. 30.9.1982 'Αποφάσεως του παρέσχε καλυπτικήν 
εγκρισιν, διό του παρόντος Νόμου κυροΰται. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 
ΜΕΡΟΣ Ι 

A G R E E M E N T 
BETWEEN THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE CZECHO
SLOVAK SOCIALIST REPUBLIC ON LEGAL ASSISTANCE IN 

CIVIL AND CRIMINAL MATTERS 
The President of the Republic of Cyprus and the President of the 

Czechoslovak Socialist Republic. 
Animated by their desire further to strengthen the ties of friendship 

and cooperation between their two States in accordance with the Final 
Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe and 
wishing to regulate, on the basis of reciprocity, the legal assistance in 
the field of civil and criminal law, 

Have resolved to conclude the present Agreement and to this end 
they have appointed as their Plenipotentiaries: 

The President of the Republic of Cyprus : 
Mr. Nicos A. Rolandis, 

.  Minister of Foreign Affairs 
The President of the Czechoslovak Socialist. 

Republic : 
Mr. Bohuslav Chnoupek, 

Minister of Foreign Affairs, 
who, after exchanging their respective Full Powers, found to be in good 
and due form, have agreed as follows : 

PART I 
General Provisions 

Chapter 1 
Legal Protection and Legal Assistance in Civil and 

Criminal Matters 
Article 1 

' . · ' . ■ Legal Protection 
1. Citizensof one Contracting Party shall enjoy in the territory of 

the other Contracting Party equal legal protection in personal and pro
perty matters as citizens of the other Contracting Party. 

1. Citizens of one Contracting Party may appear and act before the 
judicial authorities of the other 'Contracting Party under the same condi
tions as citizens of the other Contracting Party. 

3. The provisions of this Convention shall apply mutatis mutandis 
to legal.persons which have their seat in the territory of either of the 
Contracting Parties and which have t>een established in accordance with 
its laws. 

Article 2 
. , ". ·. Legal Assistance 

1. The judicial authorities of the Contracting Parties shall provide 
each other with mutual legal assistance in matters regulated by the 
present Agreement. 
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2. For the purpose of the present Agreement the term "judicial autho: 

rity" represents any judicial or other appropriate organ having compe
tence in matters regulated 'by the present Agreement according to the 
law of its State. 

3. For the purpose of the present Agreement the term "civil matters" 
shall foe deemed to include also commercial, family and labour matters. 

Article 3 "".".":.' 
Extend of Legal Assistance 

The Contracting Parties shall grant each other legal assistance through 
the execution of individual acts, namely the sending and service ,pf 
documents and the taking of evidence.. 

/ Article 4 , 
Mode of Communication 

1. In executing the present Agreement the judicial authorities of the 
Contracting Parties shall maintain contacts through their competent 
central authorities unless otherwise provided in the present Agreement. 

2. For the purpose of the present Agreement the central authorities 
shall be the following: 

(a) on behalf of the Republic of Cyprus : ; / 
—the Ministry of Justice of the Republic of Cyprus.. 

(ib) on behalf of the Czechoslovak Socialist Republic: 
—the Office of the Prosecutor General of the Czechoslovak 

Socialist Republic 
—the Ministry of Justice of the Czech Socialist Republic 
—the Ministry of Justice of the Slovak Socialist Republic. 

3. In executing the present Agreement the central authorities of the 
Contracting Parties shall use their official languages in their communi
cation accompanied by an English translation. 

Article 5 
Request for legal assistance 

1. The request for legal assistance shall contain the following : 
(a) the designation of the requesting authority, . 
(b) the designation of the requested authority, 
(c) the specification of the case in which the legal assistance is 

•requested, 
(d) the names and surnames of parties, accused or convicted 

persons, the place of their permanent or temporary residence, 
their citizenship and occupation, in criminal matters, if possible, 
their place and date of birth and the names and surnames of 
parents and in case of legal persons their name and seat, 

(e) the names and surnames of their legal representatives, if any, 
(f) the nature of the request giving all information necessary for the 

execution of the request, 
(g) in criminal matters also the description and specification of the 

criminal act. 
2. The request for legal assistance and enclosed documents shall be 

drawn up in the language of the requested Contracting Party or a transla
tion into this language or into the English language shall be attached. 
Each translation attached to the request shall be certified as correct 
by a competent translator or the diplomatic mission or consular office 
of one of the Contracting Parties. 

3. The signature and official seal of the competent authority shalf be 
affixed to the request. 
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Article 6 
Execution of the Request for Legal Assistance 

1. In executing the request for legal assistance the requested authority 
shall apply the law of its State. However, upon the request of the re
questing authority it can apply the method referred to in the request 
if not in conflict with the law of its State. 

2. If the requested authority is not competent to execute the request 
it shall forthwith pass it on to the competent authority and shall so 
advise the requesting authority. 

3. If the address given in the request for legal assistance is not exact 
or if the person referred to in the request does not reside at the given 
address, the requestd authority shall take necessary measures to ascertain 
the correct address. 

4. The requested authority shall, upon request, in due time notify 
directly the requesting authority of the place and time of the execution 
of the request for legal assistance. 

5. After executing the request for legal assistance the requested 
authority shall, upon request, return the documents to the requesting 
authority. If the request for legal assistance cannot 'be complied with, 
the requested authority shall return the documents to the requesting 
authority and at the same time shall give the reasons preventing the 
execution of the request. 

Article 7 
Service of Documents 

The requested authority shall effect service of documents according 
to the law of its State if they are drawn up in the language of the 
requested Contracting Party or if a translation certified as correct into 
this language is attached. Otherwise the requested authority shall serve 
the document to an addressee only if he is willing to accept it voluntarily. 

Article 8 
Certificate of Service 

1. The service of documents shall be proved by a certificate signed 
by the person served and provided with an official seal, date and signa
ture of the authority which has effected the service or by a certificate 
issued by this authority stating the manner, place and date of such 
service. If the document to be served is sent in two copies the certificate 
of acceptance and service can be effected on the other copy. 

2. The certificate of service shall be sent immediately to the requesting 
Party. If service cannot be effected, the reasons shall be communicated 
immediately by the requested Party to the requesting Party. 

Article 9 
Service of Documents on Own Citizens 

The Contracting Parties shall be free to effect service of documents 
on their own citizens also through their diplomatic missions or consular 
offices. In such case no compulsion shall be used. 

Article 1U 
Protection of Witnesses and Experts 

1. A citizen who is to be examined as a witness or expert before the 
authority of one of the Contracting Parties and who resides in the terri
tory of the other Contracting Party is not obliged to appear before 
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that authority on the basis of summons; therefore the summons shall 
not contain the threat of penalty in case he fails to appear. If the re
questing Party considers the personal appearance of a witness or expert 
before~its judicial authorities especially necessary, it shall so mention 
in the summons, and the requested Party shall invite the witness or 
expert to appear. 

2. A witness or expert, Whatever nis nationality, appearing on the 
basis of summons of the authority of the other Contracting Party shall 
not be prosecuted or detained nor shall any sentence or penalty be 
carried out by the court in respect of a criminal act or conviction 
anterior to crossing of the border of the requesting Contracting Party. 
In the same way he shall not be prosecuted in connection with the 
giving of his testimony or expert evidence. 

3. A witness or expert shall be deprived of the protection provided 
for in paragraph 2 of the present Article if he does not leave the terri
tory of the requesting Contracting Party within the period of 7 days 
from the day on which he was informed by the authority which 
summoned him that his presence is no longer required. The time during 
which the witness or expert was unable to leave, the territory of such 
Contracting Party for reasons not dependent on his will shall not be 
reckoned in the above period. 

4. The summoned citizen is entitled to compensation for the costs 
of his journey and sojourn, as well as for loss of earnings and, in 
addition, the expert witness is entitled to survey fees for expert evidence. 
The kind of compensation to which the summond person is entitled 
shall be stated in the summons and upon request he shall be provided 
with an advance to cover such expenses. 

Article 11 
Costs.of Legal Assistance 

1. The Contracting Parties shall not require the reimbursement of 
costs for the execution of the requested procedures of legal assistance 
with the exception of survey fees and other expenses arising in connection 
with the execution of expert evidence. 

2. Compliance with the request for expert evidence can be made 
conditional upon the deposit of an advance. 

3. Upon request, the requested authority shall advise the requesting 
authority about the amount of costs occasioned by the compliance with 
the request for legal assistance. 

Article 12 
Refusal of Legal Assistance 

Compliance with the request for legal assistance may be refused if 
the requested Contracting Party is of the opinion that it would be in 
conflict with its law or that its sovereignty, security or public order or 
public policy would be prejudiced or endangered thereby. 

Article 13 
Legal Information 

1. Upon request, the Contracting Parties shall supply each other with 
information on their law which is or was in force in their territories as 
wdl as with the text of such law. 

2. A request for information shall state the authority from which it 
emanates as well as the nature of the case in connection with which the 
information is requested. Copies of documents may be attached where 
necessary to clarify the object.of the request. 



Ν. 68/82 830 

Article 14 
Validity of Documents 

1. Documents issued or certified in the prescribed form and provided 
with an official seal of the competent state authority or official person/ 
translator, expert/of one of the Contracting Parties shall not require any 
form of authentication in the territory of the other Contracting Party. 
The same applies to signatures on documents and to signatures verified 
according to the regulations of one of ithe Contracting Parties. 

2. Documents considered as public in the territory of one of the 
Contracting Parties shall have the evidential force of public documents 
also in the territory of the other Contracting Party. 

Article 15 ' 
Ascertaining of Addresses and other Data 

1. The central authorities of the Contracting Parties shall, upon re
quest, provide each other with assistance in ascertaining the addresses 
of persons residing in their territories in case it is necessary for the 
furtherance of the rights of their citizens. 

2. If a maintenance claim is made before a judicial authority of one 
Contracting Party against a person residing in the territory of the other 
Contracting Party, the latter shall, upon request, provide its assistance 
in ascertaining the source and amount of the incomes of that person. 

3. Should any doubts arise in implementing the present Agreement 
concerning the nationality of a person, one Contracting Party shall 
advise the other Contracting Party upon the latter's request whether the 
person concerned is its own citizen. 

Chapter 2 
Service of Personal Status Documents and other Documents 

Article 16 
1. The Contracting Parties shall provide each other with extracts from 

their official records concerning birth, marriage and death of citizens 
of the other Contracting Party as well as information of any alteration 
of such entries. 

2. The appropriate authority of one Contracting Party shall of its 
own motion and free of charge provide such extracts or information 
through the diplomatic channels to the other Contracting Party. 

Article 17 
The competent authorities of the Contracting Parties shall send each 

other copies of final judgments or orders concerning the civil status 
of the citizens of the other Contracting Party. 

Chapter 3 
Costs of Proceedings 

Article 18 
Waiving of Security for Costs 

Citizens of one of the Contracting Parties who appear before the 
authorities of the other Contracting Party, provided they reside in the 
territory of one of the Contracting Parties, may not be ordered to give 
security for the costs of proceeding solely by reason of the fact that 
they are foreigners or do not have their residence in the territory of 
the other Contracting Party. 
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Waiving of the Payment of Fees and Securities 
Article 19 

Citizens of one of the Contracting Parties are entitled in the territory 
of the other Contracting Party to exemption from the payment of judi
cial, notarial and administrative fees and securities as well as other costs 
of proceedings and to other advantages regarding fees under the same 
conditions as citizens of the other Contracting Party. The same applies 
also to the appointment of a free legal representative. 

Article 20 
1. The exemption provided by Article 19 of the present Agreement 

shall be granted on the basis of a certificate on the personal and pro
perty situation of the applicant. The certificate shall be drawn up by 
the competent authority of the Contracting Party in the territory of 
which the applicant has his residence. 

2. The authority deciding about the application for exemption can 
require additional data or necessary details from the authority which 
drew up the certificate. 

Article 21 
If the competent authority grants the exemption provided by Article 

19 of the present Agreement to the citizen of the other Contracting 
Party such exemption shall apply also to the entire proceedings, includ
ing the proceedings for the enforcement of the judgment or order. 

Article 22 
A citizen of one of the Contracting Parties applying for exemption 

under Article 19 of the present Agreement to the competent authority 
of the other Contracting Party may submit the application to the compe
tent authority of the place of his residence. This authority shall transmit 
the application together with the certificate drawn up under Article 20 
of the present Agreement to the competent authority of the other 
Contracting Party. 

PART II 

Recognition and Enforcement of Judgments 

Article 23 
1. The Contracting Parties shall recognize and enforce in their terri

tories the following judgments rendered in the territory of the other 
Contracting Party: 

(a) judgments of courts in civil matters, as well as settlements 
concluded in these matters and approved by the court, 

φ) judgments of courts in criminal matters concerning payment 
of damage and oitiher civil law claims, 

j(e) awards by arbitration tribunals as well as settlements reached 
by sudh tribunals., 

2. As judgment of courts in ithe abovementioned sense are con
sidered also judgments or orders in any matter of succession rendered 
by the authorities of the Contraotiing Party which, according to the 
law of this Contracting Party, are competent to deal with succession 
matters. 
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Article 24 
The judgments referred to in Article 23 of the present Agreement 

shall be recognized and enforced provided that: 
(a) The judgment is final and enforceable according to the law 

of the Contracting Party in the territory of which it was 
rendered; 

<b) the recognition and enforcement of the judgment would not 
be in conflict with the exclusive competence of the authorities 
of the Contracting Party in the territory of which the recogni
tion and enforcement of the judgment is requested; 

i(c) the party against which the judgment was given, although the 
summons was duly served on him in accordance with the law 
of the Contracting Party in the territory of which the judgment 
was given and in sufficient time to enable him to appear and 
defend the proceedings, failed to appear and take part in those 
proceedings, and in case of incapacity to plead, was properly 
represented; 

(d) the judgment is not in contradiction with a final judgment 
rendered earlier between the same parties on the same subject
matter by the court of the Contracting Party in the territory 
of Which the enforcement of the judgment is sought; 

(e) proceedings between the same parties on the same subject
matter are not pending before a judicial authority of the 
requested Contracting Party and those proceedings were the 
first to be instituted; 

(f) the Contracting Party in the territory of which the recognition 
or the enforcement of the judgment is requested considers that 
its sovereignty or security is not prejudiced by the recognition 
or the enforcement of iUhe judgment; 

%) the enforcement of the judgment would not be contrary to 
public policy in the country of the count applied to; 

X'h) the judgment was not obtained by fraud! 
Article 25 

Awards by Arbitration Tribunals shall be recognized and enforced 
under the conditions provided for in Article 24 of the present Agree
ment provided that: 

(a) The award is based on an agreement in written form concerning 
the competence of the Arbitration Tribunal and it was made 
by the Arbitration Tribunal referred to in the agreement with
in the scope of the competence given by that agreement; and 

1(b) the agreement on the competence of the Arbitration Tribunal 
is valid in accordance with the law of the Contracting Party 
in the territory of which the recognition or enforcement is 
sought. 

Article 26 
1. Application for the recognition or enforcement of the judgment 

may be submitted directly by the judgment creditor or in the manner 
provided for in Article 4 of the present Agreement to the competent 
judicial authority of the Contracting Party in the territory of which 
the judgment is to be recognized or enforced. 

2. An application for the recognition and enforcement of a judgment 
tfhall be made within such period as is provided for in the relevant 
legislation of the country where recognition and enforcement is sought. 
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3. The application shall 'be accompanied 'by: 
(a) The judgment of the court or a copy of itlhe judgment certi

fied as correct containing a finality and enforceability clause, 
unless this is evident from the judgment itself; 

(b) a document certifying that the party against which the judg
ment was given and who failed to attend the proceedings was 
duly summoned and in sufficient time to take part in the 
proceedings according to the law of the Oontracting Party 
in the territory of which the judgment Was given and, in case 
of incapacity to plead, was piroperly represented; 

(c) a certified translation of the application arid documents men
tioned under letters (a) and φ) of the present paragraph into 
the language of the irequested Contracting Party or into English. 

Article 27 
1. The judicial authority deciding on the application for the recogni

tion and enforcement of the judgment shall confine itself to ascertain
ing whether the conditions referred to in Articles 24, 25 and 26 of the 
present Agreement have been fulfilled. The decision on the recognition 
and enforcement of the judgment shall be given by the competent 
judicial authority of the Contracting Party in the territory of which 
the judgment is to be recognized and enforced. 

2. The* judicial authority of the Contracting Party in the territory 
of which the judgment is recognized or enforced shall proceed in ac
cordance with the law of its State. 

Article 28 
1. If a party exempted from the payment of security for the costs 

of proceedings according to Article 18 of the present Agreement is 
required, by a final judgment or order of the judicial authority of one 
Contracting Party, to pay the costs of proceedings, this decision shall 
upon the request of an interested person be enforced free of charge 
in the territory of the other Contradting Party. 

2. The application and its enclosures shall be drawn up in con
formity With Article 26 of the present Agreement. 

3. The judicial authority deciding on the enforcement of the decision 
according to paragraph 1 of the present Article shall confine itself to 
ascertaining whether the decision on the costs of proceedings is final 
and enforceable. 

Article 29 
The authority of the ContraOting Party in the territory of which 

the costs of proceedings which resulted in a judgment Which is enforce
able were advanced by the State shall request the competent judicial 
authority of the other Contracting Party to collect the costs and fees 
of the proceedings. The judicial authority shall remit the collected 
sum to the Contracting Party the authority of Which requested the 
collection. 

PART HI 
Criminal Matters 

Chapter 1 
Article 30 

Taking over of Criminal Proceedings 
l .The Cbntracting Parties undertake to institute, in accordance with 

and subject to the provisions of their own law, criminal proceedings 
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on the request of the other Contracting Party against their citizens 
who have committed an act punishable by the courts in the territory 
of the other Contracting Party; 

2. The aforesaid request shallbe accompanied by all necessary 
documents; in case these documents are not sufficient, additional 
informiation shall be sent at the request of the Contracting Party 
which instituted the criminal proceedings. 

3. The Contracting Party instituting the criminal proceedings shall 
notify the other Contracting Party of the result of the proceedings as 
soon as possible, Μ a final sentence has been passed a copy shall 
be sent upon request. 

Chapter 2 
Extradition 
Article 31 

Obligation of Extradition 
1. The Contracting Parties undertake, under the conditions stipulated 

in the present Agreement, to extradite, if requested, to each other 
persons who stay in their territories and against whom criminal pro
ceedings are to be instituted or a sentence carried out. 

2. Extradition for the purpose of instituting criminal proceedings 
applies only to such acts which, under the laws of both Contracting 
Parties, are punishable with imprisonment for a period of more than 
12 months. 

3. Extradition for the purpose of carrying out of a sentence applies 
only to such acts which aire punishable under the laws of both Con
tracting Parities and if the person concerned has been sentenced for 
such acts to imprisonment for a period of 12 months or more. 

4. Without prejudice to 'the provisions of Article 32 letters (a) and 
(c), there may not be recused the extradition of persons who committed 
unlawful acts against the safety of civil aviation in the sense of the 
provisions of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure 
of Aircraft, signed in the Hague on 16 December 1970 and of the 
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety 
of Civil Aviation, signed in Montreal on 23 September 1971 as well 
as of persons who committed unlawful acts in the sense of the pro
visions of other international Conventions against'terrorism of which 
both the Republic of Cyprus and the Czechoslovak Socialist Republic 
aire or will be Contracting Parties. 

Article 32 
Refusal of Extradition N 

Extradition Shall be refused if : 
(a) At the 'time when the request for extradition is received the 

person whose extradition is requested is a citizen of the request
ed Contracting Party; 

(b) the criminal act was committed in the territory of the requested 
Contracting Parity; 

(c) according to the law of the requested Contracting Party cri
minal proceedings cannot be instituted or the sentence cannot 
be carried out because an exemption from the punishment 
has been acquired by the lapse of time or any other legal 
reason; 
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(d) extradition is inadmissible according to the law of one of the 
Ctontmciting Parties; 

(e) a final sentence relating to the same criminal act has already 
been pronounced against the person whose extradition is request
ed in the territory of the requested Oontradtiing Party or if 
criminal proceedings have been concluded by a final sentence; 

(ί) according to 'the law of one of the Oontradtiing Parties the 
criminal proceedings are instituted on the proposal of the 
injured person. 

Article 33 
Request for Extradition 

1. The request for extradition shall contain the name and surname 
of the person whose extradition is requested, date and place of his 
birth, his citizenship, data on his residence, data on the criminal act 
and if material damage had resulted from the criminal act, the amount 
is to be indicated. 

2. A certified copy of the warrant of arrest or other document 
having the same validity, a description of the criminal act, as well as 
the text of the provisions of law relating to the criminal act committed 
by the person Whose extradition is requested shall be attached to the 
request for extradition for instituting criminal proceedings. If a criminal 
act against property has been committed the amount of .material 
damage which had or could have resulted from the criminal act is to 
be indicated. 

3. A certified copy of 'the final sentence as well as the text of the 
laws applicable to the criminal act shall be attached to the request 
for the extradition for carrying out a sentence. If the convicted person 
has altready served a part of 'his sentence this shall be indicated. 

4. The requesting Contracting Party is not obliged to attach to the 
request the evidence of guilt of a person whose extradition is sought. 

.Article 34 
Arrest for the Purpose of Extradition 

In case the request for extradition is sufficiently justified under the 
present Agreement the requested Conltracting Party Shall, in accordance 
with its law, take immediate measures for the arrest of the person 
whose extradition is requested. 

Article 35 
Supplement to the Request for Extradition 

1. If the request for extradition lacks the necessary data the requested 
Conitracting Party is entitled to require that these data be forwarded 
within a period not exceeding two months within which the additional 
data are to be provided. This period m!ay be extended upon request 
on serious grounds. 

2. If the requesting Conltracting Party fails to provide the requested 
additional data within the period Stated in the request the requested 
Contracting Party is entitled to release the arrested person. 

Article 36 
Provisional Arrest 

1. The arrest may take place even prior to the receipt of the request 
for extradition if the requesting Contracting Party explioity requires 
the arrest and announces that a warrant of arrest or another document 
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having the same validity was issued or a sentence was passed on the 
basis of Which the request for extradition shall be sent. The request 
for provisional arrest may 'be communicated by post or by cable. 

2. The other Contracting Party shall be immediately notified of the 
arrest under the provisions of the previous paragraph. 

Article 37 
Release of the Person Arrested Provisionally 

A person arrested under the provisions of Article 36 of the present 
Agreement may be released if the request for extradition has not been 
received within a period specified by the requested Party not exceeding 
one month from the day on which the requesting Contracting Party 
was notified of the provisional arrest. 

Article 38 
Postponement of Extradition 

If criminal proceedings are pending against a person Whose extra
dition is requested or if that person has to serve or is serving a 
sentence of imprisonment for another criminal act committed in the 
territory of the requested Cbnltraeting Party, the extradition may be 
postponed until the termination of the criminal proceedings or until 
the sentence has been served or until waiver or remission of the 
punishment. 

Article 39 
Request for Extradition by Several States 

If a request for extradition of the same person is made by several 
States the requested Contracting Party shall decide which of the requests 
should be granted. It will take into consideration the citizenship of 
the requested person, the seriousness of the criminal act and the place 
where it was committed, as well as the date on which each request 
was made. 

Article 40 
'Limitation of Prosecution of Extradited Persons 

1. Without the consent of the requested Contracting Parity an extra
dited person may not be prosecuted or forced to serve a sentence for 
a criminal act committed before his extradition other than the one in 
respect of which the extradition Was granted. 

2. Without the consent of the requested Contracting Party the extra
dited person may not be extradited to a third State. 

3. The oonsent of the requested Contracting Party is not necessary if: 
(a) The extradited person does not leave its territory prior to the 

expiry of one month after the termination of the criminal 
proceedings or execution of the penalty; this period of time 
shall not include the time for which the extradited person, 
for reasons beyond his will, could not leave the territory of 
the requesting Contracting Party ; 

>(b) itne extradited person has left the territory of the requesting 
Contracting Party and again voluntarily returned to that 
territory. 

Article 41 
Surrender of Person to be Extradited 

The requested Contracting Party shall notify the requesting Contract
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ing Party of the place and.date of surrender. If the requesting Contracting 
Party does not take over the person within 7 days of the appointed date, 
the requested person may be released. Upon the request of one of the 
Contracting Parties the period may be extended for a further period 
of 7 days. 

Article 42 
Repeated Extradition 

If an extradited person in any way avoids the criminal proceedings 
or serving of a sentence and if he again returns to the territory of the 
requested Contracting Party, he shall be extradited upon a new request 
without the service of the documents referred to in Article 33 of the 
present Agreement.. ' . ' . ' : · · ; . . · . . ' .  ' ■ 

Article 43 
Notification of the Results of Criminal Proceedings 

The requesting Contracting Party shall notify the requested Contract
ing Party of the result of the criminal proceedings against the extradited 
person. If a sentence has been passed against the extradited person a 
copy of the court sentence shall be sent as soon as it is final. 

Article 44 
Costs of Extradition 

The costs incurred by the extradition shall be paid by the Contracting 
Party in the territory of which they have arisen. The costs of transport 
shall be borne by the requesting Contracting Party. 

Article 45 
Handing Over of Property 

1. Any objects used by the person charged with having committed 
the criminal act for which the extradition is admissible according to 
the present Agreement, as well as any property acquired by him as a 
result of the criminal act, as well as any other objects which can be 
used as evidence, shall be handed over to the requesting Contracting 
Party, these objects shall be handed over even if the person charged is 
not extradited. 

2. The requested Contracting Party may temporarily postpone tne 
handing over of the requested objects if they are required for other 
criminal proceedings. 

3. The rights of third persons regarding objects handed over shall 
not be affected. After the termination of the criminal proceedings the 
requesting Contracting Party shall return the objects to the requested 
Contracting Party for the purpose of their delivery to the persons 
entitled. Where it is reasonably justified and with the consent of the re
quested Contracting Party the objects may be delivered directly to the 
persons entitled. 

Chapter 3 
Special Provisions on Legal Assistance in Criminal 

Matters 
Article 46 

Notification of Criminal Convictions 
1. The Contracting Parties shall notify each other of all criminal 

convictions and subsequent measures by the courts of one Contracting 
Party in respect of the citizens of the other Contracting Party. 
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2. On the basis of a justified request the Contracting Parties shall 
inform each other of the sentences passed against persons who are not 
citizens of the requesting Contracting Party. 

3. The Contracting Parties shall, where practicable, send to each 
other, upon request, the fingerprints of the persons mentioned in para
graphs 1 and 2 of the present Article. 

Article 47 . 
Extracts from Criminal Records 

The authorities of one Contracting Party shall communicate, upon 
request, extracts from criminal records to the judicial authorities of the 
other Contracting Party. 

PART V 
 · ·. Final Provisions 

Article 48 . · · ' . _ . 
1. The present Agreement shall be ratified. The instruments of ratifi

cation shall be exchanged in Nicosia. 
. 2. The present Agreement shall enter into force on the 30th day after 

the exchange of the instruments of ratification. 

Article 49 
The present Agreement is concluded for an unlimited period. Each of 

the Contracting Parties can denounce the Agreement in writing through 
diplomatic, channels. The denunciation shall take effect six months after 
it has been received. 

In witness whereof the Plenipotentiaries of both Parties have signed 
the present Agreement and attached their seals thereto. 

Given in Nicosia on April the 23rd, 1982, in two original copies in 
the English language. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

μεταξύ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας καΐ της Τσεχοσλοβακικής 
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, περί Νομικής Συνδρομής 

. εις Πολιτικάς και Ποινικάς Υποθέσεις 

Ό Πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας καΐ ό Πρόεδρος της 
Τσεχοσλοβακικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, 

Ωθούμενοι ύπό τής επιθυμίας περαιτέρω συσφίγξεως των δεσμών 
φιλίας και' συνεργασίας μεταξύ τών δύο Κρατών συμφώνως προς 
την τελικήν πραξιν τής Διασκέψεως περί τής Ευρωπαϊκής 'Ασφα
λείας ικαι Συνεργασίας και επιθυμούντες την ρύθίμισιν, επί τή βάσει 
τής άμοιίβαιότητος, τής νομικής συνδρομής εις τον τομέα του αστι
κού και ποινικού δικαίου, 
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'Απεφάσισαν νά συνομολογήσουν την παροΰσαν Συμφωνίαν και 
προς τουίτο ώρισαν ώς Πληρεξουσίους αυτών:

1 

Ό Πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας: 
τον κ. Νΐκον Ρολάνδην,  .. . . 
Ύΐτουργόν 'Εξωτερικών. 

Ό Πρόεδρος της Τσεχοσλοβακικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας: 
τον κ. Bohusl'av Chnoupek, 
Ύπουργόν 'Εξωτερικών, 

οΐτινες, άφοΰ άντήλλαξαν τά αντίστοιχα αυτών πληρεξούσια έγγρα

φα ευρεθέντα εν πλήρει.τάξει, συνεφώνηοαν ώς ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ Ι 
■■ ·.  Γενικαί Διατάξεις 

Κεφάλα ιον 1 
Νομική Προστασία και Νομική Συνδρομή εις Πολιτικάς 

ίκαί Ποινιικάς Υποθέσεις 

"Αρθρον 1 
. ο5 Νομική Προστασία 

'(1) Οι πολΐται ενός Συμβαλλομένου Μέρους θα απολαύουν έν τω 
έδάφει του ετέρου Συμβαλλομένου' Μέρους τής αυτής νομικής ^προ
στασίας είς προσωπικά και περιουσιακά θέματα 6πως κα ι οι πολΐ
τα ι του έτερου τούτου Συμβαλλομένου Μέρους. 

)(2) Οι πσλΐται ενός Συμβαλλομένου Μέρους δύνανται νά εμφα
νίζονται και ενεργούν ενώπιον των  δικαστικών αρχών του έτερου 
Συμβαλλομένου Μέρους υπό τάς αύτάς προϋποθέσεις όπως και οι 
πολΐται του έτερου τούτου

1 Συμβαλλομένου Μέρους. 
'(3) Α ϊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως θά τυγχάνουν εφαρ

μογής, τηρουμένων τών αναλογιών, έπί νομικών προσώπων εχόν
των την εδραν των έν τω έδάφει έικατέρου τών Συμβαλλομένων 
Μερών και συσταθέντων συΐμφώνως προς την οίκείαν αύτου νομο
θεσίαν.( 

"Αρθρον 2 

Νομική Συνδρομή 
(1) Αϊ δικαστικοί άρχαί τών 'Συμβαλλομένων Μερών θά παρέ

χουν είς άλλήλας άμοιβαίαν νομικήν συνδρομήν είς θέματα διεπό
μενα υπό τής παρούσης Συμφωνίας. 

(2) Έν τή έννοια τής παρούσης Συμφωνίας ό δρος «δικαστική 
αρχή» σημαίνει πάν δι'καστικόν ή έτερον αρμόδιο ν όργανον έχον 
αρμοδιότητα επί θεμάτων διεπομένων υπό τής παρούσης Συμφω
νίας σύμφωνος προς την νΟμοθ'εισίαν του οικείου αύτου Κράτους. 

(3) Έν τή έννοια τής παρούσης Συμφωνίας ό δρος «πολιτικαί 
υποθέσεις» λογίζεσαι περιλαμβάνων ωσαύτως έμπορικάς, οΊκογενεια-
κάς και έργατικάς υποθέσεις* 

"Αρθρον 3 

"Έικτασις Νομικής Συνδρομής! 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά χορηγούν είς άλληλα νομικήν συν-
δρομήν δια τής εκτελέσεως ατομικών πράξεων, ήτοι, αποστολής 
και επιδόσεως εγγράφων και λήψεως μαρτυρίας. 
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"Αρθρον 4 
Τρόπος 'Επικοινωνίας 

(1). 'Εν τη εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας αϊ δικαστικά! 
αρχαί των Συμβαλλομένων Μερών θα τηρούν έτταφήν μέσω των 
αρμοδίων αυτών κεντρικών άρχων, έκτος εάν άλλως προβλέπεται 
έν τη ίταρούση Συμφωνία. 

1(2) Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας αί ,κεντρικαί 
αρχαί θά είναι αί ακόλουθοι:· " 

(α).,Διά τήν'Κυπριακήν Δημακρατίαν: 
'—το Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας' 

(β) διά την Τσεχοσλοβακική ν ~ Σσσιαλιστικήν Δημοκρατίαν: 
—to Γραφείο ν του Πενϋκου Εισαγγελέως της Τσεχοσλοβα

κικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, 
—το Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης της Τσεχικής Σοσιαλιστικής 

Δημοκρατίας, 
—Το Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης τής Σλοβάκικης Σοσιαλιστι

κής Δημοκρατίας. 
(3) Έν τη εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας αί κεντρικαί 

αρχαί τών Συμβαλλομένων Μερών θά χρησιμοποιούν τάς επισήμους 
αυτών γλώσσας εις την μεταξύ των έπικοινωνίαν, συνοδευομένας 
υπό αγγλικής μεταφράσεως.! 

"Αρθρον, 5 
Αίτησις 'Νομικής Συνδρομής 

(1) Ή αίτησις νομικής συνδρομής δέον νά περιέχη τά ακόλουθα: 
(α) Τόν καθορισμόν τής αιτούσης αρχής, 
(β) τόν καθορισμόν τής προς ή ν απευθύνεται ή αίτησις αρχής, 
(γ) τόν σαφή προσδιορισμόν τής υποθέσεως διά ^τήν οποίαν 

ζητείται ή νομική συνδρομή, 
(6) τά ονοματεπώνυμα τών διαδίκων, τών κατηγορουμένων ή 

κάτάδικασθέντων προσώπων, τόν τόπον τής μονίμου ή προ
σωρινής των διαμονής, την υπηκοότητα και το επάγγελμα 
αυτών, είς ποινικάς δε, υποθέσεις, εί δυνατόν, τόν τόπον 
και την ήΐμερομηνίαν γεννήσεως και τά ονοματεπώνυμα τών 
γονέων και έν περιπτώσει' νομικών προσώπων την έπωνυ
ΐμίαν και τήν έχριαν αυτών, 

(ε) τά ονοματεπώνυμα τών νομικών εκπροσώπων των* έάν 
υπάρχουν, 

(στ) την φύσιν τής αιτήσεως, παρέχουσα άπαντα τά αναγκαία 
στοιχεία διά τήν έκτέλεσιν τής αιτήσεως, 

(ζ) είς ποινικάς υποθέσεις ωσαύτως τήν περιγραφήν και τόν 
σαφή προσδιορισμόν τής αξιοποίνου πράξεως. 

(2) Ή αίτησις νομικής συνδρομής και τά συνοδεύοντα αυτήν έγ
γραφα θά συντάσσωνίται είς την γλώσσαν του προς δ απευθύνεται 
ή αίτησις Συμβαλλομένου Μέρους ή θά επισυνάπτεται μετάφρασις 
αυτών είς τήν ιέν λόγω γλώσσαν ή είς τήν αγγλική ν γλώσσαν. 
Έκαστη έπισυνημμένη είς τοιαύτην αϊτησιν μετάφρασις δέον νά 
πιστοποιήται ώς ορθή υπό αρμοδίου μεταφραστοΰ ή υπό τής διπλω
ματικής αποστολής ή του προξενείου ενός τών Συμβαλλομένων 
Μερών

(3) Έπί τής αιτήσεως δέον νά τίθεται ή υπογραφή και επίσημος 
σφραγίς τής αρμοδίας αρχής. 
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"Αρθρον 6 
Έκτέλεσις της Αιτήσεως Νομικής Συνδρομής 

(1) Έν τη εκτελέσει τής αιτήσεως νομικής συνδρομής ή προς ήν 
άττευθύνεται' ή αίτησις αρχή θά έφαρμόζη τήν νομοθεσίαν του Κρά
τους αυτής. Εντούτοις, τη αιτήσει της αιτούσης αρχής αυτή δύνα
ται να έφαρμόση την έν τή αιτήσει αναφερομένην μέθοδο ν έφ' δσον 
δέν συγίκρούεται προς τήν νομοθεσίαν του Κράτους αυτής. 

ι(2) Έάν ή προς ήν απευθύνεται ή'αίτησις αρχή δέν είναι ή αρ
μοδία προς έικτέ'λεσιν τής αιτήσεως, αυτή οφείλει να διαβίβαση 
αμέσως ταύτη ν προς την άρμοδίαν αρχήν και να πληροφόρηση σχε
τϋκώς τήν αιτούσαν αρχήν* 

(3) Έάν ή αναγραφομένη εις τήν αΐτησιν νομικής συνδρομής διεύ
Ουνσις δεν εΐναι ακριβής ή έάν το έν αυτή άναφερόμενον πρόσω
πον δέν διαμένη είς τήν δοθεΰσαν διεύθυνσιν, ή προς ήν απευθύ
νεται ή αίτησις αρχή οφείλει νά λάβη τα αναγκαία μέτρα δια τήν 
διακρίβωση/ της ορθής διευθύνσεως; 

(4) Ή προς ήν απευθύνεται ή αίτησις αρχή οφείλει έν καιρώ, 
κατόπιν αιτήσεως, νά ειδοποίηση άπ' ευθείας τήν αιτούσαν αρχήν 
περί του τόπου και του χρόνου τής εκτελέσεως τής αιτήσεως νομι
κής συνδρομής. 

■(5) Μετά την έκτέλεσιν τής αιτήσεως νομικής συνδρομής, ή προς 
ήν απευθύνεται ή αίτησις αρχή οφείλει, κατόπιν αιτήσεως, νά έπι
στρέψη τά έγγραφα εις τήν αιτούσαν αρχήν. Έάν ή αίτησις νομι
κής συνδρομής δέν δύναται νά ίκανοποιηθή, ή προς ήν απευθύνεται 
ή αίτησις αρχή οφείλει νά έπιστ,ρέψη τά έγγραφα είς τήν αιτούσαν 
ά,ρχήν και ταυ'τοχρόνως νά πα;ράσχη τήν αίτιολογίαν τοΰ κωλύ
ματος εκτελέσεως τής αιτήσεως. 

"Αρθρον 7 
Έπίδοσις Έγγραφων 

ΙΉ προς ήν απευθύνεται ή αίτησις αρχή θά ενεργή τήν έπίδοσιν 
εγγράφων συ'μφώνως προς τήν νομοθεσίαν τοΰ Κράτους αυτής έφ' 
δσον ταύτα εΐναι συντεταγμένα είς τήν γλώσσαν του προς δ απευ
θύνεται ή αίτησις Συμβ'αλλομένου Μέρους ή έφ' δσον επισυνάπτεται 
μετάφρασις αυτών εις τήν έν λόγω γλώσσαν πιστοποιημένη ως 
ορθή. "Αλλως ή προς ήν απευθύνεται ή αίτησις αρχή θά έπιδίδη 
τό έγγραφον εις τόν παραλήπτην μόνον έάν οδτος είναι .πρόθυμος 
νά άποδεχθή τούτο οικεία θελήσει. 

"Αρθρον 8 
Πιστοποιητικόν Επιδόσεως 

(1) Ή έπίδοσις εγγράφων θά αποδεικνύεται διά πιστοποιητικού 
υπογεγραμμένου υπό του προς δν ή έπίδοσις προσώπου και φέρον
τος τήν έπίσηίμον σφραγίδα, ήμερσμηνίαν κ'αί ύπογραφήν τής αρχής 
ήτις ενήργησε τήν έπίδοσιν ή διά πιστοποιητικού εκδιδομένου υπό 
τής έν λόγω αρχής αναφερόντος τόν τρόπον, τόν τόπον και τήν 
ήμέρομηνίαν τής τοιαύτης επιδόσεως. Έάν τό προς έπίδοσιν εγγρα
φον αποστέλλεται είς δύο αντίγραφα, ή πιστοποίησις τής αποδοχής 
και .της επιδόσεως δύναται νά πραγματόποιηθή έπί τοΰ έτερου αντι
γράφου. 

ι(2) Τό πιστοποιητικόν επιδόσεως θά αποστέλλεται αμέσως προς 
τό αίτοΰν Συμβαλλόμενον Μέρος. Έάν δέν δύναται νά ένεργηθή 
έπίδοσις, οί λόγοι δέον νά 'κοινοποιούνται αμέσως ύπό τοΰ προς δ 
απευθύνεται ή αίτησις Συμβαλλομένου Μέρους προς τό αίτοΰν 
Σ υμβαλλόμενον Μέρος. 
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"Αρθρον 9 
Έπίδοσις Έγγραφων έπί Οικείων Πολιτών 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη είναι ελεύθερα νά ενεργούν έπίδοσιν 
εγγράφων έπί των ιδίων αυτών πολικών ωσαύτως μέσω τών διπλω
ματικών των αποστολών ή τών προξενείων των. Έν τοιαύτη περι
πτώσει ουδείς εξαναγκασμός δύναται νά χρησιμοποιηθή. 

"Αρθρον 10 
Προστασία Μαρτύρων καί 'Εμπειρογνωμόνων 

(1) Πολίτης όστις πρόικει!ται νά έξετασθή ως μάρτυς η ως εμπει
ρογνώμων ενώπιον της αρχής ενός τών Συμβαλλομένων Μερών και 
όστις διαμένει εν τω έδάφει του έτερου Συμβαλλομένου Μέρους 
δεν υποχρεούται νά έμφανισθή ενώπιον της έν λόγω άρχης έπί τη 
βάσει κλητεύσεως* όθεν ή κλήτευσις δεν θά περιέχη την άπειλήν 
τιμωρίας έν περιπτώσει παραλείψεως εμφανίσεως. Έάν το αιτούν 
Μέρος θεωρή ιδιαιτέρως άναγκαίαν τήν προσωπιΐκήν έμφάνισιν μάρ
τυρος ή εμπειρογνώμονος τίνος ενώπιον τών δικαστικών αύτόυ 
αρχών, οφείλει νά άναφέρη τοΟτο έπί της κλήσεως, το δε Μέρος 
προς to όποιον απευθύνεται ή αίτησις θά καλή τον μάρτυρα ή τον 
εμπειρογνώμονα όπως έμφανΐ!σθή.| 

(2) Μάρτυς ή εμπειρογνώμων, οιαδήποτε καί έάν είναι ή ύπη
κοόΐτης αύτου, εμφανιζόμενος έπί τη βάσει κλητεύσεως της αρχής 
του έτερου Συμβαλλομένου Μέρους δεν δύναται νά διωχθή ποινι
κώς ή συλληφθη, ουδέ νά έκτελεσθή. 'κατ' αύτου. υπό του δικαστη
ρίου οιαδήποτε ποινή ή τιμωρία έν σχέσει προς άξιόποινον πραξιν. 
ή κατάδίΐκην προηγουμένη ν τή ς διελεύσεως τών συνόρων του αιτούν
τος Συμβαλλομένου Μέρους. Παρομοίως οδτσς δεν δύναται νά 
διωχθη ποινικώς έν σχέσει προς την πάροχήν μαρτυρίας ή μαρτυ
ρίας εμπειρογνώμονος ...-■■ 

ί(3) Μάρτυς ή εμπειρογνώμων στερείται της κατά τήν παράγρα
φον (2) της παρούσης Συμφωνίας προβλεπομένης προστασίας έάν 
οδτος δεν εγκατάλειψη το έδαφος του αιτούντος Συμβαλλομένου 
Μέρους εντός προθεσμίας 7 ήμερων από της ημέρας καθ' ην έπλη
ροφορήθη ύπό της κλητευσάσης αυτόν.αρχής 'ότι ή π<χρου'σία αύτου 
δεν. απαιτείται πλέον. Ό χρόνος κατά τον όποιον ό μάρτυς ή εμπει
ρογνώμων δεν ήδύνατο νά εγκατάλειψη το έδαφος τοΟ έν λόγω 
Σ υμβαλλομένου Μέρους διά λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεως 
του δεν θά υπολογίζεται ε'ις την ανωτέρω προθεσμίαν. 

'(4) Ό κλητευθείς πολίτης δΐ'κ'αιοΰται άποζημιώ'σεως διά τά έξοδα 
ταξιδιού καί διαμονής, ώς επίσης και διά τήν άπώλει'αν κέρδους 
καί, επιπροσθέτως, ό εμπειρογνώμων μάρτυς δικαιούται είς αμοι
βή ν διά τάς .εξετάσεις του προκειμένου νά παράσχη μαρτυρίαν 
εμπειρογνώμονος. Το είδος της αποζημιώσεως τήν οποίαν δικαιού
ται ό ικλητευόμενος δέον όπως αναγράφεται έπί της κλήΐσεως, έπι.. 
δε τη αιτήσει αύτου δέον όπως προκαταβάλλεται είς αυτόν ποσόν , 
τι προς κάλυψιν τών τοιούτων εξόδων. 

"Αρθρον 11 
"Εξοδα Νομικής Συνδρομήςΐ 

(1) Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θά απαιτούν τήν άπόδοσιν τών 
εξόδων εκτελέσεως τών ζητουμένων διαδικασιών νομιίκής συνδρο
μής, εξαιρέσει της άμοΟβής· δι' εξετάσεις καί λοιπάςδοοπάνας προ
κύπτουσας έν σχέσει προς τήν λήψιν μαρτυρίας εμπειρογνώμονος. 

(2) Συμμόρφωσις προς τήν αΐτησίν διά τήν λήψιν μαρτυρίας 
εμπειρογνώμονος δύναται νά γίνη ύπό τον όρο ν' της καταθέσεως' 
ποσού τίνος προκαταβολικώς. 
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(3) 'Επί τη αιτήσει, ή προς ην απευθύνεται ή αίτησις αρχή θα 
πληροφορή τήν αίτοΰΐσαν αρχήν περί τοΟ ποσοΰ των εξόδων άτινα 
συνεπάγεται ή συμμόρφωσις π,ρός τήν αΐτησιν νομυκής συνδρομής. 

"Αρθρον 12 
"Αρνησις Νομικής Συνδρομής 

1Η συμμόρφωσις προς τήν αΐτησιν νομυκής συνδρομής δύναται να 
άπο'κρουσθή έάν το προς δ απευθύνεται ή αίτησις Μέρος είναι της 
γνώμης δτι αϋτη θά άντέίκειτο προς τήν νσμοθεσίαν αύ^οΰ ή.οτι 
εκ ταύτης θά έβλάπτετο ή θά (έτϋθετο εν κινδύνω ή κυριαρχία, ή 
ασφάλεια ή ή δηιμοσία τάξις ή το δημόσιον συμφέρον αύτοΰ.< 

"Αρθρον 13 
ιΠληροφαρίαι Νομυκής Φύσεο^ 

(1) 'Επί τη αιτήσει αυτών, τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά παρέχουν 
εις άλληιλα πληροφορίας περί τής ισχυούσης ή Ίσχυσάσης εις τά 
εδάφη των νομοθεσίας, ικαθώς έπδσης και το κείμενον της εν λόγω 
νομοθεσίας. 

(2) Ή αίτησις παροχής πληροφοριών θά άναφέρη τήν αρχήν εκ 
της οποίας προέρχεται, καθώς και τήν φόσιν τής υποθέσεως έν 
σχέσει προς τήν οποίαν ζηΐτοΰνται at πληροφορίαι. 'Αντίγραφα 
εγγράφων δύνανται νά έπισυνάπτωνται ένθα 'είναι άναγκαΐον προς 
διασάφησιν του αντικειμένου τής αιτήσεως.' 

"Αρθρον 14 
. Κύρος 'Εγγράφων 

(1) "Εγγραφα έΐκδιίδόμενα ή πιστοττοιούμενα κατά τον νενομι
σμένον τύπον και φέροντα τήν έπίσημον σφραγίδα τής αρμοδίας 
κρατικής αρχής ή του επισήμου προσώπου (μεταφραστοΰ, έμπειρο, 
γνώ'μονος) ενός τών Συμβαλλομένων Μερών δεν θά απαιτούν οιον
δήποτε τύπον έπιίκυρώσεώς έν τω έ'δάφει τοΰ. ετέρου Συμβαλλο
μένου Μέρους. Το αυτό Ισχύει διά τάς ,ύπογραφάς έπί. εγγράφων 
και διά τάς ύττογραφάς τάς βεβαιουμένας συμφώνως προς τους 
κανονυσμούς ενός τών Συμβαλλομένων Μερών. 

(2) "Εγγραφα θεωρούμενα ώς δημόσια έν τω έδάφει ενός τών 
Συμβαλλομένων Μερών θά έχουν τήν άποδ'ει'κτικήν Ισχύν δημοσίων 
έγγραφων ωσαύτως καί έν τω έδάφει τοΰ ετέρου Συμβαλλομένου 
Μέρους. · 

, "Αρθρον 15 , . 
ιΈξακρίβωσις Διευθύνσεων και λοιπών Στοιχείων 

(1) Αί. κεντρί'καί άρχαί τών Συμβαλλομένων Μερών θά παρέ
χουν, τη αιτήσει των, άμοιβαίαν συνδρομή ν'διά τήν έξακρίβωσιν ' 
τών διευθύνσεων προσώπων κατοιίκούντων εις τά εδάφη των εις 
περίπτωσιν καθ' ην είναι άναγικαΐον διά τήν προώθησιν τών δικαιω
μάτων τών πολιτών των. 

(2) Έάν ενώπιον δικαστικής τίνος αρχής ενός Συμβαλλομένου 
Μέρους άχθη άπαίτησις διατροφής εναντίον προσώπου κατοΐ'κουν
τος έν τω έδάφει τοΰ ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, το τελευ
ταΐον οφείλει, κατόπιν αιτήσεως, νά παράσχη συνδρσμήν διά  την ' 
έξαίκρίβωσιν τής πηγής και τοΰ ύψους τών εισοδημάτων τόΰ" έν 
λόγω προσώπου. 

'(3) 'Εάν έν τη εφαρμογή τής παρούσης" Συμφωνίας ήθελον προ
κύψει οίαι'δήπο'τε άμφυβολίαι περί τήν υπηκοότητα προσώπου τινός, 
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τό &ν Συμβαλλσμενον Μέρος θα πληροφορή το έτερον κατόπιν 
αιτήσεως του ώς προς τό κατά πόσον τό ενδιαφερόμενο ν πρόσωπον 
είναι υπήκοος αύτου. 

Κεφάλαιον 2 
Έπίίδοσις Έγγραφων Προσωπικής Καταστάσεως 

και έτερων Έγγραφων 
"Αρθρον 16 

(1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εφοδιάζουν άλληλα δι* αντιγρά
φων έ!κ των επισήμων αύ,τών μητρώων γεννήσεων, γάμων κ'αΐ θανά
των πολικών του έΐτέρου Συμβαλλομένου Μέρους, καθώς και δια 
πληροφοριών περί πάσης αλλαγής εις τάς καταχωρήσεις αυτών. 

(2) Ή αρμοδία αρχή ενός Συμβαλλομένου Μέρους εξ Ιδίας 
πρωτοβουλίας και ατελώς θα παρέχη τοιαύτα αντίγραφα ή πληρο
φορίας μέσω της διπϊλωματικής όδου εις τό έτερον Σ υμβαλλόμενον 
Μέρος. 

"Αρθρον 17 
Αϊ άρμόδιαι άρχαΐ. τών Συμβαλλομένων Μερών θα αποστέλλουν 

είς άλλήλας αντίγραφα οριστικών αποφάσεων ή διαταγμάτων άφο
ρωσών είς τήν άστικήν κατάστασιν πολιτών του έτερου Συμβαλλο
μένου· Μέρους. 

Κεφάλαιον 3 
"Εξοδα Διαδικασίας 

"Αρθρον 18 
Έγκατάλειψις Εγγυήσεως έ'ναντι Εξόδων 

ΌΙ πολΐται ενός τών Συμβαλλομένων Μερών οΐτινες εμφανί
ζονται ενώπιον τών αρχών τοΰ έτερου Συμβαλλομένου Μέρους, υπό 
τήν. προϋπόθ'εσιν δτι κατοιίκοΰν έν τω έδάφει ενός τών Συμβαλλο
ιαένων Μερών, δεν δύνανται νά διαταχθούν νά παράσχουν έγγύησιν 
έναντι τών εξόδων της διαδικασίας αποκλειστικώς δια τον λόγον 
δτι έΐναι αλλοδαποί ή δτι δεν έχουν τήν κατοΐκίαν των έν τω έδά
φει του έτερου Συμβαλλομένου Μέρους. 

"Αρθρον 19 
Μή Καταβολή Τελών και Εγγυήσεων 

ΟΙ πολΐται ενός τών Συμβαλλομένων Μερών δικαιούνται έν τω. 
έδάφει του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους είς άπαλλαγήν έκ της 
καταβολής δικαστικών, συμβολαιογραφικών και διαχειριστικών 
εξόδων καΐ εγγυήσεων, ώς έπΟσης καΐ έτερων εξόδων διαδικασίας 
και εις έτερα πλεονεκτήματα άναφορυκώς προς τέλη ύπό τους 
αυτούς δρους ώς ίκαί οί πολΐται τοΰ έτερου Συμβαλλομένου Μέ
ρους. Τό αυτό Ισχύει ωσαύτως και δια τον διορισμόν δωρεάν νομι
κού εκπροσώπου

"Αρθρον 20 
(1) Ή ύπό του "Αρθρου 19 της παρούσης Συμφωνίας προβλε

πομένη απαλλαγή θα χορηγήται επί τη βάσει πιστοποιητικού περί 
της προσωπικής και περιουσιακής καταστάσεως του αίτητου. Τό 
πιστοποιητικόν θα συντάσσεται υπό τής αρμοδίας αρχής του Συμ
βαλλομένου Μέρους εις τό έδαφος του οποίου έχει τήν κατοικίαν 
αύτου δ αίτητής,ί 

(2) Ή επί τής αιτήσεως απαλλαγής αποφαινομένη αρχή δύναται 
νά απαίτηση πρόσθετα στοιχεία ή αναγκαίας λεπτομέρειας παρά 
τής συντασσούσης τό πιστοποιητικόν αρχής. 
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"Αρθρον 21 
'Εάν ή αρμοδία! αρχή χορήγηση τήν ίΛτό του "Αρθρου 19 της 

παρούσης Συ|μφωνίας ιχρο&λ;ε'ποίμένην άπαλλαγήν εις πολίτην του 
έ'τέρου Συιμβαλλοΐμένου Μέρους, ή απαλλαγή αυτή; θα καλύπτη 
ωσαύτως δλόΙκληρον τήν διαδιίκασίαν, περιλαμβανομένης της διαδι
κασίας αναγκαστικής εκτελέσεως της ό^ποψάσεως ή του διατά
γματος.· 

"Αρθρον 22 
Πολίτης ενός των Συμβαλλομένων Μερών, όστις αιτείται άπαλ

λαγήν δυνάμει τοΟ "Αρθρου 19 της παρούσης Συμφωνίας παρά της 
αρμοδίας αρχής του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, δύναται να 
ύποβάλη1 τήν αΐτησιν προς τήν άρμόδίαν αρχήν του τόπου κατοικίας 
αύτοΟ. Ή αρχή αυτή θα διαβιβάζη τήν αΐτησιν όμοΰ μετά του πιστο
ποιητικού* του συντασσομένου δυνάμει του "Αρθρου 20 της παρούσης 
Συμφωνίας προς τήν άρμοδίοίν αρχήν του ετέρου Συμβαλλομένου 
Μέρους. 

ΜΕΡΟΣ. II 
Άναγνώρισις και Έκτέλεσις 'Αποφάσεων 

"Αρθρον 23 
(1) Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά αναγνωρίζουν καΐ εκτελούν εΙς 

τά εδάφη, των τάς ακολούθους αποφάσεις έκδιδομένας είς το έδαφος 
του έτερου Συμβαλλομένου Μέρους:· 

(α) Δικαστικάς αποφάσεις ε'ις πολιτικάς υποθέσεις; καθώς επί
σης και συΐμβιίβασιμούς έπιτυγχανοΐμένούς είς τάς εν λόγω 
υποθέσεις και εγκρινόμενους ύπό του δικαστηρίου' 

(β) δικαστικάς αποφάσεις είς ποινικάς υποθέσεις άφορώσας 
είς τήν πληρωμήν αποζημιώσεων και ετέρων απαιτήσεων 
αστικής φύσεως* 

(γ) διαιτητικάς αποφάσεις και συμβιβασμούς έπιτυγχοα/ομένους 
ύπό διαιτητικών δικαστηρίων. 

(2) Ώ ς δικαστικά! αποφάσεις ύπό τήν ανωτέρω έννοιάν θεωρούν
ται επίσης αϊ αποφάσεις ή τά διατάγματα εις πασαν ύπόθεσιν κλη
ρονομικής διαδοχής, εκδιδόμενα ύπό τών άρχών'τό,υ Συμβαλλομένου 
Μέρους αΐτινες, συμφώνως προς τήν οϊκείαν αύτοΟ νομοθεσίαν, εΐνάί 
άρμόδιαι νά χειρίζωνται υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής. 

"Αρθρον 24 
Αϊ εν "Αρθρω 23 της παρούσης Συμφωνίας άναφερόμεναι αποφά

σεις θά άναγνωρίζωνται και έκτελώνται ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι: 
(α) Ή άπόφασις είναι τελεσίδικος καΐ εκτελεστή συμφώνως. 

προς τήν νομοθεσίαν του Συμβαλλομένου Μέρους, είς τό 
έδαφος του1 οποίου εξεδόθη; 

(β) ή άναγνώρισις και έκτέλεσις της αποφάσεως δεν συγκρού
εται προς τήν άπσκλειστικήν αρμοδιότητα τών αρχών του 
Συμβαλλομένου Μέρους είς τό έδαφος του όποιου επιδιώ
κεται ή άναγνώρισις και έκτέλεσις της αποφάσεως· 

(γ) ό διάδικος ένοατίον του οποίου εξεδόθη ή άπόφασις, καίτοι 
έκλητεύθη προσηκόντως συμφώνως' προς. τήν νομοθεσίαν 
του Συμβαλλομένου Μέρους είς τό έδαφος του οποίου έξε

, δόθη ή άπόφασις και είς επαρκή χρόνον ώστε νά δυνη,θη 
οίκτος νά έΐμφανυσθτ] και ύπ!ερασπισθή κατά τήν διαδυκα
ισίαν, παρέλειψε νά έμφανισθη καΐ λάβη μέρος είς τήν έν 
λόγω διάδικασίαν, είς δε τήν περίπτωσιν ΟΛ>ικανότητος 
απαντήσεως είς τό κατηγορητήριον, ό κατηγορούμενος 
έξεπροσωπήθη προσηΙκόντως' 
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(δ) ή άπόφασις δεν αντιφάσκει προς τελεσίδικον άπόφασιν έκ
δοθεΐσαν προηγουμένως μεταξύ των αυτών διαδίκων δια το 
αυτό έπίδικόν θέμα ύπό του δικαστηρίου του Συμβαλλο
μένου Μέρους εις τό έδαφος του οποίου επιδιώκεται ή έκτέ
λεσις της αποφάσεως' 

(ε) δεν εκκρεμεί ενώπιον δικαστικής τίνος αρχής του προς δ 
απευθύνεται ή αίτησις Συμβαλλομένου Μέρους διαδικασία 
μεταξύ των αυτών διαδίκων δια τό αυτό έπίδικόν θέμα, ή 
δε διαδικασία αυτή ήτο ή πρότερον έγερθεΐσα' 

(στ) τό Συμβαλλόμενον Μέρος εις τό έδαφος του οποίου επι
διώκεται ή άναγνώρισις κα ι έκτέλεσις τής αποφάσεως κρίνει 
δτι ή κυριαρχία καΐ ασφάλεια αύτου δεν βλάπτεται ώς έκ 
τής αναγνωρίσεως καΐ εκτελέσεως τής αποφάσεως' 

(ζ) ή έκτέλεσις τής αποφάσεως δεν αντίκε ιται προς την δημό
σιον τάξιν τής χώρας του δικαστηρίου όπερ επελήφθη τής 
αιτήσεως' 

(η) ή άπόφασις δεν επετεύχθη δια δολίων μέσων. 

"Αρθρον 25 

Αϊ διαιτητικά! αποφάσεις θά άναγνωρίζωνται κα ι έκτελώνται ύπό 
τους δρους οΐτινες προβλέπονται εν τω "Αρθρω 24 τής παρούσης 
Συμφωνίας και ύπό την προϋπόθεσα/ δτ ι : 

(α) Ή άπόφασις βασίζεται επί γραπτής συμφωνίας περί τής 
αρμοδιότητος του διαιτητικού δικαστηρίου κα ι εξεδόθη; ύπ* 
αύτου εν τω πλαισίω τής αρμοδιότητος του ήτις καθορίζεται 
είς την τοιαύτην συμφωνίαν κα ι 

(β) ή συμφωνία περί τής αρμοδιότητος του διαιτητικού δικα
στηρίου εΐναι έγκυρος συμφώνως προς την νομοθεσίαν του 
Συμβαλλομένου Μέρους είς τό έδαφος του όποιου επιδιώ
κεται ή άναγνώρισις ή έκτέλεσις. 

"Αρθρον 26 

(1) Ή αίτησις περί αναγνωρίσεως ή εκτελέσεως τής αποφάσεως 
δύναται να ύποβληθή άπ' ευθείας ύπό τοο εξ αποφάσεως δανειστοΰ, 
ή κατά τον έν "Αρθρω 4 τής παρούσης Συμφωνίας προβλεπόμενον 
τρόπον, προς τήν άφιμοδίαν δυκαστυκήν αρχήν του Συμβαλλομένου 
Μέρους είς τό έδαφος τοΟ όποιου πρόκειται να άναγνωρισθή ή έκτε
λεσθή ή άπόφασις. 

(2) Ή αίτησις περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αποφάσεως 
τίνος δέον να ύποβληθή εντός τοιαύτης προθεσμίας ώς προβλέπεται 
είς την σχετικήν νομοθεσίαν τής χώρας ένθα επιδιώκεται ή άναγνώ
ρισις και έκτέλεσις. 

(3) Ή αίτησις δέον να συνοδεύεται ύπό: 
(α) Τής αποφάσεως του δικαστηρίου, ή αντιγράφου αυτής πιστο

ποιημένου ώς αληθούς, περιεχούσης ρήτραν περί του τελε
ίσιΐδίΐκου και του έικτελεστοΰ αυτής, εκτός έάν τοΰτο εϊναι 
φανερόν έξ αυτής ταύτης τής αποφάσεως' 

(β) ενός έγγραφου βεβαιοΟντος δτι ό διάδικος, εναντίον του 
οποίου εξεδόθη; ή άπόφασις κα ι ό όποιος παρέλειψε να 
έμφανισθή είς τήν διαδικασίαν, έκλητεύθη προσηκόντως κα ι 
είς επαρκή χρόνον δια νά λάβη μέρος εις την διαδικασίαν 
συμφώνως προς την νομοθεσίοο/

1 του Συμβοίλλομένου Μέρους 
είς τό έδαφος του οποίου εξεδόθη· ή άπόφασις, είς δε την 
περίπτωσιν άνικανότητος απαντήσεως είς τό κατηγορητή
ριον, δτι ό κατηγορούμενος έξεπροσωπήθη; προσηκόντως* 
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(γ) μιας πιστοποιημένης μεταφράσεως της αιτήσεως και των 
έγγραφων, άτινα μνημονεύονται εις τάς υποπαραγράφους 
(α) και (β) της παρούσης παραγράφου, εις την γλώσσαν 
του προς δ απευθύνεται ή αίτησις Συμβαλλομένου Μέρους 
ή ε'ις την άγγλικήν γλώσσαν. 

"Αρθρον 27 
(1) Ή δικαστική αρχή ή αποφασίζουσα επί της αιτήσεως περί 

αναγνωρίσεως καΐ εκτελέσεως της αποφάσεως θά περιορισθή εις 
τήν διαπίστωσιν κατά πόσον πληρούνται αϊ προϋποθέσεις αϊ αναφε
ρόμενοι εις τα "Αρθρα 24, 25 και 26 της παρούσης Συμφωνίας. Ή 
άπόφασις περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως της αποφάσεως θά 
εκδίδεται ύπό της αρμοδίας δικαστικής αρχής του Συμβαλλομένου 
Μέρους εις το έδαφος του οποίου πρόκειται νά άναγνωσθή και έκτε
λεσθή ή άπόφασις. 

(2) Ή δικαστική αρχή του Συμβαλλομένου Μέρους εις το έδαφος 
του οποίου αναγνωρίζεται ή εκτελείται ή άπόφασις θά προχώρηση' 
συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν του Κράτους αυτής.' 

"Αρθρον 28 
('1) Έάν παρά τίνος διαδίκου, δστις καιτά το "Αρθρον 18.της παρού

σης Συμφωνίας άπηλλάχθη τής καταθέσεως εγγυήσεως έναντι τών 
εξόδων διαδικασίας, άπαιτηθή, διά τελεσιδίκου αποφάσεως ή δια
τάγματος τής δικαστικής αρχής ενός Συμβαλλομένου Μέρους, δπως 
καταβάλη τά έξοδα τής διαδικασίας, ή άπόφασις αυτή δύναται τη 
αιτήσει του ενδιαφερομένου προσώπου νά έκτελεσθή ατελώς εις τό 
έδαφος του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. 

(2) Ή αίτησις μετά τών συνημμένων εν αύτη εγγράφων δέον νά 
συντάσσεται συ μφώνως προς τό "Αρθρον 26 τής παρούσης Συμφω
νίας. 

(3) Ή δικαστική αρχή ή αποφαινομένη; περί τής εκτελέσεως της 
αποφάσεως συμφωνως προς τήν παράγραφον (1) του παρόντος "Αρ
θρου θά περιορισθή είς τήν διαπίστωσιν περί του κατά πόσον ή άπό
φασις περί τών εξόδων τής διαδικασίας είναι τελεσίδικος καΐ εκτε
λεστή. 

"Αρθρον 29 
Ή αρχή τοΰ Συμβαλλομένου Μέρους είς τό έδαφος του οποίου 

τά έξοδα τής διαδυκαΐσίας, καθ' ην εξεδόθη άπόφασις ο&σα εκτελεστή, 
προεκατεβλήθησαν ύπό του Κράτους, θά ζη.τήση παρά τής αρμοδίας 
δικαστικής αρχής του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους νά είσπραξη 
τά έξοδα και τά τέλη, τής διαδικασίας. Ή δικαστική αρχή θά έμβάση' 
τό είσπραχθέν ποσόν προς τό Συμβαλλόμενον Μέρος του οποίου ή 
αρχή έζήτησε τήν εΐσπραξιν. 

ΜΕΡΟΣ III 
Ποινικά θέματα 

Κεφάλαιον 1 
"Αρθρον 30 

Κίνησις Ποινικής Διαδικασίας 
(1) Τά Συμβαλλόμενα Μέρη; αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν, κατό

πιν αιτήσεως του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους νά κινούν ποινι
κάς διοίδικασίας, συ'μφώνως και τηρουμένων τών διατάξεων τής 
οίκείας αυτών νομοθεσίας, εναντίον πολιτών αυτών τελεσάντων πρα
ξιν τιίμωρουμένην ύπό τών διίκαστηιρίων του ετέρου Συΐμ'βαλλοΐμένου 
Μέρους. 
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(2) Ή προειρημένη? αίτησις δέον νά συνοδεύη.ται ύφ' δλων τών 
αναγκαίων έγγραφων' εν περιπτώσει καθ1 fjv τα έν λόγω έγγραφα 
δεν είναι επαρκή δέον να άποστέλλωνται πρόσθετοι πληρόφορίαι τη 
αιτήσει του Συμβαλλομένου Μέρους δπερ εκίνησε τήν πσινικήν δια
δικασίαν. 

(3) Το κίνησαν τήν ποινικήν διαδικασίαν Συμβαλλόμενον Μέρος 
θα γνωστοποιή είς το έτερον Συμβαλλόμενο ν Μέρος τό αποτέλεσμα 
αυτής, τό ταχύτερον δυνατόν. Έάν εξεδόθη τελεσίδικος, καταδικα
στική άπόφασις, έν άντίγραφον. αυτής δέον να αποστέλλεται κατόπιν 
αιτήσεως. 

Κεφάλαιον 2 
"Εκδοσις 

"Αρθρον 31 
Ύποχρέωσις 'Εκδόσεως 

(1) Toe Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν υποχρέωσιν,. κατά 
τους έν τη παρρύση Συιμφωνία, προβλεπόμενους δρους, νά προβαί
νουν μεταξύ των ε'ίς τήν ^κ'δοίσιν, έ>φ' δσον ζη!τη.θή παρ' αύίτών, προ
σώπων άτινα διαμένουν ε ί ς τ ό εδαφός των και εναντίον τών όποιων 
πρόκειται νά άρχίση ποινική διαδικασία ή νά έκτελεσθη καταδικα
στική άπόφασις. 

(2) "Εκδοσις προς τον σκοπόν ενάρξεως ποινικής διαδικασίας 
χωρεί μόνον διά τοιαύτας πράξεις αΐτινες, κατά τήν νσμοθεσίαν 
αμφοτέρων τών Συμβαλλομένων Μερών, τιμωρούνται διά φυλακή 
σεως πέραν τών 12 μηνών. 

(3) "Εκδοσις προς τον σκοπόν εκτελέσεως καταδικαστικής απο
φάσεως χωρεί μόνον διά τοιαύτας πράξεις αΐτινες τιμωρούνται κατά 
τήν νομοθεσίαν αμφοτέρων τών Συμβαλλομένων Μερών και έφ' δσον 
τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον έχει καταδικασθή διά τάς πράξεις 
ταύτας εις φυλάκισιν 12 καΐ πλέον μηνών. 

(4) "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων του "Αρθρου 32(a) και (β) , 
δεν επιτρέπεται ή άρνησις εκδόσεως προσώπων τελεσάντων παρα
νόμους πράξεις εναντίον της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας 
έν τη έννοια τών διατάξεων της Συμβάσεως περί Καταστολής Παρατ 
νόμου Καταλήψεως 'Αεροσκάφους, υπογραφείσης έν Χάγη τήν 16ην 
Δεκεμβρίου, 1970, ώς και της Συμβάσεως περί Καταστολής Παρα
νόμων Πράξεων εναντίον της 'Ασφαλείας της Πολιτικής 'Αεροπορίας, 
υπογραφείσης έν Μόντρεαλ την 23ήν Σεπτεμβρίου, 1971, καθώς και 
προσώπων τελεσάντων παρανόμους πράξεις έν τη έννοια τών διατά
ξεων έτερων διεθνών Συμβάσεων εναντίον της τρομοκρατίας είς τάς 
οποίας τόσον ή Κυπριακή Δημοκρατία δσον και ή Τσεχοσλοβακική. 
Σο'σιαλιΐοίτιική Δημοκρατία είναι ή θά καταστούν ΣυΊμβαλλόμενά 
Μέρη. 

"Αρθρον 32 
"Αρνησις 'Εκδόσεως 

Ή εκδοσις θά αποκρούεται έάν— 
(α) Κατά τον χρόνον λήψεως της περί εκδόσεως αιτήσεως, τό 

πρόσωπον τοΰ όποιου ζητείται ή εκδόσις είναι πολίτης του 
προς δ απευθύνεται ή αίτησις Συμβαλλομένου Μέρους' 

(β) ή αξιόποινος πραξις έγένετο είς τό έδαφος του προς δ 
απευθύνεται ή αίτησις Συμβαλλομένου'Μέρους1' 

(γ) συμφώνως προς τήν νομοθεσίοο/ του προς δ απευθύνεται ή 
αίτησις Συμβαλλομένου Μέρους, ή ποινική διαδικασία δέν 
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δύναται να κινηβή ή ή καταδικαστική άπόφασις δέν δύναται 
να έκτελεσθή συνεπεία παραγραφής του εγκλήματος ή οιου
δήποτε έτερου νομικού λόγου" 

(δ) ή εκδοσις εΐναι απαράδεκτος συμφώνως προς τήν νομοθε
σίαν ενός των Συμβαλλομένων Μέρων 

. (ε) τελεσίδικος καταδικαστική άπόφασις άφορώσα εις την αυτήν 
άξιόποινον πραξιν έχει ήδη άπαγγελθή εναντίον του προ
σώπου του οποίου ζητείται ή εκδοσις είς το έδαφος του 
προς δ απευθύνεται ή αίτησις Συμβαλλομένου Μέρους ή 
εάν ή ποινική διαδικασία έχη περατωθή δια της εκδόσεως 
τελεσιδίκου καταδικαστικής αποφάσεως' 

(στ.) συ'μφώινως προς τήν νοιμσθεσίαν ενός των Συιμβολλσμένων 
Μερών, ή ποινική διαδικασία κινήται τη έγκλι^σει του βλα
βέντος προσώπου. 

"Αρθρον 33 
Αίτησις Εκδόσεως 

(1) Ή αίτησις εκδόσεως δέον νά περιέχη το όνοματεπώνυμον τοΟ 
προσώπου τόΟ οποίου ζητε ίται ή έκδοσις, τήν ήμερομηνίαν καί τόν 
τόπον γεννήσεως αύτου, τήν ίθαγένειαν αύτοΟ, στοιχεία περί τής 
διαμονής αυτοί), στοιχεία περί τής αξιοποίνου πράξεως καί, έάν 
συνεπεία αυτής έχη προξενηθή υλική ζη*μία, το ποσόν αυτής δέον 
νά αναγράφεται; 

(2) "Εν κεκυρωμένον άντίγραφον του εντάλματος συλλήψεως ή 
έτερου εγγράφου έχοντος τό αυτό κύρος, μία περιγραφή τής αξιο
ποίνου πράξεως, καθώς καί τό κείμενον των διατάξεων του νόμου 
δστις άφορα εις τήν άξιόποινον πραξιν τήν διαπραχθεΐσαν ύπό του 
προσώπου του οποίου ζητε ίται ή έκδοσις, δέον νά επισυνάπτεται είς 
τήν αϊτησιν εκδόσεως διά τήν έναρξιν ποινικής διαδικασίας. Έ ά ν 
έχη διαπραχθή αξιόποινος πραξις κατά περιουσίας, τό ποσόν τής 
υλικής ζημίας ήτις προήλθεν η δυνατόν νά προέλθη έξ αυτής δέον 
νά αναφέρεται. 

(3) "Εν κεκυρωμένον άντίγραφον τής τελεσιδίκου κοπαδικαστικής 
αποφάσεως, ώς επίσης τό κείμενον των νόμων των εφαρμοστέων 
έπί τής αξιοποίνου πράξεως δέον νά επισυνάπτεται είς τήν αϊτησιν 
εκδόσεως διά τήν εκτέλεσα/ τής καταδικαστικής αποφάσεως. 'Εάν 
ό καταδικασθείς έχη ήδη; εκτίσει μέρος τής ποινής αύτου, τοΰτο δέον 
νά αναφέρεται. 

(4) Τό αιτούν Συμβαλλόμενον Μέρος δέν υποχρεούται νά επι
σύναψη είς τήν αϊτησιν τήν άπόδειξιν ενοχής του προσώπου τοΟ 
όποιου επιδιώκεται ή έκδοσις. 

"Αρθρον 34 

Σύλληψις προς τον Σκοπόν 'Εκδόσεως 
Έν περιπτώσει καθ* ην ή αΐτη,σις εκδόσεως έΐναι επαρκώς δεδί

καιολογημένη δυνάμει της παρούσης Συμφωνίας, τό προς δ απευθύ
νεται ή αίτησις Συμβαλλόμενον Μέρος οφείλει, συμψώνως προς τήν 
οίκείαν αύτου νομοθεσίαν, νά λάβη άμεσα μέτρα διά τήν σύλληψιν 
του προσώπου του όποιου ζητείται ή έκδοσις. 

"Αρθρον 35 

Συμπλήρωμα είς τήν Αϊτησιν 'Εκδόσεως 
■(;!) Έάν ή αίτησις εκδόσεως στερήται των αναγκαίων στοιχείων, 

τό προς δ απευθύνεται ή αίτησις Συμβαλλόμενον .Μέρος, δικαιούται 
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νά ζήτηση όπως τοΰ αποσταλούν τα εν λόγω στοιχεία εντός προθε
qμtας μη ύπέρβαινούίσης τους δύο μή,νας. Ή προθεσμία αυτή δύναται 
νά παραταθή, κατόπιν αιτήσεως, ένεκα σοβαρών λόγων. 

(2) Έάν το αιτούν Συμβαλλόμενον Μέρος παράλειψη νά προμη
θεύση τά ζητηθέντα πρόσθετα στοιχεία εντός της προθεσμίας της 
αναφερομένης έν τη αιτήσει, το προς δ απευθύνεται ή αίτησις Συμ
βαλλόμενον Μέρος δικαιούται νά άπολύση το συλληψθέν πρόσωπον. 

"Αρθρον 36 
Προσωρινή Σύλληψις 

(1) Ή σύλληψις δύναται νά λάβη χώραν και προ της λήψεως της 
αιτήσεως εκδόσεως, έάν το αιτούν Συμβαλλόμενον Μέρος κατηγο
ρηματικώς απαίτηση τήν σύλληψιν και ανακοίνωση δτι εξεδόθη 
ένταλμα συλλήψεως ή έτερον εγγραψον έχον το αυτό κύρος f̂  δτι 
εξεδόθη καταδικαστική άπόφασις έπι τη βάσει τών οποίων θά «πο
σταλή ή αίτησις εκδόσεως. Ή αίτησις προσωρινής συλλήψεως δύνα
ται νά γνωστοποιηθή ταχυδρομικώς ή τηλεφωνικώς. 

(2) Εις το έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος θά γνωστοποιήται «μέ
σως ή σύλληψις δυνάμει τών διατάξεων της προηγουμένης πταρα
γράφου. , 

"Αρθρον 37 
Άπόλυσις Προσώπου Συλληφθέντος Προσωρινώς 

Πρόσωπον τι, συλληψθέν δυνάμει τών διατάξεων τοΟ "Αρθρου 36 
της παρούσης Συμφωνίας, δύναται νά άπολυθη έάν ή αίτησις εκδό
σεως δεν ληφθη εντός μιας προθεσμίας τασσομένης ύπό του π ρ ο ς δ 
απευθύνεται ή αίτησις Συμβαλλομένου Μέρους και μή ύπερβαΐΛ/ού
σης τον ενα μήνα ιάπό της ήίμέρας καθ* ην το αίϋτουν Συιμβαλλό|Α£νον 
Μέρος έλαβε γνώσιν περί της προσωρινής συλλήψεως: 

"Αρθρον 38 
'Αναβολή Εκδόσεως 

Έ ά ν εκκρεμή ποινική διαδικασία εναντίον προσώπου του όποιου 
ζητείται ή έ'κδοσις ή έάν το πρόσωπον τούτο όφείλη νά έκτιση ή 
έκτίη ποινήν φυλακίσεως δι' έτέραν άξιόποινον πραξιν τελεσθεΧσαν 
εις το έδαφος του προς δ απευθύνεται ή αίτησις Συμβαλλομένου 
Μέρους, ή εκδοσις δύναται νά άναβληθή μέχρι του πέρατος της ποι
νικής διαδικασίας ή μέχρις έκτίσεως της ποινής ή μέχρις εγκατα
λείψεως ή απονομής χάριτος άναφορικώς προς τήν τιμωρίαν. 

"Αρθρον 39 
Αίτησις Εκδόσεως υπό Πλειόνων Κρατών 

Έάν ύπό πλειόνων Κρατών ύποβληθή αίτησις εκδόσεως του αότοΰ 
προσώπου, τό προς δ απευθύνεται ή αίτησις Σ υιμβαλ'λόμενον Μέ
ρος θά άποφανΙθή ποία έ'κ τών αιτήσεων θά Ίκανοποιηθή. Τοΰτο 
οφείλει νά λάβη υπ' δψιν τήν ίθαγένειαν του ζητουμένου νά έκδοθή 
προσώπου, τήν σοβαρότητα τής αξιοποίνου πράξεως και τον τόπον 
τελέσεως αυτής, καθώς επίσης τήν ήμερομηνίαν καθ' ην ύπεβΑήθη 
εκάστη αίτησις. 

"Αρθρον 40 
Περιορισμός Ποινικής Διώξεως Εκδοθέντων Προσώπων 

ι(!1) "Ανευ τής συιγκαταθέσεως του προς δ ή αίτησις Συμβοΐλλο
μένου Μέρους τό εκδοθέν πρόσωπον δέν δύναται νά διωχθή ucoivi
κώς ή ύποχρεώθή νά έκτιση ποινήν δι* άξιόποινον πιραξιν τελεοθεΐ
σαν πρό τής εκδόσεως του πλην δι' εκείνη ν άναφορυκώς προς τήν 
οποίαν επετράπη ή £κδοσις.ι 
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(2) "Ανευ της συγίκαταθέσεως τοΰ προς δ ή αίτησις Συιμβαλ
λοίμένου Μέρους το έικδοθέν πρόσω'πον δεν δύναται νά έκδοθή εις 
τι τρίτον Κράτος., 

ι(3) Ή συγκατάθεσις του προς δ ή αίτησις Συμβαλλομένου Μέ
ρους δεν εΐναι απαραίτητος έάν— 

ί(<χ) το εκδοθέν πρόσωπον δέν εγκατάλειψη τό έδαφος του αι
τούντος . Συ|μβολλο!μένου Μέρους ττρό της έ,κίπνοής ενός 
(μηνός άπό του πέρατος της ποινι'κης διαδικασίας η της 
ίεκτίσεως της ποινής' ή: προθεσμία αυτή δέν περιλαμβάνει 
τόν χρόνόν κοοτά τόν όποιον τό εκδοθέν πρόσωπον, δια λό
γους πέραν της βουλήσεως του, δέν ήδύνατο νά εγκατά
λειψη τό έδαφος του αίΗτοΰντος Συμβαλλομένου Μέρους' 

(β) τό εκδοθέν πρόσωίπον, αφού εγκατέλειψε τό έδαφος του 
■αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους, επέστρεψε πάλιν εκου
σίως εϊς τό έν λόγω έδαφος. 

"Αρθρον 41 
Παράδοσις τοΰ Έκδοτέου Προσώπου 

Τό προς δ ή αίτησις Συμβαλλόμενον Μέρος θα γνωσταποιή εις 
τό αιτούν Συμβαλλόμενον Μέρος τον τόπον και την ήμερομηνίαν 
της παραδόσεως. Έάν τό αιτούν Σ υμβαλλόμενον Μέρος δέν άνα
λάβη τό πρόσωπον εντός 7 ήίμερών άπό τής ορισθείσης ημερομη
νίας, τό ζηΐτούμενον προς έΐκδοσιν πρόσωπον δύναται νά άφεθή ελεύ
θερον. ΈπΙ τη αιτήσει ενός των Συμβαλλομένων Μέρων ή προθε
σμία δύναται νά παραταθή διά μίαν περαιτέρω προθεσμίαν 7 
ή'μερών. 

"Αρθρον 42 
ΈΐταναλαμΦανομένη, "Εκδοσις 

Έ ά ν καθ' οιονδήποτε τρόπον εκδοθέν τι πρόσωπον αποφυγή την 
ποινίίκήν διαδί'κασί'αν ή την έΊκτιοιν της ποινής του και εάν τούτο 
έπϋστ,ρέψη πάλιν εις τό έδαφος του προς 6 ή αίτησις Συμβαλλομένου 
Μέρους, τούτο οφείλει νά έκδοθή έπι τη υποβολή νέας αΐτήσεως, 
μή περιλαμβανούσης δμως τά έγγραφα ατινα αναφέρονται εις τό 
"Αρθρον 33 τής παρούσης Συμφωνίας. 

"Αρθρον 43 
Γνωστσποίησις των 'Αποτελεσμάτων 

της Ποινικής Διαδικασίας 
Τό αιτούν Συμβαλλόμενο ν Μέρος οφείλει νά γνωστοποίηση είς 

τό προς δ απευθύνεται ή αίτησις Συμβαλλόμενον Μέρος τό απο
τέλεσμα τής ποινυκής διαδικασίας εναντίον του εκδοθέντος προσώ
που. Έάν εχη άπαγγελθή καταδικαστική άπόφασις εναντίον του 
εκδοθέντος προσώπου, εν άντίγραφον τής αποφάσεως του δικα
στηρίου δέον δπως αποστολή ευθύς ώς αϋτη καταστή τελεσίδικος. 

"Αρθρον 44 
"Εξοδα Εκδόσεως; 

Τά έξοδα όίτινα συνεπάγεται ή εκδοσις θά βαρύνουν τό Συιμβαλ
λόιμενον Μέρος εις τό έδαφος του οποίου προέκυψαν. Τά έξοδα 
μεταφοράς θά βαρύνουν τό αιτούν Συιμβαλλόιμενον Μέρος. 

"Αρθρον 45 
ΙΠαράδοσις Περιουσίαςι 

((ιΐ) Οιαδήποτε αντικείμενα όίτινα έχρησι^μοποιήθησαν υπό τίνος 
προσώπου τό όποιον κατηγορείται δτι διέπραξιεν άξιόποινόν τίνα 
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πραξιν δια την οποίαν επιτρέπεται ή έκδοσις συμφώνως προς την 
παρουσαν Σϋμφωνίαν, ώς επίσης οιαδήποτε περιουσία άποκτηίθεΐσα 
ύπ' αύτου συνεπεία της αξιοποίνου ττράξεως και παν έτερον, άντι
κείμενον δυνάμενον νά χρηισιιμοποιηθή ώς αποδειίκτικόν στοιχεΐον, 
οφείλει νά παραδοθη προς το άίτουν Συμβαλλόμενο ν Μέρος' τα 
εν λόγω αντικείμενα θα παραδίδωνται έστω και έάν ό κατηγορού
μενος δέν έ'κδοθί].! 
. '(2) ΤΟ προς δ ή .αΐτη;σις Συμβαλλόιμενον Μέρος δύναται νά 

άναβάλη προσωρινώς την παράδοσιν τών ζη|τουιμένων άντικεΐιμένων, 
εφ' δσον ταϋτα είναι αναγκαία 'δι' έτερον ποινϋκήν διαδικασίαν. 
. (3) Τά δικαιώματα τρίτων προσώπων επί τών οΰτω παραδιδο

μένων αντικειμένων ουδόλως επηρεάζονται. Μετά το πέρας της 
ποινικής διαδικασίας το αιτούν Μέρος οφείλει νά έπιστρέψη τά 
αντικείμενα εις το προς δ απευθύνεται, ή αίτησις Συ|μβαλλό'μενον 
Μέρος διά νά παραδοθούν εις τους ίδισκτήτας των. Όσάκις £Ϊναι 
ευλόγως δεδιίκαιολσγηίμένον και κατόπιν συγκαταθέσεως του ιτρός 
δ απευθύνεται ή αΐτη;σις Συμβαλλομένου Μέρους, τά αντικείμενα 
δύνανται νά παραδοθούν άπ' ευθείας εις τους ίδιοκτήτας των.. 

Κεφάλαιον 3 
Βίδϋκαί Διατάξεις περί Νομικής Συνδρομής 

είς Ποινικά θέίμάτα 
"Αρθρον 46 

Γνωστοπρ.ίη|σις Ποινικών 'Καταδικών 
(1) Τά Συμβαλλόμενα Μέιρη; θά γνωστοποιούν είς άλληλα πάσας 

τάς ποινικάς καταδίΐκας και τά εν συνεχεία μέτρα άτινα διατάσ
σονται ύπό τών δικαστηρίων ενός Συμβαλλομένου Μέρους έν σχέσει 
προς πολίτας του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους., 

(2) Έ π ΐ τη βάσει δεδικαιολογηΐμένης τινός αιτήσεως, τά Συμ
βαλλόμενα Μέρη: θά πληροφορούν άλληλα περί τών άπαγγελθεισών 
κατάδικων εναντίον προσώπων άτινα δεν είναι πσλΐται το5 αιτούν
τος Συμβαλλομένου Μέρους,ι 

Ι (β) Τά Συμβαλλόμενα Μέρη,, οσάκις εΐναι έφικτόν, θά άποίστέλ
λουν είς άλληλα, κατόπιν αιτήσεως, τά δακτυλικά αποτυπώματα 
τών προσώπων άτινα αναφέρονται είς τάς παραγράφους (1) και 
(2) του παρόντος. "Αρθρου.ι 

"Αρθρον 47 
''Αντίγραφα έικ τών Ποινικών Μητρώων) 

Αι άρχαΐ ενός Συιμβαλλοίμένου Μέρους θά αποστέλλουν, κατόπιν 
αϋτήσεως, αντίγραφα έ'κ τών ποινικών μητρώων προς τάς δι'καστι
κάς αρχάς του έτερου Συμβαλλομένου Μέρους. 

ΙΜΕΡΟΣ IV 
Τελιικαί Διατάξεις 

"Αρθρον 43 
(Ι') Ή παρούσα Συιμφωνία δέον δπως : έπικυρωθή. Τά εγγραϊφα 

επικυρώσεως θά ανταλλαγούν έν Λιευκαϊσία. 
(2) Ή παρούσα Συιμφωνία θά τεθή έν i/σχύι την 30ήν ήμέραν onto 

της ανταλλαγής τών εγγράφων επικυρώσεως. 

"Αρθρον 49 
Ή παρούσα Συμφωνία συνομολογείται δι' αόριστον, χρονικήν ιτε
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ρίοδον. "Εικαστον των Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά καταγ
γείλη την Συιμφωνίαν εγγράφως μέσω της .διπλωματικής όδοΟ. Ή 
καταγγελία θα λάβη ίσχύν εξ μήνας άφ' ής αϋτη θα εχη ληιφθή. 

Εις μαρίτυρίαν'τών ανωτέρω' οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι αμφο
τέρων των Συ'μδαλλΌιμέη/ων Μερών υπέγραψαν την παρουσαν Συιμ
φωνίαν και έθεσαν έπ' αυτής τάς σφραγίδας των; 

Έγένετο έν Λ·ευκω!σία την 23ην 'Απριλίου, 1982, εις δύο πρωτό
τυπα αντίγραφα, έκαίοτου εις τήν Άγγλικήν γλώσσαν, αμφοτέρων 
τών κειμένων τούτων δντων έξ ίσου αυθεντικών J 


