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Ο Τροποποιητικός του περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για την παροχή 
Δικαστικής και Νομικής Συνδρομής (Κυρωτικού) Νόμου του 1992 Νόμος του 1996 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 14(111) του 1996 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΚΥΡΩΤΙΚΟ) ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Τροποποιητικός του περί της 
Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για την Παροχή Δικαστικής και 

32(ΐιΐ) του 1992. Νομικής Συνδρομής (Κυρωτικού) Νόμου του 1992 Νόμος του 1996 και θα 
διαβάζεται μαζί με τον περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για 
την Παροχή Δικαστικής και Νομικής Συνδρομής (Κυρωτικό) Νόμο του 1992 (στο 
εξής αναφερόμενο ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου 
για την Παροχή Δικαστικής και Νομικής Συνδρομής Νόμοι του 1992 και 
1996. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Προσθήκη 
νέων άρθρων 
στο βασικό 
νόμο. «Έκδοση 

εντάλματος 
μεταφοράς 
καταδίκου. 

2 . 0 βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτόν ευθύς μετά από 
το τέλος του άρθρου 3 των ακόλουθων νέων άρθρων 4,5, 6 και 7: 

4.-(1) Όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και η αρμόδια αρχή της Αραβικής Δημο

κρατίας της Αιγύπτου συμφωνούν για τη μεταφορά καταδίκου δυνάμει 
και σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας, ο Υπουργός Δικαι

οσύνης και Δημοσίας Τάξεως εκδίδει ένταλμα για τη μεταφορά του 
καταδίκου από ή στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

(2) Η συγκατάθεση του καταδίκου η οποία δυνάμει της Συμφωνίας 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταφορά του, δεν είναι 
ανακλητή μετά την έκδοση εντάλματος για τη μεταφορά του καταδίκου 
και τυχόν επιθυμία του καταδίκου να ανακαλέσει τη συγκατάθεση 
του δεν επηρεάζει το κύρος του εντάλματος το οποίο εγκύρως 
εξεδόθη. 

Εξουσιοδότηση 5.(1) Ένταλμα εκδιδόμενο με βάση τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου και της Συμφωνίας για τη μεταφορά καταδίκου από την 
Κυπριακή Δημοκρατία εξουσιοδοτεί

(α) Τη μεταφορά του καταδίκου σε οποιοδήποτε μέρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και την παράδοση του σε σημείο 
αναχώρησης από την Κυπριακή Δημοκρατία σε πρόσωπο 
που εκπροσωπεί την αρμόδια αρχή της Αραβικής Δημο

κρατίας της Αιγύπτου στο οποίο θα μεταφερθεί ο κατάδικος· 
και 

μεταφοράς 
καταδίκου 
από τη Δήμο 
κρατία. 
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(β) τη μεταφορά του καταδίκου εκτός την Κυπριακής Δημο
κρατίας από το πρόσωπο στο οποίο παραδίδεται. 

(2) Η ισχύς της δικαστικής αποφάσεως, ή του διατάγματος, 
δυνάμει της οποίας ο κατάδικος κρατείται κατά την έκδοση του 
υπουργικού εντάλματος θα εξακολουθήσει και μετά τη μεταφορά 
του καταδίκου από την Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να μπορεί να 
εκτελεστεί σε περίπτωση επιστροφής του καταδίκου στο έδαφος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τον οποίο, 
δυνάμει της αποφάσεως ή διατάγματος, έπρεπε να είναι υπό 
κράτηση. 

Εξουσιοδότηση 6. Ένταλμα εκδιδόμενο για τη μεταφορά καταδίκου στην Κυπριακή 
καταδϊοΐ Δημοκρατία εξουσιοδοτεί
εντός της 
Δημοκρατίας. 

Ανάκληση 
εντάλματος 
μεταφοράς 
καταδίκου. 

(α) Τη μεταφορά του καταδίκου στο έδαφος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από οποιοδήποτε τόπο εκτός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας· 

(β) τη μεταφορά του καταδίκου στο νόμιμο τόπο κρατήσεως εντός 
της Κυπριακής Δημοκρατίας τον οποίο ο Υπουργός ήθελε 
καθορίσει στο ένταλμα· και 

(γ) την κράτηση του καταδίκου σύμφωνα με τους όρους τους 
οποίους ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
θεώρησε σκόπιμο να καθορίσει στο ένταλμα για σκοπούς 
υλοποιήσεως των διεθνών διευθετήσεων βάσει των οποίων 
ο κατάδικος έχει μεταφερθεί. 

7. Όταν αυτό φαίνεται σκόπιμο στον Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως για το σκοπό υλοποίησης διεθνών διευθετήσεων 
δύναται να ανακαλέσει ένταλμα το οποίο έχει εκδώσει και να εκδώσει 
νέο ένταλμα με νέους όρους σε αντικατάσταση των όρων του 
εντάλματος που έχει ανακαλέσει.». 


