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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3722 της 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 

τη Διαβίβαση Ποινικών Διαδικασιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 20(111) του 2003 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 
ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Για σκοπούς συμμόρφωσης με δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας προς Προοίμιο, 
την Ευρωπαϊκή ' Ενωση για προσχώρηση στη συμφωνία με τίτλο: 

«Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
για τη Διαβίβαση των Ποινικών Διαδικασιών», 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας μεταξύ των Συνοπτικός 

Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη Διαβίβαση Ποινικών τιτ 0ζ" 
Διαδικασιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2003. 

2. Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία. 
έννοια— 

«Δικαστήριο» σημαίνει οποιοδήποτε δικαστήριο της Δημοκρατίας το 
οποίο θα είχε καθ' ύλην αρμοδιότητα να εκδικάσει το αδίκημα εάν αυτό 
είχε διαπραχθεί στη Δημοκρατία. 

«Δικαστής» σημαίνει οποιοδήποτε Δικαστή Επαρχιακού Δικαστηρίου. 
«Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία μεταξύ των ΚρατώνΜελών των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη Διαβίβαση Ποινικών Διαδικασιών της 
οποίας το Ελληνικό κείμενο παρατίθεται στον Πίνακα του παρόντος Πίνακας. 
Νόμου. 
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Κύρωση. 

Δικαιοδοσία 
Δικαστηρίου. 

Σύλληψη και 
κράτηση. 

Κανονισμοί. 

Διαδικαστικός 
Κανονισμός. 

Έναρξη 
ισχύος του 
παρόντος 
νόμου. 

3. Η συμφωνία κυρώνεται με τον παρόντα Νόμο. 
4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, το Δικα

στήριο δύναται να εκδικάζει οποιοδήποτε αδίκημα για το οποίο ασκείται 
δίωξη στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων της Συμφωνίας, κατά τον ίδιο 
τρόπο ως εάν το αδίκημα είχε διαπραχθεί στη Δημοκρατία. 

5.—(1) Σε περίπτωση όπου Κράτος Μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
γνωστοποιεί προς τη Δημοκρατία την απόφαση του να υποβάλει αίτηση προς 
τη Δημοκρατία για άσκηση ποινικής δίωξης δυνάμει των διατάξεων της 
Συμφωνίας, οποιοσδήποτε Δικαστής δύναται να εκδώσει ένταλμα σύλληψης 
του προσώπου το οποίο αφορά η αίτηση, ως εάν το αδίκημα το οποίο αφορά 
η αίτηση να είχε διαπραχθεί στη Δημοκρατία: 

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις όπου η δικαιοδοσία της Δημοκρατίας βασί
ζεται αποκλειστικά στο άρθρο 4 της Συμφωνίας, ο Δικαστής, προτού εκδώσει 
ένταλμα σύλληψης του προσώπου το οποίο αφορά η αίτηση, θα πρέπει να 
ικανοποιηθεί ότι υφίστανται και οι προϋποθέσεις που τίθενται στις υποπαρα
γράφους Α και Β της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 9 της Συμφωνίας. 

(2) Εφόσον ένταλμα σύλληψης εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζονται στο 
Σύνταγμα και τη νομοθεσία της Δημοκρατίας, ως εάν να επρόκειτο για 
ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε σχέση με αδίκημα που διαπράχθηκε στη 
Δημοκρατία. 

(3) Για τους σκοπούς της Συμφωνίας, η διερεύνηση του αδικήματος δε 
δύναται να θεωρηθεί ότι έχει συμπληρωθεί προτού παραληφθεί στη Δημο
κρατία η αίτηση του ΚράτουςΜέλους για άσκηση δίωξης στη Δημοκρατία, 
μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα. 

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για καλύ
τερη εφαρμογή της Σύμβασης και του παρόντος Νόμου οι οποίοι κατατίθε
νται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση. 

7. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει Διαδικαστικό Κανονισμό με 
τον οποίο να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα διαδικασίας που προκύπτει από την 
εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

8. Ο παρών Νόμος θα τεθεί σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβου
λίου, η οποία θα ληφθεί, το αργότερο, ένα μήνα μετά την ημερομηνία προσχώ
ρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 


