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Ν. 20(111)72006

Ο περί της Συμφωνίας μ ε τ α ξ ύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του
Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του
Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφ ωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 20(111) τ ο υ 2006
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ Τ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ Τ Η Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Η Βουλή τ ω ν Αντιπροσώπων ψ η φ ί ζ ε ι ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1 . Ο παρών Νόμος θα α ν α φ έ ρ ε τ α ι ως ο περί τ η ς Συμφωνίας μ ε τ α ξ ύ τ η ς
Κυβέρνησης τ η ς Κυπριακής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς κ α ι τ ο υ Υπουργικού Συμβουλίου
τ η ς Ουκρανίας γ ι α Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α στην Καταπολέμηση τ ο υ Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς
(Κυρωτικός) Νόμος τ ο υ 2006.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική
έννοια—
«Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία που υπογράφτηκε στις 16 Φεβρουα
ρίου 2006, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του
Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας αναφορικά με τη Συνεργασία στην
Καταπολέμηση του Εγκλήματος, κατ' εξουσιοδότηση της Απόφασης με
Αρ. 58.107 και ημερ. 25 Ιουνίου 2003 του Υπουργικού Συμβουλίου.

Κύρωση
τηςΣυμφωνίας

τ α ι σ τ ο

παρόντα

Πίνακα, κ υ ρ ώ ν ε τ α ι με τ ο ν παρόντα Νόμο.

Νόμο.
Πίνακας,
Μέρος Ι,
Μέρος II.

3. Η Συμφωνία, τ η ς οποίας τ ο κ ε ί μ ε ν ο σ τ ο Ελληνικό πρωτότυπο ε κ τ ί θ ε 
Μ έ ρ ο ς Ι τ ο υ Πίνακα κ α ι σ τ ο Α γ γ λ ι κ ό πρωτότυπο σ τ ο Μέρος II τ ο υ
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ΠΙΝΑΚΑΣ
(άρθρο 3)
ΜΕΡΟΣ Ι
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
μεταξύ
της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και
του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας
για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο της
Ουκρανίας, που στο εξής θα αναφέρονται ως τα "Μέρη", Καθοδηγούμενα από την προσπάθεια να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των
διμερών τους σχέσεων,
Ανησυχώντας βαθιά από την εξάπλωση του διεθνικού εγκλήματος,
Πεπεισμένα για την ουσιώδη σημασία της διμερούς συνεργασίας στην
καταπολέμηση και αποτελεσματική πρόληψη του εγκλήματος, ιδιαίτερα του
οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών
φαρμάκων, ψυχοτρόπων και πρόδρομων ουσιών, της τρομοκρατίας και της
παρανομίας στη χρήση και νομιμοποίηση εσόδων,
Στοχεύοντας στην αύξηση και εναρμόνιση των κοινών προσπαθειών τους
για την καταπολέμηση των φαινομένων αυτών,
Αναγνωρίζοντας τα αμοιβαία πλεονεκτήματα μιας τέτοιας συνεργασίας για
αμφότερα τα Κράτη των Μερών,
Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες στις οποίες
αμφότερα τα κράτη είναι συμβαλλόμενα μέρη,
Στη βάση των αρχών της ισότητας και της αμοιβαίας βοήθειας,
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της εθνικής τους νομοθεσίας και των κανόνων του
διεθνούς δικαίου,

Έχουν συμφωνήσει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1.

Τα Μέρη σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, καθώς επίσης και
σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας, θα συνεργάζονται στη
σφαίρα καταπολέμησης του εγκλήματος ειδικά στην οργανωμένη του
μορφή, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων
ουσιών και αναλόγων και προδρόμων τους, της τρομοκρατίας και της
χρηματοδότησης τρομοκρατικής δράσης και της νομιμοποίησης
(ξεπλύματος) εσόδων από έγκλημα.
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5,

Θα ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους αναφορικά με τον έλεγχο της νόμιμης
εμπορίας ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων και προδρόμων ουσιών, με
ιδιαίτερη αναφορά σε πιθανές παράνομες χρήσεις

6.

Θα λαμβάνουν, στη βάση της νομοθεσίας των Κρατών των Μερών
συντονισμένα αστυνομικά μέτρα για την πρόληψη της παράνομης
διακίνησης και παραγωγής παράνομων ναρκωτικών φαρμάκων και
ψυχοτρόπων ουσιών και αναλόγων και προδρόμων τους1

7.

Θα δ ιευκολύνουν, στη βάση της νομοθεσίας των Κρατών των μελών και
των δ ιεθνών υποχρεώσεων τους, την ελεγχόμενη παράδ οση παράνομων
ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων
ουσιών και αναλόγων και
προδρόμων τους, ώστε να καθίσταται δ υνατή η σύλληψη προσώπων στα
οποία θα παραδίνονταν όπως επίσης και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων
που εμπλέκονται στη δ ιακίνηση, νοουμένου ότι οι αναγκαίες πληροφορίες
θα υποβάλλονται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αιτουμένη ενέργεια.
Άρθρο 4

Για να συνεργάζονται για την καταπολέμηση του εγκλήματος, ειδ ικά του
οργανωμένου εγκλήματος, τα Μέρη:
1.

Θα ενημερώνουν το ένα το άλλο και θα διαβιβάζουν τα προσωπικά στοιχεία
των ατόμων που είναι αναμεμιγμένα στο οργανωμένο έγκλημα, τις
διασυνδέσεις των παρανομούντων, · τη δ ομή των εγκληματικών
οργανώσεων και ομάδων, τις ειδικές σχέσεις των μελών τους, τα γεγονότα
των αδικημάτων που διεξήχθησαν (ιδ ιαίτερα το χρόνο, την τοποθεσία και τη
μέθοδο δ ιάπραξης του αδ ικήματος), τα υποκείμενα εναντίον των οποίων
διεξήχθηκαν τα αδ ικήματα, την περιγραφή των προνοιών του νόμου που
παραβιάστηκε, τα μέτρα θεραπείας τα οποία ελήφθηκαν, καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες σχετικές λεπτομέρειες στο βαθμό που αυτές είναι
απαραίτητες για την πρόληψη και καταστολή των αδ ικημάτων, που
διεξήχθηκαν από οργανωμένες ομάδες ή εγκληματικές οργανώσεις

2.

Θα λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα εφαρογής του νόμου που επιτρέπονται
από τη νομοθεσία του Κράτους του Μέρους, από το οποίο ζητούνται τα
μέτρα, άμα τους ζητηθεί'

3.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας
Συμφωνίας και της νομοθεσίας των Κρατών των Μερών, θα συνεργάζονται
μεταξύ τους παρέχοντας οργανωτική υποστήριξη καθώς επίσης και με τη
λήψη συντονισμένων μέτρων εφαρμογής του νόμου με προσωπικό και με
υποδομή'

4.

Θα ανταλλάσσουν εμπειρίες και θα παραχωρούν στοιχεία σχετικά με
μεθόδους πόυ χρησιμοποιούν οι διεθνείς εγκληματίες καθώς επίσης και για
τις νέες μορφές διεθνούς εγκλήματος

5.

Θα ανταλλάσσουν τα αποτελέσματα των ποινικών και εγκληματολογικών
ερευνών τους' θα ενημερώνουν αμοιβαία το ένα το άλλο σχετικά με τις
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εμπειρίες τους για ανακριτικές μεθόδους και την εφαρμογή των μεθόδων
εργασίας τους και του εξοπλισμού, με σκοπό τη βελτίωση τους'
6.

Θα θέτουν, άμα τους ζητηθεί, το ένα στη διάθεση του άλλου πληροφορίες
και δείγματα αντικειμένων τα οποία είναι προϊόντα εγκληματιών ενεργειών
ή χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη εγκλημάτων

7.

Θα ανταλλάσσουν, για σκοπούς προώθησης της καταπολέμησης του
οργανωμένου εγκλήματος, εμπειρογνώμονες για αμοιβαία ή από κοινού
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και για αμοιβαία μελέτη των σύγχρονων
επιτευγμάτων στις εγκληματολογικές τεχνικές, καθώς και των μεθόδων και
του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην καταπολέμηση του εγκλήματος'

8.

Θα συναντώνται, εάν χρειασθεί, για διαβουλεύσεις με σκοπό να ετοιμάζουν
και να προωθούν συντονισμένα μέτρα.

Άρθρο 5
Επιπρόσθετα, η συνεργασία μεταξύ των Μερών θα καλύπτει:
1.

Βοήθεια στην πρόληψη, διερεύνηση και καταπολέμηση άλλων τύπων
σοβαρού εγκλήματος, όπως:

-

απαγωγή, παράνομη διακίνηση προσώπων"
παράνομη κατοχή και διακίνηση πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών και
εκρηκτικών, στρατηγικών πρώτων υλών (ατομικού, ραδιοενεργού
χημικού και βιολογικού υλικού) καθώς και άλλων επικίνδυνων
αντικειμένων, αγαθών και τεχνολογίας διπλής χρήσης'
. οικονομικό έγκλημα, περιλαμβανομένων εγκλημάτων σχετικά με
φόρους'
παραχάραξη, χαρτονομισμάτων, και άλλων μέσων πληρωμής,
χρεωγράφων, μετοχών, χρηματοδοτικών εγγράφων καθώς και η
κυκλοφορία τους και παράνομη χρήση τους'
παράνομη κατοχή και διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και αγαθών
ιδιαίτερης ιστορικής αξίας και έργων τέχνης
παράνομη διέλευση συνόρων και λαθρομετανάστευση'
έγκλημα σχετικό με δασμούς
παραχάραξη διαβατηρίων και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων
κλοπή αυτοκινήτων και παραχάραξη αδειών οδήγησης και άλλων
εγγράφων αυτοκινήτων
ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που αποκτήθηκε από παράνομη
δραστηριότητα ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

2.

Ανταλλαγή πληροφοριών περί νομοθετικών διατάξεων σχετικά
εγκληματικές ενέργειες όπως περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία'

με

3.

Ανταλλαγή πληροφοριών για έσοδα και αξίες που προέρχονται από
εγκληματικές ενέργειες, καθώς και για τη χρήση τους'
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4.

Ανταλλαγή πληροφοριών
καταζητούμενα πρόσωπα"

για

έρευνες

σχετικά

με

αγνοούμενα

ή

5.

Ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και νομοθετικών διατάξεων σχετικά με
αλλοδαπούς και μετανάστευση

6.

Ασφάλεια επίσημων αντιπροσώπων, κυβερνητικών αποστολών και άλλων
προσώπων που απολαμβάνουν διπλωματικών προνομιών σύμφωνα με το
διεθνές δίκαιο'

7.

Συνεργασία στην καταπολέμηση άλλων μορφών εγκλήματος για την
πρόληψη του οποίου, την αποκάλυψη και τη διερεύνηση απαιτείται
συντονισμένη δράση των αρμοδίων αρχών του Κράτους των δύο Μερών

8.

Συνεργασία στη σφαίρα των κοινωνικών, πολιτιστικών, ιατρικών και
αναρρωτικών θεμάτων, που θα καθοριστούν σε ξεχωριστό Πρωτόκολλο.
Άρθρο 6

1.

Πα την εφαρμογή1 των προνοιών της παρούσας Συμφωνίας, οι αρμόδιες
αρχές των Μερών είναι:
εκ μέρους της Κυπριακής πλευράς:
- .

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης,
Υπουργείο Εσωτερικών,
Αστυνομία, .
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης της Νομικής
Υπηρεσίας, και
Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών

και εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς:
Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων,
Υπηρεσία Ασφάλειας,
Κρατική Επιτροπή για την Προστασία των Κρατικών Συνόρων,
Κρατική Διοίκηση Δασμών,
Κρατική Υπηρεσία Τελωνείων,
Κρατική Επιτροπή για Οικονομική Παρακολούθηση, και
Υπουργείο Υγείας
Οι αρμόδιες αρχές στα πλαίσια των εξουσιών και του πεδίου αρμοδιοτήτων τους,
θα συνεργάζονται μεταξύ τους απευθείας και δυνατό να καθορίσουν
συγκεκριμένες κατευθύνσεις και μορφές συνεργασίας σε διυπουργικές διεθνείς
συμφωνίες (Πρωτόκολλα και Συμφωνίες).
2.

Ελλείψει άλλης συμφωνίας, η Αγγλική γλώσσα θα χρησιμοποιείται για τη
συνεργασία μεταξύ των Μερών.
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Άρθρο?
1.

Λαμβάνοντας υπόψη την εν ισχύι νομοθεσία του Κράτους κάθε Μέρους, για
την αναταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδ ίων αρχών των μερών
σύμφωνα .με τη .Συμφωνία αυτή, θα ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
α)

Οι αρμόδ ιες αρχές του παραλαμβάνοντος Μέρους μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα δ εδ ομένα αποκλειστικά για το σκοπό και τους
όρους που καθόρισαν οι αρχές του αποστέλλοντος Μέρους και
τηρώντας τους όρους με βάση τους οποίους, τα στοιχεία πρέπει να
καταστραφούν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του Μέρους που·
παραχώρησε τα στοιχεία'

β). Κατόπιν αίτησης των αρμόδ ιων αρχών του αποστέλλοντος Μέρους οι
αρμόδιες αρχές του παραλαμβάνοντος Μέρους, θα ενημερώνουν
αναφορικά με τη χρήση των παραληφθέντος δ εδ ομένων και των
προκυψάντων αποτελεσμάτων

2.

γ)

Οι αρμόδ ιες αρχές του αποστέλλοντος Μέρους υποχρεούνται να
υποβάλλουν ισχύοντα και σωστά στοιχεία. Σε περίπτωση που στη
συνέχεια επιβεβαιωθεί ότι έχουν δ ιαβιβαστεί λανθασμένα ή ελλιπή
στοιχεία οι αρμόδιες αρχές του παραλαμβάνοντος Μέρους πρέπει να
ειδοποιούνται αμέσως"

δ)

Κάθε αρμόδια αρχή των μερών πρέπει να καταγράφει τα στοιχεία που
λαμβάνονται .και αποστέλλονται καθώς και τη χρήση τους.

Για σκοπούς διασφάλισης εμπιστευτικής συνεργασίας τα Μέρη:
α)

Θα προστατεύουν αποτελεσμαστικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία των
Κρατών των Μερών, τα στοιχεία που λαμβάνουν έναντι μη
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αλλαγής, δ ημοσίευσης ή άλλης
διάθεσης"

β)

Υποχρεούνται να παραχωρούν προσωπικά δ εδ ομένα σύμφωνα με τις
πρόνοιες της Συμφωνίας αυτής μόνο στην αιτούσα αρμόδ ια αρχή του
άλλου Μέρους. Σε ειδ ικές περιπτώσεις τέτοια στοιχεία μπορούν να
διαβιβαστούν σε άλλη αρμόδ ια αρχή, που καθορίζεται στο άρθρο 6
της παρούσας Συμφωνίας, αλλά μόνο ύστερα από προηγούμενη
άδεια της αποστέλλουσας αρμόδιας αρχής

γ)

Το Μέρος από το οποίο ζητούνται στοιχεία μπορεί να αρνηθεί,
πλήρως ή μερικώς, να παραχωρήσει πληροφορίες αν η παραχώρηση
δεν είναι σύμφωνη με την εθνική του νομοθεσία για την προστασία
των ατομικών δ ικαιωμάτων.

3.
Οποια
δ ήποτε ανταλλαγή μυστικών πληροφοριών μπορεί να γίνει μόνο μετά
τη σύναψη και την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας μεταξύ ιης Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της. Ουκρανίας για την
αμοιβαία προστασία μυστικών πληροφοριών και σύμφωνα με τις πρόνοιες μιας
τέτοιας Συμφωνίας.
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Άρθρο 8
1.
Η ανταλλαγή πληροφοριών και άλλα μέτρα που καθορίζονται στη Συμφωνία
αυτή θα γίνονται στη βάση άμεσης γραπτής αίτησης των αρμόδιων αρχών των
Μερών. Σε επείγουσες περιπτώσεις η αίτηση μπορεί να είναι προφορική αλλά
πρέπει να επιβεβαιωθεί γραπτώς σε διάστημα τριών μερών.
2.
Οι αιτήσεις για ανταλλαγή πληροφοριών ή για άλλα μέτρα που καθορίζονται
στη Συμφωνία αυτή θα εκπληρώνεται από τις αρμόδιες αρχές των Μερών χωρίς
καθυστέρηση.
3.
Το αιτούν Μέρος θα αναλαμβάνει τη δαπάνη για την εκπλήρωση των
αιτήσεων ή άλλων μέτρων, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.
4.
Η αρμόδια αρχή Μέρους μπορεί με δική της πρωτοβουλία να παραχωρήσει
σε αρμόδια αρχή άλλου Μέρους πληροφορίες για την πρόληψη, διαλεύκανση και
καταπολέμηση εγκλημάτων στα πλαίσια αυτής της Συμφωνίας, αν θεωρεί ότι οι
πληροφορίες αυτές ενδιαφέρουν το άλλο Μέρος.

Άρθρο 9
Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των Μερών από άλλες διεθνείς συμφωνίες.

Άρθρο 10
Η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει την παροχή νομικής αρωγής σε
ποινικά θέματα και έκδοση.
Άρθρο 11
1.
Κάθε Μέρος μπορεί να αρνηθεί πλήρως ή μερικώς ή να θέσει όρους
για παροχή πληροφοριών ή βοήθειας, εάν θεωρεί ότι η εκπλήρωση του
αιτήματος μπορεί να απειλήσει την κυριαρχία, την εθνική ασφάλεια ή
οποιαδήποτε άλλα σημαντικά συμφέροντα ή σε περίπτωση που δεν είναι
σύμφωνη με τη νομοθεσία των Κρατών των Μερών.
2.
Το αιτούν Μέρος πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς για τους λόγους
άρνησης.
Άρθρο 12
Οποιεσδήποτε διαφορές σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των
προνοιών της παρούσας Συμφωνίας θα διευθετούνται διά διαπραγματεύσεων και
διαβουλεύσεων μεταξύ των Μερών.
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Άρθρο 13
Με αμοιβαία συναίνεση τα Μέρη μπορούν να επιφέρουν διαφοροποιήσεις
ή τροποποιήσεις στη Συμφωνία αυτή. Αυτές θα νομιμοποιούνται με Πρωτόκολλα
και θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 14 της παρούσας
Συμφωνίας.

Άρθρο 14
1.

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά τη λήψη
της τελευταίας ειδοποίησης, διά της διπλωματικής οδού, για την εφαρμογή
από τα Μέρη όλων των εσωτερικών κρατικών διαδικασιών που είναι
αναγκαίες για να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία αυτή.

2.

Η παρούσα Συμφωνία θα παραμένει σε ισχύ για απεριόριστη χρονική
περίοδο. Οποιοδήποτε Μέρος δύναται να τερματίσει τη Συμφωνία αυτή
δίδοντας μέσω της διπλωματικής οδού γραπτή ειδοποίηση. Η Συμφωνία
θα παύσει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία λήψης τέτοιας
ειδοποίησης από ένα από τα Μέρη.

Έγινε στη Λευκωσία την 16η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2006 σε δύο
αντίγραφα, έκαστο στην Ελληνική, Ουκρανική και Αγγλική γλώσσα, όλων των
κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών. Σε περίπτωση διαφορών στην ερμηνεία
και/ή την εφαρμογή των προνοιών της παρούσας Συμφωνίας, το Αγγλικό κείμενο
θα υπερισχύει.

\
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ΜΕΡΟΣ Π
AGREEMENT
BETWEEN
T H E GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYP RUS
AND
THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE
ON CO-OP ERATION IN CRIME COMBATING
The Government of the Republic of Cyprus and the Cabinet of Ministers of Ukraine,
hereinafter referred to as "the Parties",
Guided by their endeavour to contribute to the further development of their bilateral
relations;
Deeply disturbed by the transnational spread of crime;
Convinced of the substantial importance of bilateral co-operation in combating
and effectively preventing crime, especially the organized crime, illicit trafficking
in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors,
terrorism and financing terrorism as well as counteracting using and legalizing
illicit proceeds;
Aiming at increasing and harmonizing their joint efforts for combating these
phenomena;
Recognizing the mutual advantages of such co-operation for the Parties' States;
Taking into consideration the relevant international treaties to which their States are
both parties;
On the principals of equality and mutual assistance:
In accordance with the provisions of the legislation of the P arties' States and
international rules of law;
Have agreed as follows:

Article 1
1. The Parties in compliance with the legislation of their States, as well as pursuant to the
provisions of the present Agreement shall co-operate in the sphere of combating crime,
especially in its organized forms, illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic
substances, their analogues and precursors, terrorism and financing of terrorist activity, and
legalization (laundering) of proceeds from crime.
2. The Parties shall co-operate especially in cases wherein crimes or their preparation
are carried out in the territory of one of the States of the P arties, and data obtained is
related to the territory of the State of the other Party.
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Articled
For combating terrorism, the Parties, in the framework of their States' legislation, shall
exchange information and data on the planned or committed acts of terrorism, persons
involved in such offences, means and methods of their commission, as well as on terrorist
groups planning, committing or. having committed crimes in.the territory of the State of
one Party, against national interests of the State of the other Party. Information exchange
takes place within the limits necessary for combating acts of terrorism or preventing in
each special case serious threat for public safety.
Article 3
For the suppression of illicit cultivation, production, extraction, export, import, use, transit
of and illegal trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and
precursors, the Parties:
1. Shall inform each other of the data on persons involved in the illegal production of and
trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors;
on hiding places, means of transport and methods used by these persons in their
activity; on the country of origin and destination of the narcotic drugs, psychotropic
substances, their analogues and precursors, as well as of any other relevant details, in
so far as these are necessary for the prevention or suppression of such crimes;
2. Shall advise each other on their information on the methods of illicit international
trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors
and of other relevant facts;
3. Shall exchange the results of their forensic and criminological researches ontransporting and abuse of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and
precursors;
4. Shall put at each other's disposal samples of narcotic drugs, psychotropic substances,
their analogues and precursors of natural or synthetic origin;
5. Shall exchange their experience in controlling the legal trade of narcotic
drugs,
psychotropic substances and precursors with special regard to the possible misuses;
6. Shall on the basis of the legislation of the States of the Parties take coordinated law
enforcement measures for the prevention of illegal trafficking and production of
narcotic drugs, psj'chotropic substances, their analogues and precursors;
7. Shall on the basis of the Parties' States' legislation and their international obligations,
facilitate the controlled delivery of illicit narcotic drugs, psychotropic substances, their
analogues and precursors in order to render possible arrest of the persons to whom
they will be delivered as well as any other persons involved in the trafficking,
provided that the necessary information is submitted at least 48 hours prior to the
requested action.
Article 4
In order to co-operate in combating crime, especially the organized crime, the Parties:
1. Shall inform each other and transfer the data on persons involved in organized crime,
the offenders' connections, the structure of criminal organizations and groups, the
specific relations among their members, the facts on the offence committed (especially
time, location and methods of the offence committed), the subjects against whom the
offences were committed, the description of the rules of national law violated, the
counteracting measures taken, as well as any other relevant details, in so far as these
are necessary for the. prevention and suppression -of crimes committed by the
organized groups or criminal organizations:
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2. Shall take necessary law enforcement measures in accordance with the legislation of the
States of the Parties and upon the request of the competent authorities;
3. In the course of investigation shall pursuant to the provisions of the present Agreement
and the legislation of the Parties' States co-operate with each other providing
organizational support as well as.assistance mcoordinatedlaw .enforcement measures,
personnel and infrastructure;
4. Shall exchange experience and the information available on methods used by
international criminals as well as new forms of international crime;
5. Shall exchange
the results
of their
forensic and criminological researches,
shall mutually inform each other of their experience in investigation techniques,
application of their working methods and equipment in order to improve them;
6. Shall, upon the request, put at each other's disposal information and samples of objects
resulting from criminal acts or used for committing crimes;
7. In order to promote combating against organized crime, shall exchange specialists for
joint or mutual training and retraining and for studying mutually the modem
achievements of criminal techniques as well as the equipment and methods used in
combating crime;
8. Shall, if necessary, meet for consultations to prepare and promote the coordinated
measures.
Article 5

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Furthermore, the co-operation between the Parties shall cover:
Assistance in preventing, investigating and combating other types of serious
crimes in the areas of:
- kidnapping and illegal trafficking in human beings;
- illicit possession and trafficking in firearms, ammunition, explosives, strategic
raw materials (nuclear, radio-active, chemical and biological materials), as
well as other objects which are dangerous, articles and technologies with
double usage;
- economic crimes including tax related crimes;
counterfeit of money and other means of payment, securities, financial
documents as well as their putting into circulation and illegal usage;
- illicit possession and trafficking in cultural items, items with special historical
value and objects of art;
- illegal border-crossing and illegal migration;
- customs related offences;
- forger}' of passports and other travelling documents;
- car thefts, forgery of driving licenses and other car documents;
- money laundering obtained from illegal activity and financing of terrorism;
Exchange of information on legislative provisions of the Parties' States concerning the
criminal acts described in the present Agreement;
Exchange of information, upon the request of one of the Parties, on proceeds and
values originating from criminal acts as well as operations with them, concerning
specific criminal case;
Exchange of information on search of persons either missing or wanted;
Exchange of information on experience and legislative provisions concerning aliens
and migration;
Security of official representations, government delegations and other persons having
diplomatic privileges according to international law;
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7. Co-operation in combating any other crimes if their preventing, disclosing and
investigation demand coordinated actions of the competent authorities of the States of
both Parties;
8. Co-operation in the sphere of social, cultural, medical and recreational matters, to be
specified under separate -Protocol.
Article 6
1. For realization of the provisions of the present Agreement the competent authorities of
the Parties are:
from the Cypriot side:
- Ministry of Justice and Public Order;
- Ministry of Interior;
- Police;
- Unit for Combating Money Laundering of the Legal Service, and
- Customs and Excise Department of the Ministry of Finance.
from the Ukrainian side:.
- Ministry of Internal Affairs;
- Security Service;
- Administration of State Border Guard Service;
- State Tax Administration;
- State Customs Sendee;
- State Committee for Financial Monitoring, and
- Ministry of Health.
The competent authorities shall within their powers and territory of competence co-operate
with each other directly, and may specif}7 the definite directions and forms of their cooperation in the inter-ministerial international agreements (Protocols and Agreements). ·
2. Unless otherwise agreed, the English language shall be used for co-operation between
the Parties.
Article 7
1. Taking into consideration national legislation in force in the State of each Party, for
information exchange between the competent authorities of the Parties according to this
Agreement the following conditions shall be valid:
a) competent authorities of the receiving Party ma}7 use the data solely for the purpose
and under conditions determined by competent authorities of the delivering Party and
observing the term after which the data should be destroyed according to the national
legislation of the Party which provided the data:
b) upon the request of competent authorities of the delivering Part}', competent authorities
of the receiving Party shall give information on the utilization of the data delivered
and the results thus achieved;
c) competent authorities of the delivering Party are obliged to submit valid and correct
data. In case it is subsequently ascertain that incorrect or incomplete data have been
transmitted the competent authorities of the receiving Part}' must be notified
immediately;
d) each competent authority of the Parties shall register received and delivered information
and its utilization.
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.2. In order to guarantee confidential co-operation the Parties:
■-:
a) shall in accordance with the legislation of the States of the Parties protect effectively the
data delivered against unauthorized access, change, publication and any other
dissemination; .
b) are obliged to jrpyide .personal .data according .to the-provisions of.-this Agreement
solely to the requesting competent authority of the other P arty. In special cases such
data may be transferred to any competent authority, specified in Article 6 of the
present Agreement, but only with the previous permission of the requested competent
authority;
c) the requested P arty may refuse, completely or partially, to provide information, if it is
not in accordance with its national legislation concerning protection of personal rights.
3. Any exchange of secret information may take place only on conditions specified by the
legislation of the States of the P arties and after concluding and entering into force the
Agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Cabinet of
Ministers of Ukraine on mutual protection of secret information and in accordance
with the provisions of such Agreement.
Article 8
1. Information exchange and other measures specified by this Agreement shall be carried
out on the basis of direct written requests of the competent authorities of the P arties. In
emergency cases the requests may be oral but they must be confirmed in writing within
three days.
2. The requests on information exchange or other measures specified in this Agreement
will be fulfilled by the competent authorities of .the Parties without delay.
3. The requesting Party shall bear costs on fulfillment of requests or other measures, unless
otherwise agreed.
4. The competent authority of the P arty may at its own initiative provide the competent
authority of the other P arty with information as for preventing, detecting and combating
crimes in the framework of this Agreement if it considers that this inforrnation is of interest
for the other Party.

Article 9
The present Agreement shall not affect the rights and obligations derived for. the P arties
from other international agreements.

Article 10
The present Agreement shall not affect providing legal assistance in criminal matters and
extradition.

Article 11
1. Each P art}7 may refuse, completely or partially, or set up its own conditions for
providing information or assistance, if it estimates that fulfilling the request might threaten
sovereignty, national security or any other important interests or in case it is not in
accordance with the legislation of the States of the Parties-.
2. The requesting Party shall be informed in written as for the reasons for refusal.

351
Article 12
Any disputes concerning; the interpretation and/or application of the provisions of the
present Agreement shall be settled by way of negotiations and consultations between the
Parties.

Article 13
On mutual consent the Parties may make alterations or amendments to this Agreement.
They would be legalized by the Protocols which are its integral part and enter into force
according to the provisions of the Article 14 of the present Agreement.

Article 14
1. T he present Agreement shall enter into force thirty days after obtaining through
diplomatic channels the last notification on execution by the Parties of all internal state
procedures necessary for entering into force of this Agreement.
2. T he present Agreement shall remain in force for an indefinite period of time. Either
Party may terminate this Agreement by giving notice in writing to the other Party through
diplomatic channels. In this case the Agreement shall cease to have effect six months after
the date of receipt of such a notice by one of the Parties.
Done in Nicosia on the 16th day of February 2006 in duplicate, each in the Greek,
Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic. In.case of divergences
in the interpretation and/or application of the provisions of the present Agreement, the
English text shall prevail.

For the Government

For the Cabinet of Ministers

of the Republic of Cyprus

of Ukraine

(Andreas Tryfonides)

^^//

/^/^o/wHufcemuk)

Permanent Secretary

Ambassador of Ukraine

Ministry of Justice

An4lve Republic of Cyprus

and Public Order

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Μιχαλάκη Κ αραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς £1,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: £40,00

