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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Επίσημη

Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Εφημερίδα της

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013,

Ε.Ε.: L 294,

σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο

6.11.2013, σ.1.

ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού
εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της
ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα
πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της
στέρησης της ελευθερίας»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ευρωπαϊκού

τίτλος.

Εντάλματος

Σύλληψης

και

των

Διαδικασιών

Παράδοσης

Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται
133(Ι) του 2004 μαζί με τους περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των
112(Ι) του 2006 Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών
30(I) του 2014 Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμους του 2004 έως (Αρ. 2)
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183(Ι) του 2014. του 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»)
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των
Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμοι του 2004 έως 2017.

Τροποποίηση

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του

Προοιμίου του

Προοιμίου αυτού με το ακόλουθο νέο Προοίμιο:

βασικού νόμου.

«Προοίμιο.

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με
τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Επίσημη

(α) «Απόφαση - Πλαίσιο του Συμβουλίου της

Εφημερίδα της

13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό

Ε.Ε.: L190,

ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες

18.7.2002, σ.1.

παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών»,

Επίσημη

(β) «Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Εφημερίδα της

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

Ε.Ε.: L142,

22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα

1.6.2012, σ.1.

ενημέρωσης

στο

πλαίσιο

ποινικών

διαδικασιών»,

Επίσημη
Εφημερίδα της

(γ) «Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
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Ε.Ε.: L 294,

22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το

6.11.2013, σ.1.

δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο
πλαίσιο

ποινικής

διαδικασίας

και

διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού
εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά
με

το

δικαίωμα

ενημέρωσης

τρίτου

προσώπου σε περίπτωση στέρησης της
ελευθερίας του

και

με το

δικαίωμα

επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με
προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της
στέρησης της ελευθερίας»,».

Τροποποίηση

3. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 17

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) Με την αναρίθμηση του κειμένου του εδαφίου (1) αυτού, σε
παράγραφο (α)·

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) του
εδαφίου

(1)

αυτού,

όπως

αυτή

αριθμήθηκε,

των

ακόλουθων νέων παραγράφων (β) και (γ):

«

(β) Όσον αφορά στο περιεχόμενο του
δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο, ο
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εκζητούμενος

έχει

τα

ακόλουθα

δικαιώματα:

(i)

Το

δικαίωμα

πρόσβασης

σε

δικηγόρο εντός προθεσμίας και
κατά τρόπο που να επιτρέπει στον
εκζητούμενο

να

ασκήσει

αποτελεσματικά τα δικαιώματά του
και σε κάθε περίπτωση χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά
τη στέρηση της ελευθερίας του·

(ii)

το

δικαίωμα

συνάντησης

και

επικοινωνίας με το δικηγόρο που
τον εκπροσωπεί·

(iii)

το δικαίωμα να ζητά την παρουσία
και τη συμμετοχή του δικηγόρου
του κατά την εξέτασή του από τον
αρμόδιο

Επαρχιακό

Δικαστή,

σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση
που συμμετέχει δικηγόρος κατά
την εξέταση, το γεγονός αυτό
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καταγράφεται στο σχετικό φάκελο
μαζί με την ημερομηνία και ώρα
που ασκήθηκε αυτό το δικαίωμα.

(γ) Τα δικαιώματα που προβλέπονται
στα άρθρα 3, 5, 6, 11, 12, 15 και 16
163(Ι) του 2005 του περί των Δικαιωμάτων Προσώπων
185(Ι) του 2014 που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό
22(Ι) του 2017. Κράτηση

Νόμου

τηρουμένων

των

εφαρμόζονται,
αναλογιών,

στις

διαδικασίες που προβλέπονται στον
παρόντα Νόμο.»·

(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, των
ακόλουθων νέων εδαφίων:

«(5) Ο αρμόδιος Επαρχιακός Δικαστής
ενημερώνει τον εκζητούμενο, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη
στέρηση της ελευθερίας του, ότι έχει
δικαίωμα

να

ορίσει

δικηγόρο

στο

κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος:

Νοείται

ότι, ο

δικηγόρος

στο

κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος
βοηθά το δικηγόρο στη Δημοκρατία με
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την

παροχή

πληροφοριών

και

συμβουλών προς τον τελευταίο, ώστε
ο

εκζητούμενος

να

ασκήσει

αποτελεσματικά τα δικαιώματά του
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος
Νόμου.

(6)

(α)

Σε

περίπτωση

που

ο

εκζητούμενος επιθυμεί να ασκήσει το
δικαίωμά του να ορίσει δικηγόρο στο
κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος
και δεν έχει ήδη τέτοιο δικηγόρο, η
αρμόδια αρχή ενημερώνει ταχέως την
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
έκδοσης του εντάλματος.

(β) Σε περίπτωση που το κράτος μέλος
έκδοσης

του

Δημοκρατία,
χωρίς

εντάλματος
η

τελευταία

αδικαιολόγητη

είναι

η

παρέχει,

καθυστέρηση,

στον εκζητούμενο πληροφορίες που
τον διευκολύνουν να ορίσει δικηγόρο
στη Δημοκρατία.

(γ) Χωρίς περιορισμό των διατάξεων
της παραγράφου (β), παρέχεται στον
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εκζητούμενο κατάλογος στον οποίο
καταγράφεται το όνομα και ο αριθμός
τηλεφώνου όλων των δικηγόρων που
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των
Δικηγόρων

που

Ασκούν

το

Επάγγελμα, που τηρείται δυνάμει των
Κεφ. 2.

διατάξεων του περί Δικηγόρων Νόμου

42 του 1961 και ο οποίος καταρτίζεται για τους
20 του 1963 σκοπούς του παρόντος Νόμου και
46 του 1970 αναθεωρείται

σε

τακτά

χρονικά

40 του 1975 διαστήματα από το Συμβούλιο του
55 του 1978 Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
71 του 1981
92 του 1983
98 του 1984
17 του 1985
52 του 1985
9 του 1989
175 του 1991
171 του 1991
9(Ι) του 1993
56(Ι) του 1993
83(Ι) του 1994
76(Ι) του 1995
103(Ι) του 1996
79(Ι) του 2000
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31(Ι) του 2001
41(Ι) του 2002
180(Ι) του 2002
117(Ι) του 2003
130(Ι) του 2003
199(Ι) του 2004
264(Ι) του 2004
21(Ι) του 2005
65(Ι) του 2005
124(Ι) του 2005
158(Ι) του 2005
175(Ι) του 2006
117(Ι) του 2007
103(Ι) του 2008
109(Ι) του 2008
11(Ι) του 2009
130(Ι) του 2009
4(Ι) του 2010
65(Ι) του 2010
14(Ι) του 2011
144(Ι) του 2011
116(Ι) του 2012
18(Ι) του 2013
84(Ι) του 2014.

(7) Το δικαίωμα του εκζητούμενου να
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ορίσει δικηγόρο στο κράτος μέλος
έκδοσης του εντάλματος δεν επηρεάζει
τις προθεσμίες που τίθενται δυνάμει
των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή
την

υποχρέωση

του

αρμόδιου

Επαρχιακού Δικαστή να αποφασίσει
εντός των προθεσμιών και των όρων
που τίθενται από τον παρόντα Νόμο,
για την παράδοση ή μη του προσώπου
αυτού στο κράτος μέλος έκδοσης του
εντάλματος.

(8)(α)

Στην

περίπτωση

εκζητούμενος

που

παραιτείται

ο
των

προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο
δικαιωμάτων εξασφαλίζεται ότι -

(i) Έχει

λάβει

προφορικά

ή

εγγράφως σαφή και επαρκή
ενημέρωση

σε

απλή

και

κατανοητή γλώσσα σχετικά
με

το

περιεχόμενο

των

συγκεκριμένων δικαιωμάτων
και τις ενδεχόμενες συνέπειες
της παραίτησης από αυτά·
και
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(ii) η

παραίτηση

αναμφισβήτητη

είναι
και

οικειοθελής.

(β) Η παραίτηση του εκζητουμένου
από τα προβλεπόμενα στο παρόν
άρθρο δικαιώματά του δυνατό να είναι
γραπτή ή προφορική.

(γ) Η παραίτηση του εκζητουμένου
από τα προβλεπόμενα στο παρόν
άρθρο δικαιώματά του, καθώς και οι
περιστάσεις υπό τις οποίες δόθηκε η
παραίτηση, καταγράφονται στο φάκελο
του δικαστηρίου.

(δ)

Εκζητούμενος

ο

οποίος

παραιτήθηκε των προβλεπόμενων στο
παρόν άρθρο δικαιωμάτων του, δεν
αποστερείται του δικαιώματος να τα
ασκήσει ακολούθως σε οποιοδήποτε
στάδιο

της

διαδικασίας

και

ενημερώνεται για το δικαίωμά του
αυτό:
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Νοείται

ότι,

η

ανάκληση

της

παραίτησης του εκζητουμένου από τα
δικαιώματά του τίθεται σε ισχύ από τη
χρονική στιγμή της άσκησής της.

(9) Σε περίπτωση παραβίασης των
προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο
δικαιωμάτων

του

εφαρμόζονται,

εκζητουμένου,

τηρουμένων

των

αναλογιών, τα ένδικα βοηθήματα και οι
θεραπείες

που

προβλέπονται

στα

άρθρα 33, 34, 35 και 36 του περί των
Δικαιωμάτων

Προσώπων

Συλλαμβάνονται
Κράτηση Νόμου.».

και

Τελούν

που
υπό

