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Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 157(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2014 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

23(Ι) του 2001 
177(Ι) του 2012 

171(Ι) του 2014.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Διεθνούς Συνεργασίας σε 
Ποινικά Θέματα Νόμους του 2001 έως 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 
και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Διεθνούς Συνεργασίας σε 
Ποινικά Θέματα Νόμοι του 2001 έως 2018. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
τελείας στο τέλος της επιφύλαξης αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, 
των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

  
                                    

 
 
 
 

188(Ι) του 2007 
58(I) του 2010  
80(I) του 2012  

192(Ι) του 2012  
101(I) του 2013  
188(Ι) του 2014  

18(I) του 2016 
13(I) του 2018 

158(Ι) του 2018. 

«Νοείται περαιτέρω ότι η εκτέλεση αιτήματος συνδρομής που αφορά την 
έκδοση από την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας διατάγματος δέσμευσης ή 
διατάγματος για εγγραφή και εκτέλεση διατάγματος δέσμευσης ή δήμευσης το 
οποίο εκδόθηκε από ξένη χώρα, ανατίθεται στη Μονάδα Καταπολέμησης 
Αδικημάτων Συγκάλυψης, μέσω του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου: 

  Νοείται έτι περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου -
“ανάκριση” περιλαμβάνει και ανάκριση για διακρίβωση και εντοπισμό 
παράνομων εσόδων ή συναφών περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς 
δέσμευσης και δήμευσης.». 

 
 
 
 
 


