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Ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των 
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 148(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2017 

Προοίμιο.  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
E.Ε.: L 190, 
18.7.2002,  
σελ. 1. 

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Απόφαση 
– Πλαίσιο του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών µελών», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

133(Ι) του 2004 
112(Ι) του 2006 

30(I) του 2014 
183(Ι) του 2014 

21(Ι) του 2017. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των 
Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος 
Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμους του 2004 έως 2017 (που στο εξής θα αναφέρoνται ως «ο βασικός 
νόμος») και 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 2021. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 13  
του βασικού 
νόμου. 

2. To άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  

 (α) Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού του σημείου του κόμματος 
με το σημείο της τελείας· και 

   

 (β) με τη διαγραφή των παραγράφων (ε) και (στ) αυτού. 

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 14 
του βασικού  
νόμου. 

3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) του 
εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «εφόσον ο εκζητούμενος» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), 
των λέξεων «είναι ημεδαπός ή». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 15  
του βασικού  
νόμου. 

4. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, 
αμέσως μετά τη λέξη «δίωξης» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «είναι ημεδαπός ή». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 24  
του βασικού  
νόμου. 

5. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, 
αμέσως μετά τις λέξεις «Ανώτατο Δικαστήριο» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «επί νομικών 
σημείων μόνο,». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 29  
του βασικού  
νόμου. 

6. Τo άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Δικαστής» (τρίτη 
γραμμή), του σημείου του κόμματος και της φράσης «αφού υποβληθεί προς τούτο 
γραπτό αίτημα από την Κεντρική Αρχή»· και 

   

 (β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Δικαστής» (πέμπτη 
γραμμή), του σημείου του κόμματος και της φράσης «αφού υποβληθεί γραπτό αίτημα 
από την Κεντρική Αρχή». 

   



Τροποποίηση  
του άρθρου 32  
του βασικού  
νόμου. 

7. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού ως ακολούθως: 

   

   (i) Με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «ημεδαπός» (τρίτη γραμμή), 
της φράσης «ή κατοικεί στην Κυπριακή Δημοκρατία»· και 
  

  (ii) με τη διαγραφή σε αυτό της πρότασης «Στην περίπτωση που το πρόσωπο 
αυτό κατοικεί στην Κύπρο η αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί τη 
διαμεταγωγή του.» (τέταρτη, πέμπτη και έκτη γραμμή)· και 

    

 (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (4) αυτού ως ακολούθως: 

   

  (i) Με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «ημεδαπός» (δεύτερη 
γραμμή), της φράσης «ή κατοικεί στην Κυπριακή Δημοκρατία»· 
  

  (ii) με την αντικατάσταση σε αυτό  της φράσης «η αρμόδια αρχή αρνείται τη 
διαμεταγωγή του, εκτός εάν διασφαλιστεί ότι,» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με 
τη φράση «η διαμεταγωγή μπορεί να εξαρτηθεί από την προϋπόθεση ότι το 
εν λόγω πρόσωπο»· και 
  

  (iii) με τη διαγραφή σε αυτό της πρότασης «Στην περίπτωση που το πρόσωπο 
αυτό κατοικεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, η διαμεταγωγή του μπορεί να 
εξαρτηθεί από την ανωτέρω προϋπόθεση.» (έκτη, έβδομή και όγδοη 
γραμμή). 

 


