
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ 'Αρ. 844 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1970 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως Φυγόδικων (Κυρωτικός) 
Νόμος του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 95 του 1970 

ΜΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ί Κ Η Ν ΣΥΜΒΑΣ IN Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ 
ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίςει: ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Ευρωπαϊκής Συνοπτικός 
Συμβάσεως Εκδόσεως Φυγοδίκων (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1970. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη "Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια

«Σύμβασις» σημαίνει την Εύρωπαϊκήν Σύμβασιν Εκδόσεως 
Φυγοδίκων τήν γενομένην έν Παρισίοις τή ν 13ην Δεκεμβρίου 1957. ^ 

3 . Ή Σύμβασις, τής οποίας τό κείμενον και αϊ έπ' αυτής έπιφυ Κύρωσις 
λάξεις τής Δημοκρατίας εκτίθενται έν τω Πίνακι καί τ ή ν Οποίαν ή

 Συ
μ

6σσεω
<:

Δημοκρατία υπέγραψε δυνάμει τής 'Αποφάσεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου ΰπ* άρ. 9859 τής 16ης Ιουλ ίου 1970, ύπό τήν αΐρεσιν 
των έπιφυλάξεων καί δηλώσεων των έμφαινομένων είς τόν Πίνακα, 
διά το0 παρόντος Νόμου κυροΰται ύπό τήν αΐρεσιν των αυτών έπιφυ
λάξεων καί δηλώσεων. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

Αί κάτωθι υπογεγραμμένα ι Κυβερνήσεις Μέλη τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, 
"Έχουσαι ύπ' δψει, δτι σκοπός του Συμβουλίου τής Ευρώπης είναι ή πραγμα

τοποίησις στενωτέρας ενώσεως μεταξύ των Μελών, 
"Εχουσαι όπ* δψει, δτι ό σκοπός ούτος δύναται νά έπιτευχθή διά τής συνομο

λογήσεως συμφωνιών ή τής αποδοχής κοινής ενεργείας έιτί του δικαστικού 
πεδίου, 

(639) 
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Έν τη πεποιθήσει δτι ή αποδοχή ομοιομόρφων κανόνων έπι ζητημάτων 
εκδόσεως είναι φύσεως προαγούσης τ<5έργον,τρΰτο της ενοποιήσεως. 

Συναπεδέχθησαν τά κάτωθι : 
Άρθρον Ιον 

ΥΠΟΧΡΕΩΣ Ι Σ> Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ ' ; 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη άναλαμβάνουσι τήν ύποχρέωσιν αμοιβαίας αποδό

σεως, συμφώνως προς,τους κανόΐ'ας και ύπό' τους* δρους ;τούς καθοριζόμενους 
έν τοις έπομένοις αρθροις, ατόμων καταδιωκομένων διά παραβάσεις ή καταζη
τούμενων έπι τω σκοπώ εκτάσεως ποινής ή κατ\ έφαρμογήν μέτρου ασφαλείας, 
υπό των δικαστικών Άρχων

 τ
οο αιτούντος Μέρους. 

Άρθρον 2ον 
Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ ΔΙ* Α Σ ΧΩΡΕΙ Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ 

1. "Εκδοσις ενεργείται διά πράξεις κολασίμους υπό των Νόμων του αιτούντος 
Μέρους και του Μέρους παρ' οΰ αιτείται ή §κδοσις, αΐτινες τιμωρούνται διά 
ποινής στερήσεως τής ελευθερίας ή διά μέτρου ασφαλείας, ανωτάτου ορίου ενός 
τουλάχιστον Μτους ή αυστηρότερος ποινής. · 

'Οσάκις έλαβε χωράν καταδίκη εις ποινή ν φυλακίσεως ή επεβλήθη, μέτρόν » 
ασφαλείας είς τό έδαφος τοΟ αιτούντος Μέρους, ή άπάγγελθεΐσα κύρωσις δέον 
νά είναι διαρκείας τεσσάρων μηνών κατ' ελάχιστον δριον. 

2. Έάν ή αίτησις εκδόσεως άφορα περισσοτέρας διακεκριμένος πράξεις, 
έκαστη τών οποίων τιμωρείται υπό του Νόμου του αιτούντος Μέρους, και τοΰ 
Μέρους παρ' οδ αιτε ίτα ι ή έκδοσις, διά ποινής στερήσεως τής ελευθερίας ή 
μέτρου ασφαλείας στερητικού τής ελευθερίας, έκ τών οποίων δμως τινές δέν 
πληροΰσι τους δρους, τους. σχετικούς μέ τό δριον τής ποινής, τό καλούμενον 
μέρος θά έχη τήν εύχέρειαν χορηγήσεως τής εκδόσεως καί διά τάς τελευταίας 
ταύτας πράξεις. 

3. "Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών, οδτινος ή Νομοθεσία δέν επιτρέπει 
τήν έκδοσιν διά τινας τών έν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος άρθρου προβλεπο
μένων περιπτώσεων, θά δύναται, είς δ,τι άφορα τοϋτο, νά άποκλείση τάς έν 
λόγω παραβάσεις τής εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως. 

4. "Εκαστον τών. Συμβαλλομένων ■■ Μερών, δπερ ήθελεν έπωφέληθή /τής έν 
παραγράφω 3 του παρόντος προβλεπομένης εύχερείας, θέλει κοινοποιήσει προς 
τόν Γενικόν Γραμματέα τόΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης, κατά τόν χρόνον κατα
θέσεως τοΟ κυρωτικού αυτού" έγγραφου ή του τοιούτου προσχωρήσεως, είτε 
κατάλογον παραβάσεων, δι* ας επιτρέπεται ή έκδοσις, είτε τοιούτον παρα
βάσεων δι* άς αποκλείεται ή έκδοσις, μέτ' ενδείξεως τών νομοθετικών διατάξεων · 
αΐτινες έπιτρέπουσιν ή άποκλείουσι ταύτην. 

Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει κοινοποιήσει τόύς 
έν λόγω καταλόγους εις τά λοιπά υπογεγραμμένα Μέρη. 

5. Έάν, έν συνεχεία, ήθελεν άποκλεισθή όπό τής Νομοθεσίας Συμβαλλομένου 
τινός Μέρους ή έκδοσις έν σχέσει προς ετέρας παραβάσεις, τοϋτο θέλει κοινο
ποιήσει τόν έ ν λόγω άποκλεισμόν είς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου, 
δστις θέλει γνωστοποιήσει τούτο είς τά λοιπά υπογεγραμμένα :Μέρη. Ή έν 
λόγω κοινοποίησις θέλει Ισχύσει άπό τής παρελεύσεως τριμήνου προθεσμίας 
άπόΤής ημερομηνίας παραλαβής αυτής ύπό τόυ Γενικού Γραμματέως. 

6. "Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών, δπερ θέλει κάμει χρήσιν της ύπό 
τών παραγράφων 4 καί 5 του παρόντος άρθρου προβλεπομένης εύχερείας, ®Φ» 
δύναται άνώ πασαν στιγμήν νά ύποβαλη διά τήν εφαρμογή ν τής παρούσης, 
παραβάσεις αΐτινες εΐχον ήδη άποκλεισθή. Τάς τροπολογίας ταύτας θέλβι 
κοινοποιήσει προς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου, δστις θέλει κοινό, 
ποιήσει ταύτας προς τά λοιπά ύπογρα<|»άμβνο: Μέρη. 
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7. ;"Εκαστον Μέρος θά δύναται νά έφάρμόση τον κανόνα της"άμοιβαίότητος, 
ώς προς τάς παραβάσεις αΐτινες. δυνάμει του παρόντος άρθρου, αποκλείονται 
τοΟ πεδίου εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως. 

Αρθρον 3ον 
ΠΟΛΙΤ ΙΚΑ Ι Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ 

1. Δέν χωρεί έκδοσις, έάν ή παράβασις, δι* ή ν αιτε ίται αϋτη, θεωρείται ύπό 
του έτερου Μέρους ώς πολιτική τοιαύτη ή ώς πραξις συμφυής προς τοιαύτην 
παράβασιν. 

2. Ό αυτός κανών ισχύει, έάν τό καλούμενον προς έκδοσιν Μέρος έχη 
σοβαρούς λόγους νά πιστεύη, δτι ή αίτησις εκδόσεως αίτιολογηθεΐσα διά τίνος 
παραβάσεως του Κοινού Δικαίου υπεβλήθη επί τω σκοπώ διώξεως ή κολάσεως 
άτομου διά τά φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά τούτου φρονήματα ή εθνικά 
τοιαύτα,, ή δτι ή θέσις του έν λόγω άτομου διατρέχει κίνδυνρν νά έπιδεινωθή 
άπό τόν £να ή τόν Μτερον των ώς άνω λόγων. 

3. Άφαίρεσις ή απόπειρα κατά τής ζωής 'Αρχηγού Κράτους ή μέλους τής 
οικογενείας αύτου δέν θεωρείται πολιτική παράβασις έν τη εφαρμογή τής 
παρούσης Συμβάσεως. . 

4. Ή εφαρμογή του παρόντος άρθρου δέν θίγει υποχρεώσεις αναληφθείσας 
ή άναληφθησομένας ύπό των Συμβαλλομένων Μερών κατά τους δρους ετέρας, 
διεθνούς συμβάσεως, πολυμερούς χαρακτήρος. 

"Αρθρον 4ον 
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ι Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ 

Εξαιρε ί τα ι του πεδίου εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως ή έκδοσις 
ατόμων διά στρατιωτικάς παραβάσεις, αΐτινες δέν αποτελούν τοιαύτας "του 
Κοινού Δικαίου. ■ · , / . · . ■ ■  · 

"Αρθρον 5ον 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ Ι Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ 

Προκειμένου περί τελών και φόρων τελωνείων, συναλλάγματος, ή έ'κδοσις, 
ύπό τους διά τής παρούσης Συμβάσεως προβλεπόμενους δρους, χωρεί μόνον 
έφ' δσον απεφασίσθη ούτω μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών δι* έκαστη ν 
παράβασιν ή κατηγορίαν παραβάσεων. 

"Αρθρον 6ον : . · ■ . ρ , 
■·■■■· Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ ΥΠΗΚΟΩΝ ' · 

1.—(α) "Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών θά £χη τήν εύχέρειαν αρνή
σεως εκδόσεως υπηκόων αυτού. 

(β) "Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών, διά δηλώσεως του κατά τήν 
ύπογραφήν ή τήν κατάθεσιν του κυρωτικού έγγραφου ή τής προσχωρήσεως^ θά 
δύναται νά καθορίση ώς προς εαυτό τόν δρον «υπήκοος» ύπό τήν έννοιαν του 
παρόντος Συμφώνου. 

(γ) Ή  ίδιότης του υπηκόου θέλει έκτιμηθή κατά τήν λήψιν τής περί εκδόσεως 
αποφάσεως. . .. . :~ : . 

Ούχ ήττον, έάν ή ίδιότης αϋτη δέν άνεγνωρίσθη είμή κατά τήν μεταξύ αποφά
σεως και ημερομηνίας εκδόσεως χρονικήν περίοδον, τό ύποκείμενον εις έκδ'οσιν 
Μέρος θά δύναται ωσαύτως νά έπωφεληθή τής διατάξεως τοΟ εδαφίου (α) τής 
παρούσης παραγράφου. 

2. 'Εάν τό Μέρος, παρ* οδ ζητείται ή έκδοσις δέν έκδίδη ύπήκοον τούτου, 
οφείλει, τη αΙτήσει του αιτούντος Μέρους, νά ύποβάλη τήν ύπόθΕσιν εις τάς 
αρμοδίας Αρχάς, επί τω σκοπώ ένασκήσεως δικαστικής διώξεως, έφ* δσον χωρεί 
τοιαύτη. 
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ΈπΙ τφ σκοπφ τούτω θέλουσι διαβιβασθή δωρεάν, διά των έν παραγράφω 1 
τοΟ άρθρου 12 διαλαμβανομένων μέσων, οι φάκελλοι. πληροφορίαι καΐ αντικεί
μενα σχετικά προς τήν παράβασιν. 

Τό αΙτοΟν Μέρος θέλει είδοποιηθή περί της έκβάσεως της αΐτήσεώς του. 

"Άρθρον 7ον 
1. Τό Μέρος παρ' οΟ ζητείται ή έκδοσις δύναται νά άρνηθή τή ν έκδοσιν 

καταζητούμενου άτομου, λόγω παραβάσεως ήτις, κατά τήν νομοθέσίαν τούτου, 
διεπράχθη, έν δλω ή έν μέρει, επί του εδάφους του ή είς τόπον θεωρούμενον 
ώς έδαφος του. 

2. 'Εφ' δσον ή παράβασις, ή αίτιολογοΰσα τήν έκδοσιν, διεπράχθη έκτος του 
εδάφους του αΐτουντος Μέρους, άρνησις εκδόσεως χωρεΐ μόνον, έάν ή Νομο
θεσία του Μέρους, παρ' οΰ ζητείται ή έκδοσις, δέν έπιτρέπη τήν δίωξιν παρομοίου 
εϊδους παραβάσεων, διαπραχθεισών έκτος του εδάφους τούτου, ή δέν έπιτρέπη 
τήν έκδοσίν διά τήν παράβασιν, δι' ήν έζητήθη αυτή. 

Αρθρον δον 
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δ Ι Ω Ξ Ε Ι Σ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΥΤΑΣ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ 

Συμβαλλόμενον Μέρος, παρ' οΟ ζητείται ή έ'κδοσις καταζητούμενου άτομου, 
δύναται νά άρνηθη ταύτην, έάν τό έν λόγω άτομον διώκεται υπό τούτου, διά 
τήν πραξιν ή τάς πράξεις, δι' άς ζητείται ή έ"κδοσις. 

Αρθρον 9ον 
ΟΥ Δ Ι Σ ΔΙΚΑΖΕ Ι Ν 

Δέν παρέχεται έκδοσις, οσάκις τό καταζητούμενον άτομον έδικάσθη ήδη ορι
στικώς Οπό των αρμοδίων 'Αρχών του Μέρους παρ' οδ ζητείται ή ίκδοσις, διά 
τήν πραξιν ή τάς πράξεις δι* ας ζητείται αϋτη. 

Δύναται ωσαύτως νά άρνηθή τήν έκδοσιν, έάν αϊ άρμόδιαι Άρχαί του Μέρους 
παρ' οδ ζητείται ή έκδοσις, απεφάσισαν τήν μή ένάσκησιν διώξεως ή 
τήν διακοπήν της ασκούμενης τοιαύτης διά τήν αυτήν ή τάς αύτάς πράξεις. 

"Αρθρον ΊΟον 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

Δέν παρέχεται 6κδοσις, έφ' δσον. κατά τήν Νομοθέσίαν του αΙτουντος Μέρους, 
ή τοΟ παρ* οδ αίτεΐται ή Ικδοσις, έλαβε χώραν παραγραφή της αγωγής ή της 
επιβληθείσης ποινής. 

"Αρθρον l l o v 
ΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 

'Εάν ή πραξις, δι* ή ν ζητείται ή δκδοσις, τιμωρήται διά κεφαλικής ποινής 
ύπό τής νομοθεσίας τοΟ αΐτοΰντος Μέρους, Λ δέ ποινή αΰτη δεν προβλέπεται 
διά τήν περίπτωσιν ταύτην ύπό της Νομοθεσίας του Μέρους, παρ' οδ ζητείται 
ή Ικδοσις, δύναται νά παραχωρηέή μόνον ύπό τόν δρον δτι τό αΙτοΟν Μέρος 
θέλει παράσχει εγγυήσεις, αΐτινες ήθελον κριθή παρά τοΟ έτερου Μέρους, 
παρ' οδ ζητείται ή έκδοσις, ώς επαρκείς περί τής μή εκτελέσεως τής θανατικής 
ποινής. 

"Αρθρον 12ον 
Α Ι Τ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 

1. Ή αίτησις θέλει διατυπωθή εγγράφως καί ύποβληθή διά τής διπλωματικής 
δδοΟ. Δι' άπ' ευθείας διευθετήσεις δύναται νά συμφωνηθή, μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων Μερών, έτερον μέσον. 
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2. Προς ύποστήριξιν της αιτήσεως θέλουσι προσαχθή : 
(α) τό πρωτόκολλον ή έπίσημον άντίγραφον, εϊτε εκτελεστής καταδικα

στικής αποφάσεως, είτε εντάλματος συλλήψεως ή ετέρας τινός 
πράξεως, έχούσης τήν αυτήν ίσχύν, και εκδιδομένης κατά τους τύπους 
τους καθοριζόμενους υπό τής Νομοθεσίας του αιτούντος Μέρους' 

(β) έκθεσις τών πράξεων δι" ας ζητείται ή εκδοσις, ό τόπος και χρόνος 
πράξεως, ό κατά Νόμον χαρακτηρισμός και αϊ παραπομπαί εις τάς 
νομοθετικάς διατάξεις αΐτινες έ"χουσιν έφαρμογήν και αΐτινες δέον νά 
έμφαίνωνται κατά τό δυνατόν άκριβέστερον' 

(γ) άντίγραφον τών κατ' έφαρμογήν διατάξεων ή, έφ' δσον τοΰτο δεν 
καθίσταται έφικτόν, δήλωσις περί του έν εφαρμογή δικαίου, ως και 
ό κατά τό δυνατόν ακριβέστερος χαρακτηρισμός του καταζητούμενου 
άτομου και πάσα έτερα πληροφορία δυναμένη νά καθορίση τήν 
ταυτότητα και τήν εθνικότητα τούτου. 

"Αρθρον 13ον 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

Έάν αϊ ύπό του αιτούντος Μέρους κοινοποιηθεΐσαι πληροφορίαι άποδει
κνύωνται ανεπαρκείς διά τήν λήψιν αποφάσεως, κατ' έφαρμογήν της παρούσης 
Συμβάσεως, ύπό του Μέρους παρ' ου αιτείται ή έ'κδοσις, τό τελευταΐον τοΰτο 
Μέρος θέλει ζητήσει αναγκαίουσας συμπληρωματικάς πληροφορίας, δυνάμενον 
νά καθορίση και προθεσμίαν διά τήν λήψιν τών έν λόγω πληροφοριών. 

"Αρθρον 14ον 
ΚΑΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ 

1. Τό έκδιδόμενον άτομον δεν θέλει διωχθή, καταδικασθή ή κρατηθή εις 
έκτέλεσιν ποινής ή μέτρου ασφαλείας, ούτε θέλει ύποβληθή εις οιονδήποτε 
έτερον περιορισμόν τής ατομικής αυτού ελευθερίας, δι ' οιανδήποτε πραξιν 
προγενεστέραν τής παραδόσεως έτέραν εκείνης έφ' ής ερείδεται ή εκδοσις, 
εξαιρέσει τών κάτωθι περιπτώσεων : 

(α) 'Οσάκις συναινή είς τούτο τό Μέρος δπερ τό παρέδωσε. Προς τούτο 
θέλει ύποβληθή σχετική αίτησις, συνοδευομένη ύπό τών έν άρθρω 12 
προβλεπομένων δικαιολογητικών ως και του πρακτικού Δικαστικής 
'Αρχής καταχωρίσεως τών δηλώσεων τοΰ εκδιδομένου. 

Ή τοιαύτη συναίνεσις θέλει παρασχεθή, οσάκις ή παράβασις, δι' ην 
αιτείται ή έκδοσις, συνεπάγεται, καθ εαυτή ν, ύποχρέωσιν εκδόσεως 
κατά τους δρους τής παρούσης Συμβάσεως. 

(β) Όσάκις τό εκδοθέν άτομον, καίτοι έχον τήν προς τούτο δυνατότητα, 
δεν εγκατέλειψε τό έδαφος τοΰ Μέρους είς δ παρεδόθη, εντός 45 
ήμερων, αΐτινες έπονται τής οριστικής τούτου απελευθερώσεως, ή 
έπανήλθεν είς τοΰτο μετά τ ή ν έγκατάλειψίν του. 

2. Έν πάση περιπτώσει, τό αίτοΰν Μέρος δύναται νά λάβη άποχρώντα μέτρα 
έπί σκοπώ, άφ' ενός μελλοντικής αποπομπής έκ τοΰ εδάφους και άφ' έτερου 
διακοπής τής παραγραφής, συμφώνως προς τήν Νομοθεσίαν αύτοΰ, συμπε
ριλαμβανομένης τής προσφυγής είς τήν ερήμην διαδικασίαν. 

3. Έφ' δσον ό χαρακτηρισμός τής κολασίμου πράξεως ήθελε τροποποιηθή 
κατά τήν διάρκειαν τής διαδικασίας, τό εκδοθέν άτομον δέν θέλει διωχθή ή 
καταδικασθή ειμή, έν ώ μέτρω, τά συνιστώντα τήν παράβασιν στοιχεία, ως 
αυτή θέλει νεωστί χαρακτηρισθή, έπιτρέπουσι τ ή ν τοιαύτην έκδοσιν τούτου. 

"Αρθρον 15ον 
Ε Π Α Ν Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ Ε Ι Σ ΤΡΙΤΟΝ ΚΡΑΤΟΣ 

Εξαιρέσει τών περιπτώσεων τοΰ εδαφίου (β) τής παραγράφου 1 τοΟ άρθρου 
14, ή συγκατάθεσις του Μέρους, παρ' οδ αίτεΐται ή έκδοσις, είναι απαραίτητος 
διά νά δυνηθή τό αίτοΰν Κράτος νά παραδώση ε'ις τό έτερον Συμδαλλόμενον 
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Μέρος f\ είς τρίτον Κράτος, το άτομον, δπερ παρεδόθη αύτώ καΐ δπερ καταζη. 
τεΐται υπό του έτερου Μέρους ή τοΟ τρίτου Κράτους διά παραβάσεις προγενε
στέρας τής παραδόσεως. 

Τό Κράτος παρ* οΟ ζητείται ή έκδοσις δύναται νά άξιώση την προσαγωγήν 
των έν παραγράφω 2 του άρθρου προβλεπομένων δικαιολογητικών. 

"Αρθρον 16ον 
Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ 

1. Έν έπειγούση περιπτώσει αί άρμόδιαι Άρχα Ι του αίτουντος Μέρους θά 
δύνανται νά ζητήσωσι τήν πρόσκαιρον σύλληψιν του καταζητούμενου άτομου. 
ΑΙ άρμόδιαι Ά ρ χ α ί τοΟ Μέρους, προς δ υπεβλήθη ή αίτησις, θέλουσιν 
άποφανθή επί της αιτήσεως συμφώνως προς την Νομοθεσίαν τοΟ Μέρους τούτου. 

2. Ή αίτησις πρόσκαιρου συλλήψεως θά διαλαμβάνη τ ή ν ϋπαρξιν ενός των 
έν έδαφίω (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 προβλεπομένων δικαιολο
γητικών καΐ θά ανακοίνωση τήν πρόθεσιν διαβιβάσεως αιτήσεως εκδόσεως, 
θ ά διαλαμβάνη τήν παράβασιν δι* ή ν θά ζητηθή ή έκδοσις, τόν χρόνον και 
τόπον ένθα διεπράχθη αυτή, ώς και κατά τό εφικτό ν, χαρακτηρισμόν του 
καταζητούμενου άτομου. 

3. Ή αίτησις προσκαίρου συλλήψεως θέλει διαβιβασθή προς τάς αρμοδίας 
'Αρχάς του Μέρους προς δ υποβάλλεται ή αίτησις, είτε διά της διπλωματικής 
όδοΟ, είτε κατ* ευθείαν ταχυδρομικώς ή τηλεγραφικούς, εϊτε διά της Διεθνούς 
'Οργανώσεως "Εγκληματολογικής 'Αστυνομίας, είτε διά παντός έτερου μέσου, 
έγγραφου ή καθισταμένου αποδεκτού ύπό του έτερου Μέρους. 

Ή αίτουσα 'Αρχή θέλει είδοποιηθή άνευ αναβολής έπί τής έκβάσεως της 
αιτήσεως της. 

4. Ή πρόσκαιρος σύλληψις δύναται νά διακοπή, έά ν εντός προθεσμίας δέκα 
οκτώ ήμερων άπό τής συλλήψεως, τό Μέρος προς δ υπεβλήθη ή αίτησις δέν 
λάβη τήν περί εκδόσεως αΐτησιν και τά έν άρθρω 12 διαλαμβανόμενα δίκαιο, 
λογητικά. Έν πάση περιπτώσει αυτή δέν δύναται νά ύπερβή τάς 40 ημέρας 
άπό τής τοιαύτης συλλήψεως. Ό καταζητούμενος δύναται, άνά πασαν στιγμήν, 
νά άφεθή προσωρινώς ελεύθερος, εξαιρέσει τής λήψεως, ύπό του Μέρους παρ* 
οδ έζητήθη ή έκδοσις, τών μέτρων εκείνων άτινα θεωρούνται απαραίτητα προς 
παρεμπόδισιν δραπετεύσεως τούτου. 

5. Ή άπελευθέρωσις δέν αντίκειται είς νεωτέραν σύλληψιν κα ι Ικδοσιν, έάν 
ή αίτησις εκδόσεως ληφθή μεταγενεστέρως. 

"Αρθρον 17ον 
ΣΥΡΡΟΗ Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν 

Έάν ή έκδοσις ζητηται σωρευτικώς ύπό πλειόνων Κρατών, εϊτε διά τήν 
αυτήν πράΟν. είτε διά διαφόρους τοιαύτας, ή Χώρα προς ήν υπεβλήθησαν αϊ 
αίτήσεις θέλει αποφασίσει σχετικώς, λαμβανομένων ύπ* δψιν τών περιστάσεων 
καΐ τής σχετικής σοβάρότητος, του τόπου διαπράξεως, τών αντιστοίχων 
ημερομηνιών τών αίτήσεων, τής εθνικότητος τοΟ καταζητούμενου, ώς καΐ τής 
δυνατότητος μεταγενεστέράς εκδόσεως είς έτερον Κράτος. 

"Αρθρον 18ον 
ΠΑΡΑΛΟΣ Ι Σ ΕΚΔΟΘΕΝΤΟΣ 

1. Τό Μέρος προς δ υπεβλήθη αίτησις θέλει γνωστοποιήσει προς τό orttoGv 
τοιούτο, κατά τόν έν παραγράφω 1 του άρθρου 12 διαλαμβανόμενον τρόπον, 
τήν περί εκδόσεως άπόφασι» τούτοι· 

2 Απόρριψις έν δλω ή έν μέρε. δέον νά εΤναι 'ήτιολογημένη 
3. Έν περιπτώσει αποδοχής τό α'τοΟν Mέpoc δέον νά είδοπσιηβή ΐΐερι του 

τόπου κοτΐ τήο ημερομηνίας τής εκδόσεως, ώς κάΙ έ*ΐ ττ)ς o"rapVflac της 
Ινεργηθείσης κρατήσεως έπϊ τώ σκοπώ εκδόσεως τοΓ> Καταζητούμενου 
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4. Ύττό τήν έπιφύλαξιν της έν παραγράφω 5 του ιταρόντος άρθρου προβλε
πομένης περιπτώσεως, έάν το καταζητούμενον άτομον δέν παρελήφθη κατά: τήν 
καθωρισμένην ήμερομηνίοτν, θα δύναται να άφεθη ελεύθερον μετά τήν εκπνοή ν 
15θημέρου προθεσμίας υπολογιζόμενης άπό της ημερομηνίας ταύτης καΐ 
πάντως θά άπελευθερωθή άπό της έκπνεύσεως 30ημέρου προθεσμίας. Τό 
Μέρος εις δ υπεβλήθη ή αίτησις θά δύναται νά άρνηθή τήν έκδοσιν διά τήν 
αυτήν παράβασιν. 

5. Έν περιπτώσει ανωτέρας βίας, ήτις παρεμποδίζει τήν παράδοσιν ή τήν 
παραλαβήν του ύπό έκδοσιν άτομου, τό ένδιαφερόμενον Μέρος θέλει πληρο
φορήσει τό έτερον σχετικώς. 'Αμφότερα τά Μέρη θέλουσι συμφωνήσει έπί 
ετέρας ημερομηνίας παραδόσεως και θέλουσιν έφαρμοσθή at διατάξεις της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 

"Αρθρον 19ον 
ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΡΟΝ ΠΑΡΑΛΟΣ Ι Σ 

1. Τό Μέρος είς δ υπεβλήθη ή αίτησις, μετ* έξέτασιν της περί εκδόσεως 
αίτήσεως, δύναται νά άναβάλη τήν παράδοσιν του άτομου, έπί τω σκοπώ 
διώξεως του ύπό τούτου ή, έά ν ήδη κατεδικάσθη, έπί τω σκοπώ έκτίσεως είς 
τό έδαφος τούτου παρεμπεσούσης ποινής, διά πράξιν άσχετον άπό έκείνην δι* 
ήν έζητήθη ή έ'κδοσις.. 

2. 'Αντί νά άναβάλη τήν παράδοσιν θά δύναται νά παραδώση προσωρινώς, 
είς τό αίτουν Μέρος, τό καταζητούμενον άτομον, ύπό δρους οΐτινες ήθελον 
καθορισθή άπό συμφώνου μεταξύ τών Συμβαλλομένων Μερών. 

"Αρθρον 20όν 
Α Π Ο Δ Ο Σ Ι Σ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

1. 'Επί τη αίτήσει του αίτουντος Μέρους, τό Μέρος προς δ υπεβλήθη ή αίτησις 
θέλει κατάσχει, έν ώ μέτρω επιτρέπεται ύπό της Νομοθεσίας τούτου, κάΙ 
παραδώσει τά αντικείμενα : 

(α) άτινα δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ως αποδεικτικά στοιχεία* 
(β) άτινα προερχόμενα έκ της παραβάσεως ευρίσκονται είς τήν' κάτοχήν 

του καταζητούμενου κατά τήν σύλληψιν αύτου ή ήθελον άνακαλυφθή 
μεταγενεστέρως. 

2. Ή παράδοσις τών αντικειμένων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
θέλει πραγματοποιηθή και είς ήν περίπτωσιν δέν κατέστη δυνατόν νά πραγμα
τοποιηθή ή έκδοσις, ήδη χορηγηθείσα, λόγω έπισυμβάντος θανάτου τοΟ 
καταζητούμενου. 

3. *Εφ* δσον τά έν λόγω αντικείμενα υπόκεινται είς κατάσχεσιν ή δήμευσιν 
είς τό έδαφος τοΟ Μέρους παρ* οδ ζητείται ή έκδοσις, τό τελευταΐον τούτο 
Μέρος δύναται νά τά κράτηση προσωρινώς ή νά τά παραδώση ύπό τόν δρον 
επιστροφής, έπί τω σκοπώ διεξαγωγής ποινικής διαδικασίας. 

4. Τό είς δ υπεβλήθη ή αίτησις Μέρος ή τρίτα μέρη θέλουσι διατηρήσει 
άπαντα τά ύπ* αυτών κτηθέντα τυχόν δικαιώματα έπί τών έν λόγω αντικει
μένων. 'Εφ* δσον υφίστανται τά δικαιώματα ταύτα, τά αντικείμενα θά επιστρέ
φονται τό ταχύτερον δυνατόν μετά τήν διεξαγωγήν της δίκης άνευ επιβαρύν
σεως του Μέρους είς δ υπεβλήθη ή αίτησις. 

"Αρθρον 21 ον 
Δ Ι Α Μ Ε Τ Α Κ Ο Μ Ι Σ Ι Σ 

1. Ή διαμετακόμισις μέσω εδάφους Συμβαλλομένου Μέρους θέλει .έπιτραπη, 
κατόπιν αΙτήσεως απευθυνόμενης, κατά τήν έν παραγράφω του άρθρου 12 
προβλεπομένην διαδικασίαν, ύπό τόν δρον δτι δέν θά πρόκειται περί ■παραβά
σεως χαρακτηριζόμενης ύπό τοΟ Μέρους παρ' οδ ζητείται ή αιαιιετακόμισις, 
ώς ένεχούσης πολιτικόν χαρακτήρα ή καθαρώς στρατιωτικόν τοιούτον, λαμβα
νομένων ύπ* δψιν καΐ τών διατάξεων τών άρθρων 3 καΙ 4 της παρούίης 
Συμβάσεως. 
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2. Ή διαμετακόμισις υπηκόου, ύπό τή ν έννοιαν του άρθρου 6, Χώρας έξ ής 
ζητείται αυτή δύναται νά άπορριφθη. 

3. Ύπό την έπιφύλαξιν των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος 
άρθρου, ή προσαγωγή των έ ν παραγράφω 2 του άρθρου 12 προβλεπομένων 
δικαιολογητικών είναι απαραίτητος 

4 Είς περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως της δι* αέρος μεταφοράς έχουσιν 
έφαρμογήν αϊ κάτωθι διατάξεις . 

(α) Έφ' δσον δέν προβλέπεται προσγείωσις, ή άγουσα Χώρα θέλει ειδο
ποιήσει τό Μέρος, οδτινος τό έδαφος ύπερίπταται, πιστοποιούσα τήν 
υπαρξίν δικαιολογητικού τίνος τών έν παραγράφω 2 του άρθρου 12 
προβλεπομένων τοιούτων (έδ. (α) ). Έν περιπτώσει τυχαίας προσ
γειώσεως ή έ ν λόγω κοινοποίησις συνεπάγεται τά έν άρθρω 16 αναφε
ρόμενα επακόλουθα αιτήσεως προσωρινής συλλήψεως, οπότε ή αΐτουσα 
Χώρα θέλει απευθύνει κανονικήν αΐτησιν διαμετακομίσεως. 

(β) Έφ' δσον προβλέπεται προσγείωσις, ή αιτούσα Χώρα θέλει απευθύνει 
κανονικήν αΐτησιν διαμετακομίσεως. 

5. Ούχ ήττο ν οίονδήποτε Μέρος δύναται νά δηλώση, κατά τήν υπογραφήν 
της παρούσης Συμβάσεως ή τήν κατάθεσιν του κυρωτικού έγγραφου ή του 
τοιούτου της προσχωρήσεως, δτι δέν θέλει έπιτρέψη τήν διαμετακόμιση/ άτομου 
ειμήμόνον ύφ' ους ορούς χορηγεί τή ν έΉδυσιν ή υπό τ ι \ας τούτων. Είς τήν 
περίπτωσιν ταύτην θά δύναται νά έ<Γ·αρμοσθη ό δρος της αμοιβαιότητας. 

6. Ή διαμετακόμισις εκδοθέντος ατόμου δέ\ θέλει ένεργηθή διά μέσω 
εδάφους, έξ ου υφίσταται λόγος νά πιστεύεται, δτι θά διέτρεχον κίνδυνον ή 
ζωή ή ή ελευθερία τούτου, έκ φυλετικών, θρησκευτικών ή εθνικών λόγων ή έξ 
αίτιας τών πολιτικών αυτού* φρονημάτων. 

"Αρθρον 22ον 
Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α 

Εξαιρέσει αντιθέτου διατάξεως της παρούσης Συμβάσεως, έν τη διαδικασία 
εκδόσεως, ώς και τη άψορώσχ) τήν πρόσκαιρον σύλληψιν, εφαρμόζεται αποκλει
στικώς ή Νομοθεσία του Μέρους παρ* ου ζητείται ή έκδοσις. 

"Αρθρον 23ον 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΣΟΜΕΝΗ Γ Λ Ω Σ Σ Α 

Τά προς προσαγωγήν δικαιολογητικά θέλουσι συνταχθή είτε είς τήν 
γλώσσαν του αιτούντος Μέρους, είτε είς τήν τοιαύτη ν του Μέρους παρ* οΟ 
αίτεΐται ή έκδοσις. Τό τελευταϊον τούτο Μέρος θά δύναται νά άξιώση μετά

φρασίν είς τήν έπίσημον γλώσσαν του Συμβουλίου της Ευρώπης, ή ν θέλει 
επιλέξει. 

"Αρθρον 24ον 
ΔΑΠAMΑΙ 

1. Τά ύπό της εκδόσεως προκύπτοντα έξοδα, επί του εδάφους της Χώρας 
έξ ?)ς αιτε ί τα ι ή έκδοσις, έπιβαρύνουσι τό Μέρος τοΟτο. 

2. Τά έξοδα τά προκύπτοντα έκ της διαμετακομίσεως διά του εδάφους της 
Χώρας, παρ* Τ\ς αιτε ίτα ι ή διαμετακόμισις, βαρύνουσι τό αίτοΟν Μέρος. 

3. Έν περιπτώσει εκδόσεως έκ μή μητροπολιτικού εδάφους της Χώρας παρ* 
?}ς αίτεΐται ή έκδοσις, at. δαπάναι μεταφοράς μεταξύ του εδάφους τούτου καί 
του μητροπολιτικού εδάφους του αΐτουντος Μέρους, βαρύνουσι τό τελευταϊον 
τούτο Μέρος. Τό αυτό Ισχύει και διά τά έξοδα τά προκύπτοντα έκ της μετα
φοράς μεταξύ μή μητροπολιτικού εδάφους καί του Μέρους παρ' οδ ζητείται 
ή έκδοσις καί του μητροπολιτικού εδάφους τούτου 
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•Άρθρον 25ο ν 
Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ ΜΕΤΡΩΝ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ , 

Έ ν τη έννοια της παρούσης Συμβάσεως , ή φράσις «μέτρα ασφαλείας» δηλόΐ 
■παν μέτρον στερητικόν της ελευθερίας, δπερ ήθελε ληφθή διά δικαστικής 
αποφάσεως υπό ποινικού δικαστηρίου επιπροσθέτως ή αντί ποινής φυλακίσεως. 

Ά ρ θ ρ ο ν 26ον 
ΕΠΙΦΥΛΆΞΕΙς 

1. "Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών δύναται, κατά την ύπογραφήν της 
παρούσης Συμβάσεως ή τήν κατάθεσιν του κυρωτικού αύτου έγγραφου ή τοΰ 
τοιούτου προσχωρήσεως, να διατύπωση έπιφύλαξιν σχετικώς προς μίαν ή 
περισσοτέρας διατάξεις καθοριζομένας υπό τής Συμβάσεως . 

2. "Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών, δπερ ήθελε διατυπώσει έπιφύλαξιν, 
θέλει αποσύρει ταύτην, ευθύς ως αϊ περιστάσεις έπιτρέψουσι τούτο. Ή άρσις 
τών επιφυλάξεων θέλει, ένεργηθή διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης προς τον 
Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

3. "Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών, δπερ ήθελε διατυπώσει έπιφύ
λαξιν, ώς προς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, δεν θά δύναται νά 
άξιώση τήν εφαρμογή ν τής έν λ ό γ ω διατάξεως παρ ' έτερου Μέρους, ειμή, έν 
ώ μέτρω απεδέχθη τό ϊδιον ταύτην. 

"Αρθρον 27ον 
ΠΕΔΙΟΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει έφαρμοσθή εις τό μητροπολιτικόν έδαφος 
τών Συμβαλλομένων Μερών. 

2. Ω σ α ύ τ ω ς θέλει έφαρμοσθή ώς προς τήν Γαλλίαν, εις τήν Ά λ γ ε ρ ί α ν ,και 
τ α 'Υπερπόντια Τμήματα και ώς προς τήν Μεγάλην Βρεττανίαν και τήν Βόρείον 
' Ιρλανδίαν, είς τάς Άγγλο—Νορμανδικάς Νήσους και τήν Νήσον Μάν. 

3. Ή 'Ομοσπονδιακή Γερμανική Δημοκρατία θά δύναται νά έπεκτείνη τήν 
έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως είς τό έδαφος του Βερολίνου LAN Ι) 
BERLIN διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν· Γραμματέα του Σ υ μ . 
βουλίου τής Ευρώπης. Ούτος θέλει κοινοποιήσει τήν έν λ ό γ ω δήλωσιν είς τά 
λοιπά Μέρη. 

4. Τό πεδίον εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως δύναται νά έπεκταθή δι' 
άπ* ευθείας ρυθμίσεως μεταξύ δύο ή περισσοτέρων έκ τών Συμβαλλομένων 
Μερών καΐ υπό τους έν αυτή καθορισθησομένους δρους, είς πάν έτερον έδαφος 
τών ώς άνω Μερών, μή διαλαμβανόμενον έν ταΐς παραγράφο ι ς 1, 2 και 3 τοΰ 
παρόντος άρθρου, έφ' ου τά έν λ ό γ ω Μέρη έ'χουσι τήν ε ύ θ ύ ν η ν ώ ς προς τάς 
διεθνείς αύτοΰ σχέσεις. 

"Αρθρον 28ον 
Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΥΣΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ 

ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν 
1. Ή παρούσα Σύμβασις καταργεί , ώς προς τά εδάφη είς ά επεκτείνεται 

ή εφαρμογή της, πάσαν έτέραν διάταξιν συνομολογήσεως συμβάσεως ή 
διμερούς συμφώνου, ήτις διέπει τά περί εκδόσεως μεταξύ δύο Συμβαλλομένων 
Μερών. 

2. Τ ά Συμβαλλόμενα Μέρη δεν δύνανται νά συνομολογήσουν μεταξύ τ ω ν 
διμερή ή πολυμερή σύμβασιν, είμή προς συμπλήρώσιν τών διατάξεων τής 
παρούσης Συμβάσεως ή διευκόλυνση τής εφαρμογής τών έν αυτή διαλαμβα
νομένων άρχων. 

3. *Εφ* δσον μεταξύ δύο ή περισσοτέρων έκ τών Συμβαλλομένων Μερών ή 
ίίκδοσις συντελείται επί τη βάσει ομοιομόρφου Νομοθεσίας, τά Μέρη τάΟτα θά 
£χωσι τ ή ν εύχέρειαν διακανονισμού τών αμοιβαίων σχέσεων, ώς προς τήν 
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Ικδοσιν, βασιζόμενα αποκλειστικώς έπί του. υφισταμένου συστήματος, παρά 
τάς αντιθέτους διατάξεις της παρούσης "Συμβάσεως. Τό αυτό σύστημα θέλει 
έφαρμοσθη μεταξύ δύο ή περισσοτέρων έκ τών Συμβαλλομένων Μερών, έξ ών 
£καστον έχει Ισχύοντα νόμον προνοοΰντα περί εκτελέσεως έπι του εδάφους 
αυτού ενταλμάτων συλλήψεως εκδοθέντων έπί τοΰ εδάφους του έτερου ή τον 
έτερων Μερών Τά Συμβαλλόμενα Μέρη, ατινα άποκλειουσιι f\ θέλουσιν 
αποκλείσει. ε(ς τά< αμοιβαίας το< >τω\ σχέσεκ. την έφαρμ< νηχ τηι. παρούσης. 
Συμβάσεων κατ έφαρμονήν των διατάξεων τή^ παρο<>ση* παραγράφου, 
θέλουσιν απευθύνει πρό<. τούτο κοινοποίησιν είς τόν Γενικοί Γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης Ούτος θέλει κοινοποιήσει προς τά λοιπά Συμβαλ
λόμενα Μέρη πάσα\ κοινοποίησιν ήτις ήθελε περιέλθει αύτώ. δυνάμει της 
παρούσης παραγράφου 

"Αρθρον 29ον 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΚΥΡΩΣ Ι Σ ΕΝΑΡΞΙ Σ Ι ΣΧΥΟΣ 

1 Ή παρούσα Σύμβασις κατατίθεται προς ϋπογραφήν ύπό των Μερών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, θέλει έπικυρωθή, τά δέ κυρωτικά έγγραφα θέλουσι 
κατατεθή είς τόν Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης. 

2 Ή Σύμβασις τίθεται έν Ισχύϊ 90 ημέρας μετά τήν ήμερομήνίαν κατα
θέσεως τοΰ τρίτου κυρωτικού έγγραφου 

3. Ώ ς προς τά λοιπά έκ τών υπογραφόντων Μερών, άτινα θέλουσιν επικυ
ρώσει ταύτη ν μεταγενεστέρως, θέλει ισχύει 90 ημέρας μετά τήν κατάθεσιν τού 
κυρωτικού αύτώ\ έγγραφου 

Αρθρον 30όν 
1. Ή έξ 'Υπουργών "Επιτροπή τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης θά δύναται νά 

προσκαλέση πάν έτερον Κράτος, μή μέλος τού Συμβουλίου δπως προσχώρηση 
είς τήν παρουσαν Σύμβασιν. 

Ή άπόφασις ή άφορώσα τήν πρόσκλησιν δέον νά διαλαμβάνη τ ή ν όμόφωνον 
συναίνεσιν τών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης άτινα έπεκύρωσαν τήν 
Σύμβασιν. 

2; Ή προσχώρησις ενεργείται διά της καταθέσεως, είς τήν Γενικήν Γραμ
ματείαν τού Συμβουλίου, έγγραφου προσχωρήσεως, ήτις συντελείται 90 ημέρας 
μετά τήν κατάθεσιν. 

"Αρθρον 31 ον 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

"Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών δύναται, είς δ,τι άφορα τούτο, νά 
καταγγείλη τήν παρουσαν Σύμβασιν. άπευθύνον κοινοποίησιν προς τόν Γενικόν 
Γραμματέα τού Συμβουλίου της Ευρώπης. Ή καταγγελία αύτη συντελείται 
£ξ μήνας μετά τήν ήμερομήνίαν της λήψεως της κοινοποιήσεως ύπό του Γενικού 
Γραμματέως τού Συμβουλίου της Ευρώπης. 

"Αρθρον 32ον 
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ 

Ό Γενικός Γραμματεύς τού Συμβουλίου της Ευρώπης θέλει κοινοποιήσει 
προς τά Μέλη τοΰ Συμβουλίου και προς τάς Κυβερνήσεις τών Κρατών, ,σττινα 
προσεχώρησαν είς τήν παρουσαν Σύμβασιν 

(α)' τήν κατάθεσιν παντός έγγραφου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, :<■·' 
(ρ*) τήν ήμερομήνίαν ενάρξεως της Ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, 
(γ ) πασαν δήλωσιν ύποβαλλομένην κατ έφαρμογήν τών. διατάξεων της 

παραγράφου 1 του άρθρου 6 καί της παραγράφου 5 τού· αρθρ©υ21. 
(δ) πδσαν έπιφύλσξιν. διατυπωθεΐσαν κατ* έφαρμογήν τών διατάξεων του 

άρθρου 26 παράγραφος 1. 
( t ) τήν &ρσιν τπ&σης επιφυλάξεως Ινεργηθείσης ΚΟΓΓ*; .έφαρμογήν . τβ*ν 

διατάξεων της παραγράφου, 2 του Αρθρου 26, >. 
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(στ) ττάσαν κοινοποίησιν καταγγελ ίας , ληφθεΐσαν, συμφώνως προς τάς 
διατάξεις του άρθρου 31 της παρούσης Συμβάσεως , και την ήμερο, 
μηνίαν άφ ' ής συντελείται αυτή. : .

Εις πίστωσιν τών ανωτέρω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι , δεόντως εξουσιοδο

τημένοι, υπέγραψαν την παροΰσαν Σύμβασιν. _  . 

Έ γ έ ν ε τ ο έν Παρισίοις, την 13ην Δεκεμβρίου 1957, εις Γαλλική ν και Α γ γ λ ι κ ή ν 
γλώσσαν — τα δύο κείμενα μαρτυροϋντα έξ ίσου τό πιστόν τούτου — εις Μν 
μόνον άντίτυπον, δπερ θέλει κατατεθή έν τοΐς "Αρχείοις του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. 

Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θέλει αποστείλει 
έπικεκυρωμένα αντίγραφα, πιστά, προς άπάσας τάς Κυβερνήσεις, αΐτινες 
προσυπέγραψαν τήν Σύμβασιν. 

Δια τήν Κυβέρνησιν 
της Αυστριακής Δημοκρατίας 

ΛΕΟΠΟΛΔ ΦΙΓΚΛ 
Δια τήν Κυβέρνησιν ; ' 
του Βασιλείου του Βελγίου 

ν . Λ Α Ρ Ο Κ 
Διά τήν Κυβέρνησιν 
τοΰ Βασιλείου της Δανίας 

Μ.. C. HANSEN , 
Διά τήν Κυβέρνησιν 
της Γαλλικής Δημοκρατίας 

Μ. ΦΟΡ ■ · ' 
Διά τήν Κυβέρνησιν της 
'Ομοσπονδιακής Γερμανικής Δημοκρατίας 

V ΜΠΡΕΝΤΑΝΟ 

Διά τήν "Κυβέρνησιν του Βασιλείου * ·, ■ 
της Ε λ λ ά δ ο ς 

ΓΡΗΓ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ 

Διά τήν Κυβέρνησιν της Ι σ λ α ν δ ι κ ή ς 
Δημοκρατίας 

Διά τήν Κυβέρνησιν. της Ι ρ λ α ν δ ί α ς 

Διά τήν Κυβέρνησιν της 
. Ί ταλ ικής . Δη μοκρατίας 

ΜΑΣ Σ ΙΜΟ ΜΑΤΖΙ Σ Τ Ρ Α Τ Ι 
Ή Ι τ α λ ί α διατυπώνει τήν ρητήν έπιφύλαξιν δτι δεν θέλει χορηγήσει έκδοσιν 

δι' άτομα καταζητούμενα εις έκτέλεσιν μέτρων ασφαλείας, πλην, πάντως— 
(α) οσάκις συγκεντρουνται δι' έκάστην περίπτωσιν τά έν άρθρω 25 καθο

ριζόμενα κριτήρια". ν , > 
(β) οσάκις τά έν λ ό γ ω μέτρα προβλέπωνται ρητώς υπό ποινικών διατόξεών 

του! αίτοΟντος Μέρους ώς αναπόφευκτοι συνέπειαι παραβάσεως τίνος. 
Ή Ι τ α λ ί α δηλοΐ δτι έν ουδεμία περιπτώσει θέλει χορηγήσει έκδοσιν διά 

παραβάσεις κολασίμους διά κεφαλικής ποινής υπό της Νομοθεσίας τοΰ 
αιτούντος. 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοΰ Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου 

Ρ Ο Μ Π Ε Ρ Τ  Κ Α Σ : . 
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ήν Κυβέρνησιν των Κάτω Χωρών 
ήν Κυδέρνησιν του Βασιλείου 

Νορβηγίας 
ΧΑΛΒΑΡΜΤ ΛΑΓΚΕ 

Δια τήν Κυδέρνησιν του Βασιλείου 
της Σουηδίας 

ΛΑΙΦ ΜΠΕΛΦΡΑΖ 
Δια τήν Κυδέρνησιν της Τουρκικής Δημοκρατίας 

Φ. Ρ. ΖΟΡΛΟΥ 
Δια τήν Κυδέρνησιν του Ηνωμένου 
Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας καί 
Βορείου Ι ρ λ α ν δ ί α ς 

Επιφυλάξε ι ς καί Δηλώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(α) Είς δσον άφορα το άρθρον 1 

Ή Κυδέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλόϊ δτι, συμφώνως τω "Αρθρω 
11.2 (στ) , τοΰ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς τής Δημοκρατίας, ουδείς πολίτης τής Δημοκρατίας 
δύναται νά έκδοθή ύπ' αυτής. Αϊ πρόνοιαι, ούτω, τοΰ "Αρθρου τούτου είς δσον 
άφορα τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου, δέον νά περιορισθώσιν είς τήν έ'κδοσιν 
αλλοδαπών. 

(β) Είς δσον άφορα το "Αρθρον 6 
Ή Κυβέρνησις τής Κυπριακής Δημοκρατίας δηλοΐ δτι. έν δσω δυνάμει τοΰ 

Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ουδεμία έ'κδοσις πολίτου τής Δημοκρατίας επιτρέπεται (Δήλωσις 
είς δσον άφορα το "Αρθρον 1), δ δρος «ύπήκοοι>, εντός τής εννοίας τής Συμ
βάσεως, είς δσο ν άφορα τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν, θά σημαίνη «,πολίτας τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας ή πρόσωπα άτινα δυνάμει τ ώ ν εκάστοτε έν ίσχύϊ 
προνοιών έν σχέσει προς τήν Κυπριακήν υπηκοότητα, θά δικαιούνται νά 
καταστώσι πολΐται τής Δημοκρατίας». 

Έ π ί πλέον, δυνάμει τών προνοιών τοΰ ΠοΙνικοΰ Κωδικός τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας, πολΐται τής Δημοκρατίας, δύνανται νά διωχθώσι ποινικώς έν 
Κύπρω δι' άδικήμοαα διαπραχθέντα έν τη αλλοδαπή καί τιμωρούμενα διά τής 
έσχατης τών ποινών ή διά φυλακίσεως ύπερβαινούσης τά 2 έτη, έάν ή πράξις 
ή ή αμέλεια ή δημιουργούσα τό αδίκημα είναι τ ιμωρητέα επίσης υπό τοΰ Νόμου 
τής Χώρας δπου διεπράχθη. 

( γ ) Είς δσον άφορα τό "Αρθρον 11 
Συμφώνως τω Ποινικώ Κώδικι τής Κυπριακής Δημοκρατίας , είς περίπτωσιν 

δ ιαπράξεως αδικήματος ύπό πολίτου τής Δημοκρατίας έν τή αλλοδαπή τιμωρη
τέου δυνάμει τής Κυπριακής Νομοθεσίας διά τής έσχατης τών ποινών άλλ ' ουχί 
ούτω τιμωρητέου ύπό τής Νομοθεσίας .τής ξένης Χώρας, ή έσχατη τών ποινών 
δέν επιβάλλεται έν τή Δημοκρατία, ά λ λ α ό πολίτης τής Δημοκρατίας ό διαπρά
ξας τό σχετ ικό ν αδίκημα τιμωρείται διν οιασδήποτε άλλης ποινής μέχρι τής 
ποινής τών ίσοδίων δεσμών. 

(δ) Είς δσον άφορα τό "Αρθρον 21 παρ. 2 
Είς δσον άφορα πολίτας τής Δημοκρατίας ή αυτή δήλώσις γίνεται ήτις έγένετο 

ήδη εις δσον άφορα" τά άρθρα 1 καί 6. 

"Ετυπώθ" ίν τφ 1 υιτογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


