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Ό περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως 
'Εκδόσεως Φυγόδικων (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύ
σεως είς την έπίοημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμψώνως 
τφ όρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 23 του 1979 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
Τ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ 

Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς 6 περί του Προσθέτου ΣίΛσπτιικός 
Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως Φυγοδίκων τίτλος. 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1979. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμεία·., 
διάφορος έννοια: 

«Πρωτόκολλον» σημαίνει τό Πρόσθετον Πρωτόκολλον της Ευ
ρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως Φυγοδίκων, τό γενόμενον έν 
Στρασβούργω την 15ην 'Οκτωβρίου, 1975, του οποίου τό κεί
μενον έν τω Ά γ γ λ ι κ ω πρωτοτυπώ εκτίθεται είς τό Μέρος 
Πρώτον καΐ έν μεταφράσει είς τήν Έλληνικήν είς τό Μέρος 
Δεύτερον του Πίνακος: πίναξί. 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμέ
νων υπερισχύει τό είς τό Μέρος 1 του Πίνακος έκτιθέμενον 
κείμενον. 

3. Τό Πρωτόκολλον, τό όποιον ή Κυπριακή Κυβέρνησις υπέγραψε κύρωσις 
τήν Ιην Σεπτεμβρίου, 1978, δυνάμει τής 6π' άρ. 16.782 καί ήμερο Συμβάσεως., 
μηνίας 13.4.1978 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, δια του 
παρόντος νόμου κυρουται. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

The member States of the Council of Europe, signatory to this 
Protocol, 

Having regard to the provisions of the European Convention on 
Extradition opened for signature in Paris on 13 December 1957 (herein
after referred to as "the Convention") and in particular Articles 3 and 9 
thereof; 

Considering that it is desirable to supplement these Articles with 
a view to strengthening the protection of humanity and; of individuals, 



Ν. 23/79 574 

Have agreed as follows : 
CHAPTER I 

Article 1 
For the application of Article 3 of the Convention, political offences 

shall not be considered to include the following: 
(a) the crimes against humanity specified in the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide adopted 
on 9 December 1948 by the General Assembly of the United 
Nations; 

(b) the violations specified in Article 50 of the 1949 Geneva 
Convention for the Amelioration of the Condition of the 
Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, Article 51 of 
the 1949 Geneva Convention for the Amelioration of the 
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of 
Armed Forces at Sea, Article 130 of the 1949 Geneva Convention 
relative to the Treatment of Prisoners of War and Article 147 
of the 1949 Geneva Convention relative to the Protection of 
Civilian Persons in Time of War; 

(c) any comparable violations of the laws of war having effect 
at the time when this Protocol enters into force and of customs 
of war existing at that time, which are not already provided 
for in the abovementioned provisions of the Geneva 
Conventions. 

CHAPTER II 
Article 2 

Article 9 of the Convention shall be supplemented by the following 
text, the original Article 9 of the Convention becoming paragraph 1 and 
the undermentioned provisions becoming paragraphs 2, 3 and 4. 

"2. The extradition of a person against whom a final judgment 
has been rendered in a third State, Contracting Party to the 
Convention, for the offence or offences in respect of which the 
claim was made, shall not be granted: 
(a) if the aforementioned judgment resulted in his acquittal; 
(b) if the term of imprisonment or other measure to which he was 

sentenced: 
(i) has been completely enforced; 
(ii) has been wholly, or with respect to the part not enforced, 

the subject of a pardon or an amnesty; 
(c) if the court convicted the offender without imposing a 

sanction. ■ / 
3. However, in the cases referred to in paragraph 2, extradition 

may be granted: 
(a) if the offence in respect of which judgment has been rendered 

was committed against a person, an institution or anything 
having public status in the requesting State; 

(b) if the person on whom judgment was passed had himself a 
public status in the requesting State; 

(c) if the offence in respect of which judgment was passed was 
committed completely or partly in the territory of the request
ing State or in a place treated as its territory. 

4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not prevent the 
application of wider domestic provisions relating to the effect of 
ne bis in idem attached to foreign criminal judgment* ° 
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CHAPTER III 
Article 3 

1. This Protocol shall be open to signature by the member States 
of the Council of Europe which have signed the Convention. It shall be 
subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratifi
cation, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe. 

2. The Protocol shall enter into force 90 days after the date of the 
deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval. 

3. In respect of a signatory State ratifying, accepting or approving 
subsequently, the Protocol shall enter into force 90 days after the dateL 
of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval. 

4. A member State of the Council of Europe may not ratify, accept 
or approve this Protocol without having, simultaneously, or previously, 
ratified the Convention. 

Article 4 
1. Any State which has acceded to the Convention may accede to this 

Protocol after the Protocol has entered into force. 
2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary 

General of the Council of Europe an instrument of accession which shall 
take effect 90 days after the date of its deposit. 

Article 5 
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its 

instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify 
the territory or territories to which this Protocol shall apply. 

2. Any State may, when depositing its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession or at any later date, by declaration 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend 
this Protocol to any other territory or territories specified in the 
declaration and for whose international relations it is responsible or on 
whose behalf it is authorised to give undertakings. 

3. Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph 
may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be 
withdrawn according to the procedure laid down in Article 8 of this 
Protocol. 

Article 6 
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its 

instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare 
that it does not accept one or the other of Chapters I or II. 

2. Any Contracting Party may withdraw a declaration it has made 
in accordance with the foregoing paragraph by means of a declaration 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe which 
shall become effective as from the date of its receipt. 

3. No reservation may be made to the provisions of this Protocol. 
Article 7 

The European Committee on Crime Problems of the Council of 
Europe shall be kept informed regarding the application of this Protocol 
and shall do whatever is needful to facilitate a friendly settlement of 
any difficulty which may arise out of its execution. 
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Article 8 
1. Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce 

this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe. 

2. Such denunciation shall take effect six months after the date of 
receipt by the Secretary General of such notification. 

3. Denunciation of the Convention entails automatically denunciation 
of this Protocol. 

Article 9 
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the 

member States of the Council and any State which has acceded to the 
Convention of: 

(a) any signature; 
(b) any deposit of an instrument of ratification, acceptance, 

approval or accession; 
(c) any date of entry into force of this Protocol in accordance 

with Article 3 thereof; 
(d) any declaration received in pursuance of the provisions of 

Article 5 and any withdrawal of such a declaration; 
(e) any declaration made in pursuance of the provisions of Article 

6, paragraph 1; 
(f) the withdrawal of any declaration carried out in pursuance of 

the provisions of Article 6, paragraph 2; 
(g) any notification received in pursuance of the provisions of 

Article 8 and the date on which denunciation takes effect. 
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, 

have signed this Protocol. 
Done at Strasbourg, this 15th day of October 1975, in English and 

in French, both texts being equally authoritative in a single copy which 
shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The 
Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified 
copies to each of the signatory and acceding States. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ 
Τα υπογράφοντα τό παρόν ΠρωτόκοΧλον Κράτη  μέλη τοΟ Συμβουλίου της 

Ευρώπης, 
"Εχοντα ύπ* δψιν τάς διατάξεις της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως 

Φυγόδικων, άνοιγείσης δι* ύπογραφήν έν Παρισίοις τήν 13ηιν Δεκεμβρίου, 1957 
(έν τοις εφεξής καλούμενης «ή Σύμβασις») καΐ συγκεκριμένως τά "Αρθρα 3 
και 9 αυτής, 

θεωρουντα δτι εΐναι επιθυμητή ή συμπλήρωσις των έν λόγω "Αρθρων προς 
τόν σκοπόν ενισχύσεως^ τής προστασίας τής άνθρωπότητος και των ατόμων, 

Συνεφώνηοαν ώς ακολούθως: 
ΚΕΦΑΛΑION Ι 

"Αρθρον 1 
Διά τήν έφαρμογήν του "Αρθρου 3 τής Συμβάσεως, τά πολιτικά αδική

ματα δεν θά θεωρούνται ώς περιλαμβάνοντα τά ακόλουθα: , 
(α) Τά εγκλήματα κατά τής άνθρωπότητος τά καθοριζόμενα εις τήν 

Σύμβασιν περί τής Προλήψεως καΐ Κολασμού του Εγκλήματος τής 
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Γενοκτονίας, υίοθετηθεΐσαν τήν 9ην Δεκεμβρίου, 1948, ύπό της Γενι
κής Συνελεύσεως των 'Ηνωμένων "Εθνών 

(β) τάς παραβιάσεις τάς καθοριζομένας εις το "Αρθρον 50 της Συμ
βάσεως της Γενεύης του 1949 περί της Βελτιώσεως της Καταστά
σεως των Τραυματιών καΐ "Ασθενών είς τάς Ένοπλους Δυνάμεις 
του Μετώπου, είς τό "Αρθρον 51 της Συμβάσεως της Γενεύης τοΟ 
1949 περί της Βελτιώσεως της Καταστάσεως τών Τραυματιών, "Ασθε
νών καΐ Ναυαγών Μελών τών "Ενόπλων Δυνάμεων έν θαλασσή, είς 
τό "Αρθρον 130 της Συμβάσεως της Γενεύης τοΟ 1949 περί της Μετα
χειρίσεως τών Αιχμαλώτων Πολέμου καΐ €ΐς τό "Αρθρον 147 της 
Συμβάσεως της Γενεύης του 1949 περί της Προστασίας Πολιτών εν 
Καιρώ Πολέμου" 

(γ) οιασδήποτε ανάλογους παραβιάσεις τών νόμων καΐ εθίμων του πο
λέμου τών ισχυόντων κατά τόν χρόνον ενάρξεως ίσχύος του παρόν
τος Πρωτοκόλλου, αΐτινες δέν προβλέπονται ήδη είς τάς ανωτέρω 
μνημονευθείσας διατάξεις τών Συμβάσεων τής Γενεύης. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON 11 
"Αρθρον 2 

Τό άρθρον 9 τής Συμβάσεως συμπληροΟται διά τοΟ ακολούθου κειμένου, 
του αρχικού "Αρθρου τής Συμβάσεως καθισταμένου παράγραφος 1, τών δέ 
κάτωθι μνημονευομένων διατάξεων καθισταμένων παράγραφοι 2, 3 καΐ 4: 

«2. Ή Ικδοσις προσώπου καθ" οδ εξεδόθη οριστική άπόφασις είς τρίτον 
Κράτος, Συμβαλλόμενον Μέρος τής Συμβάσεως, διά τό αδίκημα ή τά 
αδικήματα δι' & ζητείται αΟτη, δέν θά χορηγήται: 

(α) έάν ή ανωτέρω μνημονευθείσα άπόφασις άπέληξεν είς άπαλλαγήν 
αύτου' 

(β) έάν ή περίοδος φυλακίσεως ή έτερον μέτρον είς δ κατεδικάσθη: 
(ί) 2χη έκτιθή πλήρως* 
(ii) έξ ολοκλήρου, ή έν σχέσει προς τό μή έκτιθέν μέρος, υπήρξε 

τό άντικείμενον συγγνώμης ή άμνηστείας* 
(γ) έάν τό δικαστήριον κατεδίκασε τόν δράστην άνευ επιβολής κυρώ* 

σεως. 
3. Έ ν τούτοις, είς τάς έν παραγράφω 2 άναφερομένας περιπτώσεις ή 

Ικδοσις δυνατόν νά χορηγήται: 
(α) έάν τό αδίκημα δι* 8 εξεδόθη άπόφασις διεπράχθη εναντίον προ

σώπου, Ιδρύματος ή πράγματος Εχοντος δημοσίαν Ιδιότητα έν τ ο 
αΐτουντι Κράτει* 

(β) έάν τό καταδικασθέν πρόσωπον 2χη αυτό τούτο δημοσίαν Ιδιότητα 
έν τφ αΐτουντι Κράτει" 

(γ) έάν τό αδίκημα δι" δ εξεδόθη άπόφασις διεπράχθη έξ ολοκλήρου 
ή έν μέρει έν τη επικράτεια του αΙτουντος Κράτους ή έν τινι τόπω 
θεωρουμένω ώς τμήμα τής επικρατείας αύτοΰ. 

4. ΑΙ διατάξεις τών παραγράφων 2 και 3 δέν κωλύουν τήν έφαρμογήν 
ευρύτερων διατάξεων του έσωτερικοΟ δικαίου άναφορικώς προς τήν έπί
δρασιν τής αρχής «ούδένα δίς δικάζειν» συνδεόμενης προς άλλοδαπάς 
ποινικάς αποφάσεις.». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III 
"Αρθρον 3 

1. Τό παρόν Πρωτόκολλον είναι άνοικτόν δι* υπογραφή ν ύπό τών Κρατών
μελών τοΟ Συμβουλίου τής Ευρώπης δπινα υπέγραψαν τήν Σύμβασιν. Τούτο 
υπόκειται είς έπικύρωσιν, άποδοχήν ή Εγκρίσιν. Τα ί γγράφα επικυρώσεως, 
αποδοχής ή εγκρίσεως κατατίθενται παρά τώ Γενικώ Γραμματεΐ του Συμβου
λίου τής Ευρώπης. 
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2. Το Πρωτόκολλον τ ίθεται εν Ισχύΐ μετά παρέλευσιν 90 ήμερων από της 
ημερομηνίας της καταθέσεως του τρίτου έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή 
εγκρίσεως. 

3. "Εναντι υπογράφοντος τίνος Κράτους δπερ μεταγενεστέρως έπικυροί, 
αποδέχεται ή εγκρίνει, το Πρωτόκολλον τ ίθεται έν ισχύΐ μετά παρέλευσιν 
90 ήμερων από της ημερομηνίας καταθέσεως του οίκείου αύτου έγγραφου επι
κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως. 

4. Κράτος  μέλος του Συμβουλίου τής Ευρώπης δέν δύναται νά έπικυ? 
ρώση, άπσδεχθη ή έγκρίνη τό παρόν Πρωτόκολλον άνευ ταυτοχρόνου ή 
προηγουμένης επικυρώσεως τής Συμβάσεως. 

"Αρθρον 4 
1. Πάν Κράτος δπερ έχει προσχωρήσει είς την Σύμβασιν δύναται νά προσ

χώρηση είς τό παρόν Πρωτόκολλον μετά τήν έναρξιν Ισχύος τούτου. 
2. Ή τοιαύτη προσχώρησις θέλει ενεργείται διά καταθέσεως παρά τω 

Γενικω Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης έγγραφου τινός προσχωρή
σεως δπερ θέλει λάβει ίσχύν μετά παρέλευσιν 90 ήμερων από τής καταθέσεως 
του. 

"Αρθρον 5 
1. Πάν Κράτος δύναται, κατά τήν υπογραφή ν ή δταν καταθέτη τό οίκεΐον 

αύτου έγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, νά 
καθορίση τό έδαφος ή τά εδάφη είς τά όποια θέλει εφαρμόζεται τό παρόν 
Πρωτόκολλον. 

2. Πάν Κράτος δύναται, δταν καταθέτη τό οίκεΐον αύτου έγγραφον επικυ
ρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως ή καθ* οίανδήποτε μεταγενε
στέραν ήμερομηνίαν, διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμ
ματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης, νά έπεκτείνη τό παρόν Πρωτόκολλον είς 
οιονδήποτε έτερον έδαφος ή εδάφη καθοριζόμενα έν τη δηλώσει καΐ διά τάς 
διεθνείς σχέσεις των οποίων είναι ύπεύθυνον ή διά λογαριασμόν των όποιων 
είναι έξουσιοδοτημένον νά άναλαμβάνη υποχρεώσεις. 

3. Πάσα δήλωσις γενομένη συμφώνως προς τήν προηγουμένην παράγρα
φον δύναται, άναφορικως προς οΙονδήποτε έδαφος μνημονευόμενον έν τη τοι
αύτη δηλώσει, νά άνακληθή κατά τήν έν "Αρθρω 8 του παρόντος Πρωτοκόλ
λου έκτιθεμένην διαδικασίαν. 

"Αρθρον 6 
1. Παν Κράτος δύναται, κατά τήν υπογραφή ν ή δταν καταθέτη τό οίκεΐον 

αύτου έγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, νά δή
λωση δτι δέν αποδέχεται τό έν ή τό έτερον έκ των Κεφαλαίων I f| I I . 

2. Πάν Σ υμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά άνακαλέση δήλωσιν αύτου 
γενομένην συμφώνως προς τήν προηγουμένην παράγραφον διά δηλώσεως απευ
θυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης ήτις 
θέλει παράγει αποτέλεσμα από τής ημερομηνίας λήψεως της. 

3. Ουδεμία έπιφύλαξις δύναται νά διατυπωθή έν σχέσει προς τάς διατά
ξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

"Αρθρον 7 
Ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπί Εγκληματολογικών Προβλημάτων τοΟ Συμ

βουλίου τής Ευρώπης θέλει τηρείται ενήμερος περί τής εφαρμογής του παρόν
τος Πρωτοκόλλου και θέλει ενεργεί παν δ,τι είναι άναγκαΐον προς διευκό
λυνση/ φιλικού διακανονισμού πάσης δυσκολίας προκυπτούσης έκ τής εφαρ
μογής τούτου. 

"Αρθρον 8 
1. Πάν Σ υμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ* δσον άφορφ είς εαυτό, νά 

καταγγείλη τό παρόν Πρωτόκολλον διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς 
τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης. 
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2. Ή τοιαύτη καταγγελ ία θέλει λαμβάνει ίσχύν μετά παρέλευσιν Εξ μηνών 
από της ημερομηνίας λήξεως της (τοιαύτης γνωστοποιήσεως ύπό του Γενικού 
Γραμματέως. 

3. Καταγγελ ία της Συμβάσεως επάγεται αυτομάτως καταγγελ ίαν τοΟ 
παρόντος Πρωτοκόλλου. 

"Αρθρον 9 
Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θέλει γνωστοποιεί 

προς τα Κράτη  μέλη του Συμβουλίου καΐ προς παν Κράτος δπερ προσεχώ
ρησεν εις την Σύμβασιν: 

(α) πασαν ύπογραφήν 
(β) πασαν κατάθεσιν έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή 

προσχωρήσεως" 
(γ ) πασαν ήμερο μη νίαν ενάρξεως Ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου 

συμφώνως προς τό "Αρθρον 3 τούτου" 
(δ) πασαν δήλωσιν λαμβανομένη ν συμφώνως προς τάς διατάξεις του 

"Αρθρου 5 και πασαν άνάκλησιν τοιαύτης δηλώσεως' 
(ε) πασαν δήλωοιν γενομένην συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ "Αρ

θρου 6, παράγραφος 1' 
(στ) την άνάκλησιν πάσης δηλώσεως γενομένης συμφώνως προς τό "Αρ

θρον 6, παράγραφος 2' 
(ζ) πασαν γνωστοποίησιν λαμβοονομένην συμφώνως προς τάς διατάξεις 

τοΟ "Αρθρου 8 και τήν ήμερομηνίαν καθ* ήν ή καταγγελ ία λαμ
βάνει Ισχύν. 

ΕΙς μαρτυρίαν των Γ.νωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο εξου
σιοδοτημένοι, υπέγραψαν τό παρόν Πρωτόκολλον. 

Έγένετο έν ΣτρασΟούργω, τήν 15η ν 'Οκτωβρίου, 1975, είς τήν Α γ γ λ ι κ ή ν 
και Γαλλικήν, αμφοτέρων των κειμένων όντων έξ ίσου αυθεντικών, είς άπλοΰν 
άντίγραφον δπερ θέλει παραμείνει κατατεθειμένο ν είς τά αρχεία του Συμβου
λίου της Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θέλει 
διαβιβάζει κεκυρωμένα αντίγραφα προς £να Εκασταν των υπογραφόντων καΐ 
προσχωρούντων Κρατών. 


