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Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ  

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 

 

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει συμβατική 
υποχρέωση να εκδίδει ή παραδίδει πολίτες της που διέπραξαν 
ποινικά αδικήματα στην αλλοδαπή, 
 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Πέμπτη Τροποποίηση του Συντάγματος στο βαθμό που 
ρυθμίζει την έκδοση Κυπρίων υπηκόων στην αλλοδαπή δεν συνάδει 
απολύτως με τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως 
προκύπτουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και, ειδικότερα, από την 
Απόφαση – Πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ, 
 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και των 
εξαιρετικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο ως αποτέλεσμα 
αυτής, οι Τουρκοκύπριοι δεν συμμετέχουν στην εκλογή και 
λειτουργία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το δίκαιο της ανάγκης δικαιολογεί την διατήρηση της 
εξουσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων να τροποποιεί μη 
θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος,  
 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η τροποποίηση του Άρθρου 11 του Συντάγματος είναι 
απολύτως αναγκαία για τη συμμόρφωση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με τις υποχρεώσεις της ως Κράτος Μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 

 Για αυτό, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 

Τίτλος.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Έβδομης 
Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2013. 
 

Τροποποίηση του 
Άρθρου 11 του 
Συντάγματος. 

2.  Το άρθρο 11 του Συντάγματος τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (στ) της 

παραγράφου 2 αυτού με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο 
(στ): 

   
 «(στ) σύλληψης ή κράτησης ατόμου προς παρεμπόδιση 

της χωρίς άδεια εισόδου στο έδαφος της 
Δημοκρατίας ή σύλληψης ή κράτησης αλλοδαπού 
εναντίον του οποίου έγιναν ενέργειες προς το σκοπό 
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απέλασης ή έκδοσης ή σύλληψης ή κράτησης πολίτη 
της Δημοκρατίας προς το σκοπό της έκδοσης ή 
παράδοσής του με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης ή σύμφωνα με διεθνή σύμβαση που 
δεσμεύει την Δημοκρατία, υπό τον όρο ότι τέτοια 
σύμβαση εφαρμόζεται αντίστοιχα και από τον 
αντισυμβαλλόμενο.  Η σύλληψη ή η κράτηση όμως 
οποιουδήποτε προσώπου προς το σκοπό έκδοσης ή 
παράδοσής του δεν είναι δυνατή εάν το αρμόδιο 
κατά νόμο όργανο ή αρχή έχει ουσιώδη λόγο να 
πιστεύει ότι το αίτημα της έκδοσης ή παράδοσης 
έγινε με σκοπό την ποινική δίωξη ή την τιμωρία 
προσώπου συνεπεία της φυλής, της θρησκείας, της 
εθνικότητας, της εθνοτικής καταγωγής, των 
πολιτικών πεποιθήσεων ή των νόμιμων κατά το 
διεθνές δίκαιο διεκδικήσεων συλλογικών ή ατομικών 
δικαιωμάτων.»˙ και 

   
 (β) με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος της παραγράφου 3 

αυτού σε κόμμα και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης 
«ή με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


