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Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 72(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2016 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 297,  
4.11.2016, 
σ. 1. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 
σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών και για καταζητουμένους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος 
σύλληψης», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

165(Ι) του 2002 
22(Ι) του 2005 
77(Ι) του 2005 
43(Ι) του 2006 

132(Ι) του 2009 
172(Ι) του 2011 

8(Ι) του 2012 
64(Ι) του 2014 

105(Ι) του 2014 
140(Ι) του 2014 

20(Ι) του 2015 
173(Ι) του 2015 

   111(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Νομικής Αρωγής Νόμους του 2002 έως 2016 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Νομικής Αρωγής Νόμοι του 2002 μέχρι 2019. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 3  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τον αριθμό 
«4,» (πρώτη γραμμή), του αριθμού «4Α,». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 4  
του βασικού  
νόμου. 

3. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 
διαγραφή της φράσης «για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης πέραν του ενός χρόνου» 
(τρίτη και τέταρτη γραμμή). 

  

Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την 
προσθήκη  
νέου άρθρου 4Α. 
 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 4 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 4Α: 

 

 «Νομική αρωγή σε 
 διαδικασίες του  
ευρωπαϊκού  
εντάλματος  
σύλληψης.  

133(Ι) του 2004 
112(Ι) του 2006 

30(I) του 2014 
183(I) του 2014 

      21(I) του 2017. 

4Α. (1) Παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή σε εκζητούμενο πρόσωπο 
σε διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ενώπιον του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα 
πρόσβασης σε δικηγόρο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17 του 
περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών 
Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Νόμου. 

  (2) Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 17 του περί 
Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης 
Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Νόμου, στις οποίες το κράτος μέλος έκδοσης του ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης είναι η Δημοκρατία, ο εκζητούμενος έχει δικαίωμα 
δωρεάν νομικής αρωγής στη Δημοκρατία για τους σκοπούς της 
διαδικασίας στο κράτος μέλος εκτέλεσης, εφόσον το ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία προς τον σκοπό σύλληψης 
και παράδοσης του εκζητουμένου στη Δημοκρατία για την άσκηση 
ποινικής δίωξης εναντίον του, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α) 



του άρθρου 3 του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των 
Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου: 

   

  Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, η δωρεάν 
νομική αρωγή συνίσταται στην καταβολή των εξόδων του δικηγόρου στη 
Δημοκρατία, ο οποίος βοηθεί το δικηγόρο στο κράτος μέλος εκτέλεσης 
με την παροχή πληροφοριών και συμβουλών προς τον τελευταίο, ώστε ο 
εκζητούμενος να ασκήσει αποτελεσματικά τα δικαιώματά του στο κράτος 
μέλος εκτέλεσης. 

   

  (3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι όροι «διαδικασία 
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης», «εκζητούμενος», «κράτος 
έκδοσης», «κράτος εκτέλεσης» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε 
αυτούς από τον περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των 
Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο.». 

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 7  
του βασικού  
νόμου. 

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

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τον αριθμό «4,» (δεύτερη γραμμή), 
του αριθμού «4Γ,»· και 

   

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (3) 
και (4): 

   

  «(3)(α) Για τους σκοπούς του άρθρου 4, κρίνεται ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες 
στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις όταν ο 
ύποπτος ή κατηγορούμενος προσάγεται ενώπιον του δικαστηρίου, προκειμένου να 
ληφθεί απόφαση σχετικά με την κράτησή του ή κατά τη διάρκεια της κράτησής του. 

   

  (β) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου 4Α, κρίνεται ότι σε κάθε 
περίπτωση πληρούνται οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου προϋποθέσεις. 

   

  (γ) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α, το δικαστήριο εκδίδει 
πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής εφόσον κατατεθεί ενώπιόν του, μέσω 
της αρμόδιας αρχής του κράτους εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και 
της αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας, το πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νομικής 
αρωγής που εκδόθηκε υπέρ του εκζητουμένου στο κράτος εκτέλεσης, σύμφωνα με τη 
διαδικασία διαβίβασης των εγγράφων που προβλέπεται στον περί Ευρωπαϊκού 
Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των 
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο.   

   

  (4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι όροι «διαδικασία ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης», «εκζητούμενος», «κράτος έκδοσης», «κράτος εκτέλεσης» έχουν 
την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης 
και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο.». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 11  
του βασικού  
νόμου. 

6.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

  (α) Με την αντικατάσταση της λέξης «εννέα» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «δέκα»· και 

   

  (β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά τον αριθμό «4,» (τρίτη γραμμή), του αριθμού «4Γ,». 

 
 
 

 


