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1195 Ν. 79/73 

Ό περί 'Αδικημάτων κατά της 'Ασφαλείας της Πολιτικής 'Αεροπορίας 
Νόμος τοϋ 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 79 τοϋ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. "Ο παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Αδικημάτων κατά Συνοπτικός 

τής 'Ασφαλείας τής Πολιτικής 'Αεροπορίας Νόμος τοϋ 1973. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοϋ κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«αδίκημα κατά τής ασφαλείας τής πολιτικής αεροπορίας» περι
λαμβάνει οιονδήποτε αδίκημα δημιουργούμενον ύπό τοϋ άρθρου 1 
τής Συμβάσεως περί Καταστολής Παρανόμων Πράξεων στρεφο
μένων κατά τής 'Ασφαλείας τής Πολιτικής 'Αεροπορίας τής κυρω
θείσης διά τοϋ Νόμου 37 τοϋ 1973" 

«δικαστήριον» έχει την είς τόν δρον τοϋτον άποδιδομένην έννοιαν 
ύπό τοϋ άρθρου 2 των περί Δικαστηρίων Νόμων τοϋ 1960 έως 
1972. 

14 τοϋ 1960 
50το0 1962 
11 το0 1963 

8 τοϋ 1969 
40το0 1970 
58 τοϋ 1972. 

3. Ό ένοχος αδικήματος κατά τής ασφαλείας τής πολιτικής άερο Ποινή, 
πορίας υπόκειται είς φυλάκισιν διά βίου. 

4. Επιπροσθέτως προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ποινικοϋ 
Κωδικός (ώς τοΰτο εκτίθεται είς τό άρθρον 5 τοϋ Νόμου 3 τοϋ 1962) 
ό παρών Νόμος εφαρμόζεται επίσης— 

(α) οσάκις τό αεροσκάφος έπί τοϋ οποίου διαπράττεται αδί
κημα προσγειοϋται έν τή εδαφική επικράτεια τής Δημοκρα
τίας και έφ* δσον ό φερόμενος ώς άδικοπραγήσας ευρίσκεται 
εΙσέτι έπί τοϋ αεροσκάφους" 

(β) οσάκις τό αδίκημα διαπράττεται κατά ή έπί αεροσκάφους 
ναυλωθέντος άνευ πληρώματος ύπό ναυλωτοϋ έχοντος τήν 
έδραν των επιχειρήσεων του ή, ελλείψει ταύτης, τήν μόνιμον 
αύτοΰ διαμονην, έν τή Δημοκρατία. 

5. 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων των περί Δικαστηρίων Νόμων 1960 
έως 1972 παν Αρμόδιον δικαστήριον έν τή Δημοκρατία έχει δικαιο
δοσίαν καΐ έπί των περιπτώσεων των αναφερομένων είς τό άρθρον 3. 

'Εφαρμογή 
τοϋ παρόντος 
Νόμου. 
Κεφ. 154. 
3 τοϋ 1962 

43 τοϋ 1963 
41 τοϋ 1964 
69 τοΟ 1 964 
70 τοϋ 1965 

5 τοϋ 1967 
58 τοϋ 1 967 
44 τοϋ 1972 
92 τοϋ 1972 
29 τοϋ 1973. 

Έπέκτασις 
δικαιοδοσίας 
Δικαστηρίων 
της Δημοκρα
τίας. 
14 τοϋ 1960 
50 τοϋ 1962 
11 τοϋ 1963 

8 τοϋ 1 969 
40 τοϋ 1970 
58 τοΟ 1972. 

6. Ό παρών Νόμος θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται καί έφαρμό Εφαρμογή 
ζηται δμοΰ μετά των διατάξεων του περί Συμβάσεως περί Κατά τοΟ Νόμου 37 
στολής Παρανόμων Πράξεων στρεφομένων κατά τής ασφαλείας τής τ ο υ 1 9 7 3 

Πολιτικές 'Αεροπορίας (Κυρω,τικοΰ) Νόμου τοϋ 1973. , 


