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Ό περί 'Αδικημάτων κατά της 'Ασφ αλείας της Πολιτικής 'Αεροπορίας
Νόμος τοϋ 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφ ημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφ ώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 79 τοϋ 1973
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφ ίζει ως ακολούθως :
1. "Ο παρών Νόμος θά άναφ έρηται ώς ό περί 'Αδικημάτων κατά Συνοπτικός
τής 'Ασφ αλείας τής Πολιτικής 'Αεροπορίας Νόμος τοϋ 1973.
τίτλος.
2. Έ ν τω πα ρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοϋ κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία ,
φόρος έννοια —
«αδίκημα κα τά τής α σφα λεία ς τής πολιτικής α εροπορία ς» περι
λαμβάνει οιονδήποτε α δίκημα δημιουργούμενον ύπό τοϋ άρθρου 1
τής Συμβάσεως περί Κα τα στολής Πα ρα νόμων Πράξεων στρεφο
μένων κα τά τής 'Ασφα λεία ς τής Πολιτικής 'Αεροπορία ς τής κυρω
θείσης διά τοϋ Νόμου 37 τοϋ 1973"
«δικαστήριον» έχει την είς τόν δρον τοϋτον άποδιδομένην έννοια ν
1960
ύπό τοϋ άρθρου 2 των περί Δικα στηρίων Νόμων τοϋ 1960 έως 5140 ττοϋ
ο 0 1962
1972.
11 το0 1963
8 τοϋ 1969
4 0 τ ο 0 1970
58 τοϋ 1972.

3. Ό ένοχος α δικήμα τος κα τά τής α σφα λεία ς τής πολιτικής άερο Ποινή,
πορίας υπόκειτα ι είς φυλάκισιν διά βίου.
4. Επιπροσθέτως προς τάς δια τάξεις τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ποινικοϋ
Κωδικός (ώς τοΰτο εκτίθετα ι είς τό άρθρον 5 τοϋ Νόμου 3 τοϋ 1962)
ό πα ρών Νόμος εφα ρμόζετα ι επίσης—
(α) οσάκις τό α εροσκάφος έπί τοϋ οποίου δια πράττετα ι α δί
κημα προσγειοϋτα ι έν τή εδα φική επικράτεια τής Δημοκρα 
τίας κα ι έφ* δσον ό φερόμενος ώς άδικοπρα γήσα ς ευρίσκετα ι
εΙσέτι έπί τοϋ α εροσκάφους"
(β) οσάκις τό α δίκημα δια πράττετα ι κα τά ή έπί α εροσκάφους
ναυλωθέντος άνευ πληρώμα τος ύπό να υλωτοϋ έχοντος τήν
έδραν των επιχειρήσεων του ή, ελλείψει τα ύτης, τήν μόνιμον
αύτοΰ δια μονην, έν τή Δημοκρα τία .

'Εφαρμογή
τοϋ πα ρόντος
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.

5. 'Ανεξα ρτήτως των δια τάξεων των περί Δικα στηρίων Νόμων 1960
έως 1972 πα ν Αρμόδιον δικα στήριον έν τή Δημοκρα τία έχει δικα ιο
δοσίαν καΐ έπί των περιπτώσεων των α να φερομένων είς τό άρθρον 3.

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 πα ρών Νόμος θά άνα γινώσκητα ι, έρμηνεύητα ι κα ί έφα ρμό Εφα ρμογή
ζηται δμοΰ μετά των δια τάξεων του περί Συμβάσεως περί Κα τά τοΟ Νόμου 37
στολής Πα ρα νόμων Πράξεων στρεφομένων κα τά τής α σφα λεία ς τής τ ο υ 1 9 7 3
Πολιτικές 'Αεροπορία ς (Κυρω,τικοΰ) Νόμου τοϋ 1973.
,

