
Ε.Ε. Παρ. I(III) 
Αρ. 3697, 21.3.2003 

248 
Ν. 6(ΙΙΙ)/2003 

Ο περί της Σύμβασης για την Ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του 
Συνδεδεμένου με αυτόν Προσωπικού (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Κύρωση της 
Σύμβασης. 
Πίνακας. 
Μέρος Ι 
Μέρος Η. 

Αδικήματα 
και ποινές. 

Αριθμός 6(111) του 2003 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης για την 

Ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με αυτόν 
Προσωπικού (Κυρωτικός) Νόμος του 2003. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια— 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση για την Ασφάλεια του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών και του Συνδεδεμένου με αυτόν Προσωπικού πού έγινε 
στη Νέα Υόρκη της Αμερικής στις 9 Δεκεμβρίου του 1994 και στην οποία η. 
Δημοκρατία απεφάσισε να προχωρήσει με την Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου Αρ. 46.363 και ημερομηνία 21 Ιουλίου 1997. 
3.—(1) Η Σύμβαση, το κείμενο της οποίας στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται 

στο Μέρος Ι του Πίνακα και η μετάφραση της στα ελληνικά στο Μέρος II του 
Πίνακα, κυρώνεται με τον παρόντα Νόμο. 

(2) Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των κειμένων που εκτίθενται στα Μέρη 
Ι και II του Πίνακα υπερισχύει το κείμενο που εκτίθεται στο Μέρος Γτόύ 
Πίνακα. 

(3) Η Σύμβαση θα εφαρμόζεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών Νόμων της Δημοκρατίας. 

4. Οι παράνομες πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του 
Αρθρου 9 της Σύμβασης ανάγονται σε σοβαρά ιδιώνυμα ποινικά αδικήματα 
και παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου τιμωρούνται ως 
ακολούθως: 

(α) Όταν η συνιστώσα το αδίκημα πράξη γίνεται υπό περιστάσεις, οι 
οποίες στοιχειοθετούν το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης κατά την 
έννοια των άρθρων 203 και 204 του Ποινικού Κώδικα, ο ένοχος υπό
κειται στην ποινή της διά βίου φυλάκισης, 

(β) όταν η συνιστώσα το αδίκημα πράξη γίνεται υπό περιστάσεις, οι 
οποίες στοιχειοθετούν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας κατά την έν
νοια του άρθρου 205 ή 208 ή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά τη 
έννοια του άρθρου 214 του Ποινικού Κώδικα, ο ένοχος υπόκειται στην 
ποινή της μέχρι διά βίου φυλάκισης, 

(γ) όταν η συνιστώσα το αδίκημα πράξη αφορά επίθεση, αρπαγή ή απαγω
γή προσώπου κατά την έννοια των άρθρων 242 μέχρι 252 του Ποινι
κού "Κώδικα, ο ένοχος υπόκειται στην ποινή της μέχρι διά βίου φυλά
κισης, 

(δ) όταν η συνιστώσα το αδίκημα πράξη αφορά βίαιη επίθεση κατά των 
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επισήμων εγκαταστάσεων, των ιδιωτικών καταλυμάτων ή των μέσων 
μεταφοράς οποιουδήποτε μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή 
του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού κατά τρόπο που τίθεται σε 
κίνδυνο η ζωή ή ελευθερία του μέλους αυτού, ο ένοχος υπόκειται σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη ή σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο 
αυτές ποινές, εκτός αν η εν λόγω επίθεση γίνεται υπό περιστάσεις που 
συνεπάγονται κατά τον Ποινικό Κώδικα βαρύτερη ποινή, 

(ε) όταν η συνιστώσα το αδίκημα πράξη αφορά απειλή διάπραξης οποιασ
δήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στο (α), (β), (γ) ή (δ) ανωτέ
ρω, με σκοπό να εξαναγκάσει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
να ενεργήσει ή παραλείψει να ενεργήσει οποιαδήποτε πράξη, ο ένοχος 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι δώδεκα έτη ή σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποι
νές, 

(στ) όταν η συνιστώσα το αδίκημα πράξη αφορά απόπειρα ή συμμετοχή σε 
οποιαδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στο (α), (β), (γ), (δ) ή 
(ε) ανωτέρω, ο ένοχος υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι δέκα έτη ή 
σε χρηματική ποινή μέχρι δώδεκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές 
ποινές, εκτός.αν οι εν λόγω παράνομες πράξεις γίνονται υπό περιστά
σεις που συνεπάγονται κατά τον Ποινικό Κώδικα βαρύτερη ποινή. 

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 5 και τηρουμένων των Επέκταση 
διατάξεων του άρθρου 6 του Ποινικού Κώδικα, κάθε αρμόδιο δικαστήριο της ^αι°δοσιας. 
Δημοκρατίας έχει επίσης δικαιοδοσία να εκδικάζει τα αναφερόμενα στο 3 του 1962 
άρθρο 4 του παρόντος Νόμου αδικήματα και στις περιπτώσεις κατά τις 43τουΐ963 

c # » c n ' 41 του 1964 
οποίες το αδίκημα έχει διαπραχθεί— 69 του 1964 

(α) Σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο βρί 7 0 τ ο υ 1965 

σκεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας και το οποίο η Δημοκρατία 58τουΐ967 
απεφάσισε να μην εκδώσει ή του οποίου η έκδοση δεν έχει ζητηθεί, ή 44 του 1972 

(β) υπό τις περιστάσεις ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρονται 2 9 ™" |9 7 3 
στην παράγραφο (2) του Αρθρου 10 της Σύμβασης. 59 του 1974 

3 του 1975 
13 του 1979 
10 του 1981 
46 του 1982 
186 του 1986 
111 του 1989 
236 του 1991 
6(1) του 1994 
3(1) του 1996 

99(1) του 1996 
36(1) του 1997 
40(1) του 1998 
45(1) του 1998 
15(1) του 1999 
37(1) του 1999 
38(1) του 1999 
129(1) του 1999 
30(1) του 2000 
43(1) του 2000 
77(1) του 2000 
162(1) του 2000 
169(1) του 2000 
181(1) του 2000 
27(1) του 2001 
12(1) του 2002 
85(1) του 2002 
144(1) του 2002 
145(1) του 2002 
25(1) του 2003. 
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κανονισμοί. 6. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την 
καλύτερη εφαρμογή της Σύμβασης, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων προς έγκριση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Αρθρο 3) 


