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Ν. 32(ΙΙΙ)/2003

Ο περί της Περιεκτικής Συνθήκης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Αοκιμών
(Κυρωτικός) Ν όμος του 2003 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 32(111) του 2003
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΠΑ ΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Η Βουλή των Α ντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Περιεκτικής Συνθήκης για
την Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (Κυρωτικός) Νόμος του 2003.
2. Στον παρόντα Νόμο—
"Συνθήκη" σημαίνει την Περιεκτική Συνθήκη για την Απαγόρευση των
Πυρηνικών Δοκιμών, που έγινε στη Νέα Υόρκη στις 10 Σεπτεμβρίου 1996
και που υπογράφηκε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα
Υόρκη στις 24 Σεπτεμβρίου 1996 και. της οποίας το κείμενο στο αγγλικό
πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση,
στο Μέρος II του Πίνακα:
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Νοείται ότι σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των δυο αυτών κειμένων, υπε
ρισχύει το αγγλικό πρωτότυπο.
3. Η Συνθήκη, της οποίας η κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατίας απο
φασίσθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αριθμό
46.218 και ημερομηνία 18 Ιουνίου 1997 κυρώνεται με τον παρόντα Νόμο.
4. Ως η Εθνική Αρχή που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του Αρθρου III,
της Συνθήκης ορίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών.
5. Για την καλύτερη εφαρμογή της Σύμβασης, το Υπουργικό Συμβούλιο
έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος,
το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.
6.—(1) Απαγορεύεται η από οποιοδήποτε πρόσωπο ανάληψη οποιασδή
ποτέ δραστηριότητας που απαγορεύεται σε Κράτος από τη Συνθήκη.
(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τη διάταξη του εδαφίου (1) δια
πράττει αδίκημα, που σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι
δέκα ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων λιρών ή και με
τις δυο αυτές ποινές.
ΠΙΝΑΚΑΣ
(Αρθρο 2)

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκοχπα.
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