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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMO
---------------------------------------

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκτάκτου

τίτλος.

Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)

117(Ι) του 2002

Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εκτάκτου

223(Ι) του 2002

Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 έως

188(Ι) του 2003.

2003 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»)
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται ως οι
περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμοι
του 2002 έως 2007.

Τροποποίηση

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

του βασικού

μετά το άρθρο 7 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου.

«Αδικήματα σε

7Α. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις

σχέση με την

οποιουδήποτε άλλου νόμου, κάθε πρόσωπο

προμήθεια ή

το οποίο:

άλλο
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οικονομικό
όφελος για
αγορά
αντικειμένων
για σκοπούς
άμυνας.

(α) από μόνο του ή σε συνεργασία με άλλο
πρόσωπο λαμβάνει ή συμφωνεί να λάβει
για λογαριασμό άλλου προσώπου
προμήθεια ή άλλο οικονομικό όφελος ή
οτιδήποτε σχετικό με την κατακύρωση
προμήθειας υλικού οπλικών συστημάτων
ή για υπηρεσίες αναφορικά με αυτό,
όπως αυτά καθορίζονται στον
προϋπολογισμό για τις δαπάνες
αμυντικής θωράκισης ή

(β) στο οποίο αποδεδειγμένα προτείνεται
τέτοια προμήθεια ή άλλο οικονομικό
όφελος,

και το οποίο παραλείπει να αναφέρει αυτό
γραπτώς και ενυπογράφως στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, είναι
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ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις £10.000 ή και στις δύο
αυτές ποινές.

(2) Κάθε πρόσωπο που κατέχει δημόσιο
αξίωμα ή ευρίσκεται στην υπηρεσία της
Δημοκρατίας το οποίο αποδέχεται προμήθεια
ή άλλο οικονομικό όφελος για την αγορά
οποιουδήποτε αντικειμένου που πληρώνεται
από το Κεφάλαιο για δαπάνες αμυντικής
θωράκισης του Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Άμυνας είναι ένοχο αδικήματος
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται
σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα
έτη.».
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