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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  ΙII 

Αριθμός 4243 Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 39 

Ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικός) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 3(IIΙ) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΚΥΡΩΤΙΚΟΥΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως 

Συνοπτικός 
τίτλος.  
8(ΙΙΙ) του 2002 
23(ΙΙΙ) του 2006 
13(ΙΙΙ) του 2013. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συνθήκης της  Ρώμης για τη Σύσταση του

Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί της Συνθήκης της  Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 
(Κυρωτικούς) Νόμους του 2002 έως 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και 
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη 
Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικοί) Νόμοι του 2002 έως 2018. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική

σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

«“έγκλημα της επίθεσης” σημαίνει οποιαδήποτε από τις πράξεις που καθορίζονται στο άρθρο 
8δις της Συνθήκης της Ρώμης·». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά

τη  φράση «ή έγκλημα πολέμου» (δεύτερη γραμμή), της ακόλουθης νέας φράσης «ή το έγκλημα της 
επίθεσης». 

Τροποποίηση  
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης και του αριθμού

«και 8.2» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «8 και 8 δις». 


