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ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2002. 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3(2)(β) και (γ) 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται 

από τις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 των περί Εξω- 47(ΐ)του 1997 
δίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμων τού 1997 μέχρι 2002, εκδίδει το ακό 82(Ι) του 20°°, 
Λ n * ' 52(1) του 2002. 

Λουθο Διάταγμα. 
1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδι Συνοπτικός 

κημάτων (Πίνακες Αδικημάτων και Προστίμων) (Τροποποιητικό) Διάταγμα τιτλ°5· 
του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τα περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Επίσημη 
Διατάγματα του 1999 μέχρι 2002 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «το παοάοτώ°' 
βασικό διάταγμα») και το βασικό διάταγμα και το παρόν διάταγμα θα αναφέ τρίτοα): 
ρονται μαζί ως τα περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Πίνακες Αδίκημα 25.6.1999 
των και Προστίμων) Διατάγματα του 1999 μέχρι 2004. 15 3 ?οο° 

2. Στο παρόν Διάταγμα— Ερμηνεία. 
«Νόμος» σημαίνει τους περί Εξο^δίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμους 

του 1997 μέχρι 2002 και οποιοδήποτε νόμο τους τροποποιεί ή τους αντικα
θιστά. 
3. Ο Πίνακας IV του Νόμου τροποποιείται— Τροποποίηση 
, ■. ^ . ■-. c / <_ t\ . .~^ .  ,  , του Πίνακα IV 
(α) Με την απάλειψη των αδικημάτων με αύξοντες αριθμούς 136 και 137· του Νόμου, 
(β) με την αντικατάσταση, στην τρίτη στήλη, υπό τον τίτλο «Νόμος ή 

Δευτερογενής Νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών»— 
(i) των λέξεων και αριθμών «51 Νόμος του 1980», έναντι των 

αδικημάτων με αύξοντες αριθμούς 68 και 100, με τις λέξεις και 
αριθμούς «75(1) Νόμος του 2002»· και 

(ii) των λέξεων και αριθμών «Κανονιστική Διοικητική Πράξη αρ. 152 
του 1988», έναντι του αδικήματος με αύξοντα αριθμό 69, με τις 
λέξεις και αριθμούς «Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος 
του Καπνίσματος) αρ. 75(1) Νόμος του 2002, όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα»· και 

(γ) με την απάλειψη από την τέταρτη στήλη, υπό τον τίτλο «Αρθρο/ 
Κανονισμός», έναντι του αδικήματος με αύξοντα αριθμό 141, της 
λέξης και των αριθμών «και 4(2)» (πρώτη γραμμή). 

Έγινε στις 15 Νοεμβρίου 2004. 


