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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΟ

ΤΗΣ Ε Π Ι Σ Η Μ Η Σ ΕΦ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 1963 της Ιης ΙΟΥΝΙΟΥ 1984
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Προ στασίας της Υγείας ('Ελεγχο ς το υ Καπνίσματο ς) (Τρο πο 
ποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον
εφημερίδα της ΐΚυπριακής Δ ημοκρατίας ισυμφώνως τω άρβρω 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 47 του 1984
-ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟιΝ ΠΕΡΙ. Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ)
ΝΟΜΟΜ ΤΟΥ 1980
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
%. Ο -παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Προστασίας της Συνοπτικός
Υγείας '(ί Έ λ ε γ χ ο ς του Καπνίσματος); (Τροποποιητικός,).1' Νόμος του τίτλος.
1984. και θα αναγιγνώσκηται ομού μετά του περί Προστασίας της 51 του 1980.
Υγείας ( Έ λ ε γ χ ο ς του (Καπνίσματος) Νόμου του 1980 (εν τοις εφε
ξής; αναφερομένου ως «ο ιβασικός νόμος») και ο δασικός νόμος
και ο παρών Νόμος Θα αναφέρωνται ομού ως οι περί (Προστασίας
της Υγείας ( Έ λ ε γ χ ο ς του Καπνίσματος) ,Νόμοι του· 1980 και 1984.
2. Το άρθρον 8 του ίδάσι'κού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροπσποίησις
ι (α) Δια της 'διαγραφής εκ του εδαφίου (2), αυτού των λέ τ°<> άρθρου 8
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•ξεων «προ της διαθέσεως του ικαπνου προς πωλησιν» (πέμπτη
και έκτηΓ γραμμάί);
!(β) δια της καταργήσεως των εδαφίων (3) και (4) αυτού
και της αντικαταστάσεως των διά των ακολούθων νέων εδαφίων,
του υφισταμένου εδαφίου (5) αυτού αναριθμουμένου ως εδα
φίου (6) : .
κ<(3)ΐ'(α) Η ένδειξις η αναφερομένη εις το εδάφιον (:1)
ανωτέρω δέον όπως αναγράφηται επί παντός κυτίου καπνού,
υπό του κατασκευαστού ή; του εξουσιοδοτημένου αντιπρο
•σώπου του ή ετέρου αδειούχου προσώπου, κατά ή: πριν τον
χρόνον καθ' ον το τοιούτο προϊόν το πρώτον συσκευάζεται
(είτε ηι τοιαύτη πρώτη! συσκευασία γίνεται εις την Δημοικρα
τίαν είτε εις οιονδήποτε έτερον μέρος) * αποτελεί δε αδίκημα
η υφ* οιουδήποτε προσώπου εν τη Δημοκρατία αφαίρεσις,
παραποίησις, αλλοίωσις ή αντικατάστασις της τοιαύτης εν
δείξεως προ της εκθέσεως προς πώλησιν ή της πωλήσεως
εν τη 'Δημοκρατία οιουδήποτε τοιούτου προϊόντος καπνού ή
προ της εξαγωγής του ε<κ της Δημοκρατίας.
(1001)

του δασικού
νόμου

Ν. 47/84

1002

(β) Ωσαύτως αποτελεί αδίκημα η υφ' οιουδήποτε προσώπου,
'εν τη ΐΔημοκρατία, τοποθετησις δι' οιουδήποτε μέσου είτε
δι' εκτυπώσεως είτε δι' εφαρμογής ταινίας τινός είτε άλλως
πως εφ' οιουδήποτε κυτίου καπνού το οποίον έχει κατα
(σκευασθή και συσκευασθή εκτός της Δημοκρατίας, της εν
(δείξεως της εις το εδάφιον (Ι) 1 ανωτέρω αναφερομένης ή
οιασδήίποτε ετέρας, παρόμοιας φύσεως ενδείξεως, είτε αύτη
ητοιμάσθη προς χρήσιν συμφώνως των 'διατάξεων των Νόμων
ή ίΚανονισμών ή οδηγιών της Δημοκρατίας είτε συμφώνως
των Κανονισμών ή οδηγιών οιασδήποτε ετέρας χώρας.
(γ) Αποτελεί αδίκημα η υφ' οιουδήποτε προσώπου, εν τη
Δημοκρατία, άλλου· ή του εξουσιοδοτημένου κατασκευ αστού
ή συσκευαστού ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τούτων,
τοποθέτησις δι' οιουδήίποτε μέσου, είτε δι' εκτυπώσεως είτε
δι' εφαρμογής ταινίας τινός είτε άλλως πως, εφ* οιουδήποτε
προϊόντος «καπνού το οποίον κατεσκευάσθη εις την Δημοκρα
τίαν ή, κατασκευασθέν εκτός της Δημοκρατίας, συνεσκευάσθη
εις την Λημοκρατίαν, της ενδείξεως της εις το εδάφιον (!1)
αναφερομένης ή οιασδήποτε ετέρας παρόμοιας φύσεως ενδεί
ξεως, είτε αύτη ητοιμάσθη συμφώνως των διατάξεων των
ιΝόμων ή ίΚανονισμών ή οδηγιών της Δημοκρατίας είτε συμ
φώνως τωνΊΚανονισμών ή οδηγιών οιασδήποτε ετέρας χώρας,
εις χρόνο ν άλλον ή τον χρόνον κατά ή πριν τον οποίον το
τοιούτο προϊόν καπνού το πρώτον συνεσκευάσθη υπό εξου
σιοδοτημένου κατασκευ αστού ή' 'συσκευαστού εν τη; Δημο
κρατία ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τούτων.
(4) Πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις των εδαφίων (1),
(2) και ι(3), είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρη
ματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακόσιας λίρας.
(5) Παν 'κυτίον .καπνού μη φέρον την ένδειξιν την εις το
εδάφιον (1) αναφερομένη,ν ή φέρον την τοιαύτη,ν ένδειξιν,
έχει εξ αυτού αύτη αφαιρεθή, παραποιηθή, αλλοιωθή, χ\ αντι
κατασταθή κατά παράδασιν των διατάξεων των εδαφίων (2)
και ι(3)ι ανωτέρω, δύναται να κατασχεθή υπό οιουδήποτε
μέλους της Αστυνομικής Δυνάμεως 'Κύπρου, Λειτουργού του
Τιμήματος Τελωνείων, Υγειονομικού Επιθεωρητού του Τμή
ματος Ιατρικών Υπηρεσιών ή Λειτουργού της Αγορανομικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, και
το εκδικάζον την υπόθεσιν Δικαστήριον δύναται να διάταξη
την δήμευσιν ή καταστροφήν των κατασχεθέντων δυνάμει του
παρόντος εδαφίου κυτίων καπνού».
Εισαχθέντα
λωνι
σθέντα

3. Εις την περίπτωσιν εισαχθέντων αλλά μη εκτελωνισθέντων
κυτίΐων κίαπνού αι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν θα τυγχάνουν
εφαρμογής εφ' όσον ταύτα εκτελωνισθούν κατά ή προ της 31ης

Kuria

Ι ο υ λ ί ο υ , 1984.

καπνού.

