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Ο περί Πωλήσεως Τροφίμων και Φαρμάκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 30 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Τροφίμων 

και Φαρμάκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 και θα διαβάζεται μαζί 
με τον περί Πωλήσεως Τροφίμων και Φαρμάκων Νόμο (ο οποίος από 
τούδε και στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
άρθρο 18 των ακόλουθων νέων άρθρων: 
«Ελλειψη 18Α. Κανένας δεν καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα 
γνώσης. αναφορικά με την πώληση τροφίμων ή φαρμάκων, αν απο

δείξει ότι — 
(α) προμηθεύτηκε το τρόφιμο ή το φάρμακο αυτό από 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μέσα σε σφραγισμένο 
δοχείο και ότι το πώλησε μέσα στο ίδιο σφραγι
σμένο δοχείο και στην ίδια κατάσταση στην οποία 
βρισκόταν το τρόφιμο ή το φάρμακο κατά το χρόνο 
κατά τον οποίο το αγόρασε· και 

(β) ότι δεν μπορούσε, καταβάλλοντος εύλογη επιμέλεια 
για το σκοπό αυτό, να διαπιστώσει ότι η πώληση 
του τροφίμου ή του φαρμάκου αυτού έγινε κατά 
παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντα 
Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα 
με αυτόν. 

18Β. Όταν διαπράττεται αδίκημα δυνάμει του παρόντα 
Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν 
από νομικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο 
διάπραξης του αδικήματος κατέχει θέση συμβούλου, διευ
θυντή, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρό
σωπο, ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, 
θεωρείται ένοχο του ίδιου αδικήματος, εκτός αν αποδείξει ότι 
το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς τη συναίνεση ή συνενοχή ή 
αμέλεια του ίδιου, και υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται 
για το αδίκημα αυτό.». 

Διάπραξη 
αδικήματος 
από νομικό 
πρόσωπο. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 261 
34 του 1967. 

Τροποποίηση 
του βασικοί 
νόμου με την 
προσθήκη 
των άςβρων. 


