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Ο περί Πωλήσεως Τροφίμων κα ι Φα ρμάκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπρια κής Δημοκρα τία ς
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 πα ρών Νόμος θα α να φέρε ται ως ο πε ρί Πωλήσε ως Τροφίμων
και Φαρμάκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 και θα διαβάζε ται μαζί
με τον πε ρί Πωλήσε ως Τροφίμων και Φαρμάκων Νόμο (ο οποίος από
τούδε και στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).
2. Ο βασικός νόμος τροποποιε ίται με την προσθήκη αμέσως με τά το
άρθρο 18 των ακόλουθων νέων άρθρων:
«Ελλειψη
18Α. Κανένας δε ν καταδικάζε ται για ποινικό αδίκημα
γνώσης.
αναφορικά με την πώληση τροφίμων ή φαρμάκων, αν απο
δείξει ότι —
(α) προμηθε ύτηκε το τρόφιμο ή το φάρμακο αυτό από
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μέσα σε σφραγισμένο
δοχείο και ότι το πώλησε μέσα στο ίδιο σφραγι
σμένο δοχε ίο και στην ίδια κατάσταση στην οποία
βρισκόταν το τρόφιμο ή το φάρμακο κατά το χρόνο
κατά τον οποίο το αγόρασε· και
(β) ότι δε ν μπορούσε , καταβάλλοντος ε ύλογη ε πιμέλε ια
για το σκοπό αυτό, να διαπιστώσε ι ότι η πώληση
του τροφίμου ή του φαρμάκου αυτού έγινε κατά
παράβαση οποιασδήποτε διάταξης
του παρόντα
Νόμου ή των Κανονισμών που ε κδίδονται σύμφωνα
με αυτόν.
18Β. Όταν διαπράττε ται αδίκημα δυνάμε ι του παρόντα
Διάπραξη
αδικήματος
Νόμου ή των Κανονισμών που ε κδίδονται σύμφωνα με αυτόν
από νομικό
από
νομικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο το οποίο κατά το χρόνο
πρόσωπο.
διάπραξης του αδικήματος κατέχε ι θέση συμβούλου, διε υ
θυντή, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρό
σωπο, ή ε μφανίζε ται ότι ε νε ργε ί με την ιδιότητα αυτή,
θεωρείται ένοχο του ίδιου αδικήματος, ε κτός αν αποδε ίξε ι ότι
το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς τη συναίνε ση ή συνε νοχή ή
αμέλεια του ίδιου, και υπόκε ιται στην ποινή που προβλέπε ται
για το αδίκημα αυτό.».

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 261
34 του 1967.
Τροποποίηση
του βασικοί
νόμου με την
προσθήκη
των άςβρων.

