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Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 42 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΠ2Ν ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Αστυνομίας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

«Καθήκοντα 
Υπηρεσίας. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 
44 αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

44.—(1) Η πρόληψη και κατάσβεση πυρκαϊών που απει
λούν ζωή και περιουσία είναι καθήκον της Υπηρεσίας και 
όλα τα μέλη της Δύναμης είναι υποχρεωμένα να βοηθούν τα 
μέλη της Υπηρεσίας στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

(2) Η Υπηρεσία μπορεί, ύστερα από παράκληση της 
αρχής, να εξετάσει από απόψεως πυροπροστασίας τις μελέτες 
των σχεδίων νεοανεγειρόμενων ή διαρ ρυθμιζόμενων οικο
δομών, καθώς και όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις, 
συμπληρώσεις ή επεκτάσεις τους. 

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι από το Υπουργικό Συμβούλιο 
θα καθορίζουν τις κατηγορίες κτιρίων τα οποία θα τυγχάνουν 
ελέγχου πυροπροστασίας, καθώς και κάθε ζήτημα που αφορά 
την καλύτερη εφαρμογή των περί πυροπροστασίας διατάξεων. 

(4) (α) Όποιος εμποδίζει τον έλεγχο ή επιδεικνύει ανυπα
κοή στις υποδείξεις πυροπροστασίας, είναι υπαίτιος αδική
ματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι £250. 

(β) Το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατη
γορία που έχει προσαφθεί εναντίον οποιουδήποτε προσώπου 
για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση της υπο
παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, μπορεί, ύστερα από 
αίτηση, να διατάξει αναστολή κάθε περαιτέρω εργασίας 
αναφορικά με την ανέγερση, κατασκευή, ανοικοδόμηση, 
μετατροπή ή λειτουργία του κτιρίου στο οποίο αναφέρεται η 
παράβαση, μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης ανα
φορικά με την οποία έχει προσαφθεί κατηγορία.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 285. 
26 του 1959 
19 του 1960 
21 του 1964 
29 του 1966 
59 του 1966 
53 του 1968 
43 του 1972 
78 του 1986 
18 του 1987 
69 του 1987 
248 του 1988. 
Αντικατά

σταση του 
άρθρου 44 
του βασικού 
νόμου. 


