E.E. Παρ. 1(1)
Αρ. 2922,11.11.94

767

Ν. 74(Ι)/94

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
2.
3.

Συνοπτικός τίτλος.
Ερμηνεία.
Έννοια του όρου "διάθεση".

4.
5.

ΜΕΡΟΣ II
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Γενική απαίτηση ασφάλειας καταναλωτικών προϊόντων.
Απαίτηση για πληροφόρηση των καταναλωτών.

6.
7.
8.

ΜΕΡΟΣ III
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κανονισμοί ασφάλειας.
Απαγορευτική ειδοποίηση και ειδοποίηση υποχρεωτικής προειδοποίησης.
Εξουσία λήψης πληροφοριών.

ΜΕΡΟΣ IV
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
9. Ειδοποίηση αναστολής
10. Δήμευση προϊόντων κατόπιν διατάγματος δικαστηρίου.
11. Δοκιμαστικές αγορές.
12. Εξουσία έρευνας και κατάσχεσης.
13. Ειδοποίηση κατάσχεσης.
14. Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών.
15. Δοκιμή κατασχεθέντων προϊόντων.
16. Αίτηση για διάταγμα επιστροφής των προϊόντων.

17.
18.

ΜΕΡΟΣ V
ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟ ΙΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Εξουσία τελωνειακών λειτουργών για κατακράτηση προϊόντων.
Εξουσία Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων για αποκάλυψη πληροφοριών.

19.
20.

ΜΕΡΟΣ VI
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ
Ποινή για παράβαση της γενικής απαίτησης ασφάλειας.
Αδικήματα για παράβαση κανονισμών ασφάλειας.

Ν. 74(Ι)/94
21.

768

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Παράβαση απαγορευτικής ειδοποίησης και ειδοποίησης υποχρεωτικής
προειδοποίησης.
Παράβαση ειδοποίησης αναστολής.
Παράλειψη παροχής πληροφοριών και παροχή αναληθών πληροφοριών.
Παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού.
Περιορισμοί στην αποκάλυψη πληροφοριών.
Ποινική ευθύνη προσώπου άλλου εκτός από τον αυτουργό.
Υπεράσπιση προσήκουσας επιμέλειας.

28.
29.

ΜΕΡΟΣ VII
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης.
Αποζημίωση για αδικαιολόγητη κατάσχεση και κατακράτηση.
ΜΕΡΟΣ Vm
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

30. Αστική ευθύνη.
31. Διαφύλαξη του κύρους συμφωνιών.
32. Επίδοση εγγράφων κτλ.
33. Ημερομηνία έναρξης ισχύος.

769

E.E. Παρ. 1(1)
Αρ. 2922,11.11.94

Ν. 74(Ι)/94

Ο περί Ασ φάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσ ίευσ η
στην Επίσ ημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σ ύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συ
ντάγματος.

*

Αριθμός 74(1) του 1994

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Π Ρ Ο Ϊ Ό Ν Τ Α ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ Μ Ε ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΑ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα:
ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφάλειας Καταναλωτικών Σννοππχός
ϊίτλος
Προϊόντων Νόμος του 1994.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά
Εομηνεΐα.
"αρχεία' * περιλαμβάνει οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα
στοιχεία που φυλάσσονται σε φωτογραφική φωνογραφική ή ηλεκτρομαγνητική
συσκευή ή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή σε οποιαδήποτε άλλη μη έγγραφη
μορφή·
" α σ φ α λ ή " , σε σχέση με οποιαδήποτε π ρ ο ϊ ό ν τ α , σημαίνει ότι η φύλαξη, η
χρησιμοποίηση ή η κατανάλωση των προϊόντων από οποιοδήποτε πρόσωπο δεν
εκθέτει το πρόσωπο αυτό ή άλλο πρόσωπο σ ' οποιοδήποτε κίνδυνο σωματικής
βλάβης οποιουδήποτε είδους, περιλαμβανομένου του κινδύνου υγείας, στον οποίο
πρόσωπα γενικά δεν αναμένεται λογικά να εκτεθούν ως αποτέλεσμα αυτής της
φύλαξης, χρησιμοποίησης ή κατανάλωσης·
"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·
"διάταξη α σ φ ά λ ε ι α ς " σημαίνει τις γενικές απαιτήσεις γ ι α ασφάλεια και
πληροφόρηση των καταναλωτών που διαλαμβάνονται στο Μέρος II ή οποιαδήποτε
διάταξη των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων κανονισμών ασφάλειας
ή οποιαδήποτε δυνάμει του άρθρου 7 επιδιδόμενη απαγορευτική ειδοποίηση ή
ειδοποίηση υποχρεωτικής προειδοποίησης·
"δικαστήριο" σημαίνει οποιοδήποτε Επαρχιακό Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδο
σίας
"ειδοποίηση" σημαίνει γραπτή ειδοποίηση·
"Εντεταλμένη Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προ
στασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας ή τέτοια
άλλη υπηρεσία που θα επιφορτιστεί από τον Υπουργό με την κατά καιρούς άσκηση
τ ω ν καθηκόντων π ο υ ανατίθενται στην Εντεταλμένη Υπηρεσία δυνάμει του
παρόντος Νόμου·
"εξουσιοδοτημένος λειτουργός" σημαίνει μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας
εξουσιδοτημένο από τον Υπουργό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·
"επιχείρηση" περιλαμβάνει εμπόριο ή επάγγελμα, καθώς και δραστηριότητες
επαγγελματικού ή εμπορικού οίκου, εταιρείας ή άλλης ένωσης προσώπων·
"καταναλωτικά π ρ ο ϊ ό ν τ α " σημαίνει οποιαδήποτε προϊόντα, είτε καινούρια
είτε μεταχειρισμένα είτε ανακαινισμένα, τα οποία συνήθως προορίζονται για
ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση·

Ν. 74(Ι)/94

Κεφ. 268.
63 του 1962
69 του 1971.

Έννοια
του όρου
'"διάθεση".

Γενική
απαίτηση
ασφάλειας
καταναλωτικών
προϊόντων.
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"παράβαση" περιλαμβάνει παράλειψη συμμόρφωσης και συναφείς εκφράσεις
ερμηνεύονται ανάλογα·
"πληροφορίες" περιλαμβάνει λογαριασμούς, προϋπολογισμούς και απολο
γισμούς·
"πρόσωπο" σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο·
"σήμα" και "εμπορικό σήμα" έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους
αυτούς από τον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο·
"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας·
"υποστατικά" σημαίνει κάθε τόπο και περιλαμβάνει πλοίο, αεροσκάφος ή
όχημα·
"φύλαξη, χρησιμοποίηση ή κατανάλωση", σε σχέση με οποιαδήποτε προϊόντα,
σημαίνει
(α) Τη φύλαξη, χρησιμοποίηση ή κατανάλωση των προϊόντων απ' οποια
δήποτε πρόσωπα από τα οποία, με οποιοδήποτε τρόπο και κάτω από
οποιεσδήποτε περιστάσεις, αυτά είναι δυνατό να αναμένεται λογικά
να φυλαχθούν, χρησιμοποιηθούν ή καταναλωθούν· και
(β) τη φύλαξη, χρησιμοποίηση ή κατανάλωση των προϊόντων είτε ξεχωριστά
είτε σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα με τα οποία αυτά είναι δυνατό
να αναμένεται λογικά να φυλαχθούν, χρησιμοποιηθούν ή καταναλω
θούν.
3.<1) Η χρησιμοποίηση στον παρόντα Νόμο του όρου "διάθεση προϊόντων"
θα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει τη διενέργεια από οποιοδήποτε πρόσωπο οποιασδήποτε
από τις ακόλουθες πράξεις, είτε για δικό του λογαριασμό είτε ως αντιπρόσωπος,
δηλαδή
τ
(α) Πώληση, εκμίσθωση ή χρησιδανεισμό των προϊόντων·
(β) σύναψη συμφωνίας ενοικιαγοράς για την παροχή των προϊόντων·
(γ) εκπλήρωση οποιασδήποτε σύμβασης έργου και υλικών για την παροχή
των προϊόντων
(δ) παροχή των προϊόντων έναντι οποιασδήποτε άλλης αντιπαροχής εκτός
από χρηματική, περιλαμβανομένων των εμπορικών ενσήμων·
(ε) παροχή των προϊόντων κατά ή σε σχέση με την εκπλήρωση οποιουδήπο
τε καθήκοντος που επιβάλλεται από το νόμο· ή ·
(στ) προσφορά των προϊόντων υπό μορφή βραβείου ή δώρου·
και, αναφορικά με υγραέριο, η χρησιμοποίηση του όρου αυτού θα ερμηνεύεται ότι
περιλαμβάνει την παροχή των δοχείων, των μηχανισμών και των εξαρτημάτων με
τα οποία το υγραέριο καθίσταται διαθέσιμο προς χρήση.
(2) Οπουδήποτε στον παρόντα Νόμο γίνεται αναφορά σε πρόσωπο που διαθέτει
προϊόντα, αυτή θα έχει την έννοια της από το πρόσωπο αυτό διάθεσης των προϊόντων
στα πλαίσια διεξαγωγής της επιχείρησης του.
ΜΕΡΟΣ II
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
4.(1) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος, αν
ία) Διαθέσει οποιαδήποτε καταναλωτικά προϊόντα^τά οποία δεν πληρούν
τη γενική απαίτηση ασφάλειας·
(β) προσφέρεται ή συμφωνεί να διαθέσει οποιαδήποτε τέτοια προϊόντα·
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(γ) εκθέτει ή κατέχει οποιαδήποτε τέτοια προϊόντα με σκοπό να τα διαθέσει.
(2) Για τους σκοπούς του παθόντος άρθρου, καταναλωτικά προϊόντα δεν πληρούν
τη γενική απαίτηση ασφάλειας, εφόσον δεν είναι ευλόγως ασφαλή έχοντας υπόψη
όλες τις περιστάσεις, περιλαμβανομένων
(α) Του τρόπου με τον οποίο και των σκοπών για τους οποίους διατίθενται
ή θα διετίθεντο στην αγορά τα προϊόντα, των υλικών, της σύνθεσης, του
σχεδιασμού, της κατασκευής, της τελικής εμφάνισης, της συσκευασίας ή
της σήμανσης των προϊόντων, της εύλογης χρήσης και της διάρκειας ζωής
αυτών, της χρήσης οποιουδήποτε σήματος σε σχέση με τα προϊόντα και
οποιωνδήποτε οδηγιών ή προειδοποιήσεων οι οποίες παρέχονται αναφορικά
με τη φύλαξη, τη χρησιμοποίηση ή την κατανάλωση των προϊόντων·
(β) οποιωνδήποτε προτύπων, προδιαγραφών ή κανονισμών ασφάλειας που
εκδίδονται απ' οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο, περιλαμβανομένων των
προτύπων ή των προδιαγραφών ή των κανονισμών ασφάλειας που εκδί
δονται εκάστοτε από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε
για προϊόντα της ίδιας περιγραφής με τα συγκεκριμένα προϊόντα είτε για
θέματα σχετιζόμενα με προϊόντα της περιγραφής αυτής.
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, καταναλωτικά προϊόντα δε θα
θεωρούνται ότι δεν πληρούν τη γενική απαίτηση ασφάλειας αναφορικά με
(α) Οτιδήποτε το οποίο αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε συμμόρφωση με
οποιαδήποτε υποχρέωση που επιβάλλεται από ή δυνάμει οποιουδήποτε
νομοθετήματος·
(β) οποιαδήποτε παράλειψη διενέργειας, σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα, πε
ρισσότερων από εκείνα που απαιτούνται από
(i) Οποιουσδήποτε κανονισμούς ασφάλειας που επιβάλλουν υποχρεώσεις
σε σχέση με το θέμα αυτό
θι) οποιαδήποτε πρότυπα ασφάλειας που εγκρίνονται για τους σκοπούς
του παρόντος εδαφίου από ή δυνάμει οποιωνδήποτε τέτοιων κα
νονισμών ασφάλειας και που επιβάλλουν υποχρεώσεις σε σχέση με
το θέμα αυτό·
(iii) οποιαδήποτε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη που επιβάλλει τέτοιες
υποχρεώσεις αναφορικά με το θέμα αυτό όπως θα καθοριστούν για
τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου απ' οποιουσδήποτε τέτοιους
κανονισμούς ασφάλειας.
(4) Η συμφωνία ενός προϊόντος προς τις διατάξεις που αναφέρονται στο εδάφιο
(3) του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει την Εντεταλμένη Υπηρεσία να λαμβάνει
τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να περιορίζει τη διάθεση του προϊόντος αυτού στην
αγορά ή να απαιτεί την απόσυρση του από την αγορά, εφόσον αποδεικνύεται ότι,
παρά τη συμφωνία αυτή, το προϊόν δεν είναι ασφαλές.
(5) Η δυνατότητα επίτευξης ψηλότερου βαθμού ασφάλειας ή προμήθειας άλλων
καταναλωτικών προϊόντων που παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο δε συνιστά από
μόνη της επαρκή λόγο για να θεωρηθεί ένα καταναλωτικό προϊόν ότι δεν πληρεί
τη γενική απαίτηση ασφάλειας.
(6) Σε ποινική διαδικασία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα δυνάμει
του παρόντος άρθρου θα αποτελεί υπεράσπιση για το πρόσωπο αυτό αν αποδείξει
ότι
(α) Στην περίπτωση μεταχειρισμένων καταναλωτικών προϊόντων, τα διέθε
σε ή τα πρόσφερε ή συμφώνησε να τα διαθέσει ή, ανάλογα με την περίπτωση,
τα κατέχει ή τα εκθέτει για διάθεση ως αντίκες ή ως προϊόντα που πρέπει
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να επισκευαστούν ή να ανακαινιστούν πριν από τη χρήση τους και ότι
ενημέρωσε ή ενημερώνει σχετικά σαφώς το πρόσωπο στο οποίο τα διέθεσε
ή θα τα διαθέσει,
(β) Στην περίπτωση οποιωνδήποτε καταναλωτικών προϊόντων συντρέχουν
οι εξής δύο προϋποθέσεις:
(i) Ότι διέθεσε τα πρϊόντα ή προσφέρθηκε ή συμφώνησε να τα διαθέσει
ή, ανάλογα με την περίπτωση, τα εξέθετε ή τα κατείχε για διάθεση
στα πλαίσια διεξαγωγής επιχείρησης λιανικού εμπορίου· και
(ϋ) ότι κατά τη στιγμή που διέθεσε τα προϊόντα ή προσφέρθηκε ή
συμφώνησε να τα διαθέσει ή τα εξέθεσε ή τα κατείχε για διάθεση,
αυτός ούτε γνώριζε ούτε είχε οποιαδήποτε λογική αιτία να πιστεύει
ότι τα προϊόντα δεν ανταποκρίνονταν στη γενική απαίτηση ασφά
λειας.
(7) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του πιο πάνω εδαφίου, προϊόντα
διατίθενται στα πλαίσια διεξαγωγής επιχείρησης λιανικού εμπορίου, εφόσον αυτά
(α) Χωρίς να έχει σημασία κατά πόσο αποκτώνται ή όχι για προσωπική
χρήση ή κατανάλωση ενός προσώπου, διατίθενται στα πλαίσια διεξαγωγής
επιχείρησης σκοπός της οποίας είναι να καθιστά δυνατή τη διάθεση κα
ταναλωτικών προϊόντων σε πρόσωπα τα οποία γενικά αποκτούν αυτά για
ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση· και
(β) δεν έχουν κατασκευαστεί, ανακαινιστεί, τύχει επεξεργασίας, συναρμολο
γηθεί ή εισαχθεί από το πρόσωπο που διεξάγει την επιχείρηση λιανικού
εμπορίου.
Απαίτηση για
5.0) Στο όριο των δραστηριοτήτων του, κάθε παραγωγός καταναλωτικού
Αηροφόβηση^ προϊόντος έχει υποχρέωση
τών.

(α)

'

Να παρέχει στον καταναλωτή τις κατάλληλες πληροφορίες που θα του
επιτρέπουν να αξιολογεί τους εγγενείς κινδύνους που παρουσιάζει το προϊόν
κατά τη διάρκεια της συνηθισμένης ή της εύλογα προβλεπτής χρήσης του,
όπου οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι αμέσως προφανείς χωρίς κατάλληλη
προειδοποίηση και να λαμβάνει προφυλάξεις έναντι των κινδύνων αυτών:
Νοείται ότι η παρουσία της προειδοποίησης αυτής δεν απαλλάσσει τον
παραγωγό από την υποχρέωση τήρησης των λοιπών υποχρεώσεων που
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·
. (β) να λαμβάνει μέτρα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που
διαθέτει, τα οποία να του επιτρέπουν να τηρείται ενήμερος των κινδύνων
που ενδέχεται να παρουσιάσουν τα προϊόντα αυτά και να αναλαμβάνει
κατάλληλη δράση, περιλαμβανομένης στην ανάγκη και της απόσυρσης του
συγκεκριμένου προϊόντος από την αγορά, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι
αυτοί.
(2) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) μέτρα μπορούν να
περιλαμβάνουν στις ενδεικνυόμενες περιπτώσεις
(α) Τη σήμανση των προϊόνων ή της παρτίδας προϊόντων με τέτοιο τρόπο
ώστε να επιτρέπει την αναγνώριση τους·
'
(β) τη διενέργεια δειγματοληπτικών δοκιμών στα προϊόντα που διατίθενται
στην αγορά·
(γ) την εξέταση των διατυπωνόμενων καταγγελιών και παραπόνων· και
(δ) την ενημέρωση των διανομέων για την πιο πάνω παρακολούθηση.
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(3) Στο όριο των δραστηριοτήτων του, κάθε διανομέας καταναλωτικού προϊόντος
έχει υποχρέωση να συμμετέχει στο μηχανισμό παρακολούθησης της ασφάλειας των
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ιδιαίτερα με τη διαβίβαση πληροφοριών
για τους κινδύνους των προϊόντων και με τη συνεργασία του στην αναλαμβανόμενη
δράση αποτροπής των κινδύνων αυτών.
(4) Παράβαση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων των
εδαφίων (ΐ) και (3) του παρόντος άρθρου αποτελεί αδίκημα, το οποίο τιμωρείται
με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.
(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού
(α) Ο όρος "παραγωγός" σημαίνει
(i) Τον κατασκευαστή του προϊόντος, όταν αυτός είναι εγκατεστημένος
στη Δημοκρατία, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που
εμφανίζεται ως κατασκευαστής, αναγράφοντας στο προϊόν το όνομα
του, το σήμα του ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό σήμα, ή το πρόσωπο
που ανακαινίζει το προϊόν·
(ii) τον εισαγωγέα του προϊόντος και τον αντιπρόσωπο του κατα
σκευαστή, όταν ο κατασκευαστής δεν είνα εγκατεστημένος στη Δη
μοκρατία και
(iii) οποιουσδήποτε άλλους επαγγελματίες του εμπορικού κυκλώματος,
στο μέτρο που οι δραστηριότητες τους μπορούν να επηρεάσουν τα
χαρακτηριστικά ασφάλειας ενός προϊόντος που διατίθεται στην
αγορά, και
(β) ο όρος "διανομέας" σημαίνει κάθε επαγγελματία του εμπορικού κυκλώ
ματος, του οποίου οι δραστηριότητες δεν επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά
ασφάλειας του προϊόντος.
ΜΕΡΟΣ III
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
<ί.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, με κανονισμούς που θα εκδίδει κανονισμοί
δυνάμει του παρόντος άρθρου (που στο εξής θα αναφέρονται ως "κανονισμοί «ον6***0*·
ασφάλειας"), να θεσπίζει τέτοιες πρόνοιες που θεωρεί κατάλληλες για τους σκοπούς
του εδαφίου (3) του άρθρου 4, καθώς και για να διασφαλίζεται
(α) Οτι οποιαδήποτε καταναλωτικά προϊόντα θα είναι ασφαλή·
(β) ότι οποιαδήποτε καταναλωτικά προϊόντα που δεν είναι ασφαλή, ή δε θα
ήταν ασφαλή στα χέρια προσώπων ορισμένης περιγραφής, δε θα διατίθενται
σε πρόσωπα γενικά ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε πρόσωπα της ορισμένης
εκείνης περιγραφής· και
(γ) ότι κατάλληλες πληροφορίες θα παρέχονται και, αντίστροφα, ακατάλλη
λες πληροφορίες δε θα παρέχονται αναφορικά με οποιαδήποτε καταναλωτικά
προϊόντα.
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι κανονισμοί ασφάλειας
μπορούν να διαλαμβάνουν πρόνοιες
(α) Αναφορικά με τη σύνθεση ή το περιεχόμενο, το σχεδιασμό, την κατα
σκευή, την τελική εμφάνιση ή τη συσκευασία καταναλωτικών προϊόντων,
αναφορικά με τα πρότυπα των προϊόντων αυτών, καθώς και αναφορικά
με άλλα θέματα σχετιζόμενα με τα προϊόντα αυτά·
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αναφορικά με την παροχή, απόρριψη, τροποποίηση ή ακύρωση οποιων
δήποτε εγκρίσεων, περιγραφών ή προτύπων για τα προϊόντα αυτά·
(γ) αναφορικά με τους όρους που μπορούν να τίθενται για οποιαδήποτε έγ
κριση που παρέχεται δυνάμει των κανονισμών·
(δ) αναφορικά με την υποχρέωση πληρωμής τέτοιων τελών για την παροχή
ή τροποποίηση οποιασδήποτε έγκρισης δυνάμει των κανονισμών, καθώς
και για την υποβολή της σχετικής αίτησης·
(ε) αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων εναντίον αρνήσεων,
τροποποιήσεων και ακυρώσεων εγκρίσεων που παρέχονται δυνάμει των
κανονισμών, καθώς και εναντίον των όρων που διαλαμβάνονται σε τέτοιες
εγκρίσεις·
(στ) αναφορικά με την απαίτηση όπως καταναλωτικά προϊόντα τυγχάνουν
έγκρισης δυνάμει των κανονισμών ή όπως πληρούν τις απαιτήσεις των
κανονισμών ή τις περιγραφές ή τα πρότυπα που καθορίζονται ή εγκρίνονται
από ή δυνάμει των κανονισμών
(ζ) αναφορικά με τη δοκιμή ή την επιθεώρηση καταναλωτικών προϊόντων
(περιλαμβανομένης πρόνοιας για καθορισμό των προτύπων που θα
εφαρμόζονται για τη διενέργεια οποιασδήποτε δοκιμής ή επιθεώρησης)·
(η) αναφορικά με το χειρισμό προϊόντων από τα οποία ορισμένα ή όλα δεν
ικανοποιούν τη δοκιμή που απαιτείται από ή δυνάμει των κανονισμών ή
το πρότυπο το σχετικό με κάποια διαδικασία που απαιτείται κατά τον ίδιο
πιο πάνω τρόπο·
(θ) αναφορικά με την απαίτηση επισήμανσης ή συνόδευσης των προϊόντων
με οποιαδήποτε ένδειξη, προειδοποίηση ή οδηγία ή την απαίτηση χρησι
μοποίησης ή παροχής με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σε σχέση με τα προϊόντα
των πιο πάνω αναφερόμενων ενδείξεων, προειδοποιήσεων ή οδηγιών και
για τη διασφάλιση ότι ακατάλληλες πληροφορίες δεν παρέχονται σε σχέση
με τα προϊόντα είτε μέσω παραπλανητικών ενδείξεων είτε με άλλο τρό
πο·
(ι) για την απαγόρευση σε πρόσωπα από του να διαθέτουν, προσφέρονται
να διαθέτουν, συμφωνούν να διαθέτουν, εκθέτουν ή κατέχουν για διάθεση
καταναλωτικά προϊόντα και συστατικά μέρη αυτών και πρώτες ύλες για
τέτοια προϊόντα·
(ια) για την επιβολή υποχρέωσης παροχής πληροφοριών σ' οποιοδήποτε
πρόσωπο που καθορίζεται από ή δυνάμει των κανονισμών για διευκόλυνση
του προσώπου αυτού στην άσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος που του
ανατίθεται από τους κανονισμούς.
(3) Εκτός όπως προβλέπεται στο επόμενο εδάφιο, κανονισμοί που εκδίδονται
δυνάμει του παρόντος άρθρου θα κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Αν μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν
τους τροποποιήσει ή τους ακυρώσει, ολικώς ή μερικώς, τότε αυτοί, αμέσως μετά
την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σ' αυτούς, από
την ημέρα της δημοσίευσης τους. Σε περίπτωση τροποποίησης τους, ολικώς ή μερικώς,
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ, αν δεν ορίζεται
διαφορετικά σ' αυτούς, από την ημέρα της δημοσίευσης τους.
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(4) Όταν φαίνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, και οι κανονισμοί το αναφέρουν
ρητά στο κείμενο τους, ότι η ανάγκη προστασίας του κοινού απαιτεί πως συγκε
κριμένοι κανονισμοί ασφάλειας πρέπα να εκδοθούν χωρίς καθυστέρηση, τηρουμένων
των λοιπών διατάξεων του εδαφίου (3), η προβλεπόμενη για σκοπούς τροποποίησης
ή ακύρωσης προθεσμία των εξήντα ημερών συντέμνεται σε είκοσι μία ημέρες·
7.(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία, με αιτιολογημένη απόφαση του
(α) Να επιδίδει σ' οποιοδήποτε πρόσωπο ειδοποίηση (που στο εξής θα ανα
φέρεται ως "απαγορευτική ειδοποίηση") που να απαγορεύει στο πρόσωπο
αυτό, εκτός με τη συγκατάθεση του Υπουργού, να διαθέτει ή να προσφέρει
για διάθεση, να συμφωνεί να διαθέτει, να εκθέτει για διάθεση ή να κατέχει
για διάθεση οποιαδήποτε καταναλωτικά προϊόντα τα οποία ο Υπουργός
θεωρεί ότι δεν είναι ασφαλή και τα οποία περιγράφονται στην ειδοποίηση·
(β) να επιδίδει σ' οποιοδήποτε πρόσωπο ειδοποίηση (που στο εξής θα ανα
φέρεται ως "ειδοποίηση υποχρεωτικής προειδοποίησης") που να απαιτεί
από το πρόσωπο αυτό όπως με δικά του έξοδα δημοσιεύσει, κατά τύπο και
τρόπο και στις περιπτώσεις που καθορίζονται στην ειδοποίηση, προει
δοποίηση για οποιαδήποτε καταναλωτικά προϊόντα που το πρόσωπο αυτό
διαθέτει ή έχει διαθέσα, τα οποία ο Υπουργός θεωρεί ότι δεν είναι ασφαλή
και τα οποία περιγράφονται στην ειδοποίηση.
(2) Συγκατάθεση που δίδεται από τον Υπουργό για τους σκοπούς απαγορευτικής
ειδοποίησης μπορεί να περιέχει τέτοιους όρους για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης
για την οποία απαιτείται η συγκατάθεση τους οποίους ο Υπουργός θεωρεί κα
τάλληλους.
8.(1) Αν το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Υπουργός, ανάλογα με την περίπτωση,
θεωρεί ότι, για να αποφασιστεί κατά πόσο
(α) Θα εκδώσει, τροποποιήσει ή ανακαλέσει οποιουσδήποτε κανονισμούς
ασφάλειας· ή
(β) θα επιδώσει, τροποποιήσει ή ανακαλέσει απαγορευτική ειδοποίηση· ή
(γ) θα επιδώσει ή ανακαλέσει ειδοποίηση υποχρεωτικής προειδοποίησης, εί
ναι αναγκαίες πληροφορίες τις οποίες άλλο πρόσωπο πιθανόν να μπορεί
να παράσχει, τότε ο Υπουργός μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του,
να επιδώσει στο πρόσωπο αυτό σχετική ειδοποίηση δυνάμει του άρθρου
αυτού.
(2) Ειδοποίηση που επιδίδεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει του παρόντος
άρθρου μπορεί να απαιτεί από το πρόσωπο αυτό να
(α) Παράσχει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία που τάσσε
ται στην ειδοποίηση, τέτοιες πληροφορίες που καθορίζονται σ' αυτή·
(β) παρουσιάσει τέτοια αρχεία που καθορίζονται στην ειδοποίηση κατά το
χρόνο και στον τόπο που καθρίζεται σ' αυτή και να επιτρέπει σε πρόσωπο
διορισμένο από τον Υπουργό για το σκοπό αυτό να λαμβάνει αντίγραφα
των αρχείων κατά το χρόνο και στον τόπο αυτό.
ΜΕΡΟΣ IV
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
9.(1) Όταν η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι έγινε
παράβαση οποιασδήποτε διάταξης ασφάλειας σε σχέση με οποιαδήποτε καταναλωτικά
προϊόντα, τότε αυτή μπορεί να επιδώσει ειδοποίηση (που στο εξής θα αναφέρεται
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ω ς "ειδοποίηση αναστολής") π ο υ ν α απαγορεύει στο π ρ ό σ ω π ο στο οποίο αυτή
επιδίδεται, γ ι α τόση περίοδο όση καθορίζεται σ' αυτή, όχι όμως μεγαλύτερη α π ό
έξι μήνες α π ό την ημερομηνία της ειδοποίησης, τη διενέργεια οποιουδήποτε α π ό
τα ακόλουθα πράγματα χωρίς τη συγκατάθεση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας δηλαδή
τη διάθεση τ ω ν καταναλωτικών προϊόντων, την προσφορά για διάθεση τους, τ η
συμφωνία γ ι α διάθεση τους ή την έκθεση τους για διάθεση.
(2) Ειδοποίηση αναστολής που επιδίδεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία
αναφορικά με οποιαδήποτε καταναλωτικά προϊόντα οφείλει
(α) Να περιγράφει τα προϊόντα κατά τρόπο επαρκή για διακρίβωση της
ταυτότητας τους· και
(β) να εκθέτει τους λόγους για τους οποίους η Εντεταλμένη Υπηρεσία υπο
πτεύεται ότι έχει γίνει παράβαση διάταξης ασφάλειας σε σχέση με τα
προϊόντα αυτά.
(3) Ειδοποίηση αναστολής π ο υ επιδίδεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία γ ι α
το σκοπό απαγόρευσης σε πρόσωπο, για οποιαδήποτε περίοδο, από του να διενεργεί
οποιοδήποτε π ρ ά γ μ α π ο υ αναφέρεται στο εδάφιο (1) σε σχέση με οποιαδήποτε
καταναλωτικά προϊόντα, μπορεί επίσης να απαιτεί α π ό το πρόσωπο αυτό να τηρεί
την Εντεταλμένη Υπηρεσία ενήμερη για το πού βρίσκονται καθόλη την περίοδο αυτή
οποιαδήποτε από τα προϊόντα αυτά στα οποία το πρόσωπο αυτό έχει οποιοδήποτε
συμφέρον.
(4) Όταν έχει επιδοθεί ειδοποίηση αναστολής σ' οποιοδήποτε πρόσωπο αναφορικά
με οποιαδήποτε προϊόντα, καμιά τέτοια περαιτέρω ειδοποίηση δεν μπορεί να επιδοθεί
στο π ρ ό σ ω π ο αυτό αναφορικά με τ α ίδια προϊόντα, εκτός αν κατά τη λήξη της
περιόδου π ο υ καθορίζεται στην π ι ο π ά ν ω ειδοποίηση βρίσκεται σε εκκρεμότητα
(α) Ποινική διαδικασία εναντίον του προσώπου αυτού για αδίκημα αναφο
ρικά με παράβαση διάταξης ασφάλειας σε σχέση με τα προϊόντα (εκτός για
αδίκημα δυνάμει του άρθρου 22)· ή
(β) διαδικασία δήμευσης τ ω ν προϊόντων δυνάμει του άρθρου 10.
(5) Συγκατάθεση που παρέχεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία για τους σκοπούς
του εδαφίου (1) μπορεί να επιβάλλει τέτοιους όρους για τη διενέργεια οποιασδήποτε
πράξης γ ι α την ο π ο ί α απαιτείται η συγκατάθεση τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς η Εντεταλμένη
Υπηρεσία θεωρεί κατάλληλους.
10.—(1) Ανεξάρτητα από την έγερση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα
αναφορικά με παράβαση διάταξης ασφάλειας, η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται,
τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύι θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, να αποταθεί διά
κλήσεως στο δικαστήριο δυνάμει τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, ζητώντας την έκδοση
διατάγματος για τη δήμευση οποιωνδήποτε προϊόντων, για το λόγο ότι αυτά π α 
ραβαίνουν ή δεν πληρούν οποιαδήποτε διάταξη ασφάλειας.
(2) Κατόπιν αίτησης δυνάμει του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο προβαίνει
στην έκδοση διατάγματος για δήμευση οποιωνδήποτε προϊόντων, μόνο αν ικανοποιηθεί
ότι
(α) Πράγματι τα προϊόντα παραβαίνουν ή δεν πληρούν οποιαδήποτε διάτα
ξη ασφάλειας· και
(β) κανένα λογικό μέσο δεν είναι διαθέσιμο υπό τις περιστάσεις για την
αποκατάσταση των προϊόντων αυτών ως ασφαλών για διάθεση.
(3) Για άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας προβλέπεται ότι το δικαστήριο μπορεί να
τεκμαίρει για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ότι οποιαδήποτε προϊόντα πάρα
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βαίνουν ή δεν πληρούν διάταξη ασφάλειας, εφόσον ικανοποιηθεί ότι έχει γίνει
παράβαση οποιασδήποτε τέτοιας διάταξης σε σχέση με προϊόντα τα οποία είναι
αντιπροσωπευτικά των πρωτοαναφερόμενων προϊόντων είτε λόγω ταυτότητας
σχεδιασμού τους είτε λόγω του ότι αποτελούν μέρος του ίδιου αποστελλόμενου
φορτίου ή σειράς παραγωγής είτε άλλως πως.
(4) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (5), όταν οποιαδήποτε προϊόντα δημεύονται
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τότε αυτά θα καταστρέφονται σύμφωνα
με οδηγίες που θα δίνει το δικαστήριο.
(5) Εκδίδοντας διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο δύναται,
αν το κρίνει σκόπιμο, να διατάξει όπως τα προϊόντα στα, οποία αναφέρεται το
διάταγμα, αντί να καταστραφούν, παραδοθούν σε πρόσωπο που θα ορίσει το δι
καστήριο, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό
(α) Δε θα διαθέσει τα προϊόντα αυτά σ* οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός για
σκοπούς διάθεσης τους ως άχρηστο υλικό· και
(β) θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διαταγή πληρωμής εξόδων ή δαπανών
που εκδόθηκε εναντίον του στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης του
διατάγματος για τη δήμευση των προϊόντων.
11.—<1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εξουσία, για να διαπιστωθεί κατά πόσο
έχει γίνει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης ασφάλειας σε σχέση με οποιαδήποτε
καταναλωτικά προϊόντα, να προβαίνει, ή να εξουσιοδοτεί λειτουργό της να προβαίνει,
σε οποιαδήποτε αγορά καταναλωτικών προϊόντων.
(2) 'Οταν οποιαδήποτε προϊόντα που αγοράζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου,
από ή για λογαριασμό της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, υποβάλλονται σε δοκιμή και
η δοκιμή αυτή οδηγεί
(α) Στην έγερση ποινικής δίωξης για αδίκημα αναφορικά με παράβαση
οποιασδήποτε διάταξης ασφάλειας σε σχέση με τα προϊόντα· ή
(β) σε διαδικασία δήμευσης των προϊόντων δυνάμει του άρθρου 10 ή
(γ) στην επίδοση ειδοποίησης αναστολής αναφορικά με οποιαδήποτε προϊό
ντα δυνάμει του άρθρου 9,
και η Εντεταλμένη Υπηρεσία καλείται προς τούτο και είναι πρακτικά δυνατό
σ' αυτή να συμμορφωθεί σε τέτοια απαίτηση, τότε η Εντεταλμένη Υπηρεσία θα
επιτρέπει στο πρόσωπο από το οποίο έχουν αγοραστεί τα προϊόντα, ή σ' οποιοδήποτε
πρόσωπο το οποίο είναι μέρος στην ποινική διαδικασία ή στη διαδικασία δήμευσης
ή το οποίο έχει συμφέρον σ' οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία αφορά η ειδοποίηση
αναστολής, να υποβάλει τα προϊόντα σε δοκιμή.
12.—(1) Τηρουμένων των επόμενων διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεόντως
εξουσιοδοτημένος λειτουργός της Εντεταλμένης Υπηρεσίας μπορεί, κατά
οποιαδήποτε· εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητας
του, εφόσον του ζητηθεί, να ασκήσει οποιαδήποτε από τις εξουσίες που του
χορηγούνται από τις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(2) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός μπορεί, για να διαπιστωθεί οποιαδήποτε
παράβαση διάταξης ασφάλειας, να επιθεωρεί οποιαδήποτε προϊόντα και να
εισέρχεται σ' οποιαδήποτε υποστατικά, εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά ως κατοικία προσώπου.
(3) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός μπορεί, για να διαπιστωθεί οποιαδήποτε
παράβαση διάταξης ασφάλειας, να εξετάζει οποιαδήποτε διαδικασία (περιλαμβα
νομένων οποιωνδήποτε διευθετήσεων για διεξαγωγή δοκιμής) σχετική με την
παραγωγή οποιωνδήποτε προϊόντων.
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(4) Αν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι
έχει παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη ασφάλειας σε σχέση με οποιαδήποτε
προϊόντα, τότε αυτός μπορεί
(α) Για να διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση διάταξης ασφάλειας σε σχέ
ση με τα προϊόντα, να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που διεξάγει
επιχείρηση ή που απασχολείται σε σχέση με επιχείρηση να παρουσιάσει
οποιαδήποτε αρχεία σχετικά με την επιχείρηση·
(β) για να διαπιστωθεί (με δοκιμή ή άλλως πως) οποιαδήποτε τέτοια παρά
βαση, να κατάσχει και να κατακρατήσει τα προϊόντα*
(γ) να πάρει αντίγραφα των αρχείων που παρουσιάζονται δυνάμει της πα
ραγράφου (α) ή οποιαδήποτε γενομένης καταχώρησης σ' αυτά.
(5) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός μπορεί να κατάσχει και να κατακρατήσει
(α) Οποιαδήποτε προϊόντα ή αρχεία τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει
ότι μπορεί να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία
για αδίκημα αναφορικά με παράβαση οποιασδήποτε διάταξης ασφά
λειας·
(β) οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι
δυνατό να υπόκεινται σε δήμευση δυνάμει του άρθρου 10.
(6) Εφόσον και στην έκταση που κρίνεται λογικά αναγκαίο για την πρόληψη
παράβασης οποιασδήποτε διάταξης ασφάλειας, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός μπορεί,
για ενάσκηση της εξουσίας του δυνάμει του εδαφίου (4) ή (5) για κατάσχεση
οποιωνδήποτε προϊόντων ή αρχείων
(α) Να απαιτήσει απ' οποιοδήποτε πρόσωπο, που έχει εξουσία να το πράξει,
να ανοίξει οποιοδήποτε εμπορευματοκιβώτιο ή οποιαδήποτε μηχανή αυ
τόματης πώλησης· και
(β) να ανοίξει ή διαρρήξει ο ίδιος οποιοδήποτε τέτοιο εμπορευματοκιβώτιο
ή μηχανή, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση στην απαίτηση του δυνάμει της
παραγράφου (α) σε σχέση με το εμπορευματοκιβώτιο ή τη μηχανή αυτή.
13. Εξουσιοδοτημένος λειτουργός ο οποίος προβαίνει σε κατάσχεση οποιωνδήποτε
προϊόντων ή αρχείων δυνάμει του άρθρον 12 οφείλει να πληροφορεί τα ακόλουθα
πρόσωπα ότι τα προϊόντα, τα αρχεία ή τα βιβλία έχουν τοιουτοτρόπως κατασχεθεί,
δηλαδή
(α) Το πρόσωπο από το οποίο αυτά έχο.υν κατασχεθεί· και
(β) στην περίπτωση εισαγόμενων προϊόντων τα οποία κατάσχονται μέσα σ'
οποιοδήποτε υποστατικό υπό τον έλεγχο των τελωνειακών αρχών της
Δημοκρατίας, τον εισαγωγέα των προϊόντων αυτών.
14.—<1) Τηρουμένων κατά τα λοιπά των σχετικών με την έκδοση και εκτέλεση
δικαστικών ενταλμάτων έρευνας διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου,
Επαρχιακός Δικαστής, με βάση ένορκη καταγγελία
(α) Αφού ικανοποιηθεί ότι υπάρχει βάσιμος λόγος να πιστεύει
(i) Ότι οποιαδήποτε προϊόντα ή αρχεία, τα οποία οποιοσδήποτε
εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία δυνάμει του άρθρου 12
να επιθεωρεί, βρίσκονται σε οποιαδήποτε υποστατικά και ότι η
επιθεώρηση τους είναι πιθανόν να αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία
για την ύπαρξη οποιασδήποτε παράβασης οποιασδήποτε διάταξης
ασφάλειας· ή
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(ϋ)

ότι τέτοια παράβαση έχει λάβει ή λαμβάνει χώραν ή πρόκειται να
λάβει χώραν σ' οποιαδήποτε υποστατικά· και
(β) αφού ικανοποιηθεί επίσης είτε—
(i) Οτι η είσοδος στα υποστατικά έχει εμποδιστεί ή είναι πιθανόν να
εμποδιστεί και ότι έχει δοθεί στον κάτοχο αυτών ειδοποίηση περί
της προθέσεως για αίτηση τέτοιου εντάλματος· είτε
(ϋ) ότι η αίτηση άδειας εισόδου ή η παροχή τέτοιας ειδοποίησης θα
ματαίωνε το σκοπό της εισόδου· είτε
(iii) ότι τα υποστατικά είναι κενά κατοχής ή ότι ο κάτοχος τους λείπει
προσωρινά και ότι θα ματαιωνόταν ο σκοπός της εισόδου αν ανα
μενόταν η επιστροφή του,
μπορεί να εκδώσει δικαστικό ένταλμα, με ισχύ ενός μηνός, που να εξουσιοδοτεί
οποιοδήποτε λειτουργό της Εντεταλμένης Υπηρεσίας να εισέλθει στα υποστατικά,
ασκώντας και βία, αν παραστεί ανάγκη.
(2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός που εισέρχεται σ' οποιαδήποτε υποστατικά
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 12 ή δυνάμει δικαστικού
εντάλματος δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, μπορεί να έχει μαζί
του τέτοια άλλα πρόσωπα και τέτοιο εξοπλισμό τον οποίο δυνατό να θεωρήσει
απαραίτητο.
(3) Εγκαταλείποντας οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία πρόσωπο είναι
εξουσιδοτημένο να εισέλθει κατόπιν δικαστικού εντάλματος δυνάμει του εδαφίου
(1), το πρόσωπο αυτό οφείλει, αν τα υποστατικά είναι κενά κατοχής ή αν ο κάτοχος
τους λείπει προσωρινά, να τα εγκαταλείψει σε όποια ασφαλή κατάσταση τα βρήκε,
ιδιαίτερα από την άποψη της έξωθεν παραβίασης τους·
15. Όταν οποιαδήποτε προϊόντα που κατάσχονται δυνάμει της παραγράφου (β)
του εδαφίου (4) του άρθρου 12 υποβάλλονται σε δοκιμή ο λειτουργός οφείλει να
πληροφορεί τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 13 για το αποτέλεσμα της
δοκιμής και, αν
ία) Έχει εγερθεί ποινική διαδικασία για αδίκημα αναφορικά με παράβαση
οποιασδήποτε διάταξης ασφάλειας σε σχέση με τα προϊόντα ή έχει αρχίσει
η διαδικασία δήμευσης των προϊόντων δυνάμει του άρθρου 10 ή έχει επιδοθεί
^ειδοποίηση αναστολής αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα δυνάμει του
άρθρου 9; και
(β) ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός καλείται προς τούτο και είναι πρακτικά
δυνατό σ' αυτόν να συμμορφωθεί με τέτοια απαίτηση,
τότε ο εξουσιοδοτημένος αυτός λειτουργός θα επιτρέπει σ' οποιοδήποτε πρόσωπο
που είναι μέρος στη^ ποινική διαδικασία ή στη διαδικασία δήμευσης ή, ανάλογα
με την περίπτωση, έχει συμφέρον στα προϊόντα τα οποία αφορά η ειδοποίηση
αναστολής να υποβάλει τα προϊόντα σε δοκιμή.
16.{1) Οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει συμφέρον σ' οποιαδήποτε προϊόντα τα
οποία κατακρατούνται δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου από
την Εντεταλμένη Υπηρεσία ή απ' οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό δύναται
να αποταθεί για έκδοση διατάγματος για επιστροφή των προϊόντων σ' αυτό ή σε
άλλο πρόσωπο.
(2) Αίτηση δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να υποβληθεί στο δικαστή
ριο.
(3) Κατόπιν αίτησης στο δικαστήριο δυνάμει του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο
προβαίνει στην έκδοση του αιτούμενου διατάγματος για την επιστροφή των προϊόντων,
μόνο αν ικανοποιηθεί ότι
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Ποινική διαδικασία για αδίκημα αναφορικά με παράβαση οποιασδήποτε
διάταξης ασφάλειας σε σχέση με τα προϊόντα ή διαδικασία δήμευσης των
προϊόντων δυνάμει του άρθρου 10 δεν έχει εγερθεί ή, αν έχει εγερθεί, αυτή
έχει περατωθεί χωρίς να δημευθούν τα προϊόντα· και
σε περίπτωση που τέτοια διαδικασία δεν έχει εγερθεί, ότι έχει παρέλθει
χρονικό διάστημα πέραν των έξι μηνών αφότου τα προϊόντα κατασχέθη
καν.

ΜΕΡΟΣ V
ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
17.—(1) Τελωνειακός λειτουργός μπορεί, για διευκόλυνση της ενάσκησης από την
Εντεταλμένη Υπηρεσία ή από τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό της οποιασδήποτε
από τις αρμοδιότητες που χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο στην Εντεταλμένη
Υπηρεσία ή σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό της για τους σκοπούς των διατάξεων
ασφάλειας, να κατάσχει οποιαδήποτε εισαγόμενα προϊόντα και να τα κατακρατεί
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.
(2) Οτιδήποτε κατάσχεται και κατακρατείται δυνάμει του παρόντος άρθρου θα
τυγχάνει χειρισμού κατά τη διάρκεια της κατακράτησης του κατά τρόπο που ο
Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων θα διατάξει.
(3) Η αναφορά στο εδάφιο (1) σε τρεις εργάσιμες ημέρες αφορά περίοδο εβδομήντα
δύο ωρών, που υπολογίζονται από το χρόνο της κατάσχεσης των προϊόντων, αλλά
δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο αυτή ο χρόνος των Σαββάτων, Κυριακών και των
δημόσιων αργιών.
. 18.—(1) Εφόσον κρίνεται κατάλληλο για διευκόλυνση της ενάσκησης από την
Εντεταλμένη Υπηρεσία ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό της
οποιασδήποτε αρμοδιότητας που χορηγείται σ' αυτούς από τον παρόντα Νόμο για
τους σκοπούς των διατάξεων ασφάλειας, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων
μπορεί να εξουσιδοτήσει την αποκάλυψη στο λειτούργόαυτό οποιασδήποτε πλη
ροφορίας που λαμβάνεται για σκοπούς ενάσκησης από το Διευθυντή του Τμήματος
Τελωνείων των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με εισαγόμενα προϊόντα.
(2) Η αποκάλυψη πληροφοριών που γίνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει
του εδαφίου (1) θα γίνεται σύμφωνα με οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Τε
λωνείων και μπορεί να γίνει μέσω τέτοιων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό
του προσώπου αυτού και κατά τις οδηγίες του.
(3) Οι πληροφορίες μπορούν να αποκαλύπτονται σε πρόσωπο δυνάμει του εδαφίου
(1), ανεξάρτητα αν η αποκάλυψη τους έχει ζητηθεί ή όχι από ή για λογαριασμό του
προσώπου αυτού.

ΜΕΡΟΣ VI
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΓΣΕΙΣ
ποινή για
19. Πρόσωπο το οποίο είναι ένοχο αδικήματος, δυνάμει του εδαφίου (1) του
γε°!ακής απαίτη α ° θ ° ο υ 4 · υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια
σης ασφάλειας, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο
αυτές ποινές.
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20.{l) Όταν κανονισμοί ασφάλειας απαγορεύουν σε πρόσωπο να διαθέτει ή να
προσφέρεται ή να συμφωνεί να διαθέτει οποιαδήποτε προϊόντα ή να εκθέτει ή
να κατέχει για σκοπούς διάθεσης οποιαδήποτε προϊόντα, το πρόσωπο αυτό είναι
ένοχο αδικήματος, αν παραβεί την απαγόρευση.
(2) Όταν κανονισμοί ασφάλειας επιβάλλουν σε πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει
ή επεξεργάζεται οποιαδήποτε προϊόντα, κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης
του
(α) Να διενεργεί συγκεκριμένη δοκιμή ή να χρησιμοποιεί συγκεκριμένη δια
δικασία σε σχέση με την κατασκευή ή την επεξεργασία των προϊόντων με
σκοπό να διακριβωθεί κατά πόσο τα προϊόντα ικανοποιούν οποιεσδήποτε
απαιτήσεις των κανονισμών αυτών ή
(β) να χειριστεί ή να μη χειριστεί κατά συγκεκριμένο τρόπο μια ποσότητα
προϊόντων το σύνολο ή μέρος των οποίων δεν ικανοποιεί τη δοκιμή αυτή
ή δεν ικανοποιεί οποιαδήποτε πρότυπα σχετικά με τη διαδικασία αυτή,
τότε το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο αδικήματος, αν δε συμμορφωθεί στην υποχρέωση
αυτή.
(3) Αν πρόσωπο παραβεί διάταξη των κανονισμών ασφάλειας η οποία απαγορεύει
ή επιβάλλει την παροχή, με τη βοήθεια σήμανσης ή άλλως πως, πληροφοριών συ
γκεκριμένου είδους σε σχέση με τα προϊόντα, το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο αδι
κήματος.
(4) Όταν κανονισμοί ασφάλειας επιβάλλουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο να δώσει
πληροφορίες σε άλλο για διευκόλυνση του προσώπου αυτού στην άσκηση οποιασδήποτε
αρμοδιότητας του, το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο αδικήματος
(α) Αν παραλείψει χωρίς εύλογη αιτία να συμμορφωθεί στην υποχρέωση αυτή·
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(β) αν δίδοντας τις πληροφορίες που του ζητούνται
(i) Προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση που γνωρίζει ότι είναι αναληθής
σε ουσιαστικό σημείο της· ή
(ϋ) απερίσκεπτα προβαίνα σε οποιαδήποτε δήλωση που είναι αναληθής
σε ουσιαστικό σημείο της.
(5) Πρόσωπο ένοχο αδικήματος δυνάμει οποιουδήποτε από τα εδάφια (1) μέχρι (4)
υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
21. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει απαγορευτική ειδοποίηση ή ειδοποίηση υπο
χρεωτικής προειδοποίησης είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει
τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
22. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ειδοποίηση αναστολής είναι ένοχο αδικήματος
και υπόκαταιο^φυλσ^οηιγιαπερίοιδοπουδενυπερ^ναταδ^
ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
23.(1) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος
(α) Αν παραλείψει, χωρίς εύλογη αιτία, να συμμορφωθεί σε ειδοποίηση που
επιδίδεται σ' αυτό δυνάμει του άρθρου 8· ή
(β) αν στην προσπάθεια του να συμμορφωθεί σε απαίτηση η οποία δυνάμει
της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 8 περιέχεται σε τέτοια
ειδοποίηση

Παράβαση
απαγορευτικής
ειδοποίησης
και ειδοποίη
σης υποχρεωτι
κής προειδο
ποίησης.
Παράβαση
ειδοποίησης
αναστολής.
Παράλειψη
παροχής
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αναληθών
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Παρακώλυση
εξουσιοδοτη
μένου
λειτουργού.

Περιορισμοί
στην απο
κάλυψη
πληροφοριών.

5 του 1987
201 του 1987
3 του 1992
207 του 1989
68 του 1975
6 του 1977
16 του 1983.
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Παράσχει πληροφορία που γνωρίζει ότι είναι αναληθής σε ουσιαστικό
σημείο της· ή
(ii) απερίσκεπτα παράσχει πληροφορία που είναι αναληθής σε ουσιαστικό
σημείο της.
(2) Πρόσωπο ένοχο αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (1) υπόκειται σε χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.
24.(1) Πρόσωπο το οποίο
(α) Εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό της Εντεταλμένης
Υπηρεσίας ή οποιοδήποτε τελωνειακό λειτουργό ο οποίος ενεργεί κατ'
εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου· ή
(β) εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί σε οποιαδήποτε απαίτηση που
επιβάλλεται σ' αυτό απ' οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό της
Εντεταλμένης Υπηρεσίας δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος
Νόμου· ή
(γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω εξουσιοδο
τημένο λειτουργό οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία που εύλογα
ζητά ο λειτουργός για το σκοπό ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του δυνάμει
του παρόντος Νόμου,
είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
χίλιες λίρες.
(2) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος αν, δίδοντας οποιαδήποτε πληροφορία
που του ζητείται δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1)
(α) Προβαίνει σ' οποιαδήποτε δήλωση που γνωρίζει ότι είναι αναληθής σε
ουσιαστικό σημείο· ή
(β) απερίσκεπτα προβαίνει σε δήλωση που είναι αναληθής σε ουσιαστικό
σημείο.
(3) Πρόσωπο ένοχο αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (2) υπόκειται σε χρηματική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.
25.(1) Τηρουμένων των επόμενων διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρόσωπο
είναι ένοχο αδικήματος, αν αποκαλύψει ή επιτρέψει ή ανεχθεί να διαρρεύσει
οποιαδήποτε πληροφορία
ι '
(α) Η οποία έχει ληφθεί από αυτό ως αποτέλεσμα συμμόρφωσης οποιουδή
ποτε άλλου προσώπου σε υποχρέωση που επιβάλλεται από κανονισμούς
ασφάλειας ή από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου· ή
(β) η οποία συνίσταται σε μυστική κατασκευαστική μέθοδο ή σε εμπορικό
μυστικό και η οποία έχει ληφθεί από αυτό κατά την άσκηση των υπηρεσιακών
του καθηκόντων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(2) Το εδάφιο (1) δεν τυγχάνει εφαρμογής σε αποκάλυψη πληροφορίας, εφόσον
η πληροφορία είναι δημοσιευμένη πληροφορία ή η αποκάλυψη γίνεται
(α) Για διευκόλυνση της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων οποιουδήποτε προ
σώπου δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των περί Εμπορικών Περιγραφών
Νόμων του 1987 μέχρι 1992, του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού
Νόμου του 1989, των περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας
Νόμων του 1975 μέχρι 1983 ή οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται
δυνάμει αυτών· ή
(β) σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος ή για
σκοπούς οποιασδήποτε αστικής ή ποινικής διαδικασίας.
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(3) Στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) η φράση "αρμοδιότητες οποιουδήποτε
προσώπου" περιλαμβάνει και οποιαδήποτε αρμοδιότητα έκδοσης, τροποποίησης
και ανάκλησης οποιωνδήποτε κανονισμών ή διαταγμάτων.
(4) Πρόσωπο ένοχο αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
26.—(1) Όταν η διάπραξη απ' οποιοδήποτε πρόσωπο αδικήματος κατά παράβαση
του παρόντος Νόμου οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη που γίνεται από άλλο
πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε επιχείρησης του, το άλλο αυτό
πρόσωπο είναι ένοχο του αδικήματος και μπορεί να διωχθεί ποινικά και να
τιμωρηθεί δυνάμει του εδαφίου αυτού, ανεξάρτητα αν ασκήθηκε ή όχι ποινική
δίωξη εναντίον του πρώτου αναφερόμενου προσώπου.
(2) Όταν νομικό πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει του παρόντος
Νόμου (περιλαμβανομένης και της ενοχής αυτού δυνάμει του εδαφίου (1))
αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη η οποία αποδεικνύεται ότι έχει
διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή την ανοχή του ή ότι αυτή οφείλεται σε αμέλεια
οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου παρόμοιου
αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο
εμφανιζόταν ότι ενεργεί με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, τότε το πρόσωπο αυτό,
καθώς και το νομικό πρόσωπο, είναι ένοχο του αδικήματος αυτού και υπόκειται
σε ποινική δίωξη και τιμωρία ανάλογα.
(3) Όταν οι υποθέσεις ενός νομικού προσώπου διευθύνονται από τα μέλη του,
το εδάφιο (2) εφαρμόζεται σε σχέση με τις πράξεις και τις παραλείψεις ενός μέλους
αναφορικά με τις διευθυντικές του αρμοδιότητες ως εάν αυτό ήταν διευθύνων
σύμβουλος του νομικού προσώπου.
27.(1) Τηρουμένων των επόμενων διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε ποινική
διαδικασία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα στο οποίο εφαρμόζεται
το παρόν άρθρο, θα αποτελεί υπεράσπιση για το πρόσωπο αυτό αν αποδείξει
ότι έλαβε κάθε λογικό μέτρο και άσκησε κάθε προσήκουσα επιμέλεια για την
αποφυγή διάπραξης του αδικήματος.
(2) Όταν σ' οποιαδήποτε ποινική διαδικασία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου
για τέτοιο αδίκημα η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) υπεράσπιση συνεπάγεται
ισχυρισμό ότι η διάπραξη του αδικήματος οφείλεται
(α) Σε πράξη ή παράλειψη άλλου· ή
(β) στο γεγονός ότι αυτό έχει βασιστεί σε πληροφορίες που παρέσχε άλλος,
τότε το πρόσωπο αυτό δε δικαιούται, χωρίς άδεια του εκδικάζοντος δικα
στηρίου, να επικαλεστεί την υπεράσπιση αυτή, εκτός αν, τουλάχιστον επτά
ημέρες πριν από την ακρόαση της υπόθεσης, έχει επιδώσει ειδοποίηση δυνάμει
του εδαφίου (3) στο πρόσωπο το οποίο κινεί την ποινική διαδικασία.
(3) Ειδοποίηση δυνάμει του παρόντος εδαφίου πρέπει να παρέχει τέτοιες
πληροφορίες για την ταυτότητα ή την υποβοήθηση της εξακρίβωσης της ταυτότητας
του προσώπου που διέπραξε την πράξη ή την παράλειψη ή που παρέσχε τις
πληροφορίες που είναι στην κατοχή του επιδίδοντος την ειδοποίηση προσώπου
κατά το χρόνο της επίδοσης της.
(4) Πρόσωπο δε δικαιούται να επικαλεστεί την υπεράσπιση που προβλέπεται
στο εδάφιο (1) με τη δικαιολογία ότι έχει βασιστεί σε πληροφορίες που παρέσχε
άλλος, εκτός αν αποδείξει ότι ήταν εύλογο υπό τις περιστάσεις γι* αυτό να βασιστεί
στις πληροφορίες, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη
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(α)

Ανάκτηση
δαπανών
εκτέλεσης.

Αποζημίωση
για αδικαιολό
γητη κατάσχεση
και κατα
κράτηση.

ευθύνη.

Των μέτρων π ο υ αυτό το πρόσωπο έχει πάρει, καθώς και εκείνων π ο υ
μπορούσαν εύλογα να έχουν ληφθεί, για το σκοπό επαλήθευσης τ ω ν
πληροφοριών· και
(β) του κατά πόσο αυτό το πρόσωπο είχε οποιοδήποτε λόγο να δυσπιστήσει
προς τις πληροφορίες.
(5) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα αδικήματα δυνάμει τ ω ν άρθρων 4,5(4),
20(1), (2) ή (3), 21 ή 22.
ΜΕΡΟΣ VII
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
28.(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δικαστήριο καταδικάζει
πρόσωπο για αδίκημα αναφορικά με παράβαση οποιασδήποτε διάταξης ασφάλειας
σε σχέση με οποιαδήποτε προϊόντα ή εκδίδει διάταγμα για δήμευση προϊόντων δυνάμει
του άρθρου 10.
(2) Το δικαστήριο έχει εξουσία, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη διαταγή γ ι α
έξοδα ή δαπάνες ν α διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο ή, ανάλογα με την π ε 
ρίπτωση, οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει συμφέρον στα προϊόντα, να αποζημιώσει
την Εντεταλμένη Υπηρεσία για οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία αυτή υποβλήθηκε
ή δυνατό ν α υποβληθεί
(α) Σε σχέση με οποιαδήποτε κατάσχεση ή κατακράτηση των προϊόντων α π ό
ή για λογαριασμό της Εντεταλμένης Υπηρεσίας· ή
(β) σε σχέση με οποιαδήποτε συμμόρφωση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας
στις οδηγίες του δικαστηρίου για τους σκοπούς οποιουδήποτε διατάγματος
δήμευσης των προϊόντων.
29. Όταν εξουσιοδοτημένος λειτουργός της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ασκήσει
οποιαδήποτε εξουσία δυνάμει τ ο υ άρθρου 12 για κατάσχεση και κατακράτηση
προϊόντων, η Εντεταλμένη Υπηρεσία φέρει ευθύνη να καταβάλει αποζημιώσεις σ '
οποιοδήποτε πρόσωπο π ο υ έχει συμφέρον στα προϊόντα αυτά αναφορικά με
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται συνεπεία της άσκησης της εξουσίας
αυτής, εφόσον
(α) Δεν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση διάταξης ασφάλειας σε σχέση με τα
προϊόντα· και
(β) η άσκηση της εξουσίας αυτής δεν οφείλεται σ' οποιαδήποτε αμέλεια ή
παράλειψη εκ μέρους του προσώπου αυτού.
ΜΕΡΟΣ VIII
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
30.—(1) Υποχρέωση π ο υ επιβάλλεται α π ό τη γενική απαίτηση ασφάλειας ή
οποιουσδήποτε κανονισμούς ασφάλειας αποτελεί καθήκον οφειλόμενο σ' οποιοδήποτε
πρόσωπο που μπορεί να υποστεί ζημιά από παράβαση της υποχρέωσης αυτής. Κατά
συνέπεια παράβαση οποιασδήποτε τέτοιας υποχρέωσης δημιουργεί, με την επιφύλαξη
οποιασδήποτε περί του αντιθέτου διάταξης στους κανονισμούς των υπερασπίσεων
και των άλλων συνακόλουθων νομικών αρχών που εφαρμόζονται σε αγωγές γ ι α
αθέτηση θέσμιων καθηκόντων, αγώγιμο δικαίωμα προς όφελος του ζημιωθέντος
προσώπου.
(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) ευθύνη δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί
με οποιοδήποτε συμβατικό όρο, με οποιαδήποτε ειδοποίηση ή, με την επιφύλαξη
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της προβλεπόμενης crto εδάφιο (1) εξουσίας για περιορισμό ή για αποκλεισμό αυτής
σε κανονισμούς ασφάλειας, με οποιαδήποτε άλλη πρόνοια.
(3) Στο παρόν άρθρο ο όρος "ζημιά" σημαίνει σωματική βλάβη και θάνατο.
31. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε περί του αντιθέτου πρόνοιας στην ίδια τη Διαφύλαξη
κύρους
συμφωνία, συμφωνία δεν καθίσταται άκυρη και μη εκτελεστή ένεκα μόνον του λόγου του
συμφωνιών.
της παράβασης οποιασδήποτε διάταξης ασφάλειας του παρόντος Νόμου.
32.(1) Κάθε έγγραφο το οποίο απαιτείται ή επιτρέπεται δυνάμει του παρόντος Επίδοση
εγγράφων
Νόμου να επιδοθεί σε πρόσωπο μπορεί να επιδοθεί
κτλ.
(α) Με ιδιόχειρη παράδοση στο ίδιο ή με την άφεση του εγγράφου στην προ
σήκουσα διεύθυνση αυτού ή με την αποστολή του εγγράφου ταχυδρομικώς
στο ίδιο στη διεύθυνση αυτή· ή
(β) αν το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο, με επίδοση του εγγράφου
σύμφωνα με την παράγραφο (α) στο γραμματέα ή στο διευθυντή ή σ'
οποιοδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο του νομικού προσώπου· ή
(γ) αν το πρόσωπο αυτό είναι εταιρεία η οποία δεν έχει νομική προσωπικό
τητα, με επίδοση του εγγράφου σύμφωνα με την παράγραφο (α) σ' έναν
από τους εταίρους ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση
των εργασιών της εταιρείας αυτής.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η προσήκουσα διεύθυνση οποιουδήποτε
προσώπου στο οποίο μπορεί να επιδοθεί έγγραφο δυνάμει του παρόντος Νόμου
θα είναι η τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτού, εξαιρουμένων των επόμενων περι
πτώσεων:
(α) Στην περίπτωση επίδοσης σε νομικό πρόσωπο ή στο γραμματέα ή στο
διευθυντή ή στο διευθύνοντα σύμβουλο του, η προσήκουσα διεύθυνση θα
είνα η διεύθυνση του εγγεγραμμένου ή του κεντρικού γραφείου του νομικού
προσώπου*
(β) στην περίπτωση επίδοσης σε εταιρεία η οποία δεν έχει νομική προσωπι
κότητα ή σε εταίρο ή σε πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο ή τη διεύθυνση
των εργασιών της εταιρείας αυτής, η προσήκουσα διεύθυνση θα είναι το
κεντρικό γραφείο της εταιρείας αυτής,
και για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου το κεντρικό γραφείο ενός νομικού
προσώπου εγγεγραμμένου εκτός της Δημοκρατίας ή μιας εταιρείας η οποία δεν
έχει νομική προσωπικότητα και η οποία διεξάγει εργασίες εκτός της Δημοκρατίας
θα είναι το κεντρικό γραφείο αυτών στη Δημοκρατία.
33. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ μετά την πάροδο δύο μτινώναπότηδτρς)σίευσήτου Ημερομηνία
έναρξης
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
ισχύος.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

