Ν. 33(Ι)/99

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3318 της 8ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1999
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έ λεγχος του Καπνίσματος) (Τροποποιητικός) Νόμος
του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 33(1) του 1999
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστα σία ς της Υγείας (Έλεγ
χος του Κα πνίσμα τος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 κα ι θα δια βάζετα ι
μαζί με τους περί Προστα σία ς της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμους
του 1980 έως 1995 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") κα ι ο
βασικός νόμος κα ι ο πα ρών Νόμος θα α να φέροντα ι μα ζί ως οι περί Προστα 
σίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμοι του 1980 έως 1999.
2. Το άρθρο 10 του βα σικού νόμου τροποποιείτα ι με την προσθήκη στο
τέλος του των ακόλουθων νέων εδα φίων:
«(3) Αν αστυνομικός θεωρεί ότι πρόσωπο διαπράττει ή έχει δια 
πράξει α δίκημα που εμπίπτει στις δια τάξεις του πα ρόντος Νόμου,
επιδίδει στο πρόσωπο α υτό γρα πτή ειδοποίηση, η οποία εκδίδετα ι
σύμφωνα με τις δια τάξεις του πα ρόντος Νόμου, προσφέροντας με
τον τρόπο α υτό στο εν λόγω πρόσωπο την ευκα ιρία να α πα λλα γεί
από οποια δήποτε ενοχή για το πιο πάνω α δίκημα , α φού πληρώσει
εξώδικο πρόστιμο είκοσι λιρών.
(4) Για τους σκοπούς του εδα φίου (3) εφα ρμόζοντα ι, τηρουμέ
47(ΐ) του 1997. v(ov των α να λογιών, οι δια τάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως
Αδικημάτων Νόμου.».
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Συνοπτικός
τίτλος.
51 του 1980
47 του 1984
196 του 1986
38 του 1988
98 του 1995.
Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

