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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροφίμων (΄Ελεγχος

τίτλος.

και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται
μαζί με τους περί Τροφίμων (΄Ελεγχος και Πώληση) Νόμους του

54(Ι) του 1996

1996 έως (Αρ. 2) του 2002 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο

4(Ι) του 2000

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα

122(Ι) του 2000

αναφέρονται μαζί ως οι περί Τροφίμων (΄Ελεγχος και Πώληση)

40(Ι) του 2001

Νόμοι του 1996 έως 2003.

151(Ι) του 2001
159(Ι) του 2001
61(Ι) του 2002
153(Ι) του 2002.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του άρθρου 15

στο τέλος του του ακόλουθου νέου εδαφίου (7):

του βασικού
νόμου.

«(7)(α) Σε περίπτωση έκδοσης από Κυβερνητικό Χημικό του
πιστοποιητικού το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (3)(β),
αντίγραφο του οποίου λήφθηκε από πρόσωπο δυνάμει του
εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου ή του εδαφίου (4) του
άρθρου 16Α, το προαναφερόμενο πρόσωπο δικαιούται, εντός
μίας ημέρας από την ημέρα που λαμβάνει το αντίγραφο, να
υποβάλει γραπτώς ένσταση κατά της ανάλυσης ή/και
εξέτασης, το αποτέλεσμα της οποίας καταδεικνύεται στο εν
λόγω

πιστοποιητικό,

Χημείου

στο

οποίο

στο
ο

∆ιευθυντή

του

Κυβερνητικού

προαναφερόμενος

Κυβερνητικός

Χημικός υπηρετεί ή εργάζεται:
Νοείται ότι ο ενιστάμενος δικαιούται να υποβάλει την
ένστασή του μόνο αφού καταβάλει στο ∆ιευθυντή το εκάστοτε
ισχύον τέλος που αναφέρεται στο εδάφιο (2).
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(β)(i) Σε περίπτωση υποβολής ένστασης κατά τα
διαλαμβανόμενα

στην

παράγραφο

(α),

ο

αναφερόμενος στην παράγραφο (α) ∆ιευθυντής,
εντός μίας ημέρας, διορίζει επιτροπή η οποία
οφείλει να εκτελέσει τα καθήκοντα τα οποία
καθορίζονται στην παράγραφο (γ).

Η εν λόγω

επιτροπή απαρτίζεται από τρεις Κυβερνητικούς
Χημικούς, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται ο
Κυβερνητικός

Χημικός

που

εξέδωσε

το

αναφερόμενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό
ή άλλο πρόσωπο το οποίο συμμετείχε στην
διενέργεια της ανάλυσης ή/και εξέτασης, το
αποτέλεσμα της οποίας καταδεικνύεται από το εν
λόγω πιστοποιητικό.
(ii)

Σε

περίπτωση

που

ο

αναφερόμενος

στην

παράγραφο (α) ∆ιευθυντής είναι άλλος από το
∆ιευθυντή του Γενικού Χημείου και το Κυβερνητικό
Χημείο το οποίο διευθύνει δε διαθέτει τρεις
Κυβερνητικούς Χημικούς, οι οποίοι να δύνανται να
απαρτίσουν την επιτροπή και να εκτελέσουν τα
καθοριζόμενα στην παράγραφο (γ) καθήκοντα, ο
∆ιευθυντής αυτός απευθύνεται στο ∆ιευθυντή του
Γενικού Χημείου ο οποίος διορίζει ως μέλη της
επιτροπής έναν ή περισσότερους Κυβερνητικούς
Χημικούς οι οποίοι υπηρετούν ή εργάζονται στο
Γενικό Χημείο.
(γ) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (β) επιτροπή εκτελεί
τα ακόλουθα καθήκοντα:
(i)

κατά την ημέρα του διορισμού της, ειδοποιεί
γραπτώς τον ενιστάμενο περί του δικαιώματός του
να υποδείξει ιδιώτη εγγεγραμμένο χημικό ο οποίος
δύναται

να

συμμετέχει

στην

επιτροπή

εκπροσωπώντας τον ενιστάμενο, και περί του
χρόνου και τόπου της συνέλευσης της επιτροπής,
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η

οποία

συνέλευση

αναφέρεται

στην

υποπαράγραφο (ii)·
(ii)

από

την

ημέρα

του

διορισμού

της

μελετά

προκαταρκτικά όλα τα σχετικά στοιχεία, συνέρχεται
εντός δύο ημερών από την ημέρα του διορισμού
της

και

εξετάζει

όλες

τις

διαδικασίες

που

εφαρμόστηκαν κατά τη διενέργεια της ανάλυσης
ή/και

εξέτασης,

καταδεικνύεται
παράγραφο

το

αποτέλεσμα

από

το

της

αναφερόμενο

πιστοποιητικό,

(α)

οποίας

οι

στην
οποίες

διαδικασίες αφορούν όλα τα στάδια από την
παραλαβή από Κυβερνητικό Χημικό του υπό
ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος μέχρι και την
ολοκλήρωση της ανάλυσης ή/και εξέτασης.
επιτροπή

εξετάζει

δραστηριότητες

τις

Η

προαναφερόμενες

σύμφωνα

με

τις

σχετικές

τυποποιημένες διαδικασίες που καθορίζονται στο
Σύστημα Ποιότητας και στο Εγχειρίδιο Ποιότητας
του

σχετικού

Κυβερνητικού

Χημείου

και

την

καταχωρημένη τεκμηρίωση της αξιοπιστίας των
αναλύσεων και εξετάσεων·
(iii)

εντός δύο ημερών από την προαναφερόμενη στην
υποπαράγραφο (ii) συνέλευση, εκδίδει έκθεση με
τα πορίσματά της, διά της πλειοψηφίας των
παρόντων

Κυβερνητικών

Χημικών

που

την

απαρτίζουν και του ιδιώτη εγγεγραμμένου χημικού·
(iv)

κατά την ημέρα της έκδοσης της έκθεσης,
αποστέλλει ή παραδίδει αντίγραφά της τόσο στον
ενιστάμενο όσο και-

(i)

στο ∆ιευθυντή του Τμήματος Ιατρικών
Υπηρεσιών

και

Υπηρεσιών

∆ημόσιας

Υγείας, σε περίπτωση που το δείγμα ή
μέρος αυτού,

το οποίο αποτέλεσε

αντικείμενο της ανάλυσης ή/και εξέτασης
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δυνάμει της παραγράφου (γ), λήφθηκε
από υγειονομικό επιθεωρητή του εν λόγω
Τμήματος ή από πρόσωπο που διορίστηκε
δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου
(4) του άρθρου 14· ή
στο

(ii)

σχετικό

περίπτωση

δημοτικό
που

το

συμβούλιο,

σε

προαναφερόμενο

δείγμα ή μέρος αυτού

λήφθηκε

από

υγειονομικό επιθεωρητή δήμου· ή
στο ∆ιευθυντή του Τμήματος Τελωνείων,

(iii)

σε περίπτωση που το προαναφερόμενο
δείγμα ή μέρος αυτού λήφθηκε από
λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων.

(δ)

Το

εδάφιο

(4)

εφαρμόζεται,

τηρουμένων

των

αναλογιών, αναφορικά με έκθεση που εκδίδεται από την
επιτροπή δυνάμει της παραγράφου (γ).
(ε) Σε περίπτωση που η έκθεση της επιτροπής, η οποία
εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (γ), είναι υπέρ του
ενισταμένου, ο ∆ιευθυντής επιστρέφει στον ενιστάμενο το
τέλος

το

οποίο

ο

τελευταίος

κατέβαλε

δυνάμει

της

παραγράφου (α).
(στ) Στο παρόν εδάφιο, εκτός αν προκύπτει διαφορετική
έννοια από το κείμενο«∆ιευθυντής» σημαίνει πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου
Κυβερνητικό Χημείο λειτουργεί, στο οποίο υπηρετεί ή
εργάζεται

ο

Κυβερνητικός

Χημικός

που

εξέδωσε

το

αναφερόμενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό˙

«ιδιώτης
15 του 1988
29(Ι) του 1992.

εγγεγραμμένος

χημικός»

σημαίνει

πρόσωπο

εγγεγραμμένο ως χημικός δυνάμει του περί Εγγραφής
Χημικών Νόμου του 1988 και 1992, το οποίο ασκεί το
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επάγγελμά του στον ιδιωτικό τομέα.».
Προσθήκη του

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

νέου άρθρου

το άρθρο 16 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 16Α:

16Α στο βασικό
νόμο.
«Εξουσίες

16Α-(1)(α) Ο ∆ιευθυντής, με

∆ιευθυντή

παραγράφου (β), υποχρεούται για σκοπούς προστασίας

Ιατρικών
Υπηρεσιών

την επιφύλαξη της

της δημόσιας υγείας να δημοσιεύει ανακοίνωση στην

και

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας διά της οποίας

Υπηρεσιών

δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες που καθορίζονται στο

∆ημόσιας

εδάφιο (2)(α), υπό την προϋπόθεση ότι πριν τη

Υγείας.

δημοσίευση

ο

∆ιευθυντής

συμμορφώθηκε

με

τις

απαιτήσεις του εδαφίου (4).

(β)

Η υποχρέωση του ∆ιευθυντή να δημοσιεύει

ανακοίνωση βάσει της παραγράφου (α) αίρεται, αν -

(i)

ο ∆ιευθυντής εξέδωσε αιτιολογημένη
απόφαση περί του ότι, κατά την κρίση
του, η προστασία της δημόσιας υγείας
διασφαλίζεται χωρίς την προαναφερόμενη δημοσίευση, βάσει
που

ο

μέτρων

∆ιευθυντής

εξουσιοδοτημένοι

ή/και

λειτουργοί λαμβά-

νουν στα πλαίσια των εξουσιών και
καθηκόντων που τους παρέχει και
αναθέτει, αντίστοιχα, ο παρών Νόμος
ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει
αυτού, και
(ii)

τα

ακόλουθα

τρία

πρόσωπα

συμφωνούν με την προαναφερόμενη
απόφαση του ∆ιευθυντή:

(Α)

ο

Γενικός

∆ιευθυντής

Υπουργείου Υγείας,

του
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(Β)

ο ∆ιευθυντής του Κυβερνητικού
Χημείου ο οποίος αναφέρεται
στο εδάφιο (7)(α) του άρθρου
15,

(Γ)

εξουσιοδοτημένος

εκπρόσω-

πος του Κυπριακού Συνδέσμου
Καταναλωτών.

(2)(α)

Οι

πληροφορίες

δημοσιευόμενη

που

απαρτίζουν

ανακοίνωση

δυνάμει

την
του

εδαφίου (1)(α) είναι οι ακόλουθες:
(i)

το

αποτέλεσμα

ανάλυσης

ή/και

εξέτασης, διενεργούμενης δυνάμει του
άρθρου 15, το οποίο πιστοποιεί ότι
τρόφιμο δεν πληροί διάταξη είτε του
παρόντος Νόμου είτε Κανονισμών
που εκδίδονται δυνάμει αυτού,
(ii)

ο καθορισμός του είδους του εν λόγω
τροφίμου και της ονομασίας υπό την
οποία το εν λόγω τρόφιμο πωλείται,

(iii)

το εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα ή η
εμπορική

ονομασία

του

εν

λόγω

τροφίμου,
(iv)

ένδειξη της παρτίδας στην οποία
ανήκει το εν λόγω τρόφιμο,

(v)

το όνομα του προσώπου από το
οποίο λήφθηκε το υπό ανάλυση ή/και
εξέταση τρόφιμο και στο οποίο, ή στον
αντιπρόσωπο αυτού, δόθηκε δυνάμει
του άρθρου 16 ή 17 δείγμα ή μέρος
αυτού από το εν λόγω τρόφιμο,

(vi)

το όνομα του προσώπου το οποίο,
κατά την κρίση του ∆ιευθυντή, εκ
πρώτης όψεως ευθύνεται για τη μη

Ε

. Ε

.

Π

α

ρ

. Ι ( I ) ,

Α

ρ

. 3 6 7 9 ,
7

3 1 / 1 / 2 0 0 3

2 0 ( I ) / 2 0 0

συμμόρφωση του εν λόγω τροφίμου
με διάταξη είτε του παρόντος Νόμου
είτε

Κανονισμών

που

εκδίδονται

δυνάμει αυτού.

(β)

Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής ικανοποιηθεί
ότι η δημοσιευόμενη δυνάμει του εδαφίου
(1)(α)

ανακοίνωση

πληροφορίες,

περιέχει

λανθασμένες

δημοσιεύει

διορθωτική

ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της
∆ημοκρατίας.

(3)(α)

Σε περίπτωση που εντός δώδεκα μηνών
εκδίδονται από Κυβερνητικούς Χημικούς τρία
πιστοποιητικά -

(i)

τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο
(3)(β) του άρθρου 15, και

(ii)

τα οποία σχετίζονται με το ίδιο είδος
τροφίμου,

από

το

λήφθηκαν

δυνάμει

οποίο
του

είδος

παρόντος

Νόμου, από το ίδιο πρόσωπο ή τον
αντιπρόσωπό του,

τα δείγματα ή

μέρη δείγματος, τα οποία αποτέλεσαν
αντικείμενο

των

εξετάσεων,

τα

αναλύσεων

ή/και

αποτελέσματα

των

οποίων καταδεικνύονται από τα τρία
πιστοποιητικά,
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ο ∆ιευθυντής, υπό την προϋπόθεση ότι
συμμορφώθηκε με το εδάφιο (4), δύναται
για σκοπούς προστασίας της δημόσιας
υγείας

να

απαγορεύει

στο

εν

λόγω

πρόσωπο, ή στον αντιπρόσωπό του, την
εμπορία του εν λόγω είδους τροφίμου για
περίοδο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα
πέντε ημέρες με σκοπό να αρθούν οι λόγοι
για

τους

οποίους

επιβάλλεται

η

απαγόρευση. Η απαγόρευση επιβάλλεται
με τη διαβίβαση γραπτής οδηγίας στο
επηρεαζόμενο πρόσωπο την οποία ο
∆ιευθυντής

δημοσιεύει

επίσης

στην

Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.

(β)

Ο ∆ιευθυντής δύναται να παρατείνει την
περίοδο ισχύος οδηγίας απαγόρευσης, την
οποία διαβίβασε δυνάμει της παραγράφου (α),
με τη διαβίβαση, μία ή περισσότερες φορές,
παρόμοιας

γραπτής

οδηγίας

προς

το

προαναφερόμενο πρόσωπο αν ικανοποιηθεί
ότι τέτοια παράταση είναι αναγκαία για την
εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους
επιβλήθηκε η πρώτη περίοδος απαγόρευσης.

(γ)

Σε

κάθε

γραπτή οδηγία,

παραγράφου

(α)

απαγορεύεται

η

ή

δυνάμει
με

(β),

εμπορία

της

την οποία

τροφίμου,

ο

∆ιευθυντής καθορίζει επαρκώς, δεόντως και
σαφώς,

την

απαγόρευσης

περίοδο
και

τους

ισχύος
λόγους

οποίους επέβαλε την απαγόρευση.

της

για τους
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(δ)

Το πρόσωπο στο οποίο, ή στον αντιπρόσωπο
αυτού, έχει διαβιβαστεί γραπτή οδηγία δυνάμει
της παραγράφου (α) ή (β), υποχρεούται κατά
το χρόνο ο οποίος καθορίζεται στη γραπτή
οδηγία, να προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγμένες
ενέργειες για άρση των λόγων για τους
οποίους ο ∆ιευθυντής του διεβίβασε τη γραπτή
οδηγία.

(ε)

Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής ικανοποιηθεί
ότι οι λόγοι, για τους οποίους απαγόρευσε την
εμπορία τροφίμου δυνάμει της παραγράφου
(α) ή (β), εξέλειπαν πριν από την εκπνοή της
περιόδου απαγόρευσης που καθορίζεται στην
εν λόγω οδηγία, δύναται να επιτρέπει την
εμπορία του τροφίμου πριν από τη λήξη της
προαναφερόμενης
υποχρεούται

το

περιόδου

εκπνοής

και

δυνατό

να

συντομότερο

κοινοποιεί γραπτώς αυτή του την απόφαση
στο υποκείμενο στην απαγόρευση πρόσωπο.

(4)(α)

Πριν τη δημοσίευση της αναφερόμενης στο
εδάφιο

(1)

ανακοίνωσης

και

πριν

την

απαγόρευση δυνάμει του εδαφίου (3) της
εμπορίας τροφίμου, ο ∆ιευθυντής(i)

αποστέλλει
πρόσωπο,
εδάφιο

ή

παραδίδει

το

στο

οποίο αναφέρεται στο

(2)(α)(vi),

αντίγραφο

κάθε

εκδιδόμενου από Κυβερνητικό Χημικό
πιστοποιητικού το οποίο καταδεικνύει το
αποτέλεσμα
ανάλυσης

της
ή/και

διενεργηθείσας
εξέτασης, η οποία

αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α)(i), στο
οποίο

πιστοποιητικό

ο

∆ιευθυντής

προτίθεται να βασίσει ενέργειά του

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3679, 31/1/2003

20(I)/2003
10
δυνάμει του εδαφίου (1) ή (3), και

(ii)

πληροφορεί

γραπτώς

το

προαναφερόμενο πρόσωπο περί του
δικαιώματος του τελευταίου το οποίο
αναφέρεται στο εδάφιο (7) του άρθρου
15.
(β)

Ο ∆ιευθυντής δημοσιεύει την αναφερόμενη στο
εδάφιο (1) ανακοίνωση ή απαγορεύει δυνάμει
του εδαφίου (3) την εμπορία τροφίμου, μόνο
εάν το επηρεαζόμενο πρόσωπο:
(i)

δεν

άσκησε

το

προαναφερόμενο

δικαίωμά του εντός της προθεσμίας η
οποία καθορίζεται στο εδάφιο (7)(α) του
άρθρου 15, ή
(ii)

άσκησε το προαναφερόμενο δικαίωμά
του και το αποτέλεσμα της διαδικασίας
που αναφέρεται στο εδάφιο (7) του
άρθρου 15 επικύρωσε το αποτέλεσμα
της

διενεργηθείσας

ανάλυσης

ή/και

εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο
εδάφιο (2)(α)(i).

(5)

Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής ενεργεί κατά

παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το εδάφιο
(1), είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης
του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις
μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.
(6) Στο παρόν άρθρο, «∆ιευθυντής» σημαίνει το
∆ιευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών ∆ημόσιας Υγείας.».
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Αντικατάσταση

4. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο

του άρθρου 23

νέο άρθρο 23:

του βασικού
νόμου.

Το

∆ικαστήριο

το

οποίο

καταδίκασε

«Εξουσίες

23.-(1)

∆ικαστηρίου.

οποιοδήποτε πρόσωπο για αδίκημα δυνάμει του
παρόντος Νόμου, αναφορικά με παράβαση είτε του
παρόντος Νόμου είτε ∆ιατάγματος ή Κανονισμών
που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δύναται, επιπρόσθετα
με οποιαδήποτε άλλη ποινή την οποία τυχόν
επέβαλε, να εκδίδει διάταγμα περί -

(α)

της κατάσχεσης, καταστροφής ή άλλως
πως διάθεσης οποιουδήποτε τροφίμου σε
σχέση

με

το

οποίο

διαπράχθηκε

το

αδίκημα,

(β)

της ακύρωσης της άδειας ή εγγραφής των
υποστατικών και του κλεισίματος των
υποστατικών, σε σχέση με τα οποία ή
εντός

των

οποίων

διαπράχθηκε

το

αδίκημα,

(γ)

της απαγόρευσης, για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, της
εμπορίας

από

πρόσωπο
σχέση

το

καταδικαζόμενο

οποιουδήποτε

με

το

οποίο

τροφίμου,

σε

διαπράχθηκε

το

αδίκημα.
(2)(α) Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου,
ενώπιον του οποίου έχει προσαφθεί κατηγορία
εναντίον προσώπου για αδίκημα βάσει του παρόντος
Νόμου,

δύναται

σε

οποιοδήποτε

στάδιο

της

διαδικασίας να εκδίδει προσωρινό διάταγμα διά του
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οποίου να απαγορεύει στον κατηγορούμενο την
εμπορία οποιουδήποτε τροφίμου, σε σχέση με το
οποίο κατ’ ισχυρισμό διαπράχθηκε το αδίκημα, μέχρι
της τελικής εκδίκασης της υπόθεσης αναφορικά με
την οποία έχει προσαφθεί η κατηγορία.
(β) Το αναφερόμενο στην παράγραφο (α)
διάταγμα εκδίδεται κατόπιν αίτησης του Γενικού
Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας.
(γ) Οι προϋποθέσεις έκδοσης του αναφερόμενου
στην

παράγραφο

(α)

διατάγματος

διέπονται

τηρουμένων των αναλογιών, από το άρθρο 32 των
14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(Ι) του 1992
43(Ι) του 1992

περί ∆ικαστηρίων Νόμων.
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102(Ι) του 1992
26(Ι) του 1993
82(Ι) του 1995
102(Ι) του 1996
4(Ι) του 1997
53(Ι) του 1997
90(Ι) του 1997
27(Ι) του 1998
53(Ι) του 1998
110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999
146(Ι) του 1999
41(Ι) του 2000
32(Ι) του 2001
40(Ι) του 2002.

(δ)
στην

Η διαδικασία έκδοσης του αναφερόμενου
παράγραφο

(α)

διατάγματος

διέπεται,

τηρουμένων των αναλογιών, από τους περί Πολιτικής
∆.Ν. Τομ. 11,
Σελ. 120,
Εφημερίδα
Κυβέρνησης,

∆ικονομίας ∆ιαδικαστικούς Κανονισμούς.
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Παράρτημα
Τρίτο:
20.5.1954
21.6.1956
8.5.1958.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
∆εύτερο:
19.11.1964
14.10.1965
23.12.1965
29.01.1969
24.10.1969
06.10.1972
18.01.1974
10.10.1975
04.06.1976
03.02.1978
25.05.1980
03.09.1982
31.12.1983
25.04.1986
14.11.1986
27.02.1987
12.02.1988
12.10.1990
29.12.1990
23.10.1992
23.12.1992
12.03.1993
02.04.1993
19.11.1993
24.02.1995
03.03.1995
02.02.1996
23.02.1996
05.07.1996
19.07.1996
27.09.1996
18.10.1996
01.11.1996
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11.12.1996
25.07.1997
06.02.1998
08.05.1998
03.07.1998
29.05.1998
27.11.1998
23.12.1999
29.12.2000
01.06.2001
30.11.2001
21.12.2001.

Κεφ. 6.
11 του 1965
161 του 1989
228 του 1989

Το

(ε)

αναφερόμενο

στην

παράγραφο

(α)

διάταγμα δύναται να εκδοθεί και μετά από μονομερή
(ex parte) αίτηση κατ’ εφαρμογή, τηρουμένων των

51(I) του 1999

αναλογιών, του άρθρου 9 του περί Πολιτικής

134(Ι)του 1999.

∆ικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής ∆ικονομίας
∆ιαδικαστικών Κανονισμών.

Στην περίπτωση αυτή

για σκοπούς καταχώρησης ένστασης ή για να
καταδειχθεί εκ μέρους του αντιδίκου ο λόγος ώστε να
παύσει το εκδοθέν διάταγμα να παραμένει σε ισχύ, η
σχετική προθεσμία που δύναται να τεθεί από το
οικείο ∆ικαστήριο καθορίζεται σε διάστημα που δε θα
υπερβαίνει τις δεκατέσσερις ημέρες.

(3)

Σε περίπτωση που πρόσωπο εναντίον του

οποίου εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1)
ή

(2)

παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με

αυτό είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση
καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή και στις δύο
ποινές.».
-----------------

