
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 285 της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Καπνού (Τροποποιητικός ύπ' άρ. 2) Νόμος του 1963, 
το κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και τοΟ 'Αντι
προέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

"Αριθμός 75 τοΟ 1963 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΏΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΠΝΟΥ ΝΟΜΟΝ 

Δεδομένου δτι ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων προέβη την 21 ην 'Ιουνίου Προοίμιον. 
1963 εις την μελέτην Νομοσχεδίου υποβληθέντος ε'ις αυτήν ύπό της 'Εκτε
λεστικής 'Εξουσίας τιτλοφορουμένου «Νόμος τροποποιών τον περί 
Καπνού Νόμον 1963» και προέβη εις την περίληψιν ώρισμένων άρθρων 
του ως εΐρηται Νομοσχεδίου ε'ις χωριστόν Νόμον προσηκόντως θεσπι
σθέντα ύπό τής Βουλής των 'Αντιπροσώπων κατά τήν ως άνω ήμερομη
νίαν και εκδοθέντα δια δημοσιεύσεως αΰτοΟ εν τη έπισήμω έφημερίδι 
τής Δημοκρατίας τής 4ης 'Ιουλίου 1963, και 

Δεδομένου δτι ή Βουλή άπεφάσισεν δπως άναβάλη τήν θέσπισιν των 
υπολοίπων άρθρων του ως εΐρηται Νομοσχεδίου προς περαιτέρω μελέ
την, και 

Δεδομένου δτι ή Βουλή ενέκρινε τήν ένσωμάτωσιν των υπολοίπων 
άρθρων τοΰ ώς εΐρηται Νομοσχεδίου ε'ις χωριστόν Νομοσχέδιον και 
κατέθεσεν αυτό είς τήν Βουλήν προς μελέτην: 

Διά ταύτα ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Ι. Ό παρώνΝόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Καπνού (Τρόπο Συνοπτικός 
ποιητικός ύπ' άρ. 2) Νόμος τοΰ 1963, θά άναγιγνώσκηται δε όμοΰ μετά τίτλος. 
τού περί Καπνού Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός

 Κεφ
'

1
1ο'Λ1 

' 49τοϋ1963. 
1. Το εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 8 τού βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποΐ-

τροποποιεΐται, διαγράφονται δε εξ αυτού αϊ λέξεις: «ουχί ένωρίτερον ησιςτοϋ 
των είκοσι ήμερων» (έν τή δευτέρα και τρίτη γραμμή). άρθρου 8 

Γ ' τοΰ βασικοί) 
Νόμου. 
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Τροποποί

η σ ι ς τ ο ΰ 
άρθρου 1 0 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Τροποποί
ησις τοΰ 
άρθρου 11 
τοΰ δασικού 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου δ ι ά 
της παρεμ

βολής νέου 
άρθρου 1 3 Α. 

Τροποποί
ησις τοΰ 
άρθρου 14 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 

Τροποrrot
ησις τοΰ 
άρθρου 16 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

3. Τό άρθρον 10 του βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται, 
διαγράφεται δε εξ αύτοϋ ή εν αΰτώ διαλαμβανομένη έπιφύλαξις, και αντι
καθίσταται διά των ακολούθων επιφυλάξεων : 

«Νοείται δτι εν περιπτώσει καθ' ην πωλείται τοιούτος καπνός προ 
της μεταφοράς αύτοϋ εις αποθήκη ν καπνοϋ συμφώνως ταΐς διατάξεσι 
τοΰ άρθρου 11, ό καπνός πριν ή πωληθή και μεταφερθή εκ του οική
ματος τοΰ παράγωγου, ζυγίζεται τη παρουσία Τελωνειακού Λειτουργού 
δστις επί τούτω— 

(α) άκυροι ή τροποποιεί τό πιστοποιητικόν έγγραφης ώστε τούτο να 
δεικνύη την έναπομείνασαν εις τήν κατοχήν τοΰ παραγωγού 
ακριβή ποσότητα καπνού* και 

(β) εγγράφει έπ' ονόματι τοΰ αγοραστού τον αγορασθέντα ύπ* 
αυτού καπνόν, και 

(γ) εκδίδει πιστοποιητικόν μεταφοράς τοΰ αγορασθέντος καπνού 
εις οίκημα τοΰ αγοραστού : 

Νοείται περαιτέρω δτι ουδείς παραγωγός δύναται νά πωλήση 
καπνόν ειμή εις άδειοΰχον εμπορον». 

4. Τό άρθρον 11 τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) διαγράφεται εξ αύτοϋ τό εδάφιον (Ι) και αντικαθίσταται διά τοΰ 
ακολούθου εδαφίου : 

«(Ι) Δαπάναις τοΰ παραγωγού ό εϊς τήν κατοχήν αύτοϋ 
καθ'οΐονδήποτε έτος ευρισκόμενος καπνός μεταφέρεται προς 
άποθήκευσιν εις άποθήκην καπνοϋ, εντός είκοσι και μιας ήμε
ρων άπό της ημερομηνίας της καθοριζομένης διά γνωστο
ποιήσεως τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος Τελωνείων.»· 

(/?) διαγράφεται εξ αΰτοΰ τό εδάφιον (2)· 
(γ) διαγράφονται εκ τοΰ εδαφίου (3) αί λέξεις: «οιονδήποτε Τελω

νεΐον ή» (έν τη δευτέρα γραμμή)· 
(δ) επαναριθμείται τό εδάφιον (3) ώς εδάφιον (2). 

5. Ό βασικός Νόμος διά τοΰ παρόντος τροποποιείται, τίθεται δε έν 
αΰτώ, αμέσως μετά τό άρθρον 13, τό άκόλουθον νέον άρθρον: 

«13Α. "Εκαστος παραγωγός οφείλει νά καταβάλη πάσαν εϋλογον 
έπιμέλειαν και νά λάβη πάσαν εϋλογον προφύλαξιν ίνα εξασφάλιση 
τον εις τήν κατοχήν αύτοΰ καπνόν κατά της κλοπής, απώλειας ή 
φθοράς». 

6. Τό άρθρον 14 τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται, 
διαγράφεται δε εξ αύτοΰ τό εδάφιον (Ι) και αντικαθίσταται διά του ακο
λούθου εδαφίου : 

«(Ι) Πάς παραγωγός δστις παραλείπει νά ειδοποίηση τον Τελώνην 
συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ άρθρου 12 ή 13, ή δστις παραλείπει νά 
καταβάλη πάσαν εϋλογον έπιμέλειαν και νά λάβη πάσαν εϋλογον προ
φύλαξιν ίνα εξασφάλιση τον έν τη κατοχή αΰτοΰ καπνόν συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι τοΰ άρθρου Ι3Α, είναι ένοχος αδικήματος έκδικαζο
μένου συνοπτικώς, έν περιπτώσει δε καταδίκης υπόκειται εϊς χρημα
τικήν ποινή ν μή ΰπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας». 

7. Τό εδάφιον (3) του άρθρου 16 του βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος 
τροποποιείται, διαγράφονται δε εξ αύτοΰ αί λέξεις: «διακοσίων πεντή
κοντα» (έν τη πρώτη γραμμή) και αντικαθίστανται διά της λέξεως «χι
λίων». 
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8. To άρθρον 21 του βασικού Νόμου δια του παρόντος τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) διαγράφεται εξ αύτοΰ το εδάφιον (Ι) και αντικαθίσταται δια τοϋ 
ακολούθου εδαφίου : 

«(Ι) Δαπάναις του εμπόρου πάς ύπ' αύτοΰ αγορασθείς 
καπνός, αμέσως μετά την άγοράν, μεταφέρεται προς άποθή
κευσιν εις τίνα άποθήκην καπνού.»· 

(β) διαγράφεται εξ αύτοΰ το εδάφιον (2)· 
(γ) διαγράφονται εκ τοϋ εδαφίου (3) αΐ λέξεις: «οιονδήποτε Τελω

νεΐον ή» (εν τη δευτέρα γραμμή)· 
(δ) επαναριθμείται το εδάφιον (3) ώς εδάφιον (2), εν τέλει δε αύτοΰ 

προστίθενται τα ακόλουθα νέα εδάφια : 
«(3) Πάσα αποθήκη καπνού, εϊς ην μετεφέρθη προς άπο

θήκευσιν ό εν τη κατοχή εμπόρου τινός καπνός, θα είναι ήσφα
λισμένη δια δύο κλείθρων, ή κλεις δε του ενός θάπαραμένη ΰπό 
την φύλαξιν Τελωνειακού Λειτουργού υποδεικνυομένου ΰπό 
τοϋ Τελώνου, τοΰτο δε δεν θα ανοίγεται ειμή ύπό τοϋ λειτουργού 
τούτου, ή δε κλεις τοϋ έτερου θά φυλάττηται ύπό τοϋ εμπόρου. 

(4) ΑΙ ήμέραι καΐ ώραι καθ'ας αποθήκη καπνού δύναται νά 
είναι ανοικτή δι' έργασίαν εγκρίνονται υπό του Διευθυντού τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων κατά τρόπον ώστε αί συνήθεις ώραι 
εργασίας καθ' εβδομάδα οιουδήποτε Τελωνειακού Λειτουργού 
έκτελοϋντος καθήκοντα εν αύτη νά μη ύπερβαίνωσι τάς καθω
ρισμένας διά Τελωνειακούς Λειτουργούς δυνάμει του περί 
Διοικήσεως Τελωνείων Νόμου, ή οιουδήποτε ετέρου νόμου τρο
ποποιοϋντος ή άντικαθιστώντος τούτον. 

(5) Υπερωριακή εργασία πέραν των τοιούτων εγκεκριμέ
νων ήμερων και ωρών εργασίας δυνατόν νά έπιτραπή ύπό του 
Τελώνου κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του οικείου εμπόρου και 
της υπ' αύτοΰ καταβολής τέλους βάσει συντελεστών και ύπό 
δρους καθοριζόμενους δυνάμει τοϋ περί Διοικήσεως Τελωνείων 
Νόμου, ή οιουδήποτε ετέρου νόμου τροποποιοϋντος ή άντικα
θιστώντος τοΰτον. 

(6) Ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Τελωνείων, ό Τελώνης ή 
οιοσδήποτε Τελωνειακός Λειτουργός δύναται άνευ εντάλματος 
νά εϊσέλθη εϊς άποθήκην καπνοΰ ένθα φυλάττεται καπνός, ή ένθα 
ευλόγως πιστεύει δτι φυλάττεται καπνός ΰπό εμπόρου, και νά 
εξέταση, ζυγίση και έλέγξη τά αποθέματα τοΰ εμπόρου τούτου. 

(7) 'Οσάκις ό Τελώνης κρίνη δτι τοΰτο ενδείκνυται, τά 
αποθέματα καπνού εν τινι αποθήκη καπνού, ή ύπό τον έλεγχον 
εμπόρου τινός, ζυγίζονται τη παρουσία Τελωνειακού Λει
τουργού και καταγράφονται». 

9. Το άρθρον 22 του βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) διαγράφεται εξ αύτοΰ το εδάφιον (2) και αντικαθίσταται διά του 
ακολούθου εδαφίου : 

«(2) "Εκαστος έμπορος οφείλει νά καταβσ\η πάσαν εϋλογον 
έπιμέλειαν καΐ νά λάβη πάσαν εϋλογον προφύλαξιν ίνα εξασφά
λιση τον εις την κατοχήν αύτοΰ καπνόν κατά της κλοπής, 
άπωλείας ή φθοράς.»* 

(β) τίθεται εν αύτώ, αμέσως μετά το εδάφιον (2), το άκόλουθον εδά
φιον : 

«(3) Πάς έμπορος δστις παραλείπει νά ειδοποίηση τον 
Τελώνην συμφώνως ταΐς οιατάξεσι τοΰ εδαφίου (Ι), ή δστις 
παραλείπει νά καταβάλη πάσαν εϋλογον έπιμέλειαν ή νά λάβη 
πάσαν εϋλογον προφύλαξιν ίνα εξασφάλιση τον εν τη κατοχή 
αύτοΰ καπνόν συμφώνως ταϊς διατάξεσι τοΰ εδαφίου (2), είναι 

Τροποποί
ησις τοΰ 
άρθρου 21 
τοΰ δασικού 
Νόμου. 

Κεφ. 315. 

Κεφ. 315. 

Τροττοποί

ησις τοΰ 
άρθρου 22 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 
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Τροποποί

ησις τοΰ 
άρθρου 24 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 
Τροποποί

ησις τοΰ 
άρθρου 33 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Τροποποί
ησις τοΰ 
άρθρου 35 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 

Τροποποί

ησις τοΰ 
άρθρου 36 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 
Τροποποί

ησις τοΰ 
άρθρου 46 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 
Τροποποίησις 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου διά 
της παρεμ

βολής νέου 
άρθρου 58Α. 

ΤροποποΙ
ησις τοΰ 
άρθρου 59 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 
Κατάργησίς 
τοΰ Δευτέρου 
Παραρτή
ματος τοΰ 
βασικοΰ 
Νόμου καΐ 
άντικατάστα
σις αύτ*οΰ 
διά νέου 
Παραρτή
ματος. 

ένοχος αδικήματος έκδικαζομένου συνοπτικώς, εν περιπτώσει 
δε καταδίκης υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαί
νον τους εξ μήνας, ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς πεντήκοντα λίρας ή εϊς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακί
σεως και τής χρηματικής τοιαύτης.»· 

(γ) επαναριθμείται το εδάφιον (3) ώς εδάφιον (4). 
10. Το εδάφιον (2) του άρθρου 24 του βασικού Νόμου διά του παρόντος 

τροποποιείται, διαγράφονται δε εξ αυτού αΐ λέξεις «πέντε λιρών» (εν 
τη τρίτη γραμμή) καΐ αντικαθίστανται διά τών λέξεων «τριάκοντα λιρών». 

11. Το άρθρον 33 του βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(σ) διαγράφονται εξ αυτού αί λέξεις «άποθήκην έγκρινομένην ύπό 
του Τελώνου» (εν τή δευτέρα και τρίτη γραμμή) και αντικαθί
στανται διά τών λέξεων «άποθήκην καπνού.»· 

(β) διαγράφεται εξ αύτοΰ ή λέξις «αποθήκη (store)» (εν τή τετάρτη 
γραμμή) καΐ αντικαθίσταται διά τών λέξεων «αποθήκη καπνού» 
(«tobacco warehouse»). 

12. Το εδάφιον (Ι) του άρθρου 35 του βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος 
τροποποιείται, τίθενται δε εν αύτώ αμέσως μετά την λέξιν «έργοστά
σιον» (εν τή πρώτη γραμμή) αί λέξεις «ή αποθήκη καπνού ώς προνοείται 
εν άρθρω 33 τοΰ παρόντος». 

13. Το άρθρον 36 του βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται, 
διαγράφεται δε εξ αύτοΰ ή λέξις «αποθήκη» (εν τή τρίτη γραμμή) και αντι
καθίσταται διά τών λέξεων «αποθήκη καπνού». 

14. Το άρθρον 46 τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται, 
διαγράφεται δε εξ αύτοΰ ή λέξις «πέντε» (εν τή δευτέρα γραμμή) και αντι
καθίσταται διά τής λέξεως : «μιας». 

15. Ό βασικός Νόμος διά τοΰ παρόντος τροποποιείται, τίθεται δέ 
εν αΰτώ, αμέσως μετά το άρθρον 58, το άκόλουθον νέον άρθρον : 
«•Απαγόρευε 58Α.—(Ι) 'Απαγορεύεται το κάπνισμα ή κατοχή με σκοπόν 
σ^άβίο^να τ ° κ^πνισ\ία άβιομηχανοποιήτου καπνού ή τουμπεκΐ παρα
νομποιήτουμη "χθέντος εν Κύπρω. 
καπνού ή (2) Πας δστις παραβαίνει τάς διατάξεις τοΰ εδαφίου (Ι) 
τουμπεκί. ΤΟ(] παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος έκδικαζο

μένου συνοπτικώς, εν περιπτώσει δέ καταδίκης υπόκειται 
εις φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή 
είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα 
λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής 
χρηματικής τοιαύτης, ό δέ εν τή κατοχή αύτοΰ καπνός και 
τουμπεκί υπόκεινται εις κατάσχεσιν.». 

16. Το άρθρον 59 του βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιείται, 
τίθενται δέ εν αΰτώ αΐ λέξεις «ή κατέχη τουμπεκί παραχθέν εν Κύπρω», 
αμέσως μετά τάς λέξεις : «καλλιεργή τουμπεκί» (εν τή πρώτη γραμμή). 

17. Το Δεύτερον Παράρτημα του βασικοΰ Νόμου διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου : 


