
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2006 

  
 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

  47 (Ι) του 1997 

  82 (Ι) του 2000 

  52 (Ι) του 2002 

  27 (Ι) του 2006.  

     Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμους του 

1997 μέχρι 2006 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως  «ο βασικός νόμος»)  και ο βασικός νόμος 

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμοι του 

1997 μέχρι 2010.  

 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

την παράγραφο (γ) αυτού,  της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ):  

 

  
 

  46 (Ι) του 1994 

  94 (Ι) του 1997 

  75 (Ι) του 2000 

  43 (Ι) του 2002 

  95 (Ι) του 2008 

134 (I) του 2009. 

        Πίνακας IV. 

«(δ) Σε Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Κτηνιατρικό Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δεόντως 

εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, μόνο για αδικήματα δυνάμει του περί 

Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, τα 

οποία καθορίζονται στον Πίνακα IV.». 

 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:   

  

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1), αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού, της ακόλουθης 

νέας παραγράφου (ε):  

   
  «(ε) στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο ή στον Κτηνιατρικό Σταθμό που αναφέρεται στην 

ειδοποίηση, όταν η έκδοση ειδοποίησης γίνεται από Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Κτηνιατρικό 

Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.»·και 

   
 (β)  με τη διαγραφή από το εδάφιο (3) αυτού, του σημείου του κόμματος, αμέσως μετά τις λέξεις 

«του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού» (δεύτερη γραμμή), και την, αμέσως μετά, 

προσθήκη των λέξεων «ή του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου ή του Κτηνιατρικού 

Σταθμού,».  
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