
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Άρ. 463 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Προστασίας θ η ρ α μ ά τ ω ν και 'Αγρίων Πτηνών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 1965, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύ
σεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμφώνως τω 
"Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

'Αριθμός 76 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 
ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Προστασίας Συνοπτικός 
θ η ρ α μ ά τ ω ν καί 'Αγρ ίων Πτηνών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1965, τίτλος. 
θα άναγινώσκηται δε όμου μετά του περί Προστασίας θ η ρ α μ ά τ ω ν Κ ε φ 6 5 . 
καί 'Αγρίων Πτηνών Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό 9τοϋΐ964. 
βασικός Νόμος»). 

2 . Τό άρθρον 6 τοΰ δασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποι Τροποποίηση 
εΐται— τοΰ όρθρου 6 

(α) διά της παρενθέσεως έν τή επιφυλάξει (6) αύτοΰ αμέσως 
μετά τάς λέξεις «δύναται κατά την διάκρισιν αύτοΰ», (πρώ
τη γραμμή) τής φράσεως «και υπό τοιούτους δρους οίους 
ήθελε κρίνει σκόπιμον»' 

(6) διά τής προσθήκης τοΰ κάτωθι εδαφίου οις εδαφίου (2), 
του πρώτου μέρους αύτου καθισταμένου εδάφιον (1) : 

< (2) Δι' όπισθογράφησιν αδείας κυνηγίου γενομένην δυ
νάμει τής επιφυλάξεως (6) του εδαφίου (1) τοΰ παρόντος 
άρθρου καταβάλλεται τέλος εκ 500 μίλς : 

Νοείται δτι τό τέλος τοΰτο καταβάλλεται έφ' άπαξ ανε
ξαρτήτως τοΰ αριθμού όπισθογραφήσεων κατά την διάρ
κειαν τής 'ισχύος τής αδείας κυνηγίου επί τής όποιας γίν'ί 
ται ή όπισθογράφησις». 

(733) 

τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 
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Παρεμβολή 
νέου άρθρου 
6Α. 

θηράματος 
ίΐρός έμπλου
τισμόν. 

Τροποτιοίησις 
τοΰ άρθρου 12 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Παρεμβολή 
νέου άρθρου 
18Α. 

Τροτίοποίησις 
του άρθρου 19 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 

Τροποτωίησις 
τοΰ άρθρου 20 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 

Τροποτιοίησις 
τοΰ άρθρου 20 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 23 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου. 

3 . Ό βασικός Νόμος δια του παρόντος τροποποιείται δια της 
παρεμβολής του ακολούθου άρθρου, αμέσως μετά το άρθρον 6 : 
«Σύλληψις 6Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 6, ό 

'Υπουργός Εσωτερ ικών δύναται, προς τον σκοπόν του 
εμπλουτισμού οιουδήποτε θηράματος, η του εμπλουτισμού 
οιασδήποτε περιοχής δια θηράματος, δι' ειδικής αδείας, 
νά έξουσιοδοτή την σύλληψιν και διάθεσιν τοιούτου θηρά
ματος, ύπό τοιούτου προσώπου, δια τοιούτους σκοπούς 
και ύπό τοιούτους δρους οίους ήθελε καθορίσει εν τή 
αδεία». 

4. Αί παράγραφοι (α) και (β) τοΰ άρθρου 12 τοΰ βασικού Νόμου 
δια του παρόντος τροποποιούνται δια τής εξ αυτών διαγραφής τών 
λέξεων «παγιδεύη, σαγηνεύη ή» (trap, snare or). 

5 . Ό δασικός Νόμος διά του παρόντος τροποποιείται δια τής 
παρεμβολής του ακολούθου άρθρου, αμέσως μετά το άρθρον 18 : 
«Συλλογή 18Α. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τών άρθρων 17 και 
ωωνιτρ ς μ |g ^ ' γ π ο υ ρ γ 0 ς 'Εσωτερικών, δύναται προς τον σκοπόν 
■πλουτισμόν ~ » Λ ~ « Γ Γ , Λ

 r ~ « , / 
θηραματικών τ ο υ εμπλουτισμού οιωνδήποτε θηραματικων η άγριων 
πτηνών. πτηνών, ή του εμπλουτισμού οιασδήποτε περιοχής διά .θη

ραματικών ή αγρίων πτηνών, δι' ειδικής αδείας νά έξου
σιοδοτή την συλλογήν και διάθεσιν ωών τοιούτων πτηνών 
ύπό τοιούτου προσώπου διά τοιούτους σκοπούς και ύπό 
τοιούτους δρους οίους ήθελε καθορίσει έν τή άδεια». 

6. Το εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 19 του δασικού Νόμου διά τοΰ 
παρόντος τροποποιείται διά τής εξ αύτοΰ διαγραφής τών επιφυλά
ξεων (α) και (β) ως και τοΰ γράμματος (c) τοΰ αναφερομένου εις 
την μέχρι τοΰδε τρίτην έπιφύλαξιν. 

7. Το εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 20 τοΰ βασικοΰ Νόμου διά τοΰ πα
ρόντος τροποποιείται : 

(α) διά τής αντικαταστάσεως τών λέξεων «Το Ύπουργικόν 
Συμβούλιον» (πρώτη γραμμή) διά τών λέξεων «Ό 'Υπουρ
γός Εσωτερικών4»' 

(β) διά τής διαγραφής τών λέξεων «μή ύπερβαίνουσαν τά τρία 
ετη!» (τρίτη γραμμή)' και 

(γ) διά τής διαγραφής τής επιφυλάξεως (c) αύτοΰ. 
8. Το εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 20 τοΰ βασικοΰ Νόμου διά τοΰ πα

ρόντος καταργείται και αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου εδαφίου : 
«(2) Ό Υπουργός 'Εσωτερικών δύναται καθ' οιονδήποτε χρό

νον διά Διατάγματος νά παρατείνη την περίοδον οιουδήποτε Δια
τάγματος ή νά άναστείλη οιονδήποτε Διάταγμα γενόμενον δυνά
μει, τοΰ παρόντος άρθρου». 
9. Ή έπιφύλαξις τοΰ άρθρου 23 τοΰ βασικοΰ Νόμου διά τοΰ πα

ρόντος καταργείται και αντικαθίσταται διά τής ακολούθου επιφυ
λάξεως : 

«Νοείται δτι ό Υπουργός Εσωτερικών, οσάκις ήθελε θεωρήσει 
σκόπιμον, δύναται δι" ειδικής άδειας νά έπιτρέψη ε'ις οιονδήποτε 
πρόσωπον τήν έξαγωγήν θηράματος έκτραφέντος εις εκτροφεία, 
καθώς και δι* επιστημονικούς σκοπούς». 


