
Ν. 9/72 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 927 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί 'Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύ
σεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
"Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 9 τοΰ Ί972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναψέρηται ώς ό περί 'Αλιείας (Τρόπο Συνοπτικός 
ποιητικός) Νόμος τοΟ 1972 και θά άναγινώσκηται όμουι μετά του τίτλος, 
περί 'Αλιείας Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός ^ ^ 1 9 6 1 
νόμος»). 109τοϋ1968 

2το0197α. 

2. Το άρθρον 6 του βασικού νόμου δια του παρόντος τροποποιείται— Τροποποίησις 
(α) Δια τής καταργήσεως του εδαφίου (3) (ώς τούτο εκτίθεται ^^οαηκώδ 

εις το άρθρον 3 του* Νόμου 44 του 1961) και τής άντικατα. νόμου, 
στάσεως αυτού δια τοΰ ακολούθου : 

«(3) Παν πρόσωπον παραβαΐνον οιουσδήποτε Κανονισμούς 
γινόμενους δυνάμει τών προνοιών του παρόντος άρθρου θά 
εΐναι ενοχον αδικήματος και επί καταδίκη θά υπόκειται επί τή 
διαπράξει του πρώτου αδικήματος εις πρόστιμον μή υπερ
βαίνον τάς πεντακόσιας λίρας, επί τή διαπράξει δε παντός 
μεταγενεστέρου αδικήματος εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν 
τους εξ μήνας ή εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντακό
σιας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας : 

Νοείται δτι ουδεμία ποινική δίωξις θά χωρήση επί τή δια
πράξει οιουδήποτε αδικήματος διά παράβασιν Κανονισμού 
αναφερομένου εις χρήσιν οιασδήποτε τράτας άνευ τής εγ
γράφου συγκαταθέσεως του ΓενικοΟ Εισαγγελέως τής Δημο
κρατίας.»" 
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(β) δια της εις το τέλος αύτου προσθήκης τοϋ ακολούθου νέου 
εδαφίου (4) : 

«(4) Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρ
θρου κατατίθενται εις τήν'Β.ουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν 
μετά πάροδον είκοσι κάί μιας ημερών από της τοιαύτης κατα
θέσεως ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν 
τροποποίηση ή ακύρωση τους οϋτω κατατεθέντος Κανονι
σμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά τήν πάρο
δον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπισήμω 
έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ άπό τής 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. 'Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τού
των έν δλω ή έν μέρει υπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων 
οδτοι δημοσιεύονται έν. τη έπισήμω έφημερίδι τής, Δημοκρα
τίας ώς ήθελον ούτω τροποποιηθή ύπ' αυτής καΐ τίθενται έν 
Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως.».
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