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Ό περί Προστασίας και Αναπτύξεως Θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών 
(Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπί-

σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 3 του 1982 
'ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟ'ΣΤΑΣ Ι ΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ίΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 
ΠΟΜΟΝ ΤΟΥ 1974 

'Ή ΒουΙλή τών 'Αντιτρροισώττων ψηφίζει ώς άκοΐλούθώς : 
1. Ό παρών ιΝόιμος θά άναιφέ,ρηιται ώς ό περί! Προΐοίτασίας ικαί Συνοιττΰκός 

'Αναπτύξεως θηιραιμάτων καϊί 'Αγρίων Πτηινών (ΐΤρο'ιποιποιηιτυκός) τιτ ος 

Νόίμος τοΰ 1992 και θά αναγυγνώιοΐκηΐται ό'μοϋ ιμετά του περί Προοίτα 39 τοϋ 1974. 
σίας 'καΐ 'Αναπτύξεως θηίραιμάτων και 'Αγρίων Πτηνώ,ν Νόμου του 
1974 (Ιέν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ιό Φασικός νόμος») ·και ό 
Φαίαυκός νόμος και ό παρών ίΝόμος θά άναφέρωνται όιμοΰ ώς οι περί 
Προιστασίας ικα! 'Α'νοΛττύξεως θηραμάτων ικαι 'Αγρίων Πτηνών 
Νόιμοι τοΟ 1974 Ικαί 1982. 

2έ Ό Τύπος Β1 του Πρώτου Πίνακος του 'βασιΐκοΰ νόιμου (Πρώτη Τρσποποίησις 
"Αδεια Κυνηγίου — Κυνηγετυκόν "ΟπΙλον) τροττοίποιεΐται διά της άντι τοϋ Τύπου Β ι 
"καταστάσεως τοΰ ποιοιοΰ «115.000 Ιμίλς» (ΙέΙβδόΐμη γραμμή) διά του ^χ9^™ 
π ο σ ο ΰ «20.000 μίιλς». τοϋ βασικού 

νόμου. 
3 Ό Τύπος Β2 του Πρώτου Πίναίκος τοΰ βασϋκού νόιμου ("Αδεια Τροποποίησις 

(Κυνηγίου πλην της Πρώτης — ιΚυνηγετικόν "Οπίλον) τροποίποιεΐται «ΛΤόπου. Β2 
διά της ιάντϋκαταοττάοΐεως του ποσοΰ «5.000 μΐιλς» (!έΙβδόμη γραίμμή) π°νακος °" 
διά του πο!σοΰ «10.000 μίλς». τοΰ βασικού 

νόμου. 
4. Ό Δεύτερος Ηίναξ του βασυκοΰ νόιμου τροποποιείται ώς άκο Τρσποποίησις 

λθύΙ9ως! Π τοΰ Δευτέρου 
(α)| ιΔιά της αντικαταστάσεως του ποισοΰι «£15», τό όποιον εΐύρί το-

αβ°^, c 
ισϊκεται εΐις την στήιλην «ικαταίβίλητέον τέίλος», Ιδια του ποσοΰ νόμου. 
κ<! £ 20» * ικαί 

(β) Ιδια της αντικαταστάσεως του ποσοΰ «£5», τό όποιον ευρί
σκεται ε!1ς την στήίλην «Ικαταΐβ'λητέον τέλος», ίδια τοΰ πόθου 
«£10». 

5.—(Ι). Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ή ΐοιχύς τοΰ "Εναρξις 
παρόντος Νόμου άρχεται άπό της ή'μεροιμηνίας ιδηιμοσιεύοιεώς του εΙ'ις ίσΧύο<; 
τήν έπίσηίμον ιέιφηιμερίδα της Δημοκρατίας. ΝόμουΡ 

(2) Ή ισχύς των άρΙθρων 3 »καΙ 4(ίβ) τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται 
άπό της 1ης Αυγούστου, 1962. 

Έτυττώθη έν τφ Τυττογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


