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Ο περί Προστασίας των Οπωροφόρων Δένδρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 102 του 1987
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ Π ΕΡΙ Π ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των
Οπωροφόρων Δένδρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 και θα διαβά
ζεται μαζί με τον περί Προστασίας των Οπωροφόρων Δένδρων Νόμο
(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).
2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτόν,
αμέσως μετά το άρθρο 3, του ακόλουθου νέου άρθρου:
«Απαγόρευση 3Α.—(1) Ουδεμία ελιά, χαρουπιά ή φοινικιά θα αποκό
αποκοπής
πτεται, εκριζώνεται ή καταστρέφεται με οποιοδήποτε τρόπο
κλπ., ορι 
χωρίς την άδεια του Επαρχου της Επαρχίας μέσα στα όρια
σμένων
της οποίας βρίσκεται το εν λόγω δένδρο.
δένδρων.
Η ισχύς της υπό του Επαρχου εκδιδόμενης άδειας θα
διαρκεί δύο μήνες από της ημερομηνίας έκδοσης της:
Νοείται ότι το κλάδευμα των πιο πάνω δένδρων δε θεωρεί
ται ότι εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.
(2) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του
εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται
σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν λίρες ή και
στις δυο ποινές, και το Δικαστήριο που εκδίκασε την
υπόθεση δύναται, επιπρόσθετα με την ποινή που τυχόν
επέβαλε, να διατάξει τη δήμευση της ξυλείας του δένδρου
που αποκόπηκε, εκριζώθηκε ή καταστράφηκε.».
3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από
αυτό των λέξεων « οιαδήποτε τέτοια άδεια» και την αντικατάσταση τους
με τις λέξεις «άδεια δυνάμει του άρθρου 3».
4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από
αυτό των λέξεων « του παρόντος Νόμου» και « τριών μηνών» και την
αντικατάσταση τους με τις λέξεις « του άρθρου 3» και « δύο μηνών»,
αντίστοιχα.
5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με
το ακόλουθο άρθρο:
«Υποχρέωση
7.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο—
αδειούχου.
(α) αποκόπτει, εκριζώνει ή με άλλο τρόπο καταστρέ
φει ελιά, χαρουπιά ή φοινικιά" ή
(β) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση την ξυλεία ελιάς,
χαρουπιάς ή φοινικιάς ή άλλου οπωροφόρου
δένδρου,
οφείλει, κατά το χρόνο της αποκοπής, εκρίζωσης ή κατα
στροφής του εν λόγω δένδρου ή κατά το χρόνο της πώλησης

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 63.

Τροποποίηση
του βασι κού
νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου.

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασι κού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασι κού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 7
του βασι κού
νόμου.
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ή της έκθεσης προς πώληση της εν λόγω ξυλείας, ανάλογα
με την περίπτωση, να έχει στην κατοχή του την προς τούτο
άδεια.
(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο—
(α) αποκόπτει, εκριζώνει ή με άλλο τρόπο καταστρέ
φει ελιά, χαρουπιά ή φοινικιά· ή
(β) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση την ξυλεία ελιάς,
χαρουπιάς ή φοινικιάς ή άλλου οπωροφόρου
δένδρου,
υποχρεούται, αν του ζητηθεί τούτο, να παρουσιάζει την άδεια
του σε κάθε αστυνομικό ή υπάλληλο του Τμήματος Δασών ή
υπάλληλο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ή στον Κοινο
τάρχη ή τ ° ν Αγροφύλακα του χωριού μέσα στα όρια του
οποίου αποκόπτεται, εκριζώνεται ή καταστρέφεται το εν
λόγω δένδρο ή πωλείται ή εκτίθεται προς πώληση η εν λόγω
ξυλεία.
(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο—
(α) παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1)· ή
(β) αρνείται ή παραλείπει να παρουσιάσει την άδεια
του κατά παράβαση του εδαφίου (2),
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται, σε περί
πτωση καταδίκης του, στις προνοούμενες από το εδάφιο (2)
του άρθρου 3Α ποινές.».

