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Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφ ημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 76(1) του 1992
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης
των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται μαζί με
τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο του 1991 (που στο
εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»), και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης
των Νερών Νόμοι του 1991 και 1992.

Συνοπτικός
τίτλος.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με
την αντικατάσταση αμέσως μετά τον αριθμό «8» (δεύτερη γραμμή) της
λέξης «ή», με το σημείο του κόμματος και με την προσθήκη αμέσως
μετά από τον αριθμό «11» (δεύτερη γραμμή) της λέξης και αριθμού «ή
20».
3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το
άρθρο 9 του ακόλουθου νέου άρθρου:
«Προσωρινό
9Α.—(1) Για αδίκημα που έχει διαπραχθεί κατά παράβαση
διάταγμα.
τ ω ν άρθρων 6, 7, 8, 11 και 20 και για το οποίο έχει προσαφθεί
κατηγορία εναντίον προσώπου, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση
προσωρινού διατάγματος απαγορεύοντος τη συνέχιση ή
επανάληψη της ισχυριζόμενης παράνομης πράξης μέχρι της
τελικής εκδίκασης της υπόθεσης αναφορικά με την οποία
έχει προσαφθεί η κατηγορία.
(2) Το εν λόγω διάταγμα εκδίδεται από Πρόεδρο του
Επαρχιακού Δικαστηρίου κατόπιν αίτησης είτε του Γενικού
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είτε από μέρους και εξ' ονόματος
της ενδιαφερόμενης τοπικής αρχής διοίκησης:

Τροποποίηση
του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

69 του 1991.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου.
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14 του I960
50 του 1962
II του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
Ι του1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
J 49 του 1991
237 του 1991
42(1) του 1992.
Δ.Ν. Τομ. II,
σελ. 120

Εφημερίδα
Κυβέρνησης
Παράρτημα
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Νοείται ότι:
(α) Οι προϋποθέσεις εκδόσεως
τέτοιου διατάγματος
διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών,
από το
άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου.

(β) Η διαδικασία εκδόσεως διέπεται, τηρουμένων των
αναλογιών, από τους περί Πολιτικής Δικονομίας
Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

Τρίτο:
20.5.1954
21.6.1956

8.5.1958,
.Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Δεύτερο:
14.10.1965
23.12.1965
29. 1.1969
24.10.1969
6.10.1972
18. 1.1974
4. 6.1976
3. 2.1979

23. 5.1980
3. 9.1982
31.12.1983
24. 4.1986
14. 4.1986
27. 2.1987
12. 2.1988.
Κεφ. 6
II του 1965
161 του 1989
228 του 1989.

(γ) Το προσωρινό διάταγμα μπορεί να εκδοθεί και μετά
από μονομερή (ex parte) αίτηση κατ' εφαρμογή,
τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 9 του περί
Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των περί Πολιτικής
Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών. Στην περί
πτωση αυτή για σκοπούς καταχώρησης ενστάσεως ή
για να καταδειχθεί εκ μέρους του αντιδίκου λόγος
ώστε να παύσει το εκδοθέν διάταγμα να παραμένει σε
ισχύ, η σχετική προθεσμία που δύναται να τεθεί από
το οικείο Δικαστήριο καθορίζεται σε διάστημα που
δε θα υπερβαίνει τις δεκατέσσερις ημέρες.
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(3) Αν το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα
δυνάμει του εδαφίου (1) δεν υπακούει ή παραλείπει να
συμμορφωθεί με αυτό είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και
υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές
ποινές.».
4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό, αμέσως
μετά το άρθρο 29, του ακόλουθου νέου άρθρου:
«Τερματισμός 29Α.—(1) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου
ή αναστολή γ ΐ α α δίκημα δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 11 ή του
επιχειρήσεων^εδαφίου (1) του άρθρου 20, το εκδικάζον δικαστήριο δύναται,
επιπρόσθετα με την επιβολή οποιασδήποτε ποινής, να διατάξει
τον άμεσο τερματισμό ή την αναστολή της λειτουργίας της
επιχείρησης στην οποία ανήκει η βιομηχανική πηγή σε
σχέση με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα για όσο χρόνο
και με τέτοιους άλλους όρους που το δικαστήριο ήθελε
κρίνει σκόπιμο να καθορίσει στο διάταγμα.
(2) Κάθε πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα
δυνάμει του εδαφίου (1) και το οποίο αμελεί, παραλείπει ή
αρνείται να συμμορφωθεί με αυτό διαπράττει αδίκημα και
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη
ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες
λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.».
5. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη
αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου, του
υφιστάμενου εδαφίου (2) αναριθμουμένου σε εδάφιο (3):
«(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 113 του Συντάγματος,
οποιαδήποτε αρχή τοπικής διοίκησης, στα εδαφικά όρια της οποίας
διαπράττεται αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος
Νόμου, έχει εξουσία να κινήσει τη διαδικασία ποινικής δίωξης.».

Τ υ π ώ θ η κ ε σ τ ο Τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο της Κ υ π ρ ι α κ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , Λευκωσία.

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου.

Τροποποίηση
του άρθρου 34
του βασικού
νόμου.

