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Ο περί Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 3(1) του 1993 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΉΚΩΝ 

ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1987 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων Νόμο του 1987 (που στο εξής θα αναφέρεται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων Νόμοι του 1987 
και 1993. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτόν, αμέσως 
μετά το άρθρο 11, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
«Μεταφορά ή 11 Α.—(1) Επιπρόσθετα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόν-
μετοκίνηση τ 0 ς Νόμου, η μεταφορά ή μετακίνηση ζώων, ζωικών προϊόντων ή 
ζωών κ.λ.π. „ , , , , « , » * ■ » -

από περιοχές ζωικών παράγωγων από περιοχές μη ελεγχόμενες απο την Κυπρια-
μη έλεγχο- κή Δημοκρατία ή η κατοχή τέτοιων ζώων, ζωικών προϊόντων ή 
μενες από, την ζωικών παραγώγων αποτελεί αδίκημα τιμωρούμενο με τις προ-
Δημοκρατία. βλεπόμενες στο εδάφιο (2) ποινές. 

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) 
είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται— 

(α) Σε περίπτωση πρώτης καταδίκης σε χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο, 

(β) σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης σε χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε 
φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο 
χρόνια, και 

(γ) σε περίπτωση τρίτης ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης 
καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
πέντε χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή και στις δύο αυτές 
ποινές. 

(3) Για όλα τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό το 
Δικαστήριο μπορεί, επιπρόσθετα από τις προβλεπόμενες γι'αυτά 
ποινές, να διατάξει τη δήμευση των ζώων, των μηχανοκίνητων 
οχημάτων ή άλλων αντικειμένων με τα οποία ή αναφορικά προς τα 
οποία διαπράχθηκε το αδίκημα.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
319 του 1987. 

Προσθήκη 
στο βασικό 
νόμο νέου 
άρθρου. 


