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Ο περί Αποβάθρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 36(1) του 1994 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποβάθρων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αποβάθρων Νόμο (που 
στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (3) και (4) με τα ακόλουθα νέα 

εδάφια: 
«(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή ενθαρρύνει ή χρημα

τοδοτεί πράξεις κατά παράβαση του εδαφίου (1), είναι ένοχο 
αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 
πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες ή και στις δύο ποινές και το Δικαστήριο που εκδικάζει την 
υπόθεση δύναται να διατάξει όπως η ανεγερθείσα αποβάθρα σε 
σχέση με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα κατεδαφισθεί ή 

/ μετακινηθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών και οποιο
δήποτε υλικό έχει χρησιμοποιηθεί ή προοριζόταν να χρησιμο
ποιηθεί για το σκοπό της ανέγερσης της αποβάθρας δημευθεί. 

(4) Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε 
διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (3) παραλείπει ή αμελεί να συμ
μορφωθεί προς το διάταγμα μέσα στο χρονικό διάστημα που 
καθορίζεται σ' αυτό, είναι νόμιμο για την αρμόδια αρχή να 
εκτελεί το διάταγμα αυτό και όλα τα έξοδα που γίνονται για την 
εκτέλεση του καταβάλλονται στην αρμόδια αρχή από το πρόσωπο 
κατά του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα και τα έξοδα αυτά 
εισπράττονται ως χρηματική ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.»· και 

(β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 
«(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε διάταγμα 

δυνάμει των εδαφίων (2) ή (3), το οποίο δεν υπακούει ή 
παραλείπει να συμμορφωθεί προς αυτό είναι ένοχο ποινικού 
αδικήματος ανεξάρτητα από το εάν η αρμόδια αρχή προχώρησε 
στην εκτέλεση ή εκτέλεσε το διάταγμα αυτό, και υπόκειται σε 
φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τους πέντε 
μήνες ή σε χρηματική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις πεντακόσιες 
λίρες ή και στις δύο ποινές και τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα 
υπόκεινται σε κατάσχεση.». 
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