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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και

τίτλος.

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός)

152(Ι) του 2003

Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας

256(Ι) του 2004

και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του

81(Ι) του 2005

2003 έως 2006 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως “ο

151(Ι) του 2006.

βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας και Διαχείρισης
Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμοι του 2003 έως 2008.

Τροποποίηση του

2. Το άρθρο 94 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

άρθρου 94 του

διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού και την προσθήκη, αμέσως

βασικού νόμου.

μετά, των ακόλουθων νέων εδαφίων:
«(3)

Σε

περίπτωση

που

δεν

προβλέπεται

ρητά

οποιαδήποτε άλλη ποινή δυνάμει του παρόντος Νόμου,
πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις Κανονισμών που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιοδήποτε όρο
εξάσκησης και εκπαίδευσης κυνηγών, που προβλέπεται σε
άδεια, η οποία εκδίδεται δυνάμει τέτοιων Κανονισμών, είναι
ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες
ευρώ (€4.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(4) Σε περίπτωση ατυχήματος, που προκλήθηκε λόγω
παράβασης από τον Υπεύθυνο οποιασδήποτε από τις
υποχρεώσεις του, που προβλέπονται σε Κανονισμούς
δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Υπεύθυνος είναι ένοχος
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αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ
(€5.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (4), Υπεύθυνος είναι
το πρόσωπο που προβλέπεται ως τέτοιο σε Κανονισμούς
δυνάμει του παρόντος Νόμου, για την ομαλή διεξαγωγή της
εκπαίδευσης και της εξάσκησης των κυνηγών.».

Αρ. Φακ.: 23.02.049.006.2008
ΛΣΜ/MV

