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Ό περί Ρυθμίσεως και 'Ελέγχου της Βιομηχανίας 'Αμπελουργικών Προϊόν
των (Τροποποιητικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπί-
σημον εφημερίδα, της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνώς τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

Τροποιτοίησις 
του άρθρου 5 
τοϋ βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 77 του 1970 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1965 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :· 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ρυθμίσεως καΐ Συνοπτικός 

'Ελέγχου της Βιομηχανίας 'Αμπελουργικών Προϊόντων (Τροποποιητι- τ1τλ°ς· 
κός) Νόμος του 1970 καί θα άναγινώσκηται όμου μετά του περί 
Ρυθμίσεως και Έλεγχου τής Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόν 32 τοϋ 1965 
των Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «δ βασικός νόμος»). 33τοθΐ966. 

2. Τό άρθρον 5· του βασικού νόμου δια του. παρόντος τροποποιεί
ται ώς ακολούθως : 

(α) δια τής έν τή παραγράφω (στ) αύτου, (ώς αυτή εκτίθεται 
 έν τω άρθρω 5 του Νόμου 33 του 1966) διαγραφής τών έν 

τέλει αυτής λέξεων «συμφώνως προς τάς προνοίας τοιούτου 
Σχεδίου οίον δυνατόν, να έγκριθή ύπό του' Υπουργικού Συμ
βουλίου» (2ά καί 3η γραμμή) καί τής αντικαταστάσεως αύ * 
τών δια τών λέξεων «είτε επί αμπελώνων είτε επί νέων τμη
μάτων γής'»' . . . 

(δ) διά. τής ευθύς μετά την παράγραφον (στ) αύτου ένθέσεως 
τής ακολούθου νέας παραγράφου: 

«(στί) οσάκις τό δημόσιον συμφέρον έπίβάλλη τούτο, 
.νά άπαγορεύη, διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης 
έν τή έπισήμφ έφημερίδι τής Δημοκρατίας, τήν άνευ 
προηγουμένης αδείας του Συμβουλίου, χορηγούμενης 
κατά τδν κάθωρισμένον τρόπον, χρηοιμοποίησιν ώρι

" ' σμένης περιοχής ή εκτάσεως ή τμήματος γης διά τήν 
φύτευσιν αμπέλων γενικώς' ή διά τήν φύτευσιν αμπέ
λων ώρισμένού τύπου, ποικιλίας ή είδους περιγραφο
μένου έν τή γνωστοποιήσει». 

3 . Τό άρθρον 10 του βασικού νόμου διά του παρόντος καταργείται ·λντικατά
καΐ αντικαθίσταται διά του ακολούθου : ■ ; ·  . · : στασιςιοΟ 
€·Εξουσΐα τοθ ίο. Τό ΣυμβούΧιόν δύναται νά συμβάλληται, ωσαύτως τοθβ^,ικοο 
βπωβ°κατΤ δέ δύναται νά κτατάι, κατέχω, δια)(εφίζηται ή έκποιή νόμου. 
ΐδίοκτησ^11 οίονδήποτε κινητήν ή, τή συναινέσει του Υπουργικοί) Συμ
καΐ συμβάλ 
λητσι. 

βουλίου, οίανδήποτε άκίνητον ίδιοκτησίαν». 

καί ποιναΐ. 

4 . Ό βασικός νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά τής ευθύς 
μετά τό άρθρον 12 αύτου ένθέσεως του  ακολούθου άρθρου : 
«•Αδικήματα 12Α.— (1) Πας όστις—, ν. " 'J 

(α) άνευ αδείας δημιουργεί αμπελώνα ή επεκτείνει ύφι
στάμένον αμπελώνα ή ό^ρχετάι δημιουργών αμπε
λώνα ή άρχεται έπέκτείνών ύφιστάμενον αμπελώνα 
ή ανέχεται ή επιτρέπει τήν τοιαύτη ν δημίουργίαν 
ή έπέκτασιν* ή 

Τροποποίησις 
τοϋ βασικοΟ 
νόμου διά της 
ένθέσεως 
νέου άρθρου. 
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(6) προβαίνει εις οιανδήποτε ένέργειαν άντιβαίνουσαν 

προς τους τυχόν έπιβληθέντας εν τη σχετική αδεία 
ορούς, 

είναι ένοχος αδικήματος καΐ είς περίπτωόιν καταδίκης 
του υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς διακοσίας λίρας ή είς φυλάκισίν μή ύπερβαίνουσαν 
το £ν έτος, ή καΐ είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

(2) Επιπροσθέτως οιασδήποτε άλλης ποινής προβλεπο
μένης ύπό του παρόντος άρθρου, τό Δικαστήριον τό 
όποιον καταδικάζει πρόσωπον τι δι* αδίκημα δυνάμει της 
παραγράφου (α) ή (6) του εδαφίου (1) δύνοπαι να διά
ταξη την δι*, έκριζώσεως ή άλλου τρόπου άχρήστευσιν 
άμπελώνος ή μέρους αύτου, αναλόγως της περιπτώσεως, 
έν σχέσει προς τόν όποιον διεπράχθη τό αδίκημα, εντός 
τοιαύτης προθεσμίας ώς ήθελε καθορισθή έν τω διατά
γματι του Δικαστηρίου, αλλ* έν ουδεμία περιπτώσει ύπερ
βάινόύσης τήν περίοδο ν των δύο μηνών, έκτος έάν πρό 
της παρελεύσεως της υπότου Δικαστηρίου ούτως ορι
σθείσης προθεσμίας τό Συμβούλιον έκδώση άδεια ν ύπό 
τους κατά τήν κρίσιν αύτου καταλλήλους δρόυς. 

(3) Έάν οιονδήποτε πρόσωπον εναντίον του οποίου εξε
δόθη διάταγμα συμφώνως προς τάς διατάξεις του εδαφίου 
(2), άμελήση ή παραλείψη νά συμμορφωθη προς τό έκδο

.. θέν διάταγμα εντός της ,ύπό τοΟ διατάγματος καθοριζο
μένης προθεσμίας, τό Συμβούλιον δικαιούται νά εκτέλε
ση τά ύπό του διατάγματος επιβαλλόμενα μέτρα καΐ νά 

ο άξιώση τήν ύπό τοΟ καταδικασθέντος πληρωμήν των εξό
δων είς τά όποια τό Συμβούλιον. υπεβλήθη διά τήν ρηθεΐ
σαν έκτέλεσιν των ύπό του διατάγματος προβλεπομένων 
μέτρων. Τά έξοδα ταύτα θά θεωρώνται ώς ποινή εντός 

Κεφ. 155. της εννοίας τοΟ περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου καΐ ή 
πληρωμή των θά έπιβάλληται συμφώνως προς τάς διατά
ξεις του έν λόγω Νόμου. 

(4). Παν πρόσωπον εναντίον του οποίου εξεδόθη διάτα
γμα συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ εδαφίου (2) και 

,. τό όποιον δέν συμμορφοΟται προς τό εκδοθέν διάταγμα 
εΐναι ένοχον αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης του 

... . υπόκειται είς φυλάκισίν μή ύπερβαίνουσαν τό Εν έτος ή 
,είς χρηματικήν ποινήν,μή ύπερβαίνουσαν ·τάς διακοσίας 
λίρας ή και είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας». 

ι ροποπρ[ησις , , 5; Τό άρθρον 13 του βασικρυ νόμου διά του παρόντος .τροποποιεΐ
to0ftpi9poiii3 τάι ώς ακολούθως : '" , ■-'',' " .'..".. 
τοΟ βάσικοΟ.. ,.

 % ■ ' ' " " 
νομού. 7 . (α), διά της έν τη παραγράφω (δ) τοΟ εδαφίου (1) αύτου ένφέ

σεως, εύθυς μετά , τάς λέξεις «φυτεύσεως αμπέλων» (3ή 
γραμμή), των λέξεων «εΐτέ επί αμπελώνων είτε επί νέων 
τμημάτων, γης»" ,. · / , ' . , ; ; . : ; ■.:_■.'.. 

(β) διά της καταργήσεως του εδαφίου (2) αύτου καΐ της αντι
καταστάσεως αύτου διά. του ακολούθου εδαφίου^: 
....,.«(2). Κανονισμοί, δύνανται, νά προνοωσι ποινή,ν φυλακίσεως 
διά χρονικόν διάστημα μή υπερβαίνον τό §ν έτος. ή χρηματι
κήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας, fj κάΙ 
άμφοτέράς τάς ^οΐνάς τάρτας, διά πδσαν παράβασιν των 
ίοιρύτων Κανονισμών $ ,^άρ^λε'.ιΐιΐν Συμμορφώσεως προς 
όΐανδήποτέ τών δίατΐάξεων τούτων».'\, ' 


