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Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 170 του 1990 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλιείας (Τροποποιητι
κός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αλιείας 
Νόμους (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντι
κατάσταση των λέξεων «είκοσι πέντε» (προτελευταία γραμμή) με τη λέξη 
«πεντακόσιες». 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντι
κατάσταση της λέξης «τρεις» (προτελευταία γραμμή) με τη λέξη «πέντε». 

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση της τελείας που υπάρχει στο τέλος της 

παραγράφου (θ) του εδαφίου (2) με άνω τελεία και με την 
προσθήκη στο τέλος του εδαφίου αυτού των ακόλουθων νέων 
παραγράφων: 

«(ι) Να προνοούν για το διορισμό από τον Υπουργό 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συμβουλευτικών επι
τροπών οι οποίες να συμβουλεύουν το Διευθυντή της 
Υπηρεσίας Αλιείας σε οποιοδήποτε θέμα της αρμο
διότητας του

(ια) να προνοούν για την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής 
στον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων σε σχέση 
με οποιαδήποτε απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας 
Αλιείας.», 

(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με τα ακόλουθα νέα 
εδάφια (3) και (3Α): 

«(3) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει οποιουσδήποτε Κανο
νισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του 
παρόντος άρθρου, με εξαίρεση εκείνους που σχετίζονται με 
θέματα ρύπανσης υδάτων, είναι ένοχο αδικήματος και σε 
περίπτωση καταδίκης του υπόκειται, αν διαπράττει για πρώτη 
φορά το αδίκημα, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε 
χιλιάδες λίρες, ενώ σε περίπτωση διάπραξης οποιουδήποτε 
σχετικού μεταγενέστερου αδικήματος σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο το οποίο δεν 
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές 
ποινές. 

(3Α) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει οποιουσδήποτε Κανο
νισμούς σχετικούς με θέματα ρύπανσης υδάτων, οι οποίοι 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 135 
44 του 1961 

109 του 1968 
2 του 1970 
9 του 1972 

19 του 1981 
210 του 1987. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 



Ν. 170/90 1752 

Προσθήκη στο 
βασικό 
νόμο 
νέου άρθρου. 

Αντι

κατάσταση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, είναι 
ένοχο αδικήματος ' και σε περίπτωση καταδίκης του υπό
κειται, αν διαπράττει το αδίκημα για πρώτη φορά, σε 
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες λίρες, όταν 
όμως διαπράξει οποιοδήποτε σχετικό μεταγενέστερο αδίκημα 
σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε 
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες λίρες ή και 
στις δύο αυτές ποινές.». 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 6 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου: 

6Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του 
άρθρου 24 των περί Δικαστηρίων Νόμων 1960 έως 1989, 
Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, Ανώτερος Επαρχιακός 
Δικαστής ή Επαρχιακός Δικαστής έχει αρμοδιότητα να 
εκδικάζει κάθε αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου για το 
οποίο διαφορετικά δε θα είχε τέτοια αρμοδιότητα λόγω του 
ύψους του ανώτατου ορίου της προβλεπόμενης χρηματικής 
ποινής και να επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται 
σ' αυτό.». 

«Ποινική 
δικαιοδοσία 
Επαρχιακού 
Δικαστηρίου 
14 του 1960 
50 του 1962 
11 του 1963 
8 του 1969 
40 του 1970 
58 του 1972 
1 του 1980 

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. 

6. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

9.—(1) Ο Διευθυντής Υπηρεσίας Αλιείας, όταν έχει 
εύλογο λόγο να πιστεύει ότι κάποιο πρόσωπο διέπραξε 
αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, έχει την 
εξουσία να ρυθμίσει εξώδικα το αδίκημα αυτό, αποδεχόμενος 
την καταβολή ποσού που δε θα υπερβαίνει σε καμιά περί
πτωση το ποσό της χρηματικής ποινής που προβλέπεται για 
το αδίκημα αυτό ή το ποσό των δέκα χιλιάδων λιρών, 
οποιοδήποτε από τα δύο αυτά ποσά είναι το μικρότερο, όπως 
ο ίδιος θα καθορίσει. 

(2) Το ποσό που καταβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) 
θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης 
για το σχετικό αδίκημα. 

(3) Με την καταβολή του ποσού που προνοείται στο 
εδάφιο (1) ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Αλιείας εκδίδει στο 
πρόσωπο που κατέβαλε το ποσό απόδειξη για την καταβολή 
αυτή σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο. 

(4) Μετά την εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, την 
καταβολή του ποσού που προνοείται στο εδάφιο (1) και την 
έκδοση της σχετικής απόδειξης δυνάμει του εδαφίου (3) δε 
χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία για το αδίκημα 
αυτό και η προσαγωγή στο δικαστήριο της απόδειξης που 
αναφέρεται στο εδάφιο (3) αποτελεί πλήρη απόδειξη των 
γεγονότων που αναφέρονται σ' αυτή και έχει ως αποτέλεσμα 
την απαλλαγή του κατηγορουμένου.». 

«Εξώδικη 
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