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Ο περί Προστασίας και Αναπτύξεως Θηραμάτων και Άγριων Πτηνών (Τροπο
ποιητικές) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

«Απαγόρευση 
χρήσεως 
δικτύων και 
άλλων μέσων 
και μεθόδων. 

Αριθμός 107 του 1991 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1974 ΕΩΣ 1989 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Ανα
πτύξεως Θηραμάτων και Άγριων Πτηνών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1991 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας και Αναπτύξεως 
Θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών Νόμους του 1974 έως 1989 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας και 
Αναπτύξεως Θηραμάτων και Αγρίων Πτηνών Νόμοι του 1974 έως 1991. 

2. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με τα ακόλουθα 
νέα άρθρα: 

15.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να πυροβολεί, 
φονεύει, συλλαμβάνει ή καταδιώκει οποιοδήποτε θήραμα ή 
άγριο πτηνό με τη χρήση: 

(α) Δικτύων, ιξόβεργων, αγκίστρων, θηλιών ή ηλεκτρι

κών συσκευών που προκαλούν θανάτωση ή αναι

σθητοποίηση και οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων 
παγίδων ή παραπλανητικών μέσων και μεθόδων, 

(β) Προβολέων, καθρεπτών και άλλων εκτυφλωτικών 
μέσων, 

(γ) Σκοπευτικών οργάνων για νυκτερινό κυνήγι, συσκευών 
φωτισμού στόχων και δολωμάτων με εκρηκτικούς 
μηχανισμούς, 

(δ) Ζωντανών πτηνών χρησιμοποιουμένων ως κραχτών, 
ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές και 
πλαστικών ή άλλων ομοιωμάτων, 

(ε) Οποιουδήποτε είδους χερσαίων μηχανοκίνητων 
μέσων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών, 

(στ) Της μεθόδου της γνωστής ως 'πάντημα' ή οποιασ

δήποτε άλλης παρόμοιας μεθόδου ή συνήθειας, 
(ζ) Χημικών ουσιών που παραπλανούν θηράματα και 

άγρια πτηνά: 
Νοείται ότι ο Υπουργός, όταν το θεωρεί αναγκαίο για 

σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ίδρυσης, εμπλουτισμού ή 
διαχείρισης εκτροφείων, εμπλουτισμού κυνηγετικών ή άλλων 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

39 του 1974 
3 του 1982 

13S του 1989. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 



Ν. 107/91 1370 

περιοχών ή για σκοπούς θήρας, μπορεί να χορηγήσει άδεια, 
για τον πυροβολισμό, τη θανάτωση, τη σύλληψη ή την κατα
δίωξη οποιουδήποτε θηράματος ή άγριου πτηνού με τη 
χρήση όλων ή οποιουδήποτε των μέσων και μεθόδων που 
προαναφέρθηκαν, και με τους όρους που θα καθορίσει. 

(2) Οποιοσδήποτε παραβαίνει το εδάφιο (1) ή οποιοδήποτε 
όρο της άδειας που χορηγήθηκε σύμφωνα με την επιφύλαξη 
αυτού είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε ποινή 
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και 
στις δύο ποινές. 

Απαγόρευση 15Α.—(1) Ο Υπουργός μπορεί, με Διάταγμα που δημοσι
εισαγωγής εύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να απα
καικατοχής , , , , 
μέσων για γορευει την εισαγωγή και κατοχή των μέσων που αναφε

τη σύλληψη ρονται στις παραγράφους (α), (γ), (δ) και (ζ) του άρθρου 15: 
θηραμάτων ή Νοείται ότι ο Υπουργός, όταν το θεωρεί αναγκαίο για 
άγριων επιστημονικούς, φιλοθηραματικούς και άλλους σκοπούς, 
πτηνών. μπορεί να χορηγήσει άδεια για την εισαγωγή και κατοχή 

οποιουδήποτε μέσου που περιλαμβάνεται στο Διάταγμα και 
με τους όρους που θα καθορίσει. 

(2) Οποιοσδήποτε αποπειράται να εισαγάγει ή εισάγει ή 
κατέχει οποιοδήποτε μέσο που περιλαμβάνεται σε Διάταγμα 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο 
ποινές.». 


