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Ο περί Εμπορική Ναυτιλίας (Νηολόγηοις, Πώλησις και Ύποθήκευσις
Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως
εις τήν έπίσημον εφημερίδ α της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ νως τω
άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.
'Αριθμός 42 τοΟ 1979
ΝΟΜΟ*. Ι ΡΟΙ ΙΟΙ ΙΟ Ι ΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(ΝΜΟΛΟΓΤΙΣΙΣ, Π Ω Λ Ι Ι Σ Ι Σ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΙΣ ΠΛΟΙΩΝ)
ΝΟΜΟΥΣ 1963 ΕΩΣ ( Ά ρ . 2) 1973
II !*οι>λή των 'Αντιπροσώπων ψηφ ίζει ώς ακολούθως:
Ι. Ό πσρών Νόμος θά 'ά ναφέρηται ώς ό περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας
(Νηολόγησις, Πώλησις και Ύποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός)
Νόμοι. κιΟ 1979 καί Οά ά ναγινώσκηται όμου μετά τών περί ΈμπορικήΥ Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησκ; και Ύποθήκευσις Πλοίων)
Νόμων-τυΠ 1963 ίίως (Άρ. 2) 1973 (εν τοϊς εφεξής αναφερομένων
«'.χ; <ο (όαοικός νόμος») και ό δασικός νόμος καί 6 παρών Νόμος
Οά αναφέ(«όνται όμοο ώς οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγη
ι'ΐΓ, ΝίόληίΐΐΓ καί *Υποθήκευοις Πλοίων) Νόμοι τοΟ 1963 ε*ως 1979.

Συναιππκός
τίτλο<
·
32τοθΐ965
82 τοϋ 1968
'62 τοϋ 1973
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2τοΰ 1973.

2. Ό βαοικός νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτω προσθήκης Γροποτιοίησις
! ΛΟιχ | υ τα τό άρθρον 6 του ακολούθου νέου άρθρου—
τοοβασικοΰ
V0110O ΟΙΟ]

*'^y"0'"
°Λ· Tloc poc τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οίουδή προσθήκης
Λρσεωτ'ι'η^ ποτ>·. έτερου έν προκειμένω Ισχύοντος Νόμου ό Υπουργός νέα>βρθρου.
ίθνικού|ΐο<. κί'κτηται έπιπρόσθετον έξουσίαν δπως, οσάκις υφίστανται
Κυριάκο»' < ιΆογοι λόγοι ίκανσποιουντες αυτόν δτι—
πλοίοι.ι.

(α) Κυπριακόν πλοΐον επιμόνως χρησιμοποιείται κατά
τρόπον δστις δύναται νά διεγείρη περιφρόνησιν ή
νά προκαλέση δυσμένειαν ή νά κλονίση τήν έμπι
ατοσύνην είς τήν Κυπριακήν εθνικότητα τοΟ πλοίου
ή τήν Κυπριακήν σημαίαν*
(\S) ό πλοιοκτήτης ή ό πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου ή
οιονδήποτε ύπεύθυνον 6ta τό Κυπριακόν πλοΐον
πρόσωπον—
(ι) αμέσως ή εμμέσως συστηματικώς παραβαίνει
ή παραλείπει νά συμμορφωθη προς τάς Οπό
του παρόντος Νόμου ή Οπό διεθνών συνθηκών
Ισχυουσών έν τη Δημοκρατία έπιβαλλσμένας
υποχρεώσεις*
(ιι) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει ή ανέχεται δπως τό
Κυπριακόν πλοΐον χρησιμσποιηθη είς επιχει
ρήσεις ασυμβίβαστους προς τό συμφέρον της
Δημοκρατίας ή τό δημόσιον συμφέρον έν
γένει,
οιατάξη. αφού άκολουθηθη ή καθοριζομένη διαδικασία,
τήν άρσιν τής Κυπριακής εθνικότητος τοΟ πλοίου καί τήν
t'κ του Νηολογίου δΐαγραφήν αύτοΰ».
Έτνπώθη έν τψ Τιητογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λβυκωσία.

