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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπ Άρ. 1605 της 23ης ΜΑΙΌΥ 1980
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ό περί Εμπορικής Να υτιλία ς (Νηολόγησις, Πώλησις κα ι Ύποθήκευσις
Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις
την έπίσημσν εφημερίδα της Κυπρια κής Δημοκρα τία ς συμφώνως τω άρθρω
52 τού Συντάγμα τος.
αριθμός 25 του 1980
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΝΗΟΛΟΓΗΣΙΣ, ΠΩΛΗΣΙΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΙΣ ΠΛΟΙΩΝ)
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1979
Ή Βουλή των Άντϋπροισώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :|
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Εμπορικής Ναυ- Συνοπτικός
τιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Ύποθήκευσις Πλοίων) (Τρόπο- τίτλος,
ποιητικός) Νόμος του 1980 και θά άναγινώσκηται όμου μετά των
περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηισις, Πώλη.σις και ΎποΙθήκευσις
Πλοίων) Νόμων του 1963 εως 1979 (έν τοις εφεξής αναφερομένων 45τοθΐ963
ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος 32 τοϋ 1965
θά άναφέρωνται όμου ώς ο Ι περί Έ,μπορικής Ναυτιλίας (Νηολό- 62τοθΐ973
γησις, Πώλησις και Ύποθήκευσις Πλοίων) Νόμοι του 1963 εως 1980. ιο2τοΰΐ973
42το0 1979.

2. Το άρθρον 47 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής καταρ τροποποί
γήσεως του εδαφίου (3) αυτού και τής αντικαταστάσεως του διά ησιςτου
του ακολούθου εδαφίου:
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«(3)· (α) Αι αιτήσεις δια την εκοοσιν άδειας δυνάμει του νόμου,
παρόντος άρθρου υποβάλλονται εγγράφως τουλάχιστον επτά
ημέρας π,ρό τής ημερομηνίας καθ1' ην πρόκειται νά λάβη χώραν
ή νηολόγηισις τιλο'ιου ή ή σκοπούμενη' μεταβολή ονόματος.
(β) Ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως άρνήται την
νηολόγη:σιν πλοίου ύφ' οιονδήποτε προτεινόμενον όνομα ή την
άλλαγήν του' ονόματος νηολογηθέντος πλοίου δι' έτερου ονό
ματος, εάν το τοιούτον όνομα εΐναι ήδη το όνομα νηολογη
μένου Κυπριακού πλοίου ή Ονομα όμοιάζον προς το δνομα
νηολογημένου Κυπριακού πλοίου είς βάθμόν ώστε νά δημιουρ
γήται πιθανότης τά δύο ονόματα νά έκλαμβάνωνται ώς το αυτό
όνομα..
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( γ ) Πρό της χορηγήσ εως οιασ δήποτε αδείας δυνάμει του
παρόντος άρθρου, Ο Υπουργός δύναται νά απαίτησ η τήν παρά
του αΐτητου—
(i) δημοσ ίευσ ιν γνωσ τοποιήσ εως έν τη Δημοκρατία ή κ α ι έν
τη αλλοδαπή πειρί της προτιθέμενης μεταβολής τοΟ ονό
ματος πλοίου, κατά τοιούτον τρόπον ώς ό Υπουργός
ήθελε κρίνει σ κόπιμον, ώς κ α ι περί της δυνατότητος υπο
βολής ενσ τάσ εως παρ' οιουδήποτε ενδιαφερομένου προ
σώπου εντός της έν τή γνωσ τοποιήσ ει καθοριζομένης
προθεσμίας,
(ii) προσ αγωγήν τοιούτων αποδεικτικών σ τοιχείων, ώς ό
Υπουργός ήθελε κρίνει σ κόπιμον, περί τής άναγκαιό
τητος μεταβολής του ονόματος πλοίου,
(iii) προσ αγωγήν, ε'ις περίπτωσ ιν καθ1' ην το πλοΐον είναι
ύποθηκευμένον, εγγράφου σ υγκαταθέσ εως τών ενυπόθη
κων δανεισ τών, καΐ
(iv) προσ αγωγήν, είς περίπτωσ ιν καθ' ην κατά τόν χρόνον
υποβολής τής αιτήσ εως τό πλοΐον εΐναι εμφορτον έν πλω
ή έν λιμένι ή πρόκειται νά φόρτωσ η έν τω λιμένι οπού
σκοπεΐται νά λάβη χώραν ή μεταβολή του ονόματος,
έγγραφου σ υγκαταθέσ εως τοΟ άσ φαλισ του του· φορτίου.
(δ) "Αίμα τή χοιρηγήσ ει αδείας δυνάμει τοΟ παρόντος άρ
θρου ό Υπουργός δύναται νά απαίτησ η παρά του πλοιοκτήτου
τήν δημοσ ίευσ ιν γνωσ τοποιήσ εως έν τω προσ ήκοντι κατά τήν
κρίσιν αυτοί} τρόπω, χρόνω καΐ τόπω.

