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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οττ* *Αρ. 1762 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1982 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Διεθνούς Συμβάσεως έπί των Γραμμών Φορτώσεως του 
1966 (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται διό δημο

σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-

φώνως τω άρβρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 7 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 
ΤΟΥ 1966 (ΚΥΡΩΤΙΚΟΥΣ)' ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1977 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Διεθνούς Συμ Συνοδικός 

βάσεως έπί των Γραμμών Φορτώσεως του 1966 (Κυρωτικός) (Τρο τίτλος. 
ποποιητικός). Νόμος του 1982 και θα άναγινώσκηται όμου μετά 
των περί της Διεθνούς Συμβάσεως έπί τών Γραμμών Φορτώσεως 39τοϋ 1969 
τοϋ 1966 (Κυρωτικών), Νόμων του 1969 εΌος 1977 (έν τοις εφεξής 24 τοϋ 1973 
αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος»)} και ό βασικός νόμος και ό !7 τοϋ 1974 
παρών Νόμος θα άναφέρωνται όμου ώς οί περί της Διεθνούς Συμ του 1977. 
βάσεως έπί τών Γραμμών Φορτώσεως του 1966 (Κυρωτικοί) Νόμοι 
του 1969 εως 1982. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Δια της αριθμήσεως του υφισταμένου μέρους αύτου ώς τοϋ άρθρου 2 

εδαφίου (1);' ITj"™™ 
(β) δια της έν τω ώς άνω έδαφίω (1)ι ένθέσεως έν τη καταλ

λήλω αλφαβητική σειρά τών ακολούθων δρων: 
«'αρμοδία αρχή ' σημαίνει τόν Ύπουργόν και περιλαμ

βάνει οιονδήποτε διά τους σκοπούς της Συμβάσεως, του 
παρόντος Νόμου και τών δυνάμει αύτου Κανονισμών έξου
σιοδοτημένον ύπό του Υπουργού πρόσωπον' 

'Υπουργός ' σημαίνει τόν Ύπουργόν Συγκοινωνιών και 
"Εργων.»' καΐ 

(γ)! δια της ευθύς μετά το ώς άνω εδάφιον (1) αύτου προσ
θήκης του ακολούθου εδαφίου (2) : 

«(2)1 Οί έν τω παρόντι Νόμω μή άλλως καθοριζόμενοι 
δροι κέκτηνται ην εννοιαν άπέδωκεν αύτοΐς ή Σύμβασις». 

(529) 
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Κοπάργησις 3. Ό βασικός νόμος τροποπο ι ε ί τα ι ώς ακολούθως : 
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άρθρων. «ι'Απαγόρευσις 4. 'Απαγορεύεται ό έκ Κυπριακών λιμένων απόπλους 
*

Ποπλου
· οιουδήποτε πλοίου έπι του όποιου εφαρμόζεται ό παρών 

Νόμος, οί δυνάμει αύτου Κανονισμοί και ή Σόμβασίς 
εάν τούτο δεν πληροΐ τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, 
τών δυνάμει αύτου Κανονισμών και της Συμβάσεως. 

Κανονισμοί. 5.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν 
δπως έκδίδη Κανονισμούς δημοσιευόμενους εν τη έπι

σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας διά την καλ,υτέραν 
εφαρμογή ν τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου κα ι της 
Συμβάσεως. 

(2)ι Είδικώτερον και άνευ επηρεασμού της γενικότητος 
του εδαφίου (1){ του παρόντος άρθρου, οί Κανονισμοί 
δύνανται νά προνοώσι περί απάντων ή περί τίνων τών 
ακολούθων ζητημάτων: 

(α) Περί του καθορισμού παντός ζητήματος, δπερ δυνά

μει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου κα ι της 
Συμβάσεως χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού* 

(β) Ι περί τών υποχρεώσεων τών πλοιάρχων Κυπριακών 
πλοίων, αναλόγως της κατηγορίας τών πλοίον των 
καΐ τών ύπ' αυτών έκτελουμ^νων πλών καΐ 

(γ) περί του ύπό τών πλοιάρχων Κυπριακών πλοίων 
τρόπου συντάξεως και αποστολής τών απαιτουμένων 
αναφορών. 

(3). Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος 
άρθρου κατατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 
Έάν εντός τριάκοντα ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέ

σεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής 
δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους οϋτω κατατεθέντας 
Κανονισμούς, εν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά 
τήν πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύοντοα έν τη 
έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας καΐ τίθενται έν ίσχύι 
άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροπο

ποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλ.ής τών 
'Αντιπροσώπων οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφη

μερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' 
αυτής και τίθενται έν ίσχύι άπό της τοιαύτης δη μοσιεύ

σεως. 

•Αδικήματα. 6.— (1) Πάς, δστις παραβαίνει ή ανέχεται πρόσωττον ύπό 
τον ελεγχον αύτου νά παραβή τάς διατάξεις τής Συμβά

σεως, του παρόντος Νόμου ή καΐ τών δυνάμει αύτου 
Κανονισμών, ή πάς δστις παραλείπει νά πράξη ή ότνέχεται 
πρόσωπον ύπό τον ελεγχον αύτου νά παράλειψη voc πράξη 
τι, οδτινος ή διενέργεια επιβάλλεται ύπό τών δκχτάξεων 
της Συμβάσεως, του παρόντος Νόμου ή καΐ τών δυνάμει 
αύτου Κανονισμών, είναι ένοχος αδικήματος και ύττόκειται 
δι' εκαστον τοιούτον αδίκημα είς φυλάκισιν μή ύιτερβαί

νουσαν τά δύο ετη, είς χρηματικήν ποινήν μή ύιτερβαί

νουσαν τάς πέντε χιλιάδας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς ταύτας. 
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Ι4;τοϋΐ96θ (2) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων τοΰ εδαφίου (1) του 
50 τοΰ 1962 άρθρου 24 των περί Δικαστηρίων Νόμων τοΰ 1960 εως 
π τοΰ 1963 1980, Πρόεδρος 'Επαρχιακού Δικαστηρίου ή 'Ανώτερος 
40τοϋΐ970 ' Επαρχ ιακός Δικαστής θά εχη αρμοδιότητα νά έκδικάζη 
58 τοΰ 1972 οιονδήποτε αδίκημα ήθελε διαπραχθή κατά παράβασιν των 

ι τοΰ 1980. διατάξεων του εδαφίου (1) τοΰ παρόντος άρθρου. 
(3) 'Ανεξαρτήτως παντός εν οίωδήποτε Νόμω διαλαμ

βανομένου, ή αρμοδία αρχή δύναται νά απαγόρευση διά 
χρονικόν διάστημα μή υπερβαίνον τάς τεσσαράκοντα οκτώ 
ώρας τον άπόπλουν πλοίου έν σχέσει προς το όποιον υφί
στανται εύλογοι ύπόνοιαι δτι διεπράχθη αδίκημα περί τοΰ 
οποίου προνοεί το εδάφιον (1) . 

(4) 'Ανεξαρτήτως παντός έν οίωδήποτε Νόμω διαλαμ
βανομένου, Πρόεδρος 'Επαρχιακού Δικαστηρίου ή 'Ανώτε
ρος ' Επαρχ ιακός Δικαστής κέκτηται έξουσίαν, κατά τήν 
διάρκειαν αστυνομικής έρεύνης καΐ μέχρις εκδικάσεως και 
εκδόσεως τελικής δικαστικής αποφάσεως έπι αδικήματος 
περί τοΰ όποιου προνοεί το εδάφιον (1)„ ώς και μέχρις 
αποπληρωμής τυχόν έπιβληθησομένης χρηματικής ποινής 
ή καταθέσεως σχετικής εγγυητ ικής επιστολής ανεγνωρι
σμένης τραπέζης δι' ϊσον ποσόν, νά έκδώση δ ι ά τ α γ μ α άπα
γορεΰον τον άπόπλουν πλοίου έν σχέσει προς το όποιον 
υφίστανται εύλογοι ύπόνοιαι δτι διεπράχθη αδίκημα περί 
τοΰ όποιου προνοεί το εδάφιον (1) : 

Νοείται δτι το Δικαστήριον κέκτηται έξουσίαν νά έπι
τρέψη καθ ' οιονδήποτε στάδιον τον άπόπλουν πλοίου ύπό 
τοιούτους δρους τους οποίους ήθελε κρίνει πρέπον. 

(5): Παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε ετέρου Νόμου, ή 
πληρωμή οιασδήποτε χρηματικής ποινής επιβαλλομένης 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου αποτελεί έπιβάρυνσιν επί 
τοΰ πλοίου έν σχέσει προς το όποιον διεπράχθη το αδί
κημα.». 


